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 :تمهيد
 

لكتاب الذي يجمع بين طياته مجموعة من المقاالت والمداخالت للمفكر الفلسطيني غازي الصوراني، وهو      يسعدني أن أقدم لذا ا    
ويضم الكتاب معالجات لقضايا ذات طابع تنموي،    .  من خاللها يعبر عن الهم الفلسطيني بتحليل متعمق وشمولية وبجرأة عالية     

ه ب            دلًال علي ة             تتراوح بين وصف وتحليل للواقع الفلسطيني م ة، ومعالجات ألطر فكري ات رسمية وأخرى ذاتي احصائيات وبيان
ة  ة والمقاوم ين التنمي ة ب ك عناصر العالق ربط وتفكف ية.  ت وى السياس اء الفلسطينيات والق ى دور النس االت إل ا تتطرق المق .  آم

ذا المجال        وتعالج أيضًا الوضع الراهن لالقتـصاد الفلسطيني بين السوق والسلطة واإلجرءات اإلسرائيلية،            ويقدم توصيات في ه
دولي في ظل             )قد يكون من الصعب االتفاق معها من قبل اقتصادي السوق         ( ين الوضع الفلسطيني وال ربط الصوراني ب ا ي ، آم

 . أيلول في الواليات المتحدة11العولمة وبعد أحدات 
 

ه بنش  ى تكرم ازي الصوراني عل ر الفلسطيني غ دم بالشكر للمفك عني إال أن تق امج  ال يس ن خالل برن اره م ن أفك ر حصيلة م
درتها                   ا وق تقص من أهميته ك ال ين دراسات التنمية، وبرغم أن المقاالت التي يتضمنها الكتاب ال تشكل أبحاث محكمة، إال أن ذل

 .عن رؤيا ذات أهمية والبد من أخذها بعين االعتبار في نقاش األحوال الفلسطينية) مع خالفيتها(على التعبير بصدق 
 
 .منى أن يكون في ما ننشره فائدة لقرائنا جميعًانت
 

 نادر سعيد. د
مدير برنامج دراسات التنمية
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 :مقدمـة
 

ـه،         في الحديث عن رصد الواقع الفلسطيني الراهن، أعتقد أننا ن    ه في ظاهره أو مضمون م يرصده أو يعي ا ل دا بينن تفق على أن أح
راآم خالل السنوات الماضية، ولكن الحديث في لحظة الصراع                                    ذي ت ل ال ك الخل رة ساهمت في ذل فهـو واقع تأثر بعوامل آثي

فال جوانب الخلل المجتمعي    المباشـر الدمـوي مع العـدو ال بد له من أن يتكرس في مواجهة ذلك الصراع آأولوية رئيسة دون إغ                 
فذلك أمـر غـير ممكن وغـير مقبـول، إذ أن نضالنا من أجـل التحـرر واالستقالل ال يمكن فصله عن ضرورات           ... أو القفز عنه  

ات اللحظة بوحدة المجتمع     –ومع ذلك ال بد من اإلقرار… التغيير الديمقراطي في مجتمعنا     في تحليلنا لرصـد الواقع وفق معطي
سطيني آله في التعاطف السياسي والمعنوي مع االنتفاضة من أجل استعـادة األرض والحقوق وبناء الدولة وعاصمتها القدس                   الفل

 .من جهة، إلى جانب تأجج مشاعر العداء للمحتل الصهيوني من جهة أخرى
 

 واقع المجتمع الفلسطيني
  

ة، بصورة مباشرة            ا تتحول               إن االتفاقات غير المبنية على الحقوق الوطني ل إنه  طال الوقت أم    – وواضحة، ال تصمد طويال، ب
وة              –قصر راه وإرادة الق ى اإلآ تند إل ا تس ا إنه ين أطـرافها، طالم ـون الحديث عن        ...  إلى بذرة حرب ب ذه األحوال يك ل ه في مث

 . السـالم العادل والمتوازن، حديث بال نتيجة
 

ة        " بالسالم"ي إن اللحظة الوحيدة التي قبل فيها العدو اإلسرائيل    ك من إمكاني ه ذل ا يعني ـوة وم د الق هي اللحظة التي شعر فيها بتهدي
ام            1973المواجهة وتحطيم آلته العسكرية آما حدث عام         ذ ع دت من ي امت  من جهة، وصمود الشعب الفلسطيني في انتفاضته الت

 .  من جهة أخرى1993–1988
 

ه، سوى ا      رارات        إن ما تال ذلك من اتفاقات، لم يكن في معظم ق ق زام بتطبي ق للشروط اإلسرائيلية دون أي الت مالءات، أو تطبي
 .الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

  
دو عجز في آل               رغم الضعف الراهن، في جسـم األمة العربية، في مواجهـة اآللة العسكرية العدوانية اإلسرائيلية، إال إن هذا الع

دة     ... ه بصورة نهائية  محاوالته عن حسم الصراع لصالح     ات جدي ى اتفاق دو      ... وعلى فرض التوصل إل ذا الع إن الصراع مع ه ف
 .سيستمر بأشكال متنوعة في المستقبل

 
هذا الضعف الراهن في جسم األمة له أسبابه الخارجية والداخلية، وهي أسباب مؤقتة بالمعنى التاريخي، وليس                ... المسألة الرابعة 

 .ه األمة التي تتطلع دوما إلى اإلنعتاق والخالص والتحرر الوطني والقومي والعدالة االجتماعيةصفة أو ثابتا من ثوابت هذ
 

أثير                              م عناصر الت نبقى أحد أه ا وس ا أيضا آن لقد أآدت هذه االنتفاضة، إن الفلسطينيين ليسوا رمحا أو رأس حربة فحسب، إذ أنن
ة      –ن الجزء األآثر حرآة واشتعاال      نح... والتغيير في هذا الواقع العربي الرديء من حولنا          ذا الجسم       – في اللحظة الراهن  في ه

ر تعرضا       ... العربي الراآد رسميا والموحد عبر قاعدته الشعبية العريضة في آن     ة األآث ا الحلق ة األضعف، إال أنه رغم أننا الحلق
 .للعدوان والحصار المستمرين، إلى جانب المأزق التفاوضي الراهن

 
 .تفاضة من جديد شعار وحدة األرض والشعب والقضية لقد أآدت االن

زان                            ين بوضوح أن مي د أن تب ذي وصلته المفاوضات، بع  إن توهـج هذه االنتفاضة وانتشارها بهذا االتساع، يعود إلى المأزق ال
اتنا في القدس الف                ة   القوى يميل بتراآم شديد لحساب المخطط العدواني الصهيوني الذي وصل بوقاحته اقدس مقدس لسطينية العربي

د              …  م تتوقف عن ي ل تراتيجية الت ه االس وبعد أن تبينت جماهيرنا، أيضا الموقف العدواني األمريكي الصهيوني الموحد في رؤيت



، 181شطب حقوقنا الوطنية التاريخية، بل إن هذه الرؤية تخطط باتجاه إلغاء أو تهميش قرارات الشرعية الدولية ليس فقط قرار          
 . وآافة القرارات الشرعية الخاصة بالقدس وعروبتها338 و242 وحق العودة، و194ار وإنما أيضا قر

 
...  لقد بـات من الواضح أن العدو الصهيوني بمساندة الواليات المتحدة األمريكية يسعى إلى الحصول على شرعية الوضع القائم    

 . شرعية المحتل بديال لكل شرعية وطنية أو دوليـة
 

ذه اللحظة                    أ –وآان طبيعيا     رغم آل   –مام آل هذا التراآم والممارسات العدوانية الصهيونية المتغطرسة أن يتوحد شعبنا في ه
ام                        –عوامل اإلحباط الداخلية   ه وقي ه وحريت داخل والشتات من أجل انعتاق يدًا لشعار وحدة األرض والقضية والشعب في ال  تجس

 .دولته المستقلة بعاصمتها القدس العربية
 

ك     م تتواصل في             –في لحظة محددة     –الشعار   آان ذل ة، إذا ل ة للقاعدة الشعبية الفلسطينية و العربي رة التوحيدي اء للفك ادة إحي  إع
ابقها                    ى أسوأ من س ود األمور إل د تع ة واالقتصادية فق ة واالجتماعي ة     . تأثيرها على القضايا الوطني ا يكمن بالضبط دور آاف وهن

ذه             القوى في استمرار هذه الحالة الجماهي      ة بصورة مباشرة في ه رية وإدامتها، وما يتطلبه ذلك من تفعيل دور المعارضة الوطني
 .اللحظة

 
... ذلك ألن الحديث عن القاعدة الشعبية العربية أو الفلسطينية العريضة، ال يلغي التحليل الموضوعي للفعل أو الممارسة السياسية     

تها السيا ة، ممارس ريحة اجتماعي ة أو ش ل طبق يةإذ أن لك اعي أو  ... س ه االجتم ل سياسي مرجع ل فع ي بوضوح أن لك ذا يعن وه
 .الطبقي

 
ان                     إذا آ ا، ف اء ألغلبيته ة أو إلغ وما أود أن أؤآده هنا بصراحة، أن اختالط الممارسات هو اختالط للطبقات أو الشرائح االجتماعي

ديمقراطي أيضا  –يكون التفارق  هو في جوهره سياسيا، وجب حكماََ أن  – أقصد به الصراع الديمقراطي    –الصراع    – بالمعنى ال
 .تفارقا سياسيا دون إلغاء لمظلة الوحدة الوطنية آسمة عامة وإطارا للوحدة والتعدد في آن واحد

 
ـا     – فيما يتعلق بسؤال المستقبل     –وفي هذا السياق يبرز دور المعارضة الوطنية الديمقراطية المنظمة           وان ندوتن ا ورد في عن  آم

ة               ال –اليوم   ة         –تي تتحمل بالمعنى اإلستراتيجي إنجاز مهمتين ال انفصال بينهما في ظروفنا الراهن وطني، ومهم ة التحرر ال  مهم
طينية      اعي للقضية الفلس ل سياسي اجتم ـربي آحام ومي الع ار الق ي اإلط ة، ف ة االجتماعي ديمقراطي والعدال اعي ال اء االجتم البن

 .وغيرها من القضايا العربية
 

ة وضرورة                         بالنسبة لدو  دا أهمي تراتيجي، ال يلغي أب ذا الهدف اإلس إنني أرى أن ه ر المعارضة في الحاضر والمستقبل القريب، ف
ى أرضية الوحدة                 ا من عل ـل معه الحديث في هذه المرحلة عن عدد من القضايا ذات الطبيعة الراهنة والملحة والتي يجب التعام

وى، بما يعبر عن حجم هذه التضحيات واالستشهـاد والمشارآة والتعاطف الشعبي    الوطنية والجهد المشترك بالتقاطع مع آافة الق  
 : الذي نشهده على الصعيد الوطني والقومي والعالمي

 
ـة واالقتصادية                : أوال ة واالجتماعي ام السياسية الوطني المطالبة بتشكيل إطار قيادي وطني فلسطيني بصالحيات آاملة، يتولى المه

ة وتماسكنا                    بما في ذلك معالجة آ     دتنا الوطني افة مظاهر الخلل والفساد بكل أنواعه في االقتصاد واإلدارة وغير ذلك بما يعزز وح
 .االجتماعي في إطار التعبئة الوطنية الشاملة

 
ة            –وقف التفاوض مع العدو اإلسرائيلي       : ثانيا ا بصورة عدمي ذا الشعار هن ة      – وال أطرح ه ـة لكاف ة النقدي ا بهدف المراجع  وإنم
ا الضارة بمصالح وأهداف شعبنا من أجل               ا ام نتائجه التفاقات ومشاريعها من أوسلو حتى واي ريفر وآامب ديفيد، والوقوف أم

وطني                             د ال ى جانب البع ي إل د العرب ار البع ين االعتب دة تأخذ بع اهيم جدي ة السياسية وفق أسس ومف اء العملي ادة بن ى إع العمل عل



ى تشكيل إطار تفاوضي                       الفلسطيني، وتستند بوضوح إلى آلية       دعوة إل ذا يتطلب ال ة، وه رارات الشرعية الدولي ق ق تنفيذية لتطبي
ل        . ف.ت.جديد ُيَعّبر عن الخارطة السياسية الفلسطينية بشموليتها ويستند إلى م          ة، بمث دة من جه آمرجعية دستورية تفاوضية وحي

 .ما يستند إلى مسار عربي موحد من جهة أخرى
 

داخلي        التأآيد على ا  : ثالثا اء ال ة   –لمشارآة الديمقراطية الفّعالة في البن يس َآمّن ه بالمشارآة      –آمطلب ول ك المطلب وتحقق ي ذل  فف
 .والممارسة تكمن قدرة أي حزب في اإلجابة على أسئلة الجماهير و التواصل معها

 
اد ومج        ة في آل مؤسسة ون ة ومجلس تشريعي      إن المشارآة الديمقراطية تعني التفعيل الفوري للعملية االنتخابي روي وبلدي لس ق

ى                     ووطني وغير ذلك، ففي هذه الخطوة وحدها، تتحقق إمكانية توفير شروط ومقومات الصمود في وجه الغطرسة الصهيونية، إل
وم                      جانب أنها تساهم في توفير مقومات الدولة على األرض وفي الواقع المجتمعي الفلسطيني، وفي هذه الخطوة يمكن إعطاء مفه

ذي يتطلب أن يكون اقتصادنا، اقتصاد                             الوحدة ا  راهن ال ال، خاصة في الظرف ال ا الحقيقي الفع ة معناهم لوطنية، ومفهوم التعبئ
ي تتجاوز                       ة الباذخة الت  60طوارئ، تتجلى خطواته األولى نحو ترشيد المصاريف والنفقات الحكومية غير الرأسمالية أو الكمالي

يد            ألف دوالر يوميا، بما يمكننا من تقديم ا        ة وترش ات التمويني ق نظام البطاق ى جانب تطبي راء، إل زارعين الفق اندة للم دعم والمس ل
ـاضة وأسر الشهداء                  دعم اللجان الشعبية واالنتف ذلك، ونؤسس صندوقا ل ل واستعدادهم ل االستهالك بقبول المواطنين ورضاهم ب

ى جانب أن       % 5والجرحى واألسرى يتم تغطيته بنسبة       ر من خمسة آالف شيكل                  من الرواتب العليا إل ى أآث  آل من يحصل عل
راتبا شهريا تقتطع الزيادة لحساب صندوق االنتفاضة بما في ذلك الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وآافـة آبار الموظفين من 

ة وال       ة والتنموي اريع التعاوني اء المش ي بن اهمة ف ة للمس روف العادي ي الظ ندوق ف ك الص د ذل كريين، ويعتم دنيين وعس صحية م
 .للقطاعات الفقيرة

 
إن الواجب يقتضي  اذخ، ف ـة لالستهالك الب ا بالنسب تقبل–أم ي المس ر –اآلن وف ـواد غي تيراد من إسرائيل خاصة للم ين االس  تقن

ـائة وستة وستون                    ين وستم الضـرورية والكماليـة التي يصل حجمها اآلن إلى أآثر من ألف وخمسمائة مليون دوالر من أصل ألف
ون دوال ام  ملي دمات للع لع والخ ن الس ا م وع وارداتن ن 1999ر مجم ر م رائيل% 86، أآث ن إس ا م األخوة . منه ق ب ا يتعل ا م أم

ر         130العاملين في إسرائيل الذين وصل عددهم إلى أآثر من         ل رب العمل الرئيسي ألآث ي أن إسرائيل تمث ا يعن ل، بم  ألف عام
ى         ألف فلسطيني، فلماذا ال نسعى إلى إلغاء هذه        750من   ة، إل ة واألمني را من المخاطر الوطني ا آثي  العالقة التي تحمل في طياته

اذا                       ا؟ لم ى إسرائيل يومي جانب المعاناة واالحتقار العنصري والمذلة اليومية التي يتعرض لها إخواننا العمال في ذهابهم وإيابهم إل
وعهم     ال نطالب األخوة العرب بتشغيل هؤالء العمال وزمالئهم العاطلين عن العم           ل، في    200ل، الذين ال يتجاوز مجم  ألف عام

ي       3السوق العربي في الخليج والسعودية وليبيا، القادر على استيعابهم حيث يقوم هذا السوق بتشغيل أآثر من                   ون عامل أجنب  ملي
ا ال يشكلون سوى         ران، وعّمالن ا وسيريالنكا وإي ة ا   % 6من باآستان والهند والفلبين وآمبودي ط من العمال ة في السوق    فق ألجنبي

 .العربي المذآور، إنني اعتقد أن هذه الخطوة ستجد إمكانيات التحقق والتنفيذ إذا بذلنا آفلسطينيين الجهد المطلوب في هذا الجانب
 

ـبي للقواعد                                 اإلقرار الشع زم ب اخ ديمقراطي يلت تم في من ا من أن ت د له ة، ال ب ذه المقومات واإلجراءات المطلوب أخيرا إن آل ه
واطنين الد وق الم ى حق تندة إل تورية المس ل الظروف –س ي آ افؤ  – ف ـير وتك رأي والتعب ر وال ة الفك ة وحري ات العام ي الحري  ف

ذا               دني في ه انون الم ى الق تند إل ي ال تس ال الت اليب االعتق ة أس الفرص وعدم التمييز بسبب المعتقد أو الرأي السياسي، ووقف آاف
 . وصورهالجانب وإلغاء التعذيب بكافة أشكاله

 
لقد بات توفير هذا المناخ الديمقراطي العام مطلبا ضروريا ملحا يتصدر أولويات شعبنا في هذه المرحلة، ففي داخله تتشكل األداة         

ة ألداء مؤسسات م            ة المطلوب ة النقدي ة المراجع دء بعملي ى الب ة المجاالت واإلدارات     . ف.ت.الوحيدة القادرة عل والسلطة، في آاف
ة السياسية الفلسطينية،                       واألجهزة بهدف  ع أطراف الحرآ د من جمي ة فلسطينية تعتم  صياغة برنامج الحد األدنى الموحد في وثيق

ة،                  ر المصير واالستقالل والدول ودة وتقري بعد المصادقة عليها عبر استفتاء شعبي آمدخل نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في حق الع
 .اطية وسيادة القانون والعدالة االجتماعيةإلى جانب تفعيل أسس المجتمع المدني والديمقر

 
ة                    ا اإليجابي ا، وإدراك نتائجه ه له تم وعي تقبل، شرط أن ي  لقد آن لشعبنا أن يتخذ من الديمقراطية هدفا ووسيلة في الحاضر والمس

ل باهت، يسخَّر     عليه، خاصة من الجماهير الفقيرة في المخيمات والمدن والقـرى، وبدون ذلك سوف تتحول الديمقراطية إلى شك                



اء                       ر والبن فقط لخدمة فئة قليلة من أصحاب الثروات والمصالح الكبـيرة، وفي هذه الحال بدال من أن تكون الديمقراطية مهدا للتغيي
 .والتقدم تصبح لحدا أو قبرا لتلك األهداف

 
ا أ                     ى أنه تند إل ا يس تقبل، إنم ه من أجل             إن حديثي عن الديمقراطية آضرورة في هذه المرحلة وفي المس ديل ل صبحت شرطا ال ب
 .    التحرر الوطني وبناء الدولة وإال سندخل في مأزق آبير قد تضيع معه وفيه معالم الطريق



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنمية والمقاومة بين التناقض والتكامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2000تشرين الثاني 

 



 :مقدمـة
 

وهو صراع لم يتوقف ولن يتوقف  ...  الصراع المتفجر مع العدو الصهيونيمن وحي هذا… عنوان اليوم جاء من وحي االنتفاضة 
ائال من                             ا ه ا إرث بأشكاله المختلفة ال في الحاضر وال في المستقبل القريب، إذ أن سمة هذه االنتفاضة الراهنة أنها تحمـل في طياته

ذا اإلرث أو المخزون النضالي اختلطت       … روح المقاومة تنتشر في صفوف شعبنا الفلسطيني وفي أوساط فقراءه بصورة جلية            ه
ادي           ي االقتص ع السياس ديمقراطي للواق ر ال ات التغيي ل وطموح ع عوام دو، م ع الع دامي م احري الص اقض التن ل التن ه عوام في
ود      رابط المنش و الت ه نح ة حرآت ي إعاق اهمت ف ة س ية واجتماعي وهات اقتصادية وسياس ذي تعرض لتش طيني ال اعي الفلس االجتم

 .نا الوطنية والديمقراطية والتنموية طوال السبع السنوات الماضيةألهداف
 

ودة ونحو االستقالل                      ة المستوطنات وحق الع لقد شقت هذه االنتفاضة طريقا عميقا ال رجعة عنه، نحو استرداد األرض ونحو إزال
 .وقيام دولتنا الوطنية المستقلة

 
ا         " التناقض والتكامل التنمية والمقاومة بين    "ويأتي عنوان ندوتنا اليوم      ره شهدائنا وجرحان ذي حف ق ال ك الطري انسجاما خالقا مع ذل

ى                      … وآل مناضلينا    ة عل ة والمقاوم ين التنمي املي ب ار ضرورة الجمع التك طريق التحرر واالستقالل والدولة، آخذين بعين االعتب
ة   قاعدة الصمود الداخلي من جهة، وإعادة صياغة العملية التفاوضية وفق أسس جد     ر  –يدة من جهة أخرى، بحيث تصبح التنمي  عب

عبية   ارآة الش ع        –المش اء المجتم ود لبن ديمقراطي المنش ر ال ة التغيي ع عملي ب م ى جن ا إل ة جنب د المقاوم ن رواف دا م كال وراف  ش
اد في إطار نظام سياسي ديمقرا                     ل والتشوه والتسيب والفس ة أشكال الخل ة لكاف ه   الديمقراطي الفلسطيني الذي يضع نهاي طي تحكم

 .قواعد التوحد الداخلي الذي ال يلغي عوامل التعدد واالختالف الديمقراطي
 

رة، باإلشارة                     ة خالل السبع سنوات العجاف األخي ة التنمي داخلتي عن تجرب دأ م وبصورة  –وعلى قاعدة هذا التعدد الديمقراطي أب
ده من                 إلى أن حصاد هذه السبع سنوات أآد على مصداقية المعا          -موضوعية خالصة  ا بع ي رفضت أوسلو وم رضة الفلسطينية الت

ة في                       ة والجماهيري ة التنظيمي درات المادي ى الق ة افتقرت إل ل مصداقية نظري اريس، وهي بالمقاب اتفاقات، آما رفضت برتوآول ب
 .الواقع الفلسطيني حتى اللحظة

 
 الوضع االقتصادي الفلسطيني

 
ة      سأتناول في البداية الحديث المباشر عن الوضع ا        ه من دالالت سياسية واجتماعي ا يعني إن     .  القتصادي، بم ا، ف ا نعرف جميع فكم

دت عوامل                و اقتصاد ضعيف وهش، تزاي دخل، فه اقتصادنا الفلسطيني يفقد بازدياد إمكانية تلبية حاجة الناس من فرص العمل وال
ى جانب العوامل               ي عززت مظاهر الضعف       ضعفه بسبب هذه العالقة التبعية الواسعة لالقتصاد اإلسرائيلي إل البة الت ة الس  الداخلي

 .وعمقت روابط التبعية
 

 :وفي محاولة الستقراء الواقع الفلسطيني خالل السبع سنوات الماضية نالحظ عدد من المؤشرات
 
ع        1993تراجع مستوى المعيشة إلى أآثر من الضعف قياسا بالعام       .1 ات األجور والتوزي اع األسعار وثب ، بفعل التضخم وارتف

 .ير العادل للثروة والدخلغ
 
دوالر هبط في 2000 حيث وصل إلى حوالي 1993عما آـان عليه العام % 25 انخفض الدخل الحقيقي للفرد إلى أآثر من   .2

ى    زة إل ـاع غ ام 1205قط ام 1232، و1995 دوالرع ام 1262، 1996 دوالر ع ام 1315، 1997 دوالرع  دوالر لع
ـة الفلسط        1998 ر من             ، وآذلك األمـر في الضف رد السنوي من أآث ـط دخـل الف د هب ام  2000ينية، فق ى  1993 دوالر ع  إل
ـام  1588، و1996 دوالر عـام 1691، و1995دوالر عـام  1625 ام  1678، و1997دوالر ع آخذين  .  1998 دوالرع



 دوالر في  450،  دوالر في األردن   500بعين االعتبار أن آل ألف دوالر في الضفة والقطاع تعادل من حيث القوة الشرائية               
 . دوالر في مصر700سوريا، 

 
ام          1993ويعود السبب المباشر في انخفاض الدخل الحقيقي للفـرد قياسا بالعـام            غ ع ذي بل الي ال ، إلى انخفاض الناتج القومي اإلجم

ـون دوالر5004 ( 1992 ـوام   ) مـلي ي أعـ ـط ف ى 1993/1994/1995/1996/1997، هب  إل
ـاوز    3892/3997/4204/4082/4409 م يتج ـوالي، ول ى الت ـون دوالر عل ـون دوالر5474(  ملي ـام  )  ملي ي ع ف
ن   1998/1999 كان م دد الس ـاع ع م ارتف ام  2.200 رغ ـون ع ى 1993/1994 ملي ام   3.300 إل ة ع ي نهاي ا ف ون تقريب  ملي
ن   2000 ت م طينية ارتفع ة الفلس وى العامل ي أن الق ذا يعن ام  420، وه ل ع ف عام ى 1994 أل ف 660 إل ام  أل ع 2000ع ، م

د عن                 ا يزي نويا م ه س  ألف  25استمرار تزايد محدودية سوق العمل الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة، وهو سوق يصب في
 .طالب عمل

 
الي السكان من              ى إجم راء إل ام  % 20.1وفي ظل هذه األوضاع، ارتفعت نسبة الفق ر من    1997ع ى أآث ام  % 25 إل  1999ع

ر   )تحت خط الفقر% 37.3وفي قطاع غزة   (الخدمات  من السلع و  % 9يستهلكون فقط    ، أي أن هؤالء الذين يعيشون دون خط الفق
 . شيكل لألسرة المكونة من ستة أفراد1200ال يستطيعون تأمين 

 
رائيلية   ة اإلس م تكن بسبب السياسات العدواني ا ل ي مجتمعن ر ف ار ظاهرة الفق ى أن انتش د عل ي من التأآي د ل ياق ال ب ذا الس ي ه وف

ى                       فح وم ال يقتصر عل ر الي ل األخرى، بحيث أن الفق ة مظاهر الخل سب، ولكنها أيضا نتيجة للسياسات الداخلية وتعمق الفساد وآاف
د               المعيشة فقط بل أصبح فقرا في المشارآة وفقرا في النظام وسيادة القانون وفقرا في القيم والعالقات االجتماعية، خاصـة مع تزاي

ذخ واإل اهر الب ى استشراء مظ ذي يصل إل اق الجاري ال ود أو  60نف ة قي ال أي وح ب تيراد المفت ى جانب االس ا، إل  ألف دوالر يومي
ذي زاد عن              ام       2ضوابط من السوق اإلسرائيلي وال ار دوالر ع ر                  1999 ملي ا سوى التعبي ى له ات ال معن ر من نصفه آمالي  أآث
 .الصارخ عن الفجوة في توزيع الدخل والثروات

 
ام                        إلى جانب ذلك فقد ت     ق ع ذا القطاع أن حق ط سبق له ة، وبشكل خاص الزراعة، فق  1572،  1988ضررت القطاعات اإلنتاجي

 فقد تدهور القطاع الزراعي      1995أما في عام    %) 40بنسبة  ( مليون دوالر    3896مليون دوالر في إجمالي الناتج المحلي البالغ        
ى  ون دوالر 799إل الي % 21( ملي اتج اإلجم ن الن ام )م ي ع ام  1999، وف اتج الع ى الن بته إل رة لتصل نس ـرة آبي دهور بصو  ت

 .فقط% 7حوالي 
 

ى جزأين      ا         :  أما بالنسبة لإلنفاق الحكومي الذي نعرف أنه ينقسم إل د نم ام، فق تثماري الع اق االس ام، واإلنف ـاق االستهالآي الع اإلنف
د عن        1998-1994اإلنفـاق االستهالآي العام خالل األعوام         دار يزي تثماري            %.130 بمق اق االس م يتجاوز اإلنف ا ل % 56 بينم

 .فقط
 

) حسب دراسات عن الجامعات الفلسطينية     ( أآثر من ألف مليـون دوالر       1993من ناحية ثانية بلغ حجم االستثمار الكلي قبل عام          
 :وجه التالي مليون دوالر، وبالنسبة لالستثمار في قطاع غزة والضفة فقد آانت النتائج على ال496 إلى 1996انخفض عام 

ع سنوات    254   بـلغ إجمالي قيمة المشاريع المسجلة في قطاع غزة           - م  1995/1996/1997/1998 مليون دوالر خالل أرب  ل
 : مليون دوالر خالل األربع سنوات المذآورة توزعت آما يلي196ينفذ منها على أرض الواقع سوى ما قيمته 

 . مليون دوالر70.5قطاع الصناعة  
 . مليون دوالر76ات قطاع اإلنشاء 
 . مليون دوالر45.8قطاع الخدمات  
 . مليون دوالر4.1قطاع الزراعة  

 



ثالث سنوات          - ون  487 (1998-1996   أما المشاريع االستثمارية المسجلة في الضفة فقد بلغت قيمتها اإلجمالية المسجلة لل  ملي
 : مليون دوالر364.4لم ينفذ منها سوى مبلغ ) دوالر

 . مليون دوالر150على قطاع الصناعة  
 . مليون دوالر214قطاعي الخدمات واإلنشاءات  
 .قطاع الزراعة ال شيء 

 
ن هو دور المجلس             ... 2000الذي تأسس في شباط     " صندوق االستثمار الفلسطيني  "أين هو   : وهنا أتساءل فقط   ا هو دوره؟ أي وم

 !األعلى للتنمية الذي تم إقراره في يناير هذا العام؟
 

ي تناولن ة      ف ن حال اني م ا زال يع طيني م اد الفلس ى أن االقتص ا عل ق جميع رة، نتف نوات األخي بع س الل الس ة خ ا لموضوع التنمي
دا،      دودة ج ادية مح درات االقتص ي المق تحكم ف ى ال لطة عل درة الس ى أن ق تمر، بمعن اف المس ات  -االنكش ددات واالتفاق ق المح وف

اريس                خاصة وأن هذا االنكشاف مرهون       -والظروف الراهنة  ود برتوآول ب ا وقي استمراره باستمرار السياسات اإلسرائيلية عموم
فات            ة والمواص ة التجاري ار السياس من إط رائيلي، أي ض ي اإلس الف الجمرآ ار الغ من إط طيني ض اد الفلس ي االقتص ذي يبق ال

 .اإلسرائيلية
 

 .فما بالنا بالمرحلة النهائية، االستقالل والدولة… ولألسف فإن سقف هذا االتفاق ال يغطي احتياجاتنا حتى ضمن المرحلة االنتقالية
 

دل                    ة في مع ى النسبة العالي اس إل حتى بالنسبة لمعدالت النمو الكمي في االقتصاد الفلسطيني، فإن هذه المعدالت تظل ضعيفة بالقي
حن نحتاج على األقل إلى فقط، ن% 4.7 بلغ 1999في حين أن معدل النمو االقتصادي لعام % 4.5النمو السكاني التي تصل إلى   
 . مليون دوالر سنويا1600وهذا يستدعي تأمين استثمارات بحوالي % 6.5نسبة نمو اقتصادي في حدود 

 
إن الحديث عن فوائد أو عوائد هذا النمو االقتصادي الكمي يتناقض بصورة مباشرة وواضحة مع المؤشرات االجتماعية الصارخة        

 : بعضا من تلك المؤشرات-في هذه الندوة- ، أورد1999/2000في الوضع الراهن 
 

 .فقط% 38نسبة األسر المرتبطة بشبكة مجاري  .1
 %.85نسبة األسر المرتبطة بشبكات مياه  .2
واطن      115استمرار محدودية عدد األطباء بالنسبة إلجمالي عدد السكان، حوالي      .3 ة ألف م ه في    ( طبيب لكل مائ ع مثيل رب

 ). طبيب لكل مائة ألف202 مصر  طبيب لكل مائة ألف، وفي459إسرائيل 
 . سرير لكل ألف مواطن1.1األّسرة في المستشفيات  .4
 :هناك عدد من المؤشرات التي تدل على التراجع نذآر منها: في التعليم .5

 .زيادة معدل عدد الطلبة لكل مدرس -
 !ارتفاع نسب التسرب في المرحلة الثانوية، خاصة اإلناث -
ة للج  - ة المالي اقم األزم تمرار تف و    اس الي نح ز الم غ العج د بل طينية، فق ات الفلس ام 18امع ون دوالر ع ع 1998 ملي ، م

 .استمرار االفتقار لخطة شاملة لمؤسسـات التعليم العالي التي يعاني بعضها من الفساد والتلوث اإلداري
 

و قلت                    الغ ل ق ال   –أما سؤال الندوة عن األسس التي قام عليها التفكير التنموي، فال أب اء       ومن منطل ة البن ى تطوير عملي حرص عل
ط              د فق يس النق ة                   –الوطني والمجتمعي في آن واحد ول ة البشرية االجتماعي ا، وللتنمي ة عموم د للمقومات األساسية للتنمي  نحن نفتق



ة، أو النشاط                      بشكل خاص سواء من حيث القدرات البشرية لتحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي والتعليمي من جه
 .قضايا الديمقراطية والحريات السياسية والنظام العام وسيادة القانون من جهة أخرىفي ال

 
اء من اجل     – بعد سبع سنوات –هناك غياب لمفهوم الدافعية لدى المواطن الذي ال يشعر          : المسألة الثانية  ة البن  انه يساهم في عملي

 .مستقبل أبنائه في سياق مستقبل الوطن والمجتمع
 

 :التحديات التنموية ما زالت آما هي: ثةالمسألة الثال
ى                                  إنني ال اعرف حت ياق، ف ذا الس اه، وفي ه وارد المحدودة والمي ذائي، تحـدي الم تحـدي االستخدام أو التشغيل، تحدي األمن الغ

ة اإلسرائيلية في ا                ل آل شيء تحدي السيطرة العدواني ا، و قب لسياسة  اللحظة جهة قامت بدراسة مواردنا ووضع خطة مناسبة له
ي، خصوصـا وأن                              ا في سوق العمل العرب اد السبل لتشغيل عمالن واالقتصاد، إذ أننا رغم هذا الحصار، لم نفكر جديا وعمليا بإيج

ـر من                 – سوق العمل الفلسطيني     –سوقنا   وفر اآث م يستطع أن ي دة، حيث ل ق فرص عمل جدي ى خل ادر عل ر ق  سوق محدود وغي
ام% ( 37 اع خاص وع الي ف) قط ن إجم ام  م ن ع دة خالل النصف األول م ل الجدي ـل 1999رص العم ر سوق العم ا وف ، فيم

 !إلى متى نفسح المجال لتراآم عوامل السلب؟... من فرص العمل الجديدة% 63اإلسرائيلي والمستعمرات االستيطانية 
 

ة     : المسألة الرابعة  ا       –إن أوضاعنا الراهن ا و آماله ر          – بكل آالمه ا التوقف عن تبري ائج الفشل أو            تقتضي من  بعض جوانب أو نت
ا من أن نتوقف           … الخلل أو التسيب إلى ممارسات العدو الصهيوني وحده، ونترك جانبا ممارساتنا وأسبابنا الداخلية               د لن وهنا ال ب

 .معا أمام عدد من التساؤالت
 
  االقتصادية والسياسية والفكرية؟ما عـالقة هذا العدو في أن ال تكون لدينا خطة تنموية عبر المشارآة الشعبية والتعددية -
ة القطاعات                      - ة وفي آاف ة آل الشرائح االجتماعي ذي يستشعر نتائجه اإليجابي ال ال ما عالقة العدو بغياب التخطيط التنموي الفع

 الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها؟: اإلنتاجية
 ت الكمالية، وفي اإلنفاق الحكومي الباذخ أيضا؟ما عالقة العدو في هذا التسيب واالنفالت في االستهالك الباذخ للواردا -
اه  - ة للمي دم وجود خطوط ناقل ي ع دو ف ة الع ا عالق ة فلسطينية(م بكات ) خطوط وطني ة ش دم إقام ي ع وروت، وف دال من مك ب

 عند  حاجة القطاع3/1شـرآة توليد الكهرباء في غزة تغطي (الكهرباء وشرآات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة والقطاع 
 ؟)تشغيلها

 وبين األغلبية الساحقة من شعبنا وتزايد فقرها؟) الجدد والقدامى(ما عالقة العدو في هذه الفجوة الكبيرة بين األثرياء القلة  -
ى حساب أصحاب                  - ما عالقة العدو في تغييب آليات الفعل والممارسة الديمقراطية وتزايد المحسوبيات وبروز أصحاب الثقة عل

ا رة و الكف ة  … ءة الخب الس القروي وادي والمج ة األطر والمؤسسات والن ي آاف ات ف وري لالنتخاب دء الف ن الب ع م ال شيء يمن
ة والمشارآة الشعبية،                ! والبلدية والبرلمان والمجلس الوطني ؟     ى للديمقراطي ففي هذه الخطوة وحدها تتجسد أحد المظاهر األول

ديمقراطي          بما يجعل من شعار الترابط والتواصل بين التنمية وا         لمقاومة أمرا ممكنا أو هدفا رئيسا في برنامج التحرر الوطني ال
 .الفلسطيني ال يقتصر على هذه اللحظة فقط، بل يمتد بآلياته في الحاضر والمستقبل

 
ذه العدواني                        ة ه ة، وإن مواجه ة العدواني ذه الدول ة ودور ه ـة تفرض  إذ أن الهجمة العدوانية اإلسرائيلية الراهنة هي استمرار لطبيع

أن            –علينا   زم ب ر ونلت اد       :  فيما يخص الترابط بين التنمية والمقاومة على قاعدة التكامل، أن نق رد وإيج ادة دخل الف ة زي هدف التنمي
اج             ـوارد واإلنت ل للم تخدام األمث ر االس ك عب واطنين، وذل ية للم ات األساس باع الحاج ومي وإش دخل الق ادة ال ل وزي رص العم ف

 . هو عماد التنمية وغايتها في آن واحد- خاصة الجماهير الفقيرة–ار والرقابة المستندة إلى قاعدة أن الشعب واإليرادات واالستثم
 

آذلك ال بد من الوعي العملي بمفهوم التنمية باعتبارها مشروعا حضاريا مجتمعيا ووطنيا في آن واحد، يجب أن يصيب مختلف 
 .ية والثقافية في مجتمعناجوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياس

 



اتهم                  ط بإشباع حاج يس فق اس ل ولكي يتحقق ذلك، يجب أن يكون التوجه األساسي لهذه التنمية نحو الداخل وفي خدمة احتياجات الن
ة                             ذه العملي ا من أجل مشارآتهم السياسية في ه ة، وإنم يم والثقاف ة ليست    … األساسية من الغذاء والمسكن والصحة والتعل فالتنمي

 .ضية اقتصادية وحسب، وإنما هي عملية مرآبة متعددة الجوانب واألبعاد، تحتل الجوانب السياسية واالجتماعية فيها مكانة هامةق
وم                  : وفي هذا السياق   البد من التأآيد على الشروط السياسية للتنمية االقتصادية، وأقصد بذلك الشفافية والمساءلة في نظام سياسي يق

 .اطية ويلتزم بمكافحة آل مظاهر الفساد والخلل التي أصبحت حديث الناس همسا وعالنيةعلى التعدد والديمقر
 

 في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، يجب أن تستهدف   – أو التصورات األولية حسب ورقة الندوة–إن استراتيجية التنمية المطلوبة   
ي تراآمت ف              ل                  أوال وفي موازاة عملية التغيير، إزالة التشوهات الت ق نحو تفعي د الطري ي السبع سنوات الماضية آشرط أول يمه

 :وارتباط التنمية بالمقاومة، وأورد هنا بعضا من عناصر هذه االستراتيجية
 

يادة                       :   أوال دني وس وم المجتمع الم ى مفه أن تتوفر لدينا رؤية وطنية متكاملة لنظام سياسي ديمقراطي يستند في حاضره الراهن إل
ات الرأسمالية المشوهة                    القانون آمدخل نح    دخًال نحو العالق يس م افؤ الفرص، ول ة وتك ة االجتماعي ة والعدال و الديمقراطي

ه، هو مجتمع المشارآة الشعبية الموجه وفق                         ذي أدعو ل دني ال المجتمع الم وأدواتها البيروقراطية والطفيلية في بالدنا، ف
ل والعمل     يم العق ى ق الم تتبن ة سياسية واضحة المع ة فكري ام السياسي   رؤي ي سياق النظ ة، ف ة االجتماعي ة والعدال  والحداث

ات أوسلو                          ود اتفاق دا عن قي يا بعي ه اقتصاديا وسياس الوطني الديمقراطي بارتباطه الوثيق بالحامل القومي العربي من حول
 .يونيةوبرتوآول باريس، باعتبار ذلك الحامل القومي هو قاعدتنا الراسخة في الصراع المستمر مع الحرآة الصه

 
ا  ي           :  ثاني ادية الت يغ االقتص ة الص ن ممارس ف ع ة، والك ات الوطني ر المؤسس عبية عب ارآة الش دأ المش زام بمب  االلت

د             –ال ينتج عنها سوى تعميق الدور السلبي للتحالف الكومبرادوري         اخ تولي البيروقراطي من جهة، بما يدفع نحو تشكيل من
 .يب مشروعنا الوطني لحساب الدمج االقتصادي مع إسرائيل من جهة أخرىالقوى الطفيلية التي يتنامى دورها في تخر

 
ة                   :  ثالثا   ة وإنتاجي الترابط بين مفهوم التحرر الوطني والمجتمع الديمقراطي مع مفهوم التنمية والنظام االقتصادي بما يعزز الدافعي

ذائي     العمل، ويضيق الفجوة في توزيع الدخل والثروة ويوفر السبل لمواجهة تحديا          اه واألمن الغ وارد والمي ت التشغيل والم
 .الخ… 

 
يس  -بصورة نسبية –التخطيط التأشيري والمرآزي    : رابعا    للقطاع الخاص ودوره، ومطالبة هذا القطاع بالمساهمة الطوعية التي ل

ام                    الء القطاع الع ون وإب ة والرياضة والفن ة الوطني ا   لها غاية ربحية، في مجاالت البحث العلمي والثقاف  دوره اإليجابي بم
ى إنشاء                           ة، ويسعى إل ة النمو والتنمي يعني التوجه الجاد نحو حصر الموارد حصرا شامال ماديا وبشريا، ليساهم في عملي

 .المؤسسات التعاونية في القرى والمخيمات واألحياء الفقيرة في المدن
 

ذ  -قطريا وقوميا –تطبيق مبدأ التنمية المعتمدة على الذات        : خامسا ة والخالص من                    ال ة التبعي ى حال رد عل ى التم درة عل د الق ي يول
اعي     ل االجتم نظم ، والتكاف ل الم املة  والعم ة الش ة الوطني ر التعبئ ع عب دد المجتم عي لتج وال –الخضوع والس ي األح  ف

 . مجتمعنا الموجه نحو رعاية اسر الشهداء والجرحى والعمال وآافة الشرائح الفقيرة والمتضررة في–الطارئة والعادية 
 

وى                        دور الق دوره مرهون ب ذا ب واعي لمصالحه بصورة واضحة، وه اهيري ال هذه االستراتيجية ال يمكن تحقيقها بدون الفعل الجم
ال وضاغط في              ي فع الوطنية عموما، و المعارضة الوطنية الديمقراطية بصورة خاصة، التي آن لها أن تقوم بدورها آشريك حقيق

ى جا   ة إل ايا المجتمعي ة   القض ايا الوطني ي القض ا ف ب دوره ة      . ن ة الداخلي ا المنظم كيل لجانه ى تش ادر إل ة أن تب د آن للمعارض لق
ة          … المتخصصة في آل جوانب مجتمعنا الفلسطيني عبر حكومة ظل تتابع وتراقب وتضغط                ولى األهمي ذه المعارضة أن ت آن له

ه إ     ي ب وي وترتق اعي التنم ادي االجتم ا االقتص دار برنامجه ياغة وإص اط    لص ي أوس ه ف ي وتعميم ا السياس توى برنامجه ى مس ل
ة                       ا نحو التحرر والديمقراطي ه مخرجه ا ستجد في ة، آم ذه المرحل اظم في ه دي الن ه شعارها التوحي جماهيرنا الفقيرة التي ستجد في

 . والعدالة االجتماعية
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 2001تمـوز 



 :مقدمـة
 

إن الحديث عن أوضاع المرأة في بالدنا، هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر، عن أزمة مجتمعنا الفلسطيني،                    
ة                      ة معرفي ا من رؤي ي، انطالق ة للمجتمع العرب ة العام  االجتماعية واالقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية، بارتباطها باألزم

المعنى الجوهري، جعل                         شمولية تقوم على أن مجتمعـاتنا عموما، ال تعيش، أو تنتسب إلى زمن حداثي أو حضاري ديمقراطي ب
ة               ة وعنيف من استمرار األنماط أو األزمنة القديمة أو إعادة إحيائها عبر إعادة إنتاج التخلف أمرا يكاد يكون طبيعيا بوسائل اآراهي

 .ها سياسية في أحيـان أخرىأحيانا، أو بوسائل تبدو أن
 

إن تراآم هذه المظاهر في حالتنا السياسية الفلسطينية عبر أدوات وعـالقات السيطرة الفردية والبيروقراطية واإلخضاع لألغلبيـة                
د الحق الخاص  لبية عن ا الس ا الضارة ونتائجه م تقتصر آثاره ا، ل ي مجتمعن راد ف ـاحقة من األف رأة-الس رت-للرجل أو الم بط  الم

ام لكل          ز الع ى الحق أو الحي بالمعنى السياسي أو الديمقراطي أو القانوني أو الحرية في الرأي والتعبير فحسب، بل تمتد األزمة إل
المجتمع بكل أفراده من النساء والرجال على حد سواء، بما يعمق مظاهر الهبوط السياسي على الصعيد الوطني ومظاهر التخلف                

 .جتماعي الداخليوالتبعية على الصعيد اال
 

ة     –في مثل هذه الظروف من تعمق مظاهر األزمة بأبعادها السياسية في إطار الصراع العربي                الصهيوني، أو بأبعادها االجتماعي
ة الموضوعية                        وفر الرؤي في إطار التبعية والفقر والتخلف العام، يمكن تناول قضية المرأة الفلسطينية أو العربية، وهي ظروف ت

ر                      للرجل والم  ة أو العنصرية أو غي رأة باعتبارهما آائنان إنسانيان يتلقيان ويتحمالن معًا آل نتائج هذه األزمة السياسية أو الطبقي
 .ذلك

 
ي                            ة، ال يعن ة في الظروف الراهن ة األزم ًا في مواجه رأة مع ة الموضوعية للرجل والم ذه الرؤي وفر ه ة ت ا بإمكاني و لكن إقرارن

ي تشكلت وترسخت بصورة                 إغفالنا لخصوصية قضية المرأ    ة في بالدنا، المتمثلة في الجذور االجتماعية والثقافية والتاريخية، الت
ديم والحديث والمعاصر، في النظرة أو الموقف من             سلبية عبر المسار التاريخي العربي، الذي توحد في آل مراحل تطوره، الق

ى   المرأة، الذي يقوم على أنها امرأة وَّالدة أو زوجة أو خادم    ة أو معشوقة وغير ذلك من الصفات والمفردات التي جمعت في معن
أو مغزى واحد بين المرأة و الصفات المادية أو الجسدية بعيدًا عن سمات التفكير والتدبير وتحمل المسؤولية، ودليلنا على ذلك ما               

ي م                        رأة، الت ى الم راهن، حول نظرة الرجل إل ا ال ة           نشاهده أو نقرأه من معطيات في واقعن ى االضطهاد والدوني وم عل ا زالت تق
ه                          ا تقدم لعة جسدية وم ا آس وحرمانها من المشارآة في القرار أو المطالبة بحقوقها أو التعبير عن رأيها، إلى جانب التعاطي معه

ينمائية، وبعض الكتب والمجالت ووسائل اإلعال                      الم الس اء واألف خ  … م اليوم البرامج التلفزيونية المعولمة وبعض دور األزي ال
 .باسم االنفتاح يعزز تلك النظرة

 
 المـرأة الفلسطينية

 
ى اآلن في            تقرة حت ة المس ذه النظرة الموروث إن طرحنا لهذه الخصوصية المرتبطة بقضية المرأة في بالدنا، يستهدف التصدي له

ادات والتقال       ة والع ات االجتماعي ي العالق تقرارها ف داد الس ا، آامت ة لمجتمعن ذاآرة الجمعي ة    ال ة والموروث راف التراثي د واألع ي
ذه                        ا يجعل من التصدي لكل ه ا، بم ة في بالدن المشوهة التي تتجدد يوميًا في سياق عملية إعادة إنتاج التخلف عبر األزمة الراهن

صوصية العوامل الموروثة السالبة قضية ترتبط أوًال وأخيرًا بالتصدي ألزمة مجتمعنا آله بكل أبعادها، ذلك ألن أي حديث عن خ
رميم الظاهري أو                                 ى شكل من أشكال الت ة، ال يرتقي في أحسن األحوال إال إل ة العام المرأة، أو قضاياها بمعزل عن هذه األزم
وق                             اواة في الحق ا المس رأة، وال يحقق له ة الم ة بحري الشكلي لبنيان مهترئ، فالعمل اإلصالحي ال يحل القضايا األساسية المتعلق

ري أو االغاثي          المدنية واالجتماعية، ب   دنا في ظروف االنتفاضة بصورة خاصة                –الضبط آما هو العمل الخي وم عن ائد الي  - الس
يظل عمًال هامشيًا، غير أساسي، لن يقضي على الفقر والحاجة آما لن يسهم في تعزيز الصمود والمقاومة بقدر ما يسهم في خلق 

 . قيم سالبة
 



رار في آل               فالتحرر الحقيقي للمرأة إذن، هو التحرر من         اذ الق وق، وفي اتخ اواتها بالرجل في الحق اعي بمس  االضطهاد االجتم
ر                        ذا هو التعبي ة واألسرية، ه ة واالجتماعي الميادين وعلى آل المستويات، والمشارآة في األنشطة السياسية واالقتصادية والثقافي

ا                 رأة الفلسطينية وقضايا مجتمعه اعي           عن حقيقة االرتباط الوثيق بين قضايا الم دم االجتم وطني والنهوض والتق في االستقالل ال
ئوليتها                     ـة يتحمل مس ا، وهي قضي والتنمية والعدالة االجتماعية والديمقراطية بااللتحام العضوي بالحامل القومي العربي من حولن

ة، بكل مظاهر الت                      ة الراهن ة جوهر األزم ة والجهل      الطليعة المثقفة من الرجال والنساء على حـد سواء، ألن مواجه خلف والتبعي
واالستبداد والقهـر، إلى جانب الفقر وسوء توزيع الثروة وغياب العدالة االجتماعية، يحتم هذا الترابط الجدلي الفعال بين السياسة                   

ان العامل    . واالقتصاد، أو بين التحرر الوطني والقومي من جهة، والتحرر الديمقراطي المجتمعي الداخلي من جهة أخرى         إذا آ ف
ة–لسياسيا ة الراهن ي ظل األزم ل  – ف إن العام ة، ف ة الفردي ة البيروقراطي ية الطبقي ة السياس ز الهيمن ي تعزي ا ف  يلعب دورا هام

وانين                  االقتصادي يعزز و يكمل ذلك الدور في المجتمع عموما، وفي إخضاع المرأة بصورة خاصة باالستناد إلى التشريعات والق
رأة في               . الذآورية االقتصادية والتاريخية من جهة أخرى      من جهة أو باالستناد إلى الهيمنة        ديثنا عن قضية الم إذن وفي سياق ح

ك                       ر ذل اعي أو سياسي أو غي وي، اجتم ادي أو معن ي لكل تحرر م ة    . بالدنا، فإن التحرر االقتصادي شرط أول دى أهمي ا تتب وهن
يح             العمل بالنسبة للمرأة المعزز بالشهادة العلمية آشرط أساسي لعملية تحر          ذي يت ر المرأة في سياق العمل، إذ أن العمل المجرد ال

ي            دخول أعداد آبيرة من نساء الطبقات الشعبية الكادحة إلى سوق العمل المأجور، ال يوفر سوى شكل من أشكال التحرر الجزئ
ـرة   االقتصادي، وهي ظاهرة معروفة في بالدنا، بحيث تبقى المرأة خاضعة لشروط االضطهاد والخضوع االجتما     عي داخل األس

اطق              وخارجها، خاصة وأن طبيعة التطور المشوه في مجتمعنا، وتعدد أنماطه، وتباينها في القرية عن المدينة عن المخيم عن المن
ة                                      ة البني ة أو الجوهر مع طبيع ي تتوافق في النهاي ات الت ذه التباين رأة، رغم شكلية ه ة والموقف من الم الفقيرة من حيث العالق

لمجتمع التي ال تقبل االختالف أو التعدد في الرأي أو النقاش الحر المفتوح إال في حاالت استثنائية، والمفارقة إن العدد                    الذآورية ل 
ل               –األآبر من جماهير النساء في بالدنا        ذاتها بصورة واضحة، ب رأة ب اب شعور الم ة في ظل استمرار غي ذه الذآوري بلن به  يق

 . النصيب األآبر من هذا التفرد واالستبداد الذآوري-بارات دينية أو تراثية بصورة طوعية أحيانا العت-وتتحمل 
 

ول أن الخصم                              دا عن جوهره، نق ع بعي ة للواق ائق فعلي ياء آحق ولكي ال نسـاق إلى التحليل غير العلمي، الذي يكتفي بظواهر األش
ه           ـة عن تخلف ه الناتج ره وتبعيت وده وفق ه وقي رأة هو المجتمع بأغالل يس       األول للم اعي، ول وطني واالجتم  وعجزه عن التحرر ال

ا         خ   …الرجل زوجا أو أخـا أو أب ر من الحاالت أو أشكال التعامل آخصم في ظرف محدد                         –ال رز في آثي ذي يب المجتمع   - ال  ف
ا و للجنس                        تعلم أو تتشرب الرضوخ ألخيه ي ت ه الت ذ صغره عن أخت ذآر من ل ال آسبب أولي و رئيسي، هو الذي يميز بين الطف

تغالل         ال رض لالس ه يتع دليل أن رأة، ب ن اضطهاد الم ؤوال ع يس مس نس ل ل آج ا، إذن فالرج ة أظفاره ذ نعوم ًا من ذآر عموم م
ا، وهو اضطهاد                    واالضطهاد أيضا وهذا بدوره يدفعه إلى اضطهاد المرأة في ظروف القهر والفقر والتخلف المشترك لكل منهم

 .مرفوض بالطبع بغض النظر عن دوافعـه وأسبابه
 
دورهن في                                 ع واتي ساهمن ب ات الل ات من النساء الطليعي اك المئ ات، فهن دد المعوق ذه الصورة، وتع الرغم من ه لى أي حال، وب

اعي    ال االجتم يرة النض ي مس ا وف وطني عموم اح ال يرة الكف البة،    –مس ات الس ل الموروث ن آ ها م ل تخليص ن أج الحضاري م
ة وال  ات االجتماعي ة المعوق ن آاف ا وخالصها م د   وتحريره ـاق، فق ذا السي ي ه ه الخصـوص، وف ى وج ية واالقتصادية عل سياس

ين في                     د في بك ذي عق رأة ال ع للم م القضايا المرتبطة       15/9/1995شارآت المرأة الفلسطينية في المؤتمر الراب اقش أه ذي ن ، ال
ا عرف                    : بالمرأة ؤتمر م ة، وأصدر الم ا في االقتصاد والتنمي وق، ودوره ـ    آالفقر والصحة والعنف والحق ين   " ب ذي  " إعالن بك ال

دمها    اواتها وتق رأة، الخاصة بمس ية للم داف الرئيس ى األه د عل ا وأآ المرأة وحقوقه ب الخاصة ب م القضايا والمطال تعرض أه اس
 .وزيادة مشارآتها في مختلف المجاالت السياسية والثقافية واالجتماعية والتنموية

 
ى أن قضية               آوثيقة إجماع وآدليل عمل ل    " إعالن بكين "إن إقرار    ده عل ه، وتأآي ة علي مؤسسات وحكومات المجتمع الدولي الموقع

رأة الخاصة،                   ا ال يتعارض مع قضايا الم ا عام انيا أممي دا إنس ه بع المرأة هي قضية عامة واحدة في العالم آله، يشكل في حد ذات
لف باختالف المكان والزمان، واختالف والتفصيلية من حيث حجم االستغالل واالضطهاد وحقوق المرأة ودرجة تقدمها، التي تخت 

ا،           . العناصر التاريخية الموروثة، والحديثة المعاصـرة المكتسبة، المكونة لقضية المرأة         رأة في بالدن إذ أن خصوصية أوضاع الم
ة المعاصرة                  ا، ال تتعارض مع صحة القضايا العام يا أو أفريقي ا أو آس ا وأمريك الصحيحة  بمعنى اختالفها عن مثيلتها في أوروب

 ".إعالن بكين"التي أآد عليها 
 

ة، يشترط    ائية العربي ة النس رأة الفلسطينية بالحرآ تقبلي العضوي لقضايا الم رابط المس ة الت ا بأهمي إن وعين دة، ف ذه القاع ا له وفق
ا، الستكشاف واستنهاض عناصر التوح                   د لقضية   إدراك الخصائص المميزة لمجتمعنا الفلسطيني، والمجتمعات العربية من حولن



ا مع               ات الخاصة وتفاعله اطع وتطابق المكون ى تق المرأة العربية، في إطار العوامل التوحيدية على المستوى القومي بما يؤدي إل
ا                                 ى بنيته داف، ويغلب عل رامج واأله ر موحدة الب د، غي زل بع م ت ة، ل ائية العربي ة النس ك ألن الحرآ اإلطار واألهداف العامة، ذل

ى  ة  التشتت والضعف، إل د الطليع المطلوب أن تتوح ذلك ف ديني والسياسي، ل ري ال ابع الفك ات ذات الط ن الخالف د م ب العدي جان
ر                    النسوية الديمقراطية في إطار برنامج تقدمي عصري موحد، يمكنها من النضال لتحقيق أهدافها بالتعاون المباشر مع الرجل عب

فالعمل المنظم وحده، الكفيل    . تفعيل العالقة بين األطر النسوية وجماهيرها     األطر السياسية الحزبية المنظمة، التي ال يمكن بدونها         
ة                   ة في صفوف الحرآ ة فاعل بتفعيل هذه العالقة على الصعيد الجماهيري من جهة، وبلورة دور الحرآة النسائية آحرآة اجتماعي

 .السياسية الوطنية الديمقراطية العامة من جهة أخرى
 

إن تراجع    ة في فلسطين، هو انعكاس مباشر عن             وفي هذا الجانب، ف ة مطلبي ة اجتماعي ة ديمقراطي ائية آحرآ ة النس  دور الحرآ
ذا                      ان له رأة، و إذا آ تراجع دور أحزاب التيار الديمقراطي، بصورة خاصة، في تفعيل القضايا والمطالب الوطنية الديمقراطية للم

ائية نحو العمل في المنظمات               التراجع أسبابه الموضوعية والذاتية، إال أنه شَّكل غطاء أو           وادر النس د من الك ذريعة النتقال العدي
ذه                       تيعاب ه ة، الس ر طبيعي ة واسعة غي د أوسلو بصورة آمي ا بع والمؤسسات األجنبية غير الحكومية، التي انتشرت في مرحلة م

ى ف                  ي أدت إل ة الت ا     الكوادر من النساء والرجـل بل وساهمت في خلق المناخات والمغريات المادي وادر بأحزابه ذه الك اط ه ك ارتب
دا عن إطار العمل السياسي ودوره في                         وتحويل معظم النشاطات النسائية والمجتمعية األخرى وتمرآزها في هذه المنظمات بعي

 .العمل الجماهيري المنظم
 

ود   ومع إدراآنا لطبيعة هذه المرحلة االنتقالية وتعقيداتها، السياسية والمجتمعية والتنظيمية، التي     ساهمت في هذه الحالة من الرآ
ي    ا ف ى تأطيره درة عل دم الق رأة وع ق بقضية الم ا يتعل ديمقراطي فيم ار ال ذي أصاب فصائل وأحزاب التي ا ال أو العجز أحيان
ة في        ة التبادلي منظمات جماهيرية أو حرآات اجتماعية مؤثرة، إال أن الرؤية الموضوعية لطبيعة المرحلة التي تقوم على الجدلي

د              الت داخلي شرطا ومدخال للبع ديمقراطي ال اعي ال د االجتم دم البع فاعل بين ما هو وطني وديمقراطي، بحيث يصبح تطور و تق
الوطني التحرري، وما يعنيه ذلك من انتقال أحزابنا الديمقراطية من شكلها وطبيعتها الريفية إلى الشكل والمحتوى العصري في      

ة      التنظيم والسياسة واأليديولوجيا المع   ة بقواعد وضرورات التخصص لكاف برة عن الواقع، إلى جانب األداء والممارسة الملتزم
ة السياسية                            ة األحادي ديمقراطي من حال ار ال اء أحزاب التي ا يسهم في ارتق العناوين والقضايا الوطنية والديمقراطية المطلبية بم

ل دور   التاريخية إلى أحزاب سياسية ديمقراطية اجتماعية تستجيب لمتطلبات       الوضع الراهن، سيشكل ذلك مدخال وأرضية لتفعي
ي                 ة الت اعي، خاصة وأن الظروف الراهن اهيري واجتم ـع جم األطر النسوية وتحويلها إلى حرآات سياسية ديمقراطية ذات طاب

ل ال                    ة والتحلي ر الرؤي ة، عب ة أو سياسة المهادن رؤى التوفيقي دًا من تكريس ال ع   يعيشها شعبنا، لم تعد تحتمل مزي موضوعي لواق
رة والكادحة خصوصا، فهي                           رأة الفقي ا، وبمصالح الم ادحين عموم راء والك ا بمصالح الفق اعي ارتباط ومتطلبات الواقع االجتم

 .األآثر اضطهادا ومعاناة وعطاء وتضحية في ذات الوقت، من غيرها من النخب النسائية تاريخيًا وراهنًا
 

المعروف  ؤرخ   –ف ث أو م ابع أو باح ل مت ة         ل-لك اني والحرآ تعمار البريط د االس ه ض طيني وثورت عبنا الفلس ال ش اريخ نض ت
ى التنظيم                        رة إل ا من الفك الصهيونية، أن المقاومة الفعلية، بالتحضير واإلعداد أو المواجهة واالستشهاد استندت في سياق تطوره

رة والفالحين بصورة خاصة، دون                 اهير الشعبية الفقي ى الجم ة أو     إلى الحرآة الثورية عل أي دور ملموس للنخب شبه اإلقطاعي
وى                           ) األفندية(آبار المالك    ا مع الق ة وعالقاته ة مصالحها الطبقي ة لحماي ة الوطني ادة الحرآ ة هشة تصدرت قي انوا واجه الذين آ

ة ا              ـر عن حقيق لصراع  العربية الرجعية وغيرها، ولم يكن غـريبا أن جماهيرنا الشعبية المناضلة رفعت شعارها المعروف المعب
رة بالمشارآة مع       ". يسقط االستعمار والصهيونية واالفندية   "آنذاك،   وفي خضم هذا الصراع الوطني قامت المرأة الفلسطينية الفقي

ذاء            الرجل، زوجًا آان أو أبا أو أخا، فباعت ما تمتلكه من مصاغ لتأمين البندقية، وقامت بدورها في تأمين المعدات والسالح والغ
ى                  1ضهن خضن مقـاومة عنيفة بجانب رجالهن     والمعلومات، وبع  دربت عل زي العسكري، وت نهن من لبست ال  في ذلك الوقت وم

ابتن بريطاني في         ى آ ار عل المقاومة المسلحة، مثل فاطمة غزال، التي استشهدت في معرآة عزون، ومناضـلة أخرى أطلقت الن
ام  "تراوحت بين سبع لعشر سنوات، إلى جانب        مرآز جنين وأردته قتيال، وريفيات حكم عليهن بفترات سجن عالية            " أخوات القس

الهن                ة شرسة بجانب رج ار مقاوم ة    "، وفي الجانب اآلخر من الصورة نجد أن               "في حيفا القديمة اللواتي خضن غم نساء النخب
ائالت                          اء، من الع ك الشريحة من النس ى تل ا "نجحن في تأسيس منظمات نسوية آانت مقتصرة باألساس عل ة "أو  " العلي ، "العريق

واقعهن                             تهن ل رة من رؤي المدنية والمتعلمة، آما أن األنشطة التي قامت بها نساء النخبة في ذلك الوقت آانت مستمدة بدرجة آبي
على نساء النخبة، سنجد " من قبل النسوة الفقيرات  "وعندما نرى آيف انعكس فعل المقاومة       . الطبقي، ومحدودة بحدود هذا الوعي    

                                                           
ة األطر النسوية والمنظمات النس "إصالح جاد،    . 1 ة النسوية الفلسطينية    "وية غير الحكومي تراتيجيات     : ، في الحرآ ديمقراطي واس اشكاليات التحول ال

 .70.ص.2000مواطن، : رام اهللا. تحرير مجدي المالكي.  مستقبلية



ا باألساس           أن الفجوة آانت آ    رى دوره ا    "بيرة، إذ آانت النخبة ت ا متعالي ى النظرة      " دورا فوقي وم عل ة "يق ى   "الخيري ، نظرة األعل
ات أو تشكيل       " من زوجات وبنات آبار المالك آنذاك"لألدنى، الغني للفقير، ولم تساعد هذه النخبة   ادة للنساء الريفي في تشكيل قي
ذلك،            أي قاعدة لهن في الريف، حيث لم تكن نساء   د ل تثناء الوحي ة، االس دفا للتنظيم أو للمشارآة في أنشطة نساء النخب الريف ه

، الذي نظمته هدى شعراوي 1938عام  3"نساء الشرق"في مؤتمر   " ابنة المناضل عز الدين القسام     "2آان مشارآة األخت ميمنة   
ا             لمساندة قضية فلسطين، حيث ألقت معظم المشارآات آلماتهن بالفرنسية وا          ام لتلقي آلمته ة القس إلنجليزية، وعندما جاء دور ابن

 .وهو مشهد معبر نترآه بال تعليق4."فقدت الوعي ولم تنطق بكلمة واحدة
 

  وأثرها على المرأة1948نكبة عام 
 

ة حيث ترافق وجود                   1948وبحلول النكبة األولىعام     ر عادي ة غي مجتمع  "، التي فرضت على جماهيرنا الشعبية أوضاعا طارئ
ا                       " الالجـئين وم عليه ي آانت تق ة الت ار آامل لقاعدتهم االقتصادية أو اإلنتاجي ا، مع انهي في الضفة وقطاع غزة، والشتات عموم

اء شعبنا والنساء بصورة خاصة، ممارسة                 "الجديدة"عالقاتهم وحياتهم قبل النكبة، فقد فرضت الظروف         ين من أبن ، على الالجئ
ل،              سلوآيات لم تستوعبها المفاهيـم   رأة للعم ل اضطرار الم دن، مث رة من الم اطق الفقي رى والمن ة في الق ادات التقليدي يم والع والق

دى                      راب، ل واالستقالل النسبي لألبناء، والبطالة، والفاقه والعـوز والحرمان والمعاناة، حيث أسهم آل ذلك في خلق حالة من االغت
ة،             فالوضـع البائس في المخيمات وّلد ان     .  الرجـل والمرأة  سحاقا ثقيال ماديا ومعنويا، مثل وقوف المرأة في طوابير الستالم اإلعان

ذي ترافق                           ة، ال ل، وتفشي األمراض والشعور بالدوني ك الظروف من قب ه في أحل ده أو تتوقع م تعه ـه ل بصورة  –وهو أمر آري
اعر الحق      -موضوعية ب مش ى جان هيوني، إل دو الص د الع وطني ض د ال اعر الحق ـال ومش ل أشك ع آ عيد   م ى الص ي عل د الطبق

ودة                       م في الع ة وحقه ويتهم الوطني الخالص  .  االجتماعي، في إطار حالة االغتراب الجماعي الذي عمق في صفوفهم التمسك به ف
 . بالنسبة لهم لم يكن يعطي األولويـة لتحسين األوضاع الحياتية، بل التخلص من علة هذا الوجود الجديد أو اللجـوء في المخيم

 
أجيج                           وليس من ا   ة، في ت ام، وبصورة عفوي ا دوره ان له ة آ لمبالغة في شيء القول بأن المرأة الفلسطينية في مرحلة ما بعد النكب

ا،           المشاعر الوطنية والحفاظ على الهوية وحق العودة، إلى جانب تأجيج المشاعر الطبقية واالجتماعية، نظرًا لشدة وعمق معاناته
 الحرمان والمرض والمعاناة اليومية التي فرضت عليها تدبير ما ال يمكن تدبيره ألطفالها         وتماسها اليومي المباشر مع آل مظاهر     

ة والقسوة والخوف                          وأقاربها في سياق المعاناة األوسع على مساحة المخيم التي تلف الجميع من أبنائه وبناته في إطار من الرهب
ة        من الغد، والترقب والريبة، والحذر واالستنفار الدائم، شكلت          ة والكمي آلها مدخال واسعا الندفاع أبناء المخيم ومشارآتهم النوعي

 .إلى يومنا هذا) 1948(الهائلة في صفوف الحرآة الوطنية الفلسطينية منذ ما بعد النكبة األولى 
 

ه من     ولكن رغم عمق تأثير ذلك الدور العفوي للمرأة الفلسطينية، في مخيمات الضفة والقطاع والشتات، وبالرغم مما تع                 رضت ل
 حينما تأسس االتحاد النسائي  1964صنوف االضطهاد، لم يكن هناك أي دور ملموس للحرآات أو المنظمات النسائية حتى عام       

ه         ة                      "الفلسطيني الذي آان من أهم أهداف ة األموم ة ورعاي رأة العامل ة الم ًا وصحيًا ورعاي رأة اقتصاديًا واجتماعي ع مستوى الم رف
تعبئة المرأة الفلسطينية في جميع     " ، وأهدافه 1965عام  " االتحاد العام للمرأة الفلسطينية   "تأسس  . ف.ت. م ، وبعد إنشاء  "والطفولة

انوني               افي والق خ …المجاالت والنهوض بمستوى المرأة االجتماعي واالقتصادي والصحي والثق ات      " ال ى جانب بعض الجمعي إل
اعي،           1967– 1948إال أنه طوال المرحلة من      .  الخيرية في الضفة والقطاع    ي اجتم ائية ذات طابع وطن ة نس ور حرآ م تتبل ، ل

ة النسوية، قاصرًا              على الصعيد الجماهيري في أوساط النساء الفلسطينيات، وظل نشاط االتحادات والمنظمات والجمعيات الخيري
ي                  ة واليسارية     على أعداد محدودة من النساء عبر اللقاءات واالجتماعات النخبوية أو في إطار األحزاب السياس ة والقومي ة الوطني

ران             ة حزي ى هزيم ات، حت رى والمخيم دن، والق رة من الم آنذاك امتدادًا في األوساط االجتماعية للنساء، خاصة في المناطق الفقي
ة                    1967 ة واالجتماعي ، وصعود نشاط وفاعلية حرآة المقاومة الفلسطينية آعنوان وإطار رئيسي تغّلب على آل النشاطات المدني

