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رأي الحدث

نهج العمل السري فوق األرض 
روال سرحان

ونحن نستعد بعد أيام قليلة الستقبال عام 2016، واالحتفال بالذكرى 51 النطالقة حركة 
العمل  من  قرن  من نصف  أكثر  أنهينا  قد  نكون  الفلسطينية،  الثورة  وانطالقة  “فتح”، 
“الوطني” والنضالي في سبيل نيل حقوقنا المسلوبة المشروعة. ومع العام الجديد، كنت 
ألتمنى على القديس “نويل” أن يحمل لنا هدية من نوع مختلف، من قبيل أن يكون هناك 
شيء من الجرأة السياسية، لإلعالن عن إجراء مراجعة تقيمية نقدية لألداء النضالي 
الفلسطيني طوال العقود الماضية، أو في أقل تقدير خالل السنوات العشر األخيرة، أو 

في أضعف اإليمان خالل العام الذي سيمضي، وحده، دوننا، كعادته، كل عام.
إن العقلية السياساتية الفلسطينية غير بعيدة عن العقلية العربية، التي تعودت، على العمل 
السري، لُتطيح باالستعمار الغربي تارة، أو تطيح عبر االنقالب على رؤساء الدول التي 
أنشئت بعد االستقالل تارة ثانية، أو تعمل على شكل فصيل سياسي معارض من تحت 
األرض تارًة ثالثة، لتبتعد بالمحصلة عن بناء الدولة الحديثة بشفافية ونزاهة أو تؤسس 

لحكم القانون.
وإن كانت تلك هي األجواء، التي عملت فيها منظمة التحرير الفلسطينية طوال السنوات 
التي سبقت اإلعالن عن مفاوضات أوسلو، والتي كانت نتيجتها، عودة قيادات المنظمة إلى 
الضفة وغزة،  فإن إحدى أهم نتائجها كان استمرارية نهج العمل السري لكن مع اختالف 

أنه خرج من تحت األرض ليستمر فوقها. 
فال يكون مفاجئًا أن يتناهى إلى مسامعنا فجأة أن هنالك طلبا فلسطينيا إلجراء مفاوضات 
فلسطينية- إسرائيلية سرية، أو أن توزع التركة الوزارية بطريقة غير مفهومة، أو أن تفشل 
المصالحة دون مكاشفة أو مصارحة، أو أن تقل أو تزيد المديونية في موازنة السلطة 

“التقشفية” التي يطال تقشفها األسرى والقدس. 
في هذا السياق، وقع تحت يدي ما كتبه رشيد الخالدي في كتاب: “القفص الحديدي: قصة 
الصراع الفلسطيني إلقامة دولة”، يقول فيه لم يكن مفاجئًا أن يؤول الحال إلى ما آل عليه: 
فمعظم قادة منظمة التحرير الفلسطينية، من عرفات نزوالً إلى القادة اآلخرين، قضوا معظم 
حياتهم في أجواء العمل السري، وحركات التحرير الوطني تحت األرض، وأثبتوا أنهم 
غير مناسبين لمهمة بناء دولة، أو الحكم بشفافية، أو لبنية راسخة تعتمد حكم القانون.”

وإن كان العام الحالي يطوي صفحاته دون تحرر، ودون دولة، يبقى األمل معقودا أنه: في 
عاٍم ما سوف تكون لنا دولة. 

سياسيون ومحللون لـ “الحدث”: 

القيادة الفلسطينية في العام 2015 
“إنجازات دبلوماسية” بال نتائج  

قراءات في االقتصاد الفلسطيني للعام 2015
سيناريوهات محتملة القتصاد العام المقبل

يبدو االقتصاد الفلسطيني األعقد قراءة، مقارنة مع اقتصاد الدول المغايرة، 
والتي وضع العلماء له أسسًا ومؤشرات تسهل عملية الفهم والدراسة، بيد أن 

الحالة الفلسطينية ال تسمح لتلك المؤشرات بأن تكون الخارطة 

“بدل  في  النظر  تعيد  الحكومة  “الحدث”:  بـ  خاص 
المواصالت الثابتة” للموظفين

كشفت مصادر مطلعة لـ”الحدث” ان الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لدراسة 
ملف مواصالت الموظفين الذين يعملون في الوظيفة العمومية.

