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مقدمة العدد:

أزمة الوباء تستوجب تقاسم األعباء
نضال العيسة

انتــر التعبــر القائــل بــأن «وبــاء كوفيــد 19-املوقــف الضعيــف الــذي كنــا ومــا زلنــا فيــه
كشــف لنــا الحــدود التــي تحــدد أســلوب كبــر ومواطنــن يف هــذا العــامل.
حياتنــا» وبــات املصطلــح شــائعاً متامــاً كــا
الكليشــيهات الفكريــة األخــرى .تجــادل قلــة مــن يســعى التقدمــي إىل تأســيس نظــام ال يضطــر
املراقبــن الفلســطينيني – وعــى خطــى نظرائهــم فيــه األشــخاص األكــر ضعف ـاً إىل القلــق حــول
الدولييـن – بشــأن اجتيــاز االختبــار ،أو بأننــا رزقهــم وحياتهــم يف أوقــات األزمــات ،بــل
حققنــا نجاحــاً باهــرا ً يف املنــاورة ،ولعــل مــا يظلــون عــى يقــن ،بفضــل هــذ النظــام ،بــأن
يهمنــا اآلن ،ليــس مــا نعكــف عــى فعلــه يف املؤسســات التــي يعيشــون تحــت مظلتهــا ســوف
الوقــت الحــارض أو كيــف ســنتعاىف مــن هــذه تتفــاىن مــن أجــل حاميتهــم ،كــا هــو حــال
األزمــة ،بــل إن األمــر األكــر إلحاحـاً مــا يتوجــب إخوانهــم مــن البــر.
علينــا فعلــه ،ومــا كان باإلمــكان فعلــه حقــاً؛ منــذ ســبعينيات القــرن املــايض عــى أقــل
لــي ال تدفــع األزمــات غــر املتوقعــة بنظــام تقديــر ،أصبحــت حكومــات الــدول األكــر ثــرا ًء
حاميتنــا الصحيــة ،االقتصاديــة ،االجتامعيــة ،مهووســة بتخفيــف العــبء الــذي تحملــه إزاء
وحتــى بأنظمتنــا السياســية ،نحــو الهاويــة .مواطنيهــا ،وبتقليــص حجــم العمــل الحكومــي
لقــد تــم إجــراء العديــد مــن التحليــات حــول
العــامل ،لدراســة اآلليــات التــي تبنتهــا الــدول يف
التعامــل مــع الوبــاء املســتجد ،ومــدى فعاليــة
تلــك اآلليــات ،ورمبــا يتمحــور الزخــم األكــر
مــن الناتــج الفكــري حــول الكيفيــة التــي وجدنــا
فيهــا أنفســنا يف إطــار الظــروف التــي أحاطــت
يف الوبــاء .نســبة قليلــة مــن البــر فقــط كان
بإمكانهــا توقــع األزمــة قبــل حدوثهــا ،كــا
أن نســبة أقــل كانــت ســتصدق تلــك التوقعــات
القامتــة ،ومــع ذلــك ،وحدهــا الرؤيــا الفكريــة
التقدميــة – ســواء اســتفادت مــن اإلدراك املتأخــر
أم مل تســتفد -كان بإمكانهــا أن تــرى اإلخفاقــات
التــي يعــاين منهــا نظامنــا ،باإلضافــة إىل

وحجــم االنفــاق الحكومــي ،باإلضافــة إىل العمــل
عــى تقويــة ومتكــن الســوق مــن أجــل إيجــاد
الحلــول .وبفضــل مــا تعلمنــاه مــن األزمــات
الســابقة الالمتناهيــة؛ فإننــا أصبحنــا عــى
يقــن اليــوم بــأن الحكومــات ليســت بــركات،
وينبغــي أن ال تكــون الكفــاءة –برغــم أهميتهــا-
هــدف الحكومــات األســمى؛ وإمنــا العدالــة.

إن الحكومــات التــي أظهــرت نجاعــ ًة يف
الحــد مــن تأثــر األزمــة عــى بلدانهــا ،هــي
الحكومــات التــي كانــت أكــر اســتثامرا ً يف
حاميــة مواطنيهــا ،وشــكلت يف بعــض املناســبات
حاميــ ًة فعالــة للمواطنــن ،وعلينــا االعــراف أن
البلــدان التــي نجحــت يف إمتــام مهمــة الحاميــة،
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هــي البلــدان التــي أظهــر مواطنوهــا مســؤولية
جامعيــة تجــاه بعضهــم بعضــا ،وشــاركوا إىل
جانــب حكوماتهــم يف تحمــل األعبــاء املختلفــة.
ليــس مــن حــق الحكومــات انتهــاك الحريــات
الشــخصية واملدنيــة ملواطنيهــا باســم الصالــح
العــام؛ وقــد اســتخدم الطغــاة هــذه الذريعــة
الباليــة مــرات ال تحــى عــر التاريــخ،
ومبواجهــة االنتهــاكات يتكشــف أن حريتنــا
الجامعيــة مرتبطــة ارتباط ـاً وثيق ـاً بتضامننــا مع
بعــض ،وهنــاك ببســاطة مثــة مثــن لحريتنــا،
وينبغــي علينــا االهتــام برفاهيــة مــن هــم أقــل
حظــاً ،واملســاهمة يف تحمــل العــبء مــا أمكــن
أثنــاء األزمــات.

6
قــد يســهل علينــا االســتخفاف بالــدور الــذي
ميكــن أن تلعبــه الحكومــات يف أوقــات األزمــات،
لكــن البرشيــة يف هــذا العــامل مل تتامســك أكــر
مــا كانــت عليــه يف أي وقــت مــى فحســب،
بــل بــات ســكان العــامل يعتمــدون عــى بعضهــم
بعضــا بصــورة بالغــة.
ميكــن للوبــاء أن يجتــاح مدننــا بســهولة ودون
متييــز بــن الحــدود ،العقائــد ،األديــان ،األعــراق،
أو حتــى األيديولوجيــات السياســية ،لــذا يتوجــب
عــى الحكومــات حاميــة النــاس مــن األزمــات
ومســاعدتهم عــى التعــايف منهــا ،مبعــزل عــن
أســلوب التقوقــع واالنعــزال والعمــل برسيــة ،بــل
يف ســياق التعــاون والتضامــن الــدويل.

يــرر منطــق تقاســم العــبء قيــام املقتدريــن
يف مــوازاة ذلــك؛ أثبــت هــذا الوبــاء أن حاميــة
بدفــع رضائــب أعــى ،ويدفعنــا إىل القــول بأحقية
أنفســنا تفــرض أخــذ مســؤولياتنا تجــاه بعضنــا
األفــراد األقــل حظ ـاً يف الحصــول عــى الرعايــة
بقــدر مــن الجديــة ،ويتوجــب التمســك بالــرط
مــن األفــراد اآلخريــن يف املجتمــع ،وهكــذا يكــون
األخالقــي للبــر؛ أن ال يعــاين أحــد لوحــده..
مثــن العيــش يف مجتمــع متحــر.
ألنــه ال ميكــن أن يعــاين أحــد لوحــده.
يعالــج العــدد الثــاين مــن (التقدمــي) تلــك
الخطــوط العريضــة ،مــن خــال استكشــاف
وتســليط الضــوء عــى بعــض الجوانــب
املتعلقــة بأزمــة وبــاء كوفيــد :19-دور الحكومــة
يف األزمــة ،العالقــة بــن الليرباليــة الجديــدة
واألزمــات ،شــبكة الحاميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة يف فلســطني ،بنيــة االقتصــاد
الفلســطيني ،دور االحتــال يف األزمــات ،فكــرة
املواطنــة بحــد ذاتهــا ،النقــد للبنيــة السياســية
االقتصاديــة يف األزمــات ،باإلضافــة إىل دور
النقابــات العامليــة يف أوقــات األزمــات ،وتضمــن
العــدد أيضـاً نظــرة خاصــة حــول خطــة التنميــة
االقتصاديــة العنقوديــة التــي تــم تبنيهــا مــن
قبــل الحكومــة الفلســطينية.

7

الخفية وكارثة العدو غير المرئي:
الهوت اليد
ّ
كارثيتها؟
الرأسمالية رغم
لماذا لم نخرج من
ّ
ّ
الباحث :علي عامر  /مساعد باحث :رند الوحش

نحــن نعيــش كارثــة مأســاويّة ومأســاة
كارث ّيــة .ويبــدو أننــا قبلنــا هــذا الواقــع!
يحــاول هــذا البحــث التفتيــش عــن بعــض
الركائــز اإليديولوج ّيــة املتصن ّعــة يف األنظمــة
البرشيّــة املعــارصة التــي تســلب النــاس خيــال
وفاعليّــة تغيــر أنظمــة ركبّــت ضدّهــم ،متحيّن ـاً
ـي جائحــة كوفيــد 19-الفايروســ ّية،
فــرة تفـ ّ
كحــدث أو فــرة مأزومــة كثيفــة تخلــق رشوط ـاً
موضوع ّيــة قاســية؛ توفّــر لحظــة بحث ّيــة ف ّعالــة
وجليّــة ،للكشــف عــن طبيعــة الدولــة وأدوارهــا،
وأبــرز الركائــز األيديولوج ّيــة املت ّولــدة عنهــا.
تقصينــا مدخــاً نقديــاً معرفيــاً
ـر ّ
وعليــه يتخـ ّ
ثقاف ّيــاً يعــ ّري ركائــز إيديولوج ّيــات االســتعباد
املعــارص ،علّــه وأملــه أن يســاهم يف دفــع بنــاء
جهــود تحريــر اإلنســان مــن نظــام يعمــل
ضــدّه .حامئــاً حــول إجابــة ســؤال رئيــي:
ملــاذا ورغــم كارث ّيــة ومأســاوية النظــام العاملــي
الــذي نحيــاه ،مل ننجــح نحــن البــر يف الخــروج
منــه؟ ملتزم ـاً حــدوده املتاحــة يف هــذه الورقــة
لريكّــز عــى منــوذج الواليــات املتحــدة األمريك ّيــة
ملــا ميثّلــه مــن مفارقــة حديّــة عميقــة :رغــم أنّهــا
الدولــة األكــر هيمنــة عامليّـاً وواحــدة مــن أكــر
الــدول تقدمــاً يف العلــوم والتقنيــة والطــب ،اال
ـي
أنهــا ســجلت أكــر فشــل يف االســتجابة لتفـ ّ
الوبــاء.

األمريكية الكارثي
فشل الدولة
ّ

كاســتجابة متأخــرة لتفــي وبــاء كوفيــد،19-
خصصــت الدولــة األمريك ّيــة بعــد إعــان ترمــب
حالــة الطــوارئ القوميّــة أنحــاء البــاد ،مليــارات
الــدوالرات للتعامــل مــع تداعيــات الوبــاء .وقــع
ترمــب يف  27آذار عــى ترشيــع لتقديــم حــزم
مســاعدات اقتصاديّــة هــي األضخــم يف التاريــخ
األمريــي ،تصــل إىل  2.3تريليــون دوالر ،موجهة
للواليــات والقطــاع الخــاص ورشكات الطــران
والفنــادق .ومينــح كل أمريــي يقــل دخلــه عــن
 75ألــف دوالر ســنوياً 1200 ،دوالر ،إضافــة إىل
 500دوالر لــكل طفــل .1وتــم تخفيــف اللوائــح
البريوقراطيّــة ،وتفعيــل برامــج حاميــة شــيكات
الرواتــب ،وقانــون تعزيــز الرعايــة الصح ّيــة،
وأدخــل صانعــو السياســات الفيدرال ّيــة 31
تغيــرا ً لتمكــن الوصــول إىل الخدمــات الصحيّــة
عــن بعــد .2وقدمــت الحكومــة األمريكيّــة مــن
خــال برنامــج املســاعدة املال ّيــة يف حــاالت
الكــوارث ،مســاعدات مال ّيــة طارئــة للفئــات
املتــررة ،مثــل املســاعدة بالغــذاء والســكن
والفواتــر وفحوصــات التحفيــز وقانــون
املســاعدة واإلغاثــة واألمــن االقتصــادي ضــد
الفايــروس .3وتلقــت الــركات إعانــات لتغطيــة
إجــازات العــال ،وتعزيــز قــروض الرشاكــة
بــن القطاعــن العــام والخــاص للــركات
الصغــرة .4ونجحــت الدولــة مــع نهايــة شــهر
آب يف إضافــة  1.4مليــون وظيفــة ،وانخفــض
معــدل البطالــة  1.8نقطــة .5وتــم تكليــف ســاح

مجلة التقدمي | 2020 | 2
املهندســن ببنــاء مستشــفيات ميدان ّيــة ونقــل
املعــدات بــن الواليــات وتطبيــق إجــراءات إعــان
الطــوارئ ،وتــم تفعيــل قانــون اإلنتــاج الحــريب
ونــر عنــارص الحــرس الوطنــي يف الواليــات
واملناطــقّ .6إل أ ّن الخــراء اعتــروا أ ّن هــذه
اإلجــراءات مل تكــن كافيــة ،وأقــل مــن اإلجــراءات
التــي اتبعتهــا دول أخــرى مناظــرة.1
فشــلت اإلجــراءات يف الحــد مــن تفــي الوبــاء
أو تخفي��ف تبعات��ه :انهــارت أســواق األســهم
يف وول ســريت ،وخــال أيّــام قليلــة خــرت
املــؤرشات مــا يعــادل  7 .35%انخفــض الناتــج
املحــي اإلجــايل حتــى شــهر متــوز مبعــدل
ســنوي  32.9%مســجالً أعمــق انخفــاض
منــذ تأســيس الســجالت الرســمية عــام .1947
تفاقمــت البطالــة مبعــدل غــر مســبوق ،ويف
غضــون أيــام فقــد أكــر مــن  ٪18مــن العــال
يف الواليــات املتحــدة وظائفهــم .8تلقّــى 30.2
مليــون أمريــي شــيكات بطالــة يف  11متــوز،
وانخفــض ســعر رصف الــدوالر مقابــل سـلّة مــن
العمــات ،وارتفعــت أســعار الخزينــة األمريكيّــة.
انخفــض االســتثامر يف بنــاء املنــازل مبعــدل
 38.7%إىل شــهر متــوز ،وتراجــع االســتثامر
يف األعــال مبعــدل  ،27%وانخفضــت أســعار
النفــط بشــدّة وتراجــع انتاجــه.9
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يف الســيولة ،بعدمــا ألغيــت الخدمــات الطب ّيــة
الربح ّيــة نتيجــة ضغــط الوبــاء .انخفــض االنفاق
عــى الرعايــة الصحيّــة 10ورغــم الطلــب العــايل،
تــم ترسيــح أعــداد مــن موظفــي القطــاع الطبــي
الخــاص .يف شــهر نيســان مل يكــن بحــوزة
 27مليــون أمريــي أي تأمــن صحــي ،وهــذا
الرقــم مرجــح لالرتفــاع نتيجــة ارتفــاع البطالــة
وخســارة التأمينــات الصحيــة املرتبطــة بالعمــل.
ذهــب جــزء كبــر مــن اإلنفــاق عــى الرعايــة
الصح ّيــة لجيــوب البريوقراط ّيــة ،11فيــا ســاهم
إلغــاء اإلجــراءات الطبيّــة الروتينيّــة والعمليــات
الجراحيّــة االختياريّــة كاســتجابة للوبــاء ،يف
تحقيــق خســارات عاليــة عنــد املنشــآت الطب ّيــة
خاصــة الريف ّيــة ،12ومل تظهــر العنرصيّــة
ّ
البنيويّــة يف النظــام األمريــي عــى الفــروق
بــن الريــف واملدينــة فحســب ،بــل اتخــذت
أشــكاالً عرق ّيــة وطبقيــة.2
ترمب كمشكلة وبائية

يتحمــل ترمــب مســؤولية تأخّــر االســتجابة
الرســمية لتفــي الجائحــة ،والتخبــط املتمثّــل
يف مواقــف الرئيــس األمريــي ،ويف مجافاتــه
للعلــم وتشــويهه ،ويف تنصلــه املســتمر مــن
املســؤوليّة ومحاولــة ترحيلهــا عــى أطــراف
أخــرى ،فقــد تأخــر الرئيــس األمــريك يف
د ّمــر الوبــاء نظــام الرعايــة الصحــي األمريــي ،االســتجابة للتحذيــرات املبكــرة مــن وكالــة
وواجهــت العديــد مــن املستشــفيات عجــزا ً حرجـاً االســتخبارات املركزيّــة األمريكيّــة يف ترشيــن
وصــف ديريــك طومســون الواليــات املتحــدة بأنهــا دولــة الثــاين مــن العــام املــايض ،مــن عــدوى غريبــة
1

فاشــلة بقــدر مــا فشــلت يف إظهــار ســلطتها وضــان ســامة س ـكّانها.
وأظهــر اســتطالع رأي أجرتــه  NPR / PBS NewsHour / Maristيف
الفــرة مــن  13إىل  14مــارس  /آذار ،أ ّن  ٪46فقــط مــن األمريكيــن
اعتقــدوا أن الحكومــة تقــوم مبــا يكفــي ،بينــا شــارك  ٪61نفــس الــرأي
يف فربايــر .عــاوة عــى ذلــك ،أظهــر االســتطالع نفســه أن  ٪49مــن
املشــاركني اختلفــوا مــع الطريقــة التــي كان ترامــب يتعامــل بهــا مــع
الوبــاء و ٪44فقــط وافقــوا عــى أفعالــه.
Ozdemir, gloria shkurti. Coronavirus and the United States how
a superpower failed. Seta 58: 1-8. April, 2020.

فرغــم أ ّن الســود ميثلــوا  13%مــن الســكان بلغــت
2
اإلصابــات عندهــم  ،20%وشــكلوا  22%مــن حــاالت الوفــاة .وميثّــل
األشــخاص الالتينيــن 18%مــن الســكان ،إلّ أنّهــم شــكلوا  33%مــن
الحــاالت الجديــدة يف البــاد ،وكانــت تبعــات أزمــة النظــام الصحــي أشــد
عــى الفقــراء والنســاء وأشــخاص ذوي اإلعاقــة.
Blumenthal, David, Elizabeth J. Fowler, Melinda Abrams, and
Sara R. Collins. July 22, 2020. Covid-19. Implications for the
Health Care System. The New England Journal of Medicine.

الخفية وكارثة العدو غير المرئي
الهوت اليد
ّ
تنتــر يف الصــن .وحــن تل ّقــى تقريــرا ً رســمياً
مــن وكالــة االســتخبارات املركزيّــة يف كانــون
أ ّول ،اتخــذ ترمــب يف ذات اليــوم قــرارا ً بتصفيــة
قاســم ســليامين ،مفصحــاً عــن تركيــزه عــى
أولويّــات سياســاته الخارج ّيــة التوســع ّية عــى
حســاب حيــاة املواطنــن األمريكيــن .ويف
ـر ترمــب عــن عــدم قلقــه
كانــون ثــاين 2020عـ ّ
عــى اإلطــاق مــن احتــال وجــود وباء ،واســتمر
حتّــى نهايــة شــهر شــباط بالتأكيــد عــى أ ّن كل
يشء تحــت الســيطرة وعــن توفّــر فحوصــات
تكفــي الجميــع .13ويف نهايــة آذار قــال:
«ســنواجه أســابيع قليلــة صعبــة بينــا نقــرب
مــن ذلــك اليــوم املهــم حقــاً حيــث ســرى
األمــور تتحســن ».جــاء هــذا البيــان بعــد أن فقــد
نحــو  4000أمريــي حياتهــم نتيجــة الوبــاء.14
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العلــم وآراء الخــراء .حيــث شــ ّوه دامئــاً العلــم
لصالــح املنافــع االقتصاديّــة قصــرة األجــل أو
ملصالحــه السياســيّة الضيّقــة .فقــد ســبق لــه
ـر املناخــي
أن اتهــم الصــن بفربكــة كذبــة التغـ ّ
واالحتبــاس الحــراري ،وشــكك رصاحـ ًة بالطعــوم
الرســم ّية واللقاحــات مــا قبــل كوفيــد .19-كــا
ـي الوباء،
تنصــل ترمــب مــن املســؤوليّة عــن تفـ ّ
ّ
4
ملقيــاً بهــا عــى أطــراف أخــرى وخارجيّــة .
ّإل أ ّن النظــام األمريــي نظــام راســخ ،لــه هيــاكل
رســمية مؤسســات ّية وبنيــة اقتصاديّــة ذات طبائع
خاصــة ،وعليــه ال بــد مــن االنتقــال مــن التحليــل
ّ
عــى أســاس شــخص ترمــب إىل التحليــل عــى
أســاس الهيــكل الرســمي واإلداري والحكومــي يف
الواليــات املتحــدة.
الهيكل المتهالك

واعتــرت مواقــف ترمــب املضــادة للعلــم يف
ظــل الوبــاء 3اســتمرارا ً لحملتــه الســابقة ضــد مثّــل النظــام الفــدرايل األمريــي جــزءا ً مــن
يقســم
ففــي زمــن الوبــاء ،شــكك بدايـ ًة بوجــوه ،ثـ ّم ادعــى أنّــه املشــكلة بعيــدا ً عــن مســاهمته يف الحــلّ .
3
ســيختفي «كاملعجــزة» ،وادعــى أ ّن ارتفــاع درجــات الحــرارة يف الربيــع هيــكل النظــام الســيايس األمريــي املســؤول ّيات
ســيقيض عــى الوبــاء ،ور ّوج أكــر مــن مــ ّرة ألدويّــة مختلفــة لعــاج
واملهــام داخــل الدولــة إىل ثالثــة مســتويات:
كورونــا .أنظــر مثــاً:
Gloria
Shkurti
Ozdemir.
Coronavirus
and
the
United States how
الحكومــة املركزيّــة وحكومــة الواليــة والحكومــة
a superpower failed. Seta 58: 1-8. April 2020.
رصح أ ّن الفايــروس ســيختفي يف املحل ّيــة عــى مســتوى املدينــة ،ويوجــد يف
ثـ ّم اقــرح حقــن الجســم باملعقــات ،و ّ
الخريــف .ولطاملــا ضغــط اتجــاه فتــح االقتصــاد مخالفـاً نصائــح العلـ
ـاء الواليــات املتحــدة أكــر مــن  900ألــف حكومــة
والخــراء محل ّيــاً وعامل ّيــاً .وجــادل بــأ ّن  COVID-19كان أقــل خطــورة
محليّــة ،مــا وضــع األســس بتعارضــات فاضحــة
مــن األنفلونــزا العاديــة .أنظــر مث ـاً:
Lisa Friedman & Brad Plumer. Trump’s Response to Virus
 Reflects a Long Disregard for Science. NY times. April, 28,يف املســؤوليّات ،مثــاً عندمــا أعلــن ترمــب
 2020. https://www.nytimes.com/2020/04/28/climate/احتــال فــرض حظــر عــى واليــة نيويــورك،
trump-coronavirus-climate-science.html.
وادعــى امتــاك موهبــة طبيعيّــة تخ ّولــه معرفــة األمــور ،واســتند عــى اعتــر حاكــم الواليــة أ ّن هــذا تعـ ّد مــن الحكومــة
حدســه الشــخيص .أنظــر مث ـاً:
الفدراليّــة عــى صالحيّاتــه يصــل إىل مســتوى
Ed Pilkington. Pandemic brings Trump’s war on Science to the
boil- but who will win. The Guardian. 3 May, 2020. https://
www.theguardian.com/us-news/2020/may/03/science-donald-trump-coronavirus.
وحــن نصــح مركــز الســيطرة عــى األمــراض بارتــداء الكاممــة قــال
ترمــب أنّــه لــن يرتديهــا ،ويف نيســان دعــى إىل احتجاجــات عامــة
لتحريــر الواليــات املتحــدة مــن أوامــر الحجــر واإلغــاق .أنظــر مثــاً:
Yamey, Gavin. Gonsalves, Gregg. Donald Trump: a political determinant of Covid-19. 24 April 20. BMJ.

واتهــم ترمــب اإلعــام الزائــف والدميقراطيــن مبحاولتهــم
4
مضاعفــة املخــاوف مــن الفايــروس .وح ّمــل الصــن مســؤول ّية الوبــاء
بســبب تســرها ومحاولــة خــداع العــامل .ثــ ّم االتحــاد األورويب الــذي
اتهمــه بالفشــل يف تقييــد الســفر مــن الصــن .واإلدارات الســابقة بســبب
الرفــوف واملخــازن الفارغــة مــن املســتلزمات الطبيّــة .وح ـكّام الواليــات
املختلفــة بســبب تســييس قضيّــة كورونــا .أنظــر مثــاً:
محمــد املنشــاوي .مــن اإلنــكار إىل االنهيــار .كيــف تعامــل ترمــب مــع
فايــروس كورونــا؟ موقــع الجزيــرة.12.4.2020 .
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عقبــة أمــام توحيــد الجهــود وحاميــة املواطنــن،
وانعكــس ذلــك يف تعقــد عمل ّيــات إصدار وســداد
فواتــر التأمــن والرعايــة الصحيّــة ،والتمييــز بني
املواطنــن باختــاف رشكــة التأمــن ،والتمييــز
بــن املواطنــن مــن داخــل شــبكة التأمــن
ومــن خارجهــا ،وهكــذا نشــأت ظاهــرة الفواتــر
املفاجئــة وغــر املتوقعــة والتــي ق ّوضــت قــدرات
املواطنــن عــى الســداد وبالتــايل حقهــم
بالوصــول إىل الرعايــة الصح ّيــة الالزمــة.19

إعــان حــرب .وتنعكــس األزمــة الهيكل ّيــة يف
القطــاع الصحــي ،ففــي حــن يقــع عــى عاتــق
وزارة الص ّحــة و«مركــز الســيطرة عــى األمــراض
والوقايــة منهــا »5مســؤوليّة االرشــاد والتوجيــه،
تقــع مســؤول ّية إدارة األزمــة عــى حكومــات
الواليــات وأجهزتهــا الصح ّيــة؛ مــا كشــف غيــاب
مؤسســة ص ّحــة مركزيّــة .15وغــاب عــن إدارة
األزمــة جهــة مركزيّــة وخطــة اســراتيجيّة وطنيّة
شــاملة ونظــام طــوارئ وطنــي ،وتح ّملــت كل
واليــة مســؤول ّية حــل املشــاكل وتوفــر مــا يلــزم
وكانــت أزمــة كوفيــد 19-قــد نشــأت بعــد
عــر التعاقــد مــع القطــاع الخــاص أو االســترياد
عامــن مــن إنهــاء مهــام فريــق األمــن الصحــي
16
مــن الخــارج.
العاملــي والدفــاع البيولوجــي يف مجلــس األمــن
غــاب التنســيق عــى املســتوى الوطنــي ،القومــي األمريــي يف ربيــع  .2018الــذي كان
وأصــدرت كل واليــة منفــردة إرشــادات طب ّيــة مــن مهامــه مســاعدة الحكومــة الفدرال ّيــة يف
مختلفــة ،وتنافســت الواليــات ضــد بعضهــا دولــة مرتاميــة األطــراف عــى القيــادة املركزيّــة
لتأمــن معــدات الوقايــة ،كــا ســاهم انفصــال يف حــاالت الكــوارث واألزمــات .20ناهيــك عــن
الســلطات العامــة عــن املراكــز الصح ّيــة يف إعاقة دعــاوي البيــت األبيــض املتكــررة مــا قبــل األزمــة
االســتجابة الجامعيــة .17أجهــض غيــاب نظــام الراهنــة لخفــض ميزان ّيــات مراكــز مكافحــة
معلومــات وطنــي للصحــة العامــة إلكــروين األمــراض والوقايــة منهــا وبرامــج أمــن األمــراض
أو غــر إلكــروين ،قــدرة الســلطة املركزيّــة قبــل الوبــاء.21
عــى تحديــد االختالفــات اإلقليم ّيــة يف الطلــب
ورغــم املوقــع العاملــي للواليــات املتحــدّة
عــى املــوارد الرضوريّــة وتوريدهــا .18تباينــت
وهيمنتهــا وتقد ّمهــا عــى املســتويات الصح ّيــة
الطبيّــة السياســات باختــاف رشكات التأمــن
والعلميّــة والتقنيّــة ،ورغــم عامليّــة األزمــة
الخاصــة وباختــاف الواليــة وحاكمهــا ،فنظــام
ّ
الوبائيّــة الراهنــة ،جــاءت اســتجابة الواليــات
الرعايــة الصح ّيــة املجــ ّزأ والالمركــزي والقائــم
املتح ـدّة باالنكفــاء نحــو الداخــل ،ومتنك ـ ّرة بــل
عــى مبــادئ الســوق وتعظيــم الربــح ،شــكل
ومجهضــة لدعــاوي توحيــد الجهــود الدول ّيــة
مركــز الســيطرة عــى األمــراض والوقايــة منهــا ،يخـ
5
ـدم للســيطرة عــى الجائحــة ،فقــد غــاب دورهــا عــن
كجهــة تركّــز الجهــود القوم ّيــة األمريك ّيــة لتطويــر وتطبيــق الوقايــة
والســيطرة عــى األمــراض ،والص ّحــة البيئيّــة ،ونشــاطات الرتويــج مجلــس األمــن الــدويل ،وانســحبت مــن منظ ّمــة
للص ّحــة والتوعيّــة الصحيّــة املصممــة لالرتقــاء بص ّحــة الشــعب
األمرييك .الص ّحــة العامل ّيــة وأوقفــت متويلهــا ،واعتــرت
وهــو مســؤول عــن تحديــد املشــاكل الصح ّيــة التــي مــن املمكــن الوقايــة
منهــا ،ويحافــظ عــى رقابــة ف ّعالــة عــى األمــراض ،وميثّــل وكالــة تقــود عــى لســان ترمــب أ ّن املنظــات الدوليــة تهــدد
نظــام الص ّحــة العامــة لتطويــر وتطبيــق الربامــج العمل ّيات ّيــة املتعلّقــة
ـي األمــراض الســيادة الوطنيّــة ،وأفشــلت اجتامعــاً للســبع
مبشــاكل الص ّحــة .وهــو مســؤول عــن الســيطرة عــى تفـ ّ
املعديّــة.
الكبــار بســبب إرصارهــا عــى نســبة الفايــروس
مــن املوقــع الرســمي للمركــزhttps://www.cdc.gov/maso/pdf/ :
22
رســمياً إىل ووهــان الصين ّيــة  .وهكــذا أصبــح
 .cdcmiss.pdfآخــر زيــارة.Oct @ 1:37 ,19 :

الخفية وكارثة العدو غير المرئي
الهوت اليد
ّ
وبــاء الواليــات املتحــدة املنفلــت عقبــة أمــام
الجهــود العامل ّيــة.23
تعتــر الواليــات املتحــدة البــؤرة األكــر إصابــة
يف العــامل ،فرغــم أ ّن عــدد ســكانها يعــادل
 4%مــن ســكان العــاملّ ،إل أنّهــا حجــزت ثلــث
اإلصابــات يف العــامل يف شــهر نيســان ،24وإىل
لحظــة كتابــة هــذه الســطور ،تتص ـدّر الواليــات
املتحــدة قامئــة الــدول األعــى إصابــ ًة بالوبــاء،
بواقــع  8,386,142إصابــة و 224,726وفــاة،
مــا يعــادل  21%مــن معــدّل اإلصابــات يف
العــامل ،وخمــس حــاالت الوفــاة عامليــاً.6
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الرأســال ّيات املتقدمــة ،فتمثّــل إعــادة ابتعــاث
لليربال ّيــة التقليديّــة ولكــن بصيغــة أشــد رصامــة.
الليرباليّــة تحويــر عــريب ملفــردة «،»Liberalism7
والتــي تعنــي التحرريّــة ،وتقصــد تحــرر الســوق
وخاصــة الدولــة،
مــن تدخــل العوامــل الخارج ّيــة
ّ
لذلــك ســميت أحيانــاً مذهــب عــدم التدخــل ،أي
عــدم تدخــل الدولــة يف حركــة الســوق ،وترتكــز
الليرباليّــة عــى الفلســفة الطبيعيّــة ،وتفــرض أ ّن
حركــة الســوق الحــر طبيع ّيــة ،وتدعــو إىل صيانــة
عفويتهــا ،معتقــدة أ ّن مســاعي األفــراد املختلفــن
نحــو تعظيــم مصالحهــم الذاتيّــة ،ال بــد أن تقــود
حتــاً إىل تحقيــق مصلحــة األ ّمــة العامــة يف
زيــادة ثروتهــا وثــروة أفرادهــا ،مــن خــال تدخل
اليــد الحف ّيــة\ اإلله ّيــة يف حركــة الســوق.

تجســد األزمــة الهيكليّــة يف الواليــات املتحــدة
ّ
انعكاسـاً لسياســاتها االقتصاديّــة؛ فهيــكل الدولــة
جــاء تعبــرا ً وانعكاسـاً للبنيــة التحت ّيــة للتشــكيلة
االقتصاديــة األمريكيــة ومصالــح الطبقــات أعــاد النظــام األمريــي تب ّنــي الليرباليّــة بصيغــة
ّ
ّ
محدث ّــة أكــر رصامــة يف ســبعينات القــرن
املهيمنــة فيهــا.
املــايض ،حيــث رشعــت الدولــة بتقويــض
نموذج االقتصاد األمريكي
أدوارهــا تحــت ضغــط الحمــات التــي نظمهــا
وخاصــة األوليغارش ـيّة املاليّة،
التشــكيلة االقتصاديّــة االجتامعيــة يف الواليــات كبــار الرأســاليني
ّ
ّ
املتحــدة هــي رأســالية إمربياليــة بصيغــة عــر تفكيــك التنظيــات والقيــود والقوانــن
ّ
ّ
نيو-ليرباليــة يحكمهــا أوليغارش ـية ماليــة ،وهــي التــي فرضتهــا عــى االقتصــاد ،وخصخصــة
ّ
ّ
ّ
رأســالية أل ّن اقتصادهــا قائم أساسـاً عــى امللكية املشــاريع العامــة ،وتحريــر األســواق الداخليّــة
ّ
ّ
الخاصــة لوســائل اإلنتــاج وعــى تســليع العمــل والخارجيّــة ،وتقويــض أنظمــة الرفــاه االجتامعــي
ّ
وامتصــاص فائــض القيمــة منــه ،وهــي إمربيالية الدميقراط ّيــة ،وتخفيــض اإلنفــاق العــام،
ّ
أل ّن رأســاليتها تح ّولــت مــن الصيغــة التنافس ـية وإضعــاف النقابــات واالتحــادات العامل ّيــة،
ّ
ّ
إىل الصيغــة االحتكاريّــة ،وتن ّحــت القطاعــات وتشــجيع االبتــكار املــايل ،وتطبيــق السياســات
اإلنتاجيــة فيهــا (الزراعيــة والصناعيــة) النقديّــة عوضــاً عــن سياســات تدخــل الدولــة
ّ
ّ
ّ
مــن املهــم التمييــز بــن ت ّيــار «الليربال ّيــة الكالســيك ّية»
7
حيــث
ــة،
ي
واملال
ــة
ي
الخدمات
القطاعــات
لصالــح
ّ
ّ
وتيّــار «الليرباليــة االجتامعيّــة أو ليرباليّــة العدالــة االجتامعيّــة» .حيــث
يهيمــن الرأســال املــايل عــى باقــي قطاعــات ميتــاز التيّــار الثــاين باعتقــاده أ ّن الليرباليّــة ال بــد أن تنبنــي عــى
أســس التوزيــع العــادل للــروة (مــن خــال إعــادة توزيــع الرضائــب
اإلنتــاج ،ويحكــم سياســات الدولــة مبــا يحقــق
والخدمــات) والتوزيــع العــادل للســلطة (عــر الدميقراطيّــة).
مــا النيو-ليرباليّــة كصيغــة مــن صيــغ أنظر مثالً:
منافعــه .أ ّ
�https://www.worldometers.info/coronavi
6
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David Howarth. What is Social Liberalism? An article published
in the book: Reinventing the state- Social Liberalism for the
21th Century. By Duncan Brack, David Howarth, Richard S.
Grayson. Methuen limited. 2007.
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والرعايــة الحكوميــة ،وتعظيــم قيــم األســهم
كهــدف أســايس ألي نشــاط تجــاري.
تدريجيّـاً
وخاصــة مــع انهيــار الكتلــة الشــيوعيّة،
ّ
ً
صبغــت النيوليرباليّــة عقيــدة ومامرســة نظــام
العــامل بصبغتهــا ،فيــا وصفــه هاكــر «بالحملــة
الصليب ّيــة للمســؤول ّية الفرديّــة .»25والليربال ّيــة
الجديــدة كــا القدميــة تعتقــد بتفــ ّوق كفــاءة
الســوق يف توزيــع الســلع والخدمــات عــى
الحكومــة ،ذلــك أن يــد الســوق الخف ّيــة أكفــأ مــن
يــد الحكومــة املرئيــة .ومت ّجــد النيو-ليربال ّيــة
ريــادة األعــال واالعتــاد عــى الــذات والفردانيّة
املطلقــة وإلقــاء املســؤوليّة االقتصاديّــة عــى
عاتــق الفــرد العــاري مــن أيّــة حاميــة عامــة،
وتــرى أ ّن حريّــة الفــرد تتمثّــل بالســعي الحــر
خلــف املنفعــة وتحقيــق الــرىض عرب االســتهالك،
كــا متنــح الــراء قيــاً اجتامعيّــة وأخالقيّــة
عــى أنّــه غايــة كل فــرد.
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يف إعــادة إنتــاج العالقــة بــن العامــل ورب
العمــل 9أي إعــادة إنتــاج الرأســال ّية وحمياتهــا،
وهدفــت إىل صيانــة الطبقــة العاملــة مركـ ّزة عــى
إغاثــة البطالــة املســتجدة دون اكــراث للبطالــة
البنيويّــة مــا قبــل كورونــا ،وطــرح االنفــاق
الهائــل ،كاســتجابة للجائحــة ،ســؤال مــن ســيدفع
الثمــن .10نظــرا ً لطبيعــة النظــام االقتصــادي
الســيايس األمريــي ،ســتلقى أعبــاء الديــون
(ذهــب جــزء كبــر منهــا لحاميــة الرأســال
الكبــر) عــى عاتــق الفقــراء ،واملســنني واملــرىض
والطبقــة العاملــة بشــكل عــام ،مــع أرضار كبــرة
تنــال مــن الطبقــة الوســطى ،ويرجــح أن تخــر
رشيحــة واســعة مواقعهــا الطبق ّيــة ،وتلتحــق
ـال ،أو حتّــى املعطلــن عــن
ق ـرا ً بصفــوف العـ ّ
العمــل ،فاملســتفيد األخــر مــن املعادلــة هــو
الرأســال الكبــر واالحتــكاري الــذي ســرتفع
مســتويات املركــزة واالحتــكار لديــه.27

ـت الرأســال ّية املال ّيــة مشــكلة يف تصنيــع
واجهـ ْ
تســاهم األيديولوجيــا االجتامع ّيــة للنيو-ليربال ّيــة
كايف للمعــدات الالزمــة للوقايــة والعــاج مــن
يف ترســيخ اإلميــان باقتصاديّــات الســوق حتّــى
ميكــن مالحظــة ذلــك بجــاء يف الخطــاب الرســمي
9
26
العــال
عنــد أولئــك املترضريــن منهــا ؛ ألنّهــا رأســاليّة األمريــي .مثــاً عبــارة« :جهــود الكونغــرس واإلدارة إلبقــاء
ّ
اعتــرت االقتصــاد أوالً قبــل صحــة املواطنــن مرتبطــن بأصحــاب عملهــم ».الــواردة يف تقريــر رســمي صــادر عــن
ّ
ّ
البيــت األبيــض.
خــر ترمــب يف االســتجابة الف ّعالـ
وحقوقهــم ،8فتأ ّ
ـة August Jobs Report: Economy Continues to Rebound As Unem-
ployment Rate Drops. September 4, 2020 White House.https://
مل يكــن تخلفــاً عقليّــاً يف قــرة املــخ ،وإنّ ــا
www.whitehouse.gov/articles/august-jobs-report-economy-continues-rebound-unemployment-rate-drops/
تعبــرا ً عــن رعــب الربجوازيّــة األمريكيّــة مــن
يقـ�ول مارتـ�ن وولـ�ف كبـير االقتصاديـين يف “Financial
ـم ،وجاءت 10
الخســائر الفادحــة التــي قــد تلحــق بهـ
« :”Timesلقــد أدّت الجائحــة إىل زيــادة يف اإلنفــاق املــايل كبــرة جــدا ً
ّ
تدخلتهــا االقتصاديّــة عــى شــكل برامــج إغاثــة حتــى باملقارنــة مــع األزمــة املال ّيــة .وهــذا يثــر ســؤال عــن كيف ّيــة إدارة
آنيــة ال تصــل ملســتوى التغيــر الحقيقــي يف هــذا الديــن ومــن ســيدفع مثنــه».
ّ
وكانــت الفاينانشــال تاميــز بتاريــخ  ،9.3.2020قــد أشــارت« :دفــع مثــن
الرتكيبــة االقتصاديّــة ،بــل أ ّن التدخـ ّ
ـات ســاهمت الجائحــة ســيثري جميــع تلــك األســئلة .العــودة إىل التقشــف ســتكون
حــول منــح الواليــات املتحــدة األولويّــة لالقتصــاد يف
8
االســتجابة لألزمــة .انظــر مثــاً:
حســام إبراهيــم .ملــاذا تصــدرت الواليــات املتحــدة إصابــات كورونــا يف
العــامل .املســتقبل لألبحــاث والدراســات 8 .نيســان.2020 ،
Armin Nowroozpoor MD. Why the United States Failed to Contain Covid-19? Wiley Online Library. 30 June, 2020. https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12155.

جنونـاً ،ســتكون دعــوة إىل انــدالع اضطرابــات اجتامعيــة واســعة النطاق،
إن مل نقــل ثــورة ،وهبــة مــن الســاء لصالــح الشــعبويني .مــع مــرور
الوقــت -ولفــرة طويلــة -ســيتوجب دفــع الفواتــر املاليــة .ومــع ذلــك
فــإن الدميقراطيــة الليرباليــة لــن تنجــو مــن هــذه الصدمــة االقتصاديــة
الكــرى الثانيــة إال إذا تــم القيــام بالتعديــات ضمــن عقــد اجتامعــي
جديــد يغلــب رفاهيــة األغلبيــة عــى مصالــح أصحــاب االمتيــازات».
نقــاً عــنhttps://www.marxist.com/arabic-world-on-the- :
.brink-of-revolution.htm

الخفية وكارثة العدو غير المرئي
الهوت اليد
ّ
الوبــاء ،وبســبب تضخــم حجــم وقيمــة األســهم
يف الســوق األمريكيــة مقارنــة بغريهــا ومقارنــة
بحجــم وقيــم الســلع أو املداخيــل ،وارتبــاط قيــم
األســهم بتوقعــات النــاس وثقتهــم بالســوق
واالقتصــاد؛ حــاول ترمــب كل مــا أمكــن نــر
معلومــات مضللــة وكاذبــة تشــيع التفــاؤل
الوهمــي بــن األمريكيــن وعــى مســتوى
العــامل :ترمــب ليــس كذّابــاً بقــدر مــا هــو
مقامــر ول ّعيــب أســهم.
ســعت الرأســال ّية نيو-ليربال ّيــة عــى مــدى
عقــود لتقويــض أدوار الدولــة املركزيّــة وتفكيــك
مؤسســاتها واالرتهــان لحنكــة اليــد الخفيّــة
يف االنفــات مــن األزمــات واملشــاكل ،ولهــذا
ظهــرت األزمــة الهيكل ّيــة التــي رضبــت صميــم
النظــام األمريــي وأعاقــت تطويــر اســتجابة
اســراتيجيّة وطنيّــة شــاملة ،فاألزمــة الهيكليّــة
ليســت انعكاســاً لجهــل مؤســي النظــام
األمريــي ،بــل تعكــس الصيغــة النيو-ليربال ّيــة
يف االقتصــاد والسياســة ،وقــد أمثــرت برامــج
الخصخصــة الكاســحة التــي طبقــت منــذ
الســبعينات ،عــن نظــام ص ّحــي أمريــي يرتهــن
مبعظمــه للقطــاع الخــاص الباحــث عــن الربــح
الخاصــة ،لذلــك غابــت
واملعتمــد عــى ميزانيّاتــه
ّ
املســؤوليّة االجتامعيّــة عــن معظــم تركيبــات
القطــاع الصحــي األمريــي ،وظهــر عجــزه عــن
االســتمرار بالعمــل حــن تجففــت مــوارده املاليــة
الخاصــة املتأتيّــة مــن الخدمــات الربحيــة التــي
يقدمهــا بعدمــا انخفــض الطلــب عــى الصحــة.
ســاهمت األيديولوج ّيــة الفردان ّيــة املتولــدة عــى
أســاس العقيــدة النيو-ليربال ّيــة والتــي يشــوبها
بشــكل عــام انعــدام الثقــة بالدولــة وأدوارهــا ،يف
تخفيــض مســتوى التــزام األمريكيــن بالتعليامت
الرســمية وثقتهــم بترصيحــات الدولــة
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ومؤسســاتها ،وتفضيــل الحريّــة الشــخص ّية،
أحيانــاً ،عــى االلتــزام الجامعــي بالتعليــات.11
وبســبب العنرصيّــة املت ّولــدة بنيويّـاً يف األنظمــة
خاصــة ذات التاريــخ الكولونيــايل
الرأســاليّة
ّ
واالســتعامري واالســتعبادي ،وبســبب طبيعــة
هــذه األنظمــة الطبق ّيــة ،نجــح كوفيــد 19-يف
تظهــر الطبقيّــة والعنرصيّــة البنيويّــة عــر
ارتفــاع معــدالت اإلصابــة والوفــاة وتبعــات
املــرض االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة عنــد الســود
ـت
والالتينيــن والفقــراء واملهمشــن ،وقــد أنتجـ ْ
الرأســاليّة األمريكيّــة املتوحشــة مجتمعــاً أكــر
مرضـاً مــن غــره ،12هــذا الواقــع الناشــئ بســبب
غيــاب الرعايــة الصح ّيــة وإمكان ّيــة الوصــول
لهــا ،ســاهم يف انتشــار حالــة الالمبــاالة
الجامعيّــة أمــام كورونــا ،وعظّــم تبعــات املــرض
عــى املصابــن فيــه ،وقـ ّوض قــدرات القطاعــات
الصح ّيــة عــى االســتجابة الف ّعالــة.
اســتحقت الواليــات املتحــدة لقــب الدولــة األفشــل
عاملي ـاً يف التعاطــي يف الوبــاء ،28رغــم قدراتهــا
االقتصاديّــة والتقن ّيــة والعلم ّيــة الهائلــة ،ويعتــر
هــذا الفشــل اســتمرارا ً لسلســلة مــن اإلخفاقــات
كمثــال :بعــد ســاعات مــن إعــان ترمــب حالــة الطــوارئ
11
الوطن ّيــة يف الواليــات املتحــدة ،وبعيــد الكشــف عــن  155إصابــة يف
فلوريــدا ،خــرج ســكّان الواليــة إىل الشــواطئ مبجموعــات ضخمــة
لالســتمتاع بأجــواء البحــر .اســام كفــايف .أمريــكا مــا بعــد كورونــا:
الحلــم األمريــي ينقلــب كابوســاً .إضــاءات.13.4.2020 .
كــا حــاول د .جــارد بايــن عــامل األوبئــة التعبــر عــن ذلــك ،قائــاً:
«كأمريــي أعتقــد أ ّن هنــاك الكثــر مــن الخــر يف تقاليدنــا الليربال ّيــةّ ،إل
أ ّن عاقبــة ذلــك كانــت :أننــا ال ننجــح كمجموعــة».
David Leonhardt. The Unique Us Failure to Control the
Virus. Aug, 8, 2020. NY Times. https://www.nytimes.
com/2020/08/06/us/coronavirus-us.html.

فاالنفلونــزا املوســميّة قتلــت أكــر مــن  10,000أمريــي
12
خــال أربعــة أشــهر فقــط .ويعــاين  11%مــن األمريكيــن مــن
الســكري ،وأكــر مــن ثلثهــم مــن الســمنة املرضيّــة .وتنتــر أمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة والجهــاز التنفــي يف الواليــات املتحــدة أكــر
بكثــر مــن دول أوروبــا املناظــرة.
أنظـ�ر :عمــرو عبدالعاطــي .إخفاقــات تعامــل إدارة ترمــب مــع جائحــة
كوفيــد  :19املالمــح والتداعيــات .مجلّــة الشــؤون شــؤون عرب ّيــة .عــدد
( 182صيــف  .)2020ص.9
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التــي ســ ّجلتها الواليــات املتحــدة تاريخيــاً يف
التعاطــي مــع الكــوارث واألزمــات .13ليــس األمــر
أ ّن الواليــات املتحــدة فشــلت يف االســتجابة
للكــوارث واألزمــات الطبيعيّــة واالقتصاديّــة
واملال ّيــة والصح ّيــة فحســب ،بــل إنّهــا كانــت يف
كثــر مــن األحيــان مصــدرا ً لتلــك األزمــات.
ومــن هنــا ينبــع الســؤال األســايس :ملــاذا ورغــم
كارث ّيــة ومأســاويّة النظــام األمريــي والعاملــي،
مل ينجــح البــر يف الخــروج منــه؟

يقــرح البحــث أ ّن األيديولوجيــا الســائدة
واملهيمنــة والتــي تخلــق لــدى املواطنــن تقديسـاً
لواقــع النظــام االقتصاد-ســيايس األمريــي
هــي أحــد األســباب الرئيس ـ ّية يف لجــم تطلعــات
البــر نحــو نظــام عاملــي يحققهــم مصالحهــم
واســتقرارهم وحريّتهــم وســعادتهم.
من الدولة كبرج مراقبة إلى الدولة
ّ
متفشي
كالهوت

يحــاول هــذا اإلطــار توليــد رؤيــة نظريّــة
تربــط بــن عالقــة الدولــة بالطبقــات وطبيعــة
أدوراهــا الفيزيائ ّيــة واأليديولوج ّيــة وصــوالً
مقدســة،
إىل تحليــل الدولــة ككينونــة الهوت ّيــة
ّ
متحــ ّركاً بــن مقــوالت املاركســيّة الكالســيكيّة
و«ميشــيل فوكــو» و«بيــر بورديــو» و«نيكــوالس
بوالنتــزاس» وغريهــم.
مثل فشلها باالستجابة إلعصار كاترينا .أنظر:
13
Tali Mendelberg. America Failed to Prepare to Disaster Long
Before Trump Took Over. The NY Times. April, 28. 2020.
https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/coronavirus-preparation-politicians.html.
وفشلها باالستجابة لألزمة املال ّية العامل ّية لعام  .2008أنظر:
ZACHARY WARMBRODT. The 2008 financial crisis did not
prepare us for the 2020 coronavirus crisis. Politico. 20.3.2020.
https://www.politico.com/news/2020/03/20/2008-financial-crisis-coronavirus-138263.

14
تنشــأ الدولــة مــع احتــدام الرصاعــات الطبق ّيــة
واالجتامع ّيــة التناحريّــة ،كقــ ّوة وســلطة تظهــر
وكأنهــا فــوق الجميــع ومنفصلــة عنهــم،
وظيفتهــا التخفيــف مــن وطــأة االصطدامــات
29
االجتامع ّيــة االقتصــاد  -سياســ ّية واحتواءهــا.
وتحقــق مصلحــة الطبقــات املهيمنــة ضــد
الطبقــات األخــرى وترشعــن هــذا الظلــم
ـكال لهــا مــن
بالقانــون .30تتخــذ ق ـ ّوة الدولــة شـ ً
الجيــش والرشطــة والســجون ،وتحتكــر الســاح
والعنــف .31وتســلبهام مــن الجامهــر ،32وتخلــق
الدولــة أجهزتهــا األيديولوج ّيــة ،مثــل املؤسســات
الدينيّــة والتعليميّــة والقانونيّــة ومؤسســة
العائلــة والنظــام الســيايس واألحــزاب الرســميّة،
وجهــاز االتصــاالت واإلعــام ،والجهــاز الثقــايف
واألديب والفنــي والريــايض ،ويتغلغــل الجهــاز
والخاصــة،33
األيديولوجــي يف املجــاالت العا ّمــة
ّ
واأليديولوجيــا هــي عمليّــة تفكــر تجهــل القــوى
املحركــة الحقيق ّيــة لهــا :34األيديولوجيــا وهــم
خالــص وحلــم ،ومتثّــل عالقــة يتخ ّيلهــا األفــراد
عــن عالقتهــم الحقيقيّــة بــروط وجودهــم
املوضوعيّــة ،وتســلب األفــراد قــدرة رؤيــة
حقيقــة واقعهــم ،وتوظفهــا الدولــة إلخفــاء واقــع
القهــر والظلــم نحــو تأبيــده .35األيديولوجيــا
ليســت محايــدة ،تتخــذ مــن أجهــزة الدولــة
جســدا ً لهــا ،وتتخــذ الدولــة لنفســها أدوار
إعــادة إنتــاج ومذهبــة األيديولوجيــا الســائدة.36
تعمــل الدولــة عــى تعميــق وتوطيــد اندمــاج
املواطنــن عيانيّـاً يف نظــام الدولــة واالقتصــاد،37
وتســاهم األيديولوجيــا يف إعــادة تخليــق أهــداف
املواطنــن ،وتنتــج املعرفــة التــي يتحــ ّرك بهــا
وعليهــا الفعــل العــام والخــاص.38
التنظــر الحديــث للدولــة يهجــر االعتبــار
التقليــدي للدولــة كبنيــة مســتقلة ذات وظائــف

الخفية وكارثة العدو غير المرئي
الهوت اليد
ّ
ترشيع ّيــة وإداريّــة محــددة إىل اعتبارهــا شــبكة
مــن الــوكالء ،فالحكومــة ال متثّــل اليــد املرئ ّيــة
بــل متثّــل أيــدي متعــددة ،39باعتبــار ق ّوتهــا
وســلطتها وأيديولوجيّتهــا تتدفــق يف الشــعريات
الحيويّــة للجســم االجتامعــي كلّــه ويف كل
وتتفــى 14فعال ّيــة الدولــة
ح ّيــز ومجــال،40
ّ
بطبيعــة مايكرو-فيزيائيّــة ،15يف كل عالقــات
القــ ّوة عنــد كل نقطــة يف الجســم االجتامعــي،
وتتخــذ عالقــات القــ ّوة أشــكاالً ماديّــة مثــل
القمــع والــرب واالعتقــال والحجــز وأشــكاالً
غــر ماديّــة مثــل الوعــي والتضليــل والتزييــف
واأليديولوجيــا.41
دعــا بورديــو إىل تفســر أنرثوبولوجيــا الدولــة
كواحــد مــن أمنــاط الالهــوت الســيايس
املتســامي فــوق الواقــع االجتامعــي ويف نفــس
مرتســب يف كل مجاالتــه ،فالدولــة
الوقــت
ّ
عنــده ليســت ّإل تجســيدا ً للــرب عــى األرض،
فهــي وهــم راســخ ،يوجــد حــرا ً مــن خــال
اإلميــان الجامعــي بــه ،وهــذا اإلميــان الجامعــي
هــو مبــدأ وجــود الدولــة ،16وهــو خطــر ألنّــه
يســلب البــر القــدرة عــى التفكّــر العيــاين
ـا:
بــه .42رمبــا يســتهزئ أحدهــم فيســأل متهكـ ً
إذا كانــت الدولــة يف كل مــكان ،فهــل توجــد يف
وكأ ّن الدولــة املتفشــيّة ينطبــق عليهــا وصــف اللــه عنــد
14
مايســر إيكهــارت« :بالنســبة لذلــك الــذي يحــوز اللــه يف جوفــه؛ يش ـ ّع
ويتجســد يف كل األشــياء».
اللــه يف كل األشــياء
ّ
Eckhart, Meister. The complete mystical works. Translated by:
Maurice Walshe. Revised with a foreword by: Bernard McGinn.
Vol 3, 2009. The crossroad publishing company.
الحــظ أن ترمــب يف إعالنــه الحــرب عــى الفايــروس
15
الــذي اعتــره عــد ّوا ً غــر مرئي ـاً ،ش ـكّل أساس ـاً لتربيــر مايكرو-فيزيــاء
الســلطة ،وعســكرة املجتمــع يف زمــن الوبــاء.

وكأ ّن بورديــو (يدولــن) مقولــة ماركــس الــواردة يف رأس
16
املــال :ميــي الواحــد ملــكاً ليــس أ ّن مجموعــة مــن النــاس يقفــون منــه
موقــف الرعايــا .بــل عــى العكــس ،النــاس تتخيّــل نفســها رعايــا أل ّن
وترتســخ أل ّن مجموعــة مــن
أحدهــم أعلــن نفســه ملــكاً .فالدولــة ال تنشــأ
ّ
النــاس تقــف منهــا موقــف املواطنــن ،بــل تنشــأ مجموعــة مــن النــاس
تتخيّــل أنفســها كمواطنــن بســبب وجــود الدولــة.
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دكّانــة أبــو الســعيد17؟ والحــق أ ّن اإلجابــة ليســت
كوميديّــة البتّــة ،فالدولــة موجــودة فعــاً يف
دكانــة أبــو الســعيد ،يف ســجالته الرضيبيّــة ويف
الكهربــاء واملــاء والهاتــف ،ويف تســجيل اســمه
وجنس ـ ّيته وشــهادة ميــاده وعقــد زواجــه ،ويف
تســجيل ابنــه ســعيد وتوثيقــه رســمياً وإلزامــه
بالطعــوم الصحيّــة املعتمــدة وبالتعليــم الرســمي،
بــل إ ّن الدولــة تعشــعش يف جســد أبــو الســعيد
ذاتــه .الدولــة تس ـ ّيس الجســد وتدولنــه ،فعنفهــا
الفيزيــايئ املنظّــم ،هــو يف عمقــه عنــف ضــد
الجســد؛ تهديــد وإخضــاع وإذالل .الجســد ليــس
مجــ ّرد عنــر طبيعــي بيولوجــي ،بــل هــو
مؤسســة سياسـ ّية ،وعالقــة الدولــة بالجســد أعقد
مــن مامرســتها العنــف ضــده ،حيــث تح ّولــه إىل
أداة وتســتويل عليــه مــن خــال مؤسســات متثّــل
القــر الجســدي والتهديــد الدائــم لــه بالتشــويه،
ومتأسســه إلدارتــه وصياغتــه وقولبتــه ودمجــه
يف املؤسســات الرســم ّية.43
تنشــئ الدولــة منظومــة سياســات حيويّــة
للضبــط والســيطرة عــى مســتوى الســكّان
ككل ،وتطــ ّور أنظمــة تنشــغل برعايــة الحيــاة
البيولوج ّيــة للســكان ،باعتبــار الســكّان كتلــة
برشيّــة حيّــة تلتــزم الدولــة رعايتهــا ضــد
املــوت واملــرض وحاميتهــا مــن األمــراض العا ّمــة
باملحصلــة
متوســط أعامرهــم ،وتهــدف
وإطالــة
ّ
ّ
النهائ ّيــة إىل الحفــاظ عــى حيــاة جــزء مــن
الســكّان وتــرك الجــزء اآلخــر للمــوت ،ومييّــز
نظــام الحكــم بــن املجموعــات التــي تســتحق
الحيــاة وتلــك التــي تســتحق املــوت مــن خــال
يســتهجن اإللحــاد الشــعبي الفــظ فكــرة وجــود اللــه يف
17
كل م��كان ،محتج��اً عليه��ا بس��ؤال تهكم��ي :حتّ��ى يف دكّان��ة أبوالس��عيد!؟
وهــذه الصيغــة التهكّم ّيــة دارجــة شــعبياً يف فلســطني ،وال نعــرف إذا
كانــت دارجــة خارجهــا .وقــد عشــناها بالتجربــة الشــخصيّة.
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نســق فكــري عنــري ،18حيــث ارتبــط تحســن يف ضبــط األفــراد وتنميطهــم ،واملصلحــة
الص ّحــة وإطالــة العمــر ،بإبــادة العنــارص االقتصاد-سياســ ّية املتمثّلــة يف الحفــاظ عــى
ص ّحــة الســكّان كآالت إنتــاج ،وبالتــايل رفــع
البيولوجيّــة الضعيفــة.44
تهــدف السياســات الحيويــة يف زمــن تفــي إنتاجيّتهــم وجودتهــا وخفــض تكلفــة العــاج.46
ّ
ّ
األوبئــة إىل الحفــاظ عــى حيــاة البــر ،وال ينشــط العبــو الدولــة ،يف تعريــف وتصنيــف
تهتــم بتوفــر الحيــاة الكرميــة لهــم .19وهكــذا ومعايــرة وقيــاس العــامل مــن حولهــم ،لتحقيــق
تأســس البعــد الســيايس للمــرض ومفهــوم ســيادة أنجــع وإعــادة خلــق أكفــأ ،ومــن هنــا
«دولنــة الص ّحــة البرشيّــة» ،أي اهتــام الدولــة متــارس الدولــة أدوارهــا يف تشــكيل حــدود
بص ّحــة الس ـكّان وتدخلهــا فيهــا ،مح ّولــة الص ّحة الفــروق االجتامع ّيــة وخلــق حــدودا ً جديــدة،
مــن شــأن فــردي إىل هــم ســيايس عــام ،وبهــذا
وتقســم النــاس عــى أســاس العــرق والطبقــة
ّ
حمــل الطــب ،كل خصائــص الدولــة مــن العنــف واإلثنيّــة والديــن والنــوع االجتامعــي والجنس ـيّة
20
جــه الجنــي.22
واالصطنــاع واملراقبــة والنظــام والرتتيــب والعمــر والتو ّ
واملأسســة ،وذهبــت أهميّتــه السياســيّة تتفــ ّوق
يعتــر هــذا البحــث أ ّن مذهبــة الدولــة ونظامهــا
عــى نجاعتــه العلميّــة ،فليــس األهــم فعاليّــة
الســيايس واالقتصــادي وتحويلهــا لالهــوت،
الطــب الطب ّيــة بــل فعال ّيتــه السياســ ّية.45
ودولنــة الجســد وتسييســه ،مــن أعمــق األدوار
تعيــد املستشــف ّيات إنتــاج جســد منضبــط ،وتركّز التــي تلعبهــا األيديولوجيــا يف غــل الجامهــر
عــى تأهيلــه باعتبــاره الوحــدة املاديّــة املش ـكّلة عــن التحويــل الثــوري ،وتربيــر أي مامرســة أو
لبنيــان اجتامعــي وجــب تشــغيله كآلــة إنتــاج ال -مامرســة للدولــة .23ولكــن الــرب يف النظــام
21
قــارن هــذا مــع األثــر العنــري والطبقــي للوبــاء عــى
ضخمــة  ،وبهــذا تخــدم املستشــفى كجهــاز 22
الفئــات املختلفــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيّــة .وأنظــر مثــاً:
دولــة مصالــح الدولــة السياس ـ ّية واأليديولوج ّيــة Jane Jenson, “Mapping, Naming and Remembering: Globaliza-
قـ�ارن هـ�ذا مـ�ع أثـ�ر كوفيـ�د 19-عــى الســود والالتينيــن
18ـ
يف الواليــات املتحــدة مــن حيــث عــدد الوفيــات واإلصابــات .وإهــال
الدولــة األمريكيّــة للمســنني والعجــزة.
قــارن هــذا مــع مــؤرشات فشــل الدولــة األمريكيّــة
19
املوصوفــة يف البحــث.
ـا تعزيــز الدولــة الرأســاليّة األمريكيّــة مــن
الحــظ مثـ ً
20
أدوارهــا الرقابيّــة عــى املواطنــن بذريعــة الوبــاء .أنظــر مثــاً:
Danielle Citron and Geng Ngarmboonanant. Be very wary
of Trump’s health surveillance plans. The Washington Post.
April, 16, 2020. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/16/be-very-wary-trumps-health-surveillance-plans/.

قــارن هــذا مــع تركيــز دولــة الواليــات املتحــدة عــى
21
حاميــة القطــاع الخــاص والعاملــة التــي خــرت وظائفهــا يف ظــل
الوبــاء .حيــث يعكــس ذلــك بتقديرنــا اهتــام الدولــة يف إعــادة إنتــاج
وصيانــة الطبقــة العاملــة األمريك ّيــة .دون اكــراث مثــاً مبــن هــم
يف صفــوف البطالــة قبــل الوبــاء ،أو مبــن هــم مــا وراء البطالــة ،أي
املرشديــن ومــن شــاببهم ممــن ال يحملــون إمكانيّــة بيــع قـ ّوة عملهــم ألي
كان .حيــث كانــت اســتجابة الدولــة يف مواجهــة صدمــة البطالــة الناجمــة
عــن الوبــاء وليــس يف مواجهــة البطالــة كبطالــة.

tion at the End of the Twentieth Century,” Review of International Political Economy 2 (1995). P: 96-116.