ي  - على قلته وضعفه–خرى، ما أدى إلى تراجع نشاط الجمعيات واالتحادات النسائية        األ  لحساب فصائل المقاومة الفلسطينية، الت

                                                           
ة في                      1992في شتاء عام     . 2 و غربي ارة خاصة   ، قام وفد من الجبهة الشعبية وعدد من الشخصيات الوطنية على رأسه المناضل بهجت أب األردن بزي

ان في بيت             رة في عم اطق الفقي يم في أحد المن لألخت ميمنة عز الدين القسام، بمناسبة الذآرى السابعة والخمسين الستشهاد والدها، حيث آانت تق
 .غاية في التواضع، وبسؤالنا إياها عما إذا آان قد زارها أحد من المنظمات النسائية أآدت أنها ال تعرف أحدا منهن

 

ائلتين                              . 3 اتين الع ين ه يبي، و المعروف أن تقاسم المناصب ب ة النشاش تشكل الوفد النسائي الفلسطيني من نساء من عائلة الحسيني و أخريات من عائل
 .والصراع بينهما آنذاك قسم المجتمع الفلسطيني بأآمله
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ذا                                 ة مع ه تهن التنظيمي ر عالق دماجهن في العمل السياسي عب ام وان امالت في النشاط الع استوعبت معظم العناصر النسوية الع
 .الفصيل أو ذاك

 
ة م   ذه المرحل ي ه ام  وف ذ ع ال         1993-1967ن يرة النض ي مس بيتها ف م نس حة رغ ورة واض طينية بص رأة الفلس ارآت الم  ش

نظم في الضفة والقطاع                           اعي، وفي العمل السري الم وطني االجتم الفلسطيني، بكل أشكاله، في الكفاح المسلح، وعلى الصعيد ال
ام      وقامت بتنفيذ الكثير من المهمات التي لم تتوقف عند الجانب النضالي             أو التنظيمي السري أو االعتصامات والمظاهرات والمه

ات النسوية ذات الطابع                            د من األطر والمنظمات والجمعي الوطنية األخرى بل امتدت في تطويرها نحو اإلسهام في تشكيل العدي
يًا أو حز         ًا سياس ي اتخذت في تشكيلها لون اء     الجماهيري الوطني العام إلى جانب بعض المنظمات النسوية الت ر عن االنتم ًا يعب بي

ة     (ولكن العضوية في هذه المنظمات النسوية        . لهذا الفصيل أو ذاك    ة االجتماعي ى أعداد محدودة        ) السياسية والخيري اقتصرت عل
ي       . من النساء  اعي أفق فرغم نشاطاتها الوطنية الملموسة، إال أنها لم تأخذ بعدًا جماهيريًا، و لم تتحول إلى حرآات ذات طابع اجتم

ات      عل ي الفعالي اء ف د النس ر حش ا عب ا اقتصر دوره اع، آم ي الضفة والقط ائي ف اع النس طيني أو القط ع الفلس ى صعيد المجتم
ة                    . والمناسبات الوطنية لهذا الفصيل أو ذاك      رأة الفلسطينية في الضفة الغربي والمفارقة، أن االحتالل ساهم في إفساح المجال للم
اطها السياسي وا  اع نش ادة واتس ي زي ي   ف رائيلي ف كري اإلس ـاآم العس ـرار الح ـد ق اعي، بع انون 12/4/1976الجتم ديل ق  بتع

نة    ي لس ات األردن غ       1955االنتخاب ي يبل ـرار الحق لكل عرب ذا الق وق   21، حيث أعطـى ه ا ف نة فم اء – س  -ومن ضمنهم النس
رار، الع                      ذا الق ان هدف االحتالل من إصدار ه د آ ة، وق ادة للشعب الفلسطيني            بالتصويت في االنتخابات البلدي اد قي ى إيج مل عل

ذاتي   "لفرض صيغة     م ال ة في م       " الحك ادة الوطني ديًال للقي ات ساهمت مع         .ف.ت.ب ذه االنتخاب رأة في ه ، وال شك أن مشارآة الم
ة المرشحة،                       ة والقومي وى الوطني وائم الق مشارآة الرجل في إفشال المخطط الصهيوني، حيث أدت االنتخابات إلى نجاح معظم ق

نهن                            و ات م ال المئ ى اعتق ي أدت إل ية، الت ة السياس آان لهذه العملية دورها في تزايد دور المرأة الفلسطينية ومشارآتها في العملي
 .وتعرضهن ألحكام قاسية وطويلة

 
واسع في   ، ومع تزايد النشاط السياسي بتأثير العمل الطوعي ال        1976وفي أجواء المد الوطني التي خلفتها انتخابات البلديات عام          

ـة في آذار                            ـة الغربي ـائي في الضفـ ة العمل النس م اإلعالن عن تشكيل لجن رأة، ت ي ضمت في صفوفها        1978صفوف الم ، الت
ر عن     .  المئات من الكوادر النسائية النشيطة من آافة الفصائل واالنتماءات السياسية     م تستطع التعبي ولكن بصورة نخبوية أيضًا ل

ة،     الحالة الوطنية العامة آح    ذه اللجن ى تفكك ه رآة اجتماعية، وبعد أقل من عامين، سرعان ما أدت الخالفات والمواقف الفئوية إل
ة  رأة العامل ة الم ل لجن دة مث ارس 1980وانتهى األمر بتشكيل أطـر نسوية جدي ـة م رأة الفلسطيني ة الم ة "، و1981، ولجن لجن

اعي     ران   " المرأة للعمل االجتم ا      1982حزي ا ب زت برامجه ي               ، تمي ة الت ة السياسية والقضايا االجتماعي ين القضايا الوطني لجمع ب
اطات            ائل والنش ن المس ك م ر ذل ل وغي ور والعم ث األج ن حي ل م اواتها بالرج رأة ومس رر الم ل تح ذات مث رأة بال تخص الم

ي م        رات ف ات والنش دار الكتيب تقالت، وإص امنية للمع ارات التض ين والزي ر المعتقل ة بأس ة آالعناي رأة   االجتماعي وم الم بة ي ناس
 .والمناسبات الوطنية األخرى

 
ق                     على أي حال، ورغم تقديرنا لكل هذه النشاطات النسوية، وتعدد منظماتها الذي ساهم بصورة غير مباشرة أو مرسومة في خل

ام في إطار النخب النسوية، إال أن                           اعي والسياسي الع المعنى االجتم ديمقراطي ب ذه المنظمات    مناخ عام من الحوار والتعدد ال ه
را عن شكل         )  عضو 500-100تتراوح بين   (والجمعيات التي ضمت في صفوفها أعداد آبيرة نسبيا          ذه العضوية تعبي م تكن ه ل

ذه األطر النسوية     -وما زالت–ومضمـون االلتزام السياسي بالمعنى الحزبي المطلوب، بقدر ما آانت       وين ه  تعبيرا عن طبيعة تك
ا مسبقا، آما أن انفتاحها أو غياب شروط االنضباط التنظيمي فيها إلى جانب هامش الحرية المتاح في   التي لم تشترط موقفا سياسي    

ذه                      . الحرآة أو الممارسة أو الظهور     ائية في المشارآة في ه ة النس اخ أو عوامل الجذب لمجموعات من النخب ر المن ك وف آل ذل
ادة             األطر، مع إقرارنا بوجود قيادات نسائية من الكوادر المنظ         ادرة والقي بقية المب مة في الفصائل واألحزاب الوطنية آانت لهن أس

زة في الضفة أو القطاع في                  . والدور ا بصورة ممي ا أو ملموس وفي هذا السياق، لم يكن لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورا هام
وم         ى الي دها وال ى إجراء اال           . تلك المرحلة وما بع ادرة إل إن المب ذا الصدد ف رأة       وفي ه ام للم اد الع ة في االتح ات الديمقراطي نتخاب

دة                          ا آضمانة وحي اه تحقيقه وى باتج ع الق وآافة االتحادات والمنظمات والمجالس الشعبية والحكومية خطوة يجب أن تضغط جمي
 .لتفعيل وتطوير هذه المؤسسات وأدائها لدورها الوطني والسياسي واالجتماعي

 



  1993 – 1987المرأة واالنتفاضة 
 

، تطور دور المرأة الفلسطينيـة في سياق تطـور  1993، واستمرارها حتى عام     1987ومع تفجر االنتفاضة الشعبية في ديسمبر       
كيل   ى تش ع إل ا دف اع، بم اطق الضفة والقط ل من ي آ عبية ف ة الش ارآة الجماهيري اع المش ى لألطر "واتس المجلس النسوي األعل

يقها      . ائيلقيادة العمل النس ." ف.ت.النسـوية في م   ر تنس ة، ولكن عب ر حكومي وفي هذه األثناء برز دور المنظمات األهلية، أو الغي
ددت                      ي تع شبه الكامـل مع أحزاب وفصائل الحرآة الوطنية آنذاك، وبدأت في الظهور بعض المنظمات النسوية غير الحكومية الت

ة            نشاطاتها وتميزت بتطورها عن السابق في مجاالت البحث والتدريب والتع          ا في طريق وعي، رغم اختالف آل منه بئة ونشر ال
د من              ـج العدي ا في تخري ا عوامل ساهمت إيجابي النشأة أو األهداف أو أساليب العمل واالتصال والبرمجة أو المنهجية، وهي آله

 .طنية بالتزام معين بأحزاب وفصائل الحرآة الو-في تلك المرحلة–الكوادر النسائيـة التي ظلت في معظمها مرتبطة 
 

بالمقابل آان لنشاط المرأة الفلسطينية الفقيرة في مخيمات وقرى الضفة والقطاع، دورا بارزا وملموسا بصورة يومية في مقـاومة                  
د     ة، فق ر االنتفاض تالل عب بة    "االح طينية نس رأة الفلس دمت الم وام   % 7ق هداء األع ن ش ى  % 9 و1997-1987م ن جرح م

دور                      معتقلة فل  500وأآثر من   5االنتفاضة، ذا ال ز ه د تمي ة االحتالل واالنتفاضة، وق سطينية في السجون اإلسرائيلية طوال مرحل
ة                       دوافع الوطني ط آانت ال ة أو أطر نسوية أخرى، فق ر حكومي ات أو منظمات غي نظم في جمعي ر الم ر  –بطابعه العفوي غي  عب

ه حول الشعار             انتماء آل الجماهير الشعبية الصادق للقضية الوطنية مدخال ووعاء عبر عن حا            داخلي والتفاف لة التوحد الشعبي ال
المرآزي التوحيدي الناظم لكل الجماهير على قاعدة وحدة األرض والشعب والمنظمة بكل فصائلها من أجل تقرير المصير وحق         

 .العودة والدولة
 

ام                       د ع ؤتمر مدري ر م ى أث نظم، عل وي والم دأت تتأس    1990ومع هبوط وتائر النضال الشعبي العف اريخ        ، ب رة في ت س وألول م
دا               ول أخرى، بعي ة في حق ا من المنظمات العامل ة وغيره ر الحكومي الحرآة الوطنية الفلسطينية العديد من المنظمات النسوية غي
ع تراجع  ا خاصة م ى أي شكل من أشكال الشرعية فيه ا أو الحصول عل ة ودون الرجوع إليه عن األحزاب والفصائل الوطني

ك  و"وتفك ىالمجلس النس ى   "ي األعل ك إل د ذل ت بع ب، وتحول ذا الجان ي ه ة ف ر الحكومي ائية غي ات النس ردت المنظم ث انف ، حي
ين صفوفهن حسب                     "مجموعات نخبوية ضيقة     وعي ب ن، سوى نشر ال اء صلة مستمرة معه ى بن ال تستهدف تنظيم النساء أو حت

اء ق ا لجعل النس يس آافي ده ل ذا وح ررة للمشروع، وه ة والخطة المق ن الميزاني ر م د، فكثي ا تري ق م ى تحقي ادرة عل ة ق وة منظم
ين        وعي ب ر ال ى نش ل عل ة تعم تدعي طليع ا يس ا زائف اك وعي أن هن ية ب ة المارآس رفض المقول طة ت ة النش ات االجتماعي الحرآ

 الشكل من  بما يؤآد أن هذه المنظمات غير الحكومية النسوية ال تستهدف تنظيم النساء، وهياآلها غير مهيأة لذلك، فهذا   " الجمهور
ة تضم                             ة عمومي ا جمعي ل له ى األق ات عل ك الجمعي ة، فتل التنظيم يتيح فرصا أقل للنساء مما آانت تتيحه الجمعيات الخيرية القديم
ى رأس أساسي                                د باألساس عل ة، فتعتم ر الحكومي ا المنظمات غي ام، أم رة آل ع أحيانا عددا آبيرا من النساء وإن آن يجتمعن م

ذا الشكل من تنظيم                    يدير المنظمة ومجموعة     دد لرسم السياسات، ويخشى أن يحول ه موظفات آفؤات ومجلس أمناء محدود الع
ين         ) Patron-Client(العالقة مع القاعدة النسائية مرة أخرى إلى عالقة          ة وب ين المنظم ة مستمرة ب اب عالق خاصة في ظل غي

 6."المجموعات المستهدفة
 

 الوضع الراهن للمرأة والمطلوب 
 

، استمرت هذه األوضاع وتطورت بنفس األساليب وتزايد انتشار المنظمات غير     1994لو، وقيام السلطة الفلسطينية عام      بعد أوس 
ل عن نسبة           ا ال يق ة، منه منظمات  % 10الحكومية بصورة غير اعتيادية طوال السبع سنوات الماضية بما يزيد عن ألفي منظم

رأة دون اعتب             ا بقضايا الم المرأة               ترتبط شكليا أو عملي ة ب ة المتعلق ة االجتماعي ا وللقضايا الطبقي ار جدي للقضايا السياسية عموم
ال                بشكل خاص، وآأن هذه المسألة، أو البعد الطبقي الذي تفاقم خالل السبع سنوات الماضية، لم يعد له أي مكان على جدول أعم

دو أن الحديث عن                 ة، حيث يب ر الحكومي در "المنظمات النسائية غي ى              أو ا " الجن ة عل ه األولوي ابهة ل وع والقضايا الشكلية المش لن
رأة األساسية                  ة وحل قضايا الم : القضايا الطبقية واالجتماعية التي يمثل تناولها والتعرض لها وتغييرها أساسا موضوعيا لمواجه

ديمقرا                اء السياسي ال زام واالنتم تم إال في إطار االلت ن ي ك ل أطير    الفقر والتخلف واالضطهاد المجتمعي، وذل ل وحده بت طي الكفي
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ل                   ة تكف الحرآات االجتماعية الجماهيرية النسوية وغيرها من اجل تحويل المجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي بصورة ديمقراطي
ن           ا م رأة وغيره اواة للم ة والمس ة االجتماعي ق العدال ة، وتحقي ر والتبعي طهاد والفق ف واالض اهر التخل ة مظ ة آاف ر وإزال تغيي

ة                   . المواطنين ات تكمن إمكاني ة المنظمات والجمعي ة العصرية المتجددة مع آاف ففي هذا اإلطار المنظم وعبر العالقـة الديمقراطي
ة                                    رأة ومشارآتها الفعال ادي للم دور الري ل ال در النساء أو تعرق رأة والرجل أو تحط من ق ين الم ز ب ي تمي تغيير آافة القوانين الت

رار          المتساوية في آافة القضايا واألنشطة     ى جانب صياغة وإق ا، إل  السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واالنتخابات وغيره
ان أو إطار   ل أو أي مك ان العم ارع ومك ة والش رة والمدرس ي األس ا ف اءة إليه ا أو اإلس ي تحول دون المس بكرامته وانين الت الق

 .اجتماعي آخر
 

ا في                      إن المرأة الفلسطينية التي شارآت في مسيرة الكف           ة، نضالها من أجل حقه ه أو اآراهي وطني، وأجَّلت بصورة طوعي اح ال
ـة                     ة الديمقراطي وى الوطني ى     . المساواة مع الرجل في المرحلة السابقة، من حقها على الجميع من الفصائل وأحزاب الق أن تقف إل

ر           جانبها بكل وعي والتزام، دفاعا عن آل حقوقها في المساواة والحرية الشخصية والمدن             ـوق، عب ك من الحق ية القانونية وغير ذل
إنهاء حالة االغتراب للمرأة داخل أحزابنا الفلسطينية،  وتعميق المفهوم والعالقة القائمة على االحترام العميق والحرص والتوازن 

لمرأة، الزوجة، واألخت الكامل والمساواة، إذ أن تطبيق هذه الممارسة في هذه األطر، يشكل مدخال لتطوير العالقة اإليجابية مع ا       
اعي                    وطني واالجتم وفر سبل التوحد ال ة، وي واألم، بما يجسد الموقف الجدلي الصحيح في الجمع بين النظرية والممارسة من جه

ر انتفاضة                     راهن عب ة ضد شعبنا في نضاله ال ول /28الداخلي لمقاومة العدوانية الصهيونية الهمجي ة أخرى   2000/أيل .  من جه
ذه الر      ة أمر مشروع وضروري،                           وفي ضوء ه ة والمدني ا الشخصية واالجتماعي رأة اآلن من أجل حقوقه ة يصبح نضال الم ؤي

ا                    ة، بم ة و القانوني ا الحياتي رأة في معظم جوانبه اة الم ر أو تخفيف معان خاصة في ظل تقاعس السلطة الفلسطينية عن القيام بتغيي
ة بإلغ          وق         يتطلب وضوح موقف آافة القوى السياسية في المطالب انون حق ل ق ة، مث ة القديم وانين واألنظم ة التشريعات والق اء آاف

نة  ة لس نة    1954العائل ي لس ـوال الشخصية األردن انون األح زة، وق اع غ ي قط ه ف ول ب ي الضفة  1976 المعم ه ف ول ب  المعم
 .الغربية

 
ة ال                الوقوف        إن تأآيد التزام الجميع عموما، والقوى الديمقراطية التقدمية خصوصا، في سياق عملي ديمقراطي، ب وطني ال نضال ال

ة                                 ة المجتمعي ا القانوني ا ومطالبه ر عن رأيه ا في التعبي رأة الفلسطينية وحقه ق صوت الم ى خن ضد آل المحاوالت التي تهدف إل
ا تتجاو                 رأة في رأين وى، ألن قضية الم ذه الق ام ه ز العصرية الحديثة التي تتطلع إليها مسألة يجب أن تكون في سلم أولويات ومه

ة     ا   –التفاصيل العام دد الزوجات أو التوريث أو                        -رغم أهميته زواج اإلآراهي المبكر أو الموقف ضد تع  المرتبطة بمواضيع ال
إن االنتصار في                     الشهادة في المحاآم، فهي قضية وطنية ديمقراطية ترتبط بعملية التطور والنهوض، لنصف المجتمع، وبالتالي ف

ق التطور       هذه القضية سيشكل الخطوة الرئيسة     ى طري  عبر العمل المنظم المشترك بين الرجل والمرأة معا، نحو تقدم مجتمعنا عل
 .الديمقراطي العقالني الحديث عبر االنعتاق من آل مظاهر التخلف والتبعية والفقر والقهر واالستبداد

 
 مؤشرات حول المرأة الفلسطينية

 
كان  .1 ي من : الس ـا ف اع آم كان الضفة والقط وع س در مجم ام يق مة، 3,298,951، 2001تصف ع ي الضفة % 63,7 نس ف

مة2,102,360( زة   % 36.3و)  نس اع غ ي قط مة1,196,591(ف كان      ).  نس وع الس ن مجم ذآور م ـدد ال غ ع ويبل
 . أنثى100 ذآر لكل 102أي بمعدل % 49.2 نسمة، بنسبة 1,623,084واإلناث % 50.8 نسمة، بنسبة 1,675,867

 
وزع بنسبة        1,629,682 سنة فاآثر البالغة     15لنسبة للقوة البشرية    با: القـوى البشرية والعاملة   .2 ذآور  ، %50 نسمة فهي تت لل

ادل      % 49.6واإلناث بنسبة   )  ذآراً 821,360(أو ما يعادل     ا يع ى  808,322(أو م ر النشيطات           ) أنث اث غي ا نسبة اإلن ، أم
غ          اث فتبل ر نشيطة اقتصا       731,531% (90.5اقتصاديًا من مجموع اإلن ى غي ، في حين أن النشيطات اقتصاديًا ال     )ديًا أنث

د بلغت نسبة      ). من مجموع القوى العاملة% 10 عاملة أي حوالي   76,790(ما يعادل   % 9.5يتجاوزن نسبة    ذآور فق ا ال أم
اديًا  يطين اقتص ادل   % 76.5النش ا يع رية، أو م وة البش ي الق ذآور ف الي ال ن إجم امًال628,340(م ر )  ع ـين أن غي ي ح ف

 7:، يتوزعون في الضفة والقطاع آما يلي%23.5من الذآور النشيطين 
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 المنطقة اإلناث الذآـــــور

 النشيطات غير النشيطات النشيطين غير النشيطين

 %11.2 %88.8 %78.5 %21.5 الضفة الغربية

 %6.5 %93.5 %73 %27 قطاع غزة

 
زل ضمن        إن نقص فرص العمل، والعمل بدون أجر في المشروعات العائلية، و          " عدم احتساب عمل النساء في الزراعة والمن

الم،             ة من اخفض المستويات في الع وى العامل حسابات الدخل القومي، آل ذلك أدى إلى أن تكون نسبة مساهمة النساء في الق
استنتاج من مجموع القوى العاملة، وهذا يوصلنا إلى % 25بل وفي منطقة الشرق األوسط التي تصل نسبة عمالة النساء فيها 

ذلك           ) خاصة فيما يتعلق بالنساء   (مفاده أن محدودية معايير مسوح القوى العاملة         اء، آ ال يعكس حقيقة الحياة العملية لعمل النس
 8".فإن غياب المرأة عن القوى العاملة سببه إقصاء حقيقي للنساء

 
ن  .3 اث م بة اإلن ام  "نس ى ع ات حت ام للنقاب اد الع ل أعضاء االتح ط 1997مجم ي فق الغ  % 7.64، ه ـلي الب وع الك ن المجم م

اث 4,818 ذآور و 58,236 منهم   63,054 ة            9" إن ة للحرآ ة والقاعدي ة القيادي ا في البني ـدة ضعف دوره ى ش دلل عل ا ي  مم
 .النقابية

 
ين             .4  في مجلس   25الدور الضعيف للمرأة في الحياة السياسية العامة، وفي مراآز صنع القرار إذ أن هناك وزيرة واحدة من ب

ام            340 امرأة برتبة مدير عام من أصل         25اء السلطة، آما يوجد     وزر ى منتصف ع ام حت دير ع يعهن في    "،  2001 م وجم
ة                وزارات الشؤون االجتماعية والتعليم والصحة وهي وزارات خدماتية عموما، أقرب للدور اإلنجابي التقليدي للمرأة آأم ورب

 آذلك األمر بالنسبة للمجلس التشريعي      10،"ارات الصناعة والزراعة  وبيت، إذ ال توجد أي امرأة في منصب مدير عام في وز           
ي المجلس   د ف ال يوج اب، ف يح واالنتخ ي الترش رأة الحق ف انون االنتخاب الفلسطيني أعطى الم ن أن ق الرغم م المنتخب، فب

ن أصل   اء م ريعي سوى خمس نس واتي  88التش ات المجلس الل ي انتخاب حات ف دد المرش اس لع و انعك ا، وه ن  نائب  28 بلغ
ة            %4.1 مرشحا أي بنسبة     674مرشحة من مجموع     ة أو قيادي ة مرآزي ، وفي المجال السياسي نالحظ عدم وجود أي فاعلي

ة                            ا بمناصب قيادي ع النساء عموم أولى ألي امرأة في أحزابنا السياسية، فال يوجد أي أمينة عامة ألي حزب سياسي، وال تتمت
 .ضمن الصف القيادي األول

 
م قطاع الصناعة بنسبة     % 20من المرأة العاملة، ثم قطاع الزراعة بنسبة % 65ع الخدمات على نسبة يستحوذ قطا  .5 % 15ث

المعنى                )الخ… في فروع المالبس والمواد الغذائية والخياطة والجلود        ( ة ب ة التنمي رأة في عملي اب دور الم ى غي دل عل ا ي ، بم
 .االقتصادي

 
را، مضطرة للعمل بسبب استشهاد                     من % 25بالنسبة لظروف العمل فإن اآثر من         ر فق ة وهي الشريحة األآث رأة العامل  الم

 .المعيل أو إعاقته أو أسره، وعدم توفر معيل آخر، آما تشكل العازبات نسبة غير قليلة من المرأة العاملة
 

اوز     .6 بة ال تتج طينية بنس لطة الفلس ي الس ة، ف ات الحكومي وزارات والمؤسس ي ال رأة ف ارك الم ال%15تش ة ، وب ن أهمي رغم م
ة      هادات العلمي د الش رص وقواع افؤ الف دأ تك رتبط بمب ذه القضية ت ل، إال أن ه ع الرج اواتها م رأة وضرورة مس ارآة الم مش
ي تمت                 ة، الت ين في الوظائف الحكومي ة التعي والخبرات المطلوبة، وهو مبدأ لم تعمل السلطة الفلسطينية على تطبيقه في عملي

                                                           
ابي    " سمر هواش،    .  8  ابي في فلسطين         : ، في  "المرأة في العمل النق املين، رام اهللا    مرآز ا  : رام اهللا . إشكاليات العمل النق وق الع ة وحق . 1999لديمقراطي

 .141ص
 .143المصدر السابق، ص.    9  

 .39.برنامج دراسات التنمية جامعة بيرزيت ص: هديل رزق، المرأة الفلسطينية والتنمية، رام اهللا . 10



ات في الوظائف            "  الثقة أهل"على قاعدة التعامل مع      ة من التعيين إن نسبة عالي ذلك ف رة، ول اءة أو الخب بعيدا عن أصحاب الكف
ات                  % 50المدنية بصورة خاصة، قد تزيد عن        دنيين والعسكريين والعالق اء المسؤولين الم ة من أبن تمت على قاعدة أهل الثق

ة     - في األزهر خصوصا      –امعات   الشخصية والمحسوبيات عدا عن تعيين عدد آبير من طالب وطالبات الج           درجات وظيفي  ب
 .متفاوتة قبل تخرجهم

 
ز من حيث                       ام أو ممي على أي حال، تظل مشارآة المرأة في الوظائف الحكومية ذات طابع هامشي، محدود، دون أي دور ه

ر       التأثير، اقتصر على وظائف محددة، مثل سكرتيرة تنفيذية، أو إدارية أو طابعة، إلى جانب قطاع التعلي                م، وهو القطاع األآث
ه      ى               % 40أهمية حيث يعمل في رأة تصل إل إن نسبة مشارآة الم ال ف ة، وفي رياض األطف امالت في الحكوم من النساء الع

99.9.% 
 
ار               :  المرأة وقانون العمل    .7 انون العمل الفلسطيني الصادر في أي انون       2001بالنسبة لق ى الق م المالحظات عل ا نسجل أه  فإنن

 :ة بالمرأةالمذآور المتعلق
 ).87حسب المادة (حرمان العامالت في قطاع الزراعة من الخضوع ألحكام القانون  -
دة            - ا هي لم دة                  ) 14(أبقى اإلجازات السنوية آم وب أن تكون اإلجازة السنوية لم امالت والمطل املين والع ط للع وم فق ي

 .يوم أسوة بالقوانين المعمول بها في البلدان العربية والعالم) 21(
دد  - انون ح ادة (الق د الوضع ،    ) 118الم ا بع اريخ عودته ن ت هور م تة ش دة س ا ولم دة يومي اعة واح رة الرضاعة س فت

 .والمفروض أن تمتد هذه المدة سنة على األقل
ي تعمل في                         - رأة الت في حالة حصول المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لرعاية أطفالها، فقد منح القانون هذا الحق للم

د ع ة يزي ن مؤسس ا ع ي      ) 50(ماله ون ف ذين يعمل امالت ال اء الع ن النس ر م دد األآب ان الع ك حرم ى ذل امال، ومعن ع
 .أعمال) 10(من مؤسساتنا يعمل فيها أقل من % 90، علما بأن أآـثر من )50(مؤسـسات يقل عمالها عن 

 .ألغى قانون العمل الجديد حق المرأة في إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها ورعاية أسرتها -
ل عن    ) الوضع(اشترط القانون الجديد بالنسبة إلجازة الوالدة    - رأة ال تق ل آل     180أن تكون فترة عمل الم وم عمل قب  ي

 .عملية والدة، وهو شرط ال ينطبق على النساء العامالت بالمياومة في المؤسسات الصغيرة والمشاريع الزراعية
 
لبيات واضحة في نصوصها، فهي       بالنسبة للقضايا القانونية األخرى، التي تحمل في ط     .8 رأة، أو س ياتها تمييزا واضحا ضد الم

األحوال الشخصية،   ق ب انون المتعل ك الق ا ذل ددة، أهمه رة ومتع ام "آثي ا زال نظ ة"فم ل  " المل دير آ ث ت ا، حي اني مطبق العثم
ر دستور          ئونها عب وانين (مجموعة دينية ش ة الخاصة بكل مجموعة، فل       ) ق دات الديني اآم شرعية    يسترشد بالمعتق لمين مح لمس

د    ي تحدي وال الشخصية، فللعرف دور رئيسي ف ال األح ي مج ا ف ية، وأم اآم آنس الث مح يحيين ث ريعة، وللمس د بالش تسترش
رثن نصف            انون للنساء أن ي ال يسمح الق تصرف األفراد ضمن المجموعة، وغالبا ما يعطل العرف القانون، وعلى سبيل المث

وقهن                   نصيب الرجل، ولكن العرف يفرض          ي عن حق ى معظم النساء الفلسطينيات، سواء المسيحيات أو المسلمات التخل عل
 11".ألشقائهن

 
ه             "وعند النظر في القوانين الجنائية،       ل زوجت ذي يقت زوج ال ة لل المتعلقة بجرائم الرغبة الجنسية، هناك اعتبار للظروف المخفف

ذه االعت               ا                   إذا فاجأها وهي ترتكب الزنا في بيته، في حين أن ه م عليه رأة، إذ من الممكن أن يحك وفر للم ة ال تت ارات المخفف ب
 12".بالموت الرتكابها الجريمة نفسها

 
ل                    وانين مث ا في الق رأة المنصوص عليه ان للم ز والحرم ر من مظاهر التميي م يصدر   "بيت الطاعة  "بالطبع هناك الكثي ، أو ل

ا االقتصادية        ال توجد قوانين رعاية "بشأنها أية قوانين حتى اللحظة، آما   ر، أو تصون حقوقه رأة من الفق اجتماعية تحمي الم
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أمين والمعاشات          13،"واالجتماعيـة األساسية بصورة مستقلة عن أقاربها الذآور       انون الت واإلشكالية أن   .  آما ينص على ذلك ق
ذا ا                 ود أو    المرأة ال يحق لها أن تبحث عن عمل حسب رغبتها أو وفق حقها في ممارسة اختيارها الحر في ه دون قي ب، ب لجان

ا  - في مؤسسات القطاع الخاص والزراعة خصوصا–تعقيدات الرجل، وفي حال وجدت عمال لها          فإنها ال تعامل مع نظيراته
 .الخ… أو زمالئها من العمال على قاعدة المساواة من حيث الراتب أو الحقوق 

 
اد  رن الح ى الق ا إل م دخولن روف، ورغ ن المع إن م ياق، ف ذا الس ي ه ا وف ا ومحاآمن ا وأنظمتن ت قوانينن ا زال ي والعشرين، فم

هادة  ة ش ادل نصف قيم ا تع ى أساس أنه دل عل ام آاتب الع رأة أم ع شهادة الم دل، تتعامل م دى آاتب الع ة، وخاصة ل المدني
تحرر الرجل، وهو تمييز واضح ضد المرأة، لم يعد مقبوال، بأي معنى وتحت أي تبرير في هذا العصر، ولكن يبدو أن قضية 

المعنى الحضاري، فهي قضية مرتبطة بعمق بالمظاهر                             ان ب ا بالزم ة له المرأة في بالدنا ال ترتبط بتطور العصر، وال عالق
ة في إطار التخلف المجتمعي                         ا المتباين ة بأنماطه السالبة للذهنية أو الوعي المتخلف في سياق العالقات االقتصادية االجتماعي

ه للصغار          العام الذي ال يرى مكانا للمر    تم في معظم ذي ي الزواج االآراهي ال ائل، آ أة سوى البيت والضغط عليه بشتى الوس
ع         ة المجتم ه دراس ا توصلت إلي ة، فيم ذلك ال غراب رار، ول رأي أو الق ة ال ن حري ن ال يملك ة، مم ات بصورة خاص ن البن م

 . عام17يتزوجن تحت سن من النساء الفلسطينيات % 37، من أن 1994الفلسطيني في الضفة والقطاع، العام 
 
ي دورات       .9 ارآة ف ذه المش اع حجم ه ي، نالحظ ارتف دريب المهن دة في مراآز الت دورات المنعق رأة في ال ارآة الم بالنسبة لمش

بة  ة بنس الغ  % 92الخياط اث الب ذآور واإلن وع ال ن مجم بة 320م ة، وبنس ا وطالب كرتاريا % 90 طالب ي دورات الس ف
بط  103لمهنة تصفيف الشعر من أصل     % 90 طالبا وطالبة، وحوالي     253والحاسوب من المجموع البالغ       طالبا وطالبة، ته

ى    ـة إل ذه المشارآ ي دورات مراآز     % 30ه ة المهن األخرى ف ي آاف ارآة ف ـاري، وال توجد أي مش ة الرسم المعم ي مهن ف
دات ال   ك واألدوات الصحية والتمدي ارة والميكاني دادة والنج بالط والح ل ال دريب، مث ون وصيانة  الت و والتلفزي ة والرادي كهربي

امالت في          … األجهزة المكتبية والمدراء المهنيين      اث الع إن نسبة اإلن الخ، أما بالنسبة لمشارآة المرأة في النشاط التعليمي، ف
 14%.99.9وفي رياض األطفال % 22.3وفي آليات المجتمع % 23.2، والعامالت في الجامعات %47.3المدارس تبلغ 

 
ـداد            إن استع  ى من أع ين أعل راض أوضاع النساء العامالت في النشاط التعليمي بمختلف مجاالته ومؤسساته يبين أن أعداد المعلم

المعلمات في مختلف المؤسسات، باستثناء رياض األطفال، رغم أن التعليم من المهن التي تقبل عليها المرأة، آما يالحظ أن عدد     
ية أعلى بكثير من المعلمات، وتتراجع نسبة اإلناث بصورة أآبر مع ارتفاع درجة المؤهل    المعلمين الحاصلين على شهادات جامع    

دآتوراه  تير وال ل الماجس ن(العلمي مث ل م ة  %)7أق ي المؤسسات التربوي امالت ف اء الع ن النس ر م دد األآب ا نالحظ أن الع ، آم
ا           متخصصات في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية، صحيح أن هذا المجال ه             رأة ودوره ى وضع الم في حدود   –و األقرب ال

ة                    -واقعها الراهن حتى اآلن    ة والعلمي رأة في المجاالت العملي  في مجتمعنا، إال أن هناك أسبابا ومعوقات تحول دون تخصص الم
 الراهن آمعوق    األخرى، وترتبط باألسرة، أو النظرة لدور المرأة، لكنها في التحليل األخير مرتبطة بحالة تطور المجتمع وتخلفه               

 .رئيسي يحول دون حرية المرأة في اختيار مسارها العلمي والعملي في آن معا
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 :مقدمــة
 