يقــرح س�لافوي جيجــك بالخصــوص ،أنّــه وعــى عكــس
 3ـ2
الحــس الســائد ،فــإ ّن «وجــود الــرب يجعــل كل يشء مبــاح ».فالــرب
ه��و املطل��ق والســلطة الخارجيّةــ املس��تامية التــي تنبثــق منهــا األنظمــة
األخالقيّــة واملعايــر الضابطــة للســلوك .واإلميــان بــه ،يســاعد األفــراد عىل
تخطّــي الحواجــز األخالق ّيــة الكثيفــة التــي تنتصــب بينهــم وبــن اآلخــر،
مــن حيــث أنّــه يعفيهــم مــن عــبء تأنيــب الضمــر وإلحــاح الذنــب
وثقــل املســؤول ّية األخالق ّيــة ،بعــد إحالتهــم عــى ســلطة خارج ّيــة عليــا
ومتســامية .وهــذا يحــدث عنــد متفصــل عالقــة الفــرد باملطلــق باعتبــار
الفــرد جنــدي أعمــى ين ّفــذ اإلرادة العليــا ،أو جنــدي فــرد ت َ ْن َفـ ْذ فيــه اإلرادة
العليــا التــي تشــيل املســؤول ّية األخالق ّيــة والضمرييّــة عــن كاهلــه .واإلرادة
العليــا هنــا ال تقتــر عــى الالهــوت مبعنــاه التقليــدي ،بــل تشــمل
الهــوت الدولــة ،إذ تنجــح الــدول الفاشـ ّية مثــاالً ،يف خلــق منوذجهــا عــن
النظــام الضمــري واألخالقــي الخارجــي الــذي ين ّفــذ إرادتــه مــن خــال
األفــراد الذيــن يدركــون أنفســهم كجنــود وأدوات محققــة إلرادة الســلطة
املطلقــة ،ســلطة الدولــة املطلقــة .أنظــر:
Slavoj Zizek. If there is a God, then anything is permitted.
ABC Religion & Ethics. 17 April 2012. https://www.abc.net.
au/religion/if-there-is-a-god-then-anything-is-permitted/10100616.
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يتجســد يف الدولــة ليربال ّيــة عــن عمــق تشــابهها مــع الدعــوى الدين ّية
الرأســايل النيو-ليــرايل ال
ّ
التــي ترجــع بــؤس النــاس وفقرهــم ومآســيهم
بــل يف الســوق.
النحرافهــم عــن الــراط املســتقيم .فانحــراف
من الهوت الدولة إلى الهوت السوق
ســلوك الالعبــن االقتصاديــن عــن القواعــد
تســاهم أجهــزة الدولــة األيديولوج ّيــة مدعومــة الســليمة والعقالن ّيــة للســوق هــو منبــع البــؤس
مــن أدوات اإلعــام الخــاص العمــاق يف مذهبــة والفقــر يف العــامل.49
النيوليرباليّــة وتحويلهــا إىل ديــن .24فالســوق هــو
تســاهم النيوليرباليّــة يف تحويــل الحقــوق
الــرب ،وعلــم االقتصــاد هــو منظومــة عقائديّــة
األساســيّة إىل عقــود ،وتعــ ّري املواطنــن مــن
الهوت ّيــة ،واألنبيــاء هــم منظــرو االقتصــاد
الحاميــة االجتامع ّيــة وامتيــازات املواطنــة
الرســمي الكبــار ،الذيــن مــن خــال تقديســهم
الح ّقــة ،ومــن كونهــم بــر يســتحقون الكرامــة
وتنزيههــم فــوق البــر ،تســتطيع األوليغارش ـية
وتجســد حقيقــة وجــود املواطــن يف
ّ واالحــرام.
ّ
املاليّــة توظيفهــم لتربيــر السياســات االقتصاديّــة
املعانــاة داخــل حــدود دولــة صــدف أن ينتمــي
الوحشـ ّية للرأســال ّية ،وتخليــق الــرىض والقبــول
لهــا .50حتّــى أ ّن الدميقراط ّيــة األمريك ّيــة اكتســبت
بهــا عنــد البــر .47يؤمــن كهنــة االقتصــاد
صفــة األصول ّيــة ،بحيــث تتيــح لــك حريّــة النقــد
الرســمي إميانــاً دينيّــاً بقــدرة الســوق اآلليّــة
بــرط عــدم نقدهــا.51
عــى تصحيــح االقتصــاد مــن خــال اليــد
الخف ّية\اليــد اإلله ّيــة ،مســتخدمني منــاذج يتحــ ّرك االقتصــاد والسياســة األمريكيــان عــى
نظريّــة أنيقــة ولكــن خيال ّيــة ،25تتنكــر للوقائــع قاعــدة الســوق الحــر وكفاءتــهّ ،إل أ ّن الدولــة
وتنكــر مســؤوليّة الســوق عــن األزمــات ،ملقيــة األمريك ّيــة متيــل للتدخــل يف زمــن األزمــات
بهــا عــى عاتــق العوامــل الخارجيّــة 26مثــل الكــرى والكــوارث ،ودامئــاً مــا يــأيت تدخلهــا
الكــوارث الطبيع ّيــة وتدخــل الدولــة 27والســلوك ناقــص وعاجــز ومضطــرب ،معــرا ً عــن عــدم
الالعقــاين للبــر ،48وبهــذا تكشــف النيــو -جاهزيّتهــا البنيويّــة للتدخــل ،وكاشــفاً عــن
24
يشــكل هــذا برأينــا أساسـاً النتشــار التوجهــات املحافظــة عمــق أثــر الرأســال ّية عــى هشاشــة املجتمــع
األمريك ّيــة ،وكذلــك تفســرا ً ملعــاداة النظــام الرســمي األمريــي ممثــاً
األمريــي وكفــاءة اســتجابته .هــذا التدخــل
برتمــب للعلــم ،كــا وصفنــاه أعــاه.
«بحيــث وأنــت تقــرأ منــاذج االقتصــاد عاليــة التجريــد اللحظــي واإلغــايث للدولــة يف الســوق زمــن
25
تشــعر وكأنّــك عــى كوكــب
اقتصاديــون»غريــب ،ويــكأ ّن شــعار االقتصــاد :ال واقــع الكــوارث واألزمــات ،يظهــر الدولــة عــى أنّهــا
رجــا ًء ،فنحــن
 Blaug, M. (2002). Disturbing currents in modern economics.مســؤولة عــن العواقــب والتبعــات ،مــا يعيــد
Challenge, May. Retrieved from www.autisme-economie.org/
 article26.html. (accessed Oct 4, 2020).إنتــاج األيديولوجيــا النيو-ليرباليّــة ،التــي تحاكــم
26
قــارن هــذا مــع محــاوالت ترمــب إللقــاء مســؤول ّية الوبــاء الدولــة وترفــض تدخلهــا .هــذه األيديولوجيــا
عــى أطــراف أخــرى أو خارجيّــة.
يحــذّر كهنــة النيوليرباليــة مــن تدخــل يــد الحكومــة وإعــادة إنتاجهــا تبــدو واضحــة يف تركيــز
27
ّ
املرئ ّيــة ضــد ســنن الســوق ويــده الخف ّيــة .وكأنهــم يحــذرون مــن التــورط اإلعــام الرســمي األمريــي عــى تحميــل ترمــب
مبامرســة دور اللــه ،ومحاولــة التحكّــم بســننه وطرقــة الرسيّــة
يف أو يف أحســن حــال إدارتــه ،مســؤوليّة الفشــل
الســوق ،التــي يعجــز العقــل البــري املحــدود عــن إدراك الحكمــة اإللهيّــة
خلفــه .أنظــر مثــاً:
أمــام كوفيــد ،19-مــا يخلــق وعي ـاً جامهريي ـاً
Goodchild, P. Capitalism and religion: The price of piety. Lon don: Routledge. 2002بتحديــد املشــكلة يف ترمــب أو إدارتــه ،وبالتــايل
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تحديــد الحــل يف تغيــر ترمــب وإدارتــه ،يف
تعميــة كاملــة عــى األســباب البنيويّــة التحت ّيــة
لــكل األزمــات وأزمــة كوفيــد 19-املتمثّلــة يف
التشــكيلة االقتصاد-سياس ـيّة األمريكيّــة أساس ـاً.
يف حــن ذهبــت األيديولوجيــا تاريخ ّيــاً
إىل تقديــس الدولــة ،تذهــب األيديولوجيــا
النيوليرباليّــة إىل تقديــس الســوق ،وإظهــار
الدولــة كمســؤول عــن الكــوارث واملــآيس ،لهــذا
نقلــت أيديولوجيــا النيوليربال ّيــة الالهــوت مــن
الدولــة إىل الســوق ،بعــد أن ســحبه التنويــر
والحداثــة والعقالنيّــة األوروبيّــة مــن اللــه إىل
االنســان.
كلّ نا في مركب واحد – مركب نوح
الشيوعي

إذا كانــت األيديولوجيــا وهــم أو صــورة وهــم
تعمــي عــن رؤيّــة الواقــع الحقيقــي ،وتقــدس
بنــاه القرسيّــة وتحجــب فعــل تحويلــه ،رمبــا
نســتقي نقــدا ً لهــا مــن روايــة الخيميــايئ لباولــو
كويلهــو ،52وبالتحديــد مــن تجربــة كلــب جففــه
جــه إىل النهــر ليــربّ ،إل أنّــه
العطــش ،فتو ّ
شــاهد كلبـاً آخــر داخــل النهــر ،ليــس إلّ صورتــه
منعكســة عليــه ،دب الفــزع يف الكلــب فــراح
ينبــح ليخيــف الكلــب يف النهــر ويبعــدهّ ،إل أ ّن
الكلــب يف النهــر مل يتزحــزح طبعــاً ،وبعــد أن
غلــب العطــش الكلــب ،قــرر مواجهــة الوضــع،
فألقــى بنفســه يف النهــر ،فتبــددت الصــورة
طبعـاً ،وتبــدد الوهــم والخــوف والذعــر معـاً يف
لحظــة اقــدام وفعــل ومامرســة.
يشــر «ســافوي جيجــك» إىل دور الكــوارث
املعوملــة يف تفعيــل التضامــن البــري العاملــي
وتحقــر االختالفــات التافهــة بــن النــاس ،نحــو
إيجــاد حلــول حقيقيّــة ،يســتطرد بــأ ّن األمــر
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غــر مرتبــط (بالتشــاؤل) مــن انتشــار الكارثــة
واشــتداد وطأتهــا وتكالــب ظروفهــا عــى
البــر ،مــا يحف ّزهــم حتـاً إىل التفكــر والفعــل
لتغيــر رشوط حياتهــم ،بــل عــى العكــس ،األمر
مرتبــط بإدراكنــا لعمــق املأســاة التــي نعيشــها
بحيــث نحتــاج إىل كارثــة بهــذا الحجــم إلعــادة
التفكــر يف رشوط إنتــاج حياتنــا وأنظمتنــا
ومجتمعاتنــا .53يســتنتج أ ّن البرشيّــة اآلن حــرت
يف مركــب واحــد ،فإ ّمــا أن نغــرق مع ـاً يف ل ّجــة
أمــواج األوبئــة الفايروســ ّية وموجــات الجفــاف
والحــر املط ّولــة والعواصــف القاصفــة وكــوارث
املجاعــات والحــروب واإلفقــار والبطالــة أو ننجــو
معــاً نحــو شــيوع ّية جديــدة.
ســنعود قليــاً للــوراء ،لنســتعري مــن هيجــل
مقاربــة أخــرى54؛ يف تحليلــه مليثولوجيــا طوفــان
جســد عدوانيّــة
نــوح ،يــرى هيجــل أ ّن الطوفــان ّ
الطبيعــة الطاغيــة ،والطبيعــة هنــا متثّــل
الظــروف املوضوع ّيــة لحيــاة اإلنســان الخارجــة
عــن إرادتــهّ ،إل أ ّن قــدرة نــوح عــى بنــاء ســفينة
جســدت دور املهــارة
ينجــو بهــا مــن الطوفــانّ ،
الصناع ّيــة البرشيّــة الواع ّيــة يف التســ ّيد عــى
قــوى الطبيعــة املوضوع ّيــة ،ومــع هــذا التس ـ ّيد،
انفصــل االنســان عــن مك ّونــات الطبيعــة،
واســتقل يف مملكتــه ،وظهــر أل ّول مــ ّرة يف
التاريــخ تحريــم قتــل االنســان ألخيــه االنســان.
طوفــان نــوح عنــد هيجــل عقــدة ميث ّيــة تكثّــف
لحظــة تاريخيّــة فعليّــة ،أدّت إىل إدراك االنســان
لذاتــه كانســان يختلــف عــن الطبيعــة والحيــوان
ويتاميــز عنهــا بــل ويتســ ّيدهام ،وال تخضــع
الطبيعــة بطبعهــا لــإرادة وال التدبــر ،وال متلــك
خاصــة بهــا ،وهــي تشــبه
خطّــة وال رؤيــة
ّ
بفوضويّتهــا وصدفيتهــا ظــروف الرأســاليّة،
وهــي تشــبه مبوضوع ّيتهــا بالنســبة لإلنســان،

الخفية وكارثة العدو غير المرئي
الهوت اليد
ّ
موضوع ّيــة قوانــن حركــة الرأســال ّية املنفصلــة
عــن إرادتــه ،وإذا مــا رك ّبنــا مقولــة جيجــك
«عــى ظهــر ســفينة نــوح بعيــون هيجــل ،نــرى
أ ّن انتصــار الصناعــة والعقالنيّــة وتســيّدهام
وتحررهــا مــن قوانــن الطبيعــة البحتــة،
أنقــذ البرشيّــة مــن طاغــوت القــوى الطبيع ّيــة
وحررهــا مــن رشوطهــا املوضوعيّــة الفوضويّــة،
ّإل أ ّن هــذا االنتصــار خلــق طبقــة جيولوجيّــة
(ولكــن برشيّــة) جديــدة فــوق طبقــات الطبيعــة،
تتشــكّل مــن الــروط املوضوع ّيــة الفوضويّــة
القاهــرة لحركــة النظــام الرأســايل؛ وكأنّــه
طوفــان نــوح يف دعوتــه لنــا لتوظيــف الفكــر
والعمــل لتشيــيد مركـ�ب النجـ�اة مــن النظــام
العاملــي الراهــن.
وإذ افــرض البحــث ،أ ّن إيديولوجيــات متعــددة
تخــدم كأقفــال عــى قلــوب البــر ،تلجم قــدرات
البرشيّــة عــى التفكــر واالبــداع والعمــل لتشــييد
مركــب النجــاة مــن طوفــان الرأســال ّية نحــو
ـري جديــد ،ورغــم املأســاويّة والكارثيّــة
فجـ ٍر بـ ٍّ
الكاملــة والرصيحــة للرأســاليّة ّإل أننــا مل نخــرج
منهــا بعــد ،حــاول تعريــة بعــض الوهــم ،مركــزا ً
عــى الوهــم املقــدس الــذي يوحــي بطبيع ّيــة
النظــام األمريــي ودولتــه واقتصــاده أو ألوهيّته،
وبالتــايل اســتحالة تحويلــه ،اال أن األمــل مح ـ ّرك
الفعــل وعــدو األيديولوجيــا ،يحثّنــا عــى إعــادة
التفكــر يف رشوط حياتنــا ،نحــو مواجهتهــا يف
ســبيل تحويلهــا لــروط حيــاة تخــدم الحيــاة
البرشيّــة وال تعاديهــا.
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االحتجاجات في «إسرائيل»:

تماثل الماضي واختالف الحاضر!
الباحث :ضياء علي

1

واالجتامعيــة التــي متارســها حكومتهــم ،ويف
ظــل تغطيــة ملفتــة لوســائل اإلعــام اإلرسائيليــة
لالحتجاجــات ،وإظهارهــا ملشــاهد القمــع
والعنــف الــذي متارســه الرشطــة ضــد املحتجني،
حتــى وصــل األمــر بنتنياهــو إىل اتهــام اإلعــام
بالتحيــز واملبالغــة وتأجيــج مشــاعر املتظاهريــن،
علــاً أن بعــض هــذه الوســائل مقربــة منــه.

بعــد شــهرين عــى انتخابــات الكنيســت األخــرة
أوائــل آذار املــايض بنســبة تصويــت بلغــت
( )71.5%وتشــكيل حكومــة وحــدة بزعامــة
بنيامــن نتنياهــو عقــب فشــل معســكر املعارضة
يف إســقاطه انتخابيــاً؛ انطلقــت يف «إرسائيــل»
موجــة احتجاجــات قــل نظريهــا منــذ قيامهــا،
مــن حيــث األعــداد الضخمــة التــي خرجــت إىل
الشــوارع ،واالســتمرارية ،والتوزيــع املناطقــي،
ســتحاول هــذه الورقــة تقديــم قــراءة لهــذا
ووصلــت التظاهــرات إىل أكــر مــن ألــف نقطــة
الحــراك االحتجاجــي ،يف إطــار فهــم «إرسائيــل»
احتجــاج.
كونهــا منظومــة اســتعامر اســتيطاين ،و«دولــة
خــرج خــال األشــهر املاضيــة آالف اإلرسائيليــن قوميــة حديثــة» تتبنــى حاليــاً سياســات
يف مســرات منتظمــة أمــام مقــر إقامــة نتنياهــو اقتصاديــة اجتامعيــة نيوليرباليــة ،ولهــا
يف شــارع بلفــور يف القــدس الغربيــة وكذلــك مؤسســاتها التــي مــرت مبتغــرات عــدة ،متأثــرة
يف تــل أبيــب وحيفــا ومناطــق أخــرى ،داعــن بعوامــل كثــرة منهــا املوضوعــي والــذايت.
رئيــس الــوزراء إىل االســتقالة بســبب اتهامــه تقــدم الورقــة ملحــة تاريخيــة عــن االحتجاجــات
بالفســاد والدكتاتوريــة ،ونظمــت التظاهــرات والحــراكات االجتامعيــة التــي شــهدتها «إرسائيل»
تحــت اســم «حــراك الرايــات الســود» ،مبشــاركة ومتســكت مبطالــب اقتصاديــة اجتامعيــة ،بدايــة
أفــراد ومجموعــات احتجــوا عــى السياســات مــن متــرد وادي الصليــب  ،1959حتــى حــراك
االقتصاديــة للحكومــة خــال وبــاء كورونــا« ،الكوتــج»  ،2011وكذلــك التحــوالت يف االقتصاد
وآليــة إدارتهــا لألزمــة التــي ســببتها الجائحــة .اإلرسائيــي بدايــة مــن األزمــة االقتصاديــة عــام
 1985وتحــول «إرسائيــل» مــن «دولــة الرفــاه
رغــم محــاوالت نتنياهــو التقليــل مــن أهميــة لــكل مواطنيهــا» إىل «دولــة الرفاه للمســتوطنني»
وتأثــر هــذه االحتجاجــات ،إال أن زخمهــا الحــايل – حســب تعبــر اليســار الصهيــوين  -وانعــكاس
ال يظهــر أي عالمــات عــى التــايش؛ فهــي تــزداد ذلــك عــى السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة
ً
يوم ـا بعــد يــوم ،وهنــاك فئــات عريضــة تنضــم التــي تتبناهــا حكومــات «إرسائيــل» املتعاقبــة
بشــكل متســارع إىل الحــراك ،يف ظــل أجــواء تجــاه مواطنيهــا ،يف محاولــة لفهــم املامثــل
يســودها اليــأس مــن السياســات االقتصاديــة تاريخيــاً واملختلــف راهنــاً .ســتحاول الورقــة
اإلجابــة عــى أســئلة حــارضة ومل ّحــة ،أهمهــا:
باحث يف الشؤون اإلرسائيلية.
1
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ملــاذا جــاءت هــذه االحتجاجــات اليــوم تحديــدا ً،
بعــد انقطــاع دام تســع ســنوات عــن أخــر حــراك
مطلبــي؟ علـاً أن رئيــس الحكومــة حافــظ عــى
منصبــه واحتفــظ بطاقــم وزرائــه ،ومل تتغــر
سياســات حكومتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة؛
وقــد كســب نتنياهــو تأييــده االنتخــايب يف العقد
األخــر نتاج ـاً لتحســن الوضــع االقتصــادي .مــا
هــي الشــعارات التــي يرفعهــا الحــراك؟ ومــا
هــي مطالبــه؟ ومــن هــي الفئــات املشــاركة
واملنخرطــة فيــه؟ مــا هــو الجديــد فيــه؟ هــل
يتمكــن الحــراك مــن تغيــر املنظومــة القامئــة
حاليــاً واملتجــذرة يف مواقعهــا؟
ماضي التهميش وحاضر القمع
ٍ

تشــكل تجربــة حركــة نضــال اليهــود الرشقيــن
يف «إرسائيــل» ،مدخــاً مهــاً ميكــن االســتناد
إليــه يف فهــم حــركات االحتجــاج الراهنــة،
كونهــا حركــة نضــال اجتامعيــة نهضــت عــى
رفــض سياســات الالمســاواة االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،وعالقــات القمــع الثقــايف
واالقتصــادي واالجتامعــي التــي مارســته الدولــة
ضــد مواطنــن متســاوين يف الحقــوق ،نظري ـاً،
حســب وثيقــة «االســتقالل» والقانــون األســاس،
لكــن عــى أرض الواقــع تعاملــت مــع الرشقيــن
عــى أنهــم «مواطنــون درجــة ثانيــة» بخــاف
التعامــل مــع األشــكناز .صحيــح أن التمييــز
بشــكله الفــج كان ألســباب إثنيــة ،ولكنــه طبقــي
أيضــاً ،فاملســألة اقتصاديــة اجتامعيــة بحتــة.

22
احتجاجــي رشقــي منظــم :خــال شــهر نيســان
 1949توجــه ثالمثئــة مــن املهاجريــن يف مدينــة
الرملــة املحتلــة للتظاهــر يف شــارع «ألنبــي» يف
تــل أبيــب محاولــن اقتحــام مقــر الكنيســت
القديــم وهــم يهتفــون «خبــز ..عمــل» ،إال أن قوات
الرشطــة قامــت بتفريقهــم .توجــه املتظاهــرون
إىل دار الحكومــة ،وجــرى حــوار مــع املوظفــن
حتــى هــدأت األمــور .2يف نهايــة متــوز 1949
هاجــم متظاهــرون رشقيــون مــن يافــا املحتلــة
مقــر الكنيســت القديــم ،وقامــوا بتحطيــم النوافذ
واألبــواب ،حتــى جــاءت الرشطــة بتعزيــزات
كبــرة ومنعــت اقتحامهــم لقاعــة االجتامعــات.3
صحيــح أن هــذه االحتجاجــات مل تنتقــل إىل
طــور التنظيــم الســيايس ،إال أنهــا كانــت منظمــة
ومخطــط لهــا ،عــى خــاف األحــداث الفرديــة
والشــخصية التــي كانــت تحصــل بــن الفــرة
واألخــرى ،وامللفــت أن هــذه التحــركات اســتهدفت
أحــد أهــم رمــوز الدولــة املركزيــة (الكنيســت)
وبالتــايل فــإن املواجهــة مــع الدولــة وسياســاتها
كانــت منــذ البدايــة.

أمــا الحــدث الثالــث ،فقــد تجــى يف ظاهــرة
أخــرى مــن االحتجــاج الرشقــي ضــد سياســة
الدولــة يشــر إليهــا املــؤرخ اليهــودي الرشقــي
مــن أصــول عراقيــة ســامي شــالوم شــطريت
يف كتابــه املهــم ،حــول النضــال الرشقــي يف
«إرسائيــل» ،وهــي رفــض التجنيــد اإلجبــاري
مــن قبــل شــبان رشقيــن عــى خلفيــة التمييــز
االقتصــادي واالجتامعــي ،كذلــك انتــرت ظاهــرة
بــدأت تلــك االحتجاجــات يف فــرة مبكــرة مــن حــوادث متــرد قــام بهــا جنــود رشقيــون بشــكل
قيــام دولــة «ارسائيــل» ،فقــد شــهدت الفــرة فــردي وجامعــي ،تخللهــا إرضاب عــن الطعــام
الواقعــة بــن شــهري نيســان ومتــوز 1949
ســامي شــالوم شــطريت ،النضــال الرشقــي يف إرسائيــل
2
ثالثــة أحــداث بــارزة لفتــت االنتبــاه ،واعتــرت بــن القمــع والتحــرر ،بــن التامثــل والبديــل ( 2003 -1948رام اللــه:
يف حينــه ارهاصــات هيــأت األجــواء لعمــل املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة مــدار.151 ،)2005 ،
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وعصيــان لألوامــر وشــتم ورضب للقــادة
العســكريني األشــكيناز.4
يف  5أيــار  ،1956بــادرت مجموعــة مــن ســكان
مســتعمرة «كريات شــمونة» بلــدة التطويــر النائية
والفقــرة آنــذاك ،وكانــوا مــن العــال الرشقيــن
الذيــن مل تُدفــع اجورهــم منــذ شــهرين ،إىل تنظيم
تظاهــرة شــارك فيهــا مئــات العــال ضــد مكتــب
العمــل ،وضــد تحكــم حــزب «مبــاي» الحاكــم يف
توزيــع العمــل ،وقــد أرضم املتظاهــرون النــار
يف املكتــب ،ورشــقوا أفــراد الرشطــة بالحجــارة
واعتقلــوا منهــم ســبعة وعرشيــن متظاهــرا ً.5
متــرد وادي الصليــب يف حيفــا املحتلــة أو
«أحــداث» وادي الصليــب ،مثلــا ســمتها الروايــة
الرســمية للدولــة يف محاولــة لتحجيمــه ،اندلعــت
رشارتــه األوىل مســاء  8متــوز  1959نتيجــة
صــدام بــن مجموعــة مــن الشــبان اليهــود
املغاربــة وأفــراد مــن الرشطــة اإلرسائيليــة يف
أحــد مقاهــي الحــي .6خــرج صبيحــة اليــوم
التــايل ناشــطون يف تكتــل «املهاجــرون مــن
شــال أفريقيــا» بقيــادة دافيــد بــن هــاروش،
وقامــوا بتوزيــع منشــورات تدعــو الســكان
إلغــاق املحــات التجاريــة والتجمــع وســط
الحــي للخــروج يف تظاهــرة .القــت الدعــوة
اســتجابة واســعة فخــرج جميــع ســكان الحــي
يف تظاهــرة كبــرة يحملــون فيهــا األعــام
الســوداء ،والفتــات احتجاجيــة ،يتقدمهــا شــاب
حمــل علــم «إرسائيــل» ملطخـاً بالدمــاء 7وهاجــم
املتظاهــرون حــي «هــدار» األشــكنازي يف حيفــا،
عــى خلفيــة الشــعور بالفروقــات الطبقيــة
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والتمييــز ،واســتهدف الهجــوم املمتلــكات وليــس
البــر :مقــر نــادي حــزب «مبــاي» ومجلــس
العــال ،وســيارة مديــر بنــك «لئومــي» ،وخــال
وقــت قصــر هرعــت الرشطــة معــززة بقــوات
مــن «حــرس الحــدود» ،وقامــت باالعتــداء عــى
املتظاهريــن ،واعتقــال عــدد منهــم ،وقمعهــم
ورضبهــم بطريقــة وصفــت بالوحشــية ودون
متييــز بــن النســاء واألطفــال .اســتمرت
االحتجاجــات وامتــدت إىل مناطــق أوســع ،وقــام
رئيــس الحكومــة أنــذاك دافيــد بــن غوريــون
بزيــارة حــي وادي الصليــب برفقــة مــويش ديّــان،
بشــكل اســتعرايض للتذكــر بهيبــة الســلطة،
وأصــدر أوامــره باســتخدام القبضــة الحديديــة يف
قمــع التمــرد ،وســاندت ميليشــيا بــن غوريــون
املســاة «كتائــب الصاعقــة» الرشطــة يف قمــع
املتظاهريــن والقضــاء عــى التمــرد.8
رأيــت مــن مشــاهد قمــع وحشــية
لفــرط مــا
ُ
ـت أن
للمتظاهريــن يف االحتجاجــات الحاليــة ،ظننـ ُ
هنــاك تحــوالً جديــدا ً يف ســلوك الرشطــة تجــاه
ـت تجربتــي
اإلرسائيليــن ،لكننــي عندمــا راجعـ ُ
وادي الصليــب والفهــود الســود ،تبــن يل ،أن
ســلوك رشطــة «إرسائيــل» الوحــي ليــس
جديــدا ً؛ يف داللــة عــى أن رشطــة «إرسائيــل»
تاريخيـاً أداة يف يــد الســلطة املركزيــة؛ فالرشطــة
يف «إرسائيــل» تنفــذ مهمتــن رئيســيتني:
األوىل هــي القمــع ،والثانيــة حاميــة املنظومــة
االســتعامرية التــي يشــكل العنــف أحــد أهــم
عنارصهــا؛ ولذلــك تشــكل الرشطــة النــواة
الصلبــة يف هــذا النظــام االســتعامري.
هبــت ريــاح التمــرد الرشقــي مــن جديــد يف شــهر
آذار  1971أو كــا أطلــق عليهــا املــؤرخ شــطريت
«املواجهــة الجامعيــة املولّــدة أو املؤسســة»
8
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بقيــادة الفهــود الســود ،وهنــا تعنــي مواجهــة
مؤسســة أن حركــة النضــال الرشقــي قبــل الفهــود
الســود يشء وبعدهــا يشء آخــر متامــاً .مــرت
هــذه الحركــة عــر النضــج املفعــم والجيــاش
للجيــل الثــاين يف وعــاء الضغــط االجتامعــي
واالقتصــادي والســيايس يف «إرسائيــل» إبــان
فــرة الســتينات ،حســب تعبــر شــطريت ،وهــي
الفــرة التــي جــرى فيهــا تكريــس عالقــات
عــدم املســاواة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،9وكانــت
أيض ـاً فــرة ذروة االحتجــاج املــدين يف الواليــات
املتحــدة وأوروبــا والتــي تضمنــت نضــال الســود
يف الواليــات املتحــدة ،وصعــود للحركــة الطالبيــة
والنســوية.
تَقَــدم الفهــود الســود ،شــبان يهــود رشقيــون
تســتوطن حــي املــرارة امل ُه ّجــر يف القــدس
املحتلــة ،ومجموعــة مــن الطلبــة اليســاريني،
بطلــب إىل رشطــة القــدس مــن أجــل ترخيــص
تظاهــرة لهــم أمــام مبنــى البلديــة ،وقــد القــى
الطلــب رفضــاً شــخصياً مــن غولــدا مائــر،
رئيســة الحكومــة آنــذاك ،وأصــدرت قــرارا ً
بإجــراء اعتقــاالت احرتازيــة للقــادة الشــبان،
إضافــة إىل اثنــن مــن زعــاء تنظيم «ماتســبني»
اليســاري بســبب تأييدهــا لتنظيــم التظاهــرة.10
خرجــت التظاهــرة برغــم وجــود قيــادة الحركــة
يف الســجن ،ووزع خاللهــا بيــان الحركــة األول
وجــاء فيــه« :نحــن مجموعــة مــن الشــبان
املســحوقني ،نتوجــه إىل كل الذيــن يشــعرون
باليــأس واإلحبــاط ،لنقــول :كفــى للبطالــة عــن
العمــل ،كفــى للعيــش والنــوم عــرة يف غرفــة
واحــدة ،كفــى للنظــر والتحديــق يف األحيــاء
واملســاكن التــي تشــيد مــن أجــل املهاجريــن،
كفــى للســجن والــرب كل اثنــن وخميــس،
9
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كفــى لوعــود الحكومــة التــي ال تنفــذ ،كفــى
للغــن والتمييــز» .11متيــزت التظاهــرة بوضــوح
األســباب واملطالــب ،وكانــت مركــزة أكــر ،وفيهــا
احتجــاج واضــح ورفــض لعالقــات القمــع
والتمييــز الثقــايف واالقتصــادي واالجتامعــي.
نظــم «الفهــود الســود» يف  18أيــار 1971
«تظاهــرة جامهرييــة ضخمــة ،أطلــق عليهــا
«ليلــة الفهــود» ،قُــدرت أعــداد املشــاركني فيهــا
بــن خمســة آالف إىل ســبعة آالف شــخص،
وكان قــرار الحكومــة واضحــاً بكــر وتحطيــم
الفهــود .وظفــت الرشطــة «يدهــا الضاربــة»
باســتخدام العنــف الشــديد بــا هــوادة (خراطيــم
ميــاه ،هــراوات ،خ ّيالــة ،اعتقــاالت جامعيــة) فيــا
عملــت الحكومــة بشــكل دائــم عــى إضفــاء
صبغــة سياســية للحركــة ،واتهــام النشــطاء
يف بعــض األحيــان بعمــاء منظمــة التحريــر
الفلســطينية ،بغيــة تخويــف النــاس مــن الحركة،
وتفريــق الجهــود ،وإعطــاء مــرر قانــوين
وســيايس وأخالقــي للقمــع ،إال أن ذلــك مل يثنــي
املحتجــن ،فقامــت الحركــة بتنظيــم تظاهــرات
ضخمــة ،صدامــات شــعبية ،وبيانــات ،وحمــات
إعالميــة وجمــع تربعــات ،وأطلقــت يف حزيــران
 1971العــدد األول للصحيفــة الناطــق بلســان
الحركــة «دفــار هبنرتيــم هشــحوريم» أو «لســان
حــال الفهــود الســود».12
ظلــت الحركــة يف حالــة احتجــاج دائــم حتــى
قــرر عــدد مــن أعضائهــا التوجــه إىل الكنيســت،
واالنتقــال إىل الحالــة الحزبيــة كنــوع مــن نقــل
حالــة االحتجــاج إىل مســتوى آخــر ،ومحاولــة
إلنقــاذ الحركــة مــن االنهيــار النهــايئ ،وكوســيلة
للتخلــص مــن الصــورة غــر الرشعيــة التــي
11
12

املرجع السابق.233 ،
املرجع السابق.244 ،

االحتجاجات في «إسرائيل» :تماثل الماضي واختالف الحاضر!
عملــت الحكومــة عــى إلصاقهــا بالحركــة؛ حــاول
األمــن العــام للحركــة تشــاريل بيطــون الرتشــح
إىل الكنيســت الثامنــة ولكنــه مل يجتــز نســبة
الحســم ،إىل أن انضــم إىل الجبهــة الدميقراطيــة
للســام واملســاواة ســنة  ،1977فدخــل الكنيســت
التاســعة وبقــى عضــوا ً فيهــا حتــى الكنيســت الـ
 ،12وللمفارقــة ،حــل مــكان الفهــود الســود يف
«إرسائيــل» حــزب «شــاس» الدينــي ومــا يعــرف
بحركــة القــوس الدميقراطــي الرشقــي.
من الرفاه االجتماعي إلى الليبرالية الجديدة

اســتكامالً ملــا ســبق ،وتباعـاً لحاجتنــا الدامئــة إىل
فهــم األســباب والخلفيــات العميقــة وراء أي حركة
احتجــاج جامعيــة ،فإنــه ال ميكــن الفصــل بــن
فهــم وقــراءة أي حــراك اجتامعــي ،يف مجتمــع
مــا ،إال مــن خــال تتبــع وفهــم للمنظومــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي تحكمــه،
وعالقــات القــوة والســلطة بداخلــه ،ومــن يديــر
ثــروات هــذا املجتمــع وكيــف؟ وبعبــارة أخــرى
إدراك عالقــة االقتصــاد باملجتمــع والسياســة،
تحديــدا ً يف ظــل محاولتنــا فهــم الحــراك الحــايل
يف «إرسائيــل»؛ والــذي يطالــب بشــكل واضــح
رحيــل رئيــس الحكومــة احتجاج ـاً عــى فســاده
واســتئثاره بالســلطة لنفســه ،وفشــله يف إدارة
أزمــة مواجهــة جائحــة كورونــا التــي أرخــت
بظاللهــا اقتصاديــاً واجتامعيــاً عــى املجتمــع
اإلرسائيــي.
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داخــل «إرسائيــل» ،كانــت أزمــة عــام ،198513
والتــي أنتجــت توجهـاً جديــدا ً يقــي بحــل األزمــة
باللربلــة؛ أي لربلــة االقتصــاد ،والتوجــه نحــو
الخصخصــة أكــر فأكــر ،فكانــت خطة «االســتقرار
االقتصاديــة  14»1985والتــي تــم اعتامدهــا خطــة
طويلــة األمــد ،تبنــت إجـراءات وخطوات وسياســات
جديــدة ترافقــت مــع التحــوالت االقتصاديــة
ـى «ميينيــاً»
عــى مســتوى العــامل ،وأخــذت منحـ ً
بعيــدا ً عــن سياســات الرفــاه االجتامعــي والتــي
ارتبطــت بحــزب «مبــاي» واعتمدهــا حــزب العمــل
الحق ـاً ،حيــث كانــت تتبانهــا الدولــة والتــي كانــت
بجوهرهــا حاجــة اســتعامرية اســتيطانية هدفهــا
اإلمســاك باملهاجريــن القادمــن إىل الدولــة حديثــة
النشــوء ،واســتغالل الســكان األصليــن ومواردهــم
قــدر اإلمــكان.

أورد الباحــث اإلرسائيــي شــر حيفــر يف
مقالتــه حــول الخصخصــة والنيــو ليرباليــة يف
«إرسائيــل»« :مل ينشــأ نظــام الرفــاه االجتامعــي
يف «إرسائيــل» باعتبــاره مجــرد آليــة تســتهدف
محاربــة الفقــر فحســب ،وإمنــا باعتبــاره آليــة
مركبــة ترمــي إىل إعــادة توزيــع الــروة مــن
أجــل تعزيــز االســتعامر اليهــودي يف فلســطني،
ويف الوقــت نفســه تســتغل «إرسائيــل» الســكان
األصليــن يف هــذه البــاد؛ فقــد عمــدت إىل
تقييــد امللكيــة الخاصــة لــأرايض عــى نحــو
مكنهــا مــن مصــادرة مســاحات شاســعة منهــا
ملكهــا الفلســطينيني،
واالســتيالء عليهــا مــن ّ
بــدأت السياســات االقتصاديــة النيــو ليرباليــة تتجىل وقــد اســتخدمت هــذه األرايض يف حينــه
عــى األرض مــع صعــود الليكــود إىل الحكــم لشــد روابــط املــدن والقــرى والكيبوتســات
ســنة  1977مــن خــال الخطــوات التــي اتخذتهــا
حكومــة «بيغــن» ،باتجــاه الخصخصــة ،إال أن نقطـ
13
ـة Yair Aharoni, “The Changing Political Economy of
Israel,” ANNALS, AAPSS 555 (1998): 145.
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اليهودية»15وكانــت حكومــة الوحــدة قــد بــدأت
إجراءاتهــا عــى صعيــد الســوق املاليــة والتــي
متثلــت يف تحريرهــا مــن ســطوتها وهيمنتهــا،
وبالتــايل وجــب عــى الحكومــة تقليــص نفقاتها
وعجزهــا ،ليصبــح املقــرض األكــر يف الســوق
هــو القطــاع الخــاص ،وليــس الحكومــة ،ونتــج
عــن ذلــك كــر القيــود عــى القطــاع البنــي
والوســاطة والســمرسة ،ومــن ثــم متــت عمليــة
تحريــر تدريجــي لســوق العملــة الصعبــة ،نتــج
عنهــا تدفــق كبــر لألمــوال أدى إىل تضخــم
مــايل .يف الســنة األوىل مــن حكــم الليكــود
ســنة  1977وصــل التضخــم إىل  42%وارتفــع
ســنة  1984إىل مــا يقــارب الـــ ،444%16وقامت
الحكومــة بخصخصــة معظــم الــركات التابعــة
لهــا :بنــك هبوعليــم ،رشكــة بــاز لتكريــر
النفــط ،رشكــة بيــزك لالتصــاالت ورشكــة العــال
للطــران ،وشــكلت هــذه املنشــآت االقتصاديــة
والــركات نحــو  12%مــن أكــر  100رشكــة
صناعيــة يف عــام  ،1985ولهــذه الــركات
حصــة  22%مــن املبيعــات 21% ،مــن العاملــة،
 33%مــن حجــم التصديــر ،أضــف إىل ذلــك
عمليــة التحديــث والخصخصــة التــي خضعــت
لهــا رشكات ميتلكهــا الهســتدروت ،وكانــت
تشــكل ســنة  1985نحــو  35%مــن أكــر
 100رشكــة صناعيــة ،ومتلــك  29%مــن حجــم
املبيعــات 22% ،مــن حجــم الصــادرات ،إضافــة
إىل خصخصــة خمســة مصــارف كبــرة كانــت
تهيمــن عــى النشــاط املــايل يف «ارسائيــل»،17
شــر حيفــر« ،النيــو ليرباليــة والخصخصــة والتناقضــات
15
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تبعهــا تقليــص يف رواتــب القطــاع العــام،
وإلغــاء الدعــم عــن الســلع األساســية مثــل الخبــز
والبيــض والحليــب وغريهــا ،وتعويــم األســعار
وفــق منطــق وقانــون الســوق الحــر ،فارتفــع
ســعر الخبــز  40%والوقــود  ،18 50%وبــدأت
«إرسائيــل» ،ضمــن عمليــة تدريجيــة ســارت
ببــطء ،يف التخــي عــن دورهــا الحكومــي يف
الخدمــات االجتامعيــة ،فاتحــة أحضانهــا للقطــاع
الخــاص ،وقــد مضــت هــذه العمليــة بالتزامــن مع
صعــود اليمــن ممثـاً بالليكود واشــتداد التوســع
االســتيطاين الــذي مل يتوقــف حتــى اللحظــة.19
نتــج عــن هــذا الحــل ازديــاد الفجــوات
االقتصاديــة واالجتامعيــة يومــاً بعــد يــوم،
وتــرر الفئــات والطبقــات الفقــرة ،والقواعــد
االنتخابيــة لحــزب الليكــود ،عــ ّراب الليرباليــة
الجديــدة يف «إرسائيــل» ،وحتــى ال يخــر الحزب
قواعــده الشــعبية لجــأت حكوماتــه املتعاقبــة إىل
وســيلتني لخصهــا الباحــث عبــد الغنــي ســامة
يف دراســته حــول النيوليرباليــة يف السياســة
اإلرسائيليــة ،وفــق آليــة تتمثــل بتقســيم املجتمــع
إىل قطاعــات ،ميكــن تســميتها بالقطاعــات
النفعيــة ،التــي أقيمــت لتعزيــز العالقــة النفعيــة
مــع الطبقــات الفقــرة يف «إرسائيــل» مقابــل
الــوالء عنــد صنــدوق االقــراع.
ومــن أجــل فهــم ذلــك ،رشح ســامة آليــات
الحكومــات املتعاقبــة« :لنتذكــر أنــه يف الجانــب
اآلخــر الســلبي لدولــة الرفــاه ،كان االقتصــاد
اإلرسائيــي مغلقــاً ومحصــورا ً ،ومثــة قطاعــات
واســعة مل تكــن تشــعر باالنتــاء لهــذا الحــزب
ومنجزاتــه ،وبالتحديــد اليهــود الرشقيــن
وســكان الضواحــي ،وهــذا مــا اشــتغل عليــه
18
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االحتجاجات في «إسرائيل» :تماثل الماضي واختالف الحاضر!
واســتغله حــزب الليكــود وبقيــة أحــزاب اليمــن
خصوصــاً؛ فبــدالً مــن دولــة رفــاه تقــدم
ٍ
خدمــات للجميــع (كحقــوق مواطنــة) ،تحــ ّول
الحكومــة النيوليرباليــة تلــك الخدمــات إىل
بضائــع ،ال تســتطيع الطبقــات الفقــرة الحصــول
عليهــا ،وحتــى يتمكــن الفقــراء مــن الحصــول
عــى بدائــل لتلــك الخدمــات (ال متنحهــا دولــة
الرفــاه) ينتظمــون يف أحــزاب قطاعيــة (شــاس
لليهــود الرشقيــن ،أحــزاب دينيــة للحريديــم،
أحــزاب صهيونيــة للمهاجريــن الــروس) ويــدور
رصاع تلــك األحــزاب والقطاعــات عــى بقايــا مــا
متنحــه دولــة الرفــاه .وتســعى تلــك األحــزاب
إىل ســد الفــراغ الــذي ينجــم عــن تخــي الدولــة
عــن واجباتهــا ،فتنشــط يف األطــراف والضواحــي
واملناطــق التــي ال تصلهــا خدمــات الدولــة ،وتقدم
نفســها بديــاً عنهــا ،وتعدهــم بحــل مشــاكلهم
ـعبوي ،يركــز عــى
بشــعارات كبــرة وخطــاب شـ
ّ
الــروح املعنويــة والخطــاب اآلخــروي ،ويعــزز
ثقتهــم بأنفســهم ،ومــع أن كل ذلــك ال يعــدو
كونــه أوهامـاً ومتنيــات ،إال أن النتائــج تــدل عــى
نجــاح هــذه اآلليــة».
أمــا اآلليــة الثانيــة فهــي االســتيطان 20يف
األرايض املحتلــة عــام  ،1967والتــي تدلــل عــى
الطبيعــة االســتعامرية االســتيطانية «إلرسائيــل»،
فقــد شــكلت سياســات الليرباليــة الجديــدة
يف «إرسائيــل» الحبــل الــري الــذي يغــذي
االســتيطان ويشــجع اســتمراره وصعــود تيــاره،
وســواء يف ظــل دولــة الرفــاه االجتامعــي أو مــع
تبنــي سياســات الليرباليــة الجديــدة فاألصــاين
هــو املتــرر األول واألخــر ،حيــث يعيــش
املســتوطنون يف مســتوطنات الضفــة يف ظــل
نظــام رفــاه اجتامعــي ،ومــا يتــم تقليصــه
20
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مــن خدمــات داخــل «إرسائيــل» يتــم دفعــه
للمســتوطنني .تقــدم الدولــة يف املــدن داخــل
الخــط األخــر نحــو  3700شــيقل ســنوياً
لتعليــم كل طفل ،وتقــدم يف املســتوطنات 24500
شــيقل ســنوياً أي ســتة أضعــاف املبلــغ.21
عراب الليبرالية الجديدة
نتنياهو ّ

أخــذ التحــول نحــو الليرباليــة الجديــدة يف
«إرسائيــل» وقتــاً طويــاً ،وســار بشــكل
تدريجــي ،مــن خــال حكوماتهــا املتعاقبــة،
لكــن حصــة األســد مــن هــذه التحــوالت متــت
خــال عهــد الشــخص الــذي تــوىل رئاســة
حكومــة «إرسائيــل» ألكــر مــن عــر ســنوات،
وزعيــم حــزب الليكــود ،عــ ّراب النيوليرباليــة
يف «إرسائيــل» .وجــه بعــد ســنة مــن انتخابــه
رئيســاً للحكومــة للمــرة األوىل ،الرضبــة
القاصمــة لركيــزة أساســية يف نظــام الرفــاه
االجتامعــي وهــي منظومــة الرعايــة الصحيــة،
عندمــا ألغــت حكومتــه ســنة « 1997الرضيبــة
املوازيــة»؛ وهــي مســاهمة أربــاب العمــل يف
متويــل نظــام الرعايــة الصحيــة العــام ،وأدخلــت
حكومــة نتنياهــو ســنة  1998تعديــات جوهريــة
عــى قانــون التأمــن الصحــي الوطنــي ،والتــي
تقــي مبشــاركة املؤمــن عليهــم بتكاليــف
العــاج املرتتبــة عــى زيــارة االختصاصيــن
والتصويــر الطبــي ،22وســبق ذلــك انقــاب داخــل
الهســتدروت ،قــاده «حاييــم رامــون» مــن حــزب
العمــل ســنة  ،1994عندمــا قــام ببيــع اقتصــاد
الهســتدروت إىل رأس املــال اإلرسائيــي بحجــة
ســد العجــز املــايل ،وكذلــك العمــل عــى فــك
االرتبــاط بــن عضويــة الهســتدروت وعضويــة
21

املرجع السابق.

داين فيلــك« ،التوجــه الليــرايل يف تحريــر نظــام الرعايــة
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شــبكات العيــادات الخاصــة بــه ،مــا أفقــد اتحاد
النقابــات قاعــدة جامهرييــة كبــرة ،وأضعفــت
تأثــره يف شــتى املجــاالت ،وعــززت مــن ســلطة
وقــوة القطــاع الخــاص أمــام الحكومــة.
لــدى تســلم نتنياهــو حقيبــة املاليــة يف حكومــة
شــارون عــام  ،2003أكــد عــى االســتمرار يف
تطبيــق تعاليــم الســوق الحــرة املتمثلــة يف
تشــجيع فتــح األســواق املحليــة للمنافســة مــع
الخــارج ،وبخاصــة تقليــص دور القطــاع العــام،
وإعــاء شــأن القطــاع الخــاص يف دفــع العجلــة
االقتصاديــة .23مل يكــن نتنياهــو مضطــرا ً ملســايرة
هــذه التحــوالت واملــي بهــا قدمــاً ،ألنــه كان
مــن أشــد املؤمنــن بنظــام النيوليرباليــة ،وكانــت
توجهاتــه لتعميــق النيوليرباليــة بدافــع أيديولوجي
أساس ـاً ،24والتــي كانــت تس ـ ّوغ يف الغالــب مــن
خــال أيديولوجيــا املحافظــن الجــدد منــذ حقبــة
التســعينات مــن القــرن املــايض ،ومطلــع العقــد
األول مــن القــرن الحــايل عــى وجه الخصــوص،25
ونتنياهــو صاحــب السياســة االقتصاديــة التــي
نتــج عنهــا تقليــص يف املديونيــة العامــة إىل مــا
يقــارب  70%مــن الناتــج القومــي عــى مــدى
الســنني والتــي كانــت عام ـاً مســاعدا ً يف عبــور
أزمــة الرهــن العقــاري العامليــة عــام  2008مــع
أدىن األرضار مقارنــة بــدول أخــرى .26لكــن
رغــم تحقيــق أهــداف اقتصاديــة مثــل :اســتقرار
األســعار ،زيــادة الصــادرات ،خفــض الديــن العام،
رفــع الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد ملســتوى
ســمح «إلرسائيــل» باالنضــام إىل البلــدان OECD
املتقدمــة ،إال أن املحــارض يف جامعــة حيفــا
23
24

قعدان“ ،االقتصاد اإلرسائييل.16 ”،

سالمه« ،النيو ليربالية يف السياسة.42 »،

أرييــه كرامبــف« ،التحــول النيــو ليــرايل يف إرسائيــل
25
صنــاع السياســات للتهديــدات األمنيــة »،قضايــا
والتصــور الــذي يــراه ُ
إرسائيليــة  ،50عــدد .52 :)2019( 74
26

قعدان“ ،االقتصاد اإلرسائييل.16 ”،

28
محمــود قعــدان ،ذكــر يف ورقتــه حــول االقتصــاد
اإلرسائيــي« :يف صيــف  2011خــرج  300ألــف
مــن املتظاهريــن إىل املياديــن العامــة يف جميــع
أنحــاء «إرسائيــل» ،لالحتجــاج عــى ارتفــاع
تكاليــف املعيشــة ،ورفــع املتظاهــرون أواين طبــخ
معدنيــة فارغــة يف إشــارة إىل عمــق األزمــة».27
جــاءت هــذه االحتجاجــات يف ســياق شــعور
جمعــي باليــأس انتــاب اإلرسائيليــن بســبب
سياســات رئيــس الحكومــة االقتصاديــة ،مدركــن
أن األزمــة ليســت فرديــة بــل مشــكلة جمعيــة
متســهم جميعــاً 28ووجــدت هــذه االحتجاجــات
حســب الباحــث اإلرسائيــي شــر حيفــر ،إلهامهــا
يف حــركات «الربيــع العــريب» ،والحــركات
االحتجاجيــة التــي عمــت دول جنــوب أوروبــا
مبشــاركة معظــم رشائــح الطبقــة الوســطى،
ومل يكــن لهــذه االحتجاجــات قيــادة واضحــة
أو مطالــب متفــق عليهــا ،وتجمعــت الغالبيــة
العظمــى تحــت الشــعار الوحيــد؛ العدالــة
االجتامعيــة .لكــن مل يتفــق الجميــع عــى معنــى
وتفســر هــذا الشــعار .29رمبــا مل تحقــق هــذه
االحتجاجــات الكثــر عــى صعيــد التغيــر يف
السياســات ،إال أنهــا تركــت أثــرا ً مه ـاً يف وعــي
أوســاط واســعة مــن الجمهــور يف «إرسائيــل»،
وتحديــدا ً الجيــل الجديــد ،باألبعــاد واآلثــار
االجتامعيــة العميقــة لسياســات الحكومــة
االقتصاديــة ،30وزادت ثقــة الجامهــر بقدرتهــا
عــى التحــرك والفعــل واملبــادرة والتأثــر يف
مــرات قادمــة.
27
28

املرجع السابق.

حيفر« ،النيو ليربالية والخصخصة.7 »،

عب��د الن��ارص عط��ا اللــه عيــى« ،الليرباليــة الجديــدة
29
لالقتصــاد واحتجاجــات  2011يف إرسائيــل »،مجلــة الجامعــة اإلســامية
للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة  ،23عــدد .223 :)2015( 2
30

عيىس« ،الليربالية الجديدة.225 »،

االحتجاجات في «إسرائيل» :تماثل الماضي واختالف الحاضر!
الشرارة األولى

29

يعــ ّرف حــراك «الرايــات الســود» نفســه مــن
خــال حســابه عــى فيســبوك« :مواطنــات
ومواطنــون مــن جميــع أنحــاء البــاد ،بغــض
النظــر عــن الديــن والعــرق والجنــس ،يشــعرون
بالقلــق واملســؤولية لضــان بقــاء «إرسائيــل
دميقراطيــة» ،بــروح وقيــم إعــان االســتقالل،
ونحــن نعلــم أنــه ليــس مــن الســهل علينــا إنقــاذ
الدميقراطيــات مــن تهديــد النظــام ،لكننــا نــدرك
أنــه ليــس لدينــا خيــار ســوى القتــال واالنتصار،
نحــن لســنا حزبيــن ،نؤمــن بالشــفافية والنزاهــة
ونشــاطاتنا تتــم بتمويــل ذايت ،ملــاذا نفعــل ذلك؟
ألننــا نحــب بالدنــا كثــرا ً ،ألننــا نعتــز بتاريخنــا
ونعلــم أن الدكتاتوريــة مدمــرة ،وتهــدد منــط
الحيــاة والحريــة واألمــن الشــخيص لــكل واحــد
منــا ،كــا حــدث يف املــايض ويحــدث اآلن يف
بلــدان أخــرى ،ألننــا نــرى أنــه خــال الســنوات
القليلــة املاضيــة وخاصــة يف اآلونــة األخــرة
ومــع أزمــة كورونــا ،كانــت هنــاك محاولــة
لتدمــر الدميقراطيــة اإلرسائيليــة وتحويلهــا إىل
33
ديكتاتوريــة الرجــل الواحــد»

ظلــت شــوارع «إرسائيــل» منــذ العــام 2011
وطــوال تســع ســنوات ،شــبه خاليــة مــن
االحتجاجــات الكبــرة ذات الطابــع االقتصــادي
االجتامعــي ،حتــى بــادر األخــوة األربعــة
(إيــال ،شــيكام ،يرديــن ،وديــكل شافرتســان)
منتصــف نيســان  2020إىل قطــع شــارع ()6
املســمى «عابــر إرسائيــل» برفقــة مجموعــة
مــن الســيارات ،يحملــون أعالمــاً ســوداء
وأعــام «إرسائيــل» ،والفتــات كتــب عليهــا «إمــا
الدميقراطيــة أو الفاشــية» .توجــه املتظاهــرون
إىل مقــر الكنيســت رفض ـاً لقــرار رئيســه آنــذاك
«يــويل الديشــتاين» مــن حــزب الليكــود ،الــذي
رفــض االلتــزام بقــرار املحكمــة اإلرسائيليــة
العليــا بــرورة عقــد جلســة كنيســت ملناقشــة
اســتبداله بآخــر لرئاســته ،وقــد ترجــل املحتجــون
مــن الســيارات ،ولوحــوا بالرايــات الســود وهتفوا
ضــد نتنياهــو ،وأعلنــوا أنهــم ال يخافــون كورونــا
وأن نتنياهــو هــو «الفــروس الحقيقــي»،31
تــا هــذه الخطــوة تظاهــرة أخــرى ،احتجاجــاً
ورفض ـاً للمفاوضــات التــي جــرت بــن الليكــود
وعــن مطالــب الحــراك يقــول املنظمــون لــه:
وأزرق أبيــض لتشــكيل حكومــة طــوارئ يف
«نريــد التأكــد مــن أن إرسائيــل دولــة دميقراطيــة
«إرسائيــل» ،ونــددت التظاهــرة التــي احتشــد
حقيقيــة ،تقــوم عــى أســس أخالقيــة وقيــم
فيهــا أكــر مــن ألــف متظاهــر يف ميــدان رابــن
34
العدالــة والحريــة واملســاواة وحقــوق االنســان»
وســط تــل أبيــب ،بسياســة نتنياهــو وحكومتــه
التــي تعمــل عــى تقويــض الدميقراطيــة يف أكــر مــا مييــز هــذه االحتجاجــات دمجهــا
«إرسائيــل» ،ولفــت االنتبــاه مشــاركة رئيــس بــن املطلبــي والســيايس 35مــا يــؤرش عــى
القامئــة العربيــة املشــركة أميــن عــودة إىل صعوبــة وضــع اقتصــادي يــزداد خطــورة
جانــب «موشــيه يعلــون» «ويائــر البيــد» مــن
“صفح��ة ح��راك الراياــت السـ�ود عــى فيس�بـوك ”.متــت
ـ3
3
تحالــف يوجــد مســتقبل.32
زيــارة الصفحــة بتاريــخ  25أيلــول .2020

“هــل ينجــح حــراك الرايــات الســود يف هــز عــرش
ـ3
1
نتنياهـ�و؟ ”.مون��ت كارل��و .تــم النــر يف  3آب .2020
https://cutt.ly/egscG6N
بــدوي ،عبــد القــادر .احتجاجــات «الرايــات الســوداء» يف
32
إرسائيــل ..البدايــات والوجهــة ».املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة
مـ�دار .تــم النــر يف  27متــوز https://cutt.ly/zgscFlJ .2020

https://cutt.ly/RgscDpV
34

املرجع السابق.

بــدوي ،عبــد القــادر .احتجاجــات «الرايــات الســوداء» يف
35
إرسائيــل ..البدايــات والوجهــة ».املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة
مـ�دار .تــم النــر يف  27متــوز .2020
https://cutt.ly/zgscFlJ
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30
املطالبــن واملســتهدفني مــن هــذه املطالــب،
وأطــراف ثالثــة مثــل القاعــدة الشــعبية،
والحلفــاء واملطالبــن املنافســن ،والســلطات،
والجهــات العامــة املتنوعــة والتــي تلعــب أدوارا ً
هامــة يف انتشــار أو تفتــح الحمالت» ،ويســتطرد
تــي قائــاً« :إن الحــركات االجتامعيــة تجمــع
ثالثــة أنــواع مــن املطالــب :برنامــج ،وهويــة،
ومكانــة .تتضمــن مطالــب الربنامــج دعــم أو
تأييــد أو معارضــة معلنــة للتحــركات الفعليــة أو
املقرتحــة ،مــن قبــل املســتهدفني مــن مطالــب
الحركــة .وتتألــف مطالــب الهويــة مــن تأكيــدات
عــى إننــا «نحــن» املطالبــن – نشــكل قــوة
موحــدة يعتــد بهــا ،وتســاند وصفــات الوقفــة
(الجــدارة ،الوحــدة ،والزخــم العــددي وااللتــزام)
مطالــب الهويــة .تؤكــد مطالــب املكانــة روابــط
وتشــابهات مــع فاعلــن سياســيني آخريــن ،عــى
ســبيل املثــال األقليــات املســتعبدة أو جامعــات
املواطنــن القامئــة عــى نحــو ســليم».38

كل يــوم ،بســبب سياســات نتنياهــو التــي
اتبعهــا يف حكوماتــه املتعاقبــة ،وســوء إدارتــه
ألزمــة مواجهــة جائحــة كورونــا ،وكذلــك
اتهامــه بالفســاد والتغــول عــى الدميقراطيــة
واالســتفراد يف حكــم «إرسائيــل» ،ولقــد تطــورت
االحتجاجــات وتدحرجــت بالتدريــج ،وأصبحــت
أكــر تنظيــاً ،مــع تشــكيل حكومــة نتنياهــو
الخامســة ،وانتشــار فــروس كورونــا مبوجتــه
الثانيــة ،36واحتــدام النقــاش بــن وزاريت املــال
والصحــة ،حــول اإلغــاق وجــدواه وتأثــره
عــى الوضــع االقتصــادي الــذي يــزداد خطــورة
كل يــوم ،وكشــف ترصيــح نتنياهــو عمــق
األزمــة بعــد اتســاع رقعــة التظاهــرات« :هــذه
التظاهــرات يغذيهــا حشــد إعالمــي مل أذكــر
لــه مثيــل مــن قبــل ،إنهــم ال يبلغــون عــن
التظاهــرات ،يشــاركون فيهــا ،ويصبــون عليهــا
الوقــود» ،37وركــزت الشــعارات التــي يرفعهــا
املتظاهــرون عــى التنديــد بنتنياهــو« :وزيــر
الجرميــة»« ،إذهــب إىل الســجن»« ،لــن نستســلم
شــاي بريمــان أحــد منظمــي االحتجاجــات اعتــر
حتــى تســتقيل».
أن «هنــاك أزمــة ثقــة خطــرة للغايــة بيننــا وبني
هــل نحــن أمــام حركــة اجتماعيــة جديــدة فــي الحكومــة» وأضــاف« :نحــن جــزء مــن مجموعــة
كبــرة مــن النــاس التــي تشــعر بضيــق متزايــد
«إســرائيل»؟
يقــول تشــارلز تــي يف كتابــه الحــركات وتريــد التظاهــر ،وببســاطة ال تصــدق وعــود
االجتامعيــة « :2004 – 1768أن الحــركات الحكومــة» .39وحســب ســيدين تــارو يتحــول
االجتامعيــة مــن نشــأتها يف القــرن الثامــن العمــل الجامعــي إىل عمليــة مواجهــة ورصاع،
عــر فصاعــدا ً ،مل متــض كتحــركات فرديــة ،بــل عندمــا يتــم عــى يــد أشــخاص يفتقــدون القــوة
كحمــات تفاعليــة ،فمثــل الحمــات االنتخابيــة ،والقــدرة عــى الوصــول إىل املؤسســة الرســمية،
والتمــردات الشــعبية والتعبئــة الدينيــة ،تتكــون وميثلــون وجهــات نظــر غــر مقبولــة ،ويضــع
الحــركات االجتامعيــة مــن تفاعــات بــن ســلوكهم أمــام املؤسســات التــي يعملــون
مجموعــات متصلــة (وغالبــاً متغــرة) مــن
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االحتجاجات في «إسرائيل» :تماثل الماضي واختالف الحاضر!
مقابلهــا 40ويــرى تــارو بــأن عمليــة انبثــاق
حركــة اجتامعيــة مــن عمليــة مواجهــة جامعيــة
ملزمــة بثــاث مراحــل رضوريــة :نشــوء تحديات
جامعيــة ،بنــاء شــبكات اجتامعيــة وأهــداف
مشــركة وأطــر ثقافيــة ،ونشــوء تضامــن
بواســطة هيــاكل ربــط وهويــات جامعيــة ،بغيــة
املحافظــة عــى االســتمرارية ،ويضيــف ســامي
شــطريت إىل هــذه املراحــل ،مرحلــة رابعــة
تشــكل بالنســبة لــه رشطــاً أساســياً لتعريــف
حركــة االحتجــاج كحركــة اجتامعيــة؛ ال بــد
أن تتوفــر ملثــل هــذه الحركــة رغبــة حقيقيــة
باملســاواة والعــدل االجتامعيــن تعــر عــن
نفســها باألهــداف واملامرســة ،وتدعــو لتغيــر
شــامل للبنــى والهيــاكل االجتامعيــة واالقتصاديــة
لصالــح وفائــدة عامــة املجتمــع.41
بنــاء عــى مــا ســبق؛ تحتــاج حركــة االحتجــاج
الحاليــة إىل نضــوج يف بعــض العوامــل واملقومات
حتــى تتحــول إىل حركــة اجتامعيــة حقيقيــة،
فمســألة التنظيــم مركزيــة يف الحركــة االجتامعية،
والتــي نجدهــا عنــد «الرايــات الســود» ،وال نجدهــا
عنــد الغالبيــة املتبقيــة مــن املحتجــن ،والقصــد
هنــا بالتنظيــم ،القيــادة واألدوات والخــط الناظــم
لهــا ،وليــس رشط ـاً أن يكــون التنظيــم بشــكله
الكالســييك ،ولكــن الحلقــة املركزيــة هــي
التنظيــم بغــض النظــر عــن شــكله ،فقــد أخــذت
االحتجاجــات طابعاً قطاعيـاً ،أي أن هنــاك قطاعات
بحــد ذاتهــا متــررة مــن سياســات الحكومــة
ومــن الوضــع الراهــن تأخــذ عــى عاتقهــا
املبــادرة بتنظيــم تظاهــرات وفعاليــات ،فقــد
خرجــت تظاهــرة تحــت عنــوان الرضائــب ،نظمهــا
40
41

شطريت ،النضال الرشقي.28 ،
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أصحــاب األعــال واملســتقلني ،42،كــا وانطلقــت
تظاهــرة للعامــات والعامليــن االجتامعيــن،
واســتمرت ملــدة ثالثــة أســابيع متتاليــة أمــام
مبــاين ومقــار الحكومــة يف حيفــا وبــر الســبع
وتــل أبيــب ،43وتظاهــرة أخــرى ألصحــاب املطاعــم
احتجاجــاً عــى سياســات وقــرارات الحكومــة
اتجاههــم والتــي ســببت لهــم خســائر جســيمة،
وقــام مجموعــة مــن الشــبان بتنظيــم احتجاجــات
شــملت  170موقع ـاً ،عــروا فيهــا عــن رفضهــم
لقــرار وقــف األنشــطة التعليميــة والشــبابية
بعــد ازديــاد إصابــات فــروس كورونــا .44حتــى
وصــل األمــر بـــ «رامــي شــافيت» صاحــب أحــد
أكــر شــبكة مجمعــات تجاريــة يف «إرسائيــل»
«ريشــت همشــبري هترسخــان» إىل تنظيــم
تظاهــرة احتجاجيــة مــع موظفيــه ،رفضــاً
لسياســة اإلغــاق وســوء إدارة الحكومــة لألزمــة.
عامــل االســتمرار وإمكانيــة حشــد قطاعــات
أوســع لتنضــم إىل االحتجاجــات غــر واضــح ،يف
ظــل محــاوالت نتنياهــو املســتمرة يف اســتغالل
أزمــة كورنــا لقطــع الطريــق عــى املحتجــن،
وتحجيمهــم ،وتعطيــل قدرتهــم عــى الوصــول
إىل املياديــن مــن خــال اإلغالقــات املســتمرة،
وحــاول نتنياهــو يف ترصيحــه الصحفــي يــوم
 26أيلــول املــايض وضــع عصــا كورونــا يف دوالب
االحتجاجــات ،واتهــام اليســار بالوقــوف خلفهــا:
ـت عــن الــكالم طويــا ،لكــن هــذه املهزلــة
«امتنعـ ُ
يجــب أن تتوقــف ،عــى الجميــع أن يفهــم ،حتــى
45
يف اليســار ،نحــن يف حالــة طــوارئ»
كناعنــة ،أفنــان« .مــا قصــة االحتجاجــات يف «إرسائيــل؟».
42
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صحيــح أن االحتجاجــات تواجــه تحدي ـاً جامعي ـاً بهــذه الصيغــة واملطالــب ..لكــن مــن يعلــم؟ هــذا
مبواجهــة نتنياهــو وسياســة حكومتــه ،إال أن لهــا عــامل املتغــرات ،وســتبقى الكثــر مــن األســئلة
مشــارب ومــآرب كثــرة ،تفقدها ســمة االنســجام مفتوحــة لعــل األيــام املقبلــة تقــدم اإلجابــة.
يف الهويــة كقــوة موحــدة يعتــد بهــا .هنــاك مــن
يريــد أن يصفــي حســابته الشــخصية مــع نتنياهو المراجع بالعربية
ويحــاول اســتغالل األزمــة ،وهنــاك مــن ال يتفــق
 النقيــب ،فضــل مصطفــى .2001 .اقتصــاد إرسائيــل عــىمتامـاً مــع نتنياهــو وسياســاته ،وهنــاك املتــرر
مشــارف القــرن الحــادي والعرشيــن .بــروت :مؤسســة
الدراســات الفلســطينية.
حقيقــة مــن هــذه السياســات واإلجــراءات التــي
تــرب جذورهــا عميقــاً يف التســبب بآثــار
 تِــي ،تشــارلز ،مرتجــم .2005 .الحــركات االجتامعيــة 1768اجتامعيــة اقتصاديــة خطــرة عــى الســواد
–  .2004القاهــرة :املجلــس األعــى للثقافــة.
األعظــم يف «إرسائيــل» .يــدور حديــث عــن
 شــطريت ،ســامي شــالوم ،مرتجــم .2005 .النضــالإمكانيــة تســجيل بطالــة ملليــون عاطــل عــن
الرشقــي يف إرسائيــل بــن القمــع والتحــرر ،بــن التامثــل
العمــل ،وســيصل االنكــاش االقتصــادي إىل
والبديــل  .2003 1948-رام اللــه :املركــز الفلســطيني
للدراســات اإلرسائيليــة مــدار.
 ،7.2%وتراجــع يف عجــز املوازنــة إىل 13.4%
ومــن املمكــن أن يصــل إىل .100%46
 حيفــر ،شــر .2012 .النيــو ليرباليــة والخصخصــةال يوجــد حتــى اآلن يف كل هــذه االحتجاجــات تيار
ســيايس فكــري قــادر عــى صياغــة بديــل أو حل
أو رؤيــا أخــرى للســاحة السياســية يف «إرسائيل»،
وبخاصــة أن رشيحــة كبــرة مــن املحتجــن هــي
باألســاس مــن التيــار اليمينــي ،ويطالــب هــؤالء
نتنياهــو باإلصــاح ،ويراهنــون عــى قدرتــه
بتحقيــق ذلــك ،فيــا تعتقــد رشيحــة أخــرى،
عــى خــاف مــع اليمــن الجديــد الــذي ميثلــه
نتنياهــو ،أن رئيــس الــوزراء املشــكلة ،وعليــه أن
يســتقيل ويفســح املجــال لشــخص آخــر؛ ســينفذ
بالــرورة ذات السياســات النيوليرباليــة التــي
أوصلــت «إرسائيــل» إىل هــذه الحالــة .لــو فرضنــا
أن نتنياهــو اســتقال ،وجــاءت حكومــة جديــدة،
هــذا ال يعنــي أن «إرسائيــل» ســتتغري ،أو ســتتحرر
مــن قيــود التحــوالت العميقــة التــي جــرت عليهــا
منــذ أكــر مــن ثالثــة عقــود ،بتنظيــم احتجاجات
“وزارة الرفــاه :ســنبقى مــع  400 – 300ألــف مواطــن
46
خــارج دائــرة العمــل بعــد كل خطــوات الحكومــة ”.الكنيســت اإلرسائيــي.
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ـف السياســة االقتصاديــة اإلرسائيليــة.
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فكر فرانز فانون الثوري

1

المفكر العربي :مهدي عامل (حسن حمدان)

نقله الى العربية :المختار منودي
مقدمة هيئة تحرير التقدمي
مــن الصعــب ان تقــرأ مهــدي عامــل مــن املــرة
االوىل وتفهــم كنــه مــا كتــب ،فهــو فيلســوف مــن
جهــة وشــاعر مــن الجهــة االخــرى ،ويــدرك عميقا
عميقــا العالقــة بــن الفكــر واللغــة ،هنــا يطــوع
مهــدي عامــل اللغــة للفكــر مبــا هــي وعــاءه ،انــه
ال يــرك الفكــر ســائال يتخــذ شــكل االنــاء الــذي
يوضــع فيــه ،مبعنــى ان فكــر مهــدي عامــل ليــس
مــن امليوعــة بحيــث تتعــدد اشــكال متظهــره ،بــل
هــو فكــر محــدد القســات لــه قوانينــه الحازمــة
ولهــذا فهــو نحــات يجيــد تشــكيل الفكــرة اوال
مبــا هــي انعــكاس للواقــع املحــدد ،لكنــه ليــس
انعــكاس املــرآة مبعنــى ان الفكــر ليــس صــورة
طبــق االصــل عــن الواقــع ،بــل هــو عمليــة
تفاعــل بــن افــكار ومعــارف ســابقة مــع املعرفــة
املتحصلــة ،ولذلــك فهــو ال يصنــع الوعــاء اوال
ليصــب فيــه الفكــر بــل يشــكل الوعــاء اللغــوي
مــن خــال تشــكيل الفكــرة.

اىل الخــاص تحلــل بنيــة العــام وتأثريهــا يف
الخــاص ويك يتقبــل الخــاص هــذا التأثــر
ويســهم يف تشــكيل العــام ايضــا .انهــا البنيويــة
التــي ارســاها التوســر املجــدد ،كــا انهــا
بنيويــة ال تقبــل قوالــب جاهــزة  ،بــل هــو يــدرك
ان البنيــة العامــة هــي مثــرة التفاعــل بــن البنــى
الخاصــة ،وهــي الصــورة التــي يســود فيهــا
الطــرف االقــوى ليطبــع البنيــة بطابعــه.

ال يــرى مهــدي يف العامــل الخارجــي عامــا
متفــردا لــه الســطوة املطلقــة عــى العامــل
الداخــي ،كــا انــه ال يــرى يف العامــل الداخــي
وضعيــة منعزلــة او مســتجيبة ســلبيا للوضــع
الخارجــي ،امنــا وهنــا رس ابــداع مهــدي عامــل،
انــه وضــح العالقــة الجدليــة بــن العامــل
الخارجــي والداخــي ،بــن بنيــة االســتعامر يف
مرحلــة االمربياليــة ،وبــن عمليــة قطــع تطــور ما
عــرف ببلــدان العــامل الثالــث ،وكيف ان هــذا القطع
ادى اىل والدة طبقــة جديــدة يف البلــدان املتخلفــة
بــات مصريهــا وموقعهــا ليــس تابعــا فقــط ،امنــا
اصبحــت جــزءا مــن بنيــة عامليــة كــرى هــي مــا
صاحــب فضــاء النــون كشــعر ،هــو نفســه عرفــه بنمــط االنتــاج الكولونيــايل.
صاحــب املقدمــات النظريــة حــول حركــة التحــرر
مل يــر مهــدي عامــل يف بحثــه حــول اســباب
الوطنــي ومنــط االنتــاج الكولونيــايل ،هــو الــذي
الحــرب االهليــة يف لبنــان ،وال يف بحثــه اآلخــر
خــرج عــن قوالــب املاركســية املدرســية ،نقدهــا
حــول الدولــة الطائفيــة انعــزاال بــن البعــد
وقــدم قراءتــه القامئــة عــى «التحليــل امللمــوس
الطائفــي يف الـراع والبعــد الطبقــي او خروجــا
للواقــع امللمــوس» وكان منهجــه الديالكتيــي
عــى مــا شــكله مــن منــوذج نظــري حــول البنية
يف هــذا التحليــل رؤيــة تنتقــل مــن العــام
1	 : Révolution africaine, N° 71 ‐ 6 juin 1964 et N°72 – 13 juin 1964.
https://www.contretemps.eu/pensee-revolutionnaire-fanon-mahdi-amel/?fbclid=IwAR2ZSHrj9iYDVjErvW7aWFuVjOnAInLmxPbTKGOrohTYXp5pjuL0q93Svg4
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الكولونياليــة ،ولذلــك رأى ان الطائفيــة ليســت عــره ،ويعالــج قضايــا عــره بلغــة عــره،
ســوى قــرة تغطــي ال ـراع الطبقــى الكامــن وال مجــال ألخــذ هــذه اللغــة خــارج ســياقها
يف لبنــان ،والــذي هــو رصاع بــن الطبقــات التاريخــي.
الشــعبية مــع البنيــة الكولونياليــة التابعــة.
هنــا نقــدم مقالــة كتبهــا بالفرنســية ونــرت
كــا انــه تصــدى بفكــر حاســم وثاقــب ،لــكل يف مجلــة الثــورة اإلفريقيــة عــى جزئــن عــام
مــن صــور ال ـراع بــن املركــز واملحيــط عــى  ،1964ومل تجــد طريقهــا اىل الرتجمــة اال عــام
انــه رصاع حضــاري ،وان ازمــة العــرب هــي  2020عــى يــد زميلنــا املغــريب املختــار منودي،
ازمــة حضــارة ،يف مواجهــة حضــارة اخــرى حــاول ان يكتــب مبطرقــة مهــدي عامــل،
لقــد كشــف زيــف هــذا االدعــاء وبــن ان االزمــة واســتطاع اىل حــد كبــر ان يتمثــل اســلوبه،
هــي ازمــة الربجوازيــة التابعــة يف الوطــن ونحــن اذ نشــكر زميلنــا عــى هــذه الرتجمــة
العــريب ،كــا انــه مل يرفــض الــراث ويقطــع املوفقــة نســعى ألن تتضمــن األعــداد القادمــة
معــه كــا زيك نجيــب محمــود او غــره بــل مــن التقدمــي ترجــات مامثلــة.
حــاول اســتكناه فكــر ابــن خلــدون ومــا بــه
نهاية املقدمة
مــن شــذرات علميــة ،حــاول قــراءة ابــن رشــد،
وكأنــه يعمــق مــا كتبــه رفيقــه الشــهيد حســن
مقدمة المترجم
مــروة يف موســوعته حــول النزعــات املاديــة يف
الفلســفة العربيــة االســامية.
لهــذه الدراســة التــي كتبهــا حســن حمــدان،
مل يعــش مهــدي عامــل بعيــدا عــن املامرســة
الثوريــة ،مبعنــى انــه اكتفــى بــان يكــون
مفكــرا ،بــل انــه عــاش املامرســة بحذافريهــا
ســواء يف العمــل الجامهــري ام العمــل الحــزيب
كقائــد ملنطقــة الجنــوب يف الحــزب الشــيوعي
اللبنــاين وكمناضــل يف جبهــة املقاومــة الوطنيــة
اللبنانيــة ،حتــى اصابتــه رصاصــات الغــدر
االصــويل الظالمــي لتطــوى حيــاة مفكــر عــريب
وعاملــي كبــر.
وهنــا مــن الــروي أيضــا فهــم الحقبــة التــي
جــاء منهــا هــذا النــص ،فالنــص املكتوب مــن قبل
مهــدي عامــل كتــب يف حقبــة التحــرر الوطنــي
يف الســتينات ويعالــج فكــر فرانــز فانــون الــذي
ميثــل فكــر حركــة النضــال الجزائريــة للتحــرر
مــن اإلســتعامر الفرنــي ،لــذا هــو نــص إبــن

املناضــل املاركــي الــذي عــرف فرانــز فانــون
وتجربــة االســتعامر الفرنــي للجزائــر عــن
قــرب ،أهميتهــا النظريــة والتاريخيــة يف مســاره
النضــايل .فلقــد كتبــت يف خضــم الــراع
الوطنــي واالجتامعــي بالجزائــر ضــد االســتعامر
وقــواه الرجعيــة ،وهــي تــأيت كذلــك ،كإنتــاج
نظــري ،بعــد بحــث الدكتــوراه الــذي انجــزه
حســن حمــدان ،املعــروف عربيــا ب «مهــدي
عامــل» ،عــن موضــوع :الــذات والرباكســيس،
بحــث يف تكــون التاريــخ .هنــا يهتــم مهــدي
تحديــدا بكتــاب معذبــو األرض ليجعــل منــه
نافــذة للتعــرف عــى الفكــر الفانــوين وقضايــاه
الجوهريــة :قضيــة التحــرر الوطنــي واالجتامعــي
والقضــاء عــى االســتعامر ،وموقف حركــة التحرر
الوطنــي مــن الربجوازيــة الوطنيــة ومــن النضــال
املســلح ،وقضيــة العنــف والثقافــة الوطنيــة.
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لكــن التســاؤل األســايس الــذي يطــرح هنــا بالنضــال ضــد اســتالب املــايض واســتالب
يتعلــق بغــرض مهــدي عامــل من هــذه الدراســة .الحــارض معــا.
فغرضهــا هــو التمييــز بــن الفكــر الفانــوين
نهاية مقدمة املرتجم
وفكــر بعــض مــن اتباعــه (مثــل أفــكار كلــود
جوليــان الــذي يحيــل اليــه يف النــص) ،وأســاس
هــذا التمييــز هــو التأكيــد عــى أن الفكــر
الفانــوين تكــون يف خضــم الثــورة الجزائريــة
وضــد االمربياليــة والربجوازيــة الوطنيــة ،مــن
هنــا طابعــه الثــوري الواعــي بأهدافــه ،فهــو
فكــر يطــرح قضيــة العنــف يف ســبيل التحــرر
الوطنــي واالجتامعــي مــن الوضــع االســتعامري،
وانطالقــا مــن هــذا املوقــع يحــدد موقفــه مــن
الفالحــن واملثقفــن والربجوازيــة الوطنيــة ومــن
قضيــة الثقافــة الوطنيــة .إننــا هنــا إزاء قــراءة
مختلفــة  -كــا تحيــل اىل ذلــك لغــة مهــدي
عامــل نفســها يف نقــد الفكــر اليومــي -1لفكــر
فانــون .ولعــل أهــم خاصيــة متيــز هــذه القــراءة
املختلفــة تكمــن يف وضعهــا ملشــكلة فكــر فانــون
يف قلــب مشــكلة النظريــة املاركســية ومشــكلة
التحــرر الوطنــي واالجتامعــي.
إذن ليســت املواجهــة الحاصلــة بــن حركــة
التحــرر الوطنــي واالجتامعــي وبــن االمربياليــة
مواجهــة بــن ارادتــن ذاتيــن ،أو بــن «ذات»
و«اخــر» ،أو بــن «انســان الغــرب» و«انســان
الــرق» ،فهــذه الرؤيــة تشــخصن التاريــخ
وتجوهــره وبالتــايل تبعــد صاحبهــا يف ان عــن
فكــر مهــدي وعــن فكــر فانــون .وهنــا تكمــن
أهميــة الجــزء املهتــم بقضيــة االســتعامر وميــاد
التاميــز ،حيــث تطــرح قضيــة التناقــض نفســها
يف الوضــع الكولونيــايل .أمــا فيــا يخــص قضية
انتــاج الثقافــة الوطنيــة ،فاالســتنتاج واضــح:
عــى هــذه العمليــة التاريخيــة ان تشــق طريقهــا
 :أنظــر :مهــدي عامــل ،نقــد الفكــر اليومــي ،الطبعــة
1
الثانيــة  ،1989دار الفــارايب ،بــروت ،لبنــان ،ص157 :
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يف تقســيمه للعــامل اىل قســمني أساســيني،
البــر و«مــا دون-البــر» ،طبــع تاريــخ
اإلنســانية بطابــع غــريب .وكانــت حركــة هــذا
التاريــخ هــي نفســها حركــة هــذه الثنائيــة ،التــي
بــرزت كشــكل أخــر لــه ،خاصــة يف العقــود
األخــرة مــن القــرن التاســع عــر .وأميــا كان
النعــت الــذي ينعتــون بــه :متخلفــون ،برابــرة،
أهــايل ،ســيظل هــؤالء «مــا دون البــر» ،حتــى
مــن خــال تطورهــم ،النتــاج الــدوين لإلنســانية،
وتحديدهــم كذلــك ،يشــكل أســاس التاريــخ
الغــريب مبــا هــو التاريــخ املهيمــن لإلنســانية.
يصنــع البــر التاريــخ ،أمــا «مــا دون البــر»
فهــم يخضعــون لــه .هكــذا تكونــت ســلطة
الغــرب وكان الكــون مســكنها .كل يشء كان
ميــي يف انســجام مــع هــذه البنيــة الثنائيــة -
لكــن البســيطة  -للعــامل.
ولكــن «مــا دون البــر» رشعــوا يف االســتفاقة
مــن ســباتهم املئــوي ،ففــي مناداتهــم بانتامئهــم
اىل اإلنســانية يقتحمــون التاريــخ ،زارعــن
بذلــك بــذور االضطــراب العميــق الــذي ســيصدع
التطــور املنســجم للنظــام الغــريب .إال أنهــم
اســتفاقوا عــى بــؤس وجــدوا أنفســهم فيــه،
وضبطــوا ســبب وجــوده يف تلــك البنيــة الثنائيــة
نفســها ،التــي يتعــارض فيهــا البــؤس املتمــرد
للبعــض بالرفــاه الفاضــح للبعــض االخــر،
مــن خــال حركــة صداميــة أساســها التاريــخ
االســتعامري واملهيمــن للغــرب.
معــزوال عــن معنــاه ،كان هــذا البــؤس غــر
فعــال .مل يكــن ليشــكل أي تهديــد أو خطــر .كان
عبثيــا يف عرائــه ومقبــوال كــا لــو كان مصــرا
محتومــا .ولكــن ،مبجــرد مــا أوجــد معنــاه يف
وعــي «مــا دون البــر» الذيــن كانــوا يعيشــونه،
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اســتحال قــوة مهــددة تعــارض التاريــخ
املهيمــن الــذي أفرزهــا .فمــن خــال رفضهــم
لهــذا التاريــخ ،أرادوا صنــع تاريخهــم الخــاص.
ولكــن هــذا الرفــض ،الــذي مــا كان لــه إال ان
يتخــذ شــكل العنــف ،قوبــل مــن قبــل الغــرب
االســتعامري كتهديــد يقــوض هيمنتــه الخاصــة
عــى التاريخ ،وكســاح يزعــزع كينونتــه .فلــي
يتســنى لــه الحفــاظ عــى ســيطرته ،كان لزامــا
عليــه الحفــاظ عــى التقســيم الــذي أقحمــه يف
قلــب العــامل ،ويف قلــب اإلنســان .بينــه وبــن
االخريــن الذيــن هــم نحــن ،رصاع يجــري ،يف
الظاهــر غــر متكافــئ ،يقــدم لألزمنــة الحديثــة
معناهــا التاريخــي.
عــى هــذا الواقــع الالإنســاين لإلنســانية
الراهنــة يرتكــز نظــر فرانــز فانــون الثاقــب،
الــذي تتقــد نــران فكــره الســاخنة واملشــتعلة،
معــرة عــى نحــو عميــق ،شــاعريا وعقالنيــا،
عــن هــذا الواقــع .شــاعريا ســيتكون فكــره
يف النضــال ويف قلــب رصاع التحــرر امللحمــي،
لخضوعــه ،عــى غــرار غــره مــن النــاس ،لعــامل
العالقــات الكولوليانيــة الســاحق .مــا كان ليكــون
اال رصخــة ،رصخــة غضــب ،ولكنهــا رصخــة
أمــل أيضــا .وســيتكون فكــره عقالنيــا لقدرتــه
عــى تحديــد الخطــوط األساســية للتاريــخ مــن
الحركــة املضطربــة والغامضــة للفعــل اليومــي.
فمــن خــال وضعــه للحــدث يف منظــوره
الصحيــح ،يضعنــا فكــر فانــون يف طريــق
مســتقبل الثــورة ،كاشــفا لنا عــن معنى املســتقبل
الثــوري وتوجهــه .وبربطــه املــايض بالحارض يف
مامرســته املعرفيــة الواحــدة ،يكشــف لنــا فكــر
فانــون عــن املمكــن يف رضورة تحقيقــه نفســها.
إنهــا أنشــودة ،ولكــن للفهــم ومــن أجــل الفهــم،
كلمــة ،ولكنهــا دامئــا يف خدمــة الفعــل ،شــعر،
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ولكنــه شــعر موجــه اىل عقــل ،وعقــل موجــه اىل
قلــب ،هــذا هــو فكــر فانــون .لفهمــه البــد مــن
ضبطــه يف وحدتــه .أمــا فصــل الصــورة عــن
املفهــوم ،أو اإليقــاع عــن الفكــرة ،أو الرصخــة
عــن معناهــا ،ليــس فقــط خيانــة لفكــر فانــون،
وإمنــا هــي خيانــة غرضهــا نــزع فتيلــه ،لخنــق
النفــس الثــوري فيــه ،باختصــار نقــول ،إنهــا
خيانــة تجعــل الفكــر صامتــا.
حوار مستمر:

لقــد تــم القيــام مبثــل هاتــه املحــاوالت مــن قبــل
أولئــك الذيــن يستشــعرون قــول فكــره كام لــو كان
عضــة ،والذيــن يــرون أنفســهم معنيــن بأحكامــه
املهــددة .لكنهــا محــاوالت غــر مجديــة .ففكــر
فانــون ،يف متفصلــه ويف كشــفه إلمكانيــات
التطــور املتأصلــة فيــه ،يتحــدد عمليــا كتعبــر
عــن تاريــخ الشــعوب املســتع َمرة .إنــه ملــن غــر
املمكــن اربــاك فكــر ارتبــط بــه ماليــن النــاس
يف مامرســاتهم االجتامعيــة ،يبنــون معــه حــوارات
يوميــة تغنيــه وتجعلــه حيــا وراهنــا عــى نحــو
دائــم .ومــا يجعــل هــذا ذو مصداقيــة أكــر هــو
كــون أولئــك الذيــن يقيمــون هــذا الحــوار املامريس
مــع الفكــر الفانــوين ينتمــون يف الغالــب اىل أرض
الجزائــر ،تلــك التــي تشــكل املجــال الــذي يتحــرك
هــذا الفكــر يف داخلــه ويتطــور.
هكــذا إذن ،فــإذا أراد هــذا النظــر يف الفكــر
الفانــوين أن يكــون بنــاء وحقيقيــا ،فعليــه أن
يكــون إشــكاليا .فــكل قضيــة تطــرح إشــكاليات
جديــدة .هكــذا يتكــون الفكــر اإلنســاين ،حتــى
أنــه ليتمكــن مــن الرتســخ يف وحدتــه ،واحــرام
اســتمراريته واإلخــاص لنفســه ،لــذا كان لزامــا
عليــه ان يختــر نفســه ،ويخاطــر بالتشــظي
يف الفعــل نفســه الــذي مــن خاللــه ينبنــي
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ويتكــون .إنهــا مغامــرة كل فكــر أراد لنفســه
أن يكــون كونيــا :إذا أشــكل ،ســيخرج عظيــا
وأكــر صالبــة وسيتأســس يف نقــد أسســه ومــن
خاللهــا .فلمعانقــة الواقــع الــذي منــه انبثــق،
عــى الفكــر ان يكــون خاضعــا لحركتــه ،وأن
يضبــط ،ليــس الواقــع ،وإمنــا مســتقبله ،وليــس
الفعــل معــزوال ،وإمنــا معنــاه التاريخــي.
عــى ضــوء هــذا النمــط مــن الفهــم نــود
االســتمرار يف هــذا الحــوار ،الــذي مــع األســف،
ال ميكــن أن يكــون اال نظريــا ،ولكنــه يأمــل يف
أن يجــد يف املامرســة امتــدادا فعــاال .إنــه حــوار
مــع بعــض جوانــب الفكــر الفانــوين ،وليــس
مــع الفكــر الفانــوين يف كليتــه ،فتلــك مســألة،
تتجــاوز يف ان ،حــدود هــذه الدراســة وحــدود
امكانياتنــا .ولكــن بدافــع اإلخــاص الدقيــق اىل
هــذا الفكــر ،ســنحاول تحديــد الجوانــب البــارزة،
ال الضواحــي الثانويــة واالضافيــة ،للنــواة
الجوهريــة واملقصــد االســايس للفكــر الفانــوين.
وللقيــام بذلــك ،فــإن املنهــج الــذي يبــدوا أكــر
مالمئــة لبحثنــا يقتــي تتبــع حركــة الجهــد
االســتقصايئ الفانــوين ،وذلــك بربطــه بخلفيــة
رضوريــة يســتمد منهــا معنــاه ،ونعنــي هنــا
حركــة الواقــع نفســه الــذي منــه يســتمد الفكــر
الفانــوين معنــاه.
بداية تاريخ اخر:

يتجــذر الفكــر الفانــوين ،منــذ بدايــات تكونــه،
يف قلــب املشــكلة الكولونياليــة ،التــي يعرفهــا
مبفاهيــم جديــدة قــد تصــدم بعضــا مــن العقــول
الصافيــة .فمنــذ األســطر األوىل لكتابــه معذبــو
األرض ،يعلــن عــن حقيقــة تخــص تاريخنــا بلغــة
تخلخــل وتصــدع لتتطابــق مــع العنــف الواقعــي
الــذي تعــر عنــه هــذه الحقيقــة.
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«إن القضاء عىل االســتعامر ()La décolonisation
ظاهــرة عنيفــة ،إنهــا ببســاطة اســتبدال لـ«نوع»
مــن النــاس بـ«نــوع» اخــر .وبــدون مرحلــة
انتقاليــة ،تكــون عمليــة االســتبدال كليــة،
متكاملــة ومطلقــة ...هــذه الصفحــة البيضــاء
هــي التــي تعــرف بدايــة الظاهــرة .أمــا أهميتهــا
غــر املعتــادة فتكمــن يف كونهــا تشــكل ،منــذ
بداياتهــا ،أقــل مــا ميكــن للمســتع َمر أن يطالــب
بــه ...إنهــا برنامــج مــن أجــل الالنظــام املطلــق».
(ص.)29 :
بهــذه اللغــة التــي هــي فعــا لغــة غــر معتــاد
عليهــا يعــر العقــل املســتعمر عــن كونــه عنــف
محــض يف حضــوره ،يكشــف مــن خاللــه الكــون
الكولونيــايل عــن رسه يف وجــوده الفــوري
املحــض ،كل يشء فيــه ظاهــر ،أو عــى نحــو أدق،
إن كل كينونتــه تســتحيل ظاهــرا .ألن هــذا الكــون،
يف معقوليتــه نفســها ،ال يحقــق جدليته إال إذا شــل
يف صــرورة تطــوره ،جدليــة تطــوره نفســها .إنه
التاريــخ يف توقفــه .وبدايــة تاريــخ اخــر.
ليــس غريبــا اذن ان تكــون أوىل لحظــات الفكــر
الفانــوين وصفيــة .لحظــة وصفيــة تــكاد
تقــرب مــن فينومينولوجيــا ســارتر ،لكنهــا
ال تســتمد مرشوعيتهــا مــن هــذه املنهجيــة
الفلســفية ،وإمنــا مــن اللحظــة املتميــزة التــي
يعيشــها الكــون الكولونيــايل ،حيــث ينفــى هــذا
التاريــخ ،وحيــث يســحب العــامل مــن قاعــه
ليشــكل كونــا واحــدا مــع صورتــه ماســحا
بذلــك كل بعــد زمنــي .يف الواقــع ،يقــول لنــا
فانــون ،أن الكــون الكولونيــايل هــو كــون
مانــوي .فمــن جهــة يوجــد الخــر املطلــق،
ومــن جهــة أخــرى الــر املطلــق .مــن جهــة
املســتع َمر ،ومــن أخــرى املســتع ِمر .مــن جهــة
كل قــوة العــامل ومــن جهــة أخــرى كل اذاللــه.
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إنهــا بنيــة صفيقــة يف بســاطتها :فلحظتــا بنيــة
هــذا الكــون الكولونيــايل تتعارضــان باملطلــق يف
خــارج محــض .أو باألحــرى ان داخــل العالقــة
الكولونياليــة مصنــوع مــن خــارج محــض.
إن حــدي هــذه الوحــدة الزائفــة يتباعــدان عــى
نحــو مطلــق .فبغيــاب التوســط ،يصبــح كل جدل
تاريخــي مســتحيال .هــذه القطيعــة الجذريــة التي
متــت يف داخــل الواقــع الكولونيــايل تجعــل مــن
املســتحيل كل إمكانيــة للمســتقبل الكولونيــايل.
وهــذا االنســداد املطلــق للمســتقبل التاريخــي يف
كليتــه ،يف طابعــه الفــردي والجمعــي ،يستشــعر
مأســاويا مــن قبــل املســتع َمر يف مجمــل حقــول
الحيــاة اليوميــة .أمــام املســتوطن يف الحقــول،
أمــام الرؤســاء يف املصانــع ،أمــام القضــاة يف
املحاكــم ،أمــام الــدريك أو الجنــدي البشــع ،عنــد
كل خطــوة يخطاهــا يف الشــارع ،ويف دقائــق
تفاصيــل حياتــه اليوميــة ،يصطــدم املســتع َمر
بهــذا الكــون املســدود الخانــق وكأنــه ســور غــر
قابــل للعبــور .إنــه يعيــش مســتقبله بلحمــه
وأحشــائه كمســتقبل مســتحيل .إنــه متجمــد يف
عــامل ســاكن ذو فضــاء ممتلــئ يعيشــه وكأنــه
عــامل يســحقه .هــذه الحالــة مــن عــدم القــدرة
املطلقــة يف الحركــة الحــرة ،تقــوده للحلــم
بالفعــل ،القفــز والعــدوان .وملــا كان غــر قــادر
عــى التحــرر الواقعــي ،فهــو يتحــرر عــى
مســتوى الخيــال .ولكــن هــذا التحــرر الخيــايل
يزيــد مــن حــدة اضطهــاده الواقعــي الــذي يعــر
يف البدايــة عــن كبــث منحــرف لــه يف الثــورة
ضــد األخ .إن هــذا التحــرر املســتلب يتحــدد اذن
كهــدم خيــايل ،ان مل نقــل ســحري ،للنظــام
الكولونيــايل ،والــذي يف حقيقتــه يعــر عــن
هــدم للــذات  -الجامعيــة.

فكر فرانز فانون الثوري
دور العنف:

هكــذا إذن ،فــإن تجــاوز التناقــض املميــز للكــون
الكولونيــايل (مستع ِمر-مســتع َمر) عــى املســتوى
الخيــايل هــو بعيــد عــن حــل هــذا التناقــض،
وإمنــا يزيــد مــن حــدة التناقــض القائــم بجعلــه
غــر محتمــل بصــورة أكــر .إنهــا لحظة حاســمة
يف تاريــخ النضــال ضــد االســتعامر ،ويف
تاريــخ القضــاء عليــه ،والتاريخــان واحــد مــن
منظورنــا .إن هــذا العنــف الخيــايل الــذي يرتــد
ضــد املســتعمر كان عنفــا مســتلبا واســتالبيا.
يف الواقــع ويف غيــاب كل قصديــة وكل معنــى،
يختــزل العنــف اىل فعــل عبثــي محــض ال يهــدد.
فبــدون املعنــى الــذي بــه يقتحــم التاريــخ،
يســتحيل العنــف عبــادة او طقســا.
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الحقيقــي الــذي مل يكــن يف جوهــره نفســه،
اال نفيــا جذريــا لتاريــخ املســتع َمر .ولكــن هــذا
التناقــض نفســه املميــز للكــون الكولونيــايل،
والــذي نجــده هنــا عــى مســتوى التاريــخ،
ســيجد تجــاوزه الواقعــي وليــس الخيــايل
يف عنــف املســتع َمر ،الهــادم الفعــي للنظــام
الكولونيــايل ،لكونــه عنــف واع وموجــه وذو
معنــى أو باألحــرى الســتحالته املعنــى الحقيقــي
لتاريــخ الشــعوب املســتع َمرة .فمــن خاللــه وحده
يتحقــق الحــل العمــي للتناقــض الكولونيــايل.

إن املســتع ِمر هــو الــذي يفــرض عــى املســتع َمر
ســاح القتــال ،مســتواه وطبيعتــه .يتطــور هذان
الشــكالن مــن العنــف عــى نفــس املســتوى ويف
وحــدة متضــادة التــي ال ميكــن حلهــا اال مــن
ولكــن الفكــر الفانــوين غريــب عــى نحــو مطلق خــال اإلبــادة الجذريــة للعنــف االســتعامري.
عــن هــذا التصــور الخاطــئ ،بــل والفــايش «بالنســبة اىل املســتع َمر ،ال ميكن للحيــاة ان تولد اال
أيضــا للعنــف .إنــه أحــد الجوانــب األساســية مــن جثــة املســتع ِمر املتحللــة (والعكــس صحيــح).
مــن الفكــر الفانــوين الــذي تــم تشــويهه عمــدا ،هكــذا يتاميــز املنطقان كلمــة بكلمــة( ».ص)69 :
خاصــة مــن قبــل بعــض النقــاد الغربيــن ،مــن
بينهــم كلــود جوليــان ،ان مل أخطــأ .صحيــح أن إذن فبالعنــف وحــده يتمكــن املســتع ِمر مــن
العنــف يلعــب يف الفكــر الفانــوين دورا جوهريــا القضــاء عــى النظــام الكولونيــايل ويخطــو
يف بنــاء التاريــخ الخــاص بالشــعوب املســتع َمرة .الخطــوة األوىل نحــو تكويــن تاريخــه الخــاص.
ففــي الكــون الكولونيــايل ،املســتع ِمر هــو مــن حتــى االن مل نقــم مبعالجــة قضيــة العنــف اال
يقــوم بصنــع التاريــخ .ولكــن هــذا التاريــخ مــن وجهــة نظــر التاريــخ .ولكــن ينبغــي االن
ليــس يف حقيقتــه اال امتــداد طبيعــي ،منطقــي معالجتهــا مــن وجهــة نظــر الحيــاة اليوميــة
ورضوري لتاريــخ املرتوبــول .بعبــارة أخــرى وضبــط التحــوالت التــي تحدثهــا يف شــخصية
نقــول ،إن التطــور الداخــي للتاريــخ الغــريب الفــرد املســتع َمر نفســها.
الرأســايل هــو الــذي يحــدد بالــرورة ،يف
ميالد التمايز:
مرحلتــه االســتعامرية ،مجــال التطــور التاريخــي
لقــد رأينــا أن االنســان املســتع َمر ،عبــد األزمنــة
نفســه للشــعوب املســتع َمرة.
الحديثــة ،كــا يســميه فانــون ،يعــر عــن نفســه
وملــا كان املســتع َمر يصنــع تاريخــه خياليــا
يف البــدء كإنســان مســتلب عــى نحــو جــذري،
بخضوعــه لــه واقعيــا ،كان املســتع ِمر ،مبــا هــو
حتــى يف حلمــه وخيالــه ،وعــى نحــو اجــل
أعــى ممثــل للغــرب الرأســايل ،يصنــع التاريــخ
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يف حياتــه اليوميــة العائليــة او القبليــة .ألنــه ال
يصنــع حياتــه وإمنــا يتحملهــا .ولكــن مــع بــروز
ســلطة العنــف الهدامة واملحــررة يتغــر الوضــع
برمتــه .يتوقــف املســتع َمر عــن الحلــم بالفعــل او
العــدوان ،ويــرع يف تحقيــق حلمــه .إنــه االن
يفعــل ،ويف خضــم املامرســة اليوميــة للعنــف،
يتحــرر مــن هواجســه ،التــي هــي نتــاج الكــون
الكولونيــايل الــذي يهدمــه بفعلــه البنــاء.
«إن املســتع ِمر ،كــا يخربنــا بذلــك فانــون،
يكتشــف الواقــع ويــرع يف تحويلــه يف حركــة
مامرســته الخاصــة ،يف مامرســة العنــف ،ويف
مرشوعــه التحــرري» (ص)45 :
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ولكــن هــذا الجانــب الالمتايــزي للعنــف ال يشــكل
اال لحظــة أوىل يف تطــوره .وحيــث كان الهــدف،
أي هــدم املــروع الكولونيــايل ،واضحــا ومحــددا،
كان العنــف بســيطا وغــر متاميــز .لكــن،
ومبجــرد مــا نقتحــم املرحلــة الثانيــة مــن التكــون
التاريخــي ،ونعنــي هنــا تلــك املرحلــة التــي تخص
بنــاء مجتمــع حــر يف مســتقبله ،يغــر العنــف
شــكله واتجاهــه ومعنــاه ،فيســتحيل جوهريــا
متايزيــا يف امتــداده نفســه لحركتــه املحــررة.
فــا يفقــد شــيئا مــن حركيتــه الشــاملة واملوحــدة،
ولكــن عــى العكــس ،تتعمــق تلــك الحركيــة
فتصبــح أكــر تعقيــدا ،أقــل بســاطة ومبــارشة.
فيســتحيل العنــف حركــة موحــدة مــن خــال
التاميــز .فيميــز داخــل الشــعب ليوحــده عــى
نحــو أفضــل ،بــن الجامهــر الثوريــة املكونــة
مــن الفالحــن والربوليتاريــا وبعــض املثقفــن،
وبــن الربجوازيــة الوطنيــة التــي ترفــض االلتــزام
يف االتجــاه الجديــد للمســتقبل التاريخــي.

هكــذا يتحــدد العنــف كوعــي عــى مســتوى
الفعــل .إنــه وعــي يف طريــق تحولــه اىل فعــل،
وهــذا الفعــل اليومــي املحــرر يأخــذ يف أعــن
املســتع َمر ،ألول مــرة يف تاريخــه ،معنــى كونيــا.
ففــي هــذا العنــف املكــون للكــون الجديــد،
يعيــش املســتع َمر اليومــي عــى مســتوى
نضال الفالحين:
التاريــخ .هنــاك اختفــاء للحيــاة اليوميــة مــن
خــال اندمــاج اليومــي بالتاريخــي يف نفــس عــاوة عــى ذلــك ،فالعنــف يــرز هــذه الحركــة
التاميزيــة حتــى يف املرحلــة األوىل مــن النضــال
الفعــل الواحــد.
التحــرري .فمنــذ تكونــه االجتامعــي ،تبــدأ
فعــى املســتوى الفــردي ،يتكــون العنــف ضــد
فيــه هــذه الحركــة التاميزيــة .ويف هــذا الســياق
االســتالب والتشــويه .وعــى مســتوى الشــعب،
يقــدم لنــا فانــون تحليــا رائعــا لهــذه العمليــة
يشــكل العنــف الرباكســيس الثــوري للشــعب
التــي تعمــق مــن معنــى وطبيعــة العنــف يف
املســتع َمر .إنــه جوهريــا موحــد وشــامل .فهــو
الجــزء الثــاين والثالــث مــن كتابــه معذبــو األرض
يجعــل مــن الشــعب كليــة واحــدة ،بــا شــقوق،
املعنونــان عــى التــوايل «عظمــة العفويــة ونقاط
ويحــل القبليــة والجهويــة اللــذان افرزهــا
ضعفهــا» ،و«مخاطــرات الوعــي الوطنــي».
ورعاهــا النظــام الكولونيــايل .فيوحــد الشــعب
يؤكــد فانــون عــى طابــع خــاص مييــز البلــدان
مــن خــال توحيــده ملعنــى واتجــاه نضالــه .مــن
املســاة «متخلفــة» ،ونعنــي هنــا :الوظيفــة
هنــا شــموليته ،التــي ال متايــز فيهــا ،ألنهــا تصبوا
الثوريــة البــارزة التــي يقــوم بهــا الفالحــون يف
اىل حــل التاميــزات التــي افرزهــا االســتعامر.
تكويــن تاريــخ هــذه البلــدان.
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هــذا الطابــع الخــاص أشــار إليــه أيضــا جيفــارا صــوب الحلــول التفاوضيــة مــع االســتعامر
يف ســياق «الثــورة الكوبيــة» يف كتابــه عــن ســواء قبــل االســتقالل ام بعــده.
حــرب العصابــات .مفــرا لهــذه الخصوصيــة
القضيــة بســيطة بالنســبة اىل الفالحــن .ولكــن
التــي تطبــع مســتقبل البلــدان املســتع َمرة ،الحــظ
مــا موقــع الربجوازيــة الوطنيــة؟ لنســتمع اىل
فانــون مــا يــي:
فانــون« :تربــك االنتفاضــة األحــزاب السياســية.
«إن تاريــخ الثــورات الربجوازيــة وتاريــخ يف الواقــع ،تتأســس أيديولوجيــة هــذه األحــزاب
الثــورات الربوليتاريــة قــد أبــان عــى أن دامئــا عــى ال جــدوى املواجهــة بالقــوة ،ووجــود
الفالحــن قــد شــكلوا دامئــا كابحــا للثــورة .إن هــذه األحــزاب نفســها ليــس اال ادانــة مســتمرة
الجامهــر الفالحيــة يف البلــدان الصناعيــة هــم لــكل انتفاضــة» (ص .)96:إن هــذا الرفــض
غالبــا العنــارص األقــل وعيــا ،األقــل تنظيــا الــذي تجابــه بــه الربجوازيــة الوطنيــة العنــف
واألكــر فوضويــة .إنهــا تقــدم مجموعــة مــن الشــعبي مبــا هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق
الخصائص...متيــط اللثــام عــن ســلوك موضوعي الــذات ،مــروع ان تحــدد نظرنــا بنظــر هــذه
رجعــي» (ص )85 :يف حــن نجــد ان الجامهــر الربجوازيــة الوطنيــة .فــا يحــدد الســلوك
الفالحيــة «تشــكل القــوى العفويــة الثوريــة االجتامعــي لهــذه الطبقــة ،كــا يوضــح ذلــك
الوحيــدة يف البلــدان املســتع َمرة» (ص .)93 :فانــون ،هــو «تخوفهــا مــن ان تجتــاح مــن قبــل
هــذا التدفــق الثــوري الهائــل» (ص .)47:إنهــا
ولكــن ملاذا يفضــل التاريــخ الفالحني املســتع َمرين؟
تتميــز أساســا بالتملــص والحــذر .فهــي تتوقــع
يجيبنــا فانون:
املســتقبل الــذي رشع الحــارض يف إعالنــه،
«القضيــة بســيطة بالنســبة اىل الفالحــن :مل فتتخــذ مســافات عنــه مرتــدة اىل الــوراء لتلتقــي
تتوقــف الجامهــر القرويــة عــن طــرح مشــكلة بالربجوازيــة الكولونياليــة لتقــدم لهــا يــد
تحررهــم بلغــة العنــف ،األرايض التــي ينبغــي العــون .ســنعود اىل هــذه القضيــة ،او باألحــرى
اســرجاعها مــن األجانــب ،النضــال الوطنــي فانــون هــو مــن ســيقوم بذلــك.
واالنتفاضــة املســلحة» (ص)96 :
هكــذا يتاميــز الشــعب يف مامرســته للعنــف ،مبــا
إذن ،وبالنســبة اىل الفالحــن ال ميكــن حــل يف ذلــك العنــف املحــرر .لكــن يف البدايــة يكــون
املســألة إال مــن خــال النضــال املســلح .إنهــا هــذا التاميــز عفويــا .وألن األحــزاب الوطنيــة ،مبا
واعيــة (أي طبقــة الفالحــن) متامــا ،وعــى هــي نــواة التنظيــم الشــعبي يف املــدن ،ال تــدرج
النقيــض مــن الربجوازيــة الوطنيــة ،أن التغيــر يف برنامجهــا الحاجــة اىل النضــال املســلح ،تجــد
لــن يكــون نتيجــة اصــاح بطــيء وتقدمــي للبنية عفويــة الجامهــر مكانــا متميــزا يف التاريــخ.
الكولونياليــة .فمــن أجــل التحــرر ،ينبغي تكســر
عــى هــذا املســتوى مــن العفويــة ،مبــا هــو
البنيــة وهدمهــا .هــذا مــا يؤكــده الفالحــون ،ضد
اللحظــة األوىل مــن تطــور الوعــي الثــوري،
الربجوازيــة الوطنيــة ،التــي يقــول عنهــا فانــون،
وكشــكل مبــارش وغــر واع لهــذا الوعــي،
انهــا بحكــم طبيعتهــا نفســها ،فهــي موجهــة
ينبغــي وضــع حكــم فانــون بخصــوص الوضــع
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االجتامعــي والــدور التاريخــي للربوليتاريــا ومــا
دون الربوليتاريــا املســتعمرتان .فبوجــود الفكــر
الفانــوين داخــل حركــة التكــون التاريخــي
للوعــي الثــوري ،ال يقــدم هــذا الفكــر أي تعــارض
مــع مســتقبل هــذا الواقــع االجتامعــي .ففــي
هــذه القضيــة بالــذات ،يتطابــق الفكــر الفانــوين
مــع الحركــة التاريخيــة لهــذا الواقــع االجتامعــي
الــذي يشــكل صياغــة مفاهيميــة لــه ،دون ان
يتطابــق مــع حركــة املســتقبل يف شــموليتها.
لهــذا نجــد فانــون ينفــي بدايــة كل إمكانيــة
ثوريــة للربوليتاريــا املســتع َمرة ،ألن وضــع
الربوليتاريــا يف املــدن أقــل ســوءا مــن وضــع
الفالحــن .إنهــا ،كــا يقــول فانــون:
«إنهــا قــد تخــر كل يشء ...فهــي نــواة الشــعب
املســتعمر األكــر تدليــا مــن قبــل النظــام
الكولونيــايل .انهــا متثــل الفئــة الرضوريــة والغري
القابلــة لالســتبدال مــن الشــعب املســتعمر لضامن
اســتمرارية االلــة الكولونياليــة :فســائقو الرتامواي
وســيارات األجــرة ،عــال املناجــم واملوانــئ،
املرتجمــون ،املمرضــات يشــكلون جميعــا الجنــاح
الربجــوازي مــن الشــعب املســتعمر» (ص.)84:
يأخــذ هــذا الحكــم يف الظاهــر شــكل محاكمــة
للربوليتاريــا يف البلــدان املســتع َمرة .ففانــون
يعلــن أيضــا «يف البلــدان املســتع َمرة ،وحدهــم
الفالحــن هــم مــن يشــكلون الطبقــة الثوريــة»
(ص .)46:وهــذا الواقــع الثــوري الــذي مييــز
الفالحــن يتميــز أساســا بالعفويــة .فالتأكيــد
هنــا عــى الطابــع الفالحــي للثــورة ال يســتمد
مرشوعيتــه اال مــن العفويــة التــي تحــدد،
يف اللحظــة األوىل ،املســتوى الــذي يتحــرك
فيــه مســتقبل البلــدان املســتعمرة الثــوري.
ولكــن هــذا املســتقبل الثــوري يف شــموليته
ال ميكنــه ان يتحقــق اال يف حالــة احتوائــه ،يف

44
خضــم صريورتــه ،املــدن والبــوادي يف آن ،أي
الربوليتاريــا والفالحــن .ففــي حركتــه يتجــه
هــذا املســتقبل بالــرورة نحــو الربوليتاريــا
كحــد لتكاملــه .والواقــع ان فانــون كان واعيــا
متامــا بذلــك وأكــده بوضــوح:
«إن قــادة االنتفاضــة عــى وعــي بــرورة الدفــع
بهــا نحــو املــدن .هــذا الوعــي يكــرس الجدليــة
التــي تحكــم تطــور الكفــاح املســلح لحركــة
التحــرر الوطنــي» (ص)96 :
وهكــذا ففــي صريورتهــا املســتقبلية ،عــى الثورة
يف البلــدان املســتع َمرة لــي تحقــق أهدافهــا ،أن
تتجــاوز بالــرورة ذلــك الطابــع الفالحــي اىل
مســتوى أعــى ،يكــون أكــر تعقيــدا مــن خــال
توحيــده املعنــى التاريخــي لنضــال الفالحــن
والربوليتاريــا .إنــه ملــن املفيــد هنــا مالحظــة
نقــط االتفــاق بــن فكــر فانــون وفكــر جيفــارا،
اللــذان واجهــا فكريــا الحركــة التاريخيــة
لواقعــن ثوريــن متشــابهني ،وتوصــا اىل
حقيقيــة واحــدة :يف البلــدان املســتع َمرة تبــدأ
الثــورة مــن البــوادي لتنتقــل فيــا بعــد اىل
املــدن .مــن الفالحــن الذيــن يدمجــون معهــم
الربوليتاريــا فيــا بعــد ،وليــس العكــس ،كــا
هــو الحــال يف البلــدان الرأســالية بــل وحتــى
يف البلــدان االشــراكية األوروبيــة.
ويقــر فانــون عــى ان «مــا دون الربوليتاريــا»
املرتكــزة يف االحيــاء الفقــرة ،وليــس
الربوليتاريــا ،هــي التــي ســتقوم بجلــب الثــورة
اىل قلــب املــدن .ألن «مــا دون الربوليتاريــا ،هــذه
العشــرة مــن الجيــاع املنزوعــة عــن قبيلتهــا
وعشــرتها ،تشــكل واحــدة مــن القــوى األكــر
عفويــة واألكــر ثوريــة عــى نحــو جــذري يف
البلــدان املســتع َمرة» (ص .)97 :ولكنهــا تشــكل
أيضــا األســاس األكــر صالبــة للــردة .فــا مــن
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رابطــة صلبــة تربــط هاتــه الجامهــر املنزوعــة
عــن عشــرتها بالتاريــخ لغيــاب صلتهــا بدائــرة
اإلنتــاج وبالبنيــة االجتامعيــة .وهــذا مــا يقولــه
فانــون نفســه بهــذا الصــدد:
«ســيجد االســتعامر يف «مــا دون الربوليتاريــا»
كتلــة مهمــة مــن اليــد العاملــة ...فــإذا مل تنظــم
االنتفاضــة هــذا االحتياطــي البــري الهــام،
ســيتحول اىل مجموعــة مــن املرتزقــة بجانــب
قــوى االســتعامر .يف الجزائــر ،قدمــت «مــا دون
الربوليتاريــا» الحركيــن واملصاليــن( ».ص)102 :
ولكــن هــذه الجملــة األخــرة هــي يف تناقــض
صــارخ مــع الجملــة الســابقة .كيــف يكــون مــن
املمكــن اإلقــرار بــأن «مــا دون الربوليتاريــا»
هــي يف نفــس الوقــت ،القــوة األكــر عفويــة
واألكــر ثوريــة عــى نحــو جــذري للشــعب
املســتعمر ،والقــوة األكــر رجعيــة واألقــل وعيــا
لهــذا الشــعب؟ هــذا التناقــض واقعــي أكــر مــن
كونــه منطقــي .فهــو مييــز الواقــع االجتامعــي،
ال فكــر فانــون .فهــذا التناقــض ال يظهــر يف
واقعيتــه اال مــن خــال متييــزه عــن مســتقبل
الــذي بــه ســيتجاوز .فليــس مــن املمكــن اعتبــار
«مــا دون الربوليتاريــا» وكذلــك الفالحــن كقوى
وحيــدة ثوريــة يف بلــد مســتعمر ،اال إذا حددنــا
مســبقا الواقــع الثــوري لطبقــة اجتامعيــة
جوهريــا مــن خــال طابعــه العفــوي .لكــن
العفويــة تتطابــق قبــل كل يشء مــع حركــة
التاريــخ يف مبارشتهــا ،ال يف شــموليتها .اذن ف
«مــا دون الربوليتاريــا» والفالحــن أيضــا ليســوا
ثوريــن ألنهــم عفويــا كذلــك ،وإمنــا لكونهــم
يســتحيلون ثوريــن تاريخيــا.
املســتقبل يســبق الكينونــة ويكــون أساســها.
فتمييــز لحظــة بوضعهــا يف خانــة املطلــق ،يعني
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اختزالهــا اىل ســكونية محضــة ،وتجاهــل ألهميــة
جدليتهــا الداخليــة ،التــي وبســبب مــن واقعيتهــا،
تحــل تناقضاتهــا يف داخــل حركــة تاريــخ تكوين
الوعــي الثــوري نفســها .يوجــد اذن تكــون
وتطــور للوعــي الثــوري ال يصــح اختزالــه اىل
لحظــة العفويــة .منظــورا اليــه مــن هــذا الجانــب،
يتحــدد الفكــر الفانــوين يف قلــب مســتقبل البلــد
املســتعمر ،الــذي هــو هنــا الجزائــر ،والــذي
يخــرق فانــون بنيتــه عــى نحــو فــذ .فــإذا
كانــت بروليتاريــا البلــدان الناميــة ،ال تظهــر ،عىل
مســتوى التاريــخ املبــارش ،كطبقــة ثوريــة عفويا،
فهــذا ال يعنــي أنهــا طبقــة ذات طابــع غــر ثوري.
ان الربوليتاريــا يف هــذه البلــدان تســتحيل ثوريــة،
وال ميكنهــا اال ان تكــون كذلــك ،ألن مســتقبلها هــو
عــن مســتقبل الثــورة .هــذه القضيــة تطــرح عىل
مســتوى الوعــي والواقــع معــا .إن بروليتاريــا
املــدن ،بالرغــم مــن وضعهــا االجتامعــي املتميــز
نســبيا الــذي يحــدد بوضــوح ســلوكها االجتامعــي
الثــوري ،وليــس فقــط «مــا دون الربوليتاريــا»،
هــذه الربوليتاريــا هــي مــن قامــت مبظاهــرات
شــهر دجنــر مــن ســنة  1960وأكتوبــر مــن
ســنة  .1961فالربوليتاريــا اىل جانــب الفالحــن
هــم مــن أسســوا لجــان التســيري الــذايت فاتحــن
بذلــك افــاق تطــور ممكــن لالشــراكية .ال تصنــع
الثــورة عفويــا .فمــع الواقــع الثــوري ،الــذي
تتضمــن بنيتــه الزمانيــة املمكــن كبعــد مــن
أبعــاده ،يتحــد الوعــي الثــوري ،الــذي يف تكونــه
التاريخــي يجعــل مــن الــروري تحقيــق هــذا
املمكــن .فاملســتقبل التاريخــي ،خاصــة وتحديــدا
الثــورة ،ال ميكنــه ان يكــون صــرورة ينتفــي فيها
الوعــي ،فهــذا الوعــي هــو معنــاه الــذي بدونــه
يســتحيل كل تاريــخ مغامــرة او نفيــا للعقــل.
وهــذا الواقــع الــذي تنكشــف بنيتــه مــن خــال
املــروع الثــوري الــذي يخرتقــه ،وهــذا الوعــي
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مبــا هــو فعــل نظــري ومــاريس يف ان ،مياثــل
تحديــدا هــذا املــروع ،يكونــان ،مــع العنــف الذي
يتوســطهام ،طرفــا حركــة التاريــخ الجدليــة .عــى
هــذا املســتوى تتحــدد نــواة الفكــر الفانــوين.
فالعنــف ،مبــا هــو نفــي مطلــق ،يتحــدد يف بداية
الحركــة الثوريــة ،كإيديولوجيــة تتحقــق بالفعــل،
أي كوعــي مــاريس ،ألنــه كان عنفــا عفويــا ،أي
وحــدة المتايزيــة لــكل الشــعب املســتعمر .ولكــن،
ومــع تطــور النضــال التحــرري ،يصبــح تعميــق
العنــف مبــا هــو مامرســة ثوريــة رضورة قصوى.
إننــا هنــا أمــام إشــارة اىل رضورة تجــاوز املرحلــة
العفويــة .اذاك ،وباعتبــاره فعــا مكونــا للتاريــخ،
يقتــي العنــف معنــى ال ميكنــه ان يقدمــه إال
إذا تحــدد داخــل منظــور أيديولوجــي واضــح
ودقيــق .ففــي املراحــل األوىل مــن تكونــه ،يكــون
العنــف مكتفيــا بوعــي مــاريس محض ،أمــا االن،
فعليــه ان يجــد يف الوعــي النظــري أساســا حيويا
لــي يســتحيل قــوة فعليــة .لهــذا «فاالرادويــة
املذهلــة الهادفــة اىل قيــادة الشــعب املســتعمر
نحــو الســيادة املطلقــة برضبــة واحــدة ...تكشــف
يف التجربــة عــن ال جدواهــا ...فطاملــا املســتعمر
واقــع يف رساب عضالتــه املبــارش ،لــن يتمكــن
مــن تحقيــق التقــدم املنشــود يف طريــق املعرفــة.
ليبقــى وعيــه يف حالتــه البدائيــة» (ص.)103 :
إن الوعــي الالســيايس ذو الطابــع املــاريس ،أو
باألحــرى التجريبــي ،ال ميكنــه ان يكــون ثوريــا.
«فهــذا الشــغف العظيــم بالســاعات األوىل يتشــظى
إن كان ينــوي ان يتغــذى عــى جوهــره الخــاص.
فالكراهيــة ال ميكــن ان تكون برنامجــا» (ص.)104 :
إذن فــإن قــوة العنــف ودورهــا األســاس يف تكوين
التاريــخ يكمنــان أساســا يف معنــاه األيديولوجــي.
أمــا أولئــك الذيــن يعتقــدون أنهــم وجــدوا عنــد
فانــون نظريــة صوفيــة للعنــف فلــم يســتوعبوا
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فكــره .أو باألحــرى اســتوعبوه جيــدا .فبتفضيلهــم
لعفويــة الجامهــر واســتهانتهم بالــرورة
التاريخيــة لأليديولوجيــة الثوريــة يشــوهون فكــر
فانــون ليدمــروا أساســه الثــوري الكامــن فيــه.
فعــى ضــوء هــذا الهــدف الســيايس ،انبنــى هــذا
التشــويه املقصــود للفكــر الفانــوين.
لماذا البرجوازية الوطنية؟

يف نضالــه اليومــي ،قبــل االســتقالل وخاصــة
بعــده ،يتاميــز الشــعب املســتع َمر .فتتعمــق
وحدتــه ،وتتطــور مســتندة عــى قواعــد صلبــة
وجديــدة .وبالتــوازي ،يتاميــز ،يختلــف ويصــر
نســبيا عنفــه مبــا هــو براكسيســه الثــوري .يغــر
معنــاه واتجاهــه .ليغتنــي وليغنــي معــه الوعــي.
إنــه يتطــور عــى مســتويات عــدة ويتخــذ
اشــكاال شــتى .فلقــد كان قبــل االســتقالل نضــاال
وطنيــا ،أمــا بعــد االســتقالل فيصبــح رصاعــا
طبقيــا حقيقيــا .لقــد رأينــا كيــف أن الشــعب
املســتع َمر ،يف مامرســته للعنــف ،يكتشــف الواقع
االجتامعــي كاشــفا عــن بنيتــه .فهــو يؤســس
نظريــا لوعيــه مقدمــا معنــى لنشــاطه اليومــي.
هــذه املامرســة االجتامعيــة التــي يقــوم بهــا
الشــعب املســتع َمر هــي التــي متيــط اللثــام عــن
عــدوه الطبقــي الجديــد :الربجوازيــة الوطنيــة.
ولكــن ملــاذا الربجوازيــة الوطنيــة؟ نجــد اإلجابــة
مقدمــة يف الجــزء الثالــث مــن معذبــو األرض
واملعنــون« :مخاطــرات الربجوازيــة الوطنيــة».
ففيــه يــيء فانــون الجوانــب األساســية
املميــزة ملســتقبل البلــدان الكولونياليــة :االختــاف
الجــذري بــن الــدور التاريخــي للربجوازيــة
الرأســالية وبرجوازيــة البلــدان االســتعامرية.
فموقفــه مــن هــذه القضيــة يحاكــم دون مواربــة
الربجوازيــة الوطنيــة ألنهــا ،كطبقــة ،ال تســاهم
يف تكويــن تاريــخ هــذه البلــدان اال مــن اجــل
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كبــح تطــور هــذا التاريــخ وشــل حركتــه.
ومرشوعيــة هــذه املحاكمــة تكمــن يف تحليــل
عميــق لتكويــن وبنيــة هــذه الطبقــة الجنينيــة
والضــارة .إن مــا مييــز الربجوازيــة الوطنيــة،
كــا يعلــن ذلــك فانــون ،هــو «عجزهــا عــن
عقلنــة الرباكســيس الثــوري ،أي اســتخراج
معقوليتــه» (ص .)113:ففــي الواقــع ،تظهــر
الربجوازيــة الوطنيــة وكأنهــا نتــاج لالســتعامر
ويف تبعيــة تكوينيــة لــه .فبميالدهــا العفــوي
مــن رحــم التطــور الخــاص بالربجوازيــة
الكولونياليــة ،ولكــن املحافــظ عليــه قصــدا مــن
خاللهــا ،تتحــدد منــذ البــدء طبقــة الربجوازيــة
الوطنيــة ،بنيــة وســلوكا ،مــن خــال الربجوازيــة
الكولونياليــة-األم وبنزوعهــا نحــو التحالــف
معهــا .مــن هنــا يبــدو مجــال تطورهــا الداخــي
كنتــاج لتطــور رأســالية املرتوبــول وليــس
كجــزء مكــون لتاريــخ الشــعب املســتع َمر .وهــذا
مــا يفــر معارضتهــا الحــادة للنضــال املســلح
كوســيلة لحــل املســألة الوطنيــة .فكلــا وضعــت
املســألة مبفاهيــم تحيــل اىل اإلصــاح مــن
داخــل اإلطــار الكولونيــايل ،كان مــن الطبيعــي
ان تأكــد هــذه الربجوازيــة الناميــة حضورهــا
كطبقــة قائــدة للحركــة الوطنيــة .ولكــن مبجــرد
مــا تطــرح القضيــة الوطنيــة مبفاهيــم ثوريــة
تحيــل اىل القطيعــة الراديكاليــة والعنــف مــع
النظــام الكولونيــايل ،تنــزاح املبــادرة التاريخيــة
نحــو جامهــر الفالحــن والربوليتاريــا ،وتجــد
الربجوازيــة الوطنيــة نفســها مقصيــة مــن حركــة
التاريــخ التــي يصنعهــا ويأسســها الرباكســيس
الشــعبي .هكــذا يرتســم معنــى املســتقبل بوضوح
ويتحــدد رضورة مبعاداتــه لهــذه الربجوازيــة.
عاجــزة كانــت عــن قطــع الحبــل الــري الــذي
يربطهــا بالربجوازيــة الكولونياليــة ،وعاجــزة
عــن فهــم معنــى التاريــخ يف تكونــه وتحــرره،

47
تتحمــل الربجوازيــة الوطنيــة ،بســلوكها املــردد،
مســؤولية محاكمتهــا مــن قبــل التاريــخ .فبنيتهــا
وكذلــك تكونهــا يحكــان عليهــا بالــزوال .فعــى
النقيــض مــن الربجوازيــات الغربيــة ،فهــي
ال تقــوم وال ميكنهــا ان تقــوم بــأي دور يف
تاريــخ البلــدان املســتعمرة .ألنهــا ،أي برجوازيــة
هــذه البلــدان ،وكــا يعلــن عــن ذلــك فانــون،
برجوازيــة غربيــة حتــى قبــل االســتقالل.
ففــي خضــم النضــال وبعــد االســتقالل ،تختــزل
الربجوازيــة اىل رشيحــة فاقــدة لألســس
االقتصاديــة الصلبــة ،مكونــة مــن التجــار
واملثقفــن أو باألحــرى أشــباه املثقفــن الذيــن
يتحــددون جوهريــا مــن خــال ارادتهــم الدامئــة
بالتشــبه بالربجوازيــة الغربيــة .إن املحــاكاة
الغبيــة والفارغــة هــي التــي تحــدد كينونتهــا،
ومامرســتها االجتامعيــة .ال ميكننــا ان نتحــدث
عــن طبقــة حقيقيــة ونحــن بصــدد الحديــث
عــن هــذه الربجوازيــة ،فــكل الحواجــز تقــف
ضــد تكونهــا كطبقــة قــادرة عــى القيــام
بــدور تاريخــي .فــا تفتقــده هــو الرأســال،
الــذي يشــكل األســاس الصلــب لــكل برجوازيــة.
وبغيــاب هــذا الرأســال املنتــج ،تتجــه هــذه
الربجوازيــة نحــو أنشــطة وســيطة .إذن فهــي
جوهريــا بنيــة طفيليــة .فبغيابهــا يف عمليــة
انتــاج رأس املــال ،وباكتفائهــا فقــط بعمليــات
تداولــه ،تتجــه – كــا يخربنــا فانــون -نحــو:
«أخــذ مــكان االســتعامر األورويب القديــم:
أطبــاء ،تجــار ،محامــون ووكالء إلــخ .واالســتمتاع
بــدون عقــد بالقيــام بــدور الوكيــل التجــاري
للربجوازيــة الغربيــة( ».ص.)116 :
فمثالهــا يتناســب مــع بنيتهــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة .مــن هنــا عجزهــا عــن القيــام بأي
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دور تاريخــي ،عــى النقيــض مــن الربجوازيــة
الغربيــة-األم ،فهــي خارجــة عــن التاريــخ،
هكــذا تحــدد دورهــا التاريخــي ،كــا يعلــن عــن
ذلــك فانــون:
«أن تنكــر وجودهــا كطبقــة برجوازيــة ،وكأداة يف
يــد الرأســال ،لتســتحيل عبــدا للرأســال الثــوري
الــذي يكونــه الشــعب ...عليهــا ان تقــوم بواجــب
عظيــم وهــو الخضــوع ملدرســة الشــعب وأن
تضــع يف خدمتــه الرأســال الثقــايف والتقنــي
الــذي انتزعتــه مــن خــال مرورهــا بالجامعــات
الكولونياليــة .ولكــن الربجوازيــة الوطنية ،يســتمر
فانــون ،ال تهتــم بهــذا املســار البطويل...لتغــرق،
وروحهــا يف ســام ،يف املســار الالوطنــي الرهيــب
للربجوازيــات املعاديــة للوطــن» (ص)114 :
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إنتاجيــة طفيليــة ألنهــا تجاريــة محضــة .وملــا
كانــت تجــارة الربجوازيــة الوطنيــة تتحــدد
أساســا بتجــارة التصديــر واالســترياد التــي ال
تأثــر اال ســلبيا عــى االقتصــاد الوطنــي ،كان
الربــح الــذي تجنيــه جــزء صغــر مــن القيمــة
املضافــة التــي تقتســمها عــى نحــو غــر
متكافــئ مــع الرأســال الكولونيــايل .فحيــاة هذه
الربجوازيــة الوطنيــة التــي هــي أساســا رصاع
مســتمر مــن اجــل البقــاء ،تديــن بهــا اىل ســخاء
الربجوازيــة الغربيــة-األم املحســوب والخبيــث.