ا نتحدث عن أح                     درك أنن ا ن ا جميع تقبل، فإنن ا ستحدث        حينما نتحدث عن المس د، ولكنه م تتحقق بع رات أو مستجدات ل وال ومتغي
ا في                                ب، وهبوط ذا الجان ة والنشاط، صعودا في ه ي ال تتوقف عن الحرآ اة وصيرورتها الت بالضرورة، انسجاما مع مسيرة الحي

اه عم           ه تج ه وموقف اني وإرادت دور اإلنس ة ال ة، طبيع ية واالجتماعي روف السياس ي الظ ددهما ف ر، يح ب اآلخ ر  الجان ات التغي لي
ا                                دور مرهون دوم ذا ال درآين أن ه ا سيحدث؟ م ا، وم ا يحدث من حولن ا فيم والمستجدات، وبالتالي فإن السؤال هنا، ما هو دورن

ة يحددها                          ا، وهي زاوي ر والظروف المحيطة به ة التغيي ع  -بصورة موضوعية  –بالزاوية التي ينظر إليها آل منا نحو عملي  الموق
 .أوال رغم أهمية العامل الذاتي ودوره في تفاصيلها) الفكري-تماعياالج-االقتصادي(الطبقي 

 
تقبل          ا، والمس ايا الحاضر عموم اول قض دث أو نتن ب أن نتح ا ال يج ي أنن ا، ه ارة إليه وب اإلش ي أرى وج ة، الت ألة الثاني والمس

ة ساحر      خصوصا، بصيغة اإلنباء أو التوقعات االفتراضية التي ال تستند على الواقع وحرآته، أو بص   ذه مهم ب، فه ؤ بالغي يغة التنب
دى                     ا يتب تقبل رغم آل م ا أو  –القبيلة أو آاهنها في عصور سابقة مضت ولم يعد لها دور في الظروف المعاصرة، أو في المس هن

 . من عالمات أو مظاهر أتاحتها ووفرت مقومات صعودها عوامل التخلف والهزيمة والواقع المأزوم-هناك
 

المنهج العلمي            لذلك فإن الحديث عن   ة ب ى قاعدة االستشراف الملتزم وم عل ة تق  المستقبل في ظروفنا المعقدة، هو في جوهره رؤي
ة       بابها الواقعي ى أس تنادا إل داث اس واهر واألح ير الظ ى تفس درة عل وفر الق ا، وي االت وتنوعه عا لالحتم اال واس رك مج ذي ال يت ال

ذا  ل ال تمت له ة عوام دا عن أي ددة بعي ة المح ه بصلة الملموس رتبط مع ع أو ت ع الماضي  .  الواق ة م داث القطيع ي إح ذا ال يعن وه
تقبل                              ا هو محور المس درآين أن الحاضر دوم ا، م ا آل منهم ي يوفره والحاضر، بل باالستناد إلى الدروس والعبر والمعطيات الت

تقرار                 ة من عدم االس د تطول أو       ومرآته، بالرغم مما يتضمنه هذا الحاضر ويعبر عنه في ظروفنا الراهن ي ق ة الت ذه المرحل  في ه
ى                       داخل والخارج عل تقصر، وفق دورنا وإرادتنا ووضوح أهدافنا وآيفية تعاطينا مع ظروف هذه المرحلة وعواملها المؤثرة في ال
ر              ة في الماضي، وهي أآث ا موحدة ومتداخل ة، وهي عوامل آانت دائم الصعيد الوطني والقومي، من جهة والعالمي من جهة ثاني

وبالتالي فإن دورنا وتعاطينا مع عملية استشراف المستقبل، ال يحدده فحسب             . حدا وارتباطا وتفاعال في ظروف العولمة الراهنة      تو
ا          راهن ارتباط ت ال ي الوق ر ف ا لضرورات التغيي ر وعين ا عب ن أيض ه، ولك ة علي روعة المترتب وق المش اريخ أو الحق ا بالت وعين

آنا لعوامل ومقومات التطور السياسي واالجتماعي وآلياته العلمية والتكنولوجية في مناخ تسوده       بالمستقبل، وما يعنيه ذلك من امتال     
دد        ات وتح كل المجتمع م ش ي تحك ي الت ذه األسس ه ة، إذ أن ه روح النقدي ة وال ة والديمقراطي ة الفكري وير والحري ة والتن العقالني

ة مناخ  ة الحقيقي وفر للتعددي ي ت ي الت تقبلها، فه اط   حاضرها ومس ي أوس ة ف ة المنظم إلرادة الجماعي وفر ل ا ت ل م ي، بمث ا الطبيع ه
ى                      ديمقراطي عل اعي ال اء االجتم الجماهير الشعبية حوافز التوحد واالنصهار صوب فكرة توحيدية تندمج فيها عوامل التحرر والبن

ة شعبية           الصعيدين الوطني والقومي بصورة تنقل مفهوم المشارآة الشعبية من إطارها النظري إلى إطار              ر حرآ ي عب  الفعل العمل
 .منظمة ومدرآة لمصالحها وأهدافها وقادرة على تحقيقها عبر تجاوز الواقع القائم وتغييره

 
ا                            ى جانب م ة، إل ائدا في أوضاعنا الراهن تقبل س ق المشروع من المس تقبلية، سيظل القل ة المس فبدون العمل على بلورة هذه الرؤي

وط السياسي            أنتجته وما ستنتجه هذه الحالة       اد وتعمق        -من مخاطر جدية تتراآم بصورة متسارعة في مسار الهب ذي س المجتمعي ال
رائح           ف الش اط مختل ي أوس روع، ف ق المش ن القل ة م ذه الحال رزت ه ي أف ية الت اف الماض نوات العج بع س وال الس ا ط ي بالدن ف

ذلك ا  دودة بصورة خاصة، وآ دخول المح راء وأصحاب ال ا، والفق ة عموم ية  االجتماعي وى السياس ين والق اط المثقف ي أوس ر ف ألم
بمختلف تالوينها، بحيث باتت هذه الحالة، عشية االنتفاضة، سمة من سمات مجتمعنا الفلسطيني، خاصة مع االنتشار غير المسبوق 

ار               ى    لعوامل االستبداد السياسي، والفساد االقتصادي واالنحطاط االجتماعي، واإلفالس المعرفي والحضاري، واالنهي ي، إل األخالق
ى                    تندة إل جانب المأزق المسدود الذي وصلته المفاوضات بعد أن تبين بوضوح حقيقة الموقف الصهيوني ومخططاته العدوانية المس
ى             ل تخطط وتعمل عل ة، ب ة التاريخي ا الوطني د شطب حقوقن الدعم األمريكي الصريح والثابت عبر رؤية استراتيجية ال تتوقف عن

رع رارات الش اء ق رار إلغ يس ق ة، ل رار 181ية الدولي ا أيضا ق راري 194 فحسب، وإنم ودة، وق ة 338 و242 وحق الع  وآاف
دو الصهيوني،               ات من الواضح أن الع ر المصير لشعبنا، بحيث ب قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس وعروبتها وبحق تقري

ة أو         بمساندة الواليات المتحدة األمريكية يسعى إلى الحصول على شرعية           الوضع القائم أو شرعية المحتل، بديال لكل شرعية وطني
 .دولية

 



ة                في هذا المناخ الذي تعمق فيه التناقض األساسي التناحري مع العدو الصهيوني من جهة، وتراآمت فيه عوامل التناقضات الداخلي
ة           دهور في األوضاع السياسية واالجتماعي د عوامل الت ا الفلسطيني،     من جهة أخرى، آان ال بد من تزاي  واالقتصادية في مجتمعن
 .وهي عوامل استثارت حاالت التوجس والحيرة والخوف من االضطراب وعدم االستقرار

 
ر    - تعبيرا عن عمق األزمة التي عاشها المسار السياسي2000في مثل هذا المناخ، جاءت انتفاضة أيلول    المجتمعي الفلسطيني عب

 :مؤشرين رئيسيين
 .ي مع العدو اإلسرائيلي  المأزق التفاوض-
اعي واالقتصادي                          - وط االجتم اد والهب ل والفس ...   المأزق الداخلي بكل ما حمله طوال السبع سنوات المنصرمة من مظاهر الخل

 . الخ
 

ة السياسية من                      وبالرغم من آل ما تقدم، فإن االنتفاضة خلقت وعيا شعبيا بضرورة اشتقاق مسارات ورؤى ومقومات جديدة للعملي
ة أخرى،                              ج اهير الشعبية من جه ة صوب مصالح الجم ة الداخلي ر مسار األوضاع المجتمعي هة، إلى جانب الوعي بضرورة تغيي

ق أسس   داخل والخارج وف تات أو ال وطن والش ة ال ر جدلي ه عب دة الشعب الفلسطيني آل وم وح ا بمفه ارين مع ذين المس اط ه وارتب
ام     وآليات مغايرة بصورة آلية عن تلك التي سادت وت         تراتيجية اإلسرائيلية          1994حكمت منذ ع وم، خاصة وأن االس ى الي في  – إل

راهن      ة األمريكي ال تمكن من             -إطار نظام العولم ل أن ي ومي قب وطني والق ى الصعيدين ال وعي الشعبي، عل ذا ال ى وأد ه  تسعى إل
ودة والت      ي الع ه ف وطني وثوابت امج ال دة البرن ى قاع دة عل عبية موح ة ش ي حرآ ه ف أطير نفس ًا   ت ة، وارتباط ن جه ة م رر والدول ح

بالمشروع القومي من جهة ثانية، وهو أمر لم تستطع قوى االنتفاضة أن تبلوره حتى اللحظة حيث بقيت المشارآة الشعبية محدودة     
 .في إطار المظاهرات والجنازات وأماآن العزاء

 
اتج عن     وفي هذا السياق فإن ضعف المشارآة الشعبية وعدم االرتقاء بها إلى إطار              ه ن الحرآة الشعبية المنظمة، هو في أحد جوانب

ابع        فاء الط ي إض ي نجحت ف ا الت لطة وأجهزته وة الس ل ق ي مقاب ة ف وى المعارضة الديمقراطي ا ضعف ق دة، أبرزه ل عدي عوام
د               اخ ال اب المن اد في ظل غي ل والفس اوين الخل اء عوامل وعن يمقراطي العسكري على االنتفاضة وتجييشها، إلى جانب استمرار بق

وق اإلنسان الفلسطيني                   ى حق تندة إل ة    -في آل الظروف   –الذي يلتزم باإلقرار الشعبي للقواعد الدستورية المس ات العام  في الحري
ات التحقق                       ه إمكان وحرية الفكر والرأي والتعبير وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية وسيادة القانون، وآل ذلك ال يمكن أن تتوفر ل

ا وشجاعا بضرورات          والفعل بدون إد   ا واعي راك قوى المعارضة الوطنية واإلسالمية عموما، والديمقراطية بصورة خاصة، إدارآ
ا،                           ه راهن ا هو علي ى م اء الوضع عل الخروج من المأزق الراهن ببعديه الوطني التحرري، والديمقراطي الداخلي، ألن استمرار بق

اط، وا   اوي االنحط ى مه ا إل عبنا ومجتمعن ذهب بش رز   سوف ي ا تب ك قصيرة، وهن ى ذل افة إل ة–لمس دء -وبصورة ملح ة الب  أهمي
ية     ة السياس ة الوطني ق الرؤي ة، وف عبية الديمقراطي ة الش ار الحرآ كيل إط أزق، صوب تش ذا الم ن ه روج م ة للخ الخطوات الفعال ب

من الضغط السياسي الديمقراطي،     من القوة واالتساع والعمق ما يمكنها        -عبر قواها المنظمة  –والمطلبية، بحيث تمتلك هذه الحرآة      
ة، خاصة وأن الظروف                    ذه المرحل وصوال إلى تغيير هذا المسار المشوه والخطر الذي تتعرض له قضيتنا الوطنية ومجتمعنا في ه
كاله ضد        ل أش راهن بك عبي ال ة النضال والصمود الش ك، طبيع ن ذل ر ع ه، يعب ذا التوج ول ه ن ناضجة لقب ر م الموضوعية أآث

ر مباشر     –ا النضال هو في أحد جوانبه الجوهرية، تدخال شعبيا           االحتالل، هذ  ر أسس وقواعد ومسار           -مباشرا وغي  يستهدف تغيي
ة من أجل        داخلي بصورة ديمقراطي العملية السلمية منذ مدريد وأوسلو حتى تقرير ميتشل وتينت، بمثل ما يستهدف تغيير المسار ال

طينية   ة الفلس تورية للدول ات الدس د المؤسس ن   تولي ر م ذ العب تلهم وتأخ ق أسس تس ا وف ة وبناؤه ية واالقتصادية واالجتماعي السياس
 .تضحيات جماهيرنا الشعبية طوال مسيرتها منذ بداية القرن العشرين إلى يومنا هذا

 
تقب                    ه   أمام هذا المشهد، بكل آالمه وآماله، وأمام وجوب وضرورات الخروج من األزمة المعقدة الراهنة، وحتى ال يصبح المس ل آأن

راف                               ا، ينبغي االعت دو اإلسرائيلي، في منطقتن ا الع ا وأداته ة ورآيزته ة األمريكي ه العولم ا، أو تسوقنا إلي قدر محتوم تفرضه علين
 : بحقائق الواقع ونتائجه الملموسة المتمثلة في

 
ا          :   أوًال   ًا بقواعد وأسس اتف ـل      الفشل في تقديم المعالجة الحقيقية للجوانب السياسية ارتباط اله، خاصة وأن إسرائي ا ت ق أوسلو وم

أن  ل ب وم القائ ه "جسدت بالممارسة المفه ـبر عن ردع اإلسرائيلي وهو موقف سبق أن ع ى ال ي عل السالم الحق هو السالم المبن
 ". ليس ثمة ما يدفع العرب إلى قبولهم بإسرائيل سوى الهزائم و القوة"جابوتنسكي حين قال 



 
اح              الفشل في النهو  :   ثانيًا   ى المت وارد الحد األدن ات وم داخلي، ضمن معطي ض بعملية تطوير المجتمع الفلسطيني على الصعيد ال

د "اقتصاديًا جديدا، هذا الواقع أو المجتمع    /، بدأ في التشكل واقعًا اجتماعياً     1994والممكن، فمنذ قيام السلطة في أيار        ، رغم  "الجدي
ر دور مرسوم     أنه ولد من رحم اإلطار العام للحرآة الوطنية        ات    – الفلسطينية، إال أنه سرعان ما تحول عب ه نصوص االتفاق حددت

رد                      -وغيرها من العوامل   ى إطار ضيق وأحادي انف ة، إل ة والطبقي ه البيروقراطي ه وأجهزت ر السلطة   – وعبر رموزه وتعبيرات  -عب
دا  دوره بعي ة –ب ة الفعلي وهر و الممارس ي الج ة و  -ف ة الوطني ام للحرآ ار الع ن اإلط ي    ع ة ف توى العالق ى مس واء عل ا س برامجه
ات م ة            . ف.ت.مؤسس ات االجتماعي ياغة العالق ع وص رد بوض ا انف ل م يل أو ذاك، بمث ذا الفص ع ه ة م توى العالق ى مس أو عل

ة        دة "واالقتصادية الداخلية وفق رؤى أحادي ة، في سياق نهج                      " جدي اليب متباين ددة وبأس زة السلطة المتع ذها أجه ى تنفي أشرفت عل
ا وممار ت فيه ات اختلط ا–س ت أحيان ة -أو غاب ريعية والتنفيذي ثالث، التش لطات ال ددة للس ام المح الحيات والمه  األدوار والص

 .والقضائية، بصورة منفردة ومحبطة عززت العوامل المؤدية إلى التباعد وفقدان الثقة بين السلطة والمجتمع
 

ة الموقف           وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى أن هذا التردي في   ى طبيع ؤثر عل م ي ه، ل ة، رغم اتساعه وعمق  األوضاع الداخلي
دو          اقض األساسي مع الع الوطني العام، المشترك بين الشعب من ناحية والسلطة وقوى المعارضة من ناحية ثانية، في مواجهة التن

ة الصهيو              ة العدواني ة ضد شعبنا بالدرجة         الصهيوني، وهو موقف تفرضه ظروف الصراع واألساليب العنصرية الهمجي نية اليومي
ري،             نهج تغيي ة وبم ادة النظر، بصورة نقدي ا، إع ل دوره األولى، مما يحتم بالضرورة من أجل رفع سوية المشارآة الشعبية وتفعي

ق المشروع    1994في آل  الممارسات الضارة ومظاهر الخلل التي سادت مجتمعنا منذ عام              إلى اليوم، ذلك ألن إلغاء عوامل القل
ن المستقبل السياسي المرتبط بطرد المحتل واالستقالل والدولة، مرهون بإلغاء هذه الحالة من الهبوط والتفرد والضعف السياسي                  م

والمجتمعي الذي نعيشه، وهنا تتجلى العالقة الجدلية بين عملية التحرر الوطني من جهة، والديمقراطي الداخلي من جهة ثانية، في                    
 . بح الخروج من المأزق صعبا إن لم يكن مستحيالبوتقة واحدة، بدونها يص

 
ذه االنتفاضة                  أن ه رار ب ى اإلق ا إل ا، يقودن إن اإلقرار بدور وتأثير العاملين المشار إليهما، واالعتراف بحقائق الواقع المرتبطة بهم

ة واالستقالل والنهوض،                            ى شعار وحدة األرض والشعب والقضية، من أجل الحري د عل ة    التي أآدت من جدي  آشعارات توحيدي
دو                 أزق السياسي بسبب الع ة أو الم ة بعوامل األزم عامة، إال أنها، آفعل مقاوم، قدم آالف الجرحى ومئات الشهداء، ظلت محكوم
ة                             ة االجتماعي ة والعدال ى الديمقراطي وم عل ق نظام ديمقراطي عصري يق اق في خل ة وبعوامل الفشل أو اإلخف اإلسرائيلي من جه

 آطابع أحادي مهيمن -على أهميته وضرورته  –ن جهة ثانية، وبالتالي آان ال بد من تغلب الطابع العسكري عليها             وسيادة القانون م  
دال من استخدامه في إطار               اوض ب ى التف ودة إل اقم والع أزق المتف ووحيد تم استخدامه بهذه الصورة أو تلك لغايات الخروج من الم

ة، وهو أمر               الحرآة الشعبية، في خدمة برنامج الطوارئ بق       يادة وطنية جماعية لمعالجة القضايا الوطنية ومعالجة األوضاع الداخلي
ى                     ة، إل ة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذي داخلي واستمرار تغييب أدوار وفاعلي ليس مستغربًا في ظل بقاء مظاهر الخلل ال

ي ظل هذا الواقع، وانسجاما مع معطياته وأدواته، لم يكن جانب تزايد مظاهر الشلل والفوضى التي أصابت الدوائر والوزارات، وف    
ة "مفاجئا استمرار سياسة التغييب، أو التأجيل والتسويف الدائمين، فيما يتعلق بإقرار        امج   " قيادة الطوارئ الجماعي ومشروع والبرن

امج حد    الوطني الديمقراطي العام الذي يأخذ بعين االعتبار تقاطعات آافة القوى الوطنية واإلسالم      ية في السلطة والمعارضة، آبرن
ة في                     وارد الفلسطينية إلحداث تحوالت ديمقراطي وى والم أدنى يستهدف تطوير أداء االنتفاضة في األوساط الجماهيرية وتعبئة الق

ى             العودة إل ددة ب ه المح يق وآفاق ارها الض يرة لمس ى أس ث ال تبق دافها، بحي ة وأه دم االنتفاض طيني، تخ ع الفلس " دودح"المجتم
، أو آحرآة احتجاج على المأزق التفاوضي الراهن وثباتها بالتالي على أرضية العملية السياسية واتفاقاتها، آما هي                 28/9/2000

ى قضيتنا                       رة عل ة ومستجداتها الخطي عليه بالفعل منذ الشهر الثالث النطالقتها، أو آما هي عليه في ظل الضغوط األمريكية الراهن
المي   "بعد إعالن القيادة الفلسطينية استعدادها للدخول في إطار      الوطنية ومستقبلها    ي الع اب،     " التحالف األمن ا يسمى باإلره ضد م

، من أجل بسط هيمنتها األمنية والعسكرية على شعوب وبلدان العالم           11/9/2001الذي دعت إليه الواليات المتحدة األمريكية بعد        
ة             عموما والبلدان الفقيرة خصوصا وذلك من أجل        تأمين آافة مقومات وعوامل السيطرة الالزمة لرأس المال المعولم بأبعادها الثالث

 .االقتصادية والسياسية واألمنية العسكرية، تحت ذريعة أفغانستان وأسامة بن الدن
 

ة     " مقاومة اإلرهاب العالمي  "إن المشارآة الرسمية الفلسطينية في هذا التحالف تحت عنوان           ة     بصورة مطلقة وفق وجه  نظر أحادي
ي  التعريف األمريك ي /التزمت ب رعي أو   –الغرب ند ش راه دون أي س وة واإلآ دواعي الق م فرضها ب وان، وت ذا العن مالي، له الرأس

ا عن            ا شعبنا الفلسطيني، ستعني تراجع ة منه قانوني دولي ودون أي اعتبار لمصالح وحقوق شعوب العالم المضطهدة وفي المقدم
ي النضال ومقا عبنا ف ودة  حق ش ر المصير والع ا من أجل حق تقري تيطاني الصهيوني  لبالدن تعماري واالس ه لالحتالل االس ومت

 . والدولة المستقلة



 
ة                                وق المشروعة والقانوني اريخ أو الحق ا بالت تقبل، ال يحدده فحسب، وعين ة استشراف المس ا مع عملي ا وتعاطين إن دورن وبالتالي ف

ك من          المترتبة عليه، و لكن أيضا عبر وعينا       ه ذل ا يعني  لضرورات التغيير آفعل يمارس في الواقع الراهن، ارتباطا بالمستقبل، وم
اخ تسوده                   -آل حسب زاويته  –الحرص على أن نمتلك      اعي في من ات التطور السياسي االقتصادي واالجتم  عوامل ومقومات وآلي

ى                الحرية الفكرية والسياسية، والديمقراطية والروح النقدية، تقوم بصياغته           تنادًا إل ة اس وى السياسية الفعال ة الق وفرض أسسه، آاف
ي يمكن          -الفلسطيني والعربي –قوة الجماهير وبمشارآتها، إذ أن هذه األسس هي التي ستحكم شكل مجتمعنا              تقبل وهي الت  في المس

ع  ة الش إلرادة الجماعي وفر ل ا ت ل م ا الصاعد، بمث ا الطبيعي وحراآه ة مناخه ة الحقيقي وفر للتعددي د أن ت وافز التوح ة ح بية المنظم
وم المشارآة        ل مفه واالنصهار صوب فكرة توحيدية تندمج فيها أهداف التحرر الوطني والبناء االجتماعي الديمقراطي بصورة تنق

 من حالة –آضرورة ملحة– إلى إطار الفعل العملي، وأقصد بذلك عملية انتقال هذه االنتفاضة     -الهالمي–الشعبية من إطارها العام     
دافها       ا النفصام وغياب المشارآة واألحادية في الرؤية والفعل والعسكرة، إلى حالة الحرآة الشعبية المنظمة المدرآة لمصالحها وأه

دو                     ة الشعبية ضد الع ة المسلحة والجماهيري ة الكفاحي دان المواجه الداعمة والمعززة آلليات االنتفاضة وأدائها اليومي سواء في مي
ة ا  ي عملي هيوني، ف ع       الص رات الواق ى متغي ا وصوال إل اد وتجاوزه ل والفس اهر الخل ة مظ ؤولة لكاف ة المس ة الديمقراطي لمواجه

ا أو خضوعنا أسرى                     د يحول دون وقوعن ق وحي ة، آمنطل المجتمعي الداخلي بما يوفر عوامل القوة والصمود واستمرارية المقاوم
 .هيوني علينالسياسة األمر الواقع المذلة التي يحاول أن يفرضها العدو الص

 
فبدون العمل على بلورة هذه الرؤية المستقبلية الجماعية سيظل القلق المشروع من المستقبل سائدا في أوضاعنا الراهنة، إلى جانب          

ذي تعمق في        -ما أنتجته وما ستنتجه هذه الحالة من مخاطر جدية تتراآم بصورة متسارعة في مسار الهبوط السياسي                 المجتمعي ال
ذه المظاهر               بالدنا طوال   السبع سنوات العجاف الماضية، والتي أفرزت هذه الحالة من القلق والتذمر واالنفصام، بحيث أصبحت ه

 سمة من سمات مجتمعنا الفلسطيني تعرضه لمزيد من عوامل التفكك واالنهيار والعزوف عن المشارآة سواء                   -عشية االنتفاضة –
 .  ديمقراطية والمطلبية في آن واحدفي قضاياه الوطنية التحررية أو في القضايا ال

 
أمام هذا المشهد، بكل آالمه وآماله، وأمام وجوب الخروج من األزمة المعقدة الراهنة، وحتى ال يصبح المستقبل، وآأنه قدر محتوم     

ائ               راف بحق ا، ينبغي االعت ا إسرائيل في منطقتن ا وأداته ة ورآيزته ة األمريكي ه العولم ع ونتائجه   تفرضه علينا أو تسوقنا إلي ق الواق
اله        ا ت الملموسة، سواء في الفشل في تقديم المعالـجة الحقيقية للجوانب السياسية وأهدافنا وثوابتنا الوطنية، ارتباطا بقواعد أوسلو وم
ة تطال                          ة فعال ا الفلسطيني ومأسسته بصورة ديمقراطي حتى تقرير ميتشل وتينت، أو في الفشل في النهوض بعملية تطوير مجتمعن

د مؤسسات م                 آا –. ف.ت.فة المؤسسات بدءا من المجلس الوطني والتشريعي والبلديات والنوادي، وصوال إلى إعادة تشكيل وتجدي
 . بما يجعل من هذه المنظمة مرجعية سياسية ودستورية وقيادية أولى لشعبنا في الوطن والشتات-وفق أسس ديمقراطية محددة

 
ذه الدر  –إذن، ينبغي االعتراف بالفشل       ك    به أن                      -جة أو تل راف ب ا ينبغي االعت ذه التحديات، آم ة لكل ه ديم المعالجة الحقيقي  في تق

ة الصهيونية                        ذه الهجم ر ه محصـلة هذا السالم المزعوم، لم تكن سوى مزيد من تراآمات العداء التاريخي المتصل والمتواصل عب
 . األشد قساوة على شعبنا من آل ما سبقها

 
ا                    وهنا بالضبط تتبدى ضرورات      اهير وإيمان ى الجم ادا عل ة واإلسالمية، اعتم وى السياسية الوطني التداعي الجاد والضاغط من الق

ادي من أجل تطوير                   ا القي ة الشعبية ودوره ل الحرآ امج، وتفعي ك من أجل وضوح البرن بأهدافها ومصالحها اليومية والبعيدة وذل
ة الصمود واالستمرار                  واتساع الحالة الجماهيرية والطابع الشعبي النضالي لالنتفا         ان وشكل رئيسي لضمان عملي ضة آصمام أم

ة                    ك آاف ة تمتل ادة طوارئ وطني ى تشكيل قي ذا الهدف، يجب العمل عل ا له ودة، وتحقيق وتحقيق أهدافنا في التحرر واالستقالل والع
 :الصالحيات بصورة استثنائية إلدارة الصراع بكل أبعاده

 
ه          .1 اوض مع دو ووقف التف رارات                     المجابهة مع الع ة، وق ا الوطني ة لكل المسار التفاوضي في ضوء ثوابتن ة النقدي  والمراجع

 . 181الشرعية الدولية وفي المقدمة منها قرار 
ق   .2 عبية وف ود الش ة الجه ع وتعبئ اء مؤسسات المجتم دء ببن راهن والب ع ال لبيات الواق داخلي لتجاوز س ديمقراطي ال ر ال التغيي

 .راهنةمحددات إدارة التقشف في الظروف ال
 .تفعيل العالقة مع األطر السياسية العربية، خاصة على المستوى الشعبي .3



 .التعامل مع الوضع الدولي ومتغيراته من منطلق المصالح الوطنية والقومية .4
 

وى السياسية الف                ين مختلف الق دة ب لسطينية  وفي هذا السياق البد من االعتراف واإلقرار بأن التباين في األهداف االستراتيجية البعي
ى ثوابت        ال يلغي اإلمكانية المتاحة في الظرف الراهن صوب تشكيل قيادة الطوارئ، وذلك انطالقا من إدراآنا بإمكانية التوافق عل
وى                          ا، والتي يمكن أن تتجمع الق الحد األدنى لهذه المرحلة، آضرورة تفرض نفسها، عبر النقاط أو األبعاد األربعة التي أشرنا إليه

ة                     حولها وتتفق  دم، دون أي ة والصعود والتق روح الجماعي ز لل افزا للتنظيم والعمل المحف ا يمكن أن تشكل ح ل م ى قواعدها بمث  عل
ًا بالقاعدة                    أوهام بالتماثل أو التوافق المطلق، ذلك ألن الحديث عن قضايا النضال الوطني، والنضال الديمقراطي المجتمعي، ارتباط

ل        اهير، ال يلغي التحلي ة                      الشعبية والجم ة أو شريحة اجتماعي ى أن لكل طبق ذي يشير إل  الموضوعي للفعل والممارسة السياسية ال
ى جانب                             اعي أو الطبقي إل ه االجتم ي بوضوح أن لكل فعل سياسي مرجع ذا يعن ا، وه ا أو أحزابه ر حزبه ممارستها السياسية عب

ى وبر             ة            مرجعه وثوابته الوطنية، التي ال تتناقض جوهريا مع ثوابت الحد األدن ر وثيق ه عب ى بلورت دعو إل ذي ن ا المشترك ال نامجه
 .فلسطينية ُتعَتمد من جميع أطراف الحرآة السياسية الفلسطينية

 
ك سوف                          دون ذل ه، وب ة علي ا اإليجابي ه لنتائجه تقبل، وإدراآ لقد آن لشعبنا أن يتخذ من الديمقراطية هدفا ووسيلة في الحاضر والمس

وم    آ–تتحول الديمقراطية إلى شكل باهت      ه الي ا هي علي ة           -م روات والمصالح القديم ة من أصحاب الث ة قليل ة فئ ط لخدم  ُيسخَّر فق
دا أو            داخلي تصبح لح اء ال وطني والبن ر من أجل التحرر ال والمستحدثة، وفي هذه الحال بدال من أن تكون الديمقراطية مهدًا للتغيي

 .قبرا لتلك األهداف
ا أصبحت شرطا            المشارآة الشع إن حديثي عن الديمقراطية، و     بية، والقيادة الجماعية، آضرورة في هذه المرحلة إنما يستند إلى أنه

ه                  ال بديل عنه من    ه وفي د تضيع مع ر ق أزق آبي ودة وإال سندخل في م  أجل التحرر الوطني وبناء الدولة وتقرير المصير وحق الع
 .معالم الطريق
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 األوضاع الفلسطينية في ظل االنتفاضة الثانية و المتغيرات المطلوبة: المحور األول 
ة          ا       –لقد بات واضحا أن االنتفاضة الحالي ى تفجره ام عل د ع د              -بع احري مع الع اقض التن ة الصراع والتن ا      عمقت طبيع ل م و، بمث

دو اإلسرائيلي   1948راآمت أحقادا غير مسبوقة منذ عام النكبة األولى      اط     .   في أوساط شعبنا ضد الع الرغم من مشاعر اإلحب فب
ه،            احري مع اقض الرئيسي التن ائر التن دو، وارتفعت وت ة ضد الع السائدة عشية االنتفاضة، تزايدت درجات التصميم على المواجه

ة              وتعقدت بالتالي إمكان   ات وشروط مذل ا من اتفاق ذا الصمود     .  ية تفعيل العملية السلمية وفق معطيات أوسلو وما تاله ى ه د تجل وق
وى والفصائل ضد                        ع الق ين جمي داني المشترك ب ر العمل النضالي المي الي، أو عب احي الع والتصميم سواء عبر هذا االستعداد الكف

 .االحتالل ومستوطناته في آل المواقع
 

امج مشترك وأهداف محددة لالنتفاضة، والسلطة                              ولكن اإلشكا  ى برن لنا في التوصل إل ا فش لية األولى التي ما زالت ماثلة هي أنن
ة السلطة                                  ل مرآزي اهير، في مقاب ة وعدم االنضباط في أوساط الجم ذلك سادت العفوي ب، ول ذا الجان تتحمل مسؤولية أولى في ه

ة                    ودورها، وبالتالي ظل مسار االنتفاضة متعرجا بي       وى من جه ة ودور الفصائل والق ن عفوية الجماهير وضوابط السلطة من جه
 .أخرى

 
يء                           ة الفلسطينية المل ة الوطني اريخ الحرآ الرغم من أن ت ك ب داف، وذل اإلشكالية الثانية غياب االستراتيجية الواضحة المحددة األه

دافنا في     بمحطات الفشل يوضح بصورة ال لبس فيها، أنه ال يمكن خوض النضال الوطني       ق أه  مع العدو اإلسرائيلي من أجل تحقي
ودة،  تقالل وحق الع ة واالس تقبل القريب(الحري ي المس ن يتوقف ف و نضال ل ين ) وه ذ بع ددة تأخ تراتيجية مح ك اس دون أن نمتل ب

ذي يتجاهل ويق                   رد الشمولي ال ة والتف ذا    االعتبار األهداف المشترآة ومساحات التقاطع بين القوى وتبتعد عن الهيمن ز عن دور ه ف
م أسباب الفشل في صياغة                                   وى األخرى، هي أحد أه رد وتجاهل إشراك الق الفصيل أو الحزب أو ذاك ألن هذه الظاهرة من التف
استراتيجية مشترآة رغم الحديث المتكرر والشكلي عن الوحدة الوطنية وضروراتها، وهي أيضا ظاهرة تعبر عن المظهر الشكلي                

دن     ة عن ة الشعبية                        الباهت للديمقراطي ل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبه ة جمي ا مالحق رة، آخره ك آثي ى ذل ا، والشواهد عل
ا         . وعضو المجلس المرآزي للمنظمة، واعتقال د      ا من المشارآة معن ة الشعبية، وغيابهم رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبه

ز        في هذه الندوة التي َخصصت في برنامجها مداخلة لكل منهما، وبا    ا يشكل أحد مظاهر محاوالت التجاهل والقف لطبع فإن غيابهم
ى موضوع المحور             … والتفرد في ظروف تفرض علينا ممارسة نقيض هذه المفاهيم والسلوآيات الضارة             ى أي حال أعود إل عل

 هل هي من أجل      ال تعرف ماهية وطبيعة أهداف االنتفاضة،   –العفوية والمنظمة –األول ألقول أن قطاعات واسعة من جماهيرنا        
دة بال                          اوض جدي ة تف االستقالل والدولة وحق العودة، ورفض الشروط اإلسرائيلية أو شروط االستسالم، أم هي أداة أو جسر لعملي

 . قد تؤدي بنا إلى دولة مسخ في غزة وجزء من الضفة وفي إطار الحكم الذاتي أيضا-آما يبدو–طائل؟ أو في أحسن األحوال 
 

ل من التضحيات                              هذه االنتفاضة أو      زخم الهائ ذا ال اهيري، وه ى العمل الجم ا عل ا عسكريا طاغي دأت تتخذ طابع ي ب ة الت المواجه
وى،                              ر دور محدد ومشارك لكل الق ع عب تراتيجية واضحة للجمي ى اس والصمود في ظل تواصل وتراآم األحقاد آن له أن يستند إل

ل         تقوم على رؤية منظمة ببرنامج سياسي وطني ومجتمعي في آن            ار، إذ ال يعق د من االنهي ك سوى المزي واحد، إذ ال بديل عن ذل
أن يستمر تطور وتراآم هذا التنافر والخالف الداخلي بين استراتيجيات متعددة ومتباعدة بين جميع القوى والفصائل وعدم توحدها                   