ملــاذا اذن نجربهــا عــى حيــاة غــر ممكنــة -وهي
التــي تعــاين منــذ والدتهــا «الكســاح الخلقــي»
او مــا يســميه فانــون «الشــيخوخة املبكــرة» -اال
عــن طريــق حقــن قويــة مــن رأس املــال ،الــذي
عــوض ان تســتثمر فيــه انتاجيــا ،تنفقــه مــن
تــرر ســلطة الدولــة الربجوازيــة الغربية نفســها
اجــل الرفــاه الفاضــح ،لتحــايك يف الظاهــر ويف
تاريخيــا ،انطالقــا مــن كــون الربجوازيــة الغربية
الخيــال الربجوازيــة الغربيــة؟
هــي مــن قامــت بــدور الرتاكــم البــدايئ لــرأس
املــال ،صحيــح أنهــا قامــت بذلــك باســتغاللها «يف البلــدان الناميــة تكــون املرحلــة الربجوازيــة
العنيــف للربوليتاريــا ،لكــن هــذا الرتاكــم البــدايئ مســتحيلة ...ال ينبغــي عــى الربجوازيــة ان تجــد
رضوري يف كل انطــاق اقتصــادي ويقــدم رشوط وجودهــا وتطورهــا .بعبــارة أخــرى ،فــإن
للقــوى املنتجــة دفعــة مهمــة .إال أن الربجوازيــة مجهــود الجامهــر املنظمــة يف حــزب مكــون
الوطنيــة تجــد نفســها عاجــزة عــن القيــام بهــذا مــن املثقفــن الواعــن واملســلحني باملبــادئ
الــدور االقتصــادي نتيجــة تكونهــا وبنيتهــا .الثوريــة عليــه ان يتجــه نحــو ســد الطريــق يف
فطبيعتهــا املحــددة أساســا بالتجــارة ،ونزوعهــا وجــه هــذه الربجوازيــة غــر املجديــة واملبتدئــة.
قبــل كل يشء نحــو التصديــر والرأســال الغريب ،يجــب معارضتهــا بحــزم ألنهــا ال تخــدم أي
تجعــل مــن رأســالها مندمجــا يف املنطــق غــرض .خاصــة وأن تحييدهــا االن ســهل
الداخــي للرأســال الغــريب التابعــة لــه ،أكــر لضعفهــا عدديــا ،ثقافيــا واقتصاديــا ...إن ســد
مــن الرأســال الوطنــي الــذي يصبــح معــزوال .الطريــق أمامهــا هــو الســبيل الوحيــد نحــو
هكــذا ترتفــع أرباحهــا ،ال مــن خــال االســتثامر التقــدم» (ص)132/131/130:
الصناعــي ،وإمنــا مــن خــال عمليــات املضاربــة
دعونــا نســتوعب كلــات فانــون عــى نحــو
التــي ال تقــدم أي زيــادة يف اإلنتاجيــة .فالربــح
جيــد ،فهــو ال يحيــل هنــا اىل مامرســة عنــف
الرأســايل للربجوازيــة الوطنيــة ال يتــأىت مــن
عــى التاريــخ بحــرق مراحلــه .فهــذه الطريقــة
دائــرة إنتاجيــة حقيقيــة ،وإمنــا مــن دائــرة ال

فكر فرانز فانون الثوري
يف الفهــم متاثــل مســتقبل البلــدان الناميــة
بالبلــدان الرأســالية ،فتفتقــد النظــر يف
خصوصيــة الحركــة التاريخيــة لواقــع يظهــر
يف غمــوض .إذا كان مســتقبل الغــرب ميــر
بالــرورة مــن الرأســالية كشــكل تاريخــي
لتطــوره ،فهــذا ال يعتنــي بتاتــا ،وإمنــا عــى
العكــس ،مســارا رضوريــا مشــابها بالنســبة
ملســتقبل البلــدان املســتعمرة .لهــذا فالفهــم أمــر
واملامثلــة أمــر اخــر .ومــن اجــل فهــم حركــة
البلــدان املســتعمرة الداخليــة ،فمــن االجــدر عــدم
النظــر اليهــا بــرؤى مهيئــة مســبقا مــن الخــارج
يســتحيل عليهــا ان تجــد فيهــا صــدى لهــا ،وذلك
ألنهــا نتــاج البنيــة الواقعيــة التاريخيــة الغربيــة.
وبــدون وضــع هــذه الــرؤى الزمانيــة واملكانيــة
موضــع تســاؤل لــن نكتشــف يف الواقــع
التاريخــي الــذي نــود تحليلــه إال أشــكاال فارغــة
مــن فكرنــا وليــس البنيــة الخاصــة لهــذا الواقــع
الــذي ال نتوصــل اليــه .بنقــد هــذه الــرؤى
للتاريــخ ،فإننــا ال نســعى اىل نفــي كونيتهــا،
وإمنــا إغنــاء محتواهــا بوضعهــا يف مجابهــة،
دون أفــكار قبليــة ،مســتقبل يصنــع وتاريــخ
ينبنــي .فإعــادة اكتشــافها يف الواقــع الــذي
ندرســه ،وليــس تطبيقهــا عــى هــذا الواقــع
مــن خارجــه ،هــو املنهــج التاريخــي املثمــر
الوحيــد .وهكــذا ففــي البلــدان املســتعمرة ،وعــى
النقيــض مــن البلــدان الرأســالية واالشــراكية
األوروبيــة ،تنطلــق الثــورة مــع الفالحــن لتضــم
بعــد ذلــك الربوليتاريــا ،وعــى هــذا النحــو
فــإن تأميــم الزراعــة هــو الــذي يحــدد التأميــم
الصناعــي وكل اإلنتــاج االجتامعــي .أمــا يف
البلــدان الغربيــة ،فالربجوازيــة هــي التــي تحقــق
الرتاكــم الرأســايل مــن خــال رســملة شــاملة
لالقتصــاد ،ويف البلــدان املســتعمرة ،حيــث تتحدد
الربجوازيــة الوطنيــة مــن خــارج هــذه املهمــة،
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فالفالحــون والربوليتاريــا هــم مــن يحققــون
الرتاكــم الرأســايل ،وهــو الــرط الــروري
لتجــاوز الــرط الكولونيــايل ،ولكــن مــن خــال
تأميــم اإلنتــاج ال مــن خــال رســملته .هكــذا اذن،
ال يتأســس حكــم فانــون بخصــوص هــذه الطبقة
الربجوازيــة الوطنيــة يف البلــدان املســتعمرة عــى
حكــم أخالقــي أساســه الكراهيــة الذاتيــة لهــذه
الطبقــة ،ولكــن عــى أســاس تحليــل عقــاين
ملســتقبل هــذه البلــدان التاريخــي .ال يتخــذ
فانــون موقفــا شــاعريا او رومانســيا مــن هــذه
القضيــة ،وإمنــا موقفــا علميــا أساســه التحليــل
االجتامعــي والتاريخــي .وبالتــايل ال نجــد يف
الفكــر الفانــوين نظريــة صوفيــة للعنــف ،وإمنــا
نظريــة للعنــف واعيــة بأهدافهــا ،تتحــدد عــر
الحركــة الثوريــة املســتمرة واملعمقــة للــراع
التــي متايــز فيــه بــن املســتوى الوطنــي
واملســتوى االقتصــادي االجتامعــي الــذي
يخــص الــراع الطبقــي .يســتبدل الوعــي
الوطنــي ،الــذي يعتــره فانــون« ،كشــكل فــظ
وهــش بــدون محتــوى» ،بالوعــي الســيايس
واالجتامعــي .ان النزعــة الوطنيــة ليســت مذهبــا
سياســيا وال ميكنهــا ان تشــكل برنامجــا.
«البــد مــن االنتقــال الرسيــع مــن الوعــي
الوطنــي اىل الوعــي الســيايس واالجتامعــي.
فاألمــة ال تتحقــق اال مــن خــال برنامــج ثــوري
وضــع مــن قبــل قيــادة ثوريــة ،وتتبنــاه بحامس
الجامهــر» (ص.)152 :
فبتجــاوز الوعــي الوطنــي ،يتعمــق الــراع
الثــوري ،ويتاميــز بتحــدده عــى املســتوى
االجتامعــي ،االقتصــادي والســيايس .ويف هــذا
املســتوى بالــذات يطــرح فانــون قضيــة الثقافــة
الوطنيــة.
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مشكلة الثقافة الوطنية:

إنهــا مشــكلة صعبــة ومعقــدة ،تســتحق ان
تعالــج لوحدهــا .لــن نتمكــن مــن التطــرق اليهــا
عــى نحــو جــدي يف إطــار هــذه الدراســة
الطويلــة أيضــا بحــد ذاتهــا .وبالتــايل ســنكتفي
بالتقديــم الرسيــع لهــا ،وبتعريــف معاملهــا كــا
تطــرق اليهــا الفكــر الفانــوين.
وحتــى يتســنى لنــا وضــع مشــكلة الثقافــة
الوطنيــة يف ســياقها وايضــاح الكيفيــة التــي
تقتحــم بهــا الفكــر الفانــوين يف عملــه األســايس
معذبــو األرض .البــد مــن املالحظــة ان معذبــو
األرض ال يعالــج مجموعــة مــن القضايــا يف
اســتقالل عــن بعضهــا البعــض ،تجــد وحدتها يف
تجميــع ســطحي وخارجــي .فالفكــر الفانــوين،
وعــى النقيــض مــا قيــل ،يقــدم مــن خــال
هــذا الكتــاب وحــدة بنيويــة تتطــور تصاعديــا يف
حركــة واحــدة هــي نفســها حركــة التفكــر .فتعدد
املشــاكل املعالجــة فيــه ،ال يكــر وحدتــه وإمنــا
يعززهــا ،بقــدر مــا تظهــر هــذه القضايا كأشــكال
متعــددة لواقــع تاريخــي واحــد .هكــذا تقتحــم
مشــكلة الثقافــة بالــرورة ملحمــة البحــث عــن
الهويــة التــي يقــوم بهــا الشــعب املســتعمر يف
شــتى مســتويات وجــوده .فالقضيــة تطــرح
واقعيــا مبفاهيــم وجوديــة .والثقافــة تعــرف أوال
وقبــل كل يشء كنمــط الوجــود الــروري للعامل،
فالكــون اإلنســاين حتــى يف ظواهــره املاديــة،
التقنيــة واالقتصاديــة هــو جوهريــا كــون ثقــايف.
او باألحــرى يســبح يف الثقافــة ،حتــى يف شــكلها
الوجــودي املــادي .هكــذا تظهــر مشــكلة الثقافــة
مبــا هــي مشــكلة الوجــود اإلنســاين بامتيــاز ،أمــا
حــل املشــكلة ،فيتحــدد واقعيــا ،مبــا ســتؤول اليــه
حركــة الشــعوب املســتعمرة مــن اجــل التحــرر.
لهــذا فــإن إرادة فتــح نقــاش حــول املنظــورات
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التــي ينبغــي ان يلتــزم بهــا تكــون الثقافــة
الوطنيــة ،هــو ادعــاء ســخيف وبــدون معنــى.
ألن النقــاش قــد فتــح عــى مرصاعيــه مبجــرد مــا
توقــف االنســان املســتع َمر عــن الوجــود كانســان
مســتع َمر ،ورشع يف تحريــر فكــره ووجــوده مــن
خــال العنــف .ان وضعنــا للفكــر الفانــوين وكأنه
فكرنــا مينعنــا مــن ادعــاء تقديــم حــل ملشــكلة
الثقافــة الوطنيــة ،فتلــك مهمــة الشــعب املســتعمر
يف شــموليته ،لهــذا ســنحاول فقــط وضــع
املشــكلة كــا وضعــت يف الفكــر الفانــوين.
ان تكــون الثقافــة الوطنيــة يواجــه مشــكلة
مزدوجــة .ففــي البدايــة ،يواجــه هــذا التكــون،
الجهــد املــؤمل لفــك ارتبــاط الــذات باالســتالب
الجــذري الــذي وضــع فيــه الكــون الكولونيــايل
الثقافــة الوطنيــة وثبتــه فيهــا .ولكــن محاولــة
اســتعادة الــذات املســلوبة يف الحــارض يقتــي
بالــرورة الجانــب الثــاين مــن املشــكلة ،والــذي
يتعلــق باســتعادة املــايض الثقــايف الــذي يــراد
لــه ان يكــون حيــا .إنهــا حقــا وجهــان ملشــكلة
واحــدة.
املصالحــة االصيلــة مــع الــذات مــن خــال
محاولــة اســتعادة الوحــدة التاريخيــة للثقافــة
الوطنيــة ،أو ،واألمــران ســيان ،لنمــط وجــود
الثقافــة واألمــة ،الــذي ينبغــي عليــه ان يعمــق
ماضيــه يف حــارض هــو يف طريــق شــفائه
مــن عصابــه وصدمتــه .ولكــن طبيعــة العالقــة
التــي ينبغــي ان تؤسســها الثقافــة الوطنيــة مــع
ماضيهــا تتحــدد بالــرورة بطبيعــة عالقتهــا
مــع الثقافــة األوروبيــة املتأصلــة يف بنيتهــا
والتــي تحــدد مؤقتــا منــط وجودهــا .فالوضــع
الحــايل لهــذه الثقافــة الوطنيــة هــو حقــا
مأســاوي .فكلــا أحالــت الثقافــة الوطنيــة ،يف
تكونهــا ،اىل الثقافــة األوروبيــة التــي تجذبهــا
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داخليــا والتــي تقــدم نفســها كمعيــار كــوين ،لن
تســتحيل هــذه الثقافــة ثقافــة اصيلــة ،وســتكون
يف غربــة عــن أســاس صحتهــا الــذي ينتمــي
اىل مجــال غــر مجالهــا .بعبــارات أخــرى ،إذا
اســتمرت الثقافــة الوطنيــة ،مبــا هــي التعبــر
الشــامل والوجــودي ،يف تعريــف نفســها ماضيــا
ومســتقبال مــن خــال الثقافــة األوروبيــة ،لــن
تتحــرر مــن كونهــا املســتلب وســتتطور ،عــى
هــذا النحــو ،فقــط يف املســتوى الــذي تفرضــه
عليهــا هــذه الثقافــة التــي تــود نفيهــا ،واملفارقــة
هــي انــه حتــى يف جهدهــا الــذي يصبــو نحــو
نفيهــا تجــد نفســها متعلقــة بهــذه الثقافــة
األوروبيــة .باختصــار نقــول ،ســتخضع الثقافــة
الوطنيــة اىل مســتقبلها كمصــر وليــس كتحــرر
واع وملتــزم يف حركــة اصيلــة مــن االبــداع.
ولكــن مأســاة هــذه الثقافــة تكمــن يف انهــا ان
ارادت ان تتكــون يف عــامل اصيــل يخصهــا ،ال
ميكنهــا اال ان تدافــع بســلطة النفــي عــن نفســها
ضــد الســلطة الجذابــة واملكثفــة التــي متارســها
الثقافــة األوروبيــة .وحتــى يف تشــكل هــذه
اللحظــة األوىل مــن تكــون الثقافــة الوطنيــة يف
مســتوى االســتالب ،إذا نظــر اليــه مــن منظــور
تكــون هــذه الثقافــة التاريخــي ،يكــون ،مبعنــى
مــا ،اللحظــة األخــر مــن «مــا قبــل تاريــخ» هذه
الثقافــة ،ورشطهــا الــروري القتحــام التاريــخ،
أي حيــث يتحقــق تاريخهــا األصيــل .إذن ضمــن
هــذه العالقــة مــن الدفــاع والنفــي يف وجــه
الثقافــة األوروبيــة ترتــد الثقافــة الوطنيــة نحــو
ماضيهــا .ولكــن النضــال مــن اجــل ثقافــة وطنية
معاديــة لالســتعامر يبــدأ مــن املشــكلة املرشوعــة
التــي تخــص اســتعادة الوحــدة الجذريــة لألمــة
مــن خــال القطيعــة نفســها التــي يعيشــها
التاريــخ الوطنــي رغــم التحــوالت التــي يعيشــها.
إال أن هــذه العــودة املرشوعــة اىل املــايض
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الثقــايف يف حــال اتجاههــا نحــو املــايض
يف ذاتــه ،دون فتــح ألفاقــه نحــو الحــارض
واملســتقبل ،قــد تنســينا املشــاكل الراهنــة التــي
تطــرح عــى الشــعب .هكــذا تخاطــر محاولــة
اســرداد املــايض يف جعلنــا نقــوم مبحاولــة
اســرداد للــذات يف املــايض ،فتســتحيل اذاك
محاولــة شــاعرية لبنــاء مــاض ثقــايف مثــايل
عــى حســاب الثقافــة الوطنيــة نفســها.
«إن هــذا الخالــق (املبــدع) ،يقــول لنــا فانــون،
الــذي يقــرر وصــف الحقيقــة الوطنيــة ،يرتــد،
وهنــا املفارقــة ،نحــو املــايض ،أي نحــو غــر
الراهــن .فــا تصبــوا اليــه قصديتــه الخاصــة
هــم :اســتنتاجات الفكــر ،الخــارج ،الجثــث،
واملعرفــة املســتقرة باملطلــق .لكــن املثقــف
املســتعمر الــذي يريــد ان يقــدم عمــا اصيــا،
عليــه ان يعــرف ان الحقيقــة الوطنيــة ،هــي أوال
الواقــع الوطنــي .عليــه ان يندفــع نحــو مــكان
الغليــان حيــث يرتســم فيــه الفكــر( ».ص)168 :
ال يصــح اذن النظــر اىل املــايض وكأنــه جثــة
نتطلــع اليــه بحنــن الذكــرى ،وامنــا عــى
العكــس ،ينبغــي النظــر اليــه بعيــون الحــارض،
إليضاحــه وفهمــه وفــق اهــداف مرشوعنــا
الثــوري الراهــن .وذلــك الســتحالته ان يعيــش اال
يف إطــار عالقــة نشــطة مــع الحــارض .فتوحيــده
مــع حارضنــا لتعميقــه يف املســتقبل ،تلــك هــي
الوســيلة الوحيــدة لجعلــه حيــا .هــذا هــو املعنــى
الــذي تقدمــه جملــة فانــون التاليــة:
«عــى االنســان املســتعمر الــذي يكتــب مــن أجــل
شــعبه ،ان يســتخدم املــايض بغــرض فتحــه
عــى املســتقبل ،والدعــوة اىل الفعــل ،وتأســيس
الوعــي» (ص.)174 :
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اذن ال ميكــن للــايض ان يتوفــر عــى بنيــة زمانية
مســتقلة خاصــة بــه .فهــو يســتنفذ الحيــاة ،التــي
ال ميكنــه ان يتخذهــا إال يف انفتاحــه عــى حــارض
ومســتقبل واقعنــا الراهــن .فلــي يتوقــف عــن
كونــه جثــة تاريخيــة عليــه ان يطبــع مبســتقبل
جديــد هــو نفســه مســتقبل واقعنــا.
يف الختــام ،ميكننــا ان نقــول إنــه عــى الثقافــة
الوطنيــة ان تشــق طريقهــا بــن وضد اســتالبني:
اســتالب املــايض الــذي يتجمــد ،واســتالب أوروبــا
الجــذاب .ضــد هــذا التهديــد املــزدوج يــرخ
الفكــر الفانــوين معرفــا مبعنــى النضــال الثقايف.
«لقــد أخذنــا كل يشء مــن الجانــب االخــر .ولكــن
هــذا الجانــب ال يقــدم شــيئا دون جرنــا نحــوه،
بجذبنــا واغرائنــا وســجننا .أن تأخــذ ،هــو أيضــا
وعــى مســتويات شــتى ،أن تكــون مأخــوذا...
ال يكفــي ان تكــون بجانــب الشــعب يف هــذا
املــايض الــذي مل يعــد هــو فيــه ،ولكــن يف
الحركــة املائلــة التــي رشع يف حدوهــا والتــي
مــن خاللهــا ســيوضع كل يشء موضــع تســاؤل.
يف هــذا املــكان الالمتــوازن »...يتحــدد ويتعمــق
الــراع الثقــايف.
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االنفكاك االقتصادي عن «إسرائيل»

اشكاليات خطاب السلطة الفلسطينية بين الرغبة والقدرة

الباحث :نضال الكعبي
مقدمة

األرايض املحتلــة وامللحقــة جديــدا ً بدولــة
االســتعامر باعتبارهــا كيان ـاً اقتصادي ـاً منفصــا
متامــا عنهــا ،والثــاين ،االنفتــاح التــام بهــدف
رضب البنيــة التحتيــة لالقتصــاد الفلســطيني،
وقــد تــم اعتــاد الخيــار الثــاين كونــه أكــر
أمنــاً مــن املنظــور االســتعامري ،ويســتهدف
االنفتــاح االلحــاق مــن ناحيــة ،وســحب القــوى
العاملــة بــدال مــن اســتيعابها يف املؤسســات
الوطنيــة الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى.1
وبالتــايل عملــت قــوات االحتــال عــى الحــاق
االقتصــاد الفلســطيني عنــوة باقتصادهــا ،علــاً
بأنــه اقتصــاد متــرر أصــا؛ نظــرا ً لعــدم
قدرتــه عــى اســتيعاب الالجئــن املبعديــن قـرا ً
منــذ العــام  1948واملوزعــن يف مخيــات
اللجــوء العديــدة داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،ونظــرا ً لعــدم قيــام الســلطات األردنيــة
يف الضفــة الغربيــة والســلطات املرصيــة يف
قطــاع غــزة ببــذل جهــود اســتثامرية كافيــة
لدعــم االقتصــاد الفلســطيني يف حينهــا ،واكتفــت
بلعــب دور الوصايــة وااللحــاق الشــكيل فقــط.2

ـت ترصيحــات الســلطة الوطنية الفلســطينية
تعالـ ْ
حــول انفــكاك اقتصــادي عــن «إرسائيــل» ،يف
ظــل املتغــرات السياســية واالقتصاديــة يف
اآلونــة األخــرة ،وســتحاول هــذه الورقــة البحــث
يف شــكل العالقــة االقتصاديــة باالحتــال؛
يف ســياق اقتصــادي اســتعامري متارســه
ســلطات االحتــال عــى االقتصــاد الفلســطيني
عــر منظــور زمنــي محــدد ،لقيــاس قــدرة
الســلطة الفلســطينية وامكانياتهــا باالنفــكاك،
وســبل تحقيــق هــذه الخطــوة ،ونقــاش الرغبــة
الحقيقيــة لــدى الســلطة باالنفــكاك ،مــرورا ً
بســياق تاريخــي عــام حــول كيفيــة تشــكل
العالقــة االقتصاديــة بــن املســتع ِمر واملســتع َمر،
ومــرورا ً باتفاقيــة باريــس كمحــور أســايس
يف ترســيم هــذه العالقــة بصفــة قانونيــة بــن
االقتصاديــن الفلســطيني واإلرسائيــي ،كــا
تناقــش الورقــة اشــكاليات هــذا الخطــاب يف
إطــار املــروع الســيايس الــذي تتبنــاه الســلطة
الفلســطينية ،والتســاؤل :مــا مــدى جديــة هــذه
الخطــوات املطروحــة؟
اســتخدمت قــوات االحتــال عــدة أســاليب
إلضعــاف االقتصــاد الفلســطيني عــى مــدى
سياق تاريخي
ثالثــة عقــود بعــد عــام  1967واتبعــت خطــوات
وقفــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أمــام اســراتيجية لــرب بنيتــه وتســهيل التحكــم به.
خياريــن يف التعامــل مــع االقتصــاد الفلســطيني
يف  ،1967قبضــت إرسائيــل عــى اقتصــاد فلســطني:
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العــال! ،عــاد
عقــب هزميــة عــام  1967أي بعــد فــرض حص�اـر الزراع�ةـ والصناعةــ ..ناهي�كـ ع��ن مســألة
ّ
الرجبــي2017 ،
ســيطرتها العســكرية عــى أرايض الضفــة
تطويــر االقتصــاد الفلســطينيhttps://fanack.com/ ،
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اعتمــدت باألســاس ،فــرض الســيطرة الكاملــة
عــى الحــدود واملــوارد الطبيعيــة؛ تحديــدا ً امليــاه
واألرايض عــر الــروع يف بنــاء املســتوطنات،
وفــرض أوامــر عســكرية متعــددة تقيّــد امكانيــة
تشــكيل بنــاء اقتصــادي فلســطيني خــارج
اإلطــار االرسائيــي ،والتحكــم بالتصاريــح
ورخــص البنــاء ،ورخــص االســترياد والتصديــر،
وفــرض الرضائــب ،وعــدم الســاح باالســترياد
اال مــن خــال مورديــن ارسائيليــن فقــط ،كــا
حاولــت تفريــغ األرايض الفلســطينية املحتلــة من
األيــدي العاملــة لصالــح العمــل يف «إرسائيــل»،3
ومنــع إنشــاء نظــام مــريف فلســطيني ،يف
حــن ســهلت قــوات االحتــال دخــول الســلع
اإلرسائيليــة إىل الضفــة والقطــاع مقابــل تقويض
للحركــة التجاريــة الفلســطينية مــع املحيــط
والعــامل ،4وقــد ارتفــع عــدد املؤسســات الصناعية
الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة بشــكل كبــر
( 65%تقريبــا) خــال  13ســنة بــن - 1967
 1980بحســب دراســة أجرتهــا منظمــة األمــم
املتحــدة للتنميــة الصناعيــة (يونيــدو) عــام
 ،5 1981مــا يــؤرش عــى ارتفــاع التعاقــدات مــن
الباطــن ،وميعــن أيضــا يف الحــاق االقتصــاد
الفلســطيني مبهيمنــه اإلرسائيــي ،كســاحة خلفية
يســتخدمها اإلرسائيليــون لتوفــر حاجاتهــم مــن
الصناعــات التقليديــة مقابــل توجههــم نحــو
الصناعــات االلكرتونيــة األكــر تعقيــدا ً.
يف  ،1967قبضــت إرسائيــل عــى اقتصــاد فلســطني:
3
العــال! ،عــاد
حص�اـر الزراع�ةـ والصناعةــ ..ناهي�كـ ع��ن مســألة
ّ
الرجبــي2017 ،
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النجــاح ،مــاس2019 ،
اللجنــة االقتصاديــة لغــريب آســيا« ،االتجاهــات الصناعيــة
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واالقتصاديــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة» (بــروت :شــعبة
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باملحصلــة ،خلقــت كل هــذه االجــراءات تشــوهات
عميقــة يف بنــى االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني،
ومل يكــن ارتفــاع مســتوى الناتــج املحــي
االجــايل يف كل مــن الضفــة والقطــاع يف
ســبعينيات ومثانينيــات القــرن املــايض ،ســوى
نتــاج تحويــات العــال الفلســطينيني العاملــن
يف الســوق اإلرسائيليــة ،أو يف الخــارج –تحديــدا ً
الخليــج العــريب  -وبعيــد كل البعــد عــن النمــو
االقتصــادي الســليم القائــم عــى مراكمــة رأس
مــال املنتــج ورأس املــال البــري.6
اســتمرت السياســات اإلرسائيليــة املمنهجــة يف
رضب البنــى االقتصاديــة الوطنيــة ،حتــى بعــد
قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي
نشــأت عــى أثــر توقيــع اتفاقيــة اعــان املبــادئ
أواســط أيلــول  1993بــن منظمــة التحريــر
الفلســطينية و«إرسائيــل» ،والتــي باتــت تعــرف
باتفاقيــة أوســلو ،ليتبعهــا اتفاقيــات أخــرى
كاتفاقيــة غــزة  -أريحــا واالتفاقيــة املرحليــة
واتفاقيــات أخــرى ،ومــن ثــم توقيــع بروتوكــول
باريــس أواخــر نيســان  1994كملحــق اتفاقيــة
اقتصاديــة ،والتــي مــن املفــرض -كغريهــا مــن
االتفاقيــات -أن تكــون مرحليــة ،وصــوال إىل
الحــل الســيايس الدائــم خــال خمــس ســنوات
وفــق خطــة االتفــاق.
بروتوكول باريس

قوضــت اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة بشــكل
كبــر (رغــم كونهــا مرحليــة) امكانيــة تشــكيل
بنــى اقتصاديــة وطنيــة ذات اكتفــاء ذايت ولــو
نســبياً ،أو نهــوض بنــى قــادرة عــى تلبيــة
احتياجاتهــا األساســية .يتمظهــر اإلشــكال
الرئيــي يف االتفــاق املجحــف جــدا ً بحــق
االنفــكاك االقتصــادي عــن ارسائيــل :التحديــات ومتطلبــات
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بهــا نظــرا ً للتحكــم اإلرسائيــي باملعابــر
الحدوديــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،وتأخــر دخــول املنتجــات املســتوردة
إىل األرايض الفلســطينية بحجــج أمنيــة
مــا يــر باملنتوجــات نفســها( ،ب)
فــرض قيــود عــى حركــة األمــوال
بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
(ج) عــدم التــزام الجانــب اإلرسائيــي
بتحويــل الرضائــب املقتطعــة مــن العــال
الفلســطينيني العاملــن يف الســوق
االرسائيــي( ،د) اســتخدام عائــدات
املقاصــة كأداة ضغــط سياســية ضــد
الســلطة الفلســطينية( ،ه) فــرض قيــود
عــى حركــة العــال الفلســطينيني مــن
وإىل األرايض الفلســطينية املحتلــة عــام
 9.1948كــا اســتمرت قــوات االحتــال
مبامرســة سياســاتها املمنهجــة يف تدمــر
البنيــة التحتيــة االقتصاديــة ،عــن طريــق
مصــادرة األرايض الزراعيــة وتقييــد
الوصــول إىل مصــادر امليــاه ،واســتمرار
التوســع االســتيطاين يف الضفــة الغربيــة،
وبنــاء الجــدار الفاصــل ،وحصــار خانــق
لقطــاع غــزة منــذ العــام .2007

الطــرف الفلســطيني يف عدة مســتويات رئيســية:
1 .1تطبيــق اتفاقيــة باريــس «يعتمــد بشــكل
جوهــري عــى حســن النوايــا مــن قبــل
الطرفــن وعــدم وجــود مرجعيــة دوليــة
واضحــة للفصــل يف النزاعــات املحتملــة»،7
وبذلــك ال يوجــد أي مرجعيــة دوليــة تتابــع
تنفيــذ بنــود االتفــاق .رغــم االنتقــادات
التــي تتعلــق مبفهــوم املجتمــع الــدويل
وتواطــأه مــع ســلطات االحتــال ،إال أن
تدخــا دوليـاً مــا قــد يشــكل ،رمبــا ،شــكل
مــن أشــكال الحاميــة الدوليــة ،أو صيغــة
ضغــط ســيايس معــن عــى الطــرف
اإلرسائيــي يدفعــه نحــو االلتــزام النســبي
باالتفاقيــة.
2 .2توقــف عمــل اللجنــة االقتصاديــة املشــركة
املنبثقــة عــن االتفــاق بعــد انــدالع
االنتفاضــة الثانيــة (انتفاضــة األقــى)
أواخــر أيلــول  2000ســاهم يف وقــف
متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة باريــس ،8وتــرك
املجــال للطــرف اإلرسائيــي وحــده بتقريــر
الكثــر مــن السياســات االقتصاديــة
املســتجدة عــى مــدار العقديــن األخرييــن،
وفــرض أمــر واقــع عــى الســلطة
واملجتمــع يف الضفــة وغــزة مــن منطلــق
القــوة الجربيــة التــي يفرضهــا االحتــال.

4 .4مل تتمكــن الســلطة الفلســطينية مــن
االســتغالل األمثــل لالتفاقيــة ،وكان –
ومــا زال -بإمكانهــا تقليــل الخســائر،
والتأســيس بشــكل أو بآخــر لالنفــكاك،
باتخــاذ خطــوات أهمهــا( :أ) امكانيــة
اســترياد الوقــود والبــرول مــن الــدول
العربيــة –كــا تســمح االتفاقيــة -بســعر
أقــل مــن املــورد االرسائيــي( ،ب) تشــكيل
شــبكة مؤسســاتية لحاميــة حقــوق

3 .3قامــت «إرسائيــل» بخــرق ع ـرات البنــود
يف مــواد االتفــاق عــى عــدة مســتويات
محوريــة يف االتفاقيــة أهمهــا( :أ) ســحب
حقــوق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
مــن تنفيــذ سياســات االســترياد الخاصــة
7
8
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فــرة االنتفاضــة األوىل مثــا 11وكذلــك
خــال االنتفاضــة الثانيــة ،إذ اســتخدمت
«إرسائيــل» الذرائــع «األمنيــة» لفــرض
االغالقــات وعرقلــة حركــة العــال عــى
رغــم مــن ضــان بروتوكــول باريــس
التــزام الطرفــن بالحفــاظ عــى اعتياديــة
حركــة العاملــن .12الســبب الثــاين يكمــن
مبحاولــة «إرسائيــل» تنظيــم تدفــق
العــال الفلســطينيني حفاظـاً عــى فــرص
اإلرسائيليــن يف العمــل ،13بحيــث تــويل
دولــة االســتعامر األولويــة «ملواطنيهــا»
لســد احتياجاتهــا مــن العاملــة يف دائرتهــا
االقتصاديــة املحليــة ،ثــم تلتفــت الحقــاً
لســد احتياجاتهــا ،إن مل تســتطع ،مــن
العــال الفلســطينيني أو األجانــب .لكــن،
إذا نظرنــا باملجمــل ،هنــاك زيــادة ســنوية
مبعــدل العاملــن الفلســطينيني يف الســوق
اإلرسائيليــة ،وارتفعــت ســنوياً بنســبة
 6.3%بــن ســنوات ،199314 - 1970
لتتجــاوز بقليــل مــع نهايــة عــام 2018
نســبة القــوى الفلســطينية العاملــة يف
الســوق اإلرسائيــي مــن مجمــل القــوى
العاملــة الفلســطينية مــا نســبته ،18%
تعمــل  64%منهــا يف قطــاع البنــاء
والتشــييد .15بلــغ يف الربــع األول مــن
العــام املــايض ( )2019عــدد العاملــن

العــال الفلســطينيني الذيــن يعملــون مــع
املشــغلني اإلرسائيليــن ،واملطالبــة بالديــون
املرتاكمــة مــن عوائــد رضيبــة الدخــل
واقتطاعــات التأمــن( ،ج) املطالبــة بجميــع
املعلومــات املتعلقــة بالرضائــب والعائــدات
الجمركيــة ،واملطالبــة بتحديــد جــدول
زمنــي ثابــت لتحويــل أمــوال املقاصــة،
(د) مطالبــة البنــك املركــزي اإلرسائيــي
برســوم مقابــل تــداول الشــيكل اإلرسائيــي
أو التوجــه نحــو اســتخدام عمــات أخــرى
كالــدوالر األمريــي أو الدينــار األردين.10
عــى مــدار العقــود األخــرة ،مل ينجــح
الفلســطينيون مجتمع ـاً وســلطة ،باالنعتــاق مــن
الهيمنــة االقتصاديــة والسياســية املفروضــة عنوة
مــن قبــل البطــش العســكري لالحتــال والعقــل
االقتصــادي اإلرسائيــي ،بــل تعمقــت خــال
هــذه الســنوات عالقــة التبعيــة ،وبــدت أهــم
مواطــن تجــي شــكل العالقــة غــر الســوية
بــن االقتصاديــن واملجحفــة بحــق االقتصــاد
الفلســطيني ومرشوعــه الوطنــي يف النقــاط
التاليــة:
1 .1العاملة الفلســطينية يف الســوق اإلرسائيلية:
نســتطيع أن نلمــس تذبذب ـاً نســبياً بأرقــام
العاملــن الفلســطينيني (ســواء داخــل
الخــط األخــر او يف املســتوطنات املقامــة
عــى أرايض عــام  )1967عــى مــدار
العقــود الخمســة األخــرة ،لســببني
رئيســيني :األول مقــرن بتذبــذب األوضــاع
السياســية واألمنيــة ،حيــث انخفضــت
بشــكل ملحــوظ نســبة العاملــن خــال
10
التطبيقــي،

بروتوكــول باريــس االقتصادي-مراجعــة الواقــع
هالــة الشــعيبي ،مــاس 2013

البنــود املتعلقــة بالعمــل يف بروتوكــول العالقــات
11
االقتصاديــة بــن حكومــة ارسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
مراجعــة نقديــة ،ليــى فرســخ1999 ،
12
التطبيقــي،

بروتوكــول باريــس االقتصادي-مراجعــة الواقــع
هالــة الشــعيبي ،مــاس 2013
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البنــود املتعلقــة بالعمــل يف بروتوكــول العالقــات
13
االقتصاديــة بــن حكومــة ارسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية
مراجعــة نقديــة ،ليــى فرســخ1999 ،
مســح القــوى العاملــة ،دورة (كانــون ثــاين – اذار،
15
 ،)2019الربــع األول  ،2019جهــاز االحصــاء املركــزي الفلســطيني2019 ،

االنفكاك االقتصادي عن «إسرائيل»
الفلســطينيني يف «إرسائيــل» واملســتعمرات
 127ألــف عامــل مــن الضفــة الغربيــة،
 %68منهــم ميلكــون تصاريــح عمــل،
بينــا يعمــل  19%منهــم بــدون تصاريــح،
و 13%منهــم حاملــن لبطاقــة إرسائيليــة
أو جــواز ســفر أجنبــي .16يف حــن تتزايــد
معــدالت البطالــة يف األرايض الفلســطينية
وتحديــدا ً يف قطــاع غــزة التــي تبلــغ فيهــا
نســبة البطالــة ثالثــة أضعــاف الضفــة
الغربيــة بنســبة  46%مقابــل  16%يف
الضفــة الغربيــة .17األرقــام توضــح مــدى
االعتــاد عــى الســوق اإلرسائيلية لتشــغيل
عــدد كبــر مــن العاملــن الفلســطينيني.

(أ) رضائــب دخــل العاملــن الفلســطينيني
يف األرايض املحتلــة واملســتوطنات( ،ب)
الجــارك التــي يجبيهــا الطــرف اإلرسائييل
عــى البضائــع املتوجهــة نحــو األســواق
يف األرايض الفلســطينية( ،ج) اســتقطاعات
تأمــن العاملــن الفلســطينيني يف الســوق
االرسائيــي .19وبخصــوص املقاصــة ،صادق
«الكنيســت» أوليــاً يف شــباط  2019عــى
اقــرار مــروع اقتطــاع مخصصــات
األرسى والشــهداء التــي تدفعهــا الســلطة
الوطنيــة لعوائــل الشــهداء واألرسى مــن
أمــوال املقاصــة ،فيــا أعلــن نتنياهــو
رئيــس وزراء إرسائيــل نيــة الحكومــة
االرسائيليــة الخصــم مــن أمــوال املقاصــة
بقيمــة الخســائر التــي تكبدهــا املزارعــون
االرسائيليــون يف غــاف غــزة نتيجــة
البالونــات الحارقــة! يف املقابــل أكــدت
الســلطة الفلســطينية يف عــدة مناســبات
رفضهــا الســتالم أمــوال املقاصــة
منقوصــة ،رفضــاً للقرصنــة اإلرسائيليــة
عــى أمــوال الفلســطينيني ،اال أن حاجتهــا
لهــذه املبالــغ دفعهــا نحــو القبــول
الحقــا بجــدول التحويــات الزمنــي التــي
تقــرره «إرسائيــل» ،حيــث تشــكل املبالــغ
املحولــة مــن املقاصــة مــا نســبته 68%
تقريب ـاً مــن مجمــل االيــرادات يف املوازنــة
العامــة للســلطة ،20لــذا تعتــر أمــوال
املقاصــة «شــبكة األمــان» التــي تســتطيع
الســلطة مــن خاللهــا تســديد التزاماتهــا
واملســتحقات املرتتبــة عليهــا ،21خصوصــاً

مل يلتــزم الطــرف اإلرسائيــي أيضــاً
«بتحويــل اقتطاعــات تأمــن التقاعــد
التــي تجبيهــا مــن العــال الفلســطينيني
شــهرياً إىل مؤسســة تأمــن معاشــات
التقاعــد ،والتــي يفــرض أن تقــوم
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بانشــائها،
لكــن عمليــاً ،مل تقــم الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية بإنشــاء مؤسســة التقاعــد أو
صنــدوق تأمــن اجتامعــي لتحويــل هــذه
األمــوال إىل حســابها ،وحجبــت «إرسائيــل»
تحويــل هــذه املبالــغ تحــت حجــة عــدم
18
وجــود املؤسســة»
2 .2أمــوال املقاصــة :تســتخدم «إرسائيــل»
أمــوال املقاصــة كأداة ضغــط وعقــاب
للســلطة الفلســطينية ،وهــي أمــوال
تســتوجب قيــام الطــرف اإلرسائيــي
بتحويلها شــهرياً وتشــمل بشــكل أســايس:
16
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التطبيقــي،

بروتوكــول باريــس االقتصادي-مراجعــة الواقــع
هالــة الشــعيبي ،مــاس 2013
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مــاذا تعــرف عــن أمــوال املقاصــة بســبب الخــاف بــن
19
عبــاس واالحتــال؟ ،الجزيــرةhttps://n9.cl/hmgp ،2019 ،
20
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مركــز األبحــاث يف منظمــة التحريــر الفلســطينية ،ايــرادات
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املقاصــة والتــرب املــايل ،محمــود حســن عيــى
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أو مثــا تشــجيع اســتخدام الطاقــة البديلــة
املتجــددة كالطاقــة الشمســية كبديــل
للكهربــاء يف العديــد مــن املنشــآت ،فقــد
أقــرت ،نظري ـاً« ،هيئــة تشــجيع االســتثامر
الفلســطينية» قانونــاً باإلعفــاء الرضيبــي
ملــدة ســبع ســنوات ملحطــات توليــد
الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة
املتجــددة ،25وصــدرت الســلطة خطابــاً
يشــجع عــى االســتثامر يف الطاقــة البديلة
لتخفيــف وطــأة اعتــاد الفلســطينيني
عــى الطاقــة الكهربائيــة اإلرسائيليــة ،اال
أنــه عــى املســتوى العمــي يواجــه هــذا
القطــاع مشــاكل عديــدة أبرزهــا :قلــة
األبحــاث الفلســطينية املتعلقــة بالطاقــة
املتجــددة ،أو تلــك التــي تقــدم اقرتاحــات
علميــة بالشــكل األمثــل الســتغالل هــذه
الطاقــة ،ضعــف الترشيعــات والقوانــن
املتعلقــة بهــذا القطــاع ،التكلفــة الرتكيبيــة
العاليــة بالرغــم مــن املــردود املــايل
االســراتيجي ،26بطــئ وتعقــد االجــراءات،
مقاومــة رشكــة الكهربــاء لحلــول الطاقــة
البديلــة مــن منطلــق احتكارهــا لســوق
الطاقــة الكهربائيــة يف فلســطني.27

يف ظــل الرتاجــع الحــاد للدعــم املــايل
الــدويل والعــريب يف الســنوات األخــرة.
3 .3امليــزان التجــاري مــع «إرسائيــل» :ال تــزال
«إرسائيــل» املــورد الرئيــي للبضائــع
إىل األرايض الفلســطينية ،مبعــدل واردات
تصــل مــا نســبته  56%تقريبــاً مــن
مجمــل الــواردات ،22يف حــن تبلــغ نســبة
الصــادرات الفلســطينية إىل «إرسائيــل»
مــا نســبته  84%تقريبــاً مــن مجمــل
الصــادرات إىل العــامل .23املثــر للغضــب
واألمل أن االقتصــاد الفلســطيني يعتمــد
عــى واردات إرسائيليــة ترتكــز حــول
ســلع اســراتيجية كالكهربــاء والوقــود
واالســمنت واألعــاف واألدويــة ،24مــا
ميعــن يف الحــاق االقتصــاد الفلســطيني
باإلرسائيــي ،ويزيــد مــن صعوبــة االفــات
مــن ســطوته نظــرا ً لالعتــاد الكبــر عــى
ســلع اســراتيجية وبنيويــة متــس حيــاة
الفلســطيني بشــكل يومــي .رغــم ســطوة
القــوة االحتالليــة وســيطرتها عــى الكثــر
مــن املفاتيــح االقتصاديــة؛ اال أن الســلطة
الفلســطينية قــرت هنــا باتخــاذ خطــوات
تســاعدها قــدر اإلمــكان عــى اإلفــات
مــن بعــض االلتزامــات القرسيــة :القــدرة
عــى اســترياد البــرول مــن دول عربيــة،
وفــق مــا تســمح بــه اتفاقيــة باريــس ،اال
أن الســلطة الفلســطينية تواصــل اســترياد
البــرول مــن الجانــب اإلرسائيــي ،ومل
تتوجــه حقـاً نحــو تفعيــل هــذه الخطــوة،
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،احصــاءات
22
التجــارة الخارجيــة املرصــودة ،الســلع والخدمــات ،النتائــج األساســية،
2018
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هنــاك فرصــة حقيقــة باالســتثامر عــى
هذيــن املســتويني تحديــدا ً (اســترياد
البــرول والطاقــة البديلــة املتجــددة) اال أن
الســلطة الفلســطينية مل تتخــذ خطــوات
فعليــة ناجــزة لتذليــل العقبــات يف هــذا
اإلطــار.
25

هيئة تشجيع االستثامر الفلسطينية

مركــز املعلومــات الوطنــي الفلســطيني (وفــا) ،الطاقــة
26
البديلــة املتجــددة يف فلســطني.
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االنفكاك االقتصادي عن «إسرائيل»
أبقــت االتفاقيــة عــى نظــام االتحــاد الجمــريك
املنحــاز بشــكل كبــر لصالــح الطــرف اإلرسائييل،
وتــم الســاح بالتقليــل مــن قيمــة الرضيبــة
املضافــة بفــارق نقطتــن فقــط عــن تلــك
املعمــول بهــا يف «إرسائيــل» ،28وبالتــايل رســخت
االتفاقيــة بدورهــا مكانــة «إرسائيــل» االقتصاديــة
كمركــز اقتصــادي متقــدم لإلنتــاج والتصديــر
ودفعــت بالفلســطيني إىل الهامــش فتحــول إىل
مســتودع للعاملــة الرخيصــة مــن جهــة ،وإىل
ســوق اســتهالكية للبضائــع اإلرسائيليــة مــن جهة
أخــرى ،29اضافــة إىل ذلــك فــإن ســيطرة الجانــب
اإلرسائيــي عــى املعابــر يجعلهــا تتحكــم بــكل
أشــكال االســترياد والبضائــع املدخلــة إىل الســوق
الفلســطينية ،وتجــرد الســلطة مــن قدرتهــا عــى
مراقبــة هــذه البضائــع .30واألشــد مــرارة ،أن
االتفــاق أعــاد ترســيخ عالقــات القــوى االقتصادية
القامئــة أساســاً قبــل اتفاقيــة أوســلو بشــكل
تعاقــدي ومأمســس ،31حيــث ال متتلــك الســلطة،
كطــرف ســلبي ،أي ســيادة حقيقيــة عــى املعابــر
وأجــزاء كبــرة مــن األرايض ،األمــر الــذي يصعــب
عليهــا القــدرة عــى املنــاورات االقتصاديــة
مبســتويات عــدة.
مــن الواضــح جــدا ً ،بلغــة األرقــام املذكــورة آنفـاً،
أن بروتوكــول باريــس يكــرس تبعيــة االقتصــاد
الفلســطيني لإلرسائيــي ،ويعمــل عــى الحاقــه
بــكل الســبل املمكنــة ،مــا أرض بــه عــى مــدار
عقــود طويلــة وخلــق تشــوهات بنيويــة بــه؛
حــدت مــن كفاءتــه وقدرتــه اإلنتاجيــة .حســب
28
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االتحــاد الجمــريك وحــل الالدولــة االرسائيــي ،أمــل
https://n9.cl/zlwtn
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تقريــر أصــدره صنــدوق النقــد الــدويل عــام
 2018فــإن معــدل منــو االقتصــاد الفلســطيني
ضئيــل جــدا ً ،وغــر كايف لتحســن مســتوى
املعيشــة للشــعب الفلســطيني ،وال يبرش مبســتقبل
مزهــر؛ حيــث معــدالت البطالــة يف تزايد مســتمر
وتحديــدا ً يف قطــاع غــزة ،وازديــاد يف عجــز
املوازنــة والديــن العــام ،وازديــاد يف االعتــاد
عــى املنــح الخارجيــة رغــم تراجعهــا يف
الســنوات األخــرة ،وتراجــع االســتثامرات يف
فلســطني.32
جــاءت صيغــة االتفاقيــة ،فرضي ـاً ،مــن منطلــق
يطمــح بتعزيــز االقتصــاد الفلســطيني عــن
طريــق تطبيــق القــرارات التــي تحمــل األولويــة
التنمويــة للدولــة الفلســطينية الناشــئة مســتقبال،
اال أنهــا حــدت مــن قــدرة الســلطة الوطنيــة
عــى اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة مســتقلة ،33ألن
االشــكال الجوهــري بخصــوص اتفاقيــة باريــس
االقتصاديــة ينبــع مــن كونهــا مقيــدة متامــاً
باملحــددات السياســية يف اتفــاق أوســلو ،الــذي
أعطــى الفلســطينيني دولــة «كنتونــات» مقطعــة
األوصــال ،لتحمــل باريــس الــوزر االقتصــادي
املشــوه واملالئــم ملــروع «الدولــة» هــذا.
نحو االنفكاك

بعــد اســتعراض للســياق التاريخــي ،وأثــر
بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،وشــكل العالقــة
االقتصاديــة بــن الســلطة الفلســطينية واالحتــال
االرسائيــي ،ســنبحث يف هــذا الفصــل مــن
الورقــة جوانــب الخطــاب اإلعالمــي والرســمي
الــذي صدرتــه الســلطة الفلســطينية ،منــذ تســلم
االنفــكاك االقتصــادي عــن ارسائيــل :التحديــات ومتطلبــات
32
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ســام فيــاض لرئاســة الــوزراء وحتــى يومنــا وغــره مــن البنــود التــي تذكــر عمومــاً كدعــم
هــذا ،بتنــاول التوجهــات باالنفــكاك االقتصــادي البنــى التحتيــة االقتصاديــة ،تنميــة الكــوادر
عــن «إرسائيــل» مقابــل الخطــوات العمليــة البرشيــة ،رفــع جــودة املنتــج الفلســطيني،
تطويــر قوانــن معينــة وتشــجيع االســتثامر،
املتخــذة بهــذا الخصــوص.
ولكــن دون توضيــح آليــات تحقيــق كل ذلــك.
حكومة فياض

ركــز الطــرح األســايس الــذي صدرته الســلطة يف
ظــل تويل ســام فيــاض رئاســة الــوزراء أواســط
متــوز  ،2007عــى الــروع يف بنــاء دولــة
مؤسســاتية تهــدف إىل انهــاء االحتــال القائــم
عــى األرايض املحتلــة منــذ العــام  ،1967وإىل
اقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة .حمــل برنامــج
حكومــة فيــاض أهداف ـاً عديــدة أخــرى كتعزيــز
الوحــدة الوطنيــة ،حاميــة قضايــا الالجئــن
والقــدس واألرسى ،التنميــة البرشيــة ،تحقيــق
املســاواة والعدالــة االجتامعيــة ،تعزيــز آليــات
ومبــادئ الحكــم الرشــيد ،توفــر األمــن واألمــان،
وبنــاء عالقــات دوليــة ايجابيــة ،باإلضافــة إىل
تحقيــق االســتقالل االقتصــادي واالزدهــار
الوطنــي ،وتحــت هــذا البنــد األخــر يقــول
الربنامــج برصيــح العبــارة« :يشــكل تحريــر
االقتصــاد الوطنــي مــن االرتهــان والهيمنــة
والتبعيــة القتصــاد االحتــال اإلرسائيــي أولويــة
وطنيــة فلســطينية قصــوى» ،34ويســهب الربنامج
يف البنــد املتعلــق بتنميــة القطــاع االقتصــادي يف
وضــع سياســات للمؤسســات العامــة العاملــة يف
القطــاع االقتصــادي ،ويذكــر الربنامــج بشــكل
واضــح مســؤولية هــذه املؤسســات يف «انهــاء
التبعيــة والهيمنــة لالقتصــاد اإلرسائيــي عــى
االقتصــاد الفلســطيني» ،35بــدون وجــود خطــة
اقتصاديــة تفصيليــة عمليــة لتحقيــق هــذا البنــد
فلســطني :انهــاء االحتــال واقامــة الدولــة ،برنامــج
34
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مــن املآخــذ عــى التوجهــات االقتصاديــة العامــة
لخطــة فيــاض االقتصاديــة ،توجههــا الليــرايل،
باإلعــاء مــن شــأن القطــاع الخــاص ،واالعتــاد
عليــه بشــكل كبــر يف العمليــة التنمويــة،
والتوجــه نحــو تشــجيع البيئــة االســتثامرية
للقطــاع الخــاص بــدون مراعــاة ألهميــة التدخــل
الحكومــي حفاظــاً عــى حقــوق املواطنــن،
والتأســيس لثقافــة االغــراق بالقــروض
االســتهالكية عــن طريــق تســهيل االجــراءات
واملتطلبــات الخاصــة بهــا ،وتواصلــت مبالــغ
االقــراض بالتزايــد بشــكل كبــر خــال العقــد
املــايض وبلغــت  8.75مليــار دوالر يف العــام
 201936مــا ميعــن يف اغــراق املواطنــن يف
الديــون لعــدة ســنوات مقبلــة ،ويرتتــب عــى
ذلــك انشــغال املقــرض بالهــم الفــردي مقابــل
االنفصــال عــن الهــم الوطنــي العــام.
باملجمــل ،كرســت سياســات فيــاض مــن ثقافــة
االســتهالك ،وشــجعت التوجــه نحــو «الرفاهيــة»،
وعجــزت عــن تأســيس نــواة مجتمــع منتــج
قــادر عــى االنفــكاك عــن املهيمــن اإلرسائيــي،
بــل أسســت ملجتمــع مرتهــن للبنــوك ،منهمــك
بتســديد دفعــات القــروض املســتحقة.
حكومة الحمد الله

تكلــف رامــي الحمــد اللــه بتشــكيل مجلــس
الــوزراء مطلــع حزيــران  ،2013وعقــب ســنتني
عــى رئاســته للحكومــة؛ أقــر املجلــس الوطنــي
36
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االنفكاك االقتصادي عن «إسرائيل»
الفلســطيني (برملــان منظمــة التحريــر) يف بيانــه
الختامــي مســاء  5آذار  2015بوقــف التنســيق
األمنــي ،والتوجــه نحــو االنفــكاك عــن االقتصــاد
االرسائيــي ،بعد تــأزم واضح يف األفق الســيايس،
تجــى يف توجــه الســلطة الفلســطينية حينهــا
إىل مؤسســات املجتمــع الــدويل لعقــد اتفاقيــات
دوليــة ،واجبــار «إرسائيــل» عــى االلتــزام
بقــرارات مجلــس األمــن ،فأقدمــت «إرسائيــل»
عــى حجــز أمــوال املقاصــة ،واســتمرت األزمــة
السياســية بالتفاقــم ،وبلغــت ذروتهــا حــن
اعــرف رئيــس اإلدارة األمريكيــة ترامــب رســمياً
مســاء  6كانــون األول  2017بالقــدس عاصمــة
«إلرسائيــل»؛ يف اطــار محاولــة فــرض «صفقــة
القــرن» كأمــر واقــع عــى الشــعب الفلســطيني
والســلطة الفلســطينية.
أطلــق الحمــد اللــه مطلــع عــام  ،2018قبل ســنة
عــى اســتقالته ،دعــوة لتشــكيل لجنــة للبــدء
يف اتخــاذ خطــوات االنفــكاك االقتصــادي عــن
«إرسائيــل» ،ودراســة امكانيــة االنتقــال مــن
اســتخدام عملــة الشــيكل إىل أي عملــة أخــرى أو
اصــدار عملــة نقديــة فلســطينية ،37كــا أكــدت
حكومــة الحمــد اللــه يف االســراتيجية القطاعيــة
لتنمية االقتصــاد الوطنــي ( )2022-2017بالدفع
نحــو اقتصــاد فلســطيني مســتقل عــن طريــق
تقليــل التبعيــة لالقتصــاد اإلرسائيــي ،باإلضافــة
إىل توجهــات عامــة أخــرى ال تختلــف يف جوهرها
عــن توجهــات فيــاض االقتصاديــة ،بهــدف
تشــجيع الصناعــات واالســتثامر باالعتــاد عــى
التعــاون مــع القطــاع الخــاص ،وســن قوانــن
تنظيميــة وتشــجيعية ودعــم للبنــى التحتيــة
لالقتصــاد املحــي .مل تذكــر دعــوة الحمــد اللــه
آليــات حقيقــة تدفــع باتجــاه تطبيــق أي شــكل
هل تنجح السلطة الفلسطينية باالنفكاك عن ارسائيل؟ ،خالد
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مــن أشــكال االنفــكاك ،بــل وأعــادت تكريــس
مــا تــم مأسســته مــن ثقافــة اســتهالك يف
فــرة الحكومــة الســابقة ،حيــث اســتمرت مبالــغ
االقــراض باالرتفــاع بنســب عاليــة.
حكومة اشتية

منــذ تــويل محمــد اشــتية رئاســة الــوزراء
أواســط نيســان  ،2019واظــب عــى تكــرار
توجــه الســلطة ذاتــه حــول االنفــكاك االقتصــادي
الكامــل عــن «إرسائيــل» ،ولكــن بلغــة أكــر
وضوحــاً :اتخــذت حكومــة اشــتية يف نهايــات
عامهــا األول قــرارا ً مبنــع اســترياد العجــول
مــن الجانــب اإلرسائيــي ،لــرد عليــه الطــرف
اإلرسائيــي مبنــع دخــول منتوجــات زراعيــة
مــن الضفــة إىل «إرسائيــل» .تــم تصديــر قــرار
منــع اســترياد العجــول عــى أســس خطــاب
القــرار باالنفــكاك ،وعــى أســاس أنــه يــأيت
ضمــن خطــة مدروســة مــن خطــوات االنفــكاك،
ولكــن مل يصــدر بعدهــا أي خطــوة تذكــر
بهــذا الخصــوص ،ومل يتــم اصــدار أي خطــة أو
نــرة رســمية توضــح الحكومــة فيهــا موقفهــا
مــن عالقــة التبعيــة مــع «إرسائيــل» ،وكيفيــة
االنفــكاك منهــا.
طــرح اشــتية اســراتيجية العناقيــد التنمويــة،
والتــي تنظــر إىل كل مدينــة باعتبارهــا عنقــودا ً
اقتصاديـاً بحســب ميزاتهــا ،وعــى ســبيل املثــال:
قلقيليــة عنقــود زراعــي ،بيــت لحــم ســياحي،
رام اللــه خدمــايت ،والخليــل ونابلــس صناعــي.
ابتــدأ العمــل يف أيلــول  2020يف قلقيليــة
باعتبارهــا عنقــودا ً زراعيــاً؛ ورصــدت الحكومــة
 23مليــون دوالر الســتصالح أكــر مســاحة
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مــن األرايض ميكــن اعــادة زراعتهــا .38يكمــن
االشــكال يف خطــة التنميــة بالعناقيــد بأنهــا
تتغــاىض عــن املشــاكل البنيويــة التــي وجــدت
منــذ بدايــة االحتــال ،ومــرورا ً بإعــادة ترســيخها
يف بروتوكــول باريــس؛ حيــث متتلــك «إرسائيــل»
اليــد العليــا يف الســيطرة عــى معابــر وحــدود
الضفــة الغربيــة وتفــرض حصــارا ً خانق ـاً عــى
غــزة ،وتتحكــم باملــوارد الطبيعيــة ،وتســيطر
عــى شــبكة الطــرق بــن املــدن يف الضفــة
الغربيــة ،مــا يصعــب التعامــل مــع العناقيــد
التنمويــة باعتبارهــا وحــدة واحــدة؛ فالعناقيــد
تحتــاج أن تكــون متالصقــة حتــى تســتطيع
تكويــن تكامــل اقتصــادي وتتبــادل املنفعــة
فيــا بينهــا ،أمــا فكــرة العناقيــد االقتصاديــة/
التنمويــة املتباعــدة داللــة عــى تكريــس غــر
مبــارش لسياســات االحتــال؛ بتقطيــع أوصــال
الوطــن لفــرض ســيطرته عليــه.
“بربوغانــدا” االنفــكاك :ردة فعــل علــى
االنســداد

حرصــت الســلطة الفلســطينية يف خطابهــا
ْ
الرســمي عــى الرتويــج لسياســة االنفــكاك
االقتصــادي عــن «إرسائيــل» ،ومــع أنــه بــدا أقــل
وضوحــاً يف الســابق ،اال أن وتريتــه ارتفعــت
اليــوم ،فأصبــح يتــداول بشــكل أكــر بوســائل
اإلعــام ،ذلــك أن انســداد األفــق الســيايس
يف الســنوات األخــرة ســاهم برغبــة الســلطة
املحــارصة سياســياً يف رفــع صوتهــا والتهديــد
باالنفــكاك.

62
عديــدة ،اال أنــه مل يتــم وضــع خطــة اســراتيجية
حقيقيــة واحــدة متمحــورة حــول االنفــكاك
االقتصــادي عــن «إرسائيــل» وغابــت كهــدف
اســراتيجي ،و«التبشــر» باالنفــكاك كهــدف
اســراتيجي يف أدبيــات الســلطة ،وخططهــا
القطاعيــة واالســراتيجية لتحقيــق االســتقالل
االقتصــادي؛ مــا هــو اال «بربوغانــدا» تروجهــا
الســلطة حــول نفســها بغــرض إيهــام املواطنــن
بقدرتهــا عــى اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة
وسياســية ســيادية ،بعيــدة عنهــا كل البعــد
يف الحقيقــة؛ ذلــك أن الســيادة االقتصاديــة
مصدرهــا ســيادة سياســية فعليــة عــى أرض
الواقــع وال متلكهــا .غيبــت الســلطة وضــع أيــة
آليــات عمليــة تدفــع بالعجلــة االقتصاديــة نحــو
االكتفــاء الــذايت ،ومل تتخــذ ســوى بعــض
الخطــوات العمليــة غــر املدروســة ضمــن هــذا
الســياق .كانــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
أمــام خيــارات عديــدة ،ميكــن أن تخفــف مــن
حــدة التبعيــة لالقتصــاد الفلســطيني ،وتســاعد
عــى اخــراج شــعب فلســطني مــن عمــق التبعيــة
االقتصاديــة منــذ ثالثــة عقــود ،اال أنهــا آثــرت
وافرتضــت
اغــاض العــن عــن الخيــارات،
ْ
حســن النوايــا عنــد الطــرف اإلرسائيــي،
ُ
وتســامحه بالتــرف حســب مشــيئة ســلطة
قبلــت تســهيالت االحتــال؛ بتوفــر امتيــازات
لنخــب سياســية واقتصاديــة معينــة ،وضعــت
مصالــح «النخبــة» الذاتيــة أمــام املصلحــة العليــا
السياســية واالقتصاديــة للشــعب الفلســطيني!

تــأيت القــرارات االقتصاديــة الفلســطينية ،اليــوم،
ورغــم أن االنفــكاك االقتصــادي يتداولــه خطــاب كــردة فعــل عــى فشــل ســيايس تتحمله الســلطة
الســلطة الرســمي واإلعالمــي منــذ ســنوات الفلســطينية ،يف غيــاب أي أفــق لحــل ســيايس
راهنــت عليــه كقيــادة للشــعب الفلســطيني،
رئيــس الــوزراء يطلــق خطــة العناقيــد التنمويــة بــدءا
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االنفكاك االقتصادي عن «إسرائيل»
ازداد رشاســة بعــد اعــراف اإلدارة األمريكيــة
بالقــدس عاصمــة لدولــة «إرسائيــل» اليهوديــة،
وقيــام االحتــال بتوقيــع معاهــدة «ســام»
مــع البحريــن وأخــرى مــع االمــارات وثالثــة
مرتقبــة مــع الســودان! وهنــاك مــؤرشات عــى
«تفلــت» دول اقليميــة أخــرى لاللتحــاق مبســرة
بعــض األنظمــة العربيــة الحاكمــة بهرولــة نحــو
التطبيــع .مل تطــرح الســلطة الفلســطينية فعلي ـاً
منــذ نشــأتها أواخــر  1993االنفــكاك كفعــل
اقتصــادي حقيقــي ،وظــل حبيس ـاً يف أدبياتهــا؛
لتفيــق اليــوم عــى أهميــة االنفــكاك االقتصــادي
عــن «إرسائيــل» ،وتبــدأ بالتخبــط يف غيــاب
خطــوات مدروســة ،وخطــط اســراتيجية وطنيــة
واضحــة ،وتطالــب املواطنــن بتحمــل نتائــج
االنفــكاك ،بعــد عقــود طويلــة مــن املســاهمة يف
تكريــس التبعيــة االقتصاديــة «إلرسائيــل».
امكانية االنفكاك
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االقتصاديــة تــأيت ضمــن اتفــاق ســيايس أوســع
(مبــادئ أوســلو) والحقيقــة أن الخلــل يكمــن
يف االتفــاق الســيايس املجحــف بحــق الشــعب
الفلســطيني باألســاس ،ومنــح ســلطات االحتــال
اليــد العليــا يف الســيطرة عــى مناحــي الحيــاة
الفلســطينية كافــة.
اقتصاديــاً ،يصعــب عــى الســلطة االفــات
بالكامــل مــن شــكل العالقــة االقتصاديــة
املهيمنــة التــي يفرضهــا االحتــال عــى الشــعب
الفلســطيني يف الضفــة وحصــار غــزة ،حيــث
ازدادت تعمق ـاً عــى مــدار عقــود مــن االحتــال،
وخصوصــاً يف ظــل الســيطرة الفعليــة للقــوة
العســكرية اإلرسائيليــة عــى األرض ،وتحكمهــا
يف املعابــر الحدوديــة والســلع االســراتيجية
الــواردة إىل مناطــق الســلطة .يف حــال االنفــكاك
الكامــل ،عــى ســبيل املثــال ،مــن املتوقــع أن
يخــر العــال الفلســطينيون مواقــع عملهــم
داخــل «الخــط األخــر» ،األمــر الــذي يشــكل
ضغطــاً اقتصاديــاً كبــرا ً عــى الســلطة
الفلســطينية ولــن تســتطع تحملــه ،فيــا يخــر
االقتصــاد الفلســطيني جــزءا ً مــن مجمــل ناتجــه
املحــي ،اضافــة إىل حاجــة الســلطة إليجــاد بديل
للصــادرات الفلســطينية التــي تســوق معظمهــا
يف الســوق اإلرسائيليــة ،وحاجتهــا أيض ـاً لخلــق
مــروع اقتصــادي وطنــي مســتقل قــادر عــى
تشــجيع االســتثامر املحــي ،ودعــم املنتــج الوطني
وتشــجيع اســتهالكه محليــاً واقليميــاً ،وميتلــك
قــدرة عــى خلــق بنيــة تســتوعب عــددا ً كبــرا ً
مــن العاملــة تلبــي احتياجــات الســوق املحليــة
االســراتيجية.

قانونيــاً ،وكخطــوة أوىل عــى طريــق االنفــكاك
االقتصــادي عــن «إرسائيــل» ،ميكــن للســلطة
االنســحاب مــن اتفاقيــة باريــس .تنــص «اتفاقيــة
فيينــا لقانــون املعاهــدات لعــام  »1969حســب
املادتــن ( )53و( )64أن أي انتهــاك «لقاعدة آمرة»
يف القانــون الــدويل يبطــل بالــرورة أي اتفــاق
بــن الطرفــن ،وتنقــض مامرســات ســلطات
االحتــال بشــكل صــارخ القانــون الــدويل ،كــا
أن املــادة ( )60مــن قانــون املعاهــدات يســمح ألي
طــرف االنســحاب مــن االتفاقيــة املوقعــة بينهــا
يف حــال نقــض الطــرف اآلخــر لهــا جوهريــاً،
وأقــدم الطــرف اإلرسائيــي عــى انتهــاكات
جوهريــة مبــا يخــص بروتوكــول باريــس .39مــن
املهــم االيضــاح هنــا أيضـاً ،بــأن اتفاقيــة باريــس تجــاوزت ســلطات االحتــال يف اآلونــة األخــرة
39
االنفــكاك االقتصــادي الفلســطيني عــن ارسائيــل :نظــرة الســلطة الفلســطينية ،وتحديــدا ً يف املناطــق
معمقــة يف االمــكان االقتصــادي والقانــوين ،مركــز رؤيــة للتنميــة
املصنفــة «ج» الخاضعــة للســيطرة اإلرسائيليــة؛
السياســية ،محمــد األســدي وحســان عمــران2020 ،
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بخلــق مشــاريع زراعيــة وصناعيــة مشــركة
تتعامــل بشــكل مبــارش مــع عــال وتجــار
فلســطينيني عــن طريــق «املنســق» ،وتخــدم
باألســاس االقتصــاد اإلرسائيــي لتغطيــة
حاجاتــه ،مــا ميعــن أيضــاً يف زيــادة التبعيــة
وااللحــاق باالقتصــاد االرسائيــي ،وقــد تبلــورت
رشيحــة فلســطينية ،عــى مــدار ســنوات ســابقة،
تتغــذى عــى عالقتهــا االقتصاديــة والتجاريــة
مــع االحتــال ،وغــر معنيــة اطالق ـاً باالنفــكاك
كونــه يشــكل مصــدرا ً ماليــاً مربحــاً لرشيحــة
نفعيــة.
سياســياً ،مــن الصعــب أن تخــرج الســلطة مــن
تحــت املطرقــة االقتصاديــة اإلرسائيليــة بالكامــل،
يف حــال اســتمرت بتبنــي مرشوعهــا الســيايس
الحــايل .باإلمــكان ،رغــم املعيقــات العديــدة،
تخفيــف حــدة التبعيــة عــى بعــض املســتويات
ان أقــرت الســلطة ذلــك ،اال ان انفــكاكاً اقتصاديـاً
كامــا مــن الصعــب تحقيقــه يف ظــل اإلطــار
الســيايس الــذي يحتجــز الســلطة الفلســطينية.
لــو افرتضنــا أن الطــرف الرســمي «انحــاز» إىل
مــروع ســيايس  -اقتصــادي مقــاوم؛ فــإن
قيــام الســلطة الفلســطينية باتخــاذ خطــوات
جديــة باتجــاه االنفــكاك الكامــل عــن «إرسائيــل»،
يعنــي أنهــا ســتدفع مثنــاً سياســياً كبــرا ً،
وتواجــه حصــارا ً اقتصاديــاً خانقــاً.
رغبة االنفكاك واشكالية الخطاب

يحمــل الخطــاب الــذي تصــدره الســلطة حــول
االنفــكاك االقتصــادي عــن «إرسائيــل» تعقيــدات
كبــرة ،حيــث تتعامــل الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية مــع االنفــكاك االقتصــادي بشــكل
منفصــل عــن الســياق الســيايس ،وتعتــره بديــا
عــن النضــال ضــد االحتــال ،وكأن التوجــه نحــو
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االنفــكاك يســتطيع أن يشــكل بديــا وطنيــا
للتخلــص مــن االحتــال؛ فاالنفــكاك االقتصــادي
الحقيقــي بحاجــة إىل مــروع وطنــي شــامل
عــى أرضيــة التخلــص الكامــل مــن االحتــال،
واعــادة فــرض ســيطرة فلســطينية عــى املعابــر
والحــدود ،والتحكــم باملــوارد الطبيعيــة الوطنيــة،
وخلــق اقتصــاد فلســطيني منتــج غــر قائــم
عــى الريــع كــا هــو الحــال اليــوم ،وقــادر
عــى تحقيــق اكتفــاء ذايت ،ويدعــم املنتــج
الوطنــي ويشــجع عــى اســتهالكه ،ويتجــه
بخطــوات عمليــة يف ســبل التخلــص مــن الهيمنة
اإلرسائيليــة عــى كل املســتويات.
كل الخطــوات الخجولــة التــي تتخذهــا الســلطة
الفلســطينية ،حتــى هــذه اللحظــة ،تنــدرج تحــت
تحســن رشوط العبوديــة ،ويبقــى الســؤال
مفتوح ـاً :مــا مــدى جديــة الســلطة الفلســطينية
يف التوجــه نحــو االنفــكاك يف ظــل االرتــزاق عىل
الريــع القائــم جــراء أزمــة املــروع الوطنــي؟ ما
مــدى رغبــة رشائــح األثريــاء الجــدد باالنفــكاك
وقــد ربطتهــا عالقــة بنيويــة ربحيــة باالحتــال؟
عــى افــراض أن الرشيحــة اتخــذت خطــوات
جديــة نحــو االنفــكاك ،سيتكشــف رسيع ـاً أنهــا
تبحــث عــن اعــادة موضعــة ذاتيــة يف عالقتهــا
مــع الســوق الرأســايل العاملــي ،عــر تحييــد
الوســيط اإلرسائيــي ،بغــرض رفــع ســقف
املكاســب وتوســيع هامــش الربــح.
باملحصلــة ،يســتند خطــاب الســلطة الفلســطينية
حــول االنفــكاك الكامــل عــن «إرسائيــل» عــى
منطــق مخفــي مشــوه يــروج لفكــرة غــر قابلــة
للتحقيــق :بنــاء دولــة مؤسســات دميقراطيــة
واقتصــاد فلســطيني مســتقل قــادر عــى تحقيــق
تنميــة دامئــة تحــت االحتــال .إذا اســتطاعت
الســلطة تحقيــق هــذا يف ظــل وجــود االحتــال..

االنفكاك االقتصادي عن «إسرائيل»
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مــا حاجتهــا فعــا إىل بنــاء مــروع وطنــي
حقيقــي قائــم عــى فكــرة التخلــص الكامــل مــن
االحتــال؟
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العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة

السياسات النيوليبرالية في مواجهة تداعيات الوباء
الباحثة :لميس فراج

منــذ اكتشــاف فــروس كورونــا املســتجد مطلــع
العــام  ،2020يــرزح العــامل تحــت هــول الصدمة،
وثقــل تراجــع مســتوى اإلنتــاج وتأثــره عــى
القطاعــات االقتصاديــة بأشــكال عديــدة.
كشــفت الجائحــة ،عــى املســتوى العاملــي،
ضعــف السياســات النيوليرباليــة يف مواجهــة
األزمــات والكــوارث ،وراوحــت بــن تغليــب
األربــاح مقابــل األرواح ،وانتجــت رشائــح مــن
الفقــراء الجــدد ،وبــدت األزمــة ،عــى املســتوى
الفلســطيني ،مركبــة انطالقــاً مــن محدوديــة
اإلمكانيــات الفلســطينية (ضعــف وهشاشــة
االقتصــاد الفلســطيني) واالعتــاد عــى املنــح
واملســاعدات الخارجيــة (كــرة املتحكمــن
مــن املجتمــع الــدويل) واالرتبــاط العضــوي
بالســياقات العامليــة ســيّام «إرسائيــل».
خلّفــت الجائحــة ،ومــا رافقهــا مــن إغالقــات،
تعطّــل العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة،
وترسيــح مجموعــات مــن العاملــن ،كــا
أظهــرت ضعــف اإلمكانيــات لدعــم وتحفيــز
الســوق الفلســطينية ،واملقايضــة بــن مصــدر
الدخــل والصحــة ارتباطــاً يف العاملــة داخــل
«الخــط األخــر» ،وكشــفت مظاهــر الضعــف
طبيعــة اقتصــاد فلســطيني ينتهــج مبــدأ الســوق
الحــر ،وينتهــج السياســات النيوليرباليــة التــي
أســهمت يف مقايضــة املصالــح االقتصاديــة
بالحقــوق الوطنيــة ،والتــي شــكّلت أحــد أهــم
األســباب لضعــف اإلمكانيــات واألداء الحكومــي.

تعتمــد هــذه الورقــة عــى اســتعراض وتحليــل
األدبيــات ذات العالقــة ،وتســعى إىل نقــاش بعض
محــاور العالقــات االقتصاديــة السياســية يف ظــل
الجائحــة :السياســات النيوليرباليــة  -القطــاع
الخــاص ودوره يف الجائحــة ،.والعاملــة داخــل
«الخــط األخــر» بــن الكورونــا واإلغالقــات.
أزمة العالم وسنة الوباء

مل يكــن العــام  2020عاديــاً ،إذ يعيــش العــامل
اليــوم يف زمــن الوبــاء ،يف ظــروف اســتثنائية
طالــت جميــع البــر ،وإن اختلفــت تأثرياتهــا
وتداعيتهــا بــن بلــد وآخــر .رغــم أن العــامل
قــد مــر بالعديــد مــن األزمــات املاليــة ،الكســاد
الكبــر  ،1929والحربــن العامليتــن األوىل
والثانيــة ،أزمــة النفــط  ،1973والركــود الكبــر
يف العــام ( 2008أزمــة الرهــن العقــاري) وأزمــة
الغــذاء العاملــي ،التــي قــدرت فيهــا خســارة
1
االقتصــاد العاملــي بحــوايل  45%مــن قيمتــه،

وغريهــا مــن األزمــات ،إال أن جائحــة كورونــا
صدمــت العــامل بأكملــه ،وأثــرت عــى معظــم
القطاعــات وبخاصــة يف البلــدان الصناعيــة.
خلفــت الجائحــة عــدة أزمــات وتداعيــات
اقتصاديــة كشــفت عيــوب النظــام الرأســايل
مــن حيــث إعــادة فتــح األســواق واالقتصــاد،
غيــاب التضامــن العاملــي ملصلحــة تعزيــز األنانية
القوميــة (ظهــر يف بلــدان اإلتحــاد األورويب) أم
ســارة ،أرشف ،حزيــران  ،2020الخســائر والخــارسون
1
جــراء أزمــة كورونــا يف األرايض الفلســطينية ،مرصــد السياســات
االجتامعيــة واالقتصاديــة.
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تخصــص بعــض الــدول يف إنتــاج
مــن خــال
ّ
ســلع معينــة ،أدى عــدم تصديرهــا إىل أزمــات
2
حقيقيــة ،ســيّام يف البلــدان الناميــة.

فلســطينياً ،كــا حــال دول العــامل ،توقــع البنــك
الــدويل انكــاش يف االقتصــاد الفلســطيني
خــال هــذا العــام ،قــد يصــل إىل  7%يف حــال
تفاقمــت األزمــة الناتجــة عــن تفــي فــروس
كورونــا 3،يف حــن أشــارت تنبــؤات الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل انخفــاض
الناتــج املحــي اإلجــايل بنســبة  14%يف عــام
 2020مقارنــة مــع عــام  4.2019أمــا معهــد
أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطينية -
مــاس فقــد توقــع انخفاضــات بنــا ًء عــى عــدة
ســيناريوهات تبــدأ مــن  21%إىل  35%باملقارنــة
5
مــع العــام .2019
تظهــر املعطيــات بعــض التبايــن واالختــاف يف
التقديــرات نظــرا ً الختــاف املنهجيــاتّ ،إل أنهــا
قــد ترتبــط بخصوصيــة االقتصــاد الفلســطيني
وحــدود الســيطرة الفلســطينية ،والعالقــة
املبــارشة مــع االقتصــاد اإلرسائيــي ،وتحديــدا ً
فيــا يتعلــق بالعاملــة داخــل «الخــط األخــر»
وانتشــار الوبــاء يف «إرسائيــل».
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 70%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل( 6تشــمل
قطــاع الخدمــات ،تجــارة التجزئــة والجملــة،
املعلومــات واالتصــاالت ،اإلدارة والدفاع ،األنشــطة
املاليــة وأنشــطة التأمــن) ،وتشـكّل نتاجـاً لبنيــة
التفاعــات والسياســات النيوليرباليــة ،التــي
غلّبــت النمــو االقتصــادي قصــر األجــل عــى
حســاب القطاعــات التنمويــة ،ففــي الوقــت الــذي
اعتمــد فيــه االقتصــاد الفلســطيني عــى القطــاع
الزراعــي حيــث شــكل مــا يقــارب  12%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل عــام  1994أصبحــت
مســاهمة القطــاع الزراعــي ال تتجــاوز  3%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل عــام  ،2018علــاً أن
القطاعــات اإلنتاجيــة تولــد النمــو الطويــل األجــل
لالقتصــاد 7،عــى عكــس القطاعــات الخدماتيــة
واالعتــاد عــى الخدمــات التــي تعرضهــا
لألزمــات ،وتجعلهــا أكــر تبعيــة وارتهانــاً
بالســياقات العامليــة ،ال ســ ّيام «إرسائيــل» عــى
وجــه الخصــوص.

أظهــرت الرتكيبــة العامليــة للعاملــة يف فلســطني
أن عــدد العاملــن بلــغ حــوايل مليــون عامــل،
 66%منهــم يعملــون يف القطــاع الخــاص13% ،
داخــل «الخــط األخــر» واملســتوطنات 8،يف
حــن أن نســبة العاملــة الفلســطينية يف القطــاع
يعتــر االقتصــاد الفلســطيني اقتصــادا ً خدماتيـاً ،الحكومــي تشــكّل  ،20%وهــم يتقاضــون
ذلــك أن األنشــطة الخدماتيــة تشــكّل أكــر مــن أجورهــم مــن الســلطة الفلســطينية التــي توفرها
مــن أمــوال املقاصــة ،وتتحكــم بهــا «إرسائيــل»
2
صــادق ،طــارق ،2020 ،االقتصــاد الفلســطيني يف زمــن تبعــاً للظــروف السياســية (مل يتــم تحويــل
كورونــا ،مجلــة الدراســات الفلســطينية ،العــدد  ،123ص .165
خــر صحفــي صــادر عــن البنــك الــدويل ،بتاريــخ أمــوال املقاصــة منــذ شــهر أيــار  2020ردا ً عــى
3
 https://www.albankaldawli.org/ar/news/press- ،2020/6/1قــرار الســلطة الفلســطينية بوقــف التنســيق
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اإلحصــاء الفلســطيني يعلــن التنبــؤات االقتصاديــة لعــام
جــراء جائحــة كورونــا ،نيســان .2020

املراقــب االقتصــادي ،تقييــم أويل لألثــار املحتملــة عــى
5
االقتصــاد الفلســطيني لتفــي وبــاء كوفيــد  19يف الضفــة الغربيــة،
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني  -مــاس أيــار .2020

التقديــرات األوليــة للحســابات القوميــة الربعيــة للربــع
6
الرابــع  ،2019الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

البطمــة ،ســامية 22 ،2015( .متّــوز) .فتــح ســوق العمــل
7
للمــرأة الفلســطين ّية .الشــبكة :شــبكة السياســات الفلســطين ّية.
مــؤرشات واقــع ســوق العمــل واملنشــآت يف دولــة
8
فلســطني ،الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .2020

العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة
األمنــي) توزيــع األرقــام تشــر إىل خلــل بنيــوي
يف تركيبــة العاملــة الفلســطينية وارتباطهــا
املبــارش يف االقتصــاد اإلرسائيــي.
القطاع الخاص والجائحة

راهنــت الحكومــة الفلســطينية ،منــذ بــدء
الجائحــة ،عــى القطــاع الخــاص ،ودوره يف
التحمــل والتّصــدي آلثــار الجائحــة ،إذ تــم انشــاء
صنــدوق وقفــة عــز لجمــع املســاهامت مــن
القطــاع الخــاص ،والــذي أظهــر حتــى اللحظــة
أن مســاهامت القطــاع الخــاص دون حجــم
املســاعدات املطلوبــة ،وال ت ُذكــر مقارنــة مــع
أرباحهــم .بلــغ مجمــوع التربعــات للصنــدوق
حــوايل  43مليــون شــيقل ،ووفقــاً لتقريــر
صــادر عــن مرصــد السياســات االجتامعيــة
واالقتصاديــة ،بينــا بلغــت أربــاح  15رشكــة
كبــرة ســنة  2019أكــر مــن مليــار و300
مليــون شــيقل ،وحققــت البنــوك وحدهــا أرباحـاً
تصــل إىل أكــر مــن  700مليــون شــيقل ،بينــا
بلغــت قيمــة الودائــع يف هــذه البنــوك أكــر مــن
9
 50مليــار شــيقل.
ويف ذات الســياق ،وتبعـاً آلثــار الجائحــة ،قامــت
العديــد مــن املنشــآت التجاريــة إمــا بفصــل
العاملــن أو تقليــص ســاعات عملهــم وخفــض
أجورهــم ،رغــم تعليــات وزارة العمــل مبنــع
10
إنهــاء عمــل أي موظــف تبعــاً للجائحــة،
وغابــت أي تبعــات أو عقوبــات جــراء عــدم
االلتــزام بتعليــات الحكومــة ،واألمــر األهــم مــن
التعليــات أن الــوزارة مل توفــر بدائــل تســاعد
املنشــآت متوســطة وصغــرة الحجــم عــى
فيديــو صــادر عــن مرصــد السياســات االجتامعيــة
9
و ا ال قتصا د يــة

حــوار لوزيــر العمــل مــع جريــدة الحيــاة ،بتاريــخ
10
 ،2020/8/15انظــرhttp://www.alhayat-j.com/ar_page.php?i :
d=55a3268y89797224Y55a3268
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التصــدي للجائحــة ،والتــي بالفعــل مل تعمــل
خــال فــرة الجائحــة مــا أدّى إىل إنهــاء عمــل
موظفيهــا .رغــم جهــود الحكومــة مبحاولــة
دعــم االقتصــاد ،ودعــم العاملــن ،إال أن تلــك
الجهــود ال زالــت مبعــرة ،وتفتقــر إىل وجــود
خطــط مدروســة لتفــادي األزمــة املرحليــة ،كــا
أنهــا تقتــر عــى بعــض التعويضــات بشــكل
مرحــي ومؤقــت ،دون وجــود أي توجــه نحــو
إصــاح جــذري ملعالجــة األزمــة األساســية،
والخلــل البنيــوي يف االقتصــاد الفلســطيني،
واملتمثــل يف ارتباطــه باالقتصــاد اإلرسائيــي،11
ويف الســياق العاملــي مبــا ينســجم وتوجهــات
املانحــن ،التــي «ســاعدت عــى إضفــاء طابــع
رســمي عــى العالقــة االســتعامرية غــر
املتكافئــة مــن خــال بروتوكــول باريــس الــذي
أفــى إىل توطيــد أركان العالقــة التــي تفتقــر
إىل التكافــؤ بــن «إرسائيــل» وفلســطني،»12

إضافــة إىل السياســات النيوليرباليــة املتبعــة منــذ
إنشــاء الســلطة الفلســطينية.

مل تكــن األثــار االقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة
كورونــا غــر متوقعــة ،فقــد أســهمت السياســات
الفلســطينية املنتهجــة ،قبــل الجائحــة ،يف
تقويــض االقتصــاد الفلســطيني ،ومل تنجــح
السياســات الفلســطينية والدوليــة يف إحــداث
أي تحســن جــذري يف الوضــع االقتصــادي ،وال
13
حتّــى يف تطويــر القطــاع الخــاص وتنميتــه،
بعــد عــام النكبــة  1948خضــغ االقتصــاد الفلســطيني
11
لالقتصــاد االرسائيــي ،مــن حيــث النظــام الرضيبــي ،والتجــاري،
والعاملــة داخــل املنشــآت االرسائيليــة ،وبعــد عــام  ،1967تعمقــت التبعيــة
لالقتصــاد االرسائيــي ،مــن حيــث الســيطرة عــى النشــاط املــريف
والتجــاري ،وأمنــاط االســتهالك ،وســيطرة إرسائيــل عــى  80%مــن
حجــم االســترياد ،وارتفــاع وتــرة العمــل يف الســوق االرسائيليــة
وايلدمــان ،جريمــي ،2019 ،النيوليرباليــة معونــة
12
لالســتعامر االســتيطاين يف األرض الفلســطينية املحتلــة بعــد أوســلو،
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الخالــدي ،رجــا ،2018 ،تنافســية القطــاع الخــاص
13
الفلســطيني ،معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني.

مجلة التقدمي | 2020 | 2
رغــم أن سياســات الحكومــات املتعاقبــة هدفــت
إىل دعــم وتعزيــز القطــاع الخــاص.
تب ّنــت الســلطة الفلســطينية منــذ تأسيســها نهــج
الســوق الحــر ،وتضمنــت املــادة ( )21مــن
القانــون األســايس املعــدّل لعــام « :2003يقــوم
النظــام االقتصــادي يف فلســطني عــى أســاس
مبــادئ االقتصــاد الحــر» للتأكيــد أمــام املجتمــع

الــدويل أن نهــج الســوق الحــر هــو املبــدأ
األســاس للســلطة الفلســطينية ،ويف اعتامدهــا
عــى املســاعدات الدوليــة 14.حيــث أوىص البنــك
الــدويل ،باالشــراك مــع العديــد مــن االقتصاديــن
الفلســطينيني واإلرسائيليــن ،عــى مجموعــة مــن
السياســات االقتصاديــة النيوليرباليــة لتوجيــه
الســلطة الفلســطينية 15،وتضمنــت رشوط تحقيــق
الدولــة :الحكــم الرشــيد ،ســيادة القانــون ،البيئــة
املالمئــة لالســتثامر ،ولتحقيق هــذه الغايــة يتطلب
أن تكــون الحكومــة الفلســطينية دميقراطيــة عــى
غــرار الحكومــات القامئــة يف إرسائيــل ،مبــا يعني
ســلطة فلســطينية قامئــة تشــجع التعايــش مــع
«إرسائيــل» يتــوىل الغــرب دفــة قيادتهــا؛ األمــر
الــذي تطلــب وجــود الخطــط النيوليرباليــة ،والتي
ال تعنــي الحريــة املطلقــة ،بــل متنــح الحكومــة
الــدور املحــوري يف تشــكيل الطريقــة التــي
يجــري مــن خاللهــا تعريــف املجتمــع والحريــة
16
االقتصاديــة مبارشتهــا وتجســيدها

وانســجم بروتوكــول باريــس مــع هــذا املبــدأ،
الــذي بُنــي عــى أســاس نظــام االتحــاد الجمريك
الرتتــر ،عــاء ،2019 .النيوليرباليــة بنكهتهــا الفلســطينية،
14
العــريب الجديــد.

15
�Khaldi & Samour, Neoliberalism and the Contradictions of the Palestinian Authority’s State-building programme, Decolonizing Palestinian political Economy, Mandy
Turner, Omar Shweike, 2014
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70
مــا بــن االقتصــاد الفلســطيني واإلرسائيــي،
مــع اإلبقــاء عــى هيمنــة اإلقتصــاد اإلرسائيــي
عــى اإلقتصــاد الفلســطيني ،مــا يعنــي غيــاب
الحــدود االقتصاديــة بــن الطرفــن وحريــة
حركــة البضائــع والعــال طبعــا مبــا يقــرر
ويناســب اإلقتصــاد املهيمــن ،وااللتــزام بسياســة
تجاريــة واحــدة تجــاه األطــراف األخــرى مــع
بعــض االســتثناءات 17.لقــد عــ ّزز بروتوكــول
باريــس التبعيــة البنيويــة لالقتصــاد الفلســطيني
باالقتصــاد اإلرسائيــي ،وإن صــح التعبــر ع ـ ّزز
عالقــة االســتغالل ،إذ عمــل عــى تعزيــز فئــة
مــن رجــال األعــال الذيــن يلعبــون دور الوســيط
بــن املصنعــن اإلرسائيليــن والســوق املحليــة
الفلســطينية 18،ناهيــك عــن تنظيــم العاملــة

داخــل «إرسائيــل».

وتزامنــت مرحلــة توقيــع اتفاقيــة أوســلو وانتهاج
السياســات النيوليرباليــة مــع عقــد االتفاقيــات
الثنائيــة بــن «إرسائيــل» وبعــض الــدول
العربيــة ،وشــهدت توقيــع معاهــدة الســام
بــن «إرسائيــل» واألردن عــام  ،1994وعــى
إثرهــا أطلقــت األردن األجنــدة النيوليرباليــة،
وفتحــت التجــارة مــع «إرسائيــل» 19،وكذلــك
األمــر مــع الــدول العربيــة ،وتحديــدا ً مــر،
التــي وقعــت قبــل ذلــك اتفاقيــات ثنائيــة مــع
«إرسائيــل» ،حيــث تزامنــت اتفاقيــات الســام
مــع مرحلــة اإلصالحــات النيوليرباليــة ،تحديــدا ً
بعــد فشــل األنظمــة االشــراكية ،والركــود
االقتصــادي ،وقــد اتّخــذت الــدول العربيــة
الشــعيبي ،هالــة ،2013 ،بروتوكــول باريــس االقتصــادي
17
مراجعــة الواقــع التطبيقــي ،ورقــة عمــل ،معهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة (مــاس).
دعنــا ،طــارق ،2019 ،مدخــل لفهــم االقتصــاد الســيايس
18
لــأرايض الفلســطينية املحتلــة ،مجلــة عمــران عــدد  ،30املركــز العــريب
لألبحــاث ودراســة السياســات.
Ibid, Khaldi & Samour.

19

العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة
سياســة االنفتــاح االقتصــادي ،وابتــدأت
«اإلصالحــات» النيوليرباليــة ،التــي يف معظمهــا
أدّت إىل ارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة ،واتّســاع
نطــاق عــدم املســاواة ،وزيــادة مراقبــة الحيــاة
العامــة ،وظهــور طبقــة اجتامعيــة جديــدة
ترتبــط ثرواتهــا ارتباطــاً مبــارشا ً بالخصخصــة
20
ملؤسســات الدولــة وتحريــر االقتصــاد.
ظهــرت مالمــح النيوليرباليــة خــال حقبــة
الســبعينيات يف معظــم دول العــامل الغــريب،
وتفــرض النيوليرباليــة ،مــن ناحيــة نظريــة،
أن فتــح األســواق والســوق الحــر ســيعمل عــى
اســتثامر مدخــات اإلنتــاج مبــا فيهــا العاملــة،
إضافــة إىل تعديــل األســعار لتحقيــق التــوازن
بــن الطلــب والعــرض مبــا يضمــن االســتخدام
الــكيل لعوامــل اإلنتــاج ،21ودعــت معظــم دول
العــامل الغــريب إىل تحريــر التجــارة العامليــة،
وبــدأت بإزالــة الحواجــز الجمركيّــة ،وأسســت
منظمــة التجــارة العامليــة .وظهــرت يف «إرسائيل»
مالمــح النيوليربال ّيــة بعــد العــام  ،1977والتــي
متثلــت يف بيــع معظــم املنشــآت الحكوميــة،
وتخفيــض اإلنفــاق الحكومــي ،وإلغــاء الدعــم
عــن الســلع األساســية ،ورفــع رضيبــة القيمــة
املضافــة (ارتفعــت مــن  8%إىل  ،22)12%إىل أن
أصبحــت اليــوم .17%
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زالــت محــدودة ،نظــرا ً الرتباطهــا بـــ «إرسائيــل»
مــن خــال بروتوكــول باريــس الــذي يتحكّــم
يف الســلع املســتوردة وأنواعهــا وكمياتهــا ،وبلــد
املنشــأ ،ويف النظــام الرضيبــي ،وتحديــدا ً فيــا
يتعلــق يف الرضائــب غــر املبــارشة (الجــارك
والبلو(رضيبــة املحروقــات) ورضيبــة القيمــة
املضافــة) التــي تشــكّل أكــر مــن  85%مــن
إجــايل الرضائــب 23،ويتحكــم أيضــاً يف
اإلنتــاج الفلســطيني ومــا يســمح بإنتاجــه ،ومــا
يســمح بإدخالــه ،إضافــة إىل التح ّكــم يف أمــوال
املقاصــة .املســاحة املتاحــة التــي ميكــن للســلطة
الفلســطينية أن تســتغلها تكمــن يف السياســات
املاليــة والســيطرة عــى عجــز املوازنــة ،وال سـ ّيام
مــن خــال زيــادة اإليــرادات الرضيبيــة وخفــض
24
اإلنفــاق العــام.

بــرزت مالمــح السياســات النيوليرباليــة مــن
خــال تعظيــم دور القطــاع الخــاص ،والتــي متت
مــن خــال جملــة قوانــن (بنــاء عــى توصيــات
البنــك الــدويل) بغــرض خلــق البيئــة املناســبة
واملحفــزة لالســتثامر ،مــن أجــل تحســن النمــو
االقتصــادي ،زيــادة اإليــرادات الرضيبيــة ،تعزيــز
االســترياد ،وتعزيــز سياســة االنفتــاح .لذلــك تــم
إصــدار قانــون تشــجيع االســتثامر لعــام ،1998
ولحــق بــه سلســلة تعديــات ،وقدمــت هيئــة
مل يكــن بإمــكان الســلطة الفلســطينية تطبيــق تشــجيع االســتثامر العديــد مــن املزايــا للــركات
أو إحــكام تنفيــذ السياســات النيوليرباليــة ،ذلــك الكبــرة ،مثــل اإلعفــاء الرضيبــي ،وغريهــا مــن
أن املســاحة املتاحــة للســلطة الفلســطينية ال الحوافــز الرضيبيــة وغــر الرضيبيــة.
«ويف هــذه البيئــة ،اســتثمر حلفــاء يــارس
20
Ibid, Khaldi & Samour.
عرفــات يف مجتمــع األعــال ،جــزءا ً
21
Palley, Thomas . 2004, From Keynesianism to Neمــن فائــض رؤوس أموالهــم املتمركــزة
oliberalism: Shifting Paradigms in Economics, file:///C:/Users/Lenovo%20User/Downloads/From_Keynesianism_to_Neيف الخــارج ،بغــرض تأســيس تكتــات
oliberalism_Shifting_Paradi.pdf

ســامة ،عبــد الغنــي .)2019( .النيوليرباليــة يف السياســة
22
ـطيني
اإلرسائيل ّيــة .قضايــا إرسائيل ّيــة ،عــدد  .74رام اللــه :املركــز الفلسـ
ّ
للدراســات اإلرسائيليّــة «مــدار».

موقــع وزارة املاليــة ،التقاريــر املاليــة الشــهرية،
23
ا نظــر h t t p : / / w w w . p m o f . p s :
Ibid, Khaldi & Samour.

24
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72
املبــارشة فيــا بينهــا ،وبالتــايل تســهيل شــبه
االحتــكارات عــر القطاعــات االســراتيجية
لالقتصــاد ،والتــي هيمنــت بشــكل كامــل عــى
27
االقتصــاد الســيايس لــأرايض الفلســطينية.

اقتصاديــة احتكاريــة يف مناطــق الحكــم
الــذايت ،وأنشــأت هــذه التكتــات احتــكارات
كبــرة يف كل مجــاالت النشــاط االقتصــادي
تقريب ـاً خاصــة يف املشــاريع االســراتيجية
مثــل االتصــاالت والبنيــة التحتيــة التــي ومــن مالمــح السياســات النيوليرباليــة قانــون
25
متــت خصخصتهــا مــن البدايــة».
الــوكاالت الــذي أســهم يف إدخــال البضائــع
وعقــب إنشــاء الســلطة الفلســطينية ،عملــت املســتوردة إىل الســوق الفلســطينية ،مــا أث ّــر
الســلطة عــى توزيــع الريــوع االحتكاريــة ســلباً عــى املنتجــات املحليــة وقدرتهــا عــى
التجاريــة عــى مجموعــة مــن مســتثمري القطاع املنافســة 28.ومنــح االحتــكارات للــركات (تــم
الخــاص ،يف حــن أبقــت هيمنتهــا عــى بعــض تأســيس رشكــة االتصــاالت التابعــة لرشكــة
االســتثامرات األخــرى مثــل الوقــود ،لكــن دور باديكــو ســنة  1995و ُمنحــت ترخيصــاً ملــدة
الحكومــة تقلــص يف املشــاريع التجاريــة بعــد  20ســنة .تــم تجديــد رخصتهــا عــام  2016مــرة
عــام  ،2000إال أنهــا اســتمرت يف حاميــة الريــوع أخــرى).
26
التجاريــة املمنوحــة للقطــاع الخــاص.
رمبــا كانــت مرحلــة ســام فيــاض تحديــدا ً ،مــع

لعبــت الــركات الخاصــة الفلســطينية مطلــع
التســعينيات دورا ً ها ّمــاً يف صياغــة سياســات
الســلطة الفلســطينية ،كالرشكــة الفلســطينية
للتنميــة واالســتثامر (باديكــو) ورشكــة أبيــك
وغريهــا .عــى ســبيل املثــال تســلم ماهــر
املــري ،عضــو مجلــس إدارة باديكــو ،حقيبــة
وزارة االقتصــاد والتجــارة والصناعــة يف الســلطة
الفلســطينية ســت ســنوات ()2002 - 1996
ولعــب دورا ً مركزيـاً يف تشــكيل األطــر املؤسســية
والقانونيــة للســلطة الفلســطينية ،وشــارك عــام
 1994يف مفاوضــات بروتوكــول باريــس ضمــن
الوفــد الفلســطيني ،وانضــم إىل فريــق التفــاوض
الفلســطيني خــال مفاوضــات كامــب ديفيــد يف
عــام  .2000ومــن خــال قــراءة كيفيــة توزيــع
القطاعــات االقتصاديــة عــى الــركات التابعــة
لـــكل مــن باديكــو وأبيــك ،ميكــن اســتنتاج
الهــدف غــر املعلــن رصاحــة لتجنــب املنافســة
25
26

دعنا ،مرجع سبق ذكره.

الخالدي ،مرجع سبق ذكره.

إطــاق خطــة إنهــاء االحتــال ،األكــر وضوح ـاً
لتجليــات السياســات النيوليرباليــة؛ حيــث بــارش
فيــاض بعــد تقلّــده رئاســة الــوزراء عــام 2007
ببنــاء مؤسســات حديثــة وتحقيــق تنميــة
اقتصاديــة تعتمــد عــى مبــادئ النيوليرباليــة
مــن أجــل فــرض أمــر واقــع 29.تضمنــت الخطــة
مجموعــة مــن اإلصالحــات املاليــة (تقليــص حجم
فاتــورة الرواتــب ،إصــاح إدارة الرضائــب،)...
ودفــع عجلــة االقتصــاد ،وتشــجيع االســتثامرات،
كــا تــم عقــد مؤمتــر االســتثامر الفلســطيني
الــذي شــارك فيــه مجموعــة مــن املســتثمرين
الفلســطينيني ،واإلرسائيليــن ،والــذي أنتــج
مدينــة روايب ،واملناطــق الصناعيــة املشــركة،
27
Da’na, Tariq, 2019, Crony capitalism in the Palestinian Authority: a deal among friends.

28
�Markus Bouillon (2004) The Failure of Big Business: On the Socioeconomic Reality of the Middle East Peace
Process, Mediterranean Politics

دعنــا ،طــارق ،2018 ،بــن الطريــق الثالــث والســام
29
االقتصــادي :توافــق ايديولوجــي ،املركــز الفلســطيني ملصــادر حقــوق
املواطنــة الالجئــن (بديــل)

العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة
ومنــح امتيــاز لبنــك فلســطني 30.ومــن املالحــظ
أن خطــط ســام فيــاض مل تنجــح يف تحقيــق
منــو اقتصــادي مســتدام ،وال يف إنهــاء االحتــال.
أظهــرت إفــرازات السياســات النيوليرباليــة
ارتفاعـاً يف نســب البطالة ،والفقر ،ويف تســهيالت
لالقــراض البنــي ،وتصاعــد دور البنــوك يف
االقتصــاد ،وزيــادة معــدالت االقــراض؛ األمــر
الــذي أدّى إىل زيــادة كبــرة يف ســوق االئتــان
االســتهاليك بنســبة  460%بــن عامــي 2007
و 31،2017كــا أدّت السياســات النيوليرباليــة
إىل تعميــق الفجــوات الطبقيــة ،وتغلغــل النزعــة
الفردانيــة «أخــذ القطــاع الخــاص الدور الحاســم
يف تشــكيل املجتمــع ،وقــد توطــدت الســمة
الريعيــة للســلطة باعتامدهــا عــى التحويــات
واملســاعدات الخارجيــة» كــا تراجــع دور
التنظيــات السياســية ،وصعــدت بريوقراطيــة
32
مؤسســات الســلطة وأجهزتهــا.
كشــفت الجائحــة عيــوب السياســات النيوليرباليــة
يف معظــم دول العــامل؛ فقــد أظهــر االلتــزام
بالحــد مــن الالمســاواة لعــام  ،2020وفــق
مــؤرش منظمــة أوكســفام واملنظمــة الدولیــة
لتمویــل التنمیــة ،أن غالبیــة بلــدان العــامل مل
تكــن مســتعدة ملواجھــة جائحــة كورونــا ،يف
ظــل انخفــاض مســتويات اإلنفــاق عــى الرعایــة
الصحیــة العامــة ،وضعــف نظــم الحامیــة

مؤسســة
30
نخلــة ،خليــل .)2011( .فلســطني وطــن للبيــعّ ،
روزا لوكســومربغ.

دعنــا ،طــارق ،2019 ،مدخــل لفهــم االقتصــاد الســيايس
31
لــأرايض الفلســطينية املحتلــة ،مجلــة عمــران عــدد  ،30املركــز العــريب
لألبحــاث ودراســة السياســات.

هــال ،جميــل ،املســألة الفلســطينية يف خضــم محدداتهــا
32
الراهنــة ،البــاب األول مــن كتــاب مراجعــة السياســات اإلرسائيليــة تجــاه
القضيــة الفلســطينية ،مؤسســة الدراســات الفلســطينية2017 ،
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االجتامعیــة وحقــوق العــال .33عــى ســبيل
املثــال ،أدى االنخفــاض الحــاد يف عائــدات
الرضائــب يف بعــض الواليــات االمريكيــة إىل
تخفيــض الخدمــات بشــدة ،وترسيــح العديــد
مــن املوظفــن الذيــن يشــكلون نســبة كبــرة
مــن الطبقــة الوســطى يف أمريــكا ،34وتضاعــف
خــال شــهر آذار فقــط ،معــدل البطالــة يف
الواليــات املتحــدة ثــاث مــرات تقريبــاً وبلــغ
 ،35 14.7٪كــا قــدرت منظمــة العمــل الدوليــة
أن مــا يعــادل  400مليــون وظيفــة بــدوام كامــل
فقــدت يف الربــع الثــاين مــن عــام  ،2020يف
حــن يتوقــع البنــك الــدويل دخــول حــوايل 71
مليــون شــخص إىل دائــرة خــط الفقــر املدقــع.36
وكشــفت الجائحــة يف فلســطني ضعــف
االقتصــاد ،وتحديــدا ً يف تح ّمــل أرضار وتداعيــات
اإلغالقــات ،وقبيــل الوبــاء عــاىن ثلــث ســكان
فلســطني تقريبـاً مــن الفقــر ،ومــع بــدء الجائحة
ازداد عــدد الفقــراء ،يف ظــل فقــدان العديــد
مــن العاملــن مصــادر دخلهــم وعملهــم .تشــر
تقديــرات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
إىل أن نســبة الفقــر يف فلســطني حــوايل 29%
(الفقــر النقــدي) يف حــن أن معيــا واحــدا ً
33
Fighting Inequality in the time of COVID-19:
The Commitment to Reducing Inequality Index 2020, OXFAM,
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621061/rr-fighting-inequality-covid-19-cri-index-081020-en.pdf.
34
John M. Barry, august 2020, A Warning for the
United States From the Author of ‘The Great Influenza, The New
York Times, https://www.nytimes.com/2020/08/18/opinion/coronavirus-economy.html?referringSource=articleShare

35
KRISTALINA GEORGIEVA, GITA GOPINATH,
September 2020, Emerging Stronger From the Great Lockdown, https://foreignpolicy.com/2020/09/09/great-lockdown-economy-recovery-coronavirus/?tpcc=25429
36
KRISTALINA GEORGIEVA, GITA GOPINATH,
September 2020, Emerging Stronger From the Great Lockdown, https://foreignpolicy.com/2020/09/09/great-lockdown-economy-recovery-coronavirus/?tpcc=25429
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مــن بــن  6معيلــن ( )17%توقــف عــن العمــل
خــال فــرة اإلغــاق ،ومل يتلــق  52%مــن
املعيلــن الرئيســيني العاملــن أجورهم/رواتبهــم
خــال فــرة اإلغــاق.37
وأظهــرت الجائحــة عيــوب القطــاع الخــاص وعدم
قدرتــه عــى تح ّمــل ثقــل اإلغالقــات؛ وعمــل عــى
إنهــاء عقــود العديــد مــن املوظفــن ،والالفــت
لالنتبــاه أن عــددا ً مــن أكرب الــركات الفلســطينية
أقدمــت عــى انهــاء عمــل املوظفــن .خــال مقابلة
مــع أحــد العاملــن يف فنــدق جــارس (بيــت لحم)
التابــع ملجموعــة باديكــو برئاســة بشــار املــري،
علِمنــا أنــه تــم فــرض االســتقالة عــى مجموعــة
مــن املوظفــن؛ إمــا بتقديــم اســتقالتهم طوعيـاً أو
تقديــم إجــازات ملــدة عــام بــدون راتــب ،يف وقــت
أكــد فيــه بشــار املــري أنــه مل يتــم إنهــاء عقــد
عمــل أي موظــف ،وبذلــك متكــن تــم االلتفــاف
عــى املوضــوع بطريقــة املســاومة .كــا تــم
إجبــار بعــض موظفــي العمــل اإلداري لاللتحــاق
يف مــروع أريحــا (مدينــة أريحــا الزراعيــة
الصناعيــة) كعــال ،أو يف مدينــة روايب ضمــن
وظائــف ومهــام ال تنســجم وطبيعــة العقــد املــرم
38
معهــم ،أي مبــا ال ينســجم ومؤهالتهــم العلميــة.
كشــفت الجائحــة أيضــاً ضعــف الحكومــة
الفلســطينية وقدرتهــا عــى دعــم ومســاعدة
العائــات الفقــرة ،والعاملــن يف قطــاع العمــل
غــر املنظــم ،وعــال املياومــة .عــى ســبيل
املثــال مل يكــن هنــاك قاعــدة بيانــات توضــح
عــدد العــال يف فلســطني ،وأماكــن وطبيعــة
عملهــم ،ويعمــل حــوايل  46%مــن العاملــن يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة دون وجــود عقــد
37
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressR e l e a s e / Pre s s _ A r _ 2 0 - 1 0 - 2 0 2 0 - w s d - ar. p d f
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مكتــوب 39،األمــر الــذي أعــاق عمليــة حــر
املترضريــن مــن الجائحــة ،وارتباطــاً بضعــف
قــدرة الحكومــة الفلســطينية عــى دعــم العاملــة
املتــررة؛ مل تســتطع الحكومــة ،وفــق معلومــات
القطــاع الخــاص ،مــن تقديــم املســاعدات ســوى
مرتــن فقــط بقيمــة  700شــيقل لــكل مــرة
حتــى اللحظــة ،مــع أهميــة اإلشــارة إىل أن خــط
الفقــر يف فلســطني يبلــغ  2470شــيقل.
وتبعــاً للــرر الــذي لحــق بالقطاعــات
االقتصاديــة ،سـ ّيام املنشــآت املتوســطة وصغــرة
الحجــم ،اســتخدمت الحكومــة أيضــا السياســات
النيوليرباليــة لدعــم وتخفيــف أرضار الجائحــة،
والتــي إن صــح التعبــر هــي أرضار السياســات
النيوليرباليــة ذاتهــا؛ فقــد اســتخدمت الحكومــة
القــروض امليــرة لدعــم املنشــآت املتــررة
بفعــل اإلغالقــات والجائحــة ،وبحســب وزيــر
العمــل ورئيــس الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل
والحاميــة االجتامعيــة للعــال ،تــم تقديــم 140

قرضــاً للمنشــآت الصغــرة ومتناهيــة الصغــر
املتــررة مــن جائحــة كورونــا ،علــاً أن عــدد
املنشــآت املتــررة بفعــل الجائحــة أكــر مــن
 140منشــأة إذا افرتضنــا أن عدد القــروض مامثل
لعــدد املنشــآت التــي حصلــت عليهــا ،بينــا
يبلــغ عــدد املنشــآت العاملــة كقطــاع خــاص
يف فلســطني  140ألــف منشــأة 40،معظمهــا
صغــرة ومتوســطة الحجــم تــررت غالبيتهــا
بفعــل الجائحــة .يف املحصلــة تشــكل القــروض،
وإن كانــت ضمــن تســهيالت معينــة ،عائقــا
أمــام املترضريــن ســيام املنشــآت الصغــرة،
نظــرا ً لكونهــا التزامــات وأعبــاء ســترتتب بفعــل
الجائحــة.
39

صادق ،طارق ،االقتصاد يف زمن الكورونا

مــؤرشات واقــع ســوق العمــل واملنشــئات يف دولــة
40
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العمالة الفلسطينية بين خطر الجائحة وأزمة المعيشة
خططــت الحكومــة لتقديــم دعــم مــايل لـــ 100
منشــأة متــررة بقيمــة خمســة آالف دوالر ،مــن

خــال الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل ،بعــد
حصولــه عــى الدعــم مــن الحكومــة اليابانيــة،
ضمــن معايــر محــددة تســتهدف املنشــآت
الصغــرة ومتوســطة الحجــم ،بــرط أن ال تكــون
املنشــأة أنهــت عمــل أي موظــف يعمــل فيهــا .قــد
تكــون هــذه الخطــوة إيجابيــةّ ،إل أنهــا مرتبطــة
باشــراطات التمويــل الخارجــي ،كــا أن عــدد
املنشــآت املســتهدفة ،مقارنــة بعــدد املنشــآت
املتــررة قليــل جــدا ً .مبعــزل عــن اجــراء مقارنــة
بــن اقتصــاد «إرسائيــل» واالقتصــاد الفلســطيني،
أقدمــت الحكومــة اإلرسائيليــة عــى تعويــض
املترضريــن مــن خــال منــح كل صاحــب مصلحة
41
منحــة شــهرية قدرهــا  6000شــيكل.
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البنــاء ،ويتقاضــون أجــورا تشــكّل أكــر مــن
الضعــف مقارنــة بنظرائهــم العاملــن يف الضفــة
الغربيــة ،وبلغــت قيمــة التحويــات مــن العاملني
يف إرسائيــل أكــر مــن  2مليــار دوالر عــام
 2018أي حــوايل  25%مــن إجــايل األجــور
يحصلهــا العاملــون الفلســطينيون يف ذات
التــي
ّ
القطاعــات ،كــا شــكلت  14%مــن نســبة الناتــج
43
املحــي اإلجــايل.

تعــود ظاهــرة العاملــة الفلســطينية يف املنشــآت
اإلرسائيليــة ،إىل مــا قبــل النكبــة ،ونتيجــة
للظــروف الفلســطينية وعجــز االقتصــاد
الفلســطيني عــن اســتيعاب العاملــة الفلســطينية،
اســتمرت هــذه الظاهــرة ،ورافقهــا نشــوء ظواهــر
أخــرى وأشــكال أخــرى لالســتفادة مــن العالقــات
بــن العامــل الفلســطيني واملشــغّل اإلرسائيــي؛
العمالة داخل «الخط األخضر» بين الكورونا مثــل ســارسة ومقــاويل التصاريــح وغريهــا،
وعملــت «إرسائيــل» عــى تشــويه املبنــى
واإلغالقات
أبــرزت الجائحــة عــددا ً مــن قضايــا الســاعة ،االقتصــادي الفلســطيني مــن مبنــى زراعــي
القامئــة أص ـاً يف الســاحة الفلســطينية ،بينــا إنتاجــي إىل مبنــى عاملــة يوميــة واقتصــاد
44
منعــت اإلجــراءات الحركــة ،وجــد العــال داخــل اســتهاليك ريعــي.
«الخــط األخــر» أنفســهم يف متاهــة بــن تذبــذت نســبة العاملــة يف «إرسائيــل» تبعــاً
صحتهــم الجســدية وأجرهــم اليومــي ،وبفعــل للواقــع الســيايس واالقتصــادي ،وذلــك بارتفــاع
عــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية عــى الســيطرة االعتــاد اإلرسائيــي عــى ســوق العمــل
نســبياً ســوى عــى املناطــق املصنفــة (أ) مبوجب الفلســطيني ،بســبب نقــص العاملــة ذات
اتفاقيــة أوســلو ،أصبحــت القــرارات بشــأن املهــارات املتدنيــة يف ســوق العمــل اإلرسائيــي،
العاملــة داخــل «الخــط األخــر» تتبــع تقديــرات وانخفــاض تكلفــة العامــل الفلســطيني مقارنــة
العامــل .وبفعــل الســياق الفلســطيني وتبعيتــه بالعامــل اإلرسائيــي أو األجنبــي ،ومرونــة
البنيويــة القتصــاد «إرسائيــل» فــإن هنــاك قرابــة العامــل الفلســطيني الــذي يعمــل دون انضاممــه
 133ألــف عامــل يعملــون داخــل الخــط األخــر التحــادات أو نقابــات ،ودون امتيــازات أو حقــوق،
42
قزمــار ،عصمــت  ،2020العاملــة الفلســطينية يف الداخــل
ويف املســتوطنات ،يعمــل معظمهــم يف قطــاع 43
أزمــة كورونــا وســيناريوهات خــروج إرسائيــل منهــا
41
اقتصاديــاً وسياســياً ،ورقــة موقــف ،مركــز مــدار2020/4/19 ،
مــؤرشات واقــع ســوق العمــل واملنشــئات يف دولــة
42
فلســطني ،الجهــاز املركــزي لالحصــاء الفلســطيني .2020

يف ظــل أزمــة كوفيــد ،مؤسســة الدراســات الفلســطينيةhttps://www. ،
palestine-studies.org/ar/node/1649945

أســعد ،أحمــد ،2020 ،العــال وكورونــا ..مختــرا ً
44
لالســتعامر االســتيطاين االســتغاليل اإلرسائيــي ،مجلــة شــؤون
فلســطينية ،العــدد .280
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إضافــة إىل فشــل املحــاوالت اإلرسائيليــة األول ّيــة
لســ ّد هــذه الفجــوة عــر اســتقدام العاملــة
اآلســيوية ،وأيضــاً بســبب ضعــف االقتصــاد
الفلســطيني وعــدم قدرتــه عــى اســتيعاب اليــد
العاملــة املتزايــدة ليشــكل عامــل الرئيــي يف
45
تفســر ظاهــرة العمــل يف «إرسائيــل».
وعقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو وبروتوكــول
باريــس ،تــم تنظيــم وتحديــد العاملــة
يف «إرسائيــل» مــن خــال نظــام إصــدار
التصاريــح 46.وتضمــن البنــد ( )37مــن
بروتوكــول باريــس« :ســيحاول الجانبــان
الحفــاظ عــى اعتياديــة حركــة العــال بينهــا،
وخضوعــاً لحــق كل جانــب يف تحديــد مــن
وقــت آلخــر حجــم ورشوط حركــة العــال إىل
منطقتــه ،»...وبحســب البنــد ( )38فإنــه ســيتم
تأمــن الفلســطينيني العاملــن يف «إرسائيــل»
يف نظــام التأمــن االجتامعــي اإلرسائيــي وفق ـاً
لقانــون التأمــن الوطنــي إلصابــات العمــل التــي
تحــدث يف «إرسائيــل» ،وإفــاس صاحــب العمــل،
ومخصصــات الــوالدة.
وبحســب ليــى فرســخ 47،فقــد طــرأ أربعــة
تحــوالت رئيســية عــى نهــج تدفــق العــال إىل
فرســخ ،ليــى .بحســب مــا جــاء يف ورقــة عصمــت
45
قزمــار (العاملــة الفلســطينية يف الداخــل يف ظــل أزمــة كوفيــد ،مؤسســة
الدراســات الفلســطينيةhttps://www.palestine-studies.org/ar/ ،
.)node/1649945

«خــال العــام  1968ألزمــت إرسائيــل عــال الضفــة
46
الغربيــة وقطــاع غــزة العاملــن خلــف الخــط األحــر ،بتســجيل
أســائهم لــدى مكتــب التشــغيل التابــع لــوزارة العمــل االرسائيليــة ،إال
أن حــوايل  60%_40%يف الفــرة مــا بــن  1987-1970مل يكونــوا
مســجلني يف مكاتــب التشــغيل ،وكان تجنيدهــم يتــم عــر  3قنــوات غــر
رســمية اســتئجار العــال مبــارشة ،تعاقــد مــن الباطــن ،مقــاويل العامل»
املصــدر :فرســخ ،ليــى ،العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل ومــروع
الدولــة الفلســطينية  ،2007-1967مواطــن املؤسســة الفلســطينية
لدراســة الدميقراطيــة ومؤسســة الدراســات الفلســطينية . 2010

فرســخ ،ليــى ،العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل ومرشوع
47
الدولــة الفلســطينية  ،2007-1967مواطن املؤسســة الفلســطينية لدراســة
الدميقراطيــة ومؤسســة الدراســات الفلســطينية .2010

76
«إرسائيــل» :أوالً ،أصبــح تدفــق العــال متقلبــاً
برتاجــع عــدد العــال إىل أقــل مــن  62ألــف
عــام  ،1996وبلــغ عــام  2000إىل  145ألــف
عامــل ،وانخفــض العــدد بعــد عــام 2000
إىل  66ألــف عامــل .ثانيــاً ،أصبحــت حركــة
العــال مرتبطــة بالتصاريــح .ثالثــاً ،ازدادت
أهميــة العمــل يف املســتوطنات اإلرسائيليــة.
رابع ـاً ،أصبــح ســوق العمــل اإلرسائيــي متاح ـاً
أكــر لعــال الضفــة الغربيــة مــن عــال قطــاع
غــزة .مــن خــال التدقيــق يف التحــول الثــاين
بارتبــاط حركــة العــال يف التصاريــح األمنيــة،
أصبــح جليـاً أن الترصيــح ال يشـكّل فقــط نقطــة
العبــور إىل العمــل ،وإمنــا ســيطرة كاملــة عــى
العامــل الفلســطيني ،ألن منــح العامــل للترصيــح
مرتبــط بتشــخيص مؤسســة األمــن اإلرسائيليــة
لواقــع العامــل النضــايل ،وبــات ترصيــح العمــل
يش ـكّل العائــق الرئيــي أمــام رفــض االحتــال،
أو املقاومــة ،وأصبــح مبثابــة أغــال تقيــد أرقــاب
العــال وعائلتهــم بتحــول «الترصيــح الــذي
يحصــل عليــه العامــل حتــى يســتطيع العمــل يف
املنشــآت اإلرسائيليــة ،إىل ســلطة هيمنــة ورقيــب
اجتامعــي وســيايس عــى العامــل وأرستــه،
خوفــاً مــن خســارة الترصيــح والغائــه مــن
قبــل الســلطات االســتعامرية» 48.وعــى مــدار
األعــوام املمتــدة منــذ  1993حتــى اليــوم ،ال زالت
«إرسائيــل» تتحكــم بتلــك األغــال وفــق مصالحها
االقتصاديــة ،وال تقتــر تلــك األغــال فقــط عىل
التصاريــح ،وإمنــا عــى منظومــة أمنيــة كاملــة،
مــن الحواجــز ،الجــدار ،األســاك الشــائكة ،ومــا
يعــرف باملمغنطــة أي البطاقــة اإللكرتونيــة،
والتصاريــح.
وارتباطــاً يف انتشــار الوبــاء العاملــي ،ويف
ظــل قــرارات الســلطة مبنــع الحركــة؛ تب ّنــت
48
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«إرسائيــل» سياســات عــدة بخصــوص الســاح ويظــل العاملــون بــدون تصاريــح األكــر عرضــة
للعــال الفلســطينيني باإلقامــة داخــل «الخــط لالســتغالل املــادي والجســدي واملعنــوي.
األخــر» ملــدة طويلــة (مــن شــهر إىل شــهرين) ويف التدقيــق بظاهــرة العاملــة يف «إرسائيــل»،
إضافــة إىل تســهيل و«تنظيــم» عمليــة الدخــول يالحــظ أنهــا تكشــف أحــد أهــم أشــكال عالقــة
مــن خــال فتحــات التهريــب يف جــدار الفصــل االســتغالل اإلرسائيــي للفلســطينيني ،والهيمنــة
العنــري ،أي بــدون ترصيــح دخــول إىل عــى االقتصــاد الفلســطيني ،وتحجيــم دور
49
«إرسائيــل».
الســلطة الفلســطينية وتقويضهــا ،مــن حيــث
تعــرض العــال الفلســطينيون خــال األشــهر
الســابقة إىل ظــروف مهينــة :املبيــت يف أماكــن
غــر الئقــة ،رفــض تقديــم الفحوصــات الطبيــة،
اســتخدامهم للعمــل يف الخطــوط األماميــة
ملواجهــة الفايــروس ،أي األماكــن املعرضــة
لإلصابــات أكــر مــن غريهــا 50.وأرصت املنشــآت
اإلرسائيليــة ،وتحديــدا ً العاملــة يف مجــال
اإلنشــاءات والبنــاء ،عــى اســتمرار عمــل العــال
الفلســطينيني الســتمرار عجلــة األربــاح ،ويح ـ ّرك
هــذا القطــاع مــا يقــارب  12%-11مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وقطــاع االنشــاءات أحــد
املحــركات الحاســمة لالقتصــاد اإلرسائيــي 51،كام
اســتفاد مــن تلــك الظاهــرة ،ســارسة التصاريح،
الذيــن دأبــوا عــى رفــع تكاليــف التصاريــح ،يف
ظــل ازديــاد عــرض العاملــة الفلســطينية ،تبع ـاً
لإلغالقــات يف األرايض الفلســطينية ،ومنــع
الحركــة ،ووقــف معظــم األنشــطة االقتصاديــة،

اســتخدمت إرسائيــل الفتحــات كمختــر (تهريــب العــال،
49
فتحــات يف الجــدار ،دخــول الفلســطيني للتنــزه يف عطلــة عيــد األضحــى،
آب  )2020لبنــاء ســيناريو الضــم االســتعامري املقبــل ،يف ضــوء سياســة
«التســهيالت االقتصاديــة» ورضب محــاوالت االنفــكاك الفلســطينية.
«تعــرض العامــل مالــك غانــم ( 29عــام) إلهــال
50
والعنرصيــة االســتعامرية ،عندمــا رفضــوا إدخالــه إىل املستشــفى وأجــروا
لــه الفحوصــات عــى مدخلهــا ،وســلموه للرشطــة اإلرسائيليــة التــي قامت
بإلقائــه عنــد حاجــز بيــت ســرا بالقــرب مــن مدينــة نابلــس بتاريــخ 23
آذار (مــارس)  2020بســبب ارتفــاع حرارتــه ،وبعــد الفحوصــات الطبيــة
الفلســطينية ،تبــن أن غانــم غــر مصــاب بفايــروس «كورونــا» ،وبعدهــا
بأيــام تــم القــاء عامــل آخــر يف ســلفيت بطريقــة مشــابهة» املصــدر:
أســعد ،أحمــد ،2020 ،العــال وكورونــا ..مختــرا ً لالســتعامر االســتيطاين
االســتغاليل اإلرسائيــي ،مجلــة شــؤون فلســطينية ،العــدد .280
51
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دعــوة العاملــة الفلســطينية للعمــل رغــم الوبــاء.
رغــم قــرارات الســلطة الفلســطينية بوقــف
التنســيق األمنــي ،وتحــول املوقــف اإلرسائيــي
مــن اعتبــار العــال الفلســطينيني خطــرا ً عــى
الدولــة وحظــر مبيتهــم داخــل «الخــط األخــر»
إىل تســهيل حركتهــم وتنظيــم مبيتهــم؛ جــاءت
فكــرة تنظيــم دخــول العــال الفلســطينيني
ضمــن إجــراء اختبــارات لنفســية الفلســطيني
واســتعداديته للنضــال!
تســهيل حركــة العــال تــأيت يف ســياق
فكــرة املختــر االســتعامري لدراســة
الســلوك الفلســطيني واســتقراء الحالــة
الفلســطينية الشــعبية وتوجهــات الشــعب
الفلســطيني ،مــن أجــل تصليــب بنيــة
املــروع االســتعامري االســتغاليل ،وبنــاء
سياســات اســتعامرية لــرب أي نســق
فلســطيني لالنفــكاك عــن االســتعامر،
والعمــل عــى تعميــق عمليــات الدمــج
52
والضــم والتبعيــة االســتعامرية.

استخالصات

أظهــرت الورقــة بعــض املحــاور التــي وضحــت
نهــج الســلطة الفلســطينية باالنحيــاز إىل
السياســات النيوليرباليــة ،التــي أســهمت يف
تقويــض قدرتهــا عــى التنميــة ،وعمقــت
التبعيــة لالحتــال ،ورســخت ظاهــرة العاملــة
52
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داخــل «الخــط األخــر» ،وبــرزت عيوبها ســابقاً
وتجلّــت خــال الوبــاء الحــايل .أظهــرت الورقــة
أيض ـاً ضعــف الحكومــة الفلســطينية يف القــدرة
عــى مواجهــة تداعيــات هــذا الوبــاء ،وضعــف
قدرتهــا عــى تنميــة االقتصــاد الفلســطيني؛ وقــد
دأبــت الســلطة الفلســطينية عــى دعــم ومتكــن
القطــاع الخــاص الخدمــايت عــى حســاب
القطاعــات التنمويــة واإلنتاجيــة .أظهــرت الورقــة
أيض ـاً تحجيــم «إرسائيل» لــدور الســلطة وتحديدا ً
فيــا يتعلــق يف حركــة العــال الفلســطينيني،
وعملهــم داخــل «الخــط األخــر» ،ويف الوقــت
الــذي تفــرض فيــه الســلطة منــع التجــول عــى
مناطق الســيطرة الفلســطينية ،كان الفلســطينيون
يتهربــون إىل املــدن الفلســطينية املحتلــة عــام
 1948عــر فتحــات وثغــرات جــدار الفصــل
العنــري ،وعــى مــرأى جنــود االحتــال.
أظهــرت الجائحــة الحاجــة امللحــة إلعــادة
النظــر يف السياســات االقتصاديــة واملاليــة
املتبعــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية ،والنهــج
النيوليــرايل ،والحاجــة التخــاذ قــرارات حازمــة
بشــأن االنفــكاك الفعــي مــن جميــع االتفاقيــات
املربمــة مــع «إرسائيــل» ،ســ ّيام االتفاقيــات
االقتصاديــة ،واملــي نحــو اتخــاذ قــرارات تعــزز
نهــج االقتصــاد املقــاوم ،وتعمــل عــى خلــق
فــرص عمــل تســتقطب العاملــة الفلســطينية
العاملــة داخــل «الخــط األخــر» ،عــى أن
تدعــم القطاعــات التنمويــة ،واملنشــآت الصغــرة
واملتوســطة املتــررة بفعــل الجائحــة.
عــى الحكومــة الفلســطينية اتخــاذ قــرارات
بشــأن االعتــاد عــى التمويــل الــذايت؛ مــن
خــال تعديــل النظــام الرضيبــي يف ســلم
يرتفــع تصاعديــاً ،وزيــادة مســاهمة القطــاع
الخــاص يف إيــرادات الحكومــة مــن خــال

78
مراجعــة التســهيالت واالمتيــازات املمنوحــة لــه،
وتعديــل القوانــن الرضيبيــة مبــا يضمــن زيــادة
مســاهمته ،وإلــزام القطــاع الخــاص بتنفيــذ
قــرارات الحكومــة التــي يتوجــب عليهــا دعــم
القطــاع الزراعــي بشــكل جــدي وحقيقــي ،مــن
خــال تبنــي السياســات الحامئيــة ،تقديــم الدعــم
للمزارعــن ودعــم التعاونيــات الزراعيــة.
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الموحدة
الفلسطيني بمواجهة الوباء :االنكشاف والمواطنة
َّ
عبد الرحيم الشيخ

فيــا كشــف وبــاء «الكورونــا» هشاشــة
العــامل بــأرسه بعــد أن صــار تحديَّــاً وجوديــاً
للمجتمعــات لإلنســانية كلِّهــا ،كان االنكشــاف
يف الجغرافيــات الفلســطينية ،داخــل فلســطني
التاريخيــة ويف الشــتات ،أكــر ســفورا ً .وقــد
ثبــت ،عــى مــدار قرابــة عــام مــن الجائحــة
أن فقــدان الفلســطينيني ،رســمياً ،لتعريــف
حــد لـ«املواطنــة» ،بســبب نكبتهــم املســتمرة،
مو َّ
انعكــس بشــكل واضــح عــى «السياســات
الحيويــة» التــي مورســت عليهــم ،وبينــا متكَّنــت
الرســمية الفلســطينية ،ســلط ًة ومنظَّمــةً ،مــن
مامرســة مــا يشــبه «الســيادة الحيويــة» عــى
تج ُّمعــات محــدودة داخــل فلســطني وخارجهــا
(يف بعــض مخيــات الالجئــن) ،ومامرســة مــا
اعتــادت عليــه مــن بالغــة سياســية تعقيبيــة؛
بقــي معظــم الفلســطينيني يف حالــة عــري تــام
أمــام الوبــاء ،حيــث مارســت الســلطات املختلفــة
عليهــم سياســات حيويــة متييزيــة.

خــال اإلعــداد لهــذه الحواريــة ،طُلــب مــن
املســاهمني إعطــاء وصــف موجــز للجغرافيــا
السياســية التــي يقيمــون فيهــا ،مــن حيــث:
النظــام الســيايس الحاكــم ،وموقع َّية الفلســطيني
فيــه .كــا طُلــب منهــم اإلضــاءة عــى ماهيــة
املامرســات التمييزيــة (عــى مســتوى السياســات
الحيويــة) تجــاه الفلســطينيني يف تلــك
الجغرافيــة بعينهــا خــال فــرة الجائحــة ،مــع
الرتكيــز عــى مســاهمة الرســمية الفلســطينية
(ســلط ًة ومنظَّمــة) يف غــوث الفلســطينيني ،مــن
حيــث :شــكلها إن حدثــت ،وأســباب انعدامهــا،
إن مل تحــدث .وأخــرا ً ،طُلــب منهــم التعقيــب
عــى كيفيــة انعــكاس غيــاب مفهــوم «املواطنــة
حــدة» عــن الفلســطينيني ،بســبب نكبتهــم
املو َّ
املســتمرة وتشـظِّي اجتامعهــم الوطنــي ،جغرافيـاً
ودميغرافيــاً ،عــى مقــدار معاناتهــم كل يف
جغرافيتــه؛ واقــراح مداخــل «مؤقتــة» لتخفيــف
تلــك املعانــاة عــى املســتوى القاعــدي.

تســعى «حواريَّــة التقدُّمــي» ،يف هــذا العــدد،
إىل اســتقراء ماهيــة «السياســات الحيويــة»
التــي مورســت بحــق الفلســطينيني يف :القــدس
املحتلــة ،والضفــة الغربيــة ،وقطــاع غــزة ،ويف
الســجون اإلرسائيليــة ،ويف الشــتات ،عــر ســبع
مســاهامت صاغهــا فلســطينيون وفلســطينيات
مــن الجيلــن الثــاين والثالــث بعــد النكبــة.