دو،            بحيث يصبح الهدف السياسي الفلسطيني      فيما تتقاطع أو تتفق عليه على قاعدة التناقض األساسي التناحري الراهن مع هذا الع
ه                          ا تحت مظلت ة جماهيرن تم تعبئ يا لالنتفاضة ي دفا سياس في طرد االحتالل وإزالة االستيطان  والتحرر واالستقالل وحق العودة، ه
ذه        ي ه ة ف ألة مرآزي وق مس ذه الحق ل دون ه ى أي ح ع عل رفض التوقي زام ب ث يصبح االلت ـترآة، وبحي ة مش ادة جماعي ر قي عب

وبحيث يصبح االلتزام بعملية إعادة البناء الداخلي الديمقراطي الممأسس، قضية مرآزية في موازاة النضال بكل         … الستراتيجية  ا
 . ضد االحتالل-أشكاله المسلحة والجماهيرية

 
ة   هذه هي مالمح الرؤية أو رآائز االستراتيجية المطلوبة في اللحظة الراهنة، فبدون هذه الرآائز وهذه االستر    ة القائم اتيجية الوطني

ة                ذه المعرآ ة     –على المشارآة السياسية الجماعية بصورة ديمقراطية، ال أعتقد أننا سنستطيع حسم ه ر المتوازن دو      –غي ذا الع مع ه
اث عناصر ورموز                      ا يفرض اجتث ة، بم الفاشي العنصري، وهي معرآة تحتاج إلى الكثير من عوامل ومقومات الصمود والمقاوم

انون من                         الخلل والفساد  يادة الق تبداد والقمع وتغييب س ة، ووقف مظاهر االس  والهبوط والتراجع االقتصادي واالجتماعي من ناحي
 .ناحية ثانية

 



داخلي،   ى الصعيد ال وطني التحرري، وعل ى الصعيد السياسي ال ذاتي الفلسطيني، عل اء ال ادة البن ة إع إن عملي ياق ف ذا الس ي ه وف
 .نصر في هذا المسار النضالي الطويلوحدها الكفيلة بتحقيق عوامل ال

 
د   ة بع رات الدولي ألة    11/9/2001صحيح أن المتغي ل المس ة والصهيونية، ح الح اإلمبريالي ق المص ار، ووف ذ باالعتب دأت تأخ  ب

ديتها، إذ      )آواحدة من أسباب التفجر على الصعيد العربي واإلقليمي والدولي       (الفلسطينية   د بصدقها أو ج ا  ، وهي خطوة ال أعتق أنه
يطرتها       ام س ى إحك اعية إل ة، الس ة المتوحش ة األمريكي ة مخطط العولم ي خدم طينية ف ألة الفلس كلية للمس ة ش وى مالمس ليست س

 .العسكرية واألمنية على مقدرات العالم تأمينا لسيطرتها االقتصادية واالستراتيجية
 

ة        ى    –ولذلك، فإن العمل على بلورة وتوفير استراتيجيتنا الوطني ى التعامل مع         –ضمن الحد األدن درة عل ا الق ؤمِّن لن ذي ُي  وحده ال
ة اإلسراع في                             ا تكمن أهمي م المتحدة، وهن ا األم ي أقرته ة الت المتغيرات الدولية بصورة مؤثرة وإيجابية على قاعدة حقوقنا الوطني

ع           بلورة هذه االستراتيج   ين جمي اق ب اوض دون االتف ى التف ية لتأمين عوامل الصمود التي يجب أن تستند إلى رفض منطق العودة إل
ا             ل عوامل           .  القوى على وضوح الهدف أوال، ووضوح اآلليات والوسائل ووضوح األدوار ثاني د من تفعي ة ال ب ذه الغاي ا له وتحقيق

در               الوحدة الجدلية والعضوية بين االنتفاضة وبرنامجها و       ذا الق وى به ع الق ه جمي اطع في استراتيجيتها الواضحة من جهة، آإطار تتق
ول بـ     ة السالم  "أو ذاك،  يقوم على قاعدة ثوابتنا وأهدافنا الوطنية وليس على قاعدة القب ا للشروط اإلسرائيلية   " عملي ة  /وفق األمريكي

لة لن تؤدي بنا إال نحو المزيد من الصراع، الذي قد يتخذ            فلقد أصبح من الواضح والمؤآد أن التسوية غير العاد        . والعربية الرسمية 
 .طابعا داخليا غير ديمقراطي ال ولن يستفيد منه سوى العدو الصهيوني

 
واعي                           تقبلنا مرهون باستمرار الصمود والنضال المدرك وال مستقبلنا إذن يكمن في رفض التسويات الضارة بمصالح شعبنا، مس

ا                 -بدون أوهام –ولية، فالصراع   لكل المتغيرات اإلقليمية والد    دا وجودي  ما زال في بدايته، في منطقتنا العربية بالذات، وهو يتخذ بع
مع العدو الصهيوني بمثل ما يتخذ بعدا اقتصاديا وسياسيا ضد المصالح اإلمبريالية المعولمة الراهنة، وبالتالي ليس أمامنا سوى أن          

ة والصهيون          ع النقيض لإلمبريالي ة                     نكون في الموق ى تطلعات شعوبنا وشوقها نحو التحرر والديمقراطي تند إل ع المس ا، الموق ية مع
 .والعدالة والوحدة

 
ى                         تناد عل د من المصارحة واالس أما بالنسبة لنا آفلسطينيين في هذه الخارطة العالمية واإلقليمية المضطربة في هذا الكوآب، فال ب

وارث          القواعد المنطقية والمفاهيم الواضحة المباشرة ال      ي تجنب شعبها الك ا   … تي تقول بكل تبسيط بأن القيادة الجيدة هي الت لكن م
ة    ... وما يجري اآلن دليل على هذه النتائج المرة … يجري عندنا قد يدفع بنا نحو الكوارث         ة آارثي ى حال ا  … نحن نكاد نتجه إل فم

ادة      -لطة حتى اللحظة  آل القوى السياسية ما عدا الس     –هو المخرج؟ إن الجواب الذي يطرحه الجميع          يتحدد في اإلسراع بتشكيل قي
ة   ة الراهن ي المرحل ة ف ة، ووضع السياسات المطلوب ة لضبط األوضاع الداخلي ددة … طوارئ جماعي داف مح ى أه اق عل واالتف

يس شعا                         ... للمرحلة القادمة  ذا الشعار ل ا، ه رًا عنه ي نتحدث آثي ة الت رًا مصطنعًا   وهنا البد من أن أتناول موضوع الوحدة الوطني
ات             رائح والفئ ف ورؤى الش ن مواق ر ع ي تعب ترآة الت م المش ي القواس ة ه دة الوطني ل إن الوح ي أو ذاك، ب ذا السياس ره ه يبتك
ة    دة الوطني ديث عن الوح د الح ار عن ذ باالعتب ر يجب أن يؤخ و أم ذا الفصيل أو الحزب أو ذاك، وه د ه ة عن ة المتباين االجتماعي

ة  آمطلب ضروري وهام في ظروف     ى أداة              . نا الحالي اج إل ا يحت ا وحسن إدارته ة وتنظيمه ة ضبط األوضاع الداخلي ة ثاني ومن ناحي
تنفيذية تحظى باالحترام والقبول، ولكن اإلشكالية الكبرى أن األداة التنفيذية الراهنة غير واضحة في برنامجها وأدائها، وفاقدة للحد  

ى                  األدنى من االحترام والمصداقية وبالتالي فليس م       ادرة عل ر ق ا غي ا وتفريعاته راهن وأجهزته ن المبالغة القول أن وضع السلطة ال
ادت       ... القيام بدور األداة التنفيذية المطلوبة       ك   . بعد أن فقدت مصداقيتها أو آ ى ذل ذا الحال     –معن و استمر ه ا ل  أن ال مخرج  - فيم

ية والمجت  وارث السياس ارات والك راب واالنهي ن الخ د م ا سوى المزي ة أمامن دة  … معي عار الوح ب ش ن تغيي دا م ي مزي ذا يعن وه
 .الوطنية

 
ة                    ذه الحال المعنى االآراهي، وفي ه اء ب لقد أصبحت حالتنا تشبه حالة القطيع عبر ما يسود اليوم من مظاهر االمتثال والطاعة العمي

ـكانية      فان القاعدة التي ستنتج عن هذا الوضع ستكون اقرب إلى التمرد وليس التوافق أو االمتثال     وفر إم ذي ي ام ال الواعي للنظام الع
اك      ... التعددية والنقد ومقاومة وتصحيح األخطاء وسؤالي في هذه النـدوة         هل الطريق إلى الكارثة أصبح أمرا محققا؟ خاصة وأن هن

ا سبق من تراآمات           ... أوضاعا حينما تتعرض للخراب أو التلف، يصعب إصالحها        إنني  … والجواب ال حتى اللحظة رغم آل م ف
ه      زم ب ه ونلت ق علي وب أن نتواف ى المطل د األدن ن الح ر ع تراتيجية تعب ة اس ى وثيق ة التوصل إل ن ضرورة وإمكاني ا م ت واثق الزل



ه      د ترتيب ي نعي ار، لك ـه المنه ردي شب داخلي المت ة الوضع ال ي مواجه دو الصهيوني، وف ة الع ي مواجه عبنا ف ع ش ه م ونتواصل ب
 .ديمقراطيةومأسسته وفق قواعد المشارآة وال

 
تراتيجية          ... بالطبع رة    … نحن ندرك مسؤولية السلطة في إعاقة التوصل إلى هذه االس ة آثي ذه الخطوة    ... والتجارب واألمثل ولكن ه

اهيري الواسع                       ا الجم ة بإطاره ة طليعي وة منظم ي يجب أن تشكل ق تظل دوما هي أحد مسؤوليات بل وأولويات قوى المعارضة الت
ارس الضغط السي ى ملكي تم اظ عل ى وخاصة الحف ذا الحد األدن ق ه ى السلطة لتحقي ديمقراطي عل ـة وإطار . ف.ت.اسـي ال آهوي

ة               ذه المرحل نظم والعمل               ... فلسطيني جامع في الشتات الفلسطيني بصورة أساسية في ه ل العمل الم ذا التوجه وتفعي ة به إن المطالب
راهن  الجماهيري مسألة ملحة للوصول إلى وثيقة الحد األدنى، خاص         ه  -ة وان النظام العربي ال  يرغب في الخالص من     -في معظم

عى        ام يس ذا النظ إن ه ذلك ف وطني،  ول روعهم ال طينيين ومش انع–الفلس رائيلية    –و ال يم روط اإلس الم للش ة استس وم بعملي  أن نق
 . األمريكية

 
اطع مشترك           أن يتوقف مسار القطيعة بين السلطة والقوى المعارضة على قاعدة أن الظروف             … المخرج ق أرضية تق ة تخل  الراهن

 .والحرآة الوطنية والجماهير الشعبية في واد آخر وهذا أمر ال يحتمل… المخاوف أن تصبح السلطة في واد… ضـد االحتالل
 

 العالقات الدولية الراهنة وآفاقها : المحور الثاني
 

ا       مدى وطبيعة المتغيرات الدولية في ظ  - بهذا القدر أو ذاك    –آلنا نعرف    راهن، اختصرها فيم ل نظام العولمة األحادي األمريكي ال
د أحداث                     في  11/9/2001يلي عبر خمسة بنود أساسية، آخذين في االعتبار ظاهرة تحول هذه العولمة نحو المزيد من التوحش بع

من سكان العالم في   %) 85(نيويورك وواشنطن، مما سيجعل الهوة اآثر اتساعا وعمقا وتناقضا بين بلدان الجنوب في هذا الكوآب                
في بلدان الغرب الرأسمالي، بحيث ستصبح شروط العولمة اآثر قسوة من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية             % 15مقابل  

ة أو           ار المواجه وى خي ار س وم أي خي ك الي ي ال تمل رة الت عوب الفقي ة للش ية عادل ة قض ار ألي ة أو اعتب ة موارب ة دون أي والثقافي
 .الم والموتاالستس

  
 : إن أهم المتغيرات في العالقات الدولية المعولمة تتلخص في

 
ر                    .1 ات تحت اإلشراف المباشر وغي ذه العالق ة حيث دخلت ه ات الدولي تقرة في إدارة العالق د من القواعد المس تم إسقاط العدي

 .المباشر للواليات المتحدة
امج، وهي       تحولت أقاليم عديدة في هذا الكوآب إلى مسارح استرات         .2 ى البرن ا عل يجية مضطربة، بدأت أو أنها في انتظار دوره

، وبالنسبة ألفغانستان فهي ليست في )خاصة في الجنوب  (مسارح ألزمات مفتوحة على جميع االحتماالت وفي جميع القارات          
ة    ك المنطق ي تل ة ف ارح أخرى قادم و مس دخال نح كل م ديري سوى مسرح يش دو(تق يا وال د وروس ة الصين والهن ل المحيط
 ).بأفغانستان باإلضافة إلى منطقة بحر قزوين وما يحتويه من احتياطات نفطية هائلة

تطور دور منظمة حلف شمال األطلنطي، بحيث أصبحت أآثر فاعلية من منظمة األمم المتحدة التي يبدو أنها في طريقها نحو    .3
 .والحرب الباردةاالضمحالل باعتبارها من مخلفات الحرب العالمية الثانية ويالطا 

ال  .4 بيل المث ى س ورد عل ا، ن ة، بوصلتها ودوره ات اإلقليمي ة المنظم دت آاف ة،  : فق دول اإلفريقي ة ال از، منظم دم االنحي دول ع
يان،    ا واآلس ة، النافت ياق العولم ي س ة أخرى ف تالت إقليمي وء تك ع نش ا، م دول اإلسالمية وغيره ة ال ة، منظم ة العربي الجامع

 .الخ...وشنغهاي
 أنه تم إسقاط المنطقة العربية ودورها آكتلة سواء على الصعيد اإلقليمي أو الدولي، وتجريدها -هذا هو األهم بالنسبة لنا   و-يبدو .5

ة،   ة العربي ي المنطق ا ف ة وتوجهاته ة للمخططات والسياسات األمريكي ريس التبعي ن أي دور سوى الخضوع السياسي وتك م
 :وأهمها

 



ع         - ة التسوية والتطبي ى                    استمرار عملي ة إل ة الهادف ة وفق الشروط اإلسرائيلية األمريكي دول العربي ين إسرائيل وال ب
 .إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني بعد ثوابته وأرآانه ومقوماته التاريخية والشرعية

ة،                      - املة وآلي ة بصورة ش وذ أمريكي ة نف استمرار الهيمنة والسيطرة المباشرة على الخليج والجزيرة العربية، آمنطق
ى جانب استمرار الحصار على العراق بهدف إخضاعه أو تعريضه للتفتت، وآذلك األمر في الجزائر والسودان    إل

 . وغيرها
ية، إذا حملت في                - ة، االقتصادية والسياس ات أو التكتالت العربي الوقوف في وجه أي إمكانية ألي شكل من التحالف

 . يطياتها حدا أدنى من التعارض مع مشروع الهيمنة األمريك
فرض السياسات االقتصادية وفق مقتضيات الخصخصة وأيديولوجية الليبرالية الجديدة وفق شروط منظمة التجارة          -

 . الدولية والصندوق والبنك الدوليين
 . الترآي آرآيزة إمبريالية صغرى متقدمة في المنطقة العربية واإلقليمية–دعم التحالف اإلسرائيلي  -

 
وم   " قرنا رأسماليا صافيا أو أحاديا أمريكيا       "  الواحد والعشرين لن يكون      ورغم آل ما تقدم، فإن القرن      خاصة إذا تأملنا ما يحدث الي

ر                       في أوروبا والصين واليابان وروسيا، وتطلعات هذه الدول خالل السنوات القادمة بما يشير إلى أن سيطرة العولمة هي سيطرة غي
ى شعوب   " نهاية التاريخ"عن مستقرة وسيطرة اآراهية، وبما يؤآد إن الحديث     ليس سوى وهما وتضليال يحاول أصحابه فرضه عل

 .العالم الفقيرة بالذات
 

ـرات      ذه المتغي رة ه ي نظمت أحداث         (المسألة الثانية التي ال يجب نسيانهـا في غم وى الت ر في الق ـة التفكي ) 11/9/2001مع أهمي
 : هنا أود اإلشارة إلى بعض المعطيات... تحدة حول قيام الدولة الفلسطينيةونتائجها ودالالتها بالنسبة لما صدر عن الواليات الم

 
ى             .1 د، عل ا بع ات المتحدة فيم إننا آعرب، وفلسطينيين بالذات، لدينا تراث من الوعود التي قطعها الغرب االستعماري، ثم الوالي

راث ال  و ت ي، وه الم العرب ود للع راث إخالف الوع ه ت ا، ان زام به ه دون أي الت ذي نفس اريخ الماضي ال لخه عن الت  يمكن س
 .اقترفت فيه أمريكا وإسرائيل جرائم عديدة في حق الشعوب المقهورة، وفي المقدمة منها شعوبنا

ة، جاء تحت ضغط الحاجة                       : من ناحية أخرى   .2 ة السياسية األمريكي ة الفلسطينية جزءا من الرؤي وعد بوش بأنه سيعتبر الدول
ة   ة الملح ة–األمريكي مى        -والطارئ ا يس د م ة ض ة الدولي اه الحمل ة تج اعر العربي د المش ل تحيي ى األق د أو عل اب تأيي  الآتس

 .باإلرهاب
ة       .3 عوبنا العربي ع مصالح ش اد م اقض الح ة، والتن ة الراهن ة اإلمبريالي ة األمريكي ا للبني ا وتقييمن و تحليلن ك ه ل ذل ن آ م م األه

 . جي تجاه إسرائيل آرآيزة إمبريالية ودولة وظيفية في منطقتناوتطلعاتها انسجاما مع موقف الواليات المتحدة االستراتي
 ال أنكر إمكانيات التوافق العربي الرسمي مع الواليات المتحدة، وهو أمر طبيعي في ظل ترسيخ تبعية      -ورغم آل ذلك  -بالطبع .4

 .ها عليه في الخالص من المسألة الفلسطينية ومؤثرات-أي النظام العربي–النظام العربي للغرب ورغبته 
ائز    –ندفع الثمن ) آفلسطينيين وآذلك شعوبنا العربية   (وبالتالي فإننا    .5 ى ثالث رآ وم عل : لهذه اللعبة الدولية الجديدة وهي لعبة تق

رة عن مصالحه االقتصادية،                          -الحرب-اإلرهاب ة الغرب الرأسمالي المعب ين ثقاف ة ب اخ الكراهي ائم في من ات الق صراع الثقاف
  11/9/2001 المتخلفة والتابعة، وهو مناخ موجود بالمعنى الموضوعي ولكنه تفجر واتسع مع أحداث              وثقافة بلدان األطراف  

رة                        ...  ا بالشعوب الفقي ة الرأسمالية في عالقته ات الثقاف وبالتالي فإن ما أود أن اصل إليه هو أن ثقافة الكراهية هي أحد مكون
ذي    تج وتغ ي تن ي الت ة ه ذه الثقاف يةبصورة أ–والمضطهدة، وه اريخ   -ساس كالها، فالت توياتها وأش ل مس اب بك اهرة اإلره  ظ

ي ظل  مالية، وف ـة الرأس ي ظـل عولم وم ف آمر واإلرهاب ضد الشعوب، والي ة الت يء بأمثل اريخ مل الرأسمالي هو ببساطة ت
ا               11/9/2001توحشها وانفالتها بعد أحداث      وان األول لإلرهاب الع ولم هو العن د أن     اصبح اإلرهاب الرأسمالي المع لمي بع

 .فقد إمكانية التعامل مع رموز التخلف االجتماعي والديني التي ساهم في توليدها في مرحلة سابقة
ة                         .6 ة المقاوم ة وتطوير وتصعيد ثقاف وم بتنمي اب، أن نق ا   –والمطلوب إذا، في مواجهة ثقافة الكراهية، أو ثقافة اإلره  -في بالدن

ديول      ديولوجيا النقيضة ألي ى قاعدة           المستندة إلى األي ديولوجيا، عل الم سيظل صراعا أي ذا الع وجيا الرأسمالية، فالصراع في ه
ة             ان الحديث عن ثقاف ذا السياق ف المصالح المادية المشترآة للشعوب الفقيرة ضد المصالح المادية للغرب الرأسمالي، وفي ه

ة، وهو      المقاومة في بالدنا هو حديث عن إطار نظري ناظم لعملية النضال المشروع من اجل            ا العادل دافنا وحقوقن ق أه  تحقي
إطار يتضمن بصورة موحدة ومترابطة، الهدفين السياسي التحرري والمطلبي المجتمعي معا، إلى جانب العنف النضالي ضد             



دفين االحتالل، وهما بعدين البد من تالزمهما معا، لكي ال تصبح ثقافة المقاومة إطارا أحادى البعد، الن فقدان التالزم بين اله             
دو اإلسرائيلي             ) الوطني والديمقراطي ( ات وشروط الع وفر      /قد يدفع بثقافة المقاومة نحو الخضوع لمعطي دخل ي األمريكي، آم

 .الصهيونية على منطقتنا العربيـة عبر النافذة الفلسطينية/الفرص أو يفتح الطريق نحو استكمال تكريس السيطرة األمريكية
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 :مقدمـة
 

انه أحد أهم مكونات األزمة … في البداية ال بد لي من التأآيد على أن العنوان االقتصادي ليس عنوانا مجردا أو أحاديا أو معزوال              
 . التي نعيشها اليومالشمولية بطابعها االجتماعي واالقتصادي والسياسي والقيمي

 
تج                     م تن ك ل ديات، ورغم ذل د والمنت نتفق جميعا أن عنوان ندوتنا اليوم، تداوله بالحوار والبحث، العديد من مراآز األبحاث والمعاه
ى جانب السبل أو                           ة إل ات الممكن ل واألهداف والخطط واآللي اول التشخيص والتحلي آل هذه الحوارات دراسة شمولية مفصلة تتن

د نستطيع                    الكيفي ابقة، وق ار س اج أو صياغة أفك ة المالئمة للتطبيق في واقعنا حاضرا ومستقبال، ولذلك فإن حوارنا اليوم قد يعيد إنت
ة للدراسة     -عبر هذه الندوة–الخروج بأفكار لم تطرح من قبل، ولكننا في آل األحوال            اج المقومات الالزم  ال نستطيع وال نملك إنت

اعي متخصص                          الشمولية المفصلة ألوضاع   د جم ى جه اج إل ة تحت ذه العملي تقبلي، إذ أن ه راهن أو المس ا ال نا االقتصادية في واقعه
 .يرتكز ويسترشد برؤية سياسية اقتصادية اجتماعية تعبر عن المصالح الوطنية واالجتماعية الفلسطينية

 
تنتاجا                         ه من مؤشرات واس ا تراآم دوة أو فيم ذه الن ة ه ل من أهمي ذا ال يقل وفره من مساحات           بالطبع ه ا ت ى جانب م ة، إل ت إيجابي

ه          ام وحرآت طيني الع ادي الفلس ار االقتص ي اإلط ارة ف ات الض ن الممارس ر م د الكثي ة ض ات النقدي ه المالحظ خيص وتوجي للتش
ا             اه آل م الي بالمسؤولية تج  وقطاعاته الداخلية، وذلك من منطلق الحرص على المصالح الوطنية والتماسك المجتمعي والحس الع

دة                       ا نعيش في ظروف صعبة ومعق دي، إذ أنن ه أو منهجه النق ي، رغم طابع راهن ولكن الحوار وحده ال يكف ا ال يجري في واقعن
تقبلية للنظام                               ة لالقتصاد الفلسطيني في إطار األسس المس ات المطلوب ي لألسس والمنطلق اع وطن ورة إجم ى بل اج إل وخطيرة تحت

 .، لكي نمتلك مقومات القوة في مواجهة هذا العدو الصهيوني المتغطرسالسياسي بكل جوانبه للدولة الفلسطينية
 

 الواقع الراهن لالقتصاد الفلسطيني
 

ل              ة أو تحلي ك رؤي على أي حال، بالنسبة للشق األول من موضوعنا، حول الواقع الراهن لالقتصاد الفلسطيني أعتقد أن آل منا يمتل
 .الصورة العامةلهذا الواقع تختلف في التفاصيل وتتقاطع في 

 
ا هي                 -التي نتوافق عليها  –هذه الصورة العامة      تبين لنا أن المشكلة االقتصادية الفلسطينية ليست مشكلة مالية وإدارية فحسب، وإنم

ة والموقف الواضحين                           ك الرؤي ا في ذل ذ بم مشكلة في منظومة الفعل االقتصادي الفلسطيني سواء من حيث الهدف والخطة والتنفي
ذه اإلشكالية   -بجانبيها النظري والعملي-تفاقية التجارة الحرة أو االتحاد الجمرآي أو االرتباط باالقتصاد العربي المحيط  بالنسبة ال  ه

ي      طينيين ف تثمرين الفلس دى المس داخل، ول ن ال اع الخاص م دى القط ة ل طيني زعزعت الثق ل االقتصادي الفلس ة الفع ي منظوم ف
ة والبشرية                  الخارج، وساهمت في تغييب الدور اإل      وارد المادي يجابي للقطاع العام والدولة والوزارات وما يعنيه ذلك من حصر الم

 .ووضع وتطبيق الخطط السليمة التي تكفل تطور عملية النمو االقتصادي الفلسطيني بصورة سليمة ومتوازنة
 

ذي وضع      بالطبع ال بد لي من اإلشارة إلى أن منظومة الفعل االقتصادي اصطدمت بعوائق بروتوآ    ذا البروتوآول ال اريس، ه ول ب
ة،                  ات من جه ي فرضتها االتفاق دات الت ة مخططي االقتصاد اإلسرائيليين، ولكن رغم آل التعقي االقتصاد الفلسطيني تحت رحم
ورغم ممارسات العدو اإلسرائيلي من جهة أخرى، فقد آان من الممكن أال تكون أوضاعنا على ما هي عليه اليوم، وهذا هو درس      

 .النتفاضة واالستشهاد الذي يدعونا إلى المستقبلا
ام          : فخالل السبع سنوات العجاف الماضية     .1 ا بالع ر من الضعف قياس ى أآث   بفعل التضخم   1993تراجع مستوى المعيشة إل

 .وارتفاع األسعار وثبات األجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل
 



ام      1993 عما آان عليه العام %25وانخفض الدخل الحقيقي للفرد إلى أآثر من      .2 ك الع غ في ذل ه بل رد  2000 إذ أن  دوالر للف
والي   وم ح نة، أصبح الي ي الس رائية  1500ف ا الش ادل قوته ي األردن، و% 50 دوالر تع وريا، و% 45ف ي س ي % 70ف ف

 .مصر
 
الي من          .3 ومي اإلجم ام       5004انخفض الناتج الق ون دوالر الع ى    1992 ملي ام    4204 إل ى     ، وهبط إ   1995 الع ام   4082ل  ع

ار  1998 عام   5474، ووصل إلى    1997 عام   4409، و 1996 ، وهي ليست زيادة في النمو الحقيقي إذا أخذنا بعين االعتب
ام         2.2 الذي لم يتجاوز     1993عدد السكان عام     ى حوالي      2001 مليون نسمة وارتفع مع بداية الع ون نسمة، مع      3.3 إل  ملي

ى  1994 ألف عامل عام 420وى العاملة من ما يعنيه ذلك من ارتفاع في مجموع الق        ام    660 إل ، في  2000 ألف عامل الع
ر من                         ذي ال يستوعب أآث ة سوق العمل الفلسطيني ال  فرصة آل سنة في حين           5000ظل ما هو معروف لكم عن محدودي

 . ألف طالب عمل سنويا25يدخله ما ال يقل عن 
 
راء وأصبحت               .4 ام         % 20.1 في ظل هذه األوضاع ارتفعت نسبة الفق الي السكان الع ر من         1997من إجم ى أآث ، وقفزت إل

 !).من السلع والخدمات فقط % 9 ألف نسمة يستهلكون 825أي % 25 (1999عام % 25
 

ذه النسبة    (1999العام % 37.3وفي هذا السياق فإن نسبة الفقراء تحت خط الفقر في قطاع غزة وصلت إلى              وبالتأآيد ارتفعت ه
ا    بصورة آبيرة في ظل ظر       ر من         )وف االنتفاضة والحصار اإلسرائيلي راهن أمين أآث ، أي أن آل أسرة من هؤالء ال تستطيع ت

 . شيكل1650 شيكل شهريا علما بأن خط الفقر لألسرة هو 1200
 

أيضا هي هنا ال بد لي من التأآيد على أن انتشار ظاهرة الفقر في مجتمعنا لم تكن بسبب السياسات العدوانية اإلسرائيلية وحدها بل                 
ة                امين األخالقي ن المض راف ع اني االنح ه مع ي طيات ل ف ذي يحم اد ال ل والفس اهر الخل ق مظ ة وتعم ات الداخلي ة للسياس نتيج
وة      ام والرش تغالل المنصب الع ة واس وانين المجتمعي اك الق ه انته ا يقصد ب ي مجالن و ف ية واالقتصادية، وه ة والسياس واالجتماعي

 .وغير ذلك من مظاهر االنحراف االجتماعيوالمحسوبية وغياب تكافؤ الفرص 
 

ة                       وتجدر اإلشارة إلى أن االنتشار المحدود للفساد ييسر من عملية اآتشافه وعزله، هذا في حين يؤدي تفشيه إلى تعقد سبل المواجه
من  . ياسي و العالج، وذلك في ظل تواجد مؤسسات وقواعد وسلوآيات تكرس هذه الظاهرة على آل من المستويين اإلداري والس                    

راء           د من الخب د العدي ة، يؤآ وا سريعا                  " ناحية ثاني اد حيث تشهد نم ل أرضا خصبة للفس ة، تمث ي تمر بمراحل انتقالي دول الت أن ال
ومي،                از الحك روة والسلطة مع اتساع ملحوظ في الجه دة للث يتزامن مع تغيرات في المنظومة القيمية يدعمها ظهور مصادر جدي

ة            ومما يساعد على انتشار ه  دخول وعدم فاعلي دني مستوى األداء االقتصادي وانخفاض مستوى ال ذه الظاهرة ضعف التطور وت
 ". النظام العام وغياب الحريات المدنية وسيادة القانون و المنافسة السياسية واالفتقار إلى الشفافية والمساءلة

 
را         إضافة إلى ما تقدم فإن الحديث عن ظاهرة الفقر عندنا ال يتوقف عند جو     ل فق ان  ب أمين المعيشة أو الحرم ة بت ر المتعلق انب الفق

 .في النظام وسيادة القانون وفقرا في المشارآة وفقرا في القيم والعالقات االجتماعية
 
ي يجب    ( ترافق مع هذه المظاهر، الكثير من األضرار والتراجع التي أصابت القطاعات اإلنتاجية وبشكل خاص الزراعة                  .5 الت

ام      )  في التنمية والمقاومة  أن نعول عليها   ق ع ذا القطاع أن حق اتج     1572 (1988حيث سبق له الي الن ون دوالر في إجم  ملي
ى            1995، وفي العام    %)40( مليون دوالر    3896المحلي اإلجمالي البالغ آنذاك      ذا القطاع وانخفضت مساهمته إل  تراجع ه

 %).7تصل نسبته إلى الناتج العام حوالي  تدهور بصورة آبيرة ل1999، وفي العام %)21( مليون دوالر 799
 
، في  %)4,7 (1999فقد بلغ العام    ) وهي ليست مقياسا موضوعيا، إنها مقياس آمي فقط       (بالنسبـة لمعدالت النمو االقتصادي      .6

ا يجب أ    % 4,5حين أن الزيادة السكانية ال تقل عن    ة في واقعن ن ال سنويا، وأعتقد أن نسبة النمو االقتصادي السنوي المطلوب



ذه النسبة                         % 6تقل عن    ق ه إن تحقي الطبع ف رب من األلفي دوالر، ب ا يقت رد بم دخل السنوي للف اع ال نويا لكي نضمن ارتف س
 .  مليون دوالر سنويا آاستثمارات في آافة القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية1500يتطلب تأمين ما ال يقل عن 

 
ان حجم اال        .7 د آ تثمار، فق ع االس ا لواق ام      وفي تناولن ل الع ي قب تثمار الكل ام      1993س ون دوالر، انخفض ع ر من ألف ملي  أآث

 . مليون دوالر496 إلى 1996
 

 : أما االستثمار للمشاريع المسجلة في قطاع غزة و الضفة فهي
زة - نوات  : قطاع غ ع س جلة خالل أرب اريع المس ة المش وع قيم ون دوالر254 (1998-1995مجم ط )  ملي ا فق ذ منه نف

 !!  مليون4 نصيب الزراعة –ر فقط  مليون دوال196
ون دوالر   487 (1998-1996 سنوات   3مجموع المشـاريع المسجلة خالل     :  الضفة الغربية  - ا     )  ملي ذ منه ون   36نف  ملي

ة؟؟    ى للتنمي و دور المجلس األعل ا ه تثمار الفلسطيني، وم و صندوق االس ن ه اءل أي ن أن نتس ا م د لن ا ال ب دوالر، وهن
  هو دور البنوك الوطنية وودائعها وتسهيالتها االئتمانية وقروضها في خدمة التنمية الفلسطينية؟؟إضافة إلى تساؤلنا أين

 
إن الحديث عن التنمية خالل السبع سنوات يكشف لنا حقيقة أن اقتصادنا ما زال يعاني من حالة الضعف واالنكشاف المستمر               .8

اريس  ول ب رائيلية وبروتوآ ات اإلس تمرار السياس رتبط باس ة الم ة التجاري رائيلي والسياس ي اإلس الف الجمرآ ار الغ وإط
 .والمواصفات اإلسرائيلية

 
ة            ) بفعل االحتالل (ونعاني أيضا من انقسام الضفة والقطاع        .9 ل حرآ ة االقتصادية بسبب تكبي ين من الناحي ا يشبه مجتمع ى م إل

 .السوق الفلسطيني، وما يعكسه ذلك على األوضاع االجتماعية بينهما
 

رة               نعاني أي  .10 ات الفقي دهور أوضاع الطبق ارتفعت األسعار خالل     . (ضا من مظاهر التضخم وارتفاع األسعار وثبات األجور وت
 ). مع ثبات أجور العاملين في القطاعين العام والخاص% 100السبع سنوات الماضية بالنسبة للسلع األساسية إلى اآثر من 

 
اك نحو                   هي ال  –في ظل الواقع الراهن   - لقد أصبحت إسرائيل     .11 ة، فهن ر واألول لفلسطين في التجارة الخارجي  80شريك األآب

ي      دائل ف ا ب لع له رائيلية تخص س االت اإلس ذه الوآ ع ه رائيلية، و جمي رآات إس طينية لش ي األراضي الفلس ة ف ة تجاري وآال
إن نسبة    ك ف ى جانب ذل ي مصر واألردن، إل ة ف ا % 86األسواق العربي تورداتنا من إسرائيل، فيم بة من مس ال تتجاوز نس

ي بلغت     % 10لكل منهما، أي أننا نستورد حوالي  % 1استيرادنا من مصر و األردن        24من مجموع صادرات إسرائيل الت
 . ونحتل بذلك الموقع الرابع بعد الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول اآلسيوية1999مليار دوالر العام 

 
 آشف الوآاالت التجارية والشرآات والمؤسسات االقتصادية اإلسرائيلية أمر ضروري             وفي هذا الجانب فإن المطالبة بتحليل      .12

ام أن    بهدف فرض الحظر ومنع أي موظف عام من ممارسة هذا الخلل، بالطبع أنا اعرف أن القانون يحظر على الموظف الع
انون      .  آالةيكون وآيال تجاريًا، لكن هذا القانون ال يحظر على زوجته وأوالده الحصول على الو          ديل الق د من تع الي ال ب وبالت

بحيث ال يجوز ألي موظف أو أقاربه من الدرجة األولى أن يحصلوا على أية وآاالت تجارية أو تأسيس شرآات أو مشاريع              
 .خاصة في أي قطاع من القطاعات طالما آان على رأس وظيفته

 
ي ا        ة ف عبنا، خاص ها ش ي يعيش ـاناة الت ذه المع ل ه ـابل آ ي مق ة      ف ات العدواني ف والممارس بب المواق ادي بس وع االقتص لموض

 : اإلسرائيلية في آل المجاالت، نالحظ النجاحات والصعود في بنية االقتصاد اإلسرائيلي في مرحلة التسوية  فعلى سيبل المثال
 
 .شرق األوسط مع ترآيانجحت إسرائيل في دمج اقتصادها باالقتصاد العالمي وتتحول اليوم إلى مرآز رئيسي للعولمة في ال .1



دل   .2 رة مع نوات الخمس األخي ي الس ي بلغت ف ة الت تثمارات الخارجي ل لالس دفق هائ ام 3,5ت ار دوالر ع  1997/ 1996 ملي
 .1992/ 1991 مليون عام 400، في حين أنها لم تتجاوز1999 مليار دوالر العام 8.5ارتفعت إلى 

نويا خالل   ) 50(توفير أو شطب  انتهت المقاطعة االقتصادية إلسرائيل، وهذا يعني    .3 ام  45مليار دوالر خسارة المقاطعة س  ع
 ). سلعة إسرائيلية تدخل األسواق العربية2000أآثر من (

دة    .4 ات المتح ع الوالي اري م ادل التج م التب ا إذ يصل حج دة و أوروب ات المتح ع الوالي اون االقتصادي م توى التع ـاع مس  ارتف
 .التحاد األوروبيمع ا% 44من صادرات إسرائيل، و% 23

 . مليار دوالر سنويا3ارتفاع دخل إسرائيل من السياحة إلى  .5
ى   2000 مليار عام    100 مليار قبل التسوية إلى اآثر من        60ارتفاع الناتج القومي السنوي من       .6  وبالطبع ارتفاع دخل الفرد إل

 . ألف دوالر سنويا19ما يقرب من 
 ):الوجه اآلخر لمعادلة التسوية(وضع العربي بالطبع آلكم تعرفون نتائج االتفاقات على ال .7
 

 .  تزايد مظاهر التبعية السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية-أ
 . تزايد مظاهر الضعف والتشرذم والتخلف والتراجع بالمعنى الوطني القطري أو القومي-ب
 .ليست موضوعنا اليومإلى آخر الصورة العربية الراهنة، وهي …  تزايد مساحات الفقر والفساد-ج

 
واعي                  …  هذه بعض مؤشرات الواقع االقتصادي الراهن        د ال ى الجه اج إل تقبلية؟ الجواب يحت تراتيجيتنا المس فما هي مؤشرات اس

ة اقتصادية                          وطني، لمناقشة ووضـع رؤي ى الصعيد ال تثمرين عل ال والمس والمسـؤول من آافة المعنيين من الخبراء ورجال األعم
 :عدد من المسائل نذآر منهاوطنية تتناول 

 
ة               –إعادة النظر في صيغة العالقات االقتصادية     : المسألة األولى  ذه العالق ع وه ذا الواق اء استمرارية ه ى إلغ ؤدي إل اإلسرائيلية بما ي

 . الموروثة عن االحتالل وبروتوآول باريس
 

فق صيغة منطقة التجارة الحرة إال بعد إنجاز عملية التأآيد على رفض صيغة االتحاد الجمرآي، وآذلك عدم التعامل مع إسرائيل و          
ة               ذه الغاي ا له ة تحقيق ة بصورة مؤقت ة فلسطينية وطني ة  . اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الفلسطيني وهذا يقتضي تشكيل هيئ إذ أن اتفاقي

 : التجارة الحرة تحمل العديد من السلبيات
 
 .منافسة  المنتجات اإلسرائيلية  للمنتجات الفلسطينية .1
 .صعوبة منع البضائع التي تستوردها إسرائيل من الخارج من دخول األراضي الفلسطينية بدون جمارك طبعا .2
ى                   ) التجارة الحـرة (هذه االتفاقية    .3 دخل إل أ والمواصفات آي ت تفرض علينا ضرورة مالئمة المنتجات الفلسطينية لقواعد المنش

 ).ال نستطيع المنافسة(إسرائيل دون جمارك 
 

 .هو تطوير العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول العربية وعقد اتفاقات تجارة حرة معهاالبديل 
 

اء                      : المسألة الثانية  ين الضفة والقطاع وإنه داخلي ب دماج ال ى االن دراسة وتطبيق السبل الكفيلة بتعزيز قدرة االقتصاد الفلسطيني عل
ى إسرائيل      حالة االرتباط لكل من الضفة والقطاع باالقتصاد اإلس    اد عل ل االعتم رائيلي، وهذا تحدي آبير، سيعزز توجهنا نحو تقلي

في توظيف الفائض من العمالة الفلسطينية وذلك من خالل زيادة القدرة التشغيلية لالقتصاد المحلي في الضفة وغزة أو في السوق                        
 .العربي

 



 . الماليةالحديث عن التحديات المستقبلية في مجال القضايا: المسألة الثالثة 
 
ك السياسات                        - ة جذريا عن تل ة مختلف ة في بيئ اتها المالي ق سياس  اعتبارا من هذا العام ستجد السلطة نفسها مضطرة إلى تطبي

 .1999/2000التي استمرت حتى عام 
ذا االضطرار         - ام           – والسبب في ه دولي منتصف ع د ال ة صندوق النق ا     –1999حسب وثيق رادات آم  إن الحصيلة من اإلي

ار           1999/2000غاية  آانت ل  ام خي ة    ( لن تتكرر، مما يجعل السلطة أم ى الحد من توسعها في           ) أو خطوة إجباري للعمل عل
 ).من الموارد الذاتية(اإلنفاق وإخضاع اإلنفاق لألولويات الخاصة بتمويل برامج االستثمار العام 

 .لثقة القيام بكل متطلبات اإلصالح والنهوض على قاعدة الكفاءة والخبرة وليس ا -
فافية، آل              - ة والش اق، والرقاب يد، وإدارة اإلنف ة الترش ل عملي  وقف سياسية االستخدام أو التشغيل المفتوحة بال ضوابط وتفعي

ابات                       ى آل الحس ذلك وفق قواعد ومنهجية واضحة لخدمة العملية االقتصادية تعطي األولوية لوزارة المالية في السيطرة عل
 .العامة

ن الص   - ات م ذه التوجه ة         ه ي خدم ة ف وارد الداخلي ة الم ة وتعبئ اد المواجه نهج اقتص فة وم اد فلس دون اعتم ا ب عب تحقيقه
اده إذ ال                    األولويات، ضد اقتصاد الترف واالنفالت ومن اجل اقتصاد الصمود الذي يعزز التماسك المجتمعي الداخلي بكل أبع

داخلي في             ذا الوضع           يعقل أن نسعى إلى تطوير أوضاعنا وتأآيد مقومات صمودنا ال دو اإلسرائيلي إذا استمر ه ة الع  مواجه
 .النقيض بين قلة مترفة وأغلبية ساحقة من الفقراء والكادحين

و القطاع المؤهل للمساهمة في التطور االقتصادي بصورة                          -  االهتمام بقطاع الزراعة بحيث يجب أن تكون له األولوية، فه
 !!فقط % 2ز حصته من موازنة السلطة ملموسة، ومع ذلك فإن هذا القطاع الزراعي ال تتجاو

ذه                               - ا، ه اطق الفلسطينية سوقا استهالآيا لمنتجاته اء المن ى إبق البة، وعملت عل ة س ا إسرائيل حصيلة تنموي  لقد فرضت علين
ة،                ة النزعة االستهالآية في شراء المنتجات اإلسرائيلية واألجنبي الحالة تفرض علينا القيام بخطوات عملية جادة في محارب

 .ترشيد االستهالكو
د االستقالل            - اء االحتالل وتأآي  آل هذه الطموحات لتطوير اقتصادنا الوطني الفلسطيني ال يمكن تحقيق آل جوانبها بدون إنه

داخلي               الناجز والدولة آاملة السيادة، لكن ذلك ال يجب أن يشكل عقبة في وجه صياغة وبلورة اإلطار السياسي الديمقراطي ال
ه االقتص ر     بمحددات ة عب ادية والتنموي ة االقتص ل العملي ي تفعي اهم ف ذي يس و ال ار ه ذا اإلط ة فه ة والقانوني ادية واالجتماعي

 .التخطيط االقتصادي واالجتماعي
ة            - ة ( وفي هذا السياق فان الظروف تقتضي قيام  وزارة االقتصاد مع وزارات أخرى بالمبادرة إلى تشكيل هيئة أو لجن ) مؤقت

ة           لوضع دراسة بالموارد     تراتيجية والمرحلي ة األهداف االس اول طبيع م صياغة خطة تتن الفلسطينية المادية والبشرية ومن ث
ذي                     ام ال لكافة القطاعات اإلنتاجية وقطاعات الخدمات والمصارف ودور آل منها بصورة محددة في اإلطار االقتصادي الع

د القطاعات واألنشطة من عام وخاص ومشترك وتعاوني يلتزم في أهدافه العامة بالعمل على بناء اقتصاد وطني مستقل متعد
ار                    ة، ومكافحة االحتك ات الوطني تنفار الطاق تثمار واس ووقف التعامل بنصوص اتفاق باريس، اقتصاد يقوم على تشجيع االس

غة نظام  والمساواة في الفرص أمام الجميع، وترشيد النفقات الجارية في الموازنة العامة، وإصالح النظام الضريبي، وصيا      
ا يخفف           ا بم ة عليه ع الرسوم الجمرآي جمرآي فلسطيني، والرقابة على األسعار، والحد من استيراد الكماليات الباذخة أو رف
ر                   اعي واألجور وغي وانين الضمان االجتم ا ق ا فيه ة بم عن آاهل الفئات الشعبية الفقيرة، وسن القوانين العصرية الديمقراطي

وفر ا ي ت وانين الت ن الق ك م دم   ذل و االقتصادي والتق ب التطور والنم ى جان وطني إل تقرار ال ق الصمود واالس ألساس لتحقي
 .  االجتماعي، وآل ذلك مشروطا تحققه في إطار االرتباط الوثيق باالقتصاد العربي
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 :مقدمـة
 

رن العشرين، في السياسة                       رين من الق دين األخي زت العق ي مي ة، الت لم يعد ثمة خالف على أن المتغيرات العالمية، النوعية المتدفق
ة ج                   ة مرحل ى عتب دة،  واالقتصاد والتطور العلمي، شكلت في مجملها واقعا تاريخيا معاصرا و رئيسيا وضع آوآبنا األرضي عل دي

رين استشرافا أو                              ـارعة أشد الساسة والمفك ا المتس ا ووتائره أ بمعطياته م يتنب في القرن الحادي والعشرين، لم  يعهدها من قبل، ول
ومي                 تشاؤما وأقربهم إلى صناع القرار، خاصة ذلك االنهيار المريع في آل من المنظومة االشتراآية العالمية ومنظومة التحرر الق

ومي من           من جهة، واالنحس   ار أو التراجع المريع أيضا، ولكن المؤقت للبنية األيديولوجية أو الفكرية لقوى االشتراآية والتحرر الق
ة الحرب                            ي سادت طوال حقب ة الت ة القطبي اهيم وأسس الثنائي وة والمصالح وفق مف جهة أخرى، األمر الذي أخل بكل توازنات الق

ى  –حادية القطبية أو العولمة، التي اقترنت باإلمبريالية األمريكية التي استطاعت  الباردة السابقة، ووفر معظم مقومات بروز األ       حت
الي صاحبة الحق                      -اللحظة الراهنة  د، وبالت ا المنتصر الوحي ا أنه م ادعائه ذا الكوآب، بحك  استكمال فرض هيمنتها على مقدرات ه

 .لجديدة وفق آليات ومفاهيم الليبرالية الجديدةالرئيسي في رسم وتحديد طبيعة ومسار العالقات الدولية في المرحلة ا
 

 تطور مفهوم العولمة وآثاره الضارة
 

ة من آل        في سياق هذا التحول المادي الهائل الذي انتشر تأثيره في آافة أرجاء آوآبنا األرضي بعد أن تحررت الرأسمالية العالمي
ل في              وعي الهائ ام التكتالت         قيود التوسع الالمحدود، بتأثير هذا التطور الن ا، وقي ورة المعلومات والتكنولوجي مجال االتصاالت وث

ذا النظام                               رر وتعزز ه ي تب ة، السياسية واالقتصادية الت نظم المعرفي اج ال د من تطوير وإنت ان الب ة، آ االقتصادية العالمية العمالق
ا م       ارآة أحيان ل والمش لبي، ب ف الس ول أو التكيي ن القب ة م ل حال ي ظ ادي ف المي األح يا   الع ان وروس ة والياب دان األوروبي ن البل

ث أو         الم الثال دان الع ي بل ر ف زوم أو المنكس ام المه اخ الع ذا المن ى ه افة إل ة، إض روط العولم ق ش ى تطبي جعت عل ة، ش االتحادي
ة   األطراف، الذي أصبح جاهزا لالستقبال واالمتثال للمعطيات السياسية واالقتصادية، الفكرية والمادية الجديدة عبر أوض              اع مأزوم

المي       ام الع تنبتها النظ ي اس ذور الت ا للب ة بالده د ترب ت بتمهي ادت، وقام وطني أو آ ا ال احقة وعيه ا الس ي غالبيته دت ف ة فق ألنظم
ة             " الجديد" ائز الضرورية الالزم تحت عناوين تحرير التجارة العالمية، إعادة الهيكلة، والتكيف، والخصخصة، باعتبارها أحد الرآ

ة           Globalizationأو العولمة   " الجديد"آليات النظام العالمي    لتوليد وتفعيل    ة  –، آظاهرة نشأت في ظروف موضوعية وذاتي دولي
ة                          -وإقليمية ة، فالعولم ا الخاضعين لشروطها المذل دافعين عنه ذرع أصحابها أو الم دعي أو يت  مواتية، وليس آحتمية تاريخية آما ي

اريخي والسياسي والمعرفي واالقتصادي              ليست في حد ذاتها شكال طارئا من أشكال التطو         المعنى الت ر البشري، وإنما هي امتداد ب
ة                ا الجنيني لعملية التطور الرأسمالي التي لم تعرف التوقف عن الحرآة والصراع والتوسع والنمو، المتسارع والبطيء، منذ مرحلته

رن     األولى في القرن الخامس عشر، إلى مرحلة نشوئها في القرن الثامن عشر، و             من ثم تطورها إلى شكلها اإلمبريالي في نهاية الق
وة    –التاسع عشر، هذه المرحلة التي وصل فيها النظام الرأسمالي طوره اإلمبريالي المعولم الذي يسعى        ى منطق إرادة الق استنادا إل

ى للرأسمالية وآلياته                    -المتوحشة ة النشوء األول ى جوهر وقواعد مرحل ى قواعد          إلى العودة بشعوب العالم إل ة عل ة القائم ا التدميري
ا، باسم                  دان األطراف جميع ا في بل ا آم ي في بالدن ة المحل ائض القيم ى ف المنافسة األنانية التي تضمن هيمنة األقوى لالستيالء عل

ديم  عار الق ر "الش ه يم ل دع ه يعم ز     " دع اط المراآ ور نش دف ومح وم ه كل الي ي تش ة الت رة الهيمن تجيب لفك دعوة صريحة تس آ
ي     الرأ ع االآراه ة التوس مان عملي ة، ولض ة الراهن مالية المعولم ة     -س ة التبعي ر أنظم ر أو عب تالل المباش كرية واالح القوة العس ب

تار زائف من         -والخضوع أو آالهما معا     ضد مقدرات شعوب العالم الفقيرة باسم الخصخصة واالنفتاح والليبرالية الجديدة تحت س
ـادي   كل األح ديمقراطي"الش ه         الليب" ال ى وج ث عل الم الثال ا، والع الم عموم ى دول الع غط عل ه الض ان، هدف وق اإلنس ي وحق رال

رامج التصحيح والتكيف     "الخصوص، لألخذ بالشروط الجديدة تحت شعار         ول د       " ب ا يق ل آم ي تمث أول مشروع  "رمزي زآي   .الت
ا يحقق   أممي، تقوم به الرأسمالية العالمية في تاريخها إلعادة دمج بلدان العالم الثالث      في االقتصاد الرأسمالي من موقع ضعيف، بم

ة            ا الليبرالي د عليهم ان تعتم يتان اللت دعامتان الرئيس ا ال ائض االقتصادي، وهم ا من الف ة، وحرمانه از الدول دا من إضعاف جه مزي
 15".الجديدة

 
رابط  -لعولمةآتحد رئيسي من تحديات ا–وفي هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى أن هيمنة البعد االقتصادي         ال يعني إغفال عمق الت

ة في                           داننا العربي ا في بل بين هذا البعد من ناحية، وبين األبعاد السياسية والثقافية واالجتماعية للعولمة، آتحديات ال بد من مواجهته
ى صعيد            ة الرخوة سواء عل ة العربي د من األنظم ار في العدي دور السياسي   ضوء هذا التراجع الذي يكاد يصل إلى درجة االنهي  ال

ة               الذي تراجع أو استلب لحساب المجال السياسي األمريكي المعولمة، أو على تراجع الثقافة الوطنية والقومية التقدمية لحساب الثقاف
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ى انعكاسات المخاطر االقتصادية          االستهالآية من جهة، وثقافة التخلف من جهة ثانية، وأخيرا على الصعيد االجتماعي حيث تتجل
اهير                 الناجم ة الساحقة من الجم اء واألغلبي ة من األثري ين القل د للفجوة ب ة عن تزايد أشكال تراآم الثروات، في هذا االتساع المتزاي

ال وتحول        الفقيرة التي يزداد وضعها فقرا وتخلفا وتهميشا، إذ أن تراآم هذه العوامل في الرسم البياني العربي الهابط، أدى إلى انتق
ام  دان النظ م بل يةمعظ ة السياس ة التبعي ن حال ي م ة  -العرب يش لدرج ة والتهم ن التبعي د م ى مزي ابقة، إل كالها الس ي أش االقتصادية ف

ة             ة والداخلي ة المصالح الرأسمالية الخارجي ى حماي ة قاصرا عل االرتهان لشروط الهيمنة األمريكية المتجددة التي جعلت دور الدول
ان مخصصا       المشترآة والمتشابكة، بعد أن تراجع دور الد    ذي آ اجي والخدماتي ال ة اإلنت ابقة   –ول ة الس ة بعض   -في المرحل  لتغطي

ة    ية البيروقراطي الح الشخص ت المص اعي، ترعرع وطني واالجتم ة ال ع دور الدول ا، وتراج عبية فيه اهير الش ات الجم احتياج
روابط                      ر من ال ى تفكك الكثي ا أدى إل اح مم ى جانب عوامل          الكمبرادورية الطفيلية، باسم الخصخصة واالنفت ة، إل ة والقومي الوطني

ه               التفكك وشبه االنهيار المجتمعي الداخلي الذي نلمس مؤشراته عبر ما نشاهده من مظاهر إعادة إنتاج وتجديد التخلف بكل تفريعات
اذ وغ         … الطائفية والدينية والعائلية   اعي الش ة وأشكال الحراك االجتم ر الطبيعي،   الخ، التي ترافقت مع تعمق الفجوات االجتماعي ي

 .   في إطار الفساد العام الكبير والثروات الطارئة والمستحدثة الناجمة عن هذا الوضع
 

الم الثالث                    دان الع تفحلة في بل اعي، المس ففي ظل هذه األوضاع المتدهورة، الناتجة عن أزمة التطور السياسي االقتصادي واالجتم
ال                 عموما، التي أدت بها إلى مزيد من اإللحاق والتبع         تراتيجية رأس الم د الس ان الب دة، آ ا بالشروط الرأسمالية الجدي ية في عالقته

ة األمريكي                  ع لمقتضيات مشروع الهيمن ى إخضاع الجمي داد، أن تسعى إل دائم نحو التوسع واالمت المعولم، انسجاما مع نزوعه ال
ا           وهي مقتضيات اس    -11/9/2001وقد ازداد هذا األمر توحشا بعد أحداث        –المعولم   املين هم ين متك تراتيجية تستهدف هدفين اثن

 هذا هو  16،"تعميق العولمة االقتصادية، أي سيادة السوق عالميا، وتدمير قدرة الدول والقوميات والشعوب على المقاومة السياسية             "
ي    دا،    جوهر اإلمبريالية في طورها المعولم في القرن الحادي والعشرين، وبالتالي فإننا نرى أن الوضع الراهن ل ا جدي ا دولي س نظام

د                    م يع ة ل داد، وهو أيضا استمرار للصراع في ظروف دولي ى التوسع واالمت ائم عل وإنما هو امتداد لجوهر العملية الرأسمالية الق
دة        وة الوحي ا الق ة، باعتباره دة األمريكي ات المتح وم الوالي ي أن تق ن الطبيع ان م ذلك آ ة، ول ا أي دور أو مكان وى فيه وازن الق لت

 .يمنة في هذه الحقبة، بملء الفراغ الناجم عن انهيار التوازنات الدولية السابقة بهذه الصورة االستبدادية المتوحشةالمه
 

ام المخططات التوسعية للرأسمالية صوب                         دة أم ق ممه ديولوجي، أصبحت الطري وبنشوء هذا الفراغ، السياسي، االقتصادي، األي
ذه       ي ضـوء وضوح ه ـد من السيطرة، فف مالية       المزي ة المتوحشة للرأس ة الماضية تتكشف الطبيع ود الثالث  المخططات خالل العق

ة                 ة االجتماعي رى في العدال انية الكب المعولمة اليوم على حقيقتها عبر ممارساتها البشعة ضد شعوب العالم الفقيرة، وضد القيم اإلنس
ة الرأسمالي             والمساواة، آما في الثقافة والفكر والحضارة، وذلك باالستناد إلى ا          ة نظام العولم لمؤسسات الدولية التي تكرست لخدم

 :الراهن، وهي
 
ك بالتنسيق                       .1 ية، وذل اته وقواعده األساس صندوق النقد الدولي الذي يشرف على إدارة النظام النقدي العالمي ويقوم بوضع سياس

ى   الكامل مع البنك الدولي، سواء في تطبيق برامج الخصخصة والتكيف الهيكلي أو في      إدارة القروض والفوائد واإلشراف عل
 .فتح أسواق البلدان النامية أمام حرآة بضائع ورؤوس أموال بلدان المراآز الصناعية

ة      .2 ى                       ) WTO(منظمة التجارة العالمي وم اآلن باإلشراف عل ة االقتصادية، تق م وأخطر مؤسسة من مؤسسات العولم وهي أه
ى ت  ادف إل المي اله اري الع ام التج ل   إدارة النظ ة السوق وتنق أمين حري ة، وت ق الجمرآي ة العوائ ة وإزال ارة الدولي ر التج حري

 .، بالتنسيق المباشر وعبر دور مرآزي للشرآات المتعددة الجنسية2005البضائع في مدى زمني ال يتجاوز عام 
 

ة التج                 ة،         وفي ضوء هذه السياسات والشروط المحددة من قبل الصندوق والبنك الدوليان من جهة، ومنظم ة ثاني ة من جه ارة الدولي
أصبحت السياسة التجارية للدول المستقلة، وألول مرة في التاريخ االقتصادي لألمم، شأنا دوليا، أو معولما، وليس عمال من أعمال             

ة  ة الخالص ة أو القومي يادة الوطني ة      … الس راءات الخصخص ن إج دافعين ع ة، الم رو العولم ه مفك ا آتب ل م ن آ يض م ى النق فعل
ذه                 واللي ة في ه دان النامي دماج البل ة عن ان ائج الناجم إن النت برالية وتحرير التجارة العالمية، وآثارها اإليجابية على الدول النامية، ف

 :اإلجراءات، تشير إلى عدد من الحقائق
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ام    (199517 تريليون دوالر العام 7.6بالرغم من ارتفاع حجم التجارة الدولية إلى     .1 ة ع ى   2002وهي اليوم في بداي  تصل إل
، فقد ظل نصيب مجموعة البالد النامية من التجارة العالمية ثابتا خالل العقود الثالثة الماضية ) تريليون دوالر سنويا9حوالي  
بالد يشكلون                    % 18حول   الي    % 75بما في ذلك نصيب الدول المصدرة للنفط، رغم أن سكان هذه المجموعة من ال من إجم

ك          ى جانب ذل المي من                        سكان العالم، إل الي الع اتج اإلجم الم الثالث في الن د تراجعت نسبة مساهمة دول الع ام  % 15.5فق ع
 .1995العام % 13.4 إلى 1965

تثمارات                     .2 دفق االس تفيد من ت بالرغم من أن دعاة العولمة والتحرير المالي والتجاري، آانوا يزعمون أن البالد النامية سوف تس
ر من   األجنبية المباشرة، إال أن ذلك لم ي  ة     % 90حدث، فقد تبين في العقدين الماضيين أن أآث تثمارات األجنبي ة االس من حرآ

ى         ). اليابان والصين -أوروبا-الواليات المتحدة (المباشرة تذهب أساسا إلى البلدان المتقدمة        أما بقية البالد النامية فقد حصلت عل
 .من تلك الحرآة% 10أقل من 

دان     " .3 ون البل د الماضي من        ارتفع إجمالي رصيد دي اتيكي في العق ة بشكل درام ام   603.3النامي ار دوالر ع ى  1980 ملي ، إل
، ومع نمو حجم هذه الديون، ارتفعت أسعار الفائدة ومعدل خدمة الدين الذي وصل في بعض                1997 مليار دوالر عام     2172

وم حوالي    وما يعنيه ذلك من تضخم حجم معاناة شعوب العا 18،%"100هذه البلدان إلى ما يزيد عن        لم الثالث حيث يعيش الي
 2.5 مليار إنسان في حالة فقر مدقع في حين يمتلك أقل من أربعمائة ملياردير في العالم الرأسمالي ثروة تزيد عما يملكه  1.5

 .مليار من السكان في جنوب الكرة األرضية
ة،       إن عولمة األسواق المالية، وما انطوت عليه من إجراءات للتحرير المالي، آان            .4 بالد النامي ت ذات آثار هامة وخطيرة على ال

دفوعات                زان الم ة لمي ابات المالي ال والحس ي يشملها حساب رأس الم ذلك  ... فقد أدت إلى إلغاء الحظر على المعامالت الت وآ
ذرة                وال الق دفق األم ات، ولت وال   (فإن هذه اإلجراءات عرضت الجهاز المصرفي لألزم د لهجمات    )غسيل األم  ، وتعرض البل

وال                      رؤوس األم ـروب واسع ل ى ه المضاربين، والى إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية والنقدية، وشجعت عل
 .الوطنية للخارج

 
د                         "يتضح فيما تقدم، أن      رة بع دهور فت ذا الوضع يت المي، وأن ه ا في االقتصاد الع افئ له ر متك اني من وضع غي ة تع بالد النامي ال
ذا                    أخرى تحت تأثير سر    المي، إن ه ا في االقتصاد الع عة اندفاع قطار العولمة والتحرر المتسارع القتصادات هذه البالد، وإدماجه

دمرة                         ا م لبية، وأحيان ائج س ه نت ر االقتصادي، آانت ل الدمج، والتحول المفاجئ وااللتزام المبكر بقواعد العولمة والليبرالية والتحري
ة،               على اقتصاد البلدان النامية، حيث وضع       ة صناعاتها الوطني ى حماي درة عل دتها الق ا، وأفق ات في وجه تنميته ر من العقب ت الكثي

تيالء     ال اس ة، واحتم واردات األجنبي ة مع ال ر المتكافئ ى المنافسة غي ا، وتعرضها إل ة والتكنولوجي ة المعرف اع تكلف ى ارتف وأدت إل
ى تقليص        الشرآات العمـالقة المتعددة الجنسية على المشروعات الوطنية وا       ك هو األخطر، إل يدفع، وذل ا س لمجاالت األساسية، مم

ا من السياسات     (قدرة البالد النامية على صياغة وتصميم سياساتها التنموية والتجارية           ر        ) وغيره ة صنع الكثي د أن انتقلت عملي بع
  19".من القرارات من مستواها الوطني إلى منظمة التجارة العالمية

 
 الراهن وآفاق المستقبل العولمة والوضع العربي 

 
درات                  في ضوء هذه المستجدات والمتغيرات العالمية، غير االعتيادية، بمظاهرها وطبيعتها األحادية القطبية، في السيطـرة على مق

ر   ي تفتق راه، الت وة واإلآ دواعي الق الم ب ة الموضوعية–الع ن الناحي دت  - م اخ وج ذا المن ي ه تمرار، ف ة واالس ات الديموم  لمقوم
ة خصوصا متذرعة                      اإل ا العربي ى منطقتن ا، وعل الم عموم اطق الع مبريالية األمريكية فرصتها في التمدد والهيمنة على آثير من من

ة تستهدف استنهاض عوامل               " مقاومة اإلرهاب "بأحدث الذرائع الزائفة تحت عنوان       ة أو حرآ وجوهره مقاومة وترآيع آل إمكاني
ا               القوة والتحرر الديمقراطي القومي وا     ة وتخلفه لعدالة االجتماعية والوحدة العربية، بمثل ما تستهدف تكريس تبعية شعوب هذه األم

ي تستهدف              ة الت بصورة يائسة ال   –من جهة، وإعادة هيكلتها وتكييفها بما يضمن إلحاقها بصورة شبه مطلقـة لسياساتها في المنطق
ة، بحيث               تجديد الدور الوظيفي للعدو الصهيوني ودولته بم       -مستقبل لها  ة الراهن ة المعولم ا يتوافق مع مستجدات المصالح األمريكي

ة    "دول األطراف  "في المنطقة العربية واإلقليمية يحيطها مجموعات من        " دولة مرآزية "تصبح إسرائيل    لوبة    –، المتكيف ة مس التابع
ى      اإلسرائيلي في المنطقة العربي " االندماج"و" التطبيع"اإلرادة، بما يضمن ويسهل عملية       دا للقضاء عل يا واقتصاديا، تمهي ة، سياس
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ى آل األراضي الفلسطينية والجوالن                               ة اإلسرائيلية عل ا يعزز السيطرة العدواني ة وبم ه من جه منظومة األمن القومي العربي آل
 .السورية المحتلة والتحكم في مستقبلها من جهة أخرى

 
ائق ومقومات                    ترتبط باللحظة الر   -على مرارتها –إال أن هذه االستنتاجات      ر عن الحق ي، وهي لحظة ال تعب اهنة من المشهد العرب

ي                            ة الضيقة، إن المشهد العرب ة، من أصحاب المصالح األناني ة المهزوم بعض، أو القل وحي لل ي ت التغيير رغم آل المؤشرات الت
نيعتها      ة وص ة األمريكي ق، وأن اإلمبريالي د تحق وب ق أن المطل وحي ب راهن، ي أزوم ال زوم والم ة الصهيونية  المه ا الحرآ وحليفته

راهن     هد ال أن المش ا ب ك إن وعين ة، ذل ة العربي زع إرادة األم ي ن ا ف د نجحت رائيل، ق وداويته–وإس ى س ائق -عل ن الحق ر ع  ال يعب
ة          دم والعدال ة والتق رر والديمقراطي و التح ا نح عبية وتطلعه ا الش ة جماهيره ور حرآ ارها وتط ي مس ة، ف ذه األم وعية له الموض

م       -النقيض –ة، ألن هذه الحقائق في تكاملها وترابطها تمثل المشهد اآلخر            االجتماعي ا وإسرائيليا ل وب أمريكي ول أن المطل ذي يق  ال
ة         –ولن يمتلك صفة الديمومة واالستمرار، ألنه لن يستطيع          وة الراهن رويض وإخضـاع     -مهما تبدت مظاهر الخلل في موازين الق  ت

راهن المؤقت               شعوب هذه األمة، التي صنعت ماضي وحاض       ر هذه المنطقة، وليست جسما غريبا طارئا فيها، ولذلك فإن سكونها ال
هد   دا عن السكون، مش ادم، بعي هد الق دا للمش ا، تمهي ع إرادته ل محاوالت تطوي اوم آ ا، يق ي داخله ة ف ن أشكال الحرآ و شكل م ه

 الراهنة الذي سيعيد لهذه األمة دورها األصيل في  الجماهير المنظمة الحاملة لمشروعها النهضوي القومي، أو مشهد ما بعد األزمة          
 .صياغة مستقبل هذه المنطقة

 
اني ومصالح        –إن إيماننا بآفاق المستقبل الواعد لشعبنا أو الشعـوب العربية آلها            ا يحقق أم في حسم الصراع العربي الصهيوني بم

ان د           ان والمك ل وإنضاج عوامل         هذه األمة، ال يعني أننا نؤمن بحتمية تاريخية يكون للزم ي تفعي ل يعن ا، ب ا فيه يا وأحادي ورا رئيس
راهن،                            ا ال انيدها الموضوعية الملحة من قلب واقعن ا وأس ة والمعاصرة، والبحث عن مبرراته وأدوات التغيير الديمقراطية الحديث

د      الذي لم يعد مجديا لتغييره، آافة األدوات والرؤى والسياسات الرسمية الفلسطينية والعربية الهاب             ذ آامب ديفي ي تعاطت من طة، الت
؟ مع  )!CIA(ومدريد وأوسلو ووادي عربة وشرم الشيخ وصوال إلى لجنة ميتشل ووثيقة جورج تينيت مدير المخابرات األمريكية       

ة              د تغييب الثوابت الوطني حلقات مغلقة، انتقلنا عبرها إلى مزيد من التفاوض، ومزيد من المصالح والصداقات، وضياع الهدف بع
 .القومية، التي يكاد أن يصبح أمرًا طبيعيا بعدها، أن تتغير األهداف وجداول األعمال والمطالبو
 

ذ                راآم من دأت في الت ي ب إن الوضع الراهن، الذي تعيشه شعوبنا العربية، لم يكن ممكنا تحققه بعيدا عن عوامل التفكك والهبـوط الت
ام        1916ام  وتجزئتها لوطننا العربي الع    " سايكس بيكو "اتفاقية   ور الع ام       1917، ووعد بلف ى لشعبنا الفلسطيني الع ة األول ، والنكب
ران  1961، ثم انهيار الوحـدة العربية بين مصر وسوريا في أيلول          1948 دت   1967، وتطورت بعد هزيمة حزي ، وتعمقت وامت

 لم تعرف جماهيرنا مثيال لها في آل   إلى اليوم، لدرجة أن ربع القرن األخير حمل معه صورا من التراجع         1979بعد آامب ديفيد    
وطني                                   ات للتحرر والنهوض ال تينات من إمكان ي في الس وطن العرب دان ال د من بل ه العدي ع ب ان يتمت تاريخها الحديث، فبدال مما آ

ه حساب أو  ال يحسب ل-يعج بالنزاعات الداخلية والعداء بين دوله–والقومي، تحول هذا الوطن بدوله العديدة وسكانه إلى رقم آبير       
ا عاجزا                        ا تبقى منه ا أصبح م ة، فيم وى المعادي دور يذآر في المعادالت الدولية، و تحولت معظم أنظمته وحكوماته إلى أدوات للق
ـية       ية واالقتصادية والتكنولوج كالها السياس ا وأش وع درجاته ى تن ة عل ن التبعي ام م ار ع ي إط ة، ف ل والمواجه ة والفع ن الحرآ ع

درتها                  والثقافية والسيكولو  ة واليسارية ق ة والقومي ة الوطني ة    –جية، في ظروف فقدت فيها القوى واألحزاب الديمقراطي ألسباب ذاتي
 . على الحرآة والنشاط والنمو، وتراجع دورها في التأثير على الناس أو على األحداث من حولها-وموضوعيـة