عــن الفلســطينيني يف القــدس املحتلــة كتبــت
أســاء عــودة اللــه ،وعــن الفلســطينيني يف
غــزة كتــب حيــدر عيــد ،وعــن الفلســطينيني يف
الضفــة الغربيــة كتــب يحيــى أبــو ال ـ ُّرب ،وعــن
األرسى الفلســطينيني يف الســجون اإلرسائيليــة
كتبــت أمــاين رساحنــة .أمــا عــن الشــتات ،فكتــب
مــروان عبــد العــال عــن الفلســطينيني يف لبنــان،

نــود التنويــه إىل أن مســاهامت املشــاركني يف الحواريــة كُتبــت يف شــهري ســبتمرب وأكتوبــر ،وأن اإلحصائيــات الــواردة يف الحواريــة
1
تعكــس الحالــة الوبائيــة حتــى ذلــك الوقــت.
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وكتبــت لبنــى قطامــي عــن الفلســطينيني يف «تدبُّــر أمورهــم» إىل حــن تحقــق مــروع
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فيــا كتبــت ريتــا التحريــر الشــامل.
عــار عــن الطلبــة الفلســطينيني يف كل مــكان.
لقــد أظهــرت املســاهامت املختلفــة يف هــذه
الحواريــة األثــر الــكاريث النخــراط الرســمية
الفلســطينية ،ممثلــة مبنظمــة التحريــر
الفلســطينية وقــد صــارت ســلطة فلســطينية،
يف مــروع أوســلو الســيايس الــذي كــ َّرس
تقســيم الفلســطينيني يف أربــع جغرافيــات
داخــل فلســطني التاريخيــة وخارجهــا ،يُضــاف
إليهــا األرسى يف الســجون اإلرسائيليــة يف
زمانهــم ومكانهــم املــوازي ،باســتعارة تعبــر
األســر وليــد دقَّــة ،وجغرافيــات الشــتات املمتــدة
يف أربعــة ريــاح األرض ،رغــم تركُّــز الالجئــن
الفلســطينيني يف «دول الطــوق» ،والجــوار
العــريب عمومــاً.
ـن أن اإلرث التمييــزي ضــد الفلســطينيني
كــا تبـ َّ
يف الــدول واملجتمعــات «املضيفــة» ،والسياســات
الحيويــة العنرصيــة ضدهــم يف فلســطني
املحتلــة يف العــام  1948ويف القــدس املحتلة ويف
الســجون اإلرسائيليــة ،واألثــر املد ِّمر لالنقســام يف
قطــاع غــزة ،ولالســتقطاب الســيايس يف الضفــة
الغربيــة؛ قــد ضاعــف مــن معانــاة الفلســطينيني
خــال فــرة الجائحــة املســتمرة.
عكســت هــذه املســاهامت ،وبخاصــة الشــبابية
منهــا ،وعيـاً الفتـاً للواقع الســيايس للفلســطينيني
يف ظــل تراجــع املــروع الوطنــي الــذي ال يــزال
ـرت
يحــاول النجــاة مــن حفــرة أوســلو ،كــا بـ َّ
املســاهامت املختلفــة بــوالدة وعــي «تضامنــي»
داخــي وخارجــي لــدى الفلســطينيني الذيــن
فقــدوا الوطــن ،وفقــدوا تعريــف املواطنــة،
لكنهــم مل يفقــدوا الوطنيــة التــي تحملهــم عــى
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الفلسطينيون في القدس المحتلة
أسماء عودة الله

ـت محافظـ ُة القــدس تحــت ســيطرة االحتالل
وقعـ ْ
اإلرسائيــي عــى مرحلتــن :األوىل يف العــام
 ،1948والثانيــة ســنة  .1967يف املرحلــة األوىل
ـت الجهـ ُة الغرب ّيـ ُة
أي يف حــرب عــام  ،1948وقعـ ْ
والغرب ّيـ ُة الجنوب ّيـ ُة مــن محافظــة القــدس تحــت
االحتــال اإلرسائيــي .وأدّى ذلــك الحتــال 38
قريــة وخربــة وعــد ٍد آخــر مــن األحيــاء املقدسـيّة
التــي تقــع إىل الغــرب مــن ســور البلــدة القدمية،
وتهجــر ســكانها بالكامــل .بالتّــايل أصبحــت
يف قبضــة العصابــات الصهيونيــة مســاحاتٌ
واســع ٌة مــن األرايض والعقــارات بــا أصحابهــا
الحقيقيــن .عــى تلــك األرايض ،أعلنــت إرسائيــل
القــدس عاصمــة لهــا يف العــام .1949

منــذ االحتــال يف العــام  1948ومــن ثــم الضــم
ســنة  ،1967مــرورا ً باالنتفاضــات الفلســطينية
والتســويات االنهزاميــة بــن الســلطة الفلســطينية
ـي الشــق الرشقــي مــن املدينة
ودولــة ارسائيــل ،بقـ ّ
حيــزا ً تصــارع فيــه الثانيــة عــى إثبــات ســيادتها
وتحكمهــا املطلــق ،فيــا تحتفــظ األوىل بتاريــخ
مــن البالغــة السياســية فيــا يتعلــق بدورهــا يف
القــدس ،وقــد انعكــس ذلــك خــال الجائحــة عىل
عــدة قضايــا ســنأيت عــى ذكرهــا .ولكــن ال بــد
مــن اإلشــارة إىل دور بلديــة القــدس االحتالليــة،
بصفتهــا ذراع حكومــة االحتــال ،يف تنفيــذ
سياســاتها يف القــدس ،ســواء فيــا يخــص إدارة
الجائحــة أو مبختلــف القضايــا األخــرى:

يف املرحلــة الثانيــة أي يف حــرب العــام ،1967
اســتكملت ارسائيــل احتــال الجهتــن الشــالية
والرشقيــة مــن محافظــة القــدس .ويف ذات العــام
قــررت إرسائيــل ضــ ّم أغلــب املســاحات املحتلــة
(مــن محافظــة القــدس) حديثـاً إىل بلديــة القــدس
االحتالليــة ،وفــرض فيهــا «القانــون اإلرسائيــي».
بعــد قــرار الضــم ،أعطــت الســلطات املقدســيني
«بطاقــة هويــة إرسائيليــة» .مبوجــب هــذه البطاقة،
يُعـ ّرف الفلســطيني كـ«مقيــم دائــم يف إرسائيــل»،
ومــن الناحيــة القانونيــة ،متنــح صفــة اإلقامــة التي
يحملهــا املقــديس صاحبهــا حــق الســكن و«حريّــة
التنقــل داخــل حــدود ارسائيــل دون الحاجــة
وحــق العمــل
الســتصدار تصاريــح إرسائيل ّيــة،
ّ
داخــل «إرسائيــل» ،وبالتــايل مــا يرتافــق مــع ذلــك
مــع دفـعٍ للرضائــب ،إضافــة إىل حقــوقٍ اقتصاديّــة
واجتامعيّــة ،كالحصــول عــى مخصصــات الضامن
الصح ّيــة».
ـي والرعايــة ّ
االجتامعـ ّ

1 .1ضمــن ســياقٍ اســتعامري -اســتيطاين-
إحــايل فــإن كل ما يتعــرض له الفلســطيني
يف القــدس هــو سياســات اســتعامرية
تســعى إلنهــاء الوجــود الفلســطيني ،مادي ـاً
ومعنويــاً ،ال مامرسـ ٍ
ـات متييزيــة وحســب.
بالتــايل ،ميكــن النظــر إىل السياســات
التــي انكشــفت خــال الجائحــة بوصفهــا
امتــدادا ً لسياسـ ٍ
ـات فُرضــت وتفــرض عــى
الفلســطينيني يف مدينــة القــدس .فمثــاً
أنهكــت السياســات االســتعامرية القطــاع
الصحــي يف املدينــة ،مــا انعكــس عــى أداء
املستشــفيات املقدســية خالل الجائحــة ،فمن
بــن  6مستشــفيات مقدســية ،مستشــفيان
اثنــان  -مستشــفى املقاصــد واملستشــفى
ـان أقســاماً
الفرنســاوي/مار يوســف  -يضـ َّ
للتعامــل مــع إصابــات الكورونــا.
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2 .2منــذ اللحظــات األوىل مــن انتشــار الوبــاء
يف فلســطني املحتلــة يف شــهر آذار
 ،2020تعاملــت الحكومــة االرسائيليــة
مــع الفلســطينيني يف القــدس بصفتهــم
«ناقــل للعــدوى» مــن أرايض الضفــة
الغربيــة ،وجــرى الحديــث عــن منــع
تنقــل املقدســيني نحــو الشــق الغــريب
للحــد مــن انتشــار الفايــروس ،كــا
هــو الحــال فيــا يتعلــق باملخيــات
الفلســطينية يف القــدس (مخيــم قلنديــا
ومخيــم شــعفاط) ،إذ اعتُــرا نقاطــاً
محتملــة لتفــي الوبــاء نظــرا ً لالكتظــاظ
الســكاين ،فاعتــرا ،بالتــايل ،خطــرا ً
صحيـاً عــى املســتعمرين ،مــا دفعهــم إىل
التفكــر بإغــاق الحاجــز الــذي يفصــل
مخيــم شــعفاط عــن املدينــة.
3 .3عــى صعيــد املامرســات الصحيــة ،منــذ
انتشــار الوبــاء يف منتصــف شــهر آذار
وحتــى بدايــة شــهر نيســان مل تكــن قــد
أُنشــأت يف القــرى واألحيــاء املقدســية أيــة
محطــة فحــص (افتتحــت املحطــة األوىل
للفحــص يف إرسائيــل يف «تــل أبيــب» يف
 20آذار ،واملحطــة األوىل يف الشــق الغــريب
مــن القــدس يف  24آذار ،ويف  2نيســان
افتتحــت أول محطــة يف القــرى واألحيــاء
العربيــة يف جبــل املكــر) ،ومل ت ُــدرج
اإلصابــات يف صفــوف املقدســيني ضمــن
إحصائيــات وزارة «الصحــة اإلرسائيليــة»،
ومل يتــم افتتــاح مركــز حجــر صحــي
للمصابــن أو تقديــم خدمــات اإلجــاء
لهــم ،واقتــرت املعلومــات التوعويــة
حــول الوبــاء عــى اللغــة العربيــة فقــط.
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4 .4منــذ الثــاين مــن نيســان  ،2020أخــذت
«اســتجابة» حكومة/بلديــة االحتــال
النتشــار الوبــاء يف القــرى واألحيــاء
العربيــة تتغــر ،إذ افتتحــت أول محطــة
فحــص يف الثــاين مــن نيســان يف جبــل
املكــر ،وأخــذت املحطــات تُفتتــح تباعــاً
يف أكــر مــن قريــة وحــي يف القــدس،
وجــرى توزيــع «املســاعدات الغذائيــة» عىل
بعــض القــرى واألحيــاء العربيــة ،ووزعــت
املنشــورات التوعويــة باللغــة العربيــة ،كــا
وتــم تجنيــد املســاعدات املاليــة للســكان
املقدســيني املقدمــة مــن خــال مؤسســة
«التأمــن الوطنــي» اإلرسائيليــة .وتــأيت
هــذه الجهــود ضمــن تعــاون مشــرك
ضــم عــدة جهــات؛ وزارة الصحــة وبلديــة
القــدس وقيــادة الجبهــة الداخليــة يف
جيــش االحتــال اإلرسائيــي ومجلــس
األمــن القومــي .وتــأيت هــذه الجهــود التي
اســتثمرت يف القــرى واألحيــاء العربيــة
اســتجاب ًة للتوصيــات األمنيــة التــي حــذرت
مــن «انعــدام األمــن وفقــدان الســيطرة» يف
حــال عــدم تجــاوب الســلطات اإلرسائيليــة
مــع انتشــار الوبــاء فيهــا.
وقبالــة ذلــك كلــه ،احتفظت الرســمية الفلســطينية
ببالغتهــا السياســية املعتــادة تجــاه مــا يحــدث
يف القــدس ،وذلــك مــن خــال محافــظ القــدس
عدنــان غيــث ووزيــر شــؤون القــدس فــادي
الهدمــي ،وقــد تعــرض كالهــا لالعتقــال املؤقــت
نتيجــة «مســاهمتهام يف نــر التوعيــة حــول
وبــاء الكورونــا يف القــدس» بحســب مــا ورد
عنهــا .ويجــب التنويــه إىل أن اعتقالهــا مل يكــن
األول ،إذ ،ومنــذ توليهــا ملنصبيهــا ،يتعــرض كل
منهــا إىل اعتقــاالت مؤقتــة.
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عــى صعيــد التنظيــات الفلســطينية ،ف َّعلــت
حركــة فتــح «لجــان طــوارئ محليــة» يف القــرى
واألحيــاء املقدســية ،التــي تولــت مســؤولية
تعقيــم األماكــن العامــة ونــر التوعيــة حــول
الوبــاء املســتجد ،وكانــت أكــر مســاهمة فتــح
فنــدق الســان جــورج يف مدينــة القــدس ليكــون
مركــز الحجــر الصحــي األول يف املدينــة.

يف نشــاطها ونجاحهــا .مــن املمكــن أن تشــكل
هــذه املبــادرات مدخالً مؤقتـاً يســاهم يف تخفيف
معانــاة املقدســيني ،ولكــن يبقــى التحــدي األكــر
هــو كيفيــة تنســيق هــذه املبــادرات يف جهــد
جامعــي ميكِّــن املجتمــع املقــديس مــن إدارة
نفســه ذاتيــاً ،ويحافــظ يف الوقــت ذاتــه عــى
اســتقالليته.

لقــد كشــفت الجائحــة الهشاشــة التــي يُعــاين
منهــا املجتمــع املقــديس ،ذلــك أن التقســيامت
االســتعامرية لعبــت دورا ً يف تغييــب أي فعــل
شــعبي عــى املســتوى العــام ،إذ اقتــرت
املبــادرات التطوعيــة عــى مســتوى القريــة أو
الحــي .كذلــك كان هنــاك تفــاوت يف درجــة
املعانــاة بــن املقدســيني أنفســهم؛ فمثـاً ســيطر
الخــوف عــى املقدســيني الذيــن ال يحملــون
«بطاقــة اإلقامــة اإلرسائيليــة» حــول مصريهــم
يف حالــة إصابتهــم باملــرض ،إذ يفتقــر هــؤالء إىل
حــق التأمــن الصحــي الــذي يتمتــع بــه حملــة
الهويــة املقدســية.

ال تتوقــف حــدود املامرســات اإلرسائيليــة
واملعانــاة املقدســية عنــد مــا تــم ذكــره أعــاه.
فــا ميكــن لنــا أن نغفــل التبعــات االقتصاديــة
التــي ســتخلفها الجائحــة عــى املقدســيني ،كــا
وال ميكــن التغــايض عــا يحــدث يف املســجد
األقــى ،وكيــف ســعت ســلطات االحتــال إىل
اســتغالل حالــة الطــوارئ يف فــرض وقائــع
جديــدة تتيــح لهــا إحــكام ســيطرتها عــى
األرض ،فيــا تواصلــت املامرســات االســتعامرية
اليوميــة باســتمرار عمليــات هــدم املنــازل
واعتقــال املقدســيني.

منــذ اللحظــة األوىل النتشــار الوبــاء يف القــدس،
أخــذت تنشــط يف مختلــف قراهــا وأحيائهــا
مبــادرات شــبابية محليــة ســعت إىل إغاثــة
املترضريــن وتوفــر احتياجاتهــم الغذائيــة،
وجمعــت التربعــات املاليــة والعينيــة ووزعتهــا
وفــق الحاجــة .ال شــك أن مدينــة القــدس،
لواقعهــا املعقــد ،أكــر أماكــن فلســطني املحتلــة
التــي ال يــزال شــبابها قــادرا ً عــى الفعــل
املجتمعــي املبــادر ،وإن كان املجتمــع املقــديس
قــد شــهد مــن الظــروف مــا يســمح بهــذا النــوع
مــن املرونــة والقــدرة عــى املبــادرة ،فــإن يف
غيــاب الســلطة الفلســطينية (نســبياً) عــن هــذه
املبــادرات ،وعجزهــا عــن تطويعهــا وابتالعهــا
ضمــن مؤسســاتها املختلفــة ،شـكَّل األثــر األكــر
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الفلسطينيون في غزة المحاصرة
حيدر عيد

كــا قطعــت رواتــب العديــد مــن أرس الشــهداء
واألرسى ،باإلضافــة إىل تقليــص كميــة املعونــات
االجتامعيــة واإلغاثيــة والصحيــة بنســبة عاليــة،
هــذه السياســة التمييزيــة كان لهــا تأثــر ســلبي
يف مواجهــة الجائحــة.

يتواصــل يف قطــاع غــزة املحتــل منــذ حزيــران
 ،1967واملحــارص مــن قبــل «إرسائيــل» والنظــام
املــري منــذ كانــون ثــاين  2006فــرض حصار
قروســطي عــى مليــوين مواطــن فلســطيني
دخــل عامــه الرابــع عــر ،وقــد فــرض الحصــار
بســبب نتائــج انتخابــات املجلــس الترشيعــي
والحقيقــة أن القطــاع كان خاليــاً مــن حــاالت
الفلســطيني الثانيــة وفــوز حركــة (حــاس)
الكورونــا ملــدة  6أشــهر حيــث أن الحصــار،
بأغلبيــة املقاعــد ،فــوز مل يكــن متوقعــاً أو
للمفارقــة ،ســاهم يف ذلــك ،ومتكنــت الســلطات
مرغوبــاً بــه.
الحاكمــة يف غــزة مــن التحكــم يف عــزل كل
وبســبب الخالفــات التــي نتجــت عــن هــذه القادمــن إىل غــزة .وال يوجــد ،يف حــدود
االنتخابــات ،قــام نــزاع مســلح بــن حركتــي علمــي ،مســاهمة تذكــر للرســمية الفلســطينية
(فتــح) و(حــاس) أدى إىل ســيطرة كاملــة كــون القطــاع مســيطر عليــه مــن قبــل حركــة
للثانيــة عــى القطــاع ،وفــرض نظــام حكــم (حــاس) .إال أن اكتشــاف حــاالت داخــل املجتمــع
شــبه ثيوقراطــي يتحكــم يف كل مفاصــل الحيــاة ،منــذ بضعــة أشــهر تقريبــاً كشــف هشاشــة
مــا أثــر عــى الفلســطينيني يف غــزة ،وحــدد البنيــة التحتيــة للنظــام الصحــي يف القطــاع،
مــدى انخــراط الفــرد يف العمــل العــام تبعــاً حيــث ال يوجــد إال  180رسيــرا للعنايــة املكثفــة
لقربــه مــن الفصيــل الحاكــم ،أو عضويتــه يف ومــا يعــادل  70جهــاز تنفــس لخدمــة مليــوين
أحــد الفصائــل األخــرى التــي تعمــل عــى األرض مواطــن .وقــد وصــل عــدد املصابــن خــال
شــهر يف هــذه البقعــة األكــر كثافــة ســكانية
حســب عالقتهــا مــع حركــة حــاس.
يف العــامل إىل  2911مصابــاً و 21حالــة وفــاة.
قامــت الســلطة الفلســطينية بفــرض عقوبــات
كل ذلــك يــأيت بعــد  3أعــوام مــن إعــان األمــم
قاســية عــى قطــاع غــزة تحت مســمى (إجــراءات
املتحــدة قطــاع غــزة منطقــة غــر قابلــة للحيــاة
عقابيــة) منــذ شــهر آذار  ،2017حيــث قامــت
بحلــول عــام  ،2020مــع نســبة بطالــة مــا قبــل
بتحويــل مــا يعــادل  7000موظــف تابعــن لهــا
كورونــا تــراوح بــن  %52 – 45فيــا يعيــش
إىل مــا يســمى بالتقاعــد املــايل ،وهــو بدعــة
 %53مــن الســكان يف حالــة فقــر مدقــع وال
غــر قانونيــة وغــر مســبوقة ،حيــث خصــم
تتمتــع  %68مــن العائــات بأمــن غــذايئ كاف.
مــا يعــادل  ٪50-30مــن رواتــب املوظفــن
عــى الرغــم مــن كل ذلــك اســتمرت الســلطة
اآلخريــن ،باإلضافــة إىل قطــع رواتــب عــدد مــن
الفلســطينية يف فــرض إجراءاتهــا العقابيــة بحــق
أولئــك املعارضــن لسياســاتها أو املحســوبني عىل
القطــاع مبــا يشــمل عــدم توفــر املســتلزمات
حركــة حــاس أو التيــار املــوايل ملحمــد دحــان،
الصحيــة والدوائيــة الكافيــة.

التقدمي
حوارية
ُّ
واســتكامال للنقطــة الســابقة ،فقــد أدى االنقســام
األفقــي والعامــودي بــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة إىل خلــق حالــة تشــظ عــى جميــع
الصعــد السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة؛
مبعنــى أن القطــاع الــذي ال يــزال يعــاين مــن
احتــال عســكري ،أضيــف لــه حصــار إرسائيــي
– مــري كعقــاب جامعــي مخالــف للقانــون
الــدويل وميكــن اعتبــاره جرميــة حــرب،
وإجــراءات عقابيــة فلســطينية اســتهدفت رشيحة
كبــرة ومؤثــرة يف املجتمــع الغــزي مــن أطبــاء،
وممرضــن ،وأكادمييــن ،ومعلمــن .أضــف إىل
ذلــك أن ثلثــي ســكان القطــاع الجئــون طهــروا
عرقيــاً مــن قراهــم ومدنهــم يف العــام ،1948
مــا حــول القطــاع بأكملــه إىل معســكر الجئــن
يتــم عقابهــم محليــاً ودوليــاً ،ويــأيت كل ذلــك
يف إطــار النكبــة املســتمرة بعوامــل خارجيــة
وأخــرى داخليــة كــا أســلفنا.
ويف الواقــع ،ال ميكــن الحديــث عــن هكــذا مداخل
دون ربطهــا بالســياقات السياســية املحيطــة؛
إذ ال ميكــن الحديــث عــن مواجهــة محــاوالت
التصفيــة املتجســدة يف صفقــة دونالــد ترامــب
وعمليــات التطبيــع املكثفــة واملتســارعة دون
ربــط ذلــك بوحــدة وطنيــة شــاملة ،ولكــن ذلــك
ال معنــى لــه دون اتخــاذ أول خطــوة رضوريــة
أال وهــي رفــع العقوبــات الفلســطينية املفروضــة
عــى قطــاع غــزة فــورا ً ،وسيســهل ذلــك املواجهة
الجامعيــة لفــروس كورونــا ،وفريوســات التطبيع
واالحتــال واالســتعامر االســتيطاين متهيــدا ً
ملــروع التحريــر الشــامل الــذي أصابــه الكثــر
مــن العطــب نتــاج مغامــرات ومقامرات سياســية
أتــت عــى حســاب حــق الشــعب الفلســطيني يف
الحريــة والعــودة وتقريــر املصــر.

87
هنــاك شــعور عــام لــدى الســكان يف غــزة أن
هنــاك تراتبيــة مناطقيــة يف التعامــل معهــم،
ونظــرة فوقيــة تنميطيــة مســيطرة عــى عالقــة
الرســمية الفلســطينية مــع القطــاع الصامــد عــى
الرغــم مــن كونــه مهــد الوطنيــة الفلســطينية
املعــارصة ،وعــى الرغــم مــن التضحيــات الهائلــة
التــي قامــوا بتقدميهــا ،بالــذات يف الســنوات
األخــرة خــال ثالثــة حــروب شــبه إباديــة بــن
 2014-2009والعــدد الكبــر مــن الشــهداء
والجرحــى خــال مســرة العــودة الكــرى .أدى
ذلــك إىل نــر ثنائيــات جديــدة عــى منــط
الضفــة – القطــاع ،رام اللــه – غــزة ،فتــح -
حــاس ،مقاومــة – مفاوضــات ...إىل آخــره،
ورافــق ذلــك شــعور بــأن التشــتت الهويــايت
الفلســطيني قــد ازداد نتيجــة االنقســام ،وأن
مــروع التحريــر قــد تــم تأجيلــه عــى املســتوى
الرســمي والفصائــي.
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الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة
يحيى أبو الرب

3 .3مناطــق «ج» ،وتشــكل مــا نســبته  61%من
إجــايل مســاحة الضفــة الغربيــة ،وتقــع
ضمنهــا غالبيــة املســتوطنات اإلرسائيليــة،
مــع العلــم أن الســلطة ال تتمتــع بأيــة
صالحيــات إداريــة أو أمنيــة يف هــذه
املناطــق التــي تشــكل مــا يقــارب ثلثــي
مســاحة الضفــة.

ميكــن القــول ،تجــاوزا ً ،إن الضفــة الغربيــة تــدار
مــن قبــل الســلطة الفلســطينية ،وهــي جهــاز
بريوقراطــي يتمتــع بصفــات شــبه دوالنيــة متتاز
بعــدم الســيادة عــى األمــن والحــدود واملعابــر،
ناهيــك عــن باقــي مفاصــل الحيــاة السياســية
واالقتصاديــة .أنشــئ هــذا الجهــاز البريوقراطــي
مبوجــب اتفاقيــة أوســلو بــن منظمــة التحريــر
الفلســطينية وارسائيــل يف العــام  1993ليحكــم
إن تراجــع دور املنظمــة وتصــدُّر الســلطة
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 1.يف هــذه
للمشــهد الســيايس واتخاذهــا الضفــة مركــزا
االتفاقيــة تــم تقســيم الضفــة الغربيــة إداريــاً
لجهازهــا اإلداري ســلط الضــوء عــى الضفــة
وأمنيــاً إىل ثــاث مناطــق مختلفــة:
وأعطهــا امتيــازا ً يصــل يف بعــض األحيــان،
1 .1مناطــق «أ» ،وتشــكل مــا نســبته  18%بســبب سياســات الســلطة وقراراتهــا وحــدود
مــن إجــايل مســاحة الضفــة الغربيــة صالحياتهــا ،إىل اختــزال فلســطني بالضفــة.
وتشــتمل بشــكل عــام عــى مراكــز املــدن ولكــن يف ظــل الواقــع الســيايس املشــار
والتجمعــات الســكانية وتتمتــع فيهــا إليــه أعــاه ،ال ميكــن الحديــث عــن موقعيــة
الســلطة الفلســطينية بأعــى مســتوى مــن الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة دون األخــذ بعني
الصالحيــات اإلداريــة واألمنيــة مــع العلــم االعتبــار أن تفاصيــل حياتــه اليوميــة ،بشــكل
أنهــا صالحيــات ال تعــر عــن ســيادة مبــارش أو غــر مبــارش ،محكومــة يف نهايــة
الســلطة الكاملــة ،إذ أنــه ،ومبوجــب األمــر بواقــع سياســات االســتعامر االســتيطاين
االتفاقيــة ،يحــق لالحتــال مداهمــة التــي تــراوح بــن الحــد مــن الحركــة والتصفيــة
واقتحــام هــذه املناطــق وتنفيــذ األنشــطة الجســدية بســبب أو بــدون ســبب.
التــي يريدهــا؛
رمبــا يكــون التمييــز الــذي اســتهدف العاملني يف
2 .2مناطــق «ب» ،وتشــكل مــا نســبته  21%الداخــل املحتــل هــو األكــر خطــور ًة ووضوح ـاً،
مــن إجــايل مســاحة الضفــة الغربيــة ،فقــد كان هــؤالء أكــر فئــة اجتامعيــة تــم التمييز
وتتمتــع الســلطة يف هــذه املناطــق ببعــض ضدهــا يف الخطــاب واملامرســة؛ إذ حاولــت
الصالحيــات اإلداريــة إال أنهــا ال تتمتــع الســلطة مــن خــال ترصيحــات الحكومــة ،عــر
بــأي نــوع مــن الســيطرة األمنيــة؛
رئيــس الــوزراء بالــذات ،والبيانــات اليوميــة
مــع العلــم أن غــزة قــد «اســتقلَّت» إداريــا عــن
1
حكــم للناطــق باســمها ،التغطيــة عــى عــدم ســيادتها
الســلطة الفلســطينية منــذ االنقســام الــذي أمل بالســاحة الفلســطينية إثــر
االشــتباكات والخــاف الســيايس بــن حركتــي حــاس وفتــح يف صيــف وعجزهــا عــن الســيطرة عــى املعابــر والحواجــز
العــام .2007

التقدمي
حوارية
ُّ
مــن خــال تحميــل العــال مســؤولية جلــب
املــرض ،وقــد انعكــس ذلــك مــن خــال التخبــط
والتناقــض يف تعليــات ومناشــدات الحكومــة
للعــال ،لكــن هــذه السياســة وصلــت ذروتهــا
باســتخدام رئيــس الــوزراء عبــارة «الخــارصة
الرخــوة» التــي ينفــذ منهــا املــرض ،مــا آثــار
بعــض الســخط املجتمعــي حــول طبيعــة عملهــم
وطريقــة كســب رزقهــم.
عــدا عــن ذلــك ،ال نســتطيع القــول إن ســلطة رام
اللــه اتبعــت سياســات حيويــة متيــز بــن ســكان
الضفــة الغربيــة ،باملعنــى املمنهــج للتميــز،
خــارج إطــار التمييــز الناتــج عــن تفاوت ســيادة
الســلطة عــى مناطــق الضفــة مــن جهــة ،أو
التمييــز الناتــج عــن فســادها وعــدم كفاءتهــا من
جهــة أخــرى .يف هــذا الســياق ،ميكــن مالحظــة
أن الخدمــات الطبيــة واإلجــراءات الوقائيــة
تركــزت يف املــدن ،مــدن الوســط بالــذات ،مــع
تهميــش واضــح ملــا يحــدث يف األريــاف التــي
تفتقــر فيهــا الســلطة للســيادة ورمبــا للشــعبية
أيض ـاً ،ناهيــك عــن الكثــر مــن حــاالت التمييــز
التــي وقعــت عــى أســاس الفســاد (بالــذات يف
األشــهر األوىل للجائحــة) كان أوضحهــا ســهولة
عــودة بعــض املحجوزيــن يف الخــارج وصعوبــة
عــودة البعــض اآلخــر ،والتاميــز أيضـاً يف إجــراء
الفحوصــات العشــوائية وتعيــن أماكــن حجــر
املصابــن حســب املوقــع الطبقــي للمصابــن
وقربهــم مــن الهيكليــة الزبائنيــة ألجهــزة
الســلطة وســفاراتها.
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الجائحــة باســتالم منــح ومعونــات املجتمــع
الــدويل إلدارة الشــؤون الخدماتيــة اليوميــة
للفلســطينيني يف الضفــة مبــا فيهــا تقديــم
الخدمــات الطبيــة مــن خــال وزارة الصحــة
التابعــة لهــا بشــكل أســايس .هــذه املــرة ،كان
مــن الالفــت تدخــل حكومــة االحتــال التــي
اقرضــت الســلطة  800مليــون شــيكل يف شــهر
نيســان ،إال أن الســلطة أعلنــت عــن ضائقــة ماليــة
وعــن عــدم قدرتهــا دفــع رواتــب موظفيهــا
بعــد ذلــك بأســابيع ،وهــو مــا يعيــد إىل الذهــن
مســألة الفســاد ومســألة ائتــان الســلطة عــى
أمــوال الشــعب الفلســطيني ،ومهــا يكــن مــن
أمــر ميكــن تقســيم أشــكال اإلغاثــة إىل:
1 .1إغاثــة طبيــة متثلــت بتقديــم الخدمــات
الطبيــة والوقائيــة األساســية ضمــن
اإلمكانيــات املحــدودة والبدائيــة التــي
يســمح بهــا النظــام الصحــي للســلطة.
2 .2حاولــت الســلطة تفعيــل مفهــوم الحاميــة
االجتامعيــة مــن خــال صنــدوق تربعــات
«وقفــة عــز» إال أن املبالــغ كانــت قليلــة،
ودار حولهــا الكثــر مــن شــبهات الفســاد.

بشــكل عــام ،وبالرغــم مــن كل التشــظي
الجغــرايف والدميوغــرايف الــذي عاشــه وعــاىن
منــه الفلســطينيون يف كافــة أماكــن تواجدهــم
منــذ النكبــة ،إال أنهــم عاشــوا حالــة وعــي عــام
مبواطنتهــم الفلســطينية بالــذات بعــد تأســيس
منظمــة التحريــر ،مــع العلــم أن هــذه الحالــة كان
يشــوبها بعــض التشــوهات التــي فرضــت نوع ـاً
نعــم كان للســلطة الــدور األول يف إغاثــة
مــن املفاضلــة بــن الجئــي الضفــة وســكانها
الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وإدارة
املقيمــن يف العقــود املمتــدة بــن نكبــة العــام
شــؤونهم ،لكــن هــذا الــدور هــو اســتمرا ٌر للــدور
 1948واالنتفاضــة األوىل يف العــام .1987
الوظيفــي الــذي تضطلــع بــه الســلطة يف العقود
الثالثــة املاضيــة؛ فقــد اســتمرت الســلطة خــال
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لقــد كان توقيــع اتفاقيــة أوســلو نقطــة فارقــة
يف تاريــخ فلســطني والفلســطينيني ،وقــد أدخلت
الكثــر مــن التشــوهات عــى هــذه الحالــة العامة
مــن التجانــس النســبي بــن ســكان الضفــة،
حيــث ظهــرت أوىل هــذه التشــوهات منــذ لحظــة
اضطــاع الســلطة مبهامهــا اإلداريــة ،ومــن
أجــل بســط نفوذهــا ،قامــت الســلطة وحزبهــا
الحاكــم بإحيــاء النزعــات التــي أسســت ملرحلــة
مــن الزبائنيــة السياســية ترتبــط فيهــا املشــاركة
السياســية لألفــراد بانتامئهــم العشــائرية
واملحاصصــة املناطقيــة ،هــذا طبعــا باإلضافــة
إىل االنتــاء الحــزيب لألفــراد ومــدى قربهــم
مــن الحــزب الحاكــم ورضــاه عنهــم ،وقــد
رســخت الســلطة هــذه السياســة مــن خــال
قانــون االنتخابــات الترشيعيــة القائــم عــى
نظــام الدوائــر ،وأوجــدت الســنوات األوىل لنشــوء
الســلطة نوع ـاً مــن الرتاتبيــة بــن الفلســطينيني
يف الضفــة عــى أســاس الجئــن ومقيميــن
وعائديــن ،وقــد انعكســت هــذه الرتاتبيــة عــى
أحقيتهــم وفــرص مشــاركتهم السياســية ،حيــث
كانــت فــرص املنتمــن للفئــة األخــرة هــي
األعــى مــا جعلهــم يســتأثرون باملفاصــل
األكــر حساســية داخــل أجهــزة الســلطة اإلداريــة
واألمنيــة.
قــاد تعديــل قانــون االنتخابــات ومجموعــة
تغــرات سياســية جلبتهــا انتفاضــة األقــى،
املعارضــة اإلســامية للفــوز يف االنتخابــات
الترشيعيــة الثانيــة ،األمــر الــذي مهــد إىل
االنقســام بــن الضفــة وغــزة .رغــم كل
التناقضــات والخالفــات التاريخيــة بــن الحــزب
الحاكــم واملعارضــة اإلســامية ،إال أن االنقســام
يف صيــف  2007أجــج االصطفــاف واالســتقطاب
الســيايس بحيــث شــكك كل مــن الطرفــن
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بفلســطينية اآلخــر ،وأبــاح لنفســه ســلب حقــوق
املواطنــن ،وحيواتهــم يف بعــض الحــاالت،
وه ّمــش املشــاركة السياســية واالجتامعيــة بنــاء
عــى شــبهة انتامءاتهــم الحزبيــة ،وكل ذلــك رغــم
الخطــاب النيو/ليبــرايل الجــذاب لقطــاع عريض
مــن مؤسســات املجتمــع املــدين حــول الحقــوق
املدنيــة وحقــوق املواطنــة.
بلغــت معانــاة ســكان الضفــة ،وغــزة حتــاً،
ذروتهــا بانتقــال هــذه الحالــة مــن التشــكيك
يف فلســطينية اآلخريــن مــن املســتوى القيــادي
الســيايس إىل املســتوى القاعــدي الشــعبي ،مــا
أســس لــرخ اجتامعــي وثقــايف مــا زالــت
آثــاره وتداعياتــه قامئــة حتــى اللحظــة؛ وإن كان
خطــاب االصطفــاف واإلقصــاء قــد خفــت بعــض
الــيء يف الســنوات القليلــة املاضيــة.
إىل حــد بعيــد ،كانــت ســبعينيات ومثانينيــات
القــرن املــايض فــرة ذهبيــة مبــا شــهدته
مــن تنامــي الحــركات االجتامعيــة والشــعبية
بأنواعهــا (عامليــة ،نقابيــة ،طالبيــة ،نســائية) يف
مواجهــة االحتــال ،ويف التأســيس لنــواة مجتمــع
فلســطيني قائــم عــى قيــم النضــال التحــرري
وقيــم التضامــن والعدالــة واملســاواة بــن أفــراد
هــذا املجتمــع ،ويبــدو أنهــا حالــة انتهــت بانتهاء
االنتفاضــة األوىل وقــدوم الســلطة التــي حاولــت
جاهــدة احتــواء ،أو حتــى تفكيــك ،هــذه الحالــة
مــن التضامــن الشــعبي القائــم عــى أســس
النضــال التحــرري ،لصالــح بســط نفوذهــا
وإلثبــات حســن نيتهــا أمــام املجتمــع الــدويل
بتدشــن مرحلــة جديــدة قامئــة عــى قيــم
«التصالــح والســام» مــع امل ُحتــل؛ رشطهــا األول
احتــواء الشــعب املنتفــض منــذ  6أو  7ســنوات.
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األسرى الفلسطينيون في السجون االسرائيلية
أماني سراحنة

فــرض انتشــار فايــروس كوفيــد  19امل ُســتجد
مجموعــة مــن التحــوالت عــى الواقــع االعتقــايل
3
لــأرسى الفلســطينيني 2داخــل الســجون
االرسائيليــة ،ومل يلبــث أن تحـ ّول وبــاء «كورونــا»
إىل أداة عنــف مركزيــة ملامرســته عــى مــدار
العــام  .2020ميكــن قــراءة ذلــك عــى عــدة
مســتويات ،تســتند عــى تســاؤل مركــزي:
الســجان الوبــاء كأداة عنــف؟
كيــف اســتخدم ّ
وتســاؤالت أخــرى مرتبطــة مبحــاوالت األرسى
يف مواجهــة الســجان والوبــاء معــاً؟ وكيــف
متثــل الوبــاء فعلي ـاً يف الســجان ذاتــه؟ مل يعــد
الســجان مصــدرا ً للعنــف فقــط بــل تحــول إىل
ّ
وســيط لنقــل عــدوى الفايــروس لــأرسى.4
وعــى الرغــم مــا فرضتــه الحالــة الوبائيــة
مــن مخاطــر مضاعفــة عــى مصــر األرسى
إال أنهــا غــذت فعليــاً بــروز التســاؤالت عــن
عنــف املســتع ِمر وشــكله ،والعالقــة بــن األســر
والســجان ،ووضعهــا يف مســار جديــد يضــاف
الســجان عــى مدار
إىل العنــف الــذي مأســس لــه ّ
الســنوات املاضيــة وتحديــدا ً بعــد العــام ،2004
أو مبــا وصفــه األســر وليــد دقــة بـ«العنــف
5
الغــر مــريئ».
بلــغ عــدد األرسى يف الســجون اإلرسائيليــة حتــى نهايــة
2
ش��هر أيل��ول /ســبتمرب  )4400( ،2020أســر منهــم ( )39أســرة
و( )155طفــاً ،و( )350معتقــاً إداريــاً.
يبلــغ عــدد الســجون التــي يحتجــز فيهــا األرسى
3
الفلســطينيون ( )23ســجناً مبــا فيــه مراكــز التوقيــف والتحقيــق

تجــاوز عــدد األرسى الذيــن أصيبــوا بفايــروس «كورونــا»
4
يف الس�جـون حت�ىـ ش��هر أيل��ول /ســبتمرب ( )31أســرا ً ،بينهــم أســران
ا ُكتشــفت إصابتهــا عقــب اإلفــراج عنهــا بيــوم واحــد.
األســر وليــد دقــة مــن األرسى القدامــى املعتقلــن قبــل
5
توقيــع اتفاقيــة أوســلو ،اعتقلتــه قــوات اإلرسائيليــة عــام  ،1986وهــو
كاتــب ومفكــر ،أنتــج العديــد مــن األعــال الفلســفية واإلبداعيــة عــن
واقــع األرس يف الســجون اإلرسائيليــة.

لقــد شــكلت التجربــة االعتقاليــة لــأرسى
الفلســطينيني ،جــزءا ً أساســياً مــن املحاولــة
املســتمرة لقــراءة بنيــة العنــف وسياســات
املســتع ِمر املمنهجــة تجــاه الفلســطيني .ولكــن
هــذه املرحلــة ومبــا فيهــا مــن كثافــة كبــرة
مــن التحــوالت والتســاؤالت ،أحدثــت نوع ـاً مــن
الفــوىض وااللتبــاس وعــدم القــدرة عــى خلــق
لغــة ميكــن فيهــا وصــف الوضــع الوبــايئ
لــأرسى داخــل الســجون االرسائيليــة ،أو بشــكل
أدق وصــف الحالــة الوبائيــة يف بنيــة عنــف،
ففــي الفــرة األوىل مــن انتشــار الوبــاء خــال
شــهر آذار/مــارس  ،2020مل تتوقــف ســلطات
االســتعامر االرسائيــي عــن عمليــات االعتقــال،6
وســجل يف شــهر آذار /مــارس ( )357حالــة
ُ
اعتقــال بينهــم ( )48طفــاً و( )4مــن النســاء،
وكان أبــرز التســاؤالت التــي أُضيفــت لــدى
املؤسســات الحقوقيــة مــن أجــل تتبــع ســلوك
املســتع ِمر يف عمليــات االعتقــال مــع انتشــار
الوبــاء ،هــل التزمــوا بإجــراءات «الســامة؟!»،
لتصبــح مفــردة «الســامة» وغريهــا مــن
املصطلحــات التــي أنتجهــا الوبــاء بــا معنــى يف
عالقــة قامئــة أساسـاً عــى العنــف ،وعــى غرارها
مصطلــح «الحجــر الصحــي» داخــل الســجون.
ولكــن معظــم املؤسســات الحقوقيــة املختصــة
يف شــؤون األرسى أخفقــت فعليــاً يف خلــق
لغــة خاصــة متثــل روايــة األســر الفلســطيني
وهــذا اإلخفــاق مرتبــط أساســاً بعــدم القــدرة
عــى توصيــف العنــف الحاصــل يف الســجون
وصــل عــدد حــاالت االعتقــال التــي نفذتهــا الســلطات
6
اإلرسائيليــة وحتــى كتابــة هــذه الحواريــة منــذ انتشــار الوبــاء ()2430
حالــة اعتقــال.
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اإلرسائيليــة لكثافتــه ،مــا دفــع إىل بــروز جــدل
حــول إمكانيــة توصيــف الحالــة الوبائيــة داخــل
الســجون اإلرسائيليــة.
ويف هــذا الســياق ،ميكــن أخــذ العديــد مــن
النــاذج واألمثلــة عــى األحــداث .ففــي شــهر
نيســان/أبريل وصلــت معلومــات أوليــة مــن
أرسى ســجن «مجــدو» أن هنــاك مجموعــة
مــن اإلصابــات بــن صفــوف األرسى بفايــروس
«كورونــا» ،وهــذه الروايــة باألصــل اســتندت عىل
روايــة إدارة الســجون اإلرسائيليــة ،التــي حــرت
روايــة الوبــاء ،ووضعــت مســألة الســيطرة
عــى جســد األســر محــط تســاؤل مــن جديــد،
فإمكانيــة معرفــة األســر إن كان مصابــاً أم ال
هــو مرهــون بإجابــة إدارة الســجون اإلرسائيليــة،
فــا ميكــن لألســر أن يبتكــر أيــة وســيلة للتأكــد
مــن وقــوع اإلصابــة أم ال ،وبقيــت الروايــة
الخاصــة «بالوبــاء» محصــورة بروايــة إدارة
الســجون التــي فرضــت عــزالً مضاعفــاً عــى
األرسى ،والــذي ميكــن وصفــه بأنــه عــزل مــن
ثالثــة مســتويات ســاهمت يف تشــكلها جملــة
اإلجــراءات التــي فرضتهــا الســلطات اإلرسائيليــة.
مــع انتشــار الوبــاء ،ســاهمت ســلطات الســجون
فعليــاً بتحــول مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي
كانــت تنــدرج كإجــراءات عنــف وتنكيــل إىل
فعــل «مــرر» بذريعــة منــع انتشــار الوبــاء،
منهــا وقــف زيــارات عائــات األرسى واملحامــن
التــي كانــت تُشــكل وســيلة أساســية يف كــر
عــزل األرسى وإمكانيــة التواصــل مــع العــامل
الخارجــي ،عــدا عــن جملــة إجــراءات تتعلــق
بــإدارة محاكــات املعتقلــن التــي تحولــت عــر
«الفيديــو كونفرنــس».
واســتخدم املحققــون الوبــاء كأداة ترهيــب
وضغــط عــى األرسى لدفعهــم لالعــراف؛ ويف
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بعــض الحــاالت أعلنــوا عــن إصابــة بعــض
األرسى ،ثــم تراجعــوا عــن املعلومة الحقـاً ،وتكرر
هــذا األســلوب مــع مجموعــة مــن املعتقلــن.
كــا فرضــت إدارة الســجون االرسائيليــة عــى
املعتقلــن حديثـاً العــزل ملــدة  14يومـاً يف مراكز
التوقيــف والتحقيــق أو أقســام «املعبــار» 7قبــل
نقلهــم الحقــاً إىل أقســام األرسى يف الســجون
واصطلحــت عــى أقســام عــزل األرسى بأماكــن
«بالحجــر الصحــي»8؛ وجلبــت لــأرسى كاممــات
بنيــة اللــون ،لتوافــق لــون اللبــاس املخصــص
لألســر ،ضمــن تصنيفهــا العنفــي ،ووســمها
لــأرسى عــى مســتوى اإلجــراءات املتبعــة مبــا
يخــص الوبــاء يف كل ســجن.
وقــد شــكلت أدوات التكنولوجيــا الحديثــة،
والكامــرات عــى وجــه الخصــوص ،مخرجــاً
إلدارة الســجون للســيطرة بشــكل مضاعــف
عــى األرسى ،وذلــك مــن خــال االعتــاد عليهــا
لتقليــل االحتــكاك بــن الســجانني واألرسى مــع
تزايــد أعــداد اإلصابــات يف صفــوف الســجانني
واملحققــن بالفايــروس .وبهــذا ،عملــت إدارة
الســجون عــى ترســيخ أدوات ســيطرة حديثــة
واســتخدامها كبديــل عــن الســجان بجســده
املــادي ،حيــث ســاهم الوبــاء يف كشــف بنيــة
الســجن «الحــدايث» بشــكل واضــح .ميكــن
«املعبــار» مفــردة عربيــة تطلــق عــى األقســام التــي
7
يحتجــز فيهــا األرسى املعتقلــون حديثــاً ،واملوقوفــون ،واملنقولــون مــن
ســجون أخــرى.

وثقــت العديــد مــن الشــهادات لــأرسى يف بعــض مراكــز
8
التوقيــف التــي اســتخدمت كأماكــن «للحجــر الصحــي» منهــا مركــزي
«عتصيــون» و «حــوارة» ويعتــران مــن أســوأ مراكــز التوقيــف ،حيــث
جــرى «حجــر» األرسى «جامعيـاً» ،دون توفــر ألدىن االحتياجــات البرشيــة.
وقــد كان الجــزء األكــر ممــن أصيبــوا بالفايــروس ممــن جــرى نقلهــم
مــن مراكــز التحقيــق والتوقيــف ،حيــث أســهمت عمليــات النقــل التــي
تتــم عــر عربــة «البوســطة» يف انتقــال العــدوى بــن األرسى مــن خــال
الســجانني أو مــا يعــرف بقــوات «النحشــون» ،وحولــت بعــض أقســام
الســجون إىل مــا أســمته «بالحجــر الصحــي» فخصصــت قســم يف ســجن
«عوفــر» وهــو قســم ( ،)18وقســم يف ســجن «هداريــم» وقســم يف ســجن
«هشــارون» وقســم يف ســجن «رميــون».

التقدمي
حوارية
ُّ
القــول إن العنــف «الغــر املــريئ» يف الســجن
«الحــدايث» أصبــح واضح ـاً للحــد الــذي ميكــن
فيــه تجــاوز وصــف «الغــر مــريئ» ،فهــو
مــريئ عــر كامــرات املراقبــة وأجهــزة التحكــم
التــي غيبــت جســد الســجان كــادة ،وقــد ولَّــد
ذلــك تناقضــاً حــادا ً :يف الوقــت الــذي يحــاول
فيــه الســجان إنهــاء وجــود األســر ،يخــى ،يف
الوقــت نفســه ،مــن انتشــار الوبــاء بــن صفــوف
األرسى ،وهــذا األمــر يعيدنــا إىل الســجن كبنيــة
تحتمــل فيــه التســاؤل مــن جديــد :مــن هــو
الســجني؟ ومــن هــو الســجان؟
هنــا ،ميكــن اتخــاذ ســجن «عوفــر» منوذجــاً
واضحــاً عــى عمليــات التصنيــف التــي ح َّولــت
الوبــاء إىل أداة للســيطرة ،كونــه الســجن الــذي
ســجل العــدد األكــر مــن حيــث اإلصابــات بــن
صفــوف األرسى تحديــدا ً مبــا تُســمى بأقســام
«املعبــار» التــي يحتجــز فيهــا األرسى املوقوفــون
وحديثــو االعتقــال .فبعــد استشــهاد األســر داود
الخطيــب 9بتاريــخ الثــاين مــن أيلــول ،2020
حدثــت مواجهــة عنيفــة بــن قــوات القمــع
واألرسى يف قســمي ( )19و( ،)20حيــث ا ُحتجــز
الشــهيد الخطيــب حتــى ارتقائــه .ومل يتمكــن
األرسى يف األقســام األخــرى مــن معرفــة مــا
يجــري مــع رفاقهــم ،حتــى أن بعــض األقســام
علمــوا بنبأ استشــهاد األســر مــن خــال اتصالهم
مــع الخــارج ،وكأنهــم يف بقعــة جغرافيــة أخــرى
منفصلــة متامـاً عــن بقيــة األقســام ،ويف الوقــت
الــذي واجــه فيــه األرسى يف أقســام «املعبــار»
تزايــدا ً يف أعــداد املصابــن بالفايــروس ،كان
األرسى يف قســمي ( )19و( )20يواجهــون عمليــة
الشــهيد داوود الخطيــب ،ارتقــى يف ســجن «عوفــر»
9
يف الث��اين م��ن أيل��ول /ســبتمرب  ،2020وهــو مــن أرسى انتفاضــة
حكـاً بالســجن مــدة ( )18عامـاً ،وكان مــن املفــرض أن
األقــى ،قــى ُ
يتحــرر مــن ســجون االســتعامر نهايــة العــام الجــاري ،علـاً أن ســلطات
االحتــال تواصــل احتجــاز جثامنــه حتــى اليــوم.

93
قمــع هــي األعنــف منــذ مطلــع العــام الجــاري
 ،2020حيــث اســتخدمت قــوات القمــع الغــاز
والــرب والــكالب البوليســية ،وقــد رد األرسى
مــن خــال إعــادة وجبــات الطعــام يف األيــام
التاليــة كــرد عــى إجــراءات إدارة الســجون.
ميكــن القــول إن الواقــع الــذي فرضــه الوبــاء،
ســاهم يف تــايش عمليــات املواجهــة الجامعيــة،
عــى مســتوى الســجن الواحــد ،مــا يعنــي
أن الوبــاء شــكَّل أداة ســيطرة مضاعفــة عــى
األرسى ،األمــر الــذي يفتــح بــاب التســاؤالت
عــن مصريهــم يف مواجهــة جملــة مــن العوامــل
املركبــة التــي أفضــت عــى مــدار الســنوات
املاضيــة ،وتحديــدا ً بعــد إرضاب الكرامــة عــام
 ،2017إىل تراجــع كبــر عــى مســتوى املواجهــة
الجامعيــة لتغـ ُّول ســلطات الســجون االرسائيليــة.
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الفلسطينيون في لبنان
مروان عبد العال

الواقــع الفلســطيني يف لبنــان ،عــى مــا عــداه،
ميثــل حالــة فريدة تتشــابك فيهــا عوامــل
عــدة وميكــن وصفهــا أنهــا «خصوصيــة يف
الخصوصيــة»؛ إذ يختلــف التجمــع الفلســطيني
يف لبنــان عــن تجمعــات الشــعب الفلســطيني
األخــرى ،باعتبــاره الســاحة التــي احتضنــت
الظاهــرة املســلحة ،واملــكان الــذي اســتقرت فيــه
القيــادة الرســمية للشــعب الفلســطيني عــى
مــدار الفــرة منــذ الخــروج مــن األردن ســنة
 ،1970وحتــى خروجهــا رســمياً مــن لبنــان
ســنة .1982
الكلفــة االجتامعيــة التــي دفعهــا فلســطينيو
لبنــان نظــر احتضانهــم تجربــة الثورة املســلحة،
ومــا واجــه الفلســطيني هنــا مــن حــروب
ومجــازر واعتــداءات؛ كانــت لهــا مرتت ِّباتهــا يف
الكلفــة االجتامعيــة الباهظــة جــدا ً التــي دفعهــا
باملقارنــة مــع أي تجمــع فلســطيني آخــر :عــدد
مــن املخيــات دمــرت ،دفعــت كل عائلــة تقريب ـاً
هــذه الرضيبــة مــن حيــاة أبنائهــا دمــاً ونزفــاً
وتهجــرا ً .افتقــد الفلســطيني الالجــئ يف لبنــان
إىل أدىن حقــوق العيــش الكريــم ،وبــات ضحيــة
التطابــق بــن الالمعياريــة والقلــق الســيايس
ارتباطـاً بقانــون يتميــز بصــورة شــبحية متمثلــة
يف قوتــه املنفصلــة عــن فعاليــة قواعــده ،وتلــك
الصــورة هــي التــي تعمــل يف حالــة االســتثناء.
ين يتعامــل مــع الالجئــن
مثــاً ،القانــو ُن اللبنا ّ
الفلســطينيّني بوصفهــم أجانــب ،عــى الرغــم
مــن وجودهــم القــري يف لبنــان منــذ أكــر
مــن  70عامــاً ،مــا جعلهــم يف نطــاق الوضــع
امللتبــس والــذي يَ ْحــرم الالجئــن الفلســطينيني

بشــكل استنســايب مــن حقــوق يتمتّــع بهــا
ين ،مثــل
ُ
األجانــب مبوجــب القانــون اللبنــا ّ
حــق التملّــك (قانــون متلّــك األجانــب الجديــد
ّ
رقــم  296ســنة  .)2001كام يج ّردهــم مــن
الحقــوق األساســ ّية امل ُعــرف بهــا لالجئــن يف
القانــون الــدويل كالحرمــان مــن العمــل ،ومتلــك
الســكن ،والتنقــل وتأســيس جمعيــات ،فيــا
يعتــر التعليــم والصحــة والخدمــات العامــة
مــن مســؤولية وكالــة الغــوث (األونــروا) وليــس
الدولــة املضيفــة.
يعــاين الالجــئ الفلســطيني يف لبنان من قســاوة
الظــروف االقتصاديــة االجتامعيــة ،الســابقة
لجائحــة كورونــا ،وحتــى مــن أزمــة انخفــاض
القيمــة الرشائيــة للــرة اللبنانيــة .وجــه املعانــاة
يظهــر أكــر وضوحـاً يف املخيــات الفلســطينية،
كونهــا تعــاين مــن كثافة ســكانية عاليــة
وضيــق املســاحة الجغرافيــة ،مــع انســداد
إضايف لفــرص العمــل نتيجــة اإلغــاق املســتمر،
وخاصــة بعــد اســتمرار االلتــزام بخطــة التعبئــة
الحكوميــة اإلجــراءات االحرتازيــة بالحجــر
املنــزيل وعــدم التنقــل والتباعــد االجتامعــي.
إضافــة إىل األزمــة املتفاقمــة املتعلقــة بنقــص
يف الخدمــات األساســية وارتفــاع معــدل الفقــر
إىل نســبة زادت عــن  73%مــن الالجئــن
الفلســطينيني يف لبنــان ،ونقــص فــرص العمــل
الــذي زاد نســبة البطالــة إىل مــا فــوق  70%كــا
ذكرتهــا منظــات حقوقيــة تعنــى باألوضــاع
املعيشــية الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان.

التقدمي
حوارية
ُّ
يف الجائحــة جــرى إحيــاء الصــورة النمطيــة
الســلبية للمجتمــع الفلســطيني يف لبنــان ،ومــا
الكاريكاتــور الــذي نرشتــه جريــدة «الجمهوريــة»
مبناســبة ذكــرى الحــرب األهليــة اللبنانيــة،
منوذجـاً لهــذا الســلوك والــذي شــبه الفلســطيني
بفــروس كورونــا،
كــا كان رد الفعــل االنعــكايس يف الذهنيــة
الفلســطينية طبيعياً عــى ســلوك اإلحالــة الدامئــة،
بــدل أن يكــون االعــراف باملشــكلة! يتــم خــداع
الــذات بالهــرب مــن وجــه الحقيقــة ،وبتعليــق
األزمــة عــى الحلقــة األضعــف يف املعادلة ،كدعــوة
رئيــس القــوات اللبنانيــة «ســمري جعجع» مثــاً
إىل «اتخــاذ تدابــر كاملــة يف محيــط مخيــات
الالجئــن الفلســطينيني والســوريني ومنــع الدخول
إليهــا والخــروج منهــا» اســتعاد شــبح ســبعة
عقــود مــن التمييــز واإلقصــاء والعــزل والتهميــش
واملعاقبــة ،وقــد كان ذلــك الســتعادة صــورة املخيم
الســلبية يف الذهنيــة اللبنانيــة ،والتــي بــدأت
بربوباغانــدا عنرصية تلصــق الصفــات الســيئة
املنفــرة والســلبيّة بالالجــئ ،وانتهــت بالتحريــض
أن عــدوى الوبــاء منــه وليــس إليــه ،وذلــك بهــدف
خلــق جبهــة كراهية لــه وخلــق شــعور بالدون ّيــة
لديــه.
تتحكــم ثــاث جهــات فاعلــة يف تطبيــق الحقــوق
لالجئــن الفلســطينيني يف لبنان:
 .أاملســتوى املحــي :الدولــة املضيفــة والتــي
متثلهــا السياســة الرســمية اللبنانيــة
املنــوه عنهــا آنفــاً ،والتــي ال تنقصهــا
األســباب للتضييــق مبختلــف الســبل عــى
الفلســطينيني ألســباب محــض لبنانيــة.
 .باملســتوى الــدويل :ومتثلــه وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئــن الفلســطينيني «األونروا»
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والتــي تتــواىل فصــول تقليــص خدماتهــا
كتمهيــد لتصفيــة قضيــة فلســطني مــن
مدخــل قضيــة الالجئــن.
 .جاملســتوى الوطنــي :ومتثلــه منظمــة
التحريــر الفلســطينية ،بوصفهــا القطــاع
الوطنــي العــام الــذي كان لبنــان مقرهــا
األول حتــى العــام  ،1982والتــي بــدأ
دورهــا بالرتاجــع تدريجيــاً إىل أن جــاء
توقيــع اتفــاق «أوســلو» ،الــذي شــكّل
منعطفــاً نوعيــاً خطــرا ً جــدا ً يف تراجــع
مســؤوليتها عــن الالجئــن ،وخاصــة مــع
قيــام الســلطة الفلســطينية التــي يعتــر
الخــارج الفلســطيني عمومـاً خــارج نطــاق
صالحيتهــا .يف التعامــل مــع الجائحــة
تحملــت األونــروا النصيــب األكــر مــن
املســؤولية وبإســناد مــن جمعيــة الهــال
األحمــر الفلســطيني يف إقليــم لبنــان ،حيث
تــم تشــكيل خليــة أزمــة صحيــة ترتأســها
إدارة األونــروا ،وتشــارك فيهــا جميعــة
الهــال األحمــر الفلســطيني ومنظمــة
اليونيســيف ،وجمعيــة الشــفاء للخدمــات
اإلنســانية ،جمعيــة النــداء اإلنســاين،
مستشــفى األقــى يف عــن الحلــوة،
وجمعيــة أنــرا ،وجمعيــة العــون الطبــي
للفلســطينيني  .MAPوبالتنســيق مــع
وزارة الصحــة اللبنانيــة ومنظمــة الصحــة
العامليــة والصليــب األحمــر اللبنــاين بشــكل
خــاص ،وضعــت خطــة لنقــل أي مريــض
يتعــرض لإلصابــة مــن داخــل املخيــات
مبرافقــة طواقــم طبيــة ،وجهــزت األونــروا
أماكــن حجــر خاصــة للفلســطينيني
وتجهيــز مستشــفى الهمــري التابــع
للهــال األحمــر الفلســطيني الســتقبال
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أوىل لحــاالت مشــتبه فيهــا او مصابــة
وتقديــم فحــص .PCR
لقــد أدَّى تقزيــم املــروع الوطنــي الفلســطيني،
واختــزال منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن
وطــن معنــوي إىل إطــار شــكيل ،إىل إســقاط
دور الشــتات وتحديــدا ً الالجــئ يف لبنان وأشــعره
باليُتــم الســيايس ،وقــد تصاعــد ذلــك مــع تأثــر
الرتكيبــة الطائفيــة اللبنانيــة يف التنصــل مــن
االلتزامــات والوجبــات املوضوعيــة لالجئــن
الفلســطينيني ،حيــث تــم االكتفــاء بتأكيــد
املوقــف اللبنــاين مــن الوجــود الفلســطيني
وتأييــد القضيــة الفلســطينية مبــا ورد يف اتفــاق
الطائــف «ال للتوطــن» وهــذا مبــدأ وليــس
سياســة ،وقــد أدى هــذا إىل تنامــي الهاجــس
الوجــودي الفلســطيني يف لبنــان ،نتيجــة
سياســات التفكيــك والفــن املذهبيــة التــي تحيــط
بالبيئــة السياســية يف عمــوم البلــد ،وهــي ناتجــة
عــن وجــود ذاكــرة فلســطينية ســوداء يعززهــا
طريقــة التعاطــي األمنــي مــع املخيــات ،مــا
ضاعــف اإلحســاس بخطــر اســتخدامه كبــؤرة
أمنيــة وتشــويه وتغيــر هويتــه وداللتــه
ورمزيتــه الوطنيــة ،وشــيطنة املخيــم كمطالــب
بالحــق ومناضــل مــن أجلــه.
التســوية عــى الصعيــد الفلســطيني ،ســتحمل
لبنــان (كحلقــة ضعيفــة) حــل قضيــة الالجئــن
عــى حســابه ،وتنصــل مــن أي التزامــات
بالحقــوق املدنيــة ،وتحميــل مســؤولية بــؤس
املخيــات لألونــروا واملجتمــع الــدويل والفصائــل
الفلســطينية جميعهــا وألســباب عديــدة .وأمــام
هــذا الهــروب مــن تحمــل املســؤولية كدولــة
مضيفــة ،جعــل الفلســطيني يف ظــل حيــاة
عاريــة.
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إن املدخــل املؤقــت لحاميــة الوجــود الفلســطيني
املؤقــت يف لبنــان ،يبــدأ مبواجهــة أشــكال
تهميــش الالجــئ وتحويلــه إىل عنــر
ســلبي ،وخاصة عــر سياســات متبعــة
لتجويــف املجتمــع بتحويلــه إىل مجتمــع إعالــة،
قابــل للتســليع واالســتخدام الســيايس ،واخرتاقــه
بأفــكار أو جمعيــات أو مجموعات ضــارة وخبيثــة
ومدمــرة ،ولعــل مــن شــأن ذلــك أن يغــذي قيــم
التبعيــة والــوالء والنزعــة الفرديــة ،ويــؤدي
إىل اإلرضار بالبيئــة االجتامعيــة بآفات وأمــراض
شــتى ،جميعهــا تؤســس بشــكل تلقــايئ لذهنيــة
اإلعالــة ،وأقلهــا بجعل الشــأن الفلســطيني هــو
قضيــة إنســانية وليســت قضيــة وطنيــة ،أي
قضيــة إغاثيــة وليســت قضيــة سياســية .وهــذا
ينطلــق مــن:
1 .1تحريــر الالجئــن الفلســطينيني مــن عقــدة
االســتهداف مــن قبــل سياســات الدولــة
العميقــة يف لبنــان ،مــن خــال إنهــاء هــذا
السياســات التمييزيــة ،وتبنــي سياســات
حاميــة للفلســطينيني وصديقــة لهــم وأن
ميــارس الــكل الفلســطيني هــذه السياســة
كمصلحــة مشــركة.
2 .2تحريــر الطاقــات النضاليــة الفلســطينية،
مــن عوامــل الفئويــة واالنقســام
والفصائليــة والجهوية ،وعــى الخطــاب
واملامرســة السياســية أن ترتقــي إىل حقيقة
أن شــعبنا يف لبنــان يف دائــرة الخطــر،
والتأكيــد أن وظيفــة أي قيــادة وطنيــة أن
تضــع نصــب عينيهــا كيــف تقــود شــعبها
وليــس فصيلهــا فقــط ،واســتعادة دور
املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية الجامعــة
والتــي تعيــد مكانــة الشــتات الفلســطيني
يف القــرار الوطنــي التــي يجــب أن تصــب
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حكــاً يف االشــتباك التاريخــي املجتمعــي
املبنــي عــى التناقــض الرئيــي مــع
اإلحتــال باتجــاه تنفيــذ حــق العــودة اىل
فلســطني.
3 .3عقــد مؤمتــر وطنــي لفلســطينيي لبنــان،
ببعــد اقتصــادي واجتامعــي باعتبــار أننــا
«مجتمــع متضامــن متكافــل» للعنايــة
بأوضــاع الالجئــن الفلســطينيني يف
لبنــان بعيــدا ً عــن االختالفــات السياســية،
ثــم يتفــرع عنــه لجــان شــعبية تجمــع
املؤسســات يف جميــع املخيــات مــن
ذوي االختصــاص ورجــال أعــال ملتابعــة
التطــورات وتقديــر االحتياجــات اليوميــة
ألبنــاء الشــعب الفلســطيني.
هــذه مداخــل قــد تؤســس لحركــة سياســية
إيجابيــة يف ســبيل حفــظ الوجــود والــروح
واالنتــاء الوطنــي ،وتحــت شــعار« :العدالــة،
والكرامــة ،والعــودة» ،مبعنــى تكامــل الكيــان
اللبنــاين والهويــة الوطنيــة الفلســطينية ،وتجميع
القوى االكــر جديــة فلســطينياً والتنســيق
والحــوار مــع قــوى سياســية ورســمية لبنانيــة،
ويجــب أن تراعــي اللغــة السياســية التــوازن بــن
الرتكيبــة السياســية يف لبنــان مــن جهــة ،ومــن
جهــة أخــرى تفعيــل املطالبــة بالحقــوق املدنيــة
واالجتامعيــة ،لتتضمــن اســراتيجية فلســطينية
لبنانيــة يف مواجهــة خطــر التوطــن والتهجــر،
وإال فــان الصمــت يعنــي تأييــد سياســات
الضغــط باتجــاه التهجــر ،ونعلــم مــا تتضمنــه
صفقــة القــرن مــن اســتهداف لالجئــن وحــق
العــودة.
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الفلسطينيون في الواليات المتحدة
لبنى قطامي

تتبعــت هــذه املقالــة آثــار جائحــة كورونــا عــى
الجاليــة الفلســطينية يف الواليــات املتحــدة،
وقــد أضافــت التقســيامت السياســية والعرقيــة
للجاليــة الفلســطينية شــيئاً مــن الصعوبــة عــى
عمليــة جمــع املعلومــات والبيانــات ،وكذلــك عــى
عمليــة الوصــول للخدمــات األساســية خــال
الجائحــة ،وكان هــذا ،جزئيــاً ،نتيجــة لعالقــة
الجاليــة املشــحونة مــع كل مــن حكومــة الواليــات
املتحــدة والســلطة الفلســطينية .ســتدرس هــذه
املقالــة أيضــا طــرق تأثــر العالقــة املعقــدة مــع
هــذه النظــم السياســة عــى الجاليــة الفلســطينية
خــال الجائحــة ،وكذلــك نشــوء مبــادرات
الجــذور الشــعبية والحمــات والشــبكات
القامئــة عــى الدعــم املجتمعــي املتبــادل مــع
الرتكيــز ،بشــكل أســايس ،عــى حركــة الشــباب
الفلســطينيني كحالــة دراســية ،وســتبحث يف
كيفيــة متكُّــن الجاليــة مــن الحفــاظ عــى
خدمــات املســاعدة املتبادلــة يف خضــم األزمــة
السياســية املتصاعــدة التــي تتطلــب اهتاممهــم
داخــل الســياق األمريــي والفلســطيني.
أوال :حكومة الواليات المتحدة األمريكية
ً

يصنــف العــرب كـــعرق «أبيــض» يف اإلحصاءات
الرســمية يف الواليــات املتحــدة ،وقــد جــاء هــذا
نتيجــة احتجاجــات ومطالــب املهاجريــن العــرب
األوائــل ،يف مطلــع القــرن العرشيــن ،حيــث
ســعوا لتصنيفهــم كـ«بيــض» مــن أجــل الحصول
عــى بعــض االمتيــازات السياســية ضمــن النظام
العنــري األمريــي الــذي ســمح بالحصــول
عــى املواطنــة ،وحــق التملــك ،والعديــد مــن

الحريــات املدنيــة والسياســية للمهاجريــن
البيــض يف ذلــك الوقــت فقــط .بعــد حركــة
الحريــات املدنيــة يف ســتينيات القــرن املــايض،
تــم التعامــل مــع بيانــات اإلحصــاء يف الرســمية
لــدى حكومــة الواليــات املتحــدة بشــكل مختلــف.
فقــد تــم اســتخدامها مــن أجــل جعــل تجمعــات
غــر البيــض واألفــراد واألحيــاء املهمشــة مؤهلــة
للخدمــات العامــة واملصــادر والربامــج املخصصة
ملعالجــة العنرصيــة العرقيــة ومــا نتــج عنهــا مــن
ظلــم يف فــرص التعليــم واإلســكان والتوظيــف
والصحــة وغريهــا مــن الحقــوق االجتامعيــة.
بالرغــم مــن أن املنظــات العربيــة كانــت
تدعــو إلعــادة تصنيــف اإلحصــاء الرســمي منــذ
منتصــف الثامنينيــات ،إال أنــه مل تتــم إعــادة
تصنيفهــم قانونيــاً .حتــى العــام  ،2016كان
مكتــب اإلحصــاء بصــدد تحضــر واعتــاد فئــة
جديــدة لإلحصــاء العــري (كل عــر ســنوات)
والتــي شــملت األفــراد مــن الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا ( .)MENAيف ظــل إدارة
ترامــب ،ألغــى مكتــب اإلحصــاء فئــة ()MENA
واســتمر إحصــاء  2020يف تصنيــف العــرب/
الفلســطينيني كـ«بيض».
لقــد خلــق هــذا التصنيــف الخاطــئ العديــد مــن
التحديــات للجاليــة ،مــا أثــر يف قدرتهــا عــى
الحصــول عــى بعــض الحريــات السياســية
وتأمــن الخدمــات واملــوارد االجتامعيــة
واالقتصاديــة .وكنتيجــة للتصنيــف األبيــض مــن
وجهــة النظــر القانونيــة والعرقيــة ،فــإن املنظامت
العربيــة ممنوعــة مــن الوصــول إىل املــوارد املاليــة
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الحكوميــة املخصصــة للمجموعــات املضطهــدة
األخــرى .وبأكــر مــن ذلــك ،فإنــه بينــا تصاعدت
السياســات املناهضــة للعــرب واملســلمني مــن
أحــداث ســبتمرب يف العــام  ،2001فقــد حـدَّت قلة
الوصــول عــى البيانــات اإلحصائيــة مــن قــدرة
الجاليــة عــى الحشــد ضــد السياســات العنرصيــة
يف الواليــات املتحــدة وسياســتها الخارجيــة تجــاه
فلســطني واملنطقــة العربيــة.
منــذ أن بــدأت جائحــة كورونــا ،عانــت العديــد
مــن املنظــات املجتمعيــة العربيــة مــن قلــة
املــوارد الالزمــة لالســتجابة لالحتياجــات
املجتمعيــة املتناميــة ،ويعــود ذلــك ،جزئيــاً،
للتصنيــف الخاطــئ .إضافــة إىل ذلك ،مل تســتطع
مراكــز جمــع البيانــات مــن تســجيل املصابــن
الفلســطينيني/العرب بشــكل صحيــح ألنــه
تــم تســجيلهم ضمــن فئــة «بيــض» .مل يكــن
الفلســطينيون/العرب قادريــن عــى االعتــاد
عــى الحكومــة األمريكيــة للحصــول عــى املوارد
املناســبة أو التمثيــل الســيايس قبــل فــرة الوبــاء
ويف أثنائهــا.
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للحصــول عــى إعانــات البطالــة .كــا مل يتأهــل
العديــد مــن أفــراد املجتمــع أيضــاً للحصــول
عــى قــروض تجاريــة صغــرة للحفــاظ عــى
أعاملهــم قامئــة خــال األشــهر القليلــة األوىل
مــن الحجــر الــذي فرضــه الوبــاء ،لذلــك ،تأثــر
العديــد مــن أفــراد املجتمــع الفلســطيني بشــكل
كبــر مــن التحديــات االقتصاديــة التــي تســبب
فيهــا الوبــاء .مل تقــدم الدولــة حاميــة اقتصاديــة
كافيــة للعــال ،وتغطيــة تأمــن صحــي
مناســبة ،ومــوارد صحيــة ،وقــد أثــر ذلــك عــى
الفلســطينيني وكذلــك املجتمعــات األخــرى مــن
امللونــن وأفــراد الطبقــة العاملــة.
ثانياً  :السلطة الفلسطينية

منــذ اتفاقيــات أوســلو ،متــت تصفيــة العديــد من
النقابــات الشــعبية يف الواليــات املتحــدة والتــي
كانــت مرتبطــة مبنظمــة التحريــر الفلســطينية
بشــكل وثيــق جــدا ً ،وقــد متثلــت العالقة الرســمية
الوحيــدة بــن الفلســطينيني يف الواليــات املتحــدة
والســلطة الفلســطينية بعــد أوســلو مــن خــال
مكتــب بعثــة منظمــة التحريــر الفلســطينية يف
واشــنطن العاصمــة ،وقــد تــم إغالقــه مؤخــرا ً
نتيجــة لسياســات إدارة ترامــب بشــأن فلســطني.
لكــن هنــاك العديــد مــن الشــبكات غــر الرســمية
التــي تتمثــل بالداعمــن لألحــزاب الفلســطينية
يف الشــتات األمريــي .يف حــن أن هنــاك عــددا ً
مــن املؤسســات التابعــة للســلطة الفلســطينية
يف الواليــات املتحــدة ،إال أنــه ال ميكــن مقارنــة
ارتباطهــا باملجتمــع مــع مــا كان موجــودا ً يف
الســابق – قبــل أوســلو.