 
دان      وفي مقابل هذا التراجع الرسمي العربي الذي يقف سدا مانعا في وج            ومي في بل وطني والق ه تطور وتجدد وصعود المشروع ال

ى          الوطن العربي آله، تتجلى هيمنة العدو الصهيوني بصورة غير مسبوقة، لم يستطع تحقيقها في آل حروبه السابقة مع العرب، إل
ة الت     ر والثقاف اد والفك ة واالقتص ي السياس ي، ف مي العرب ام الرس ي للنظ رويض األمريك ات الت ب عملي ر  جان ي تغيي نجح ف م ت ي ل

ا            –الموازين والمعايير العسكرية والسياسية في الصراع العربي       ر أسس م ل نجحت في تغيي الصهيوني لصالح إسرائيل فحسب، ب
 .يسمى بعملية التفاوض إلى الدرجة التي يجري التعامل معها اآلن على قاعدة أن يعترف العدو اإلسرائيلي بحقوقنا وليس العكس

 
ا                                على أي حال، و    دا عم ة أب م تكن معزول ه، ل ا نحن في ى م ي أوصلتنا إل ي الت مع إدراآنا لطبيعة هذه التراجعات في الوضع العرب

ا           جرى ويجري في العالقات الدولية المعولمة الراهنة، إال أننا ندرك أيضا أنه لوال هذه التراجعات العربية التي شكلت قاعدة ومناخ
ى                  عاما عبر أدواتها السياسية وشرائحها       ة في فرض شروط االستسالم عل االجتماعية وطبقاتها القديمة الجديدة، لما نجحت العولم

ا                    الم الثالث عموم دان الع ى بل رى، خاصة عل بلداننا، ذلك ألن ظاهرة العولمة إلى جانب ما تحمله من مخاطر شديدة وتحديات آب



ص وحوافز الصحوة والنهوض لمن يمتلكون اإلرادة، إذ  والوطن العربي خصوصا، إال أن هذه الظاهرة تحمل أيضا آثيرا من الفر 
ة          ال يمكن اختزال العولمة في المخاطر وحدها بعيدا عن فرص النهوض، آما ال يمكن اختزالها في أنها عولمة التحديات، أو عولم

ا   م–وإذا آان صحيحا أن العولمة      .  االستسالم، فكل منهما تمتلك مقوماتها وأدواتها وآلياتها الداخلية         ال تستطيع  -هما اشتدت هيمنته
بأي حال من األحوال، شطب هذا التنوع الحضاري والتاريخي والثقافي والسياسي بين األمم والقوميات، فإن ذلك ال يعني الصمت               

ات الد                   م العالق ة  أو الرآون واالطمئنان، ألن الصراع المستمر والحرآة الصاعدة في إطاره، يشكالن القاعدة األساسية التي تحك ولي
ة أو الهدف      -آعرب–اليوم أآبر بما ال يقاس مما آانت عليه في السابق، لذلك فإن عدم دخولنا              ة الصراع متسلحين بالرؤي  إلى حلب

دا                   ة والقهر لشعوبنا، ومزي دا من التبعي ذها، سيعني مزي القومي الوحدوي،  وبالخطط الالزمة لتحقيقه وتوفير مقوماتها وآليات تنفي
 .ننا على هامش التاريخ أو خارجه ال فرقمن التراجع لبلدا

 
ذا                     ومي للخروج من ه د المشروع النهضوي الق ل وتجدي ادة تفعي ة أو إع إن شرط الحديث عن الوحدة العربي في ضوء ما تقدم، ف

ا ضرورة تار                         ومي باعتباره ة التحرر الق دة لحرآ ة جدي ة واقعي ة ثوري ة  المشهد أو المأزق الخانق، هو االنطالق بداية من رؤي يخي
ة لكي                              ذه الرؤي ى أن ه ة أخرى، عل ائم من جه ع الق ة، وبوصفها نقيض الواق ي الحديث من جه تقتضيها تناقضات المجتمع العرب
اهيم                     تستطيع ممارسة دورها الحرآي النقيض، والقيام بوظيفتها ومهماتها التاريخية فال بد لها من امتالك الوعي بالمحددات أو المف

 :يةالجوهرية األساسية التال
 
ا                  .1 ة بم اهير العربي د الجم ى توحي ة، وتعمل عل أن تكون رؤية وحدوية تسعى إلى إلغاء نظام التجزئة الذي فرضته اإلمبريالي

 .يخلق منها قوة قادرة على الفعل التاريخي على الصعيد العربي واإلنساني العام
ة األوروبي             .2 وير والحداث ة              أن تسعى إلى استيعاب السمات األساسية لثقافة التن ة وروح نقدي ة علمي ا تضمنته من عقالني ة، وم

ادي         ود الم وعية الوج ة، وإدراك واضح لموض ة والديمقراطي ن الحري ع م اء واس ي فض لة ف افية متواص ة واستكش إبداعي
ا من أن                       ر انطالق ة والتغيي والوجود االجتماعي، وما يعنيه ذلك من إدراك الدور التاريخي للذات العربية وسعيها إلى الحرآ

نسان هو صانع التاريخ والقادر على االبتكار والتغيير في حاضره ومستقبله، وفق أسس الديمقراطية والعدالة االجتماعية       اإل
ة                   ة لمجابه بآفاقها االشتراآية في إطار المشروع القومي العربي النهضوي، ذلك أن عملية التحرر القومي آضرورة تاريخي

ا                  تناقضات المجتمع العربي الحديث، ال يمكن      دون االشتراآية وبرنامجه ائم، ب ع الق ا آنقيض للواق  تحققها أو ممارسة دوره
السياسي االجتماعي واالقتصادي، آضرورة تاريخية أيضا لعملية التحرر القومي ذاتها، إذ أن جوهر تناقضاتنا الرئيسة مع                

راع           ى الص وم عل ة يق ا المحلي ة وتوابعه ة اإلمبريالي وى العولم هيونية وق ة الص وارد   الحرآ ترداد األرض والم ى اس عل
وم،                 والثروات المادية والبشرية العربية إللغاء حالة النهب واالستالب واالرتهان واالستغالل التي تعيشها شعوبنا العربية الي
وعي                   دون إنضاج ال ه ب ة ال يمكن تحقيق وارد العربي وبالتالي فإننا نؤآد أن حل هذا الصراع لتحرير األرض والثروات والم

ى                  االش ة، إل ة والمشوهة الحالي تراآي وبرامجه التطبيقيـة الكفيلة بتغيير بنية العالقات اإلنتاجية واالجتماعية التابعة والمتخلف
ى حق              ـره عل بنية إنتاجية تنموية حضارية شاملة تضمن توليد عالقات اجتماعية ذات طابع جماعي تعاوني، يؤآد في جوه

رو        ذه الث ة              جماهيرنا الشعبية في ملكية ه ة والدافعي رى في الحوافز الفردي ي ت ة الت اتها الديمقراطي ر مؤسس وارد عب ات والم
 .    الذاتية شرطا لإلبداع والبناء وضمانة للتطور المتجدد واالستمرار

 
ة والم    أدوات   إن هذه العالقة الثنائية الجدلية بين الرؤية القومية وأيديولوجية االشتراآيـة العلمية، وتطابقهما معا في النظري مارسة ب

ذي                        دخل النظري ال ا تشكل الم د أنه ي نعتق ة الت ـة الفكري أو آليات تنسجم مع روح هذا العصر ومتطلباته، هي الصيغة أو المنظوم
ه                        ة، أو مقومات ه الحرآي ى آليات دا للوصول إل ـرفية تمهي ة أو المع ه الفكري ورة أسسه وآليات ندعو إلى الحوار العميق فيه من أجل بل

تغييرية الديمقراطية المنظمة، بصورة عصرية تتوافق مع طبيعـة التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية،             وأدواته ال 
ة والمشروع الصهيوني                        ة تحديات العولم اعي ومواجه دم االجتم ومي والتق التي نتطلع إليها، في سياق نضالنا من أجل التحرر الق

ذلك، أو               إذ ال يعقل  .  واشتراطاتهما المذلة  ا، وهي ليست آ ا أو خلوده ق أزليته ة من منطل رة القومي  أن نستمر في التعامل مع الفك
راث       ة والت اريخ والثقاف ا أو األرض، والت ة، والجغرافي ية، اللغ ا األساس ى مكوناته ون إل ل    . الرآ ذه العوام ة ه ن أهمي الرغم م فب

ل ع   ا تظ ي إال أنه ومي العرب ر الق ية للفك ة وأساس ات أولي رات   آمنطلق ع المتغي ابي م ف اإليج ل أو التكي ن التفاع دها ع ـزة وح اج
ا                   ة متصلة، مم ة وجغرافي ابكها في لوحة تاريخي ا رغم تش ة وألوانه اإلقليمية والعالمية المعاصرة نظرا لتعدد خصوصياتها القطري

اج ال                -وفي الظروف الراهنة بالذات   –يجعلها   ى إنت درة عل ة المجردة، الق ا الذاتي دة بآلياته رة         فاق ومي االستنهاضي، أو الفك وعي الق
ادي        وى االقتص ا للمحت ة والضرورة مع ى األهمي ا تتجل ن هن الحها، وم ن مص رة ع عبية والمعب اهير الش ة للجم ة الناظم التوحيدي

ة،    االجتماعي التقدمي القادر على إنتاج اآلليات النقيضة التي يمكن أن تتجاوز هذا الواقع المجزأ، التابع، المتخلف، المشوه                   من جه
 .وأدواته المتعددة القبلية، الكومبرادورية ، والطفيلية، والبيروقراطية األحادية المستبدة، من جهة أخرى



 
إن هذه الحالة من السكون الظاهري أو الكمون العربي، في مناخ تترعرع فيه آل عوامل اإلحباط، تجعل من الحديث عن المبادرة                      

ى       إلنتاج وبناء منظومة معرفية قومية ت   تثنائية ملحة تعمل عل ة اس قدمية تتناسب مع روح هذا العصر ومقتضياته، ضرورة تاريخي
ا وتحمل                            ـاغتها وتبنيه ع عبء صي ة والتجدد، يق ة الحرآ ى حال ة إل ود الراهن ة السكون أو الرآ نقل الواقع الشعبي العربي من حال

دمي        ديمقراطي التق ي ال ى عاتق المثقف العرب ا عل ا وحرآته ومي     مسؤولية فعله وعي الق ادة تكريس ال ة، إلع زم آخطوة أولي  الملت
وى                       اهير، تشكل المحت ة للجم ار توحيدي ة آأفك ة االجتماعي ة والعدال ة والمعاصرة في التحرر والديمقراطي بمضامينه وآلياته الحديث

ا تشكل أي                 ل م ادي للمشروع        الحقيقي للواجهة العربية الخارجية المتمثلة في اللغة واألرض والتاريخ والثقافة، بمث ضا، األساس الم
ى         ق إل ة، ويختصر الطري القومي الديمقراطي في الحاضر والمستقبل، الذي يضمن آسر حلقات التخلف والتبعية واإللحاق والتجزئ
ذات         ى ال ي عل اعي العرب المعرفة العلمية والحداثة من جهة، وصياغة المشروع التنموي االقتصادي المستند إلى مبدأ االعتماد الجم

 .آفاقه االشتراآية من جهة أخرىب
 

ـربي، والتي                    ومي الع إننا ندرك حجم العقبات أو العوامل الموضوعية والذاتية التي تشكل تحديا حقيقيا في وجه تجدد المشروع الق
ذي حمل                  رن العشرين، ال ر من الق ع األخي ل       –تفاقمت في الرب ا أشرنا من قب را من الثوابت            -آم  صورا من التراجع تخطت آثي

م يصب بالضرر                    و ى اللحظة، ل وط حت د من التراجع والهب ه نحو مزي ا في حرآت اني متجه الحدود والموانع، وما زال رسمها البي
وعي                ة ال ا بحقيق ي ارتبطت تاريخي ة الت اهيم العام ة أو المف الجوانب السياسية االجتماعية فحسب، وإنما أصاب أيضا األسس الفكري

 إلى اإلقرار -أحد أهم رواد الفكر القومي العربي الحديث–طن العربي مما دفع بقسطنطين زريق بمفهوم األمة العربية، ومفهوم الو
عليَّ شخصيا أن أعترف أنني آنت في الماضي أتكلم وأآتب عن        " بقوله   -1998الصادر عام   –" ما العمل "بهذا التراجع في آتابه     

 إلى استخدام  -2000حتى وفاته في صيف عام –و لجأ " الواقع المعيشاألمة العربية، فإذا أنا اآلن أتجنب هذه التسمية لبعدها عن      
ا              " الوطن العربي "بدال من   " المجتمع العربي "تعبير   ا يائس ك موقف م يكن ذل ة، ول الذي لم يتطور بعد ليصبح وطنا عربيا ألمة عربي

ة آل         من مفكرنا الراحل، بقدر ما آان تعبيرا عن قلقه على مستقبل هذه األمة، وعن ضرورات                 دائم لمواجه خلق عوامل التحدي ال
ى              ألوف أو المتحجر إل ياقه الرومانسي الم أشكال حياتها وظروفها المعقدة الراهنة، لتطوير مفهوم القومية العربية وإخراجه من س

ة        ة الحق ة، فالقومي ة الحديث ة العقالني ق    –رحاب الواقعي ا قسطنطين زري ا يراه ا هي      - آم ة   ليست دعوة سياسية فحسب، إنم  حرآ
 :علمانية شاملة لحياة الشعب، تعمل على مواجهة العوامل الرئيسية في أزمة المجتمع العربي حاليا، والتي لخصها فيما يلي

 
 .غياب الشعوب عن المسرح العربي -
 .غيـاب القضايا الكبرى في المجتمع العربي، وهي الديمقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص -
 .قالنية والنهج العلمي في فهم المشكالت وحلهاغياب الع -
 .غياب القيم االجتماعية اإليجابية، وانتفاء اعتمادها في السلوك العام والخاص -
ي   –هذه العوامل نتج عنها غياب القدرة        - ة أو في               -في المجتمع العرب ات والمفاسد الداخلي ى التحصن في وجه االنحراف  عل

 .وجه العدوان الخارجي
 

ع                     لذلك، فإن    دتين، يق ة وممارسة جدي ر رؤي ة معاصرة، عب ة تقدمي ة قومي ة معرفي حديثنا عن الضرورة التاريخية لصياغة منظوم
ا           امين، أولهم ارين ه ي، العتب وري العرب ديمقراطي الث ذا المثقف   : بالدرجة األولى وفي المراحل األولى على عاتق المثقف ال أن ه

ى       ة الموضوعية عل ادر من الناحي تقبلية        هو الوحيد الق ا المس ة وآفاقه ذه المنظوم ة له ة النظري ا .  وضع األسس المعرفي أن : وثانيهم
الطبقي المشوه لمجتمعنا العربي، التي تتسم بتعدد األنماط االجتماعية القديمة والمستحدثة وتداخلها، آما         /طبيعة الترآيب االجتماعي  

اعي،            تتسم بالسيولة وعدم التبلور الطبقي بصورة محددة، والتسارع غي         ر العادي، الطفيلي أو الشاذ أحيانا في عملية الحراك االجتم
ه         -اليوم–العربية للمرآز الرأسمالي المعولم، بحيث أصبحت       " البورجوازية"إلى جانب وضوح وتعمق تبعية       م أدوات  واحدة من أه

تا ورافعة في آن واحد للحامل االجتماعي  بديال مؤق-بالمعنى الجمعي المنظم-وآلياته في بالدنا، آل ذلك يجعل من المثقف العربي،         
ومي  الم المشروع النهضوي الق د مع ي مجرى الصراع لتولي ل وتضحيات ف ئوليات ب اء ومس ك من أعب ه ذل ا يعني ي، وم أو الطبق

 .ونشره في أوساط الجماهير الشعبية العربية آفكرة مرآزية أو توحيدية
 



 عقل وتفكير العديد من القوى واألحزاب والمفكرين والمثقفين في إطار الوحدة            إن هذه الرؤية تشكل اليوم هاجسا مقلقا ومتصال في        
ز عن                      ى القف ه، وهي أيضا ليست دعوة إل ي آل وطن العرب الجدلية بين القوى والفعاليات القومية واليسارية العربية على مساحة ال

 :واقع المجتمع العربي أو أزمته الراهنة التي تتجلى في ثالث مظاهر أساسية
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ـتراجع،                    داعي وال لعل أبرز المتغيرات الدولية المعاصرة أو العوامل الخارجية، التي دفعت بالبلدان العربية نحو المزيد من الت
وم    وفييتي، والهج اد الس ار االتح ي انهي ت ف ر   تمثل راق المحاص د الع الي ض ي   ( اإلمبري دوان الهمج دد الع دد اآلن بتج والمه

ه  ي علي الي األمريك ة "، ووالدة )اإلمبري وية العربي اريع التس رائيلية-مش ي     " اإلس ع السياس ات التطبي ن عملي ك م ال ذل ا ت وم
 .واالقتصادي للعديد من بلدان النظام العربي مع العدو الصهيوني

 
داخلي في مجمل النظام                            إننا ندرك أن هذه المت     ة والتراجع ال دون استكمال عوامل التبعي أثير، ب ى الت ادرة عل غيرات لم تكن ق

م                           ان من أه رن العشرين، آ رة من الق ة األخي ود الثالث ي تفاقمت خالل العق العربي، وتراآماتها وتحوالتها النوعية السالبة الت
د    نتائجها، هذه التحوالت الخطيرة في االستراتيجية السيا       سية العربية نحو مسار نقيض مع بداية القرن الحادي والعشرين، فبع

رن الماضي، يرتكز    - لألنظمة الوطنية–أن آان جوهر االستراتيجية السياسية العربية وقواعدها     في خمسينيات وستينيات الق
ة الصهيونية وإسرائي              اقض أو صراع وجودي        على التناقض األساسي التناحري مع النظام اإلمبريالي ورآيزته الحرآ ل، آتن

د              ة آامب ديفي ذ اتفاقي ا           1979وتاريخي وحضاري شامل، تحول من راف بإسرائيل ووجوده ى االعت وم عل ى شكل آخر يق  إل
ى أراضي الضفة                            يادية للشعب الفلسطيني عل الحقوق الس ا المسبق ب دون شرط إقراره آدولة مشروعة في المنطقة العربية ب

ة  زة، المحتل اع غ ة وقط ام الغربي بعا    1967 ع ة ش والن، ومنطق ي الج ة ف ورية المحتل بة لألراضي الس ر بالنس ذلك األم  وآ
ل السالم    "اللبنانية، وفق ما عرف بمبدأ       ي                 "األرض مقاب ة وإلحاق النظام العرب ة وتبعي ة الداخلي راآم األزم ، ولكن استمرار ت

ة من العجز، بحيث          ، رغم اتفاقات أوسلو ووادي عربة وما تالهما         "الجديد"بالنظام الدولي    رز حال ع، أف ات وتطبي من اعتراف
ة        ى المطالب ادر عل ر ق ي غي ات النظام العرب دأ  -بصراحة وحزم  –ب ق مب ل السـالم  " بتطبي رارات   " األرض مقاب ناهيك عن ق

ات النظ                194 و 338 و 242الشرعيـة الدولية في حدودها الدنيا المتمثلة بقرارات         ل ب ذا الحد، ب د ه ام ، ولم يتوقف األمر عن
ـات جورج            -العربي فاقدا للقدرة على مجرد رفض المشاريع األمريكية        ة ميتشل وتفاهم ر لجن  اإلسرائيلية، آما جرى مع تقري

ى أن                            ا يشير إل دو الصهيوني، بم تينيت وصوال إلى المبادرة السعودية التي تدعو إلى التطبيع العربي الرسمي الكامل مع الع
ة ب    ل أبيب            الحالة العربية الرسمية الراهن ة من واشنطن وت الحقوق الفلسطينية والعربي راف ب ا أصبحت تستجدي االعت مجمله

ي وفق شروط                         ـام العرب دان النظ رغم إدراآها باستحالة تحقيق ذلك االعتراف خاصة بعد أن تم تكييف وإعادة هيكلة معظم بل
ة وشروطها        النظام الرأسمالي، بحيث أصبحت أوضاعه الداخلية آلها رهينة للصندوق والبنك            الدوليين ومنظمة التجارة الدولي

 .السياسية واالقتصادية
 

د أن         داف، بع ادئ واأله اهيم والمب ر المف في ضوء ما تقدم فإن العنوان األمثل لألزمة السياسية العربية الراهنة، يتجلى في تغي
ة والطبقي  ا االجتماعي ا ورآائزه ة وترآيبته ن األنظم احقة م ة الس ة األغلبي رت طبيع ع تغي ق م ا يتواف ة بم ا الداخلي ة وتحالفاته

وان رئيسي   اعي آعن وطني واالجتم ه من أرضية التحرر ال ي بمجمل ام العرب ل النظ ا، حيث انتق ة وأحاديته ة األمريكي الهيمن
ابق" د  "س م تع ارة أخرى ل رن العشرين، بعب ة الق ي نهاي د ف وان جدي ان السياسي آعن اح واالرته ة واالنفت ى أرضية التبعي ، إل

: ايا العربية الداخلية والخارجية عموما، والقضية الفلسطينية بالذات، تمثل صراعا مصيريا ال يقبل المصالحة بين طرفيه               القض
ى شكل                       اقض األساسي إل اإلمبريالية العالمية وإسرائيل من جهة وحرآة التحرر الوطني العربية من جهة أخرى، وتحول التن

ي الرسمي التوافق العرب به ب ياألمر-آخر أش ه  -يك ه لوعي ر عن فقدان اد تعب ة تك ى حال ي إل ام العرب رائيلي، أوصل النظ  اإلس
ق بالقضية الفلسطينية                  ا يتعل ة أو م ة الداخلي الوطني وثوابته ومرجعياته سواء بالنسبة للقضايا السياسية االقتصادية االجتماعي

روز التناقضات         والحقوق التاريخية أو قرارات الشرعية الدولية، ولم يكن غريبا في مثل هذ            ه الحالة من التراجع واالنكسار، ب
ي     ة، ف ات العربي ت الكيان ي تفتي ا ف دأ دورته ة، لتب دة أو العولم ة الجدي ار التحوالت العالمي ي إط ة ف ة الداخلي ة والثانوي الرئيس

نية من جهة أخرى، السودان بين الشمال والجنوب، وفي الجزائر بين البربر والعرب من جهة، وتنامي الحرآات السياسية الدي
ة                   وفي مصر عبر محاوالت بث االنقسام والفرقة بين أبناء الشعب الواحد من مسلمين وأقباط، واالنحراف بالصراعات الداخلي



وده أيضا           ذي تق من طابعها السياسي الديمقراطي االجتماعي في إطار الوطن الواحد إلى طابعها الديني الشوفيني المتعصب ال
ين سوريا                         الحرآات الدينية األ   داء ب ة والع ق عوامل الفرق م محاوالت خل ا، ث ا وارتباطاته المتمسكة  –صولية بمختلف أنواعه

دوان             -بثوابتها الوطنية وبقطاعها االقتصادي العام      ولبنان التي تقودها الحرآات الشوفينية االنعزالية، واستمرار الحصار والع
ر سعيه                اإلمبريالي على العراق عبر دعم صريح من النظام الح         وم بأشد األدوار خطورة، عب اآم في الجزيرة العربية الذي يق

ه             ر تمويل ة،  وعب ة من جه بصورة  -إلى التأثير على النظام العربي آله وتوجيهه نحو الخضوع للسياسة األمريكية في المنطق
ـد من ا                 –مباشرة وغير مباشرة     ي تستهدف المزي ة الت ة الرجعي ة     لمجمل الحرآات األصولية الديني تنزاف األوضاع العربي س

 .الداخلية وتمزيقها وانقسامها السياسي واالجتماعي الداخلي واستمرار تخلفها وتبعيتها وارتهانها من جهة أخرى
 

لقد باتت إشكاليات الواقع العربي العديدة والمتنوعة إشكاليات عميقة، بسبب اتساع حجم وقوة الضغوط الخارجية، التي تحاول          
ي           تأسيس مقومات ال   ذاتي ف ومي ال ك آل مقومات النهوض الق ى تفكي ادف إل الي، السياسي، االقتصادي، اله مشروع اإلمبري

ر التجارة                " المشروع الحضاري الغربي  "البلدان العربية، لحساب     دة والخصخصة والسوق الحر وتحري ة الجدي باسم الليبرالي
 .واالنفتاح

 
ة، إال أن األوضاع            ولكن رغم إقرارنا بحجم هذه الضغوط الخارجية، ودور        ها آتناقض رئيسي ضد مصالحنا الوطنية والقومي

ل                         ر الممكن تحلي ة فمن غي ك الضغوط الخارجي والضغوط الداخلية العربية تشكل العامل الرئيسي األول في نجاح أو فشل تل
داخلي باعتب                      اعي ال ة، ومسارها، بمعزل عن مسار التطور االقتصادي االجتم ى   األوضاع السياسية العربي زة األول اره الرآي

ة             ات البطيئ ة، إذ أن التراآم غوطاتها الخارجي مالية وض ز الرأس ه للمراآ ي وتبعيت ام العرب وع النظ يح لخض دخل الفس والم
ر                   رن العشرين، عب والمتسارعة في الواقع االقتصادي االجتماعي السياسي العربي، وتحوالتها خالل العقدين األخيرين من الق

وى الرأسمال     ة                      سيطرة الق ة االجتماعي ى مجمل البني رة عل ة الكبي ة، والمالي ة، والعقاري ة، والتجاري ة،  والبيروقراطي ية، الطفيلي
اهير الشعبية من                           ة مع الجم راآم واتساع التناقضات الداخلي ى ت والسياسية العربية في مناخ االقتصاد الحر واالنفتاح، أدت إل

ة      جهة، وإلى تطابق مصالح البنية الطبقية العليا ال        ة أو العولم داخلية الحاآمة، مع مصالح وشروط المراآز الرأسمالية الخارجي
 .من جهة أخرى

 
ومي،                       وطني والق ى الصعيد ال ديهما التحرري عل راهن، ببع ي ال هذا هو جوهر اإلشكالية أو األزمة السياسية في النظام العرب

داخلي، ال  ى الصعيد ال ي عل اعي االقتصادي المطلب ديمقراطي االجتم ام السياسي  وال وفر النظ دون ت ا ب ن تحققهم ذان ال يمك ل
 .المعبر عن ارادات وتطلعات ومصالح الجماهير الشعبية ويقوم على خدمتها

 
تلخص        ر، ت ة التغيي ى عملي وفي هذا السيـاق، فإن القضية التي يجب أن تستوقف القوى القومية التقدمية الديمقراطية الساعية إل

الي بدال  ر الت ؤال الكبي ي الس ا    ف ي بنيانه واء ف وة س ن عناصر الق ر م ا لكثي وى بامتالآه ذه الق زت ه اذا تمي رة، لم ه الخطي الت
ينيات                            -أحزابها–التنظيمي   ات والخمس ا، في مراحل األربعيني ك من حوله ذه النسبة أو تل ة به ة الجماهيري  أو في اتساع الحال

ذ             ار           والستينيات من القرن الماضي، رغم عدم نضوج الظروف الموضوعية آن اك؟؟ وآيف تراآمت عوامل الضعف واالنهي
م                 -لهذه البنى الوطنية   راآم ونضج الظروف الموضوعية بصورة ل ة، رغم ت ذه المرحل ا في ه القومية والتقدمية بكل تنظيماته

ول دون       ع أو يح ذي يمن ا ال ة م كالية أو المفارق ذه اإلش ل؟ ه ن قب ي م اعي االقتصادي العرب ا السياسي االجتم هدها واقعن يش
يهم                       م ة ووع ة من ناحي ذه المرحل –واجهتها وحلها رغم وعي الجميع من المثقفين الطليعيين العرب بكل مالبسات ومخاطر ه

ة أو حل                       -النظري ي في حل اإلشكاليات أو التناقضات  الداخلي  بدورهم من ناحية ثانية؟ خاصة في ضوء فشل النظام العرب
ام   دو الصهيوني والنظ ع الع ة م ة    تناقضاته الخارجي ة والقومي ة القطري كالية الثنائي ل إش ي ح له ف ب فش ى جان مالي، إل الرأس

ة                       -آما يبدو –وتناقضاتها، ولم يعد أمامه      ى حساب المصالح الوطني دة، عل ة الجدي د من الخضوع لشروط العولم  سوى المزي
ى واحد، هو           زوم     والقومية وعلى حساب الكثير من مظاهر السيادة الداخلية أيضا، وليس لذلك سوى معن ع المه ذا الواق اء ه  بق

" الميل نحو االستسالم  "والمأزوم، بل واستمرار صعود خطه البياني دون أية آفاق بما يعمق حالة اإلحباط العام أو االنكفاء أو                  
ذرة بالسوء،                        االت المن ة االحتم ى آاف ات، مفتوحة عل ددة الجوانب و المنطلق رة موضوعية متع ام وأسباب آثي اخ ع ضمن من

 .ت القوى الديمقراطية التغييرية عاجزة عن تأطير نفسها والقيام بدورهاطالما بقي
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رن الماضي، والتي                ات الق ويتجلى في فشـل السياسات الليبرالية االقتصادية التي صاغها الصندوق والبنك الدوليين في ثمانيني
ا ي           ي أو م راء                       عرفت باسم برامج التثبيت والتكيف الهيكل د من خب ا للعدي ذا الفشل مفاجئ م يكن ه رامج التصحيح،  ول سمى بب

الم  ة دول الع ا غالبي ي انساقت لتطبيقه دة الت ة الجدي ات الليبرالي رامج أو التوجه ذه الب ث، بسبب أن ه الم الثال ي الع االقتصاد ف
ل مصطلحات     د، آ وم ومتعم كل مرس ت بش ث، طمست أو غيب ة"الثال ا"و" التنمي رر االقتص اعي"و" ديالتح دم االجتم " التق

ة"و ة االجتماعي ي  "العدال درتها ف دول ق ذه ال د ه ية أن ُتفق ة االقتصادية والسياس ذا الزحف الكاسح للعولم ام ه ادت أم ي آ ، الت
ر          ل األخي ة، فالخصخصة في التحلي ا المحلي ة وأدواته ول   –صياغة أي سياسة تتعارض مع المصالح الرأسمالية العالمي ا يق آم

ر  ق المفك ل دبح ي . الراح زي زآ نى     "رم ث يتس ة حي ة واألجنبي ة المحلي الح البرجوازي روة لص ع الث ادة توزي ليست إال إع
  20".بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها اإلنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته

 
ث،          الم الثال دان الع ى استجابة بل زمن عل دين من ال ق       واآلن، وبعد مرور أآثر من عق ي، في تطبي وطن العرب دان ال  ومعظم بل

ة                               د العجز عن مواجه م تتوقف عن ي ل ة الت ائج الوخيم رن الحادي والعشرين، النت السياسات، تحصد هذه البلدان، مع بداية الق
ديون إل         ذه ال د ه ى تحديات التنمية فحسب، بل أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية والداخلية، وعجز بعض الدول عن سداد فوائ

د حاالت                  ة النمو االقتصادي، وتزاي اطؤ وتراجع حرآ ى تب ا أدت أيضا إل رامج، آم ك السياسات والب البنك الدولي صاحب تل
ر االقتصادي           د الخبي ا يؤآ دة آم آزق عدي الفشل واالنكسارات في مسيرة االقتصاد الوطني، وأوقعت االقتصاد والمجتمع في م

 :إبراهيم العيسوي. د
 

دوليين    –ت الحكومات عن مسئوليات التنمية، لحساب القطاع الخاص     تخل : المأزق األول   -حسب شروط الصندوق والبنك ال
ديرنا أمر طبيعي حيث أن الهدف                                 ك في تق راغ التنموي، وذل ى سد الف ه عل الذي أثبت عجزه وعدم قدرت

 .الوحيد للقطاع الخاص هو الربح فقط
 .والفشل في اجتذاب االستثمار األجنبي  العجز عن زيادة االدخار المحلي، :المأزق الثاني 
تيراد وخروج رؤوس                  : المأزق الثالث  العجـزعن التصديـر، مع فتح الباب لتسـرب الموارد على نطاق واسع من خالل االس

 .األموال
رامج التكيف    –بالرغم من تراجع دور الحكومات       : المأزق الرابع  ل       -حسب شروط ب وارد لتموي دبير الم د عجزت عن ت  فق

 . نفاق العام المحدود، بسبب غياب اإليرادات التي توقعها أو افترضها الصندوق والبنك الدولييناإل
اج                         : المأزق الخامس  ة البشرية، وهو مصطلح أو شعار من إنت التغني أو المباهاة بالحديث المجرد فقط عن ما يسمى بالتنمي

يم والصحة،          خبراء البنك الدولي، لم يحقق سوى األوهام والمزيد من الفشل و           العجز في إصالح نظم التعل
ع في         اوت المري ر والتف د الفق إلى جانب العجز الذي أصبح مزمنا بسبب هذه السياسات، في محاصرة تزاي

 .توزيع الدخل والثروة
ادس أزق الس ى      : الم ط عل ات مقتصرا فق د أن أصبح دور الحكوم يط بع يش دور التخط م تهم د ت ات، فق ذه السياس بب ه بس

 . التوجيه عن بعد، وبالتالي غابت األدوات الفعالة لتنفيذ الخطط التنموية وغيرهااإلشراف أو
ثبت بالملموس، أن االنفراج السياسي أو الديمقراطية الليبرالية وتطبيقاتها حسب توجيهات الصندوق والبنك     :  المأزق السابع   

دة االجتماعي    ل القاع تهدفت تآآ ة اس ة مدروس وى عملي ن س م يك دوليين، ل ذلك  ال ة، ونقصد ب ة للديمقراطي
ل    ان بك اة والحرم ار والمعان يش واإلفق ن التهم د م ت لمزي د أن تعرض رة، بع عبية الفقي اهير الش الجم
ومبرادوري                     ي البيروقراطي والك ال الطفيل ارب لسيطرة رأس الم صورهما، في مقابل فتح الباب على الغ

 .م بقراراته السياسية الخارجية والداخليةوالشرآات والوآاالت األجنبية على الحكم ومؤسساته والتحك
 

ارات            ات واالنهي م التراجع ى حج ارخ عل وح ص ير بوض ي تش حة، الت ة الفاض ن األمثل ر م ا الكثي آزق، وغيره ذه الم إن ه
ا م               م تعرفه ذل ل اة وال ر والمعان ى أشكال من الفق ن االقتصادية واالجتماعية الداخلية، التي أودت بجماهيرنا الشعبية العربية إل
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ة، آشفت عمق التناقضات                                الم الثالث من أزمات عميق دان الع ة، وبل ا العربي ات، في بالدن ذه التطبيق ه ه ا أوقعت قبل، عدا عم
الجسيمة في بنية هذه السياسات الليبرالية االقتصادية وأساليبها الهادفة إلى إضعاف دور الدولة وإلغاء الدعم المقدم منها للسلع                   

 العام، والتقليل المستمر للفائض االقتصادي الذي تملكه الدولة ونقله للقطاع الخاص المحلي واألجنبي األساسية، وإلغاء القطاع  
 .في إطار االنفتاح الليبرالي والخصخصة وآليات السوق الحر

 
ة                  ة التجارة الدولي ـن، ومنظم ى  ،)WTO(وفي ظـل هذا التدهـور الناتـج عن االستجابة لسياسات الصندوق والبنك الدوليي  إل

ه في صلب النظام                   جانب عوامل أخرى داخلية وخارجية متنوعة، آان ال بد لمجرى األزمة االقتصادية العامة أن يشق طريق
العربي نحو مزيد من التراجع في االقتصاد والتنمية والمجتمع والسياسة، باعتباره المجرى أو الخط المهيمن في حرآة الرسم                  