ينتمــي جــزء كبــر مــن املجتمــع الفلســطيني
يف الواليــات املتحــدة إىل الطبقــة الوســطى،
ومل تتأثــر رشائحهــا بشــكل كبــر بالتحديــات
االقتصاديــة التــي يفرضهــا الوبــاء ،ومــع ذلــك،
فــإن العديــد مــن الفلســطينيني يف الواليــات
املتحــدة هــم عــال أساســيون مــن الطبقــة
العاملــة ،مبــا يف ذلــك ســائقي ســيارات األجــرة
و«أوبــر» ،وأصحــاب املتاجــر الصغــرة ،والباعــة
املتجولــن ...إىل آخــره .مل تكــن بعــض هــذه املهن
مؤهلــة العتبارهــا كبطالــة أثنــاء الوبــاء :العــال
غــر املرخصــن (الســائقون وباعــة عربــات
نتيجــة للعالقــات القانونيــة املقطوعــة بــن
الشــوارع مثــاً) مل يكونــوا مؤهلــن للحصــول
املجتمــع الفلســطيني يف الواليــات املتحــدة
عــى شــيكات التحفيــز الحكوميــة الفيدراليــة
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والقيــادة الفلســطينية ،كان دور الســلطة
الفلســطينية خــال هــذا الوبــاء ضئيــاً ،ومــع
ذلــك ،يجــب التعــرف عــى شــكلني مــن أشــكال
التنســيق يف هــذا الســياق:
أوالً ،منــذ بدايــة تطبيــق قوانــن الحجــر املنــزيل
بســبب الجائحــة (آذار -أيــار) ،اتضــح أن هنــاك
عــددا ً مــن الفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة
عالقــن يف الواليــات املتحــدة نتيجــة إلغــاق
الحــدود وإغــاق رشكات الطــران ،ووصــل كل
هــؤالء األشــخاص يف البدايــة بتأشــرات طالــب
أو زائــر وكان الكثــر منهــم عرضــة لخطــر
تجــاوز الجــدول الزمنــي املمنــوح يف تأشــراتهم،
وقــد نســق بعــض قــادة الجاليــة الفلســطينية
يف الواليــات املتحــدة ،بالتعــاون مــع الســلطة
الفلســطينية ،اســراتيجية دبلوماســية دوليــة
لعــودة هــؤالء األشــخاص إىل ديارهــم .منــذ
مايو-أيــار ،أرســلت اململكــة األردنيــة رحــات
جويــة خاصــة إىل مطــاري شــيكاغو ونيويــورك
مخصصــة لعــودة الفلســطينيني واألردنيــن إىل
أوطانهــم ،وعنــد وصولهــم إىل عــان ،تــم نقــل
الفلســطينيني بالحافلــة مبــارشة إىل الحــدود
حيــث خضعــوا لفحــص كورونــا.
إذا كانــت نتيجــة االختبــار ســلبيةُ ،ســمح لهــم
بالدخــول إىل بالدهــم ،إذا ثبتــت إصابتهــم،
فســيتم عزلهــم يف الحجــر الصحــي حتــى
يصبحــوا يف حالــة جيــدة مبــا يكفي للعــودة إىل
املنــزل .أعــادت هــذه الرحــات الجويــة املحــددة
حــوايل  2600فلســطيني ،يحملــون بطاقــات
هويــة ،إىل فلســطني.
ثاني ـاً ،تــم تشــكيل شــبكة وطنيــة غــر رســمية
مــن ممثلــن عــن الجاليــات الفلســطينية يف
مواقــع جغرافيــة مختلفــة يعيــش فيهــا عــدد
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كبــر مــن الفلســطينيني ،وكانــت املهمــة
الرئيســية للشــبكة دمــج اإلحصائيــات الخاصــة
بالعــدد اإلجــايل للحــاالت املؤكــدة وإبــاغ
الســلطة الفلســطينية بهــا .اعتبــارا ً مــن  1أكتوبــر
 ،2020أفــاد ممثــل عــن الشــبكة أنــه كان هنــاك
مــا مجموعــه  865فلســطينياً أو مــا يزيــد يف
الواليــات املتحــدة أصيبــوا بالفــروس باإلضافــة
لـــ 58حالة وفــاة ،وتشــمل هــذه األرقــام جاليات
مــن جنــوب كاليفورنيــا وشــال كاليفورنيــا
وأوهايــو ولويزيانــا وميشــيغان ونيوجــريس
وتكســاس وفريجينيــا الغربيــة ونيويــورك ،مــن
بــن أماكــن أخــرى ،وتشــر االحصائيــات أن
نيويــورك كانــت واحــدة مــن أكــر املجتمعــات
تــررا ً خــال املرحلــة األوىل مــن الوبــاء ،بينــا
يبــدو أن الجاليــة الفلســطينية يف أوهايــو هــي
األكــر تــررا ً اعتبــارا ً مــن أكتوبــر .2020
ثالثاً  :مبادرات المساعدة المتبادلة

جــر َد مــن
تبنــى الفلســطينيون ،كشــعب محتــل ُ
دولتــه وممتلكاتــه ،وجهــات نظــر ســاخرة حــول
املؤسســات السياســية والــدول والنظــام العاملــي،
حتــى عندمــا كان عليهــم بالــرورة االعتــاد
عليهــا مــن أجــل البقــاء وبنــاء االســراتيجية
السياســية .يف الســنوات التــي توجــت بانطــاق
الثــورة الفلســطينية ،تــم حشــد مفاهيــم االعتــاد
عــى الــذات واملشــاركة الشــعبية يف النضــال
بشــكل فعــال إلنشــاء عــدد مــن الربامــج التــي
أصبحــت ركائــز مهمــة للثــورة ،وكان االهتــام
باحتياجــات النــاس اليوميــة مــن خــال الربامــج
االجتامعيــة والصحيــة واالقتصاديــة عنــرا ً
مهــاً يف البنيــة التحتيــة ملنظمــة التحريــر
الفلســطينية .رغــم أن اتفاقيــات أوســلو أهلكــت
الــروح الشــعبية للنضــال الفلســطيني املنظــم
ح عديــدة ،وعــى الرغــم مــن أنهــا
مــن نــوا ٍ

التقدمي
حوارية
ُّ
قطعــت أوصــال النقابــات الشــعبية واملنظــات
الشــعبية يف الشــتات ،إال أن هــذه املبــادئ
تســتمر يف دفــع جيــل جديــد مــن النشــطاء
واملناضلــن الفلســطينيني ،فقــد جــددت العديــد
مــن املجموعــات الناشــطة داخــل التجمعــات
الفلســطينية هــذا اإلرث خــال الوبــاء ،وقدمــت
خدمــات اجتامعيــة وصحيــة واقتصاديــة حيويــة
للحفــاظ عــى عافيــة املجتمــع يف ظــل غيــاب
برامــج حكوميــة فعالــة.
عــى ســبيل املثــال ،قامــت شــبكة واســعة مــن
نشــطاء املجتمــع الفلســطيني يف جميــع أنحــاء
الواليــات املتحــدة بدعــم الطــاب الفلســطينيني
القادمــن مــن خــارج البــاد ،واألرس ذات الدخــل
املنخفــض مــن خــال تغطيــة تكاليــف اإليجــار
يف األشــهر األوىل مــن الوبــاء .قدمــت جمعيــات
قرويــة ،مثــل جمعيــة بيــت حنينــا واتحــاد رام
اللــه والعديــد غريهــا ،معلومــات مهمــة حــول
كيفيــة الحفــاظ عــى األمــان أثنــاء الوبــاء
ملجتمعاتهــم املحليــة عــر منصــات اإلنرتنــت،
كــا نظمــت العديــد مــن املؤسســات املجتمعيــة
(مثــل املنظــات املجتمعيــة العربيــة يف شــيكاغو
ونيويــورك) حمــات توزيــع املــواد الغذائيــة
والصحيــة وبرامــج اجتامعيــة وصحيــة حيويــة.
قــدم املركــز الثقــايف الفلســطيني األمريــي
( )PACCيف نيوجــريس واحــدة مــن أكــر
حمــات املســاعدة املتبادلــة حيويــة واتســاعاً،
وقــد اشــتملت عــى توزيــع الســلع األساســية،
ونقــل املعلومــات ذات الصلــة إىل املجتمــع
باإلضافــة إىل العديــد مــن الخدمــات األخــرى،
كــا نظّــم مركــز املجــدل يف إلـــ كاجــون –
كاليفورنيــا الــيء نفســه ،واســتعد مؤخــرا ً
لتعيــن منســق للصحــة العامــة ميكنــه دعــم
املجتمــع بالتثقيــف واملــوارد الصحيــة الكافيــة.
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كانــت حركــة الشــباب الفلســطينيني واحــدة
مــن املنظــات التــي نفــذت العديــد مــن
حمــات املســاعدة املتبادلــة يف كافــة انحــاء
الواليــات املتحــدة :يف ســان فرانسيســكو،
انضمــت الحركــة إىل جمعيــة البقالــن العــرب
ومنظــات أخــرى إليصــال الطعــام والســلع
األساســية للمجتمعــات املحتاجــة ،يف لــوس
أنجلــوس ،عمــل فــرع الحركــة مــع ائتالفــات
أخــرى إلعــداد كتيــب مــوارد باللغــة العربيــة
وتوزيعــه عــى األرس الناطقــة باللغــة العربيــة؛
تضمــن دليــل املــوارد معلومــات وتعليــات
وقامئــة االتصــال املتعلقــة مبؤسســات الخدمــات
الصحيــة ،وبرامــج اإلغاثــة االقتصاديــة والغذائيــة
وغريهــا ،يف ميشــيغان ،عملــت الحركــة ضمــن
تحالــف مــن املجموعــات واملؤسســات األخــرى
لتســاعد عــى ربــط املجتمــع مبجموعــة متنوعــة
مــن الربامــج والخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة
والجمعيــات األخــرى ،كــا ســاعد فــرع الحركــة
الجاليــة الفلســطينية هنــاك برتجمــة االســتامرات
والطلبــات الخاصــة مبختلــف الربامــج الفيدراليــة
مثــل طلبــات الحصــول عــى مخصصــات
البطالــة ،يف هيوســن – تكســاس ،ســاعد فــرع
الحركــة يف تأســيس تحالــف هيوســن للمجتمــع
العــريب للمســاعدة املتبادلــة بالتشــارك مــع
مجموعــات عربيــة محليــة مختلفــة ،لقــد وزعــوا
البضائــع ،وســاعدوا العائــات العربيــة املحتاجــة
ماديــاً والعائــات التــي تعــاين مــن صعوبــات
يف الســكن ،وأكــر مــن ذلــك بكثــر .كانــت
جميــع جهــود الحركــة عــى مســتوى القاعــدة
الشــعبية بــدون موظفــن بأجــر ،وكانــت جــزءا ً
مهــاً مــن إعــادة تنظيــم املنظــات الثقافيــة
والسياســية الفلســطينية حــول مبــدأ مهــم يف
التنظيــم :هــو بنــاء قاعــدة مجتمعيــة مــن خــال
رعايــة املجتمــع لنفســه ،يف حــن أن الحركــة
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قــد أدركــت منــذ فــرة طويلــة أهميــة سياســة مــن أجــل الحريــة ،ال ســيام منــذ الحــرب عــى
رعايــة األشــخاص العاديــن يف املجتمــع ،إال اإلرهــاب وخاصــة مــع اســتمرار قمــع وتجريــم
أنهــا مل تقــر هــذه الخدمــات والربامــج عــى النشــاط الفلســطيني يف الواليــات املتحــدة
وهــو مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأنظمــة الرشطــة
الفلســطينيني والعــرب.
والســجون التــي تــر مبجتمعــات الســود
رابعاً  :تقاطع الجائحة مع التظاهرات االمريكية
وامللونــن.
اجتاحــت الواليــات املتحــدة انتفاضــة واســعة
لــذا ،يف حــن أن عمــل الحركــة يف حمــات
النطــاق مطالبــة بالعدالــة العرقيــة يف أعقــاب
املســاعدة التبادليــة والــذي يدعــم املجتمعــات
مقتــل جــورج فلويــد يف مايــو  -أيــار 2020
الفلســطينية/العربية املحليــة هــو أمــر حيــوي،
بواســطة رشطــة مينابولــس ،وانضــم العديــد
فــإن برامجهــا أثنــاء الوبــاء مل تقتــر عــى
مــن الفلســطينيني والعــرب يف الواليــات املتحــدة
الخدمــات وال عــى املجتمعــات الفلســطينية/
إىل الحركــة املناهضــة لعنــف الدولــة العنرصيــة
العربيــة وحدهــا .عــى ســبيل املثــال ،نظمــت
ضــد الســود ،وأقامــوا روابــط عميقــة بــن
الحركــة حمــات لجمــع التربعــات مــن خــال
االحتــال اإلرسائيــي لفلســطني والقمــع املمنهــج
بيــع قمصان كتــب عليهــا «فلســطينيون مــن أجل
ضــد مجتمعــات الســود والســكان األصليــن
تحريــر الســود» .ذهبــت جميــع عائــدات الحملــة
واملهاجريــن يف الواليــات املتحــدة ،بينــا شــكل
إىل املنظــات املحليــة للســود لدعــم حراكهــم.
هــذا التضامــن تاريخيــاً جــزءا ً مــن النضــال
هــذه االلتزامــات السياســية واالجتامعيــة تجــاه
الفلســطيني ،شــهد العقــد املــايض تجديــد
املجتمعــات األخــرى مســتوحاة بالتأكيــد مــن
العالقــات بــن هــذه النضــاالت واملجتمعــات
التجربــة الفلســطينية .يف حــن أن عمــل الحركــة
وربــط بينهــا بشــكل أوثــق.
أثنــاء الوبــاء خاطــب املجتمــع الفلســطيني/
طــوال الجائحــة ،منــا الدعــم الفلســطيني للحركــة العــريب املحــي واملجتمعــات األخــرى املتــررة
وانخرطــت مجموعــات مثــل حركــة الشــباب مــن العنــف والظلــم واضطهــاد الدولــة املمنهــج،
الفلســطيني بعمــق يف الحركــة حيــاة الســود إال أن عملهــا امتــد أيض ـاً إىل مــا هــو أبعــد مــن
مهمــة « »Black Lives Matterمــن خــال حــدود الواليــات املتحــدة.
االنضــام إىل االحتجاجــات عــى مســتوى البــاد
خامســاً  :التــزام المجتمعــات تجــاه فلســطين
مــن أتالنتــا إىل ســان فرانسيســكو ونيويــورك
والمنطقــة
إىل لــوس أنجلــوس ومــن هيوســن إىل
ديرتويــت والعديــد مــن األماكــن بينهــا .ينخــرط وإدراكاً منهــا ألهميــة الحفــاظ عــى صمــود
جيــل جديــد مــن الشــباب الفلســطيني يف هــذه شــعبنا الــذي يعيــش ظروفـاً صعبــة يف الوطــن
النضــاالت ،ليــس فقــط لربــط النضــال مــن أجــل ويف مخيــات الالجئــن يف املنطقــة ،دعمــت
فلســطني حــرة بنضــاالت الحريــة والعدالــة يف حركــة الشــباب الفلســطينيني عــددا ً مــن حمــات
الواليــات املتحــدة ولكــن أيضــاً ألنهــم يدركــون جمــع التربعــات .كانــت حملتهــا األكــر تهــدف
أنهــم أصحــاب مصلحــة يف النضــاالت املحليــة إىل التخفيــف مــن املصاعــب املاديــة للمخيــات
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يف لبنــان ،ال ســيام ألنهــا كانــت تكافــح بشــكل
خطــر خــال األزمــة االقتصاديــة التــي ســبقت
انتشــار الوبــاء .مــن خــال تقديــم الدعــم
الغــذايئ والصحــي ملخيمــي بــرج الرباجنــة
والبــداوي لالجئــن يف لبنــان بالتعــاون مــع
مؤسســات محليــة يف لبنــان ورشكاء لهــا يف
الواليــات املتحــدة ،أكــدت الحركــة عــى رضورة
تلبيــة االحتياجــات املاديــة للشــعب مــن أجــل
الحفــاظ عــى التزامنــا الســيايس تجــاه مســرة
نضالنــا كحركــة وكشــعب.
إن تحليلنــا الســيايس الثاقــب واملمــزوج بهــذه
الجهــود التطوعيــة غــر مدفوعــة األجــر عــى
مســتوى القاعــدة الشــعبية هــو كيــف وملــاذا
متيــز الحركــة عملهــا عــن أعــال املســاعدة التــي
تقــوم بهــا املنظــات الغــر حكوميــة الدوليــة؟
ومــن هنــا مــن الــروري أخــذ موقــف نقــدي
للطريقــة التــي لعبــت بهــا مســاعدات املانحــن
دورا ً أساســياً يف عرقلــة األهــداف التحرريــة
للنضــال الفلســطيني ،وتفريــغ األجيــال الجديــدة
مــن مضمونهــا الســيايس ،كانــت والحركــة
ومازالــت ناقــدا ً لعمــل املنظــات غــر الحكوميــة
التــي اضطلعــت بلعــب هــذا الــدور .ومــع ذلــك،
بــدالً مــن تجنــب تقديــم خدمــات املســاعدة،
قــررت الحركــة أن تنخــرط يف هــذا املجــال مــن
خــال اعتــاد منــوذج مختلــف يحمــل فــرص
تعميــق املــروع التحــرري بــدالً مــن الحــد مــن
تحقيقــه.
مــن خــال جهــود التنظيــم املحــي التــي
ســاهمت فيهــا الحركــة مــن أجــل حيــاة الســود
مهمــة  Black Lives Matterوتشــكيل وتقديــم
خدمــات املســاعدة املتبادلــة للمجتمــع ،قامــت
الحركــة أيضــاً بتنفيــذ نشــاطات عــى امتــداد
الواليــات املتحــدة ضــد صفقــة القــرن واتفاقيــة
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التطبيــع اإلماراتيــة اإلرسائيليــة ،مــن خــال
تنظيــم محــارضات عــر اإلنرتنــت ،واحتجاجــات
قوافــل الســيارات أمــام الســفارات ،وتعليــق
الالفتــات عــى جســور الطــرق الرسيعــة،
باإلضافــة إىل العديــد مــن األنشــطة األخــرى.
كــا ابتدعــت الحركــة أمناط ـاً بديلــة لالحتجــاج،
بســبب اإلجــراءات الوقائيــة التــي فرضتهــا
الجائحــة عــى األنشــطة الجامعيــة الواســعة.
عــى الرغــم مــن أن التعبئــة يف ظــل هــذه
الظــروف كانــت صعبــة ،إال أن هــذه األوقــات غري
املســبوقة وفشــل مؤسســات الدولــة يف تأمــن
الحلــول قــد عــزز اإللحــاح واإلبــداع وسياســة
الرعايــة والتضامــن وتجديــد االلتــزام بالنضــال
الســيايس بــن األجيــال الجديــدة التــي ســئمت
الوضــع الراهــن ،مــع العلــم أن عمــل حركــة
الشــباب ليــس ســوى مثــال واحــد يف الواليــات
املتحــدة يوضــح هــذا التوجــه وااللتــزام.
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الطلبة الفلسطينيون في كل مكان
ريتا عمار

شــغل مجموعــة مــن الطلبــة منــذ عامــن فكــرة
تأســيس جســم طــايب فلســطيني موحــد،
نســتطيع مــن خاللــه حشــد الجهــود الطالبيــة يف
الوطــن والشــتات وإعــادة مــد جســور التواصــل
بــن مجتمــع الطلبــة يف أماكنهــم املختلفــة؛ بغيــة
خلــق نقــاش طــايب يتنــاول «الــكل الفلســطيني»
ويناقــش قضايــا الطــاب يف ســياقاتها املختلفــة،
لتجــاوز واقــع الرشذمــة الجغرافيــة التــي فرضهــا
علينــا االســتعامر .كنــا نطمــح ،وال نــزال ،إىل
بلــورة خطــاب طــايب موحــد يف الجامعــات
التــي يوجــد فيهــا أجســام طالبيــة فلســطينية،
وســعينا أن يحمــل هــذا الخطــاب رؤى اجتامعيــة
واقتصاديــة وسياســية ونقابيــة .وقــد اســتطعنا
الخــروج بـ«صــوت طلبــة فلســطني» كفضــاء
لشــبكة عالقات واســعة مــن األجســام الطالبية يف
فلســطني املحتلــة والشــتات.
كان التواصــل غالب ـاً يتــم عــر مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،ويرتكــز االعتــاد األســايس وبــؤرة
العمــل عــى نشــاط األجســام داخــل الجامعــات،
وهــذا مــا انقطــع لألســف خــال جائحــة كورونا.
لكــن هــذا مل يثنينــا عــن العمــل ،إذ حاولنــا
اســتحداث أدوات إلكرتونيــة بديلــة ،واســتطعنا،
عــر جهــود جامعيــة للمجموعــات واألفــراد الذين
ينشــطون داخــل «صــوت طلبــة فلســطني»،
تطويــر أدواتنــا التقنيــة يف التعامــل مــع وســائل
التواصــل االجتامعــي ،واســتكامل النشــاط املوحد
عــر تلــك املنصــات.

أن ظــروف حياتنــا وســياقاتها مختلفــة ،فــا
يعايشــه الفلســطيني يف لبنــان يختلــف عــا
يعيشــه الفلســطيني داخــل األرايض املحتلــة عــام
 ،1948وإن شــكل النضــال للفلســطينيني يف
الجامعــات األردنيــة يختلــف عــن شــكل النضــال
يف جامعــات الضفــة الغربيــة ،وأن ســقف
الخطــاب يف غــزة ال يــوازي ســقف الخطــاب يف
أماكــن أخــرى ،وكنــا مضطريــن للتعامــل مــع
توجهــات وســياقات مختلفــة ومتعــددة .خــال
الجائحــة اســتطعنا ملــس االختــاف الذي يعيشــه
كل منــا بشــكل كبــر ،فعــى الرغــم مــن وجــود
ٌ
هــم وطنــي عــام ،لكــن التفاصيــل اليوميــة التــي
تشــكل حيــاة كل منــا تختلــف بدرجــات كبــرة:
هنــاك مــن يتبــع لوكالــة الغــوث ،ومــن للســلطة
الفلســطينية ،ومــن لحكومــة حــاس ،ومــن
يتبــع مكره ـاً للســلطات اإلرسائيليــة ...مــا عنــى
أننــا أمــام ظــروف مختلفــة جــدا ً.

إن حجــم الــرر عــى الالجئــن الفلســطينيني
يف لبنــان ال يشــبه حجــم الــرر الــذي لحــق
بأهــايل الضفــة الغربيــة أو فلســطني املحتلــة
يف العــام  .1948مل تســتطع منظمــة التحريــر
الفلســطينية وال الســلطة الفلســطينية تســهيل
إجــراءات ســفر الطلبــة الفلســطينيني يف لبنــان
الذيــن يدرســون يف جامعــات مختلفــة حــول
العــامل ،أي أنهــم مل يصلــوا إىل صيغــة اتفــاق مع
الدولــة اللبنانيــة مــن أجــل توفــر طــرق العــودة
إىل لبنــان ،كــا مل تســتطع وزارة الخارجيــة يف
رام اللــه التنســيق بفاعليــة لطلبتهــا العالقــن يف
عــى مــدى العامــن الســابقني ،كنــا نلمــس الخــارج للســفر عــر مطــارات األردن أو غريهــا،
مــن خــال العمــل املشــرك والتواصــل املســتمر والســفارات يف بعــض األحيــان مل تتعــرف عــى
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الطلبــة الفلســطينيني الذيــن لجــأوا اليهــا باحثني
عــن مــأوى بســبب الظــروف االقتصاديــة التــي
رضبــت أوســاط الطلبــة نظــرا ً لتأثــر الوضــع
االقتصــادي لعائالتهــم وانقطــاع معظــم األعــال.
لقــد وضعتنــا هــذه املشــاكل ،كطلبة فلســطينيني،
أمــام الســؤال التــايل :كيــف نســتطيع العمــل
بشــكل جامعــي عــى حــل هــذه املصاعــب؟ ومــا
هــو الــدور الــذي نســتطيع لعبــه يف الضغــط
عــى الســلطة أو وكالــة الغــوث أو غريهــا
للقيــام بواجبهــا تجــاه الطلبــة؟ وكيــف نســتطيع
تقديــم الدعــم لزمالئنــا الطلبــة الذيــن ميــرون
بأزمــات مختلفــة؟
إن االجابــة عــى الســؤال عســرة ،لكننــا نــدرك
أن توحيــد الجهــود الطالبيــة وبنــاء خطــاب
موحــد يســتوجب أيضــاً بنــاء شــبكة كبــرة
مــن العالقــات نســتطيع مــن خاللهــا التعامــل
مــع ظــروف الطــاب املختلفة ومشــاكلهم بشــكل
فــوري ،وآين رمبــا ،وهــذا مــا يجــب العمــل عليــه
وتطويــره .هنــاك رضورة تطويــر أدوات عملنا يك
نســتطيع توفــر بيئــة حاضنــة للطلبــة ،فــاذا
مــا اســرجعنا تجربــة االتحــاد العــام لطلبــة
فلســطني ،نســتطيع قيــاس مــدى فعاليــة الــدور
الــذي لعبــه االتحــاد ،فقــد اســتطاع عــى مــدار
ســنوات خلــق أجســام وبــؤر عمــل يف كثــر
مــن الــدول ،حيــث حفَّــز انخــراط الطلبــة يف
أوســاط جديــدة ،كــا اســتطاع حــل مشــاكل
الطلبــة ،وســاعدهم يف مســائل املنــح الدراســية
والســكنات الطالبيــة وايجــاد فــرص عمــل ،وهــذا
مل يكــن ليحــدث دون وجــود شــبكة عالقــات
كبــرة ضمــن عمــل منظــم ومؤطــر.
ال شــك أن هــذا الشــكل مــن العمــل النظامــي
التحــاد الطلبــة يلهمنــا اليــوم ،حتــى نســتطيع

105
التعامــل مــع التحديــات واملشــاكل العالقــة؛ ذلــك
لــك أن توحيــد الجهــود ال يعنــي فقــط التنســيق
لنشــاط موحــد ،بــل يعنــي الوحــدة القــادرة
عــى إعــادة خلــق جســم طــايب يتابــع الحيــاة
اليوميــة للطلبــة ،ويتعامــل معهــا بتفاصيلهــا
املختلفــة ،وينتــر لهــا.
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واالتحادات النقابية واقتصاد السوق
الباحث :وجيه الشيخ  /العيسه

تناقــش هــذه الورقــة العالقــة التــي ربطــت
بــن االتحــادات النقابيــة كتنظيــات مطلبيــة،
وارتباطهــا باألحــزاب السياســية ،وبالســلطات
التــي توالــت يف الســيطرة عــى األرايض
الفلســطينية خــال عقــود ،وتحــاول اإلجابــة
عــى ســؤال :هــل ســاهمت األحــزاب يف تفعيــل
دور النقابــات كأطــار دميقراطيــة؟ أم أعاقــت
تط��ور العم�لـ النق��ايب يف فلس�طـني؟ ومـ�ا هــو
الــدور الــذي لعبتــه سياســات اقتصــاد الســوق
وانعكاســاته عــى الوضــع النقــايب؟ هــل كانــت
األحــزاب معنيــة باإلبقــاء عــى الكتــل العامليــة
والنقابــات «تحــت الســيطرة» أم أن العمــل
النقــايب مل يكــن مــن أولويــات األحــزاب؟ وأخــرا ً
هــل ميكــن القــول أن هنــاك مســتقبالً للحركــة
العامليــة الفلســطينية؟

تســتند الورقــة إىل أدبيــات الحركــة العامليــة
الفلســطينية ،واملقابــات واملذكــرات التــي
صــدرت يف فلســطني ،عــى قلتهــا ،وتعتمــد عــى
مــا نــر مــن دراســات اقتصاديــة واجتامعيــة
وخاصــة عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني وباألرقــام ،وســتتناول مــدى تأثــر
السياســة الحكوميــة عــى تطــور عمــل النقابــات
وقدرتهــا عــى تحقيــق األهــداف.
مدخل

عــى الرغــم مــن االهتــام الظاهــري يف دراســة
أوضــاع الشــعب الفلســطيني مــن مجموعــة
باحثــن ،اال أن الرتكيــز األســايس انصــب
عــى الجانــب الســيايس (انهــاء االحتــال
وتقريــر املصــر) ،وأهمــل القضايــا االجتامعيــة
واالقتصاديــة التــي تهــم الشــعب الفلســطيني
ومســتقبله .إذ تفتقــر املكتبــة الفلســطينية إىل
أرشــيف يوثــق إلنتاجــات وتاريــخ ونضــاالت
الطبقــة العاملــة الفلســطينية ،والحركــة العامليــة
الفلســطينية رغــم صــدور مذكــرات لنقابيــن
أو مقــاالت متفرقــة ،ويــرد معظمهــا تاريــخ
العمــل النقــايب يف فلســطني ،يف حــن عالجــت
القليــل مــن البحــوث الجديــة بُنيــة ونظــام
الحركــة النقابيــة مــن منظــور تقدمــي.

تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــى دور األحــزاب
السياســية يف التأثــر عــى النقابــات ،ورســم
سياســاتها ،واضعــاف دورهــا ،وتــرز دور
الســلطة الفلســطينية وسياســاتها االقتصاديــة
واالجتامعيــة يف الحــد مــن تأثــر العمــل النقايب،
وتحــاول أيضـاً البحــث عــن أجوبــة لعدة أســئلة:
هــل كانــت النقابــات مســتقلة يف قرارهــا؟ ومــا
تأثــر ذلــك عــى تطورهــا الطبيعــي؟ هــل
كانــت املتغــرات السياســية ســبباً فيــا وصلــت
لــه النقابــات؟ وكيــف ميكــن تجــاوز الوضــع المطالب العمالية بين الخيبات واالنتصارات
الحــايل للنقابــات؟ مــا هــو املطلــوب مســتقبالً
ال زال العــامل منشــغال يف موضــوع العمــل كأحــد
ومــا هــو الــدور املنتظــر للنقابــات؟
املواضيــع الجوهريــة يف حيــاة املجتمعــات،
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وعالقاتــه التــي تطــورت بتطــور املجتمعــات حيــاة الفــاح الفلســطيني تتمثــل يف املجاعــة،
عــر التاريــخ االنســاين مبراحلــه املتعاقبــة ،والعمــل الشــاق ،ونظــام الســخرة ،وكــرة
وأفــرزت بتطورهــا مجمــل العالقــات الناظمــة الرضائــب ،وانعــدام الحقــوق وتحكــم االقطاعــي.4
لحيــاة الشــعوب يف هــذه األيــام .جــاءت الحركــة
تسلل الرأسمالية واالستعمار الجديد
العامليــة باعتبارهــا حركــة جامهرييــة واســعة يف
العــامل «نتيجــة طبيعيــة لنشــأة النقابــات العاملية مــع وقــوع فلســطني تحــت االحتــال الربيطاين،
ومنوهــا وتطلعهــا إليجــاد حلــول اقتصاديــة تنامــت احتياجــات املســتعمر ومتطلباتــه وخاصة
وسياســية ملشــاكل الطبقــة العاملــة »1وارتبطــت يف قطــاع الخدمــات 5مــا شــجع الفالحــن
الحــركات العامليــة يف الجمــع بــن العمــل املحتاجــن للحــاق بالعمــل املأجــور يف محاولــة
والنضــال العــايل ،وعالقتــه باألحــزاب املتحالفــة للخــروج مــن حالــة الفقــر ،وفرضــت طبيعــة
معهــا ،والســعي للوصــول إىل مراكــز صناعــة العالقــات الرأســالية االقتصاديــة رشوطهــا عــى
القــرار يف الدولــة مثــل الربملــان ،يف حــن ركــزت عالقــات العمــل التــي بنيــت عــى االســتغالل،
النقابــات العامليــة عــى املطالــب العامليــة.
وباملقابــل اكتشــف العــال بحســهم الطبقــي أن
مصالحهــم تقتــي العمــل عــى تنظيم أنفســهم
خــال تطــور الحــركات العامليــة ،وتوســعها
يف مــكان العمــل 6وأصبــح عــال فلســطني
وتركزهــا ،ومتركزهــا باألحــزاب والحــركات
مدركــن لحجــم املؤامــرة ،وخطــر هجــرة اليهــود
السياســية ،مل يكــن الفصــل بــن القضايــا
إىل فلســطني ،مــا فــرض اقــراب النقابــات
املطلبيــة والسياســية والطبقيــة ســهال؛ وقــد
مــن الســيايس لذلــك رأينــا التدخــل الســيايس
أعطــى التاريــخ أمثلــة عــى تبنــي الحــركات
للشــيخ عــز الديــن القســام 7يف تشــجيع تنظيــم
العامليــة مطالــب سياســية ،رمبــا ســعياً للوصول
العــال ،وتــم عقــد املؤمتــر العــايل العــريب
إىل الســلطة السياســية باعتبــاره «مســتوى عــال
األول مطلــع كانــون ثــاين  1930تحــت ضغــط
مــن نضــج الوعــي الطبقــي» وفــق ماركــس.
اكتســبت بدايــات التنظيــم النقــايب يف فلســطني
أهدافــاً اجتامعيــة ،ومتحــورت باألســاس عــى
تقديــم الخدمــات الخرييــة والطوعيــة لألعضــاء،
مبعــزل عــن النشــاطات السياســية أو النقابيــة،
أي أنهــا مل تتدخــل يف الشــؤون العامــة 3 2وكانــت
رؤوف عبــاس حامــد محمــد .الحركــة العامليــة يف مــر.
1
 ..1952-1899صفحــة .23
الجنــدي ســليم ,الحركــة العامليــة يف فلســطني -1918
2
 1967دار الجليــل للنــر والدراســات واألبحــاث الفلســطينية -عــان.
1988
قانــون الجمعيــات الخرييــة العثــاين الصــادر يف العــام
3
 1909والــذي مبقتضــاه يحــق لثامنيــة أشــخاص فأكــر تشــكيل جمعيــة
لرعايــة مصالحهــم ورفــع مســتواهم املــادي واالجتامعــي والثقــايف بحيــث
ال تتدخــل يف الشــؤون السياســية أو الدينيــة.

أحمــد اليــاين .جمعيــة العــال العربيــة الفلســطينية
4
بحيفــا .دار كنعــان للدراســات والنــر والتوزيــع .دمشــق.1993 .
صفحــة 28
5

جرى تطوير سكك الحديد والربيد والطباعة واملوانئ

تأسســت العــال العــرب الفلســطينية يف آب  1925وأصبح
6
عبــد الحميــد حيمــور أحــد عــال ســكك الحديــد أمين ـاً عام ـاً لهــا ومــن
«أهــداف الجمعيــة كان تعميــم الفــروع يف جميــع فلســطني والدفــاع
عــن مصالــح العــال والســعي إليجــاد ترشيــع خــاص لحاميــة العامــل
إزاء أصحــاب رؤوس األمــوال واملصالــح واربــاب العمــل بتحديــد ســاعات
العمــل وتقديــر األجــور وترتيــب املعاشــات واملكافئــات واالعانــات يف
حالــة العطــل والعجــز واالصابــة ومنــح االجــازات والعــاوات ووضــع
أنظمــة الرتقيــات واعــداد الوســائل لتســهيل ســكناهم وتعليــم أبنائهــم
ووقايــة صحتهــم بــرط أن تكــون كل أعاملهــا ضمــن دائــرة القانــون
والنظــام»
اليــاين أحمــد .مصــدر ســابق .صفحــة  .....« . 33واتصــل
7
الشــيخ عــز الديــن القســام باملحامــي محمــود املــاذي وكلفــه وضــع
مــروع نظــام الجمعيــة وفــق قانــون الجمعيــات العثــاين»
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األوضــاع االقتصاديــة املـــتأزمة 8وتبنــى املؤمتــر
عــدة قــرارات :بنــاء الكــوادر النقابيــة ،وتثبيــت
االعــراف الشــعبي والرســمي بالعــال ،والحــق
يف متثيــل العــال واملفاوضــة ،وعقــد االتفاقيــات
الجامعيــة وغريهــا مــن القضايــا العامليــة.
عــى املســتوى الســيايس اتخــذ املؤمتــر موقف ـاً
يدعــو للمشــاركة الفاعلــة بالكفــاح الوطنــي
عــى جميــع املســتويات ومبختلــف الوســائل
املتيــرة .9وانتقلــت بذلــك الحركــة العامليــة إىل
املشــاركة الفعالــة يف النضــال الوطنــي.

العــام ســامي طــه 11واتجهــت الجمعيــة للعمــل
الســيايس بشــكل واضــح بعــد املؤمتــر الثــاين
عــام  ،121947ورفضــت مــروع قــرار تقســيم
فلســطني وطالبــت بدولــة عربيــة ،وأيــدت قيادات
الجمعيــة ،ومنهــم ســامي طــه ،التفكــر يف
انشــاء حــزب ســيايس عــايل 13قبــل النكبــة
14
بقليــل عــى غــرار حــزب العــال الربيطــاين.
ويذهــب البعــض إىل القــول أنــه مل يكــن يف
النقابــات الفلســطينية أيــة انتخابــات حقيقيــة
وأن التعيينــات كانــت ســيدة املوقــف 15.وكشــفت
أن التقاليــد الدميقراطيــة مل تكــن ســائدة
يف معظــم مســرة العمــل النقــايب .شــكلت
التطــورات السياســية وقــرار التقســيم رضبــة

تشــكل عــام  1942اتحــاد نقابــات وجمعيــات
العــال العــرب كتنظيــم مــوازي لجمعيــة
العــال العربيــة الفلســطينية ،وعقــد مؤمتــر
العــال العــرب 10األول يف ترشيــن أول 1945
فيــا انعقــد املؤمتــر الثــاين يف نيســان 1946
واتخــذ عــددا ً مــن القــرارات املتعلقــة باألوضــاع
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وطالــب سياســياً
بجــاء الربيطانيــن وإقامــة نظــام دميقراطــي
مســتقل يف فلســطني.

اليــاين أحمــد .مصــدر ســبق ذكــره .ســامي طــه ولــد يف
11
قريــة عرابــة قضــاء جنــن عــام  .1911كان قائــدا ً ،وأمــن عــام جمعيــة
العــال العربيــة الفلســطينية بعــد العــام  1946وتــم اختيــاره عضــوا
يف اللجنــة العربيــة العليــا الفلســطينية ،وشــارك يف الوفــد املفــوض يف
مؤمتــر الطاولــة املســتديرة حــول القضيــة الفلســطينية يف لنــدن ســنة
 .1947اغتيــل يف أيلــول  1947ومل يعــرف مــن وراء اغتيالــه ،وتــردد يف
حينــه ،اســم الجــاين الــذي كان محســوباً عــى القيــادة الفلســطينية يف
ذلــك الوقــت .املصــدر :اليــاين أحمــد .مصــدر ســبق ذكــره.

مــع نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة توســع الطلب
عــى األيــدي العاملــة العربيــة ،واســتطاعت
النقابــات العامليــة أن تظهــر قوتهــا جامهرييــاً
وسياســياً مــا أدى لتدخــل األحــزاب السياســية
يف النقابــات واالســتفادة مــن تأثريهــا.

بالتــوازي ،متكنــت جمعيــة العــال العربيــة
الفلســطينية مــن عقــد مؤمتريــن يف العامــن
 1946و 1947وتــم متثيــل الجمعيــة رســمياً
يف الهيئــة العربيــة العليــا بشــخص ســكرتريها
البدي��ري م��وىس  .شــيوعيون م��ن فلس��طني – شــظايا
8
تاريــخ منــي .مواطــن .رام اللــه فلســطني .مقابلــة مــع بولــس فــرح.
صفحــة 127
9

10

اليامين أحمد .مصدر سابق .صفحة 63

اليــاين أحمــد .مصــدر ســبق ذكــره .دعــا هــذا املؤمتــر
12
إىل تشــكيل حــزب ســيايس ومــن قــرارات املؤمتــر حــول العالقــة بــن
الحركــة النقابيــة والحركــة السياســية أن تعتــر الحركــة النقابيــة هــي
الطريــق الصحيــح للوصــول إىل األهــداف االشــراكية ،وأن تعتــر طريــق
الوصــول إىل االشــراكية طريــق التطــور ال الثــورة .صفحــة ،131
ورضورة االنتبــاه إىل خطريــن :أوال محــاوالت تســييس العمــل النقــايب،
والثــاين جعــل العمــل النقــايب وســيلة لســد الطريــق أمــام الوعــي
الطبقــي الســيايس لــدى العــال .صفحــة  134ويف املؤمتــر الثالــث تــم
إقــرار تشــكيل حــزب ســيايس.

اليــاين أحمــد .املؤمتــر الثالــث املنعقــد يف  21-18آب
13
« 1947إعطــاء املجلــس األعــى للجمعيــة العــال العربيــة الفلســطينية
صالحيــة تأســيس الحــزب بــأي وقــت يــرى فيــه أن الظــروف مالمئــة
واألسـ�باب مهيـ�أة» .صفحـ�ة .151
ســليم الجنــدي ،الحركــة العامليــة الفلســطينية-1917 .
14
 1985عــان .دار الجليــل للنــر والدراســات واألبحــاث الفلســطينية،
الطبعــة األوىل .1988
وليــد ســامل ،املنظــات املجتمعيــة التطوعيــة والســلطة
15
الفلســطينية :نحــو عالقــة تكامليــة -منتــدى أبحــاث السياســات االجتامعية
واالقتصاديــة يف فلســطني .القــدس ورام اللــه حزيــران  1999ص 60
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مميتــة للتنظيــم النقــايب الفلســطيني 16تراجــع
النضــال املطلبــي والطبقــي لصالــح التحــرر ســعت منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة
الوطنــي وبــات أولويــة.
فتــح منــذ أواســط الســتينيات إىل الهيمنــة
عــى املؤسســات الشــعبية القامئــة والجديــدة؛
صراع البدايات
باحتــواء اتحــادات العــال ،املــرأة ،الطلبــة،
أعــادت نكبــة  1948الحركــة العامليــة  30ســنة الكتــاب واملهندســن ،وتــم تحديــد مقاعــد
إىل الــوراء بتــدين مســتوى املعيشــة ،وارتفــاع ملمثــي املؤسســات التــي أصبحــت تابعــة
مســتوى الفقــر والبطالــة ،ومنــع إعــادة احيــاء ملنظمــة التحريــر يف املجلــس الوطنــي واملركــزي
العمــل النقــايب يف ظــل الظــروف الجديــدة الفلســطيني؛ لتكــون تحــت ســيطرتها وتأثريهــا
وبخاصــة بعــد اعــان ضــم الضفــة الغربيــة وأصبــح «اتحــاد عــام عــال فلســطني»20
للمملكــة األردنيــة الهاشــمية .مــارس النظــام ممثــاً مطلوبــاً ليــس ألســباب طبقيــة ،وال مــن
حظــر نشــاط النقابــات ألســباب سياســية أجــل تحســن ظــروف ورشوط عمــل العــال
بذريعــة محاربــة األحــزاب املعارضــة للحكــم الفلســطينيني يف الخــارج ،وبنفــس الطريقــة تــم
مــن الشــيوعيني والبعثيــن والقوميــن ،مــا انشــاء اتحــاد املعلمــن ،21وتــا ذلــك الســيطرة
دفــع بالنشــطاء إىل العمــل الــري ،يف وقــت عــى النقابــات املهنيــة واعتبارهــا جــزءا ً مــن
ازدادت فيــه التناقضــات والتوتــرات السياســية املنظــات الشــعبية التابعــة للمنظمــة.
واالجتامعيــة ،والحرمــان مــن حــق التنظيــم،
وبــروز الحديــث عــن الهويــة الفلســطينية التنظيــم النقابــي فــي فلســطين بعــد حزيران
1967
املســتقلة وغريهــا.
اعتــر صــدور قانــون العمــل األردين املعــدل
لعــام  196517تطــورا ً يف عالقات العمل انســجاماً
مــع التطــورات االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي
واكبــت تلــك الحقبــة ،مــع التشــديد عــى وجــوب
ابتعــاد النقابــات عــن القضايــا السياســية أو
الدينيــة .يف قطــاع غــزة مل يكــن هنــاك أي إطــار
نقــايب لعــال غــزة بــن ســنوات 1964 – 1948
وقــد تــم تأســيس عــدد مــن النقابــات العامليــة،
وبشــكل مــواز تــم تأســيس اتحــاد عــال
فلســطني الــذي اعتــر حينهــا كامتــداد للجمعيــة
18
العربيــة الفلســطينية.
قطامــش ،ربحــي.2000 .القانــون وحريــة التنظيــم
16
النقــايب .رام اللــه :منشــورات مركــز الدميقراطيــة وحقــوق العاملــن.
صفحــة .17
17

18

رفع عدد من يحق لهم تشكيل نقابة اىل  17عامال فأكرث
سليم الجندي ،مصدر سبق ذكره .صفحة .68

بعــد ســنوات قليلــة مــن االحتــال اإلرسائيــي
مطلــع حزيــران  ،1967تــم إعــادة احيــاء
االتحــاد العــام لنقابــات العــال يف الضفــة
الغربيــة ،ونشــط يف القضايــا السياســية
والوطنيــة ،وســاند االعــراف العاملــي مبنظمــة
التحريــر الفلســطينية ،وشــارك بفعاليــة خــال

قبه��ا ،حي��در ابراهي��م .2016 .مــن الذاكــرة الوطنيــة نقابياً
19
ونضالي ـاً  .رام اللــه :منشــورات االتحــاد العــام لعــال فلســطني صفحــة
........« 33وقــال األخ فــاروق القدومــي لحســني الخفــش أن االتحــاد العام
لعــال فلســطني مؤسســة مهمــة ونريدهــا يف صفنــا وعليــك أن تختــار
فقــال حســني الخفــش أنــا لســت انتهازيــا ولــن اقبــل دخــول فتــح
مقابــل الحصــول عــى منصــب األمــن العــام والقــرار لكــم».
20

تأسس اتحاد عام عامل فلسطني يف عام 1965

حيــث جــاء أبــو عــار وأبــو جهــاد واجتمعــا مــن
21
األســتاذ جميــل شــحادة وقــاال لــه أنــت األمــن العــام التحــاد املعلمــن
الفلســطينيني وطبعــا أنــت تعــرف أنــه ال يوجــد أتحــاد حتــى االن وعليــك
تشــكيله ،ومــن هنــا بــدأ العمــل عــى تشــكيل هــذا االتحــاد .ورد ذلــك يف
حديــث جــرى مــع أمــن عــام اتحــاد املعلمــن الســابق جميــل شــحادة يف
رام اللــه عــام .2011
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انتخابــات البلديــات أواســط نيســان ،1976
وواجــه اتفاقيــات كامــب ديفيــد وعقــد املؤمتــرات
الحاشــدة مبشــاركة فاعلــة مــن النقابــات
العامليــة املنضويــة يف إطــاره 22.وتــا ذلــك
القــرار بقبــول نقابــات القــدس يف االتحــاد،
ومــن هنــا اخــذ الطابــع الســيايس يغلــب عــى
العمــل النقــايب ،واتجــه امليــل نحــو العمــل
الجامهــري من قبــل األحــزاب والقوى السياســية
الفلســطينية ،وتعــزز ارتبــاط النقابــات العامليــة
بهــا مــا شــكل األرضيــة إىل بــروز التنافــس
والــراع بــن االحــزاب بعيــدا ً عــن أصحــاب
املصلحــة الحقيقيــن ،وابتعــد العــال عــن
النقابــات الوطنيــة ،وأصبــح لــكل حــزب اطــاره
العــايل الخــاص بــه مــن خــال الكتــل العامليــة
التــي شــكلت :كتلــة الوحــدة العامليــة ،الكتلــة
العامليــة التقدميــة ،كتلــة جبهــة العمــل وكتلــة
الشــبيبة العامليــة ،وبالنتيجــة ســهل األمــر عــى
حركــة فتــح الســيطرة عــى النقابــات .شــهدت
ســنوات الثامنينــات انشــقاقات اضعفــت العمــل
النقــايب ،وتضاعــف عــدد النقابــات التــي تحمــل
نفــس االســم ،وحتــى العــام  1985بــات هنــاك
ثــاث اتحــادات نقابيــة تحمــل نفــس االســم،
وتدعــي أنهــا املمثــل الحقيقــي للعــال ،يف حــن
مل يشــارك العــال يف أيــة انتخابــات دميقراطيــة
حقيقيــة النتخــاب ممثليهــم ،وســاهمت التنظيامت
السياســية يف احتــكار العمــل النقــايب ،ومنعــت
أي إمكانيــة لنشــوء حركــة نقابيــة مســتقلة ذات
طابــع عــايل دميقراطــي ،وبذلــك تتقــدم مــرة
أخــرى السياســة عــى العمــل النقــايب.
منعــت ســلطات االحتــال النشــاط النقــايب يف
قطــاع غــزة منــذ  1967وســمحت ســنة 1979
عســاف،عمر .2004 .حركــة معلمــي املــدارس الحكوميــة
22
يف الضفــة الغربيــة  . 2000 - 1967رام اللــه :املؤسســة الفلســطينية
لدراســة الدميقراطيــة (مواطــن).
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بإحيــاء اتحــاد النقابــات العامليــة الفلســطينية
ولكــن بــروط ،23جــرت االنتخابــات بــدءا ً مــن
شــباط  1987يف نقابــة عــال البنــاء والنجــارة،
وتلتهــا باقــي النقابــات ،لكــن انــدالع االنتفاضــة
األوىل مل ميهــل النقابــات وقتــاً .تــم اســتبدال
النقابــات باألطــر النقابيــة الجامهرييــة للفصائــل
مــن خــال الكتــل العامليــة والتــي أدت يف
النهايــة إىل املحاصصــة.
فــرض انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية أواســط
كانــون أول  1987أشــكاال أخــرى مــن العمــل
نتيجــة اعتــداءات ســلطات االحتــال عــى
املؤسســات الجامهرييــة ،مبــا فيهــا النقابــات،
والتــي تحــول نشــاطها لدعــم االنتفاضــة
الشــعبية ،ونتــج عنــه إغــاق معظــم النقابــات
واعتقــال آالف العــال ،وتحولــت النقابــات
العامليــة مــن بنيــة تنظيميــة نقابيــة عامليــة إىل
24
حالــة حزبيــة أو شــبه حزبيــة.
«تقسيم الكعكة»

جــرى اتفــاق فوقــي يف  20آذار  1990بــن
الكتــل النقابيــة ،مــن خــال اتفــاق ســيايس
بــن التنظيــات الفلســطينية تحــت شــعار
وحــدة الحركــة العامليــة ،ونــم اإلعــان عــن
تشــكيل االتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطني،
وتعيــن لجنــة تنفيذيــة 25وجــاء هــذا االتفــاق
لينقــذ األحــزاب والتنظيــات السياســية مــن
مأزقهــا النقــايب؛ الــذي أصبــح يشــكل عبئـاً عىل
التنظيــم يف ظــل االنتفاضــة ،واتجهــت جميــع
كان مــن أهمهــا عــدم إحــداث تغيــرات يف الهيئــات
23
القياديــة القدميــة وإبقــاء العضويــة مغلقــة ومنــع التنســيب باإلضافــة إىل
عــدم تدخلهــا يف قضايــا العــال الفلســطينيني يف املشــاريع اإلرسائيليــة
24
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مكونــة مــن  18عضــوا ً موزعــن عــى النحــو التــايل6 :
25
فتــح ولــكل مــن الجبهــة الشــعبية والجبهــة الدميقراطيــة وحــزب الشــعب
 3أعضــاء وعضــو واحــد لــكل مــن فــدا ،جبهــة النضــال وجبهــة التحريــر
الفلســطينية.

مجلة التقدمي | 2020 | 2
القــوى إىل توحيــد النقابــات ،وقبــول اليســار
الفلســطيني بــدور حركــة فتــح بقيــادة النقابــات،
ومــرة أخــرى تــم تغييــب خيــار العــال وحقهــم
يف اختيــار ممثليهــم ،وتــم تفريــغ النقابــات مــن
عضويتهــا لتصبــح ملحقــاً سياســياً.
ونــص اعــان الوحــدة وتشــكيل االتحــاد العــام
لنقابــات عــال فلســطني عــام  1990عــى أن
تجــري االنتخابــات خــال عــام ،ومل يحــدث ذلك،
وجــرت محاولــة لعقــد مؤمتــر شــكيل ،مبشــاركة
مندوبــن مختاريــن مــن الكتــل العامليــة ،يف
شــباط  1996وتــم منعــه مــن قبــل الســلطة
الفلســطينية ،كــا جــرى اتفــاق بــن  9تنظيــات
فلســطينية« 26عــى وحــدة الحركــة النقابيــة
الفلســطينية بتشــكيل مجلــس أعــى للتنســيق
النقــايب ملرحلــة انتقاليــة ال تزيــد عــن ســنتني،
وتكــون مقدمــة لوحــدة الحركــة النقابيــة وتلتــزم
بدمــج النقابــات املتوازيــة ،واجــراء االنتخابــات»
وتــم يف جميــع املحــاوالت تغييــب العــال عــن
صناعــة القــرار ،وبقيــت القــوى والكتــل العاملية
محتكــرة للعمــل النقــايب ومتثيــل العــال رغ ـاً
عــن ارادتهــم.
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واقتــر دورهــا عــى إصــدار الترشيعــات
والقوانــن التــي تســهل العمــل 27ويظهــر ذلك يف
القوانــن والترشيعــات التــي صــدر عــن املجلــس
الترشيعــي األول 28والثــاين 29أو القــرارات بقوانــن
التــي صــدرت الحقــاً عــن الرئيــس الفلســطيني
محمــود عبــاس 30وهــذا يوضــح طبيعــة النظــام
الســيايس الــذي ارتهــن إىل سياســات البنــك
الــدويل ،والــدول املانحــة وبرامجهــا.
ظــل العمــل النقــايب ضعيف ـاً مــن خــال اعاقــة
تشــكيل نقابــات او مــن خــال منــع عقــد
املؤمتــرات بشــكل دميقراطــي حقيقــي ،وبالنتيجة
حــرم العــال مــن اختيــار ممثليهــم ،وبقيــت
القيــادات النقابيــة تتلقــى الدعــم والغطــاء
الســيايس.

تــم اقــرار الترشيعــات والقوانــن التــي تحمــي
موظفــي الحكومــة الفلســطينية ( 20%مــن
مجمــوع العاملــن) ومتتــع العاملــون يف هــذا
القطــاع بالحاميــة االجتامعيــة ،واألمــن الوظيفــي
والرتقيــات ،مــن خــال قانــون الخدمــة املدنيــة
وتعديالتــه ،يف حــن أبقــت العاملــن يف القطــاع
الخــاص واألهــي خاضعــن لقانــون العمــل
مع انشــاء الســلطة الفلســطينية مل يتغــر يشء يف األردين املعــدل لعــام  1965حتــى تــم إقــرار
املحاصصــة النقابيــة ،وأبقــت عــى هــذا الشــكل قانــون العمــل الفلســطيني رقــم  7لعــام 2000
صــدر قانــون رقــم  6بشــأن تشــجيع االســتثامر لعــام
النقــايب ،وتابعــت العمــل عــى تبنــي سياســات 27
اقتصــاد الســوق ،وابتعــدت عــن التدخــل يف  1995وألغــي مبوجــب قانــون تشــجيع االســتثامر لعــام  1998وتــاه
قانـ�ون رقم ( )7لسنة  1995بشــأن تشــكيل مجلــس إدارة صنــدوق
االقتصــاد بشــكل مبــارش ،واوكلــت املهمـ
ـة للقطاع التأمــن واملعاشــات .قانــون رقــم  8لســنة  1995بشــأن تعديــل قانــون
الخــاص ،وحــرت دورهــا يف حاميــة عالقــات الرصافــة وقانــون رقــم  9لســنه  1995بشــأن املطبوعــات والنــر .قانــون
رقم ( )11لســنة  1995م بشــأن إعفــاء مركبــات البعثــات الدبلوماســية
العمــل الجديــدة وتســهيل الظــروف للمسـ
ـتثمرين والقنصليــة مــن رســوم التســجيل والرتخيــص
تــم انتخــاب املجلــس الترشيعــي األول يف كانــون ثــاين
املحليــن واألجانــب ورأس املــال للعمــل بحريــة28 ،
 1996واســتمر يف العمــل حتــى العــام .2006

تــم االتفــاق بتاريــخ  2015/5/14يف رام اللــه .ووقــع
26
عليــه حركــة فتــح ،الجبهــة الشــعبية ،الجبهــة الدميقراطيــة ،حــزب
الشــعب ،االتحــاد الدميقراطــي فــدا ،الجبهــة العربيــة الفلســطينية،
جبهــة النضــال الشــعبي ،جبهــة التحريــر الفلســطينية وجبهــة التحريــر
العربيــة.

تــم انتخــاب املجلــس الترشيعــي الثــاين يف  25كانــون اول
29
 2006وتــم حلــه يف كانــون اول .2018
عــدد القوانــن االقتصاديــة  129قانــون وعــدد القوانــن
30
االجتامعيــة  29وعــدد القوانــن املتعلقــة باألمــن  12يف حــن مل يصــدر
ســوى قانــون واحــد فيــا يتعلــق بالعمــل.

الطبقة العاملة الفلسطينية بين الحركة العمالية واالتحادات النقابية واقتصاد السوق

وغابــت عنــه أيــة تعديــات خــال الســنوات
العرشيــن األخــرة ،رغــم الحاجــة امللحــة لذلــك،
يف حــن جــرت عــدة تعديــات عــى قانــون
الخدمــة املدنيــة ،وكذلــك قانــون تشــجيع
االســتثامر وغــره.
أظهــرت الترشيعــات والقوانــن التــي أصدرتهــا
الحكومــة أن األولويــة لتعزيــز السياســات
االحتكاريــة ،تحــت مــررات منهــا املنافســة
اإلرسائيليــة ،تشــجيع االقتصــاد الوطنــي باعتبــار
أن القطاعــات الناشــئة تعــر عــن الســيادة عــى
األرض .جــرى تشــجيع االســتثامر األجنبــي
والــركات األجنبيــة أو املحليــة مســجلة قانونــاً
انهــا رشكــة أجنبيــة 31مثــل أبيــك ،وكان هــذا مــن
أوائــل الترشيعــات التــي تــم إقرارهــا ،وجــرى
تطويــر عليهــا بشــكل دائــم وإقــرار تعديــات
برسعــة ومبوافقــة جميــع األطــراف.
كــا تــم تشــجيع االســترياد للســلع والخدمــات
مــن الخــارج دون أي اعتبــار أو حاميــة للعاملــن،
ووصــل عــدد العاملــن يف قطــاع الخدمــات إىل
 28.8%مــا يجعلــه أكــر القطاعــات تشــغيالً،32
وبالنتيجــة تــم تدمــر بعــض القطاعــات
الصناعيــة التــي كانــت تشــغل آالف العاملــن،
مثــل صناعــة األحذيــة والجلــود ،والصناعــات
الســياحية وغريهــا لحســاب تعزيــز االقتصــاد
الريعــي.
تأسســت الرشكــة العربيــة الفلســطينية لالســتثامر (أيبــك)
31
يف العــام  1994مببــادرة مجموعــة مــن رجــال األعــال العــرب ممــن
تطلعــوا لتوجيــه التمويــل واالســتثامرات إىل فلســطني ،وذلــك متهيــدا ً
للمزيــد م��ن التنمي�ةـ يف الب�لاد وخل��ق ف��رص عم��ل جديدة .تــم تســجيل
الرشكــة يف جــزر العــذراء الربيطانيــة يف العــام  .1994كــا وتــم
تســجيلها لدى وزارة االقتصــاد الوطنــي يف فلســطني كرشكــة مســاهمة
خصوصيــة محــدودة أجنبيــة يف العــام  1996والحقاً تــم تحويــل
الصفــة القانونيــة للرشكــة إىل رشكــة مســاهمة عامــة أجنبيــة يف العــام
2013
الواقــع العــايل يف فلســطني لعــام  2019مبناســبة اليــوم
32
العاملــي للعــال( .األول مــن أيــار)
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وردا ً عــى السياســات االقتصاديــة املنحــازة
للقطــاع الخــاص؛ ســارعت بعــض القطاعــات
لتشــكيل أطــر نقابيــة خاصــة بهــم خــارج
االتحــادات الرســمية (االتحــاد العــام لنقابــات
عــال فلســطني واالتحــاد العــام لعامل فلســطني
الخاضعــن لســيطرة فصائــل منظمــة التحريــر
بقيــادة حركــة فتــح) وأصبحــت الخارطــة
النقابيــة تتضمــن مجموعــة اتحــادات ونقابــات
تشــكلت يف معظمهــا بعــد العــام  ،2000نتيجــة
لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة الصعبــة
التــي مــرت بهــا الضفــة الغربيــة ومنهــا اتحــاد
نقابــات العــال املهنيــة (انفصــل عــن االتحــاد
العــام لنقابــات عــال فلســطني وينشــط يف
محافظــة رام اللــه) واتحــاد النقابــات االســامية
(ظهــر لفــرة قصــرة ثــم اختفــى وكان نشــاطه
يف محافظــة نابلــس) ،واتحــاد النقابــات
املســتقلة (تأســس ســنة  2011مــن مجموعــة
نقابــات قطاعيــة وجــدت نفســها خــارج التمثيــل
الرســمي) واتحــاد العاملــن العــرب يف وكالــة
الغــوث (ميثــل موظفــي الوكالــة ويتكــون مــن
ثالثــة قطاعــات؛ التعليــم ،الصحــة ،االداري)
ونقابــات العاملــن يف الوظيفــة العموميــة
(متثــل موظفــي مؤسســات الســلطة يف القطــاع
املــدين ،وحظرتهــا الحكومــة الفلســطينية عــام
 )33 2014واتحــاد املعلمــن (يفــرض أن يكــون
اتحــادا ً مهنيــاً ميثــل املعلمــن الفلســطينيني يف
القطــاع الخــاص والحكومــي والوكالــة ،وتــم
اجهــاض اي محاولــة إلنشــاء نقابــة للمعلمــن يف
املــدارس الحكوميــة) ،واتحــاد العاملــن يف املهــن
املســاعدة (ميثــل نقابــات العاملــن يف املهــن
املســاعدة :األشــعة ،املختــرات والتخديــر والعــاج
أصــدرت الحكومــة الفلســطينية برئاســة د .رامــي الحمــد
33
اللــه قــرارا يف  2014/11/11بحظــر عمــل نقابــة العاملــن يف الوظيفــة
العموميــة ،والــذي جــاء فيــه (أن النقابــة جســم غــر قانــوين وال وجــود
له��ا م��ن الناحي��ة القانوني��ة)
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الطبيعــي وغريهــا) واتحــاد أســاتذة وموظفــي االســتحواذ عــى العمــل النقــايب الفلســطيني
الجامعــات الفلســطينية الــذي ميثــل العاملــن يف ومبباركــة مــن الســلطة الفلســطينية.
الجامعــات الفلســطينية ،االتحــاد العــام للنقابــات أصبحــت النقابــات غــر قــادرة عــى التحــرك
الجديــدة ،وكذلــك اتحــاد أســاتذة وموظفــي بفاعليــة لضــان الدفــاع عــن حقــوق منتســبيها،
الجامعــات والكليــات الحكوميــة (ميثــل العاملــن وتطبيــق الترشيعــات العامليــة املقــرة ،والعمــل
يف الجامعــات والكليــات الحكوميــة).
عــى إقــرار القوانــن االجتامعيــة التــي مازالــت

رغــم هــذا الكــم مــن االتحــادات واللجــان
العامليــة والنقابــات الفرعيــة؛ يغيــب التمثيــل
الدميقراطــي وانتخــاب املمثلــن يف معظــم هــذه
االتحــادات ،ومل يتــم االلتــزام بأنظمتهــا الداخليــة
التــي تنــص عــى اجــراء االنتخابــات بشــكل
دوري ،وبذلــك مل تشــكل قــوة حقيقيــة للعاملــن
يف مواجهــة الحكومــة وأصحــاب العمــل ،وظلــت
العالقــة بــن األطــراف الثالثــة لإلنتــاج تحــت
هيمنــة تحالــف الحكومــة مــع القطــاع الخــاص؛
يف غيــاب التمثيــل الحقيقــي للعــال.
غ ّيبــت الطبقــة السياســية الفلســطينية االهتــام
بالنقابــات العامليــة ومل متنحهــا أولويــة،
واســتبعدت وصــول معظــم النقابيــن إىل مواقــع
صناعــة القــرار ،ســواء يف األحــزاب اليســارية أو
التنظيــات الفلســطينية األخــرى ،ويف التعيينــات
للمواقــع القياديــة التحــادات العــال ،مل يتــم
تنســيب شــخصيات قياديــة أساســية (عضــو
مكتــب ســيايس يف أحــزاب يســارية أو عضــو
لجنــة مركزيــة يف فتــح) لالنخــراط يف النقابــات
رغــم وجــود حــوايل مليــون ومئــة ألــف عامــل
وعاملــة 34يف فلســطني تدعــي النقابــات العامليــة
الرســمية أنهــا متثلهــم ،وتتحــدث تتفــاوض
باســمهم ،وتوقــع اتفاقيــات نيابــة عنهــم .هــذا
املوقــف ال ميكــن تفســره موضوعيـاً مبعــزل عن
الواقــع العــايل يف فلســطني لعــام  2019مبناســبة اليــوم
34
العاملــي للعــال األول مــن أيــار  .2020بيــان صحف��ي اد .عــا عــوض،
رئيســة الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف 2020/4/30

عالقــة مثــل قانــون الحاميــة مــن البطالــة
وقانــون التنظيــم النقــايب ،والضغــط مــن أجــل
تخفيــف األعبــاء االقتصاديــة عــى الفئــات
الضعيفــة يف املجتمــع.
هنــا ميكــن التطــرق إىل موضوعــن رئيســيني
ومؤثريــن يف حيــاة العاملــن الفلســطينيني:

أوالً قانــون العمــل الفلســطيني :بــدأ نقــاش
قانــون العمــل يف املجلــس الترشيعــي منــذ العام
 1997ومل يتــم إقــراره إال بعــد  7ســنوات مــن
قيــام الســلطة الفلســطينية  35بعــد مامطــات
وضغوطــات مــن قبــل أصحــاب العمــل بحجــة
36
أن القانــون ســيكون مكلف ـاً لالقتصــاد املحــي.
ويف غيــاب متثيــل العــال يف املجلــس الترشيعي
تبخــر تأثريهــم الحقيقــي عــى القانــون؛ رغــم
محــاوالت بعــض املؤسســات األهليــة الضغــط
إلقــرار بعــض البنــود .حافــظ القانــون عــى
عالقــات العمــل الســائدة ،وجــرى اســتثناء
عــدة قطاعــات مثــل العاملــن يف القطــاع غــر
املنظــم والذيــن بلــغ عددهــم  320,600عامــل
يشــكلون نحــو  31.7%مــن إجــايل العاملــن
يف فلســطني 37ومل يعــرف لهــم بأيــة حقــوق
مل يبــدا العمــل بالقانــون إال يف كانــون أول  2001حيــث
35
اســتمرت بعــض الجهــات يف تأجيــل نــره يف الجريــدة الرســمية
(الوقائـ�ع) لــي يصبــح ســاري املفعــول.
هنــا يجــب اإلشــارة اىل أن اللوائــح التنفيذيــة والترشيعــات
36
الثانويــة التــي تفــر مــواد القانــون أخــذت ســنوات طويلــة بعــد ذلــك
ليتــم إقــرار عــدد كبــر منهــا.

أبــرز مــؤرشات واقــع ســوق العمــل واملنشــآت يف دولــة
37
فلســطني .الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
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بادعــاء غيــاب عالقــة العمــل املبــارشة ،وال يتــم الســلطة 40مــا أبقــى املعيقــات للحــد مــن حريــة
تطبيــق الحــد األدىن لألجــور 38عــى أكــر مــن التنظيــم والعمــل النقــايب.
 109 30%آالف عامــل بأجــر مــن العاملــن يف
ثانيـاً الحاميــة االجتامعيــة للعاملني يف فلســطني:
القطــاع الخــاص ،وال يحصــل حــوايل 70%
تــم التمييــز بــن العاملــن منــذ البدايــة مــن
مــن العاملــن بأجــر عــى حقوقهــم (متويــل
خــال إقــرار قانــون الخدمــة املدنيــة الــذي صدر
التقاعــد أو مكافــأة نهايــة الخدمــة باإلضافــة إىل
ســنة  1998وجــرى تعديلــه بقانــون الخدمــة
اإلجــازات الســنوية مدفوعــة األجــر ،واإلجــازات
املدنيــة رقــم ( )4لســنة 1998م ( )4لســنة
املرضيــة مدفوعــة األجــر) 39.وفــوق هــذه
2005م ثــم تــاه ملحــق قانــون الخدمــة املدنيــة
االنتهــاكات ،يتعــرض العــال يف أماكــن العمــل
(قــرار مجلــس الــوزراء بالالئحــة التنفيذيــة
إىل الحرمــان مــن الحــق يف التنظيــم ،الفصــل
بشــأن عــاوة املخاطــرة لســنة  2005ويف نفــس
مــن العمــل بســبب النشــاط النقــايب ،ويغيــب
الوقــت جــرى إقــرار قانــون  4لســنة 1996
عــن القانــون مــا يجــر صاحــب العمــل عــى
بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون التامــن
إعــادة املفصولــن ألشــغالهم إذا ثبــت أن الفصــل
واملعاشــات ،وقانــون التقاعــد العــام رقــم 7
كان تعســفياً أو بســبب النشــاط النقــايب.
لســنة  .2005ســعى القطــاع الخــاص إىل عــدم
كــا مل يحــدد القانــون فــرة زمنيــة للبــت يف إقــرار قانــون للحاميــة االجتامعيــة (ولــو جزئيــة)
القضايــا العامليــة املعروضــة عــى املحاكــم واســتجابت الحكومــة إىل ضغوطــه دون مراعــاة
41
العاديــة أو محاكــم العمــل ،ويضطــر العامــل ملوقــف العــال وتــم إقــرار القانــون ثم الغــاؤه
لالنتظــار ســنوات طويلــة ،للحصــول عــى ألربــع مــرات ،وظهــرت آثــار غيــاب الحاميــة
حقوقــه ،يف حــن تســارع املحاكــم يف اإلجــراءات االجتامعيــة واضحــة يف أزمــة وبــاء كوفيــد19
العقابيــة إذا مل يســدد املواطــن شــيكاً لشــخص ومــا تبعــه مــن تعطــل للعاملــن ،وأظهــر دور
او قرضــاً لبنــك ،وتبــدأ اإلجــراءات القانونيــة حكومــة ال 20%42يف خدمــة موظفــي الحكومــة
فقــط رغــم اقتطاعهــا لرضيبــة الدخــل مــن
مبــارشة وال تحتــاج إىل االنتظــار.
جميــع العاملــن .ال يتلقــى العامــل يف القطــاع
ألغــى القانــون الفصــل املتعلــق بالتنظيــم
منــذ عــدة ســنوات يتــم العمــل عــى مناقشــة مســودة
ـاص 40
النقــايب ،عــى وعــد بــأن يصــدر بقانــون خـ
قانــون النقابــات واىل االن مل يتــم اصــدار هــذا القانــون الــذي مــن
ـاء
ـ
انش
الحقـاً ،ومل يتــم ذلــك بعــد ربــع قــرن مــن
املفــرض أن ينظــم العمــل النقــايب يف فلســطني .ولكــن مــا زال يف
(قــرار الحكومــة بخصــوص الحــد االىن لألجــور والــذي
38
تــم اقــراره بعــد  20عــام عــى وجــود الســلطة الفلســطينية مــع ذلــك
فــان تطبيقــه مــازال بعيــدا عــن الطمــوح)

منهــم  24ألــف يف الضفــة الغربيــة( ،ميثلــون حــوايل
39
 10%مــن إجــايل املســتخدمني باجــر يف القطــاع الخــاص يف الضفــة
الغربيــة) ومبعــدل أجــر شــهري  1,038شــيقال ،مقابــل  84ألــف
مســتخدم باجــر يف قطــاع غــزة( ،ميثلــون حــوايل  80%مــن إجــايل
املســتخدمني بأجــر يف القطــاع الخــاص يف قطــاع غــزة) مبعــدل اجــر
شــهري ال يتجــاوز  660شــيقل( .الواقــع العــايل يف فلســطني لعــام
 2019مبناســبة اليــوم العاملــي للعــال( .األول مــن أيــار )2020الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني)

قطــاع عــزة تعمــل عــى قانــون النقابــات الــذي كان موجــودا فــرة اإلدارة
املرصيــة عــى شــكل قانــون مســتقل عــن قانــون العمــل ،يف حــن ان
قانــون العمــل األردين لعــام  1965الــذي كان ســارياً يف الضفــة الغربيــة
حت��ى صــدور القان��ون الفلس��طيني ،وكان يتضمــن مــادة تتعلــق بتنظيــم
العمــل النقــايب.

قــرار بقانــون رقــم  4لســنة  2019بشــأن قانــون الضــان
41
االجتامعــي ،قــرار بقانــون رقــم ( )6لســنة  2016بشــأن الضــان
االجتامعــي ،قــرار بقانــون رقــم  6لســنة  2007بشــأن إلغــاء قانــون
التأمينــات االجتامعيــة ،قانــون التأمينــات االجتامعيــة رقــم ( )3لســنة
2003م
42
العاملــن

نســبة العاملــن يف القطــاع الحكومــي مــن مجمــل
يف فلســطني.
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الخــاص أي نــوع مــن الحاميــة االجتامعيــة يف
حالــة احتاجهــا ،فهــي مقتــرة عــى موظفــي
الحكومــة أساســاً ،وهــذا يكشــف ضعــف
االتحــادات العامليــة الرســمية القامئــة عــى
التأثــر أو الدفــع بالحاميــة االجتامعيــة لتصبــح
أولويــة حكوميــة.

تســتطع الحكومــة أن متنــع فصــل العاملــن يف
القطــاع الخــاص واألهــي ،ومل متنــع البنــوك مــن
فــرض الغرامــات عــى الشــيكات الراجعــة مثـاً،
وإلظهــار اخالصهــا لــرأس املــال فقــد خصصــت
صندوقــاً لدعــم القطــاع الخــاص ولتعويضــه
عــن الخســائر التــي تكبدهــا يف ظــل وبــاء
الكورونــا ،ومل تجــد التمويــل لدعــم املتعطلــن
عــن العمــل .حــدد وزيــر املاليــة الفلســطيني
أولويــات الحكومــة يف ظــل حالــة الطــوارئ
يف مقابلــة مــع الصحفيــن :رواتــب املوظفــن،
أشــباه الرواتــب ،الشــؤون االجتامعيــة ،القطــاع
الخــاص ،والــوزارات والبلديــات واملحافظــات.
تجاهلــت أولويــات الحكومــة األوضــاع املعيشــية
للعاملــن يف بقيــة القطاعــات وكذلــك العــال
املتعطلــن عــن العمــل منــذ مــا قبــل الجائحــة.

قامــت الحكومــة بــرف رواتــب املوظفــن
الحكوميــن وتركــت باقــي العاملــن (القطــاع
الخــاص  350ألــف و 329ألــف عاطــل عــن
العمــل باإلضافــة إىل  135ألــف يعملــون يف
داخــل الخــط االخــر واملســتوطنات) بــدون أي
حاميــة ليتكفلــوا بأنفســهم ،وعقــدت الحكومــة
وممثلــو القطــاع الخــاص وممثلــو النقابــات
اتفاقـاً لدفــع نصــف الراتــب للعاملــن يف القطاع
الخــاص ،ومنــع فصــل العاملــن خــال فــرة
الوبــاء ،لكــن االتفــاق انتهــى بعــد شــهرين ،ومل

شكل التنظيم النقابي المطلوب

لقــد أثبتــت سياســات الحكومــة الثامنــة عــرة
اخالصــاً كبــرا ً يف الدفــاع عــن مصالــح
أصحــاب العمــل وموظفــي القطــاع الحكومــي
يف فلســطني .هنــاك موظــف حكومــة لــكل 34
مواطــن/ة ،موظــف أمــن لــكل  79مواطــن/ة،
طبيــب لــكل  2027مواطــن/ة ،عضــو لجنــة
تنفيذيــة لــكل  34133مواطــن/ة ،عضــو
ترشيعــي ســابق لــكل  23273مواطــن/ة،
موظــف ســفارة لــكل  5120مواطــن/ة ،وزيــر
لــكل  222609مواطن/مواطنــه ،مســجد لــكل مل تكــرث الحكومــات الفلســطينية املتعاقبــة
43
 1631مواطـ�ن/ة.
بقضيــة الحاميــة االجتامعيــة ،ومل تســعى إىل
عندمــا أعلنــت حالــة الطــوارئ باملرســوم اقــرار ترشيعــات وسياســات حكوميــة تحمــي
الرئــايس ،وتــم مبوجبــه اغــاق الضفــة الغربيــة ،الحقــوق العامليــة ،وتســاعد وتشــجع عــى
حظــر الحركــة ،منــع املواطنــن مــن الذهــاب إىل تطويــر النشــاط النقــايب والعــايل بــدون
أعاملهــم واجبارهــم عــى البقــاء يف منازلهــم ،متييــز.

األرقــام اســتندت اىل (وزارة الصحــة /التقريــر الصحــي
43
الســنوي  /2018متــوز  2019وبعــض االحصائيــات األخــرى مــن
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني)

شــكل فــرض منــط مــن التنظيــم النقــايب
للعاملــن عقبــة حقيقيــة يف تطــور النقابــات
الفلســطينية ،ومازالــت تعــاين منــه إىل اآلن،
وتــم حــر العضويــة امــا عــى أســاس مهنــي
أو موقــع العمــل ،عل ـاً أن العــال املنظمــن يف
ورش عمــل معلومــة ،وبعــدد كبــر مــن العــال،
ال تشــكل نســبة كبــرة مــن املنشــآت ،ولذلــك
فــان نســبة التغــر يف املهــن وأماكــن العمــل
كبــرة .قــد يشــتغل عامــل يف مصنــع للــورق،
وينتقــل إىل قطــاع البنــاء يف داخــل «الخــط
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األخــر» أو يلتحــق بوظيفــة حكوميــة ،وقــد
يعــود إىل قطــاع النظافــة أو غريهــا ،مــا يحتــم
وجــود اتحــاد عــايل يضــم جميــع العاملــن يف
القطاعــن العــام والخــاص والعاملــن يف القطاع
غــر املنظــم بغــض النظــر عــن نــوع العمــل أو
مكانــه؛ مــا يســهل اشــراك العاملــن وثبــات
عالقتهــم بالعمــل النقــايب ،ويشــجع انضــام
العــال إىل النقابــات بشــكل حقيقــي ،وتطبيــق
فعــي لــروط العضويــة وحقــوق وواجبــات
األعضــاء.

قيــم العدالــة االجتامعيــة والحريــة والحيــاة
الكرميــة ،وتعزيــز دور املــرأة العاملة وتشــجيعها
عــى االنضــام إىل النقابــات ،ورفــع نســبة
مشــاركتها يف العمــل النقــايب ،وتعزيــز قيــم
العمــل التطوعــي يف النقابــات ،وتكثيــف التوعية
والتثقيــف العــايل ،وعقــد التحالفــات مــع
القــوى واألحــزاب واملنظــات التــي تتشــارك يف
أهــداف العدالــة واملســاواة والحريــة والتضامــن
العاملــي ،وحاميــة القيــادات العامليــة مــن الفصل
مــن العمــل أو االعتقــال.

العمــل عــى إقــرار قانــون للتنظيــم النقــايب
يســمح بحريــة العمــل النقــايب ،ويحظــر
التدخــل يف نشــاطات وأعــال النقابــات مــن
قبــل الحكومــة أو القطــاع الخــاص.

وأخــرا ً ،يقتــي واجــب قــوى التحــرر والتقــدم
وممثــي األحــزاب اليســارية أن يأخــذوا موقفــاً
واضحـاً وجريئـاً مــن الحــق يف التنظيــم النقايب،
وأن ال يســاهموا يف ارتهــان الطبقــة العاملــة
ملصالــح ضيقــة وآنيــة ،واالقــراب الجــدي مــن
الحركــة العامليــة للمســاهمة يف تفعيــل دورهــا
االقتصــادي واالجتامعــي ،بعيــدا ً عــن املحاصصة،
ويف خدمــة أهــداف بنــاء مجتمــع فلســطيني
تقدمــي خــال مــن االســتغالل .أعتقــد أن هنــاك
إمكانيــة لتحقيــق ذلــك ،اذا اتخــذت قــوى اليســار
الفلســطيني موقف ـاً جريئ ـاً ،وغــادرت االتحــادات
الرســمية ،وشــكلت نقابــات عامليــة واضحــة يف
موقفهــا الطبقــي واالقتصــادي ملواجهــة الهيمنــة
وسياســات اقتصــاد الســوق.

باإلمــكان تطويــر مناهــج تعليميــة وتوعويــة
للعاملــن ،بهــدف رفــع قدراتهــم مــن أجــل
الدفــاع عــن مصالحهــم بأنفســهم وألنفســهم.
يقتــي واجــب النقابــات العامليــة االعتــاد
عــى األعضــاء يف سياســاتها ،ومتويلهــا ،وال
تتــرف كأنهــا منظمــة أهليــة ،وعــى النقابــات
أن تعتمــد عــى كادرهــا لبنــاء أنظمتهــا حفاظ ـاً
عــى اســتقالليتها ودميقراطيتهــا ،وضــان
دوريــة انتخاباتهــا ،ومنــع الحكومــة أو أصحــاب
العمــل بالتدخــل يف برامجهــا.
يتطلــب بنــاء نقابــات حقيقيــة مــن األحــزاب
السياســية الفلســطينية ،وبخاصــة اليســارية
منهــا ،انتهــاج سياســة تكثيــف العضويــة
النقابيــة ،تشــجيع العــال عــى االنضــام
للنقابــات ،املشــاركة الفعليــة يف نشــاطاتها،
مامرســة الحــق يف الوصــول إىل مواقــع صناعــة
القــرار بعيــدا ً عــن املوقــع التنظيمــي أو الحــزيب،
إعــادة الثقــة بالعمــل النقــايب وتقويتــه وتعزيــز
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يعيــش الشــعب الفلســطيني يف الضفــة والقطــاع
يف شــبه دولــة ،أو بصيغــة هجينــة بــن وجــود
هرميــة ســلطوية وأجهــزة بريوقراطيــة وأمنيــة،
وحالــة مــن انعــدام الســيطرة عــى املــوارد
واملعابــر ،يف ظــل بنيــة اقتصاديــة محكومــة
بربوتوكــول باريــس االقتصــادي ،وبتوجهــات
الطبقــة الرأســالية الطفيليــة املحليــة املعتاشــة
عــى الريــع ،والعازفــة عــن أي توجــه انتاجــي
يســتغل املــوارد املتاحــة ،اضافــة للخضــوع إىل
توجهــات املؤسســات التمويليــة الدوليــة كصندوق
النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ،ورشوط الــدول
املانحــة للســلطة ســواء كانــت عربيــة أو غــر
عربيــة؛ وعــززت الــروط مــن هيمنــة التبعيــة
وااللحــاق االقتصــادي ،وأدت إىل تغيــر هيــكيل
عميــق يف مركبــات الناتــج املحــي االجــايل،
عــدا عــن خلــق ثقافــة مرافقــة تســودها
االعتامديــة والتعيــش عــى الريــع الخارجــي،
وأمنــاط اســتهالكية مجتلبــة مــن محيــط متخلف
ينطــوي عــى مظاهر بــذخ زائفــة ،واســتغراق يف
املديونيــة الفرديــة؛ تهــدر املــوارد وتدمــر ثقافــة
املنعــة والصمــود الرتباطهــا أشــد االرتبــاط
بثقافــة اإلنتــاج ،وقــد باتــت ثقافــة مســتهجنة
يف ظــل قطــاع واســع مــن الطبقــة الوســطى
املتغربنــة.
يف ظــل هــذا الوضــع وتحــت ضغــط مؤسســات
التمويــل الــدويل والــدول املانحــة ،ويف مرحلــة
تســيّد القطــب الواحــد؛ نــص قانــون تشــجيع
االســتثامر عــى أن «الســلطة تضمــن التحويــل
غــر املقيــد ألمــوال املســتثمرين إىل خــارج

فلســطني مبــا يف ذلــك رأس املــال واألربــاح».1
ضمنــت هــذه املــادة للمســتثمرين حريــة
تحويــل أصــول وأربــاح انتجــت يف فلســطني
إىل خارجهــا ،مبعنــى آخــر نــزف للرتاكــم
مــن املجتمــع الفلســطيني تحــت االحتــال إىل
الخــارج ،وقيّــم عمــر شــعبان حجــم الودائــع
يف البنــوك الفلســطينية ( 14مليــار دوالر وفــق
اعــان ســلطة النقــد)« :هــذه مصيبــة تشــر إىل
ضعــف االســتثامر وامليــل العــام لالدخــار ،وأن
نســبة قليلــة جــدا ً مــن هــذه الودائــع يســتثمر
يف االقتصــاد الفلســطيني رغــم أن مــا يوجــد
يف البنــوك أكــر مــن حجــم املســاعدات الدوليــة
للمجتمــع الفلســطيني».2
مقابــل ذلــك دارت مفاوضــات ماراثونيــة بــن
الحكومــة ونقابــات العمــل ورجــال األعــال،
مــن أجــل الوصــول إىل قانــون عمــل ،ثبــت
بامللمــوس أنــه منحــاز ألصحــاب العمــل عــى
حســاب العــال ،وذلــك يعــود إىل انحيــاز
الحكومــة ألصحــاب العمــل ،إضافــة إىل احتــواء
الحكومــة ملمثــي غالبيــة النقابــات العامليــة؛
لتخــرج الرأســالية الوافــدة مبكســب خالــص يف
القانــون األســايس ،وقانــون تشــجيع االســتثامر
وقانــون العمــل.
قانون تشجيع االستثامر لعام 1998
1
2
http://eqte.net/post/59129/%D8
%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-14%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D
8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%
D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1
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لتخلــق ظرفــاً اقتصاديــاً جديــدا ً مظهــره
العــام فقــدان الفقــراء ملصــادر دخلهــم القليــل
وانكشــافهم متام ـاً ،قبــل الحديــث عــن خســائر
الــركات الكــرى ،وقــد نالــت الجائحــة مــن
العــال والحرفيــن ،والعاملــن يف االقتصــاد
غــر الرســمي املنكشــف مــن أي حاميــة اجتامعية
رســمية أم غــر رســمية.

الحقــاً لذلــك ،جــرى اعــداد مــروع قانــون
للضــان االجتامعــي يف نســخته األوىل والــذي
القــى رفضاً مجتمعيـاً أدى إىل ســحبه مــن التداول
بســبب انحيــازه الواضــح للقطــاع الخــاص،
ليجــري بعدهــا اعــادة تحويــر هــذا القانــون
ويصــدر بقــرار رئــايس ،لكنــه يف النهايــة واجــه
معارضــة شــعبية ،واعــراض القطــاع الخــاص،
ولــكل طــرف أســبابه يف املعارضــة ،واســتطاع
مل يدخــل حجــب أمــوال املقاصــة الفقــراء فقــط
معارضــو هــذا القانــون مــن اجبــار الحكومــة
يف أزمــة مســتفحلة ،بــل أدخــل الحكومــة يف
عــى ســحبه ووقــف تنفيــذه.
حالــة انكشــاف مــايل أظهرهــا عاجــزة عــن
عكســت كل القوانــن الســابقة موازيــن القــوى توفــر الحــد األدىن مــن الحاميــة االجتامعيــة
االجتامعيــة يف األرايض الفلســطينية ،كــا والصحيــة ،وترافــق ذلــك مــع تراجــع الدعــم
أظهــرت توجهــات الحكــم الــذي طاملــا ادعــى الخارجــي ،كاشــفاً عمــق أزمــة يدركهــا النــاس،
أنــه فــوق الطبقــات ،ويعمــل بشــكل متــوازن لكــن جبــل الجليــد قــارب عــى اظهــار قاعدتــه،
لصالــح جميــع الطبقــات ،فيــا أظهــر الواقــع ورمبــا أظهرهــا يف هــذه الجائحــة.
يف ظــل كورونــا انصيــاع الحكــم للرأســالية
نعيــش يف عــر هيمنــة النيوليرباليــة املتوحشــة
الطفيليــة مــن جهــة ،وعــدم قدرتــه عــى الزامهــا
التــي تطلــق نريانهــا يومي ـاً عــى منطــق دولــة
بتحمــل جــزء مــن اعبــاء تفــي وبــاء كورونــا
الرفــاه ،وتســعى إىل تحريــر الدولــة مــن دورهــا
مــن جهــة أخــرى؛ لدرجــة أن الحكــم تعامــل مــع
الرعــايئ ،وتقليــص تدخلهــا ليــس يف املجــال
الرأســالية الطفيليــة باالســتجداء وخطــب الــود
االنتاجــي فحســب ،بــل أيضـاً يف املجــال الخدمي،
ال باإللــزام ،ووضعهــا عنــد مســؤولياتها الوطنيــة
كالتعليــم والصحــة وقضايــا الحقــوق االقتصادية
وحتــى االنســانية.
االجتامعيــة ،وبــرزت هيمنــة النيوليرباليــة يف
انتــرت جائحــة كورونــا يف ظــل نظــام صحــي اتفاقيــة التجــارة الدوليــة التــي ركــزت عــى
واجتامعــي فلســطيني متخلــف سياســياً وتقني ـاً ،خصخصــة الخدمــات وتســليعها وحريــة تنقلهــا
وال يســتند إىل رؤيــة تنحــاز للفقــراء ،وحافــظ كــرؤوس األمــوال واألفــراد والبضائــع.
النظــام عــى وجــوده بأشــكال وهيــاكل مفرغــة
قبــل جائحــة كورونــا شــهدت أوروبــا ،وبخاصــة
مــن أي مضامــن اجتامعيــة حقيقيــة ،بــل
فرنســا ،موجــة احتجاجــات شــعبية عــى
مبضامــن تصــب يف طاحونــة الجبايــة العامــة،
النتائــج واآلثــار االجتامعيــة االقتصاديــة؛ لتطبيــق
وتحصيــل الريــع مــن املواطنــن لقــاء خدمــات
السياســات االقتصاديــة الســوقية املنفلتــة
دون الحــد األدىن يف كثــر مــن األحيــان.
التــي تســتهدف الفقــراء ومتوســطي الدخــل،
كــا جــاءت الجائحــة ومــا رافقهــا مــن حجــر كــا شــهدنا قبــل ذلــك العديــد مــن الحــركات
جامعــي واغــاق للمرافــق العامــة والخاصــة؛ االجتامعيــة التــي حاولــت خلــق مفاهيــم بديلــة
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للعوملــة الرأســالية املتوحشــة مثــل (حركــة بهــذه الطريقــة إال جزئيــاً ،هنــا بــرزت الحاجــة
احتــال وول ســريت) وغريهــا ،فيــا اتخــذت إىل العمــل الجامعــي املنظــم ،لحــل مشــكلة األمان
الحــرب الطبقيــة يف مناطــق يف العــامل الثالــث االجتامعــي عــى مســتوى العالقــة مــع الدولــة.
أشــكاال مختلفــة مــن الحــروب؛ تغطــت مبفاهيــم
يعــرف نبيــل زيك األمــن االجتامعــي «كل
قبليــة أو دينيــة أو احيــاء للنعــرات االثنيــة
االجــراءات والربامــج االقتصاديــة واالجتامعيــة
والطائفيــة داخــل كثــر مــن الــدول ،كاشــفة
والثقافيــة الهادفــة إىل توفــر ضامنــات شــاملة،
الجوهــر األســايس للحــروب بأنهــا رصاعــات
تحيــط كل شــخص يف املجتمــع بالرعايــة الالزمة،
طبقيــة متنكــرة تحــت عناويــن مختلفــة تبــدو
وتوفــر لــه ســبل تحقيــق أقــى تنميــة لقدراتــه
مبظهــر وكأنهــا عابــرة للطبقــات.
وقــواه ،وأقــى قــدر مــن الرفاهيــة يف اطــار
عــر أكــر مــن زعيــم أو مســؤول اورويب مــن الحريــة السياســية والعدالــة االجتامعيــة».3
عــن تذمــره مــن املهاجريــن ،الذيــن يتمتعــون
هــذا التعريــف العــام الــذي قــد يكــون شــامال
يف بلــدان اوروبــا بشــتى أشــكال الحاميــة
ملفهــوم األمــن االجتامعــي ،ويحتــاج إىل تفكيــك
االجتامعيــة املغيبــة متام ـاً يف بلدانهــم الفقــرة،
عــر تعريفــات أخــرى ملركباتــه ،توجــب فصــل
فيــا يشــكل بعضهــم إمــا خاليــا ارهابيــة نامئــة
مركبــات الرعايــة االجتامعيــة مــن جهــة ،وفصــل
أو نشــطة وفاعلــة يف الســاحة األوروبيــة .يغفــل
مركبــات الرعايــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
هــذا األمــر أساســاً دور دول املركــز يف ترســيخ
والثقافيــة مــن جهــة أخــرى ،عــدا عــن رضورة
فقــر وتخلــف دول املحيــط وتحويــل الرتاكــم
تحديــد مفهــوم العدالــة االجتامعيــة بشــكل أدق.
العاملــي كلــه إىل دول املركــز ،كــا أوضــح
هنــا يخضــع مفهــوم الحاميــة االجتامعيــة إىل
بعبقريــة املفكــر ســمري أمــن.
حالــة خلــط بــن الخطــاب الحقوقــي والخطــاب
أمــا هنــا يف االرخبيــل الفلســطيني ،فــان أمــر االيدولوجــي ،وخطــاب االغاثــة والرعايــة .هنــاك
ً
الحاميــة االجتامعيــة اذا مل يصبــح مصــدرا مــن يــرى يف الحاميــة االجتامعيــة وســيلة للحــد
الغتنــاء الكمــرادور والرأســالية الريعيــة ،فــا مــن الفقــر باعتبارهــا عمــا اغاثيــاً ،يســد مــا
حاجــة لــه.
ولدتــه اقتصاديــات الســوق مــن حالــة افقــار
لقطاعــات مجتمعيــة مختلفــة ،وهــذا يحكــم
تأصيل مفهوم الحماية االجتماعية
منطــق البنــك الــدويل وكل املناهــج النيوليرباليــة
مــع تعقــد الحيــاة االجتامعيــة ،زادت ســيطرة التــي تحــاول تقليــص دور الدولــة وتدخالتهــا
االنســان عــى الطبيعــة لكــن ســيطرته قلــت االجتامعيــة االقتصاديــة ،وهنــاك مــن يقــدم
عــى ذاتــه ،هنــا فقــد االنســان حريتــه باعتبــاره خطابـاً حقوقيـاً مجتــزأ عــن الحاميــة االجتامعيــة
كائن ـاً اجتامعي ـاً ،وحــاول االنســان التخلــص مــن كحــق يجــب أن يتضمنــه أي عقــد اجتامعــي ،لكنه
العوائــق أمــام حريتــه وانبثــاق طاقتــه مــن خالل مرهــون بتوجهــات الــدول والطبقــات املســيطرة
تجاربــه الفرديــة الخاصــة ،أو مــن خــال االنتظام فيهــا ،وهــو خطــاب نيوليــرايل مخفــف تقــوده
يف جامعــات خرييــة أو طوائــف حرفيــة مهنيــة،
رمــزي ،نبيــل .2000 .االمــن االجتامعــي والرعايــة
3
غــر أنــه مل يســتطع أن يحقــق أمنــا ً حياتيــا ً االجتامعيــة .االس�كـندرية :دار الفكـ�ر الجامعـ�ي .ص4
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منظــات األمــم املتحــدة ،فيــا هنــاك الخطــاب
االيدولوجــي النابــع مــن نزعــات اشــراكية
مختلفــة الدرجــات ،تبــدأ مــن الربجوازيــة
القوميــة الصاعــدة (بســارك أول مــن ســن
ترشيعــات للحاميــة االجتامعيــة يف املانيــا
والعــامل) ،مــرورا ً باالشــراكيني الطوباويــن
أمثــال شــارل فورريــه ،واويــن وغريهــم والذيــن
رأوا يف الحاميــة االجتامعيــة أداة لتقليــص
الفــوارق بــن الطبقــات ،واعــادة توزيــع الــروة
االجتامعيــة ،وصــوال إىل مــا تــم تطبيقــه يف
دول اتخــذت النهــج االشــرايك املاركــي مــن
تحويــل الحاميــة االجتامعيــة إىل مهمــة دولــة،
ورضورة تفرضهــا عمليــة التنميــة االشــراكية
التــي ال تــرى يف الحاميــة االجتامعيــة صدقــة
أو منــة أو حــق منفصــل عــن باقــي الحقــوق،
حيــث تكــون الحاميــة االجتامعيــة نتــاج نظــام
اجتامعــي اقتصــادي يــرى االنســان كمحــور
وموضــوع للتنميــة ،ال مجــرد صاحــب حاجــة.
دأبــت الرأســالية خــال ســعيها لتعظيــم
األربــاح ،عــى ابقــاء العــال عنــد حــدود
الكفــاف ،ففــي عــر الرأســالية هنــاك
وفــرة يف اإلنتــاج وظلــم يف توزيــع الــروة
االجتامعيــة ،وأدى هــذا التناقــض إىل انعــدام
األمــن االجتامعــي ،وقــد بــرز مجموعــة مفكريــن
عالجــوا موضوعــة األمــن االجتامعــي ،مــن بينهــم
هيغــل الــذي ربــط بــن عقالنيــة الدولــة واعطــاء
كل مواطــن فرصــة لــي يكــون شــخصية حــرة،
ورأى هيغــل أن «هــدف الحكومــة االنســاين
وغايتهــا هــو وضــع سياســة كفيلــة بتوفــر
الصحــة واألمــان والحيــاة الكرميــة والرفاهيــة
ملواطنيهــا».4
هريوفيتــز ،املفهــوم الهيجــي حــول الحريــة السياســية،
4
مجلــة السياســة عــدد  ،28شــباط 1966
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وميكــن تقديــم تعريــف أخــر يــرى أن
الحاميــة االجتامعيــة «سلســلة مــن االجــراءات
املرتابط��ة تس��تخدم لتحقي��ق االستــقرار لألفـ�راد
والجامعاــت ،وتحريره�اـ م��ن األخطــار وحاميتهـ�ا
مـ�ن الحاج��ة والعــوز والحرماــن ،والحـ�د مـ�ن
الخســائر وحاميتــه مــن األخطــار الداخليــة
والخارجي��ة الت��ي ق��د يتعـ�رض له��ا كاألزمـ�ات
املاليـ�ة واالنحســار االقتص�اـدي ،أو طبيعيـ�ة
كالجفــاف والقحـ�ط واألوبئـ�ة .»5
غــر أن مفهــوم الحاميــة االجتامعيــة ال يخضــع
لتعريــف واحــد مطلــق ،ألنــه يختلــف باختــاف
الواقــع االجتامعــي املعــاش ،واختــاف املنطلقــات
االيدولوجيــة التــي تحــدده ،وهنــاك مــن يــرى أن
الحاميــة االجتامعيــة هــي رزمــة مــن االجــراءات
والقوانــن متشــابكة يف مجــاالت عــدة كالصحــة
والعمــل وغــره ،حيــث يــرى البعــض أنها تشــكل
شــبكة مرتابطــة مــن أشــكال الحاميــة االجتامعيــة
باتــت تعــرف بشــبكة األمــان االجتامعــي ،ويدخــل
يف مفهــوم الحاميــة تدابــر تغطــي كل املعرضــن
لالنكشــاف ،مــن خــال توفــر العــاج والعمــل
واملســكن والتعليــم ،هــذه التدابــر تكــون مــن
مســؤولية الحكومــة التــي تضــع مبوجبهــا أنظمــة
عامــة يخضــع لهــا الجميــع.
وتختلــف درجــة جــودة الحاميــة االجتامعيــة
وشــمولها مــن مجتمــع آلخــر ،ليــس العتبــارات
ايدولوجيــة فحســب ولكــن أيضـاً بســبب اختــاف
قــدرة الــدول عــى توفــر املــوارد لتغطيــة تكاليف
الحاميــة االجتامعيــة ،أو مشــكلة تحــول دون
الوصــول إىل كل املعرضــن لالنكشــاف االجتامعي.6
املعهــد العــريب للتخطيــط ،عالقــة شــبكات االمــان
5
االجتامعــي بسياســات الرعايــة االجتامعيــة ،دون نــارش

مجموعــة مشــاركني ،2010 ،نحــو قانــون ضــان
6
اجتامعــي لفلســطني ،رام اللــه :املؤسســة الفلســطينية لدراســة
(مواطــن).
الدميقراطيــة
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إن ترســخ مفهــوم الحاميــة االجتامعيــة يف
دول املركــز الرأســايل رغــم تفاوتــه بــن
بلــدان املركــز ،مل ينعكــس عــى بلــدان املحيــط
املتخلــف والتابــع ،حيــث تعتــر قوانــن الحاميــة
االجتامعيــة ،إن وجــدت يف هــذه البلــدان،
إمــا ضعيفــة ومتخلفــة أو غــر قــادرة عــى
االســتمرار؛ وذلــك بســبب ضعــف وتــرذم
الحركــة النقابيــة يف هــذه البلــدان ،أو بســبب
ســيطرة واحتــواء الطبقــة الحاكمــة للحركــة
النقابيــة العامليــة.

لكــن منظمــة العمــل الدوليــة حــددت معايــر
للحاميــة االجتامعيــة مــن خــال اتفاقيــات
أهمهــا االتفاقيــة رقــم  102حيــث حــددت تســعة
مجــاالت تقليديــة :الرعايــة الصحيــة ،تعويضــات
املــرض ،اســتحقاقات البطالــة ،الشــيخوخة،
اصابــات العمــل ،اعانــات عائليــة ،األمومــة،
العجــز ،اليتــم والرتمــل .رغــم أن منظمــة العمــل
الدوليــة تضــع حــدا ً أدىن يتوجــب عــى كل
الــدول توفــره ،اال أن كثــرا ً مــن الــدول الفقــرة
ال توفــر مثــل هــذا الحــد ،بغيــاب توجــه املنظمــة
لفــرض أي الــزام عليهــا.
فلسطين والحماية االجتماعية
هل الحماية االجتماعية صدقة من الطبقة
الحاكمة؟

يعــود أول ترشيــع لقوانــن الحاميــة االجتامعية إىل
مثانينــات القــرن التاســع عــر يف املانيــا؛ بفضــل
الحركــة النقابيــة التــي كانــت ناشــطة بشــكل مؤثر
يف ذلــك الوقــت ،7وتشــر غالبيــة الدراســات التــي
تعالــج نظــام الحاميــة االجتامعيــة إىل أن معظــم
هــذه النظــم مل يكــن هبــة مــن الطبقــات الحاكمــة،
بــل نتــاج نضــاالت الحــركات النقابيــة واالجتامعية
يف هــذه البلــدان ،حيــث شــكل افقــار العــال،
وتوســع الفجــوة الطبقيــة يف البلــدان الرأســالية
املتقدمــة دافعـاً لنضــال النقابــات لتحســن ظروف
العمــل ،وتوفــر ســبل األمــان االجتامعــي للعــال،
وقــد أســفر نضــال الحــركات العامليــة عــن فــرض
أشــكال مــن الحاميــة االجتامعيــة حســب ظــروف
كل بلــد ،حتــى شــكلت الحاميــة احــدى ركائــز
الكينزيــة االقتصاديــة التــي طرحــت نفســها كبديل
يعالــج أزمــات االقتصــاد الرأســايل الدوريــة.8
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انظــر نبيــل رمــزي ،مصــدر ســبق ذكــره ،وجالربيــت،
8
تاريــخ الفكــر االقتصــادي ،املــايض صــورة الحــارض ،الكويــت ،دار
املعرفــة ،ترجمــة احمــد فــؤاد بلبــع.

شــهدت أرض فلســطني التاريخيــة ،نظامــن
اقتصاديــن مختلفــن بعــد نهايــة الحــرب
العامليــة األوىل :األول أصيــل ومتخلــف نتــاج
قــرون مــن التخلــف العثــاين ونظامــه الخراجي
العســكري ،والثــاين وافــد متطــور تــرب مــن
خــرة الرأســالية االوروبيــة والحركــة النقابيــة
يف أوروبــا .كانــت العالقــة بــن النظامــن
تناحريــة ،وقــد هــدف النظــام الحديــث ،وهــو
نظــام اســتيطاين ميتلــك أدوات الرأســالية
املتقدمــة ،إىل محــو النظــام التقليــدي وحواملــه
االجتامعيــة ،9ففــي حــن نشــأ نظــام الكيبوتــس
املســتوطن ،ونظــام النقابــة العامــة للعــال يف
أوســاط املســتوطنني ،كان املجتمــع العــريب يف
فلســطني يحبــو يف هــذا املجــال ،وبذلــك ال ميكن
الحديــث عــن نظــام رســمي للحاميــة االجتامعيــة
يف فلســطني يحمــي املواطــن األصــي ،فيــا
متتــع املســتوطن مبنافــع شــبه كاملــة يف ذلــك
الوقــت مــن هــذه الحاميــة.
لــذا ال يشــكل مفهــوم الحاميــة االجتامعيــة يف
فلســطني ،حتــى اآلن ،حالــة راســخة ومامرســة
ثابتــة؛ بســبب تعاقــب أنظمــة سياســية عــى
9

باميال آن سميث ،1991 ،فلسطني والفلسطينيون (مرتجم).
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الضفــة والقطــاع مل توفــر مثــل هــذه املنافــع ،والعجــز وغــر ذلــك ،وال تشــكل هــذه املــواد جزءا ً
فيــا يتمتــع فلســطينيو  48باملنافــع الحامئيــة مــن نظــام عــام للحاميــة االجتامعيــة ،بــل هــي
رغــم وجــود التمييــز بــن العــرب واليهــود يف مــواد متفرقــة وميكــن تأويلهــا بطــرق مختلفــة.
املامرســة اليوميــة.
يف املجــال الصحــي ،ال يوجــد ترشيــع خــاص
مــع قيــام الســلطة الفلســطينية ،مل يشــغل
الطبقــة الحاكمــة الجديــدة بنــاء نظــام اقتصــادي
اجتامعــي ،يوفــر القاعــدة الحقيقيــة لتحويــل
الســلطة إىل دولــة ،بــل خضعــت مركبــات هــذه
الســلطة ،يف البنيــة واألداء ،ملنطــق اســتجالب
الريــع الــذي يوفــر النفقــات الجاريــة لنظــام
ســيايس ظــل عــى جميــع املســتويات مرتبطــاً
وملحقــاً بالوقائــع االحتالليــة ،برغــم ملكيتــه
لكثــر مــن الصالحيــات املدنيــة التــي كان مــن
املمكــن أن ميارســها ،ومنهــا نظــام الحاميــة
االجتامعيــة الــذي اســتبعدته النخبــة الحاكمــة.

بالتأمــن الصحــي ،وال ترشيعــات تحافــظ عــى
شــيخوخة كرميــة للمواطنــن ،وكل مــا يســتند
اليــه نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي هــي
اجــراءات وضعتهــا «االدارة املدنيــة» يف ســبعينات
ومثانينــات القــرن املــايض ،مــع تعديــات
10
طفيفــة عليهــا

ويخضــع لألفضليــة النســبية موظفــو القطــاع
الحكومــي مــن مدنيــن وعســكريني ،الذيــن
يحكمهــم قانــون الخدمــة املدنيــة وقانــون
الخدمــة يف قــوات األمــن ،وتضمــن هــذه
القوانــن حقوقــاً تعتــر نســبياً أفضــل بكثــر
عــى املســتوى الترشيعــي ،غابــت أيــة قوانــن مــن العاملــن يف القطــاع الخــاص أو األهــي.
مســتقلة تتعلــق بالحاميــة االجتامعيــة يف ال تخضــع قضايــا الحاميــة االجتامعيــة للعاملــن
فلســطني حتــى اآلن ،رغــم أن املــادة  22مــن يف القطــاع الخــاص إىل نظــام عــام ،بــل للوائــح
القانــون األســايس تنــص« :ينظــم القانــون البنــوك أو الــركات الكــرى أو االحتكاريــة،
خدمــات التأمــن االجتامعــي والصحــي ومل تولــد هــذه النظــم خــال عمليــة تفــاوض
ومعاشــات العجــز والشــيخوخة .ورعايــة أرس جامعيــة بــن العاملــن واإلدارات ،بــل وضعتهــا
الشــهداء واألرسى ورعايــة الجرحــى واملترضريــن مجالــس االدارة يف هــذه املؤسســات .تعمــل
واملعاقــن واجــب ينظــم القانــون أحكامــه ،معظــم القــوى العاملــة يف فلســطني يف منشــآت
وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم صغــرة الحجــم  90%منهــا يشــغل أقــل مــن
والتأمــن الصحــي واالجتامعــي» ،كــا نجــد يف عــرة عــال ،ويعتــر اســتقرار هــذه القــوى
قانــون العمــل بعــض املــواد التــي تنــص عــى العاملــة أمــرا ً غــر قابــل للقيــاس ،عــدا عــن
حقــوق للعــال تتعلــق بشــكل او بآخــر بالحامية العاملــن يف القطــاع غــر الرســمي ،لذلــك
االجتامعيــة مثــل :الــزام صاحــب العمــل أن يحتــاج ضبــط هــذه الحالــة إىل نظــم واجــراءات
يــوايف مكتــب العمــل ببيــان شــهري عــن أســاء عامــة؛ كتفعيــل املــادة  12مــن قانــون العمــل.
العــال وعددهــم ووظائفهــم ،ســنهم وجنســهم
يشــكل غيــاب ترشيــع موحــد للحاميــة
ومؤهالتهــم ،أجورهــم وتاريــخ التحاقهــم بالعمــل
االجتامعيــة يف فلســطني نقص ـاً خطــرا ً وفجــوة
والوظائــف ،ومكافــأة نهايــة الخدمــة ،وتعالــج
انظــر نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي ،موقــع وزارة
10
املــواد مــن  125 -116قضايــا اصابــات العمــل الصحــة الفلســطينية.

انكشاف الفقراء ..وغياب الحماية االجتماعية
يف عالقــات العمــل واألمــن االجتامعــي ،يجــب
تجاوزهــا عــر قانــون عــادل وشــامل للضــان
االجتامعــي ،والــذي ســنأيت عليــه الحقــاً.
أشكال الحماية االجتماعية في فلسطين

اذا سـلّمنا بعــدم وجــود ترشيــع موحــد للحاميــة
االجتامعيــة يف فلســطني ،فــان كل أشــكال
الحاميــة االجتامعيــة األخــرى القامئــة رســمياً
أو شــعبياً ال ميكــن أن تشــكل ســوى ســند
بســيط ،وتعتــر إمــا منــة أو حســنة ،وليســت
حق ـاً منظ ـاً مبعايــر تشــمل املواطنــن كافــة.
الحاميــة االجتامعيــة يف فلســطني ال زالــت
تقــوم يف معظمهــا عــى املبــادرات خــارج
االطــار الحكومــي وتشــمل :الصناديــق العائليــة،
تحويــات املغرتبــن ألرسهــم ،تربعــات االحســان
مــن األفــراد ،تربعــات الجمعيــات الخرييــة ..عــدا
عــن أشــكال أخــرى مــن الجمعيــات التــي تقــوم
عــى التســليف املشــرك وغــره مــن األشــكال
غــر الرســمية ،وتكــون عــادة متقطعــة وغــر
دامئــة وثابتــة كــاً وزمنــاً ،وال تشــكل نظامــاً
اجتامعيــاً متكامــا. 11
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تقــوم كل برامــج الحاميــة االجتامعيــة يف
فلســطني عــى أســاس اغــايث مبعــزل عــن
الجانــب الحقوقــي ،وتتســم بعــدم الثبــات
وعــدم االســتمرارية ،وال تشــكل وعــاء شــامال
للمواطنــن؛ فهــي تتخــذ مــن مفهــوم «مكافحــة
الفقــر» أو تقليــص عــدد الفقــراء منطلقـاً لعملها،
بعيــدا ً عــن ضــان حيــاة كرميــة مســتمرة لــكل
املواطنــن ،يف حــن أقــرت دول مجــاورة يف
االقليــم نظــاً شــكلت حــدا ً أدىن مــن الحاميــة
االجتامعيــة بغــض النظــر عــن مســتوى تطورها.
أرى أن غيــاب نظــام شــامل للحاميــة االجتامعيــة
يف فلســطني ،ال ينبــع مــن حداثــة نظــام الســلطة
وتجربتهــا فقــط ،امنــا يعــود ألســلوب تعامــل
الحكومــة مــع القضايــا االقتصاديــة االجتامعيــة؛
باعتبارهــا عنــرا ً ثانويــاً أمــام قضايــا أخــرى
تتعلــق بالشــأن الســيايس ،اضافــة النحيــاز
الحكــم ترشيعي ـاً وسياســياً للطبقــة الرأســالية
مــن خــال قوانــن مختلفــة ،أهمهــا اعتــاد
اقتصــاد الســوق الحــر كمذهــب اقتصــادي،
وقانــون تشــجيع االســتثامر ،وقوانــن الــركات
االحتكاريــة وغريهــا مــن القوانــن التــي
عــززت مــن ســطوة قطــاع خــاص مل يســتثمر
يف التنميــة ،بقــدر مــا اســتثمر يف قطاعــات
ريعيــة ادرت عليــه املليــارات ،كريــع منتــزع مــن
الطبقــات الفقــرة واملتوســطة.

وزارة التنميــة االجتامعيــة (الشــؤون االجتامعيــة
ســابقا) تنفــذ برنامج ـاً للمســاعدات االجتامعيــة
للفقــراء ،ســواء كان ذلــك عــر التحويــات
النقديــة الزهيــدة وغــر الثابتــة ،أو التأمينــات
االجتامعيــة التــي تهــدف «إىل توفــر دخــل
لقــد ســنحت فرصــة كبــرة وطويلــة للقطــاع
مالئــم خــال تعــرض الفقــراء ألحــد املخاطــر
الخــاص عــى مــدى عقديــن ونصــف مــن عمــر
االجتامعيــة وخدمــات اجتامعيــة أخــرى
الســلطة ،لرياكــم أرباح ـاً هائلــة بأقــل التكاليــف
كاالقــراض أو متويــل مشــاريع صغــرة».12
املاديــة واملعنويــة ،وانتــزاع أي جــزء مــن هــذا
املالــي ،مجــدي ،وهــال ،جميــل.1997 .
11
مؤسســات الرتاكــم ،ولــو كان متأخرا ً جــدا ً ،ســيجند الرشكات
الدعــم االجتامعــي يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .معهــد أبحــاث
الكــرى واملتوســطة ضــد كل محــاوالت تنظيــم
السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس).
ـة
االجتامعيـ
ـة
الحاميـ
الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان،
12
ســوق العمــل وعالقاتــه ،وهــذا مــا حصــل حتــى
(برنامــج املســاعدات النقديــة يف وزارة الشــؤون االجتامعيــة) ،رام اللــه،
مــع قانــون يسء كقانــون الضــان االجتامعــي
2015
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األخــر؛ الــذي أثبــت فيــه القطــاع الخــاص قدرته
عــى التحشــيد باســتخدام الديــن ،أو ارهــاب
العاملــن فيــه بتهديدهــم مبصــدر عيشــهم .نحن
لســنا أمــام رأســال مســتنري وحــدايث ،بــل أمــام
رأســال ينتمــي إىل أكــر صنــوف الرأســالية
رجعيــة ومحافظــة :الرأســال العقــاري والربوي
والخدمــي ،الــذي وطــن نفســه عــى الربــح
الرسيــع املضمــون مــن خــال بنــاء تحالفــات
مــع املســتويات العليــا مــن بريوقراطيــة الحكــم.
لمــاذا فشــلت محــاوالت بنــاء نظــام ضمــان
اجتماعــي عــادل فــي فلســطين؟
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االجتامعــي والحاميــة االجتامعيــة ،ليــس موقفهــا
االيدولوجــي ،وال الحاجــة املوضوعيــة التــي
تفرضهــا الحاجــة االجتامعيــة ،أو مطالبــات
املجتمــع املــدين وأدواتــه الضاغطــة بتحصيــل
حقــوق مدنيــة وسياســية عــى حســاب الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة ،بــل أن ذلــك كان يف
األســاس توجه ـاً لــدى املؤسســات املانحــة ،وقــد
تــم االســتغناء عــن الضــان يف مرحلــة تطلبــت
تحويــل التمويــل إىل مجــاالت أخــرى أهمهــا
تنفيــذ خطــة ســام فيــاض يف االعداد املؤســي
لقيــام الدولــة.
فشــلت محــاوالت بنــاء نظــام حاميــة اجتامعيــة؛
ألن الحكومــة غــر معنيــة بذلــك بشــكل جــدي
حتــى لــو بــادرت إىل اصــدار قانــون بذلــك ،كــا
أن القطــاع الخــاص أيضــاً غــر معنــي ،فهــو
يزيــد التكلفــة يف األجــور واملســتحقات ويقلــص
مــن األربــاح يف املــدى القصــر ،وألن الربجوازية
الطفيليــة والريعيــة عــادة مــا تكــون قصــرة
النظــر ،ومرتهنــة بتحقيــق الريــع األرسع؛ مل
تجــد يف توفــر شــبكة األمــان االجتامعــي
مصلحــة اســراتيجية لهــا ،كــا يفكــر رأســايل
صناعــي يف اســتثامر طويــل املــدى ،يحقــق لــه
ثباتــاً يف األربــاح وتوســعاً يف العمــل .إضافــة
إىل ذلــك ،مل تكــن النقابــات العامليــة مبســتوى
قــوي ميكنهــا مــن حشــد جيــش العاملــن يف
حركــة ضغــط فاعلــة ،تفــرض عــى الحكومــة
والرأســالية الطفيليــة تعديــات أو بنــودا ً تجعــل
مــن الحاميــة االجتامعيــة أكــر شــموال وعــدال.

تدحرجــت يف الســنوات العــر األخــرة عــدة
مشــاريع قوانــن حــول الضــان االجتامعــي
والحاميــة االجتامعيــة يف فلســطني ،لكــن اصــدار
وتنفيــذ هــذه القوانــن واجهتــه عقبــات منعــت
مــن متتــع املواطــن الفلســطيني بهــذه الحقــوق
املنصــوص عليهــا عامليــاً ومحليــاً ،وكان مــن
أهــم هــذه العقبــات تحفــظ القطــاع الخــاص
عــى نســب املســاهمة التــي يفــرض بأصحــاب
األعــال تســديدها ،ورمبــا كانت نســبة املســاهمة
ذريعــة لرفــض املــروع مــن أصلــه ،أكــر مــن
كونهــا محــل تفــاوض طويــل ،عــدا ذلــك فقــد
شــكلت عقبــة متويــل القاعــدة األساســية النطالق
نظــام الضــان االجتامعــي املشــكلة األكــر،
وقــد اعتــذر املانحــون عــن هــذا التمويــل ،فيــا
تذرعــت الســلطة بعــدم قدرتهــا عــى توفــر هذا
التمويــل التأســييس ،حيــث وضــع أول قانــون
للتأمينــات االجتامعيــة ســنة  2003عــى الــرف،
وكان تربيــر مستشــاري صنــدوق النقــد والبنــك قانون الضمان االجتماعي المعلق
الدوليــن أن كلفــة الضــان االجتامعــي عاليــة ،أثــار صــدور قانــون الضــان االجتامعــي حركــة
وال ميكــن للســلطة أو املانحــن توفريهــا.
مضــادة ،أظهــرت العــال واالجــراء وكأنهــم
ولعــل مــن أهــم األســباب التــي اضطــرت «أعــداء» تحقيــق مكاســب لهــم ،كــا أظهــرت
الحكومــة للبحــث يف مداخــل للضــان مســتوى التخلــف والجهــل يف الوعــي النقــايب

انكشاف الفقراء ..وغياب الحماية االجتماعية
لــدى الطبقــة العاملــة؛ ناتــج عــن ضعــف
الخــرة النقابيــة ،وضعــف العالقــة مــع اتحــاد
النقابــات الــذي يدعــي متثيلهــم .وحدهــا كانــت
الرشائــح املتوســطة مــن الطبقــة الوســطى،
وبخاصــة موظفــي املنظــات األهليــة ،معنيــة
بهــذا الضــان ،وقــد أظهــرت معركــة القانــون
مــدى انعــزال هــذه الرشيحــة عــن املجتمــع،
وعــدم قدرتهــا عــى التأثــر فيــه ،فيــا هيمنــت
بعــض األفــكار الدينيــة يف تحريــك العــال ضــد
القانــون ،كــا هيمــن القطــاع الخــاص ،مــن
خــال الرتغيــب والرتهيــب ،يف حــر توجهــات
العــال يف اآلفــاق الضيقــة واملحــدودة ،وتوســيع
دائــرة الخــوف مــن بطــش املشــغل ،عــدا عــن
انتشــار وعــي مزيــف يقــوم عــى تفضيــل
املصالــح اآلنيــة عــى املصالــح االســراتيجية.
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املجتمعــي ،األمــر الــذي مل تقــم بــه الحكومــة،
ومل تعــد تطالــب بــه مؤسســات املجتمــع املــدين.
أظهــرت جائحــة الكورونــا الحاجــة املاســة إىل
شــبكة الحاميــة االجتامعيــة التــي غيّبــت ،ورمبــا
جنــب توفرهــا احراجــات الحكومــة ســواء بتقديم
املســاعدات الطارئــة والبخســة أو اســتجداء
القطــاع الخــاص لدعــم صنــدوق «وقفــة عــز».

يف هــذ األزمــة ،دخــل املجتمــع الفلســطيني يف
ضائقتــن ،األوىل فقــدان الدخــل الناتــج عــن
االغــاق والحجــر ،والثانيــة عــدم توفــر الســيولة
الكافيــة لــدى الحكومــة لتغطيــة الحاجــات
الطارئــة ،أو تقديــم املســتحقات املطلوبــة منهــا
مــع احجــام البنــوك عــن اقــراض الحكومــة،
أو تغطيــة حاجتهــا للســيولة ،وعجــز ســلطة
النقــد أمــام جــروت البنــوك ،مثــل عجــز الحكــم
يف هــذه املعركــة فشــلت الحكومــة وفشــل العامل ،بــكل مؤسســاته عــن فــرض حالــة طــوارىء
وحــاز القطــاع الخــاص عــى نــر خالــص؛ اقتصاديــة ،تجــر القطــاع الخــاص عــى
اســهام أكــر يف مواجهــة اآلثــار االجتامعيــة
تخلــص فيــه مــن أعبــاء التكلفــة املضافــة.
واالقتصاديــة للجائحــة.
قــدم العديــد مواقفهــم مــن قانــون الضــان
االجتامعــي ،ســواء بــرؤى قانونيــة أم سياســية شروط تحقيق شبكة أمان
وايدولوجيــة فكريــة ،وظهــرت مواقــف مؤيــدة
ال تقــدم السياســات املدنيــة الليرباليــة رؤيــة
لتطبيــق القانــون ،والســعي إىل تحســينه
اجتامعيــة ذات خطــة يف مجــال السياســات
وتعديلــه يف املســتقبل ،فيــا ظهــرت مواقــف
االجتامعيــة ،بــل تعتمــد عــى مــا يتوفــر مــن
تدعــو لســحب القانــون ،واعــادة فتــح حــوار
مشــاريع ممولــة خارجيــاً يف هــذا الشــأن ،أمــا
مجتمعــي حولــه لضــان تعديــات جوهريــة
بالنســبة ملنظــات املجتمــع املــدين واملنظــات
فيــه ،فيــا بــرز توجــه ثالــث رفــض القانــون
غــر الحكوميــة ،فــان احتــواء الحكــم لغالبيــة
تحــت شــتى الحجــج وكان الطــرف املنتــر يف
منظــات املجتمــع املــدين ،وبخاصــة النقابــات
هــذه املعركــة.
املهنيــة ونقابــات العــال ،قــد غيّــب عنهــا بنــاء
أراحــت الحكومــة نفســها مــن عنــاء البحــث يف أي مواقــف سياســية اجتامعيــة ،أو رؤيــة لحاميــة
هــذا القانــون ،رغــم أن مــررات تعليــق العمــل أعضائهــا ،فيــا ســاهم ســيطرة النزعــات
بالقانــون والغــاء االجــراءات املبــارشة لتنفيــذه ،الليرباليــة أو النيوليرباليــة عــى برامــج ورؤى
قامــت عــى أســاس اعــادة فتحــه للحــوار املنظــات غــر الحكوميــة ،يف حرفهــا عــن
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دورهــا االجتامعــي االقتصــادي وعــن القضايــا
الجوهريــة للمجتمــع الفلســطيني ،واكتفــت بــدور
الداعيــة ،واملنظــر لليرباليــة السياســية ،متغافلــة
عــن القضايــا االقتصاديــة االجتامعيــة .مل تشــكل
هــذه املنظــات حالــة ضغــط حقيقيــة ال عــى
الحكــم ،وال عــى القطــاع الخــاص ،مــن أجــل
تحقيــق مكتســبات اقتصاديــة اجتامعيــة ،يف
حــن أنهــا اقنعــت نفســها بامتالكهــا دورا ً مهـاً
يف التأثــر عــى السياســات املتعلقــة بالحقــوق
السياســية واملدنيــة ،وقــد ال يعــود ذلــك إىل
املنظــات نفســها ،وامنــا لــروط واجنــدات
التمويــل الخارجــي الــذي يرافقــه ثقافــة
نيوليرباليــة يف الغالــب.
تعــدد الوجهــات االيدولوجيــة لألحــزاب السياســية
ومشــاربها الفكريــة ،يضعنــا أمام تنــوع يف تقييم
الــدور الــذي انيــط بهــا يف هــذا املجــال :أحــزاب
االســام الســيايس ســادة سياســات االغاثــة والــر
واالحســان ،وأنشــأت لذلــك مؤسســات خاصــة
تعمــل بشــكل واســع يف االريــاف واملخيــات
عــدا املــدن (املجمــع االســامي/غزة) مثــاال ،وترى
هــذه األحــزاب أنهــا يف غنــى عــن السياســات
االجتامعيــة االقتصاديــة العامــة ،مــا دام العمــل
االغــايث والخــري يوفــر لهــا قاعــدة شــعبية
متعاطفــة معهــا.
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تعــج أدبيــات اليســار بلغــة طبقيــة واضحــة،
لكــن الخطــاب بالنســبة للقضايــا االقتصاديــة
االجتامعيــة وشــبكة االمــان االجتامعــي يف واد
واملامرســة يف واد آخــر ،وقــد ظهــر عجــز اليســار
واضحــاً يف معركــة قانــون الضــان ،وكان
يلهــث يف ذيــل الحركــة ،وال ميلــك العــدة واآلليــة
لقيادتهــا .ميلــك اليســار الفلســطيني جملــة ثورية
عاليــة ومامرســة أدىن بكثــر مــن حجــم الخطــاب
الطبقــي الــذي يقدمــه ،يكتفــي بالشــعار العــام
وال يدخــل إىل التفاصيــل والربامــج والسياســات،
س ـلّم اليســار لغتــه االجتامعيــة للمنظــات غــر
الحكوميــة ،وقبــل بتحجيــم دوره يف النقابــات،
ومل يجــد ســوى أســلوب التفــاوض املحاصــص،
ال أســلوب الضاغــط الــذي يســتند إىل برامــج
واضحــة ،بآليــات تنظيميــة قــادرة عــى الحشــد
واســناد املوقــف االجتامعــي ،لقــد تأثــر اليســار
الفلســطيني عميقـاً بالسياســات النيوليرباليــة التي
صدرتهــا اليــه املنظــات غــر الحكوميــة.

يف ضــوء هــذا الواقــع ،ال نجــد حتــى اآلن
قــوة اجتامعيــة محــددة أو سياســية ،تســهم
بجديــة يف اســناد فتــح الحــوار مجــددا ً بشــأن
قانــون الضــان االجتامعــي ،بهــدف الوصــول
إىل قانــون شــامل وعــادل .املبــادرة إىل وضــع
ســيناريو لنظــام شــبكة أمــان اجتامعــي؛ قــد
تشــكل مدخــا للحــوار والنقــاش مــع القــوى
ال متلــك حركــة (فتــح) والتيــار املركــزي توجه ـاً االجتامعيــة املعنيــة بذلــك.
اجتامعيــاً محــددا ً ،وال تقــوم اال ببعــض قضايــا
االغاثــة باســتخدام املــال العــام يف عمليــة تنافس مقومات السيناريو
مــع (حــاس) يف مجــال االغاثــة ،وان كان دور يقــوم هــذا الســيناريو عــى حــر القــوى
الحركــة املبــارش أقــل مــا تقــوم بــه (حــاس) العاملــة وقطاعاتهــا بشــكل فــردي ،ســواء مــن
يف حــن تلعب (فتــح) دورا ً أساســياً يف التوســط خــال تفعيــل املــادة  12مــن قانــون العمــل
لــدى الحكومــة ،بغــرض تســهيل بعــض القضايــا التــي تنــص عــى وجــوب تزويــد املشــغل ملكاتــب
نتيجــة هيمنتهــا عــى الحكومــة وقدرتهــا عــى العمــل بقامئــة شــهرية بالعاملــن لديــه ،وصفــة
التأثــر فيهــا.
عملهــم وأجورهــم ،عــدا عــن حــر العاملــن يف

انكشاف الفقراء ..وغياب الحماية االجتماعية
القطــاع غــر املنظــم مــن خــال الزاميــة الضــان
االجتامعــي لــكل فــرد ،وميكــن هنــا حــر
العاملــن يف القطــاع غــر املنظــم مــن خــال
رســوم االشــراك يف هــذا التأمــن ،وعليــه نكــون
ازاء حالــة مــن تنظيــم القــوى العاملــة وحرصهــا،
وميكــن مــن خــال الزاميــة االشــراك يف
الضــان ،توفــر قاعــدة بيانــات أكــر دقــة حــول
القطــاع غــر املنظــم مبــا يبنــي خططـاً لتنظيمه.
كــا يقــوم هــذا الســيناريو عــى وجــود نقابــات
عامليــة منظمــة وفاعلــة ومنتخبــة دميقراطيــاً
مــن القاعــدة إىل القمــة ،ولديهــا ســجالت
عضويــة واشــراكات ومقــار رســمية.
وفــوق كل هــذا يفــرض أن تكــون هنــاك حكومة
جــادة يف تطبيــق نظــام حاميــة اجتامعيــة
مــن خــال اعــداد دراســات اكتواريــة حقيقيــة،
حــول احتــاالت الكلفــة ،املــوارد ،الفائــض،
قيمــة التعويضــات املحتملــة ،وأوجــه االســتثامر
الــذي يفــرض أن يكــون اســتثامرا منتجــاً ويف
االقتصــاد الوطنــي.
السيناريو المقترح:
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4 .4يشــمل الضــان تغطيــة البطالــة مبوجــب
التــزام الحكومــة بتوفــر فــرص العمــل ،أو
تحقيــق الحــق يف العمــل.
5 .5يشــمل الضــان حقــوق األمومــة والطفولة
والشــيخوخة والعجز.
6 .6توفــر الحكومــة التمويــل التأســييس لهــذا
الضــان ،وأن تكــون ضامنــة لــه.
7 .7أن ال يتــم فتــح املجــال أمــام خصخصــة
هــذا القطــاع تحــت أي ظــرف ،وميكــن
للقطــاع الخــاص أن يتعاقــد مــع مؤسســة
الضــان مــن الباطــن يف تنفيــذ بعــض
املشــاريع الدامئــة أو املؤقتــة ،وبــروط
متنــع هــذا القطــاع مــن الســيطرة عــى
مؤسســة الضــان.
8 .8تقــوم الحكومــة باالشــراك مــع النقابــات
بحملــة لنــر ثقافــة التأمــن باعتبارهــا
وســيلة أمــان اجتامعــي وليــس مجــرد
رضيبــة اضافيــة.
9 .9يكــون التطبيــق تدريجيـاً يف املنافــع كافــة
دون أن تؤجــل منفعــة بكاملهــا.

1 .1أن يشــمل نظــام الضــان كل فــرد مــن
أفــراد املجتمــع بغــض النظــر عــن العمــر
بهــذا ميكــن تحصيــل تراكــم يف عائــدات
أو الدخــل أو املوقــع مــن قــوة العمــل.
الضــان تســمح بتوســع الخدمــات يف جميــع
2 .2يكــون النظــام الزاميــاً لــكل األفــراد .أي املجــاالت ،واعفــاء وزارات محــددة مــن بعــض
اضافــات عــى حزمــة املنافــع التــي يرغــب مجــاالت عملهــا ،مثــل وزاريت الصحــة والتنميــة
بهــا املشــرك ،تكــون بــروط يك ال تثقــل االجتامعيــة ،وهــذا يعنــي أن الكلفــة التــي ميكــن
أن تســاهم بهــا الحكومــة تــأيت نتيجــة تقليــص
كاهــل نظــام الضــان.
أدوار الــوزارات املختلفــة .ختامــاً ،يحتــاج هــذا
3 .3تشــمل منافــع الضــان التأمــن الصحــي ،الســيناريو إىل تعديــل ونقــاش مجتمعــي أوســع.
وأن يخــرج مــن وصايــة وزارة الصحــة
التــي يبقــى واجبهــا توفــر املرافــق
الصحيــة والتجهيــزات املالمئــة.
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