 :ؤشرات على ذلك آثيرةالبياني العربي حتى اللحظة، والم
 

ي القاعدة االقتصادية والسياسية                           .1 ى نف ي تسعى إل ة الت استفحال مظاهر التبعية بكل أشكالها، بما يستجيب ألهداف العولم
ة    ار الرئيسي للدول ة والشعب، بحيث يصبح المس ين الدول ة ب يم العالق ر تحط ة، عب ة العربي ة القطري ة للدول واالجتماعي

دة             موجها في خدمة استحقاق    ة الجدي ددة الجنسية أو الديكتاتوري ا يعزز    . ات العولمة والسوق العالمي والشرآات المتع إن م
المعنى                            ا دوال رخوة ب ة وجعلت منه ا العربي ي أصابت معظم أقطارن البة الت هذا االستنتاج، طبيعة التحوالت النوعية الس

 .السياسي واالقتصادي المعاصر
 

ام              تزايد حجم ومعدالت البطالة والفقر     .2 ذا الع ة ه درها في بداي ا نق ة، آم ة العربي ، وما ينتج عنها من أزمات خانقة، فالعمال
ل، أي بنسبة           20 مليون عامل، منهم     100، تبلغ حوالي    2002 وة    % 12 مليون عامل عاطل عن العم من مجموع الق

د مساحات الف                ي تزاي د مجموع          العاملة العربية، معظمهم في البلدان العربية غير النفطية، بما يعن ر وانتشاره بحيث يزي ق
ا       (الفقراء، ومن هم دون خط الفقر        رد يومي م في مصر واألردن            90عن   ) أقل من دوالر واحد للف ون نسمة، معظمه  ملي

 .والمغرب والسودان وسوريا وفلسطين واليمن
 

و        استمرار تراآم عوامل العجز في توفير مقومات االآتفاء الذاتي الغذائي العربي، فالمعروف أن               .3 ذاء ينم ى الغ الطلب عل
ي       % 2سنويا في حين أن اإلنتاج ينمو بمعدل        % 6بمعدل   ار دوالر،  17فقط، فقد بلغ العجز التجاري الزراعي العرب ملي

ام            15وبلغ العجز التجاري الغذائي      ومن  . 1997 مليار دوالر، حسب تقرير مؤتمر غرف التجارة والزراعة العرب لع
ام   (ت العربية بدون زيادة الكميات خالل السنوات القليلة القادمة المتوقع ارتفاع فاتورة الواردا   ى ع ر   2005حت ى أآث  عل

ات المتحدة             ) تقدير ان أحد أسباب المظاهرات ضد            –بعد رفع الدعم عن المنتجات الزراعية في أوروبا والوالي ذي آ وال
ز وال         -وغيرها" سياتل"العولمة في    اع في رغيف الخب ك من ارتف ينتج عن ذل ا س ة الضرورية األخرى،      وم سلع الغذائي

 .وهبوط في مستويات المعيشة، واتساع دائرة الفقر وما دونه بدرجات حادة
ذ إعالن تأسيس السوق                           .4 ى ضعفها المزمن من اض، عالوة عل تعرض التجارة البينية العربية لمزيد من التراجع واالنخف

ام آانت نسبة التجار            1964العربية المشترآة عام     ك الع ي ذل ة      ، فف ة العربي ة،        % 4.6ة البيني من مجمل التجارة العربي
رة       %3.4وصلت بعد خمسة وثالثين عاما من ذلك التأسيس إلى       اء الفت د انته وط بع د من الهب ، وسوف تتعرض إلى مزي

ام                  اح الكامل ع ر التجارة واالنفت ود وتحري ة        2005الزمنية المحددة لرفع آافة القي ة التجارة الدولي امج منظم  حسب برن
)WTO(  إن ك ف ب ذل ى جان ة  % 90، وال تثمارات العربي ن االس ر   –م نوات العش ي الس ات ف م الدراس ير معظ ا تش آم

ه واإلنشاءات والطرق     -األخيرة  هي خارج البلدان العربية، عدا عن تزايد حجم اإلنفاق غير المبرر على الخدمات الترفي
ـغ حجم              -)الخليجفي السعوديـة ودول    (التي لم تستعمل قط     –والمعدات واألسلحة     خالل العشرين سنة الماضية، حيث بل

رى المنتجة        100 تريليون دوالر، بمعدل 2هذا اإلنفـاق   نويا، تصرف لحساب الشرآات الرأسمالية الكب  مليار دوالر س
ذ                     رة، ال ة الفقي دان العربي رد في البل ي  لهذه السلع والخدمات العسكرية وغيرها، دون أي اعتبار للنمو االقتصادي للف ي بق
 . خالل العقدين األخيرين يتراوح بين الصفر والسلبي حسب تقارير أال وسكوا، والتقرير االقتصادي العربي الموحد

 
ن    .5 المي م ـالي الع ـاتج اإلجم الي الن ي إجم ي ف الي العرب اتج اإلجم اهمة الن ار دوالر650% (3.1هبطت مس نة )  ملي س

ام   % 2.3لى  و إ )  مليار دوالر  599 (1997سنة  % 2.1 إلى   1993 ـالي           (2000ع اتج اإلجم اع الن حيث يمكن ارتف
ى  نفط 700إل عار ال اع أس بب ارتف ار دوالر بس ة    ) ملي ه الكمي الي، أو زيادت اتج اإلجم وط الن إن هب ياق ف ذا الس ي ه ، وف



ا      : والنسبية، إنما يعود في تقديرنا إلى أربعة عوامل رئيسية، األول       نفط، الث اع في أسعار ال وط أو االرتف التراجع  : نيالهب
ام            د ع ام                   2005في حجم اإلنتاج الصناعي، والذي سيتزايد بع ود، أم تح األسواق بال قي ة وف اء الحدود الجمرآي د إلغ  عن

ة،                    المنتج األجنبي، حيث ستتعرض الصناعات العربية النهيارات شبه شاملة نتيجة إغراق السوق بمختلف السلع األجنبي
ة        % 40راعي حيث ال نزرع سوى أقل من        التراجع في حجم اإلنتاج الز    : الثالث من األراضي الصالحة للزراعة والبالغ
ع 135 ار، والراب ون هكت دعن     : ملي ذي يزي ي ال الي العرب ائض الم تغالل الف دم اس تثمار  800ع ي االس ار دوالر ف  ملي

نفط  الصناعي والزراعي الداخلي، وإيداعه في بلدان النظام الرأسمالي الغربي، رغم وعي دول الصحراء أ      ي ال  –و ال الت
ى                % 20تستوعب أآثر من     ا تستحوذ عل ي في حين أنه وطن العرب الي   % 50من عدد سكان ال اتج اإلجم ى  -من الن  إل

ي تستوعب حوالي          -من مجموع السكان   % 45حاجة الدول العربية األخرى في مصر وبالد الشام بصورة خاصة، الت
ة، ولتخفيف ضغوط ال              دها    إلى هذه الفوائض لالستثمار من جه ة   (ديون وفوائ ة والداخلي د تتجاوز       ) الخارجي ي ق في  –الت

ة،                     2001 مليار دوالر مع نهاية العام       800 -تقديري ة المذل د من الخضوع لشروط العولم ك من المزي يعنيه ذل ا س ، وم
د                     ذه ال ي، في ه رد العرب ار لشعوبها، خاصة مع تراجع نصيب الف ة واإلفق ول ومزيد من النزاعات واالنقسامات الداخلي

ى حوالي      ين         500الفقيرة، من الناتج المحلي اإلجمالي إل راوح ب ا يت ى م يمن وإل ل في السودان وال -1000 دوالر أو أق
 2000انخفض في فلسطين منذ نهاية عام ( دوالر سنويا في مصر وسوريا ولبنان والجزائر واألردن وفلسطين،   1500

ل من            ل من             800على أثر االنتفاضة والحصار الصهيوني إلى أق  دوالر في الضفة    1200 دوالر في قطاع غزة، وأق
 ألف دوالر سنويا  22 ألف إلى    15، في حين أن نصيب الفرد العربي في قطر والكويت واإلمارات يتراوح بين              )الغربية

 . ألف دوالر سنويا15-9وفي البحرين والسعودية وُعمان وليبيا من 
 

ل على هبوط وتراجع االقتصاد العربي وارتهانه لآلخر األجنبي، بسبب قبول    إن هذه النتائج السالبة أو المؤشرات التي تد        .6
ة، آانت                ة أو العولم ة التجارة الدولي ا  –معظم بلدان النظام العربي لسياسات الصندوق والبنك الدوليين وشروط منظم وم

ات المتحدة وإسرائيل     السبب الرئيسي األول لهذا االنهيار السياسي الذي نعيشه اليوم في صراعنا مع الو              -زالت ي  . الي فف
ل،                   ذه الضغوط والتراجعات المستمرة، توالت بالمقاب ة، له ي، والسياسة العربي ه االقتصاد العرب الوقت الذي يتعرض في
ر                              ى أث ة عل ر اعتيادي ة غي ر تراآمات وتحوالت نوعي دم في االقتصاد والسياسة اإلسرائيلية عب مؤشرات الصعود والتق

ة         1994، ووادي عربة    1993، وأوسلو   1979اتفاقيات آامب ديفيد     ام المقارن ، نورد فيما يلي بعض المؤشرات واألرق
دون أن نغفل دور انتفاضة الشعب الفلسطيني وتأثيرها على تراجع االقتصاد  (2000بين العرب وإسرائيل آما في العام 

 ):ع العدو وتزايد األزمة السياسية واالجتماعية في أوساط مجتم2001اإلسرائيلي العام 
 

 . دولة153 إلى 1992 دولة العام 62ارتفع عدد الدول المعترفة بإسرائيل من  -
ة واإلسالمية، إلسرائيل حوالي           - ة االقتصادية، العربي اء المقاطع ار دوالر  45حسب العديد من المصادر، فقد وّفر إنه  ملي

ة في التعامل م                    ات من وجه الشرآات العالمي د أن نجحت إسرائيل في دمج              سنويا، بعد إزالة آافة العقب ع إسرائيل، وبع
ى أن                    ق، وهي تسعى اآلن إل ود أو عوائ ة قي ا دون أي ة صادراتها ووارداته ة حرآ ر حري المي عب اقتصادها باالقتصاد الع

 .تتحول إلى مرآز إقليمي رئيسي في اقتصاد العولمة
 .2000 مليار دوالر عام 100 إلى أآثر من 1993 مليار دوالر العام 65ارتفع الناتج اإلجمالي السنوي إلسرائيل من  -
ام      12ارتفع دخل الفرد السنوي فيها من        - ى    1993 ألف دوالر الع ام    19 إل ة أن   2000 ألف دوالر الع ة المذهل ، والمفارق

 دوالر رغم توحد األسعار لجميع السلع في السوق اإلسرائيلي والسوق                1000دخل الفرد في الضفة والقطاع ال يتجاوز        
 .ي في الضفة والقطاعالفلسطين

ة     –تدفقت االستثمارات الخارجية     - ر عادي م تتجاوز            -بصورة غي ى إسرائيل، والتي ل ام       400 عل ون دوالر الع  1991 ملي
 حيث 1999، ووصلت إلى الذروة العام 1997 مليار دوالر العام 3,6 وإلى 1996 مليار دوالر العام 2,9ارتفعت إلى   

م تتجاوز       مليار دوالر، في حين أن       8,3بلغت   ون دوالر  300االستثمارات المحلية والخارجية في الضفة والقطاع ل  ملي
ام         ذ الع ام من ام      1994آمعدل ع ى ع ى إسرائيل           % 3,6 أي حوالي     2000 حت ة عل تثمارات المتدفق ط من حجم االس ! فق

د    دة آامب ديفي د معاه ن عق الرغم م ل مصر فب ة مث ة عربي بة لدول ر بالنس ذلك األم ا1979وآ م تتج تثمارات ، ل وز االس
ا  ة فيه د بلغت  700العالمي ة فق دول العربي ي ال رائيلية ف تثمارات اإلس بة لالس ا بالنس ط، أم ـون دوالر فق ون 100 ملي  ملي

 .دوالر
 . مليارات دوالر3ارتفع دخل العدو اإلسرائيلي من السياحة إلى  -



ء ومستمر، وهي تتجاوز اليوم في مجموعها بالرغم من ضعف التجارة العربية مع إسرائيل، إال أنها في حالة صعود بطي     -
ادرة                   دو وفق المب ع مع الع ة التطبي ق عملي م تطبي و ت " السعودية "مليار دوالر، سترتفع إلى أآثر من عشرة أضعاف فيما ل

 .األخيرة
 

ين ال                        رابط ب ة الت د من عالق ة، للتأآ ة وتشخيصها من جه وعي باألزم ة  لعل في هذه المؤشرات ما يستدعي المزيد من ال عولم
ذه                   والتبعية والتخلف من جهة أخرى، وصوال إلى صيغة البديل القومي الديمقراطي العربي آطريق وحيد للخالص من آل ه

 .القيود التي ال تقتصر على الجانب االقتصادي وحده
  

اني واأل        ل المع ة بك ا القومي ذاتنا وهويتن ا ل ب إدراآن الم تتطل ة االستس ة عولم ى مقاوم دعوة إل إن ال ذلك ف ادية  ل اد االقتص بع
ذات         ى ال والسياسية واالجتماعية، تمهيدا لتحديد مالمح مستقبلنا بعيدا عن اإللحاق والتبعية والتزاما بقواعد االعتماد العربي عل

م شروط                  …  درآين إن أحد أه ا، م ة والخروج منه عندئذ فقط يمكن إيجاد اآلليات القادرة على مواجهة اآلثار الضارة للعولم
تالك   التحدي الع  ذه الظاهرة هو في ام ي له ة   "رب م والحداث ل والعل اهيم العق ق مف ه وف ات العصر ومعلومات ة " تقني ق رؤي ووف

 .أيديولوجية تقوم على االلتزام بالعدالة االجتماعية وآفاقها االشتراآية
 

ام، هي         إذن، فالمسألة األساسية األولى على جدول أعمال البديل الديمقراطي، داخل القطر الواحد أو على              ومي الع  الصعيد الق
ق                   مسألة آسر نظام اإللحاق أو التبعية الراهن صوب االستقالل الفعلي السياسي واالقتصادي، والتنمية المستقلة الهادفة إلى خل

ذا الشرط                           ل، إذ أن ه ة العم دل إنتاجي ا  –عالقات إنتاج جديدة تقوم على مبدأ االعتماد على الذات، تنمية تهدف إلى رفع مع آم
د اهللا.ول ديق ماعيل صبري عب و -إس اع  " ه دل ارتف و مع ومي ه ل ألداء االقتصاد الق اس األشمل واألآم ة، فالمقي نقطة البداي

ة، إذ أن        ة التنمي ي عملي يس ف دأ رئ ة آمب وم الدافعي رتبط بمفه ة ت ذه اإلنتاجي ى أن ه رى، عل ى أخ نة إل ن س ل م ة العم إنتاجي
ون        المواطنين األحرار الذين يعرفون أن باإلمك  ة، يعرف روة الوطني دخل والث ادل لل ع الع رار والتوزي ان مشارآتهم في صنع الق

اطى     "بأن ثمار جهودهم تعود عليهم و على أوالدهم، وأن أحدا لن يستطيع سلبهم حقوقهم              ، بهذا المضمون وحده يمكن أن نتع
ادي   "ى االقتصادي الضيق فحسب  مع مفهوم أو مصطلح التنمية، بالمعنى الشمولي العميق، وليس فقط استخدامه بالمعن     ا تن آم

ا       " بذلك أوساط المنظمات غير الحكومية العربية الممولة من األجنبي      ة، فهن ة لإلمبريالي ى تصفية التبعي اه إل وإنما بمعنى االتج
وى                                ا تسعى الق ين القضيتين هو م ومي، إذ أن الفصل ب وطني والق تصبح التنمية قضية غير منفصلة عن قضية االستقالل ال
ة،                           ة االجتماعي ذات والعدال ى ال اد عل دأ االعتم ة ومب ة التنمي اإلمبريالية إلى تثبيته وذلك بعزل عملية التحرر الوطني عن عملي
ات                   دم أو وفق آلي اون مع الغرب المتق ا بالتع ة ارتباط ا العربي دم في بالدن ة والتق لذلك فإن آل من يتحدث عن موضوع التنمي

لية الجديدة وشروط منظمة التجارة الدولية، فهو إما واهم أو مخادع يسعى إلى تغليب مصالحه               السوق الحر الرأسمالي والليبرا   
 .  الطبقية األنانية الضيقة على حساب المصالح الوطنية والقومية

 
ل مشروع النهض                     ادة تفعي تلخص في إع دليا فهي ت ا ج ا ارتباط رتبط به ل ت ى، ب ة أما المسألة الثانية، التي ال تنفصم عن األول

ة                       ا من حال ي، ونقله ع الشعبي العرب ة في الواق ة توحيدي رة مرآزي ديمقراطي، آفك دمي ال ا التق ة بأفقه القومية الوحدوية العربي
ا    ل تبعاته ل يتحم ل التأجي ة ال تقب دد، وهي مهم اة والتج ة والحي ة الحرآ ى حال ة إل ود الراهن كل مباشر –السكون أو الجم بش

ز   ا امتلكت من              المثقف الديمقراطي التقدمي الملت ة مهم ة العربي ة القطري ا من أن الدول ي انطالق وطن العرب م في آل أقطار ال
ة تطوير سياسي أو تنموي داخل القطر الواحد                   ة عملي ا، وإن أي مقومات، فإنها ستظل عاجـزة عن تلبية احتياجات مجتمعاته

ديمقراطي الموحد      ستدفع بالضرورة نحو استكشاف عمق الحاجة إلى التوجه نحو تواصل ذلك التطور        ومي ال ر اإلطار الق  عب
 .آمخرج وحيد من آل أزماتنا التي نعيشها اليوم وفي المستقبل

 
ة                     ة واالجتماعي ع المستويات السياسية والثقافي ى جمي إن التحدي الذي تواجهه شعوب وبلدان الوطن العربي هو تحد حقيقي عل

 .وغيرها، لكنه قبل آل شيء تحد اقتصادي في المقام األول
 

رة                      دا إنضاج الفك ة، تمهي ة والقومي وهذا يتطلب وعي المثقف الديمقراطي العربي ألبعاد وتفاصيل الصورة االقتصادية القطري
ديل                          -التوحيدية السياسية  ز مقومات الب ة، ومن أجل تعزي ة من جه اتها الهمجي ة وسياس ة العولم االقتصادية القومية في مواجه

 . طريق التحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية بآفاقها االشتراآية من جهة أخرىالديمقراطي العربي آخيار وحيد على
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ذه                        ي ه ا، فف ة بكل أبعاده ة تكمن في األحوال المأزوم إن اإلشكالية الكبرى التي يتعرض لها مجتمعنا العربي في هذه المرحل
ة ت          رات                   الحقبة التي انتقل فيها العالم من مرحل ر مسبوق، وبمتغي ة، بتسارع غي دة أو العولم ة الجدي ى المرحل ابقة إل ة س اريخي

امتالك                            ا إال ب ى مواجهته درة عل تالك الق ة، ال يمكن ام ر اعتيادي تقبل تحديات غي نوعية تحمل في طياتها، في الحاضر والمس
ي هو          فاالستالب   "أدواتها العلمية والمعرفية أوالعبر أحكام سيطرة الحي على الميت،           ديولوجي بشكليه السلفي واالغتراب األي

ل                 ا قب أبرز اآلليات الداخلية التي تعيد إنتاج التأخر، وتعيد إنتاج االستبداد، وتحافظ على البنى والعالقات والتشكيالت القديمة م
ا       القومية، فالعالقة بين المستوى األيديولوجي السياسي، والمستوى االجتماعي االقتصادي، هي عالقة جدلي             ة، تحول آل منهم

 21".إلى اآلخر في االتجاهين، آخذين بالحسبان أيضا أن المستوى السياسي محدد ومحكوم بطابع الوعي االجتماعي السائد
 

ا ال                  ة عموم دان العربي ى أن البل ا إل ود في جوهره ا تع رى أنه ي ن بهذا المدخل، نبدأ في الحديث عن أزمة المجتمع العربي الت
داثيا أو ا ح يش زمن ة،     تع ن جه ة، للبوصلة م ا البنيوي م تبعيته دانها، بحك بب فق ك بس ا، وذل ه جوهري  حضاريا، وال تنتسب ل

ه                            ي ومساره وعالقت ة التطور المجتمعي العرب ـدد طبيع ي يمكن أن تح ة الت ة الداخلي ولألدوات الحداثية، الحضارية والمعرفي
 .الجدلية بالحداثة والحضارة العالمية أو اإلنسانية

 
ل عصر              -في البلدان العربية  –من دخولنا القرن الحادي والعشرين، إال أننا        فبالرغم    ما زلنا في زمان القرن الخامس عشر قب

المجتمع          "ما قبل الرأسمالية  "النهضة، أو في زمان      رة، ف ك آثي ى ذل ا، والشواهد عل ، رغم تغلغل العالقات الرأسمالية في بالدن
داعها     العربي لم يستوعب السمات األساسية للثقا      ة، وإب ة التغييري فة العقالنية أو ثقافة التنوير، بمنطلقاتها العلمية وروحها النقدي

ادي والوجود                          ذه السمات يصعب إدراك الوجود الم اب ه ي غي ة، فف ة والديمقراطي واستكشافها المتواصل في مناخ من الحري
ا   االجتماعي والدور التاريخي الموضوعي للقومية أو الذات العربية في وحد        ا ذاتي ة شعوبها، ووحدة مسارها ومصيرها، إدراآ

كالية   ذه اإلش ق أن السبب الرئيسي له ا نتف ي، ولعلن اعي واالقتصادي العرب ي احتياجات التطور السياسي واالجتم ا يلب جمعي
ذات الع                        اريخي لل دور الت اعي بال ي، أو ضعف اإلدراك الجم وير العقالن ة التن وعي بأهمي ة،  الكبرى، ال يكمن في ضعف ال ربي

وة أو ضعف انتشارها في           ا يحدد ق فهذه وغيرها من أشكال الوعي، هي انعكاس لواقع ملموس يحدد وجودها أو تبلورها، آم
أوساط الجماهير، وبالتالي فإن الواقع العربي الراهن، بكل مفرداته وأجزاءه ومكوناته االجتماعية وأنماطه التاريخية والحديثة               

ا، إذ أن      والمعاصرة، هو المرجعية األ   ل والمتجددة في مجتمعاتن ائدة ب ولى واألساسية في تفسير مظاهر الضعف والتخلف الس
ائدة                 ة الس ة واالجتماعي ات اإلنتاجي ى أن العالق ة واالقتصادية تشير بوضوح إل ه االجتماعي ع، الحي، بمكونات دراسة هذا الواق

اط اقتصادية           اج ألنم ة م   /اليوم في بلداننا العربية هي نت ة، وشبه رأسمالية،             اجتماعي ائرية وشبه إقطاعي ة وعش ن رواسب قبلي
 .  االقتصادية المعاصرة، المشوهة/تداخلت عضويا وتشابكت بصورة غير طبيعية، وأنتجت هذه الحالة االجتماعية

 
دافها             م تتحدد أه ة ل ة انتقالي د، لمرحل ة، من جدي ا العربي د،   واليوم ونحن في مطلع األلفية الثالثة، تتعرض مجتمعاتن ة بع  النهائي

ناعية            ة والص ة، التجاري ة والحديث كالها التقليدي ل أش ا، بك مالية العلي ات الرأس رائح والفئ عة للش ة الواس اهر الهيمن م مظ رغ
ول          ول دون أي تح ي، وتح ام السياس ى النظ تحوذ عل ت تس ي بات ة، الت ة الطفيلي ة والبيروقراطي ة، والكومبرادوري والزراعي

ة             ديمقراطي حقيقي في مساره،     عبر اندماجها الذيلي التابع للنظام الرأسمالي المعولم الجديد من جهة، وتكريسها لمظاهر التبعي
نمط                        ين ال والتخلف واالستبداد األبوي على الصعيد المجتمعي بأشكاله المتنوعة من جهة أخرى، من خالل التكيف والتفاعل ب

العائلي، شبه  / خالل العقود الثالثة الماضية، وبين النمط القبلي شبه الرأسمـالي الذي تطور عبر عملية االنفتــاح والخصخصة    
دي              ي التقلي ابع التراث ة ذات الط وزه االجتماعي ة أو رم ه الحاآم به وأدوات ائدا برواس ا زال س ذي م ي، ال اعي، الريع اإلقط

 . الموروث
 

ة         إن مخاطر هذا النمط المشوه من العالقات االقتصادية تنعكس بالضرورة على العالقا            ا يعمق األزم ت االجتماعية العربية بم
ر المشروعة، وأشكال           روات غي راآم الث راء السريع  "االجتماعية واتساعها األفقي والعامودي معا، خاصة مع استشراء ت " الث
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ات       رت مقوم ي وف ة، الت ة الوطني ية واالجتماعي ت السياس وط بالثواب ة، والهب اح والخصخص ات االنفت رة لسياس ة مباش آنتيج
ر                       ازدها ادي الفقي رد الع ا، حيث يتحول الف ر اقتصاد المحاسيب وأهل الثقة، القائم على الصفقات والرشوة والعموالت بأنواعه

اد بكل أنواعه في السياسة                إلى مـليونير في زمن قياسي، وهذه الظاهرة شكلت بدورها المدخل الرئيسي لتضخم ظاهرة الفس
ة ا      ر المشروعة، هي القاعدة في التعامل ضمن                      واالقتصاد واإلدارة والعالقات االجتماعي ة، بحيث تصبح الوسائل غي لداخلي

 .إطار أهل الثقة أو المحاسيب، بعيدا عن أهل الكفاءة والخبرة، ودونما أي اعتبار هام للقانون العام والمصالح الوطنية
 

ذه      -آحد أدنى –ومما هو جدير بالحس بالمسـؤولية، أو بالتأمل         ل أن تصبح هي             ليس الخطر الناجم عن ه  الظواهر فحسب، ب
الفساد " مؤسسة"القاعدة التي تحكم أو تحدد مسار وطبيعة العالقات االجتماعية والسياسية في مجتمعاتنا العربية، حينئذ تصبح 

ل             ا ينتق ة، وهن ة باألزم الحس  هي التي تملك السيطـرة على دفة القيادة في هذا البلد أو ذاك، وتوجيهها وفق قواعد إدارة األزم
ة التحرر                        ة أزم ذي تفرضه طبيع أزوم ال بالمسؤولية إلى ضرورات التغيير الديمقراطي المطلوب في مواجهة هذا الوضع الم

 . الوطني، بحكم أنها تعبير عن أزمة هذا التطور المشوه الذي فرضته حالة التبعية البنيوية لإلمبريالية
 

ل والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية المحلية الداخلية المأزومة، تراجعت        ولكن اإلشكالية الكبرى، أنه في موازاة هذه األحوا       
م تستطع                      ى  –قوى التغيير الديمقراطي في بلداننا، إلى الخلف بصورة مريعة، خاصة القوى القومية واليسارية منها، التي ل حت

ة ة والمارآس  -اللحظ ات القومي اهيم والمعطي ين المف دلي ب د الج نظم،   إدراك ضرورات التوح ل الم دة العم دا لوح ا تمهي ية مع
ذات من                   ى ال ي عل اعي العرب اد الجم دأ االعتم ة والتطبيق الخالق لمب راهن من ناحي ة ال آطريق وحيد لمجابهة توحش العولم
ة، سياسية اقتصادية                     ناحية أخرى، وبالتالي فإن القوى اليسارية والقومية ستظل فاقدة للقدرة على بلورة أو إنتاج صيغة معرفي
اره الضارة       اجتماعية، علمية وواقعية، قادرة على رسم مستقبل المجتمع العربي والخروج من أزمته، لقد ترك هذا التراجع آث
ك                      ى ذل في أوساط الجماهير ووعيها العفوي، الذي وجد في الحرآات السياسية الدينية مالذا وملجأ يكاد يكون وحيدا، يدفعها إل

ئيسي إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية من جهة، والنضال من أجل الخالص من آل                  نزوعها إلى النضال ضد العدو الر     
 .مظاهر المعاناة والحرمان والفقر ومواجهة الظلم الطبقي واالستبداد السياسي الداخلي من جهة أخرى

 
ال، يشهد مجتمعنا العربي عودة     ففي هذا الزمن الذي يعيش فيه العالم، زمن الحداثة والعولمة وثورة العلم والمعلومات واالتص             

ى جانب                                  و إل د، فه ام أو يزي ة ع ذ مائ ا في تاريخه الحديث من إلى الماضي عبر تجديد عوامل التخلف فيه، لم يعرف مثيال له
ه                 مجتمع شديد    "ترعرع األنماط القديمة القبلية والحمائلية والطائفية، واألصولية والتعصب الديني، يوصف اليوم بحق على أن

و ي،     التن الي، تراث ي، انتق ف الصعد، مرحل ى مختل تبدادية عل ة االس اني النزع وي، يع ة، أب ه االجتماعي ه وانتماءات ي بنيت ع ف
ة الصناعية                    ل المرحل ا قب ة م ى الوقت الحاضر مرحل ة يعيش حت ه االجتماعي تتجاذبه الحداثة والسلفية، شخصاني في عالقات

   22."والتكنولوجية، وبالتالي مرحلة ما قبل الحداثة
 

ا، وفي         "أما على الصعيد الداخلي االجتماعي، فإن    اعا وعمق زداد اتس ة، ت ة والميسورة والمحروم ات الثري الفجوات بين الطبق
رم، وتتكون                    ة الوسطى وسط اله بالد، وتشغل الطبق روات ال ة السلطة وث ا القل ظل هذه البنية الطبقية الهرمية التي تحتكر فيه

ا،                )لجماهير الشعبية الفقيرة  ا(القاعدة من غالبية السكان      ة له ة ومتمم ة الخارجي بيهه بالتبعي ، يعاني الشعب حالة تبعية داخلية ش
  23".فتمارس عليه وضده مختلف أنواع االستغالل والهيمنة والقهر واإلذالل اليومي

 
ة              ذه األوضاع أو السمات االجتماعي ى هامش الوجود               "وفي ظل ه ي عل واألحداث ال في   يعيش اإلنسان في المجتمع العرب

االت السقوط والفشل والمخاطر،                 ا حذرا باستمرار من احتم داءات، قلق تباحا معرضا لمختلف المخاطر واالعت الصميم، مس
الواقع   ل ب ة، ينفع ية أو العام يس بقضاياه األساس ا ل ر، إنم ره، يفك ه وفك ات السطحية روح ات واالهتمام لع والمقتني ل الس تحت

ادرة وضيقة، ال يجد               والتاريخ أآثر مما يعمل عل     ى تغييرهما، إنه إنسان مغَّرب ومغترب عن ذاته، وألن إمكانات المشارآة ن
 24".من مخرج سوى بالخضوع أو االمتثال القسري أو الهرب
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ة                  ة التقدمي وى القومي ز الق ه في تحفي رة، تكمن قيمت هذا التعميم في وصف حياة اإلنسان العربي، والقريب من الواقع إلى درجة آبي
رائح    اريخي للش وء الت ث النش ن حي ي اختلفت م اعي وخصوصياته الت ار تطوره االجتم اعي ومس ا االجتم ة واقعه ة لدراس العربي
ا                د قائم م يع ا وجذورها، ل ذه الشرائح ومنابعه أة له والفئات الرأسمالية بين هذا القطر أو ذاك، ولكن هذا االختالف في ظروف النش

 . للبلدان العربية، الذي بات متشابها إلى حد آبير في آافة هذه البلدانفي لحظة معينة من التطور المعاصر
 

إن تناولنا لألزمات السياسية، االقتصادية، االجتماعية في بلدان وطننا العربي هو في واقع األمر تناول لألزمة العامة التي تستفحل         
ا تنتشر         وتتشابك مظاهرها السياسية االقتصادية االجتماعية والثقافية، وهي أز  ي أو ذاك، وإنم ذا القطر العرب ى ه ة ال تقتصر عل م

ا بصورة                     يا وعسكريا في بالدن ة اقتصاديا وسياس ة األمريكي تفحال الهيمن بكل مفاعيلها على مساحة هذا الوطن آله، خاصة مع اس
ها            رة عن نفس داخلي المعب اعي ال د أشكال الصراع السياسي واالجتم ات وصور    غير مسبوقة من قبل، إلى جانب تعق أدوات وآلي ب

ل نحو االستسالم   اط أو المي زز عوامل اإلحب ا تع ة، وآله ة واإلقليمي ة والطائفي ـعي والصراعات الديني مشوهة من التفكك المجتم
اف      وظ اللتف اهرة الضعف الملح ي ظ ك بوضوح ف دى ذل ة، يتب ة الراهن ي اللحظ ة ف ا العربي اط جماهيرن ي أوس ر صاعد ف آمؤش

ار    د                             الجماهير حول األفك ا ق ة، إال أنه ة وليست حتمي ة انتقالي ة أو مرحل ة، وهي ظاهرة مؤقت ة والتقدمي ة والقومي ة الوطني  التوحيدي
ئوليته                      زم دوره ومس ي الملت ا أشرنا من      –تحمل في طياتها مزيدا من أشكال الردة والتراجع إذا لم يتحمل المثقف الطليعي العرب آم

ان   – في صياغة رؤية مستقبلية      -قبل ة وإنس أزق                   -يةقومي ة للخروج من الم ة الفعال ة المنظم األطر الحرآي رتبط بصورة مباشرة ب  ت
ا                      ي دخلت فيه ة  الت ذه المرحل الراهن وتجاوز هذا الواقع المأزوم والمهزوم في آن، آخذين بعين االعتبار أن العالقات الدولية في ه

ذلك أطر        الرأسمالية طورها اإلمبريالي المعولم، ال تعني أن الرأسمالية قد تغل   امن، ونقصد ب ي أن الك ى تناقضاتها ، وال يعن بت عل
ر                         ل االنفجار عب د أفلحت في تأجي الرغم من أن الرأسمالية ق ات، فب د م ودوائر الحرآة المنظمة الطليعية لفقراء العالم وآادحيه، ق

اة وإ     د معان ه المسحوقة،      توسيع مجال التناقضات باسم العولمة ، إال أنه تأجيل سيؤدي بالضرورة إلى تزاي الم وأمم ار شعوب الع فق
ذا النظام الشرير          ة المتضررة من ه ذه األغلبي ة، أن تسعى ه ي، والضروري بصورة حتمي ذلك فمن الطبيع ة  –ول بصورة منظم

ة                              -وعفوية ة األيديولوجي تالك وضوح وتماسك الرؤي ذه التناقضات، بشرط ام ه ه اء نظام ال تحكم  إلى تقويض أرآانه من أجل بن
ي أصبحت                 النقيضة   ا الت ة المعاصرة، والتكنولوجي ة والمعرف م والحداث تالك مقومات العل ى جانب ام وة  –للعولمة الرأسمالية ، إل ق

ـة           أساسية من قوى اإلنتاج في هذه المرحلة، عبر استنهاض مشـاريعها القومية واإلقليمية المناهضة لشكل وجوهر وأهداف العولم
ث، من أجل إخضاع                           الراهنة، تمهيدا لصياغة المشروع اإل       الم الثال دان الع ه، خاصة في بل ل حرآت ديل ، وتفعي دمي الب نساني التق

ـديد                    المي الج مقتضيات العولمة الحتياجات شعوب هذه البلدان وتقدمها االجتماعي، ومن أجل المساهمة في بناء النظام السياسي الع
للعمل الجاد والمنظم في سبيل تأسيس عولمة نقيضة من نوع         الرافض لسلطة رأس المال االحتكاري، لقد حانت اللحظة الضرورية          

دان                           اهير الكادحة في البل رة عن مصالح الجم ة المعب ات القومي انية، تشكل التحالف ة وعصرية وإنس دة، ثوري آخر، عبر أممية جدي
 . المهمشة والفقيرة محورا وعنصرا أساسيا فيها

 
 