واشارت المصادر ان رئيس الحكومة د. رامي الحمد هلل، 

BDS جانب مضيء في صفحات السياسة واالقتصاد 
الفلسطينيين لعام 2015

اقتصاد غزة 2015 من سيء إلى أسوأ وسيناريوهات 2016 تشاؤمية

سياسيون وكتاب: انتفاضة القدس شكلت الحدث اإليجابي األبرز عام 2015
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الحصاد السياسي الضفة الغربية

في العام 2015 كان األمل بأن يتوحد شطرا 
األمل  لكن  االنقسام،  حالة  وتنتهي  الوطن 
تالشى كباقي السنوات التي مضت، وانطوى 
عام آخر بال وفاق أو وحدة وطنية، رغم مرور 
التوافق  حكومة  على  ونصف  عام  من  أكثر 

الوطني.
دون  دبلوماسية،  بإنجازات   2015 العام  يمر 
تردي  في  اختراقًا  تحدث  ملموسة  نتائج 
على  سلبًا  المنعكسة  السياسية،  األوضاع 
مناحي الحياة المختلفة اجتماعيًا واقتصاديا.

2015 إنجازات بال نتائج 
وإسرائيل تمعن في عدوانها

الصعيدين  على  الفلسطيني  الحراك  رغم 
 2015 العام  خالل  والدبلوماسي  السياسي 
لالعتداءات  حدًا  يضع  لم  ذلك  أن  إال   ،
المستوطنين  جرائم  وازدادت  اإلسرائيلية 

وجيش االحتالل بحق شعبنا.
وكان للحراك الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية 
صدى تمثل بداية في االنضمام إلى المعاهدات 
الدولية مرورًا برفع العلم الفلسطيني ألول مرة 
القرار  إلى  المتحدة ومبانيها  في أروقة األمم 
في  المصنعة  المنتجات  بوسم  األوروبي 
قبل  من  المتتالية  واالعترافات  المستوطنات 
دول عدة بالدولة الفلسطينية . مع ذلك لم يفلح 
تحصيل  تجاه  اختراق  إحداث  الحراك  هذا 

بالحصول  الفلسطيني  األمل  وظل  الحقوق، 
يواجه  االحتالل  تنهي  قرارات  على  فقط 
باحتماالت اإلخفاق والتعثر، في ظل استمرار 
العربي  والتشرذم  إلسرائيل  الغربي  االنحياز 
الذي ازداد سوءًا عما كان عليه في السنوات 
أشقائنا العرب”  التي خلت، حتى أن بعض “ 
تل  مع  العالقة  تحسين  إلى  وبادروا  ساهموا 

أبيب.

العام 2015 عام االستيطان
الحالية  اإلسرائيلية  اليمينية  الحكومة  عملت 
توسعاتها  تكثيف  على  المنصرم  العام  خالل 
األغوار  منطقة  في  خاصة  االستيطانية 

فيما  الضفة،  في  الكبرى  االستيطانية  والكتل 
فيما  يتسابقون  اإلسرائيليون  الوزراء  كان 
إلرضاء  االستيطانية،  البؤر  لزيادة  بينهم 

المستوطنين والحفاظ على مواقعهم.
الخرائط في مركز بيت الشرق  ووصف مدير 
خليل التفكجي عام 2015 بـ”عام االستيطان” 
مدن  في  االستيطاني  البناء  عمليات  الزدياد 

الضفة الغربية والقدس المحتلة هذا العام.
ولفت إلى أن هناك خطة ممنهجة لدى االحتالل 
اإلسرائيلي لمضاعفة االستيطان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وأضاف أن هناك سياسة 
الحكومة  أن  باعتبار  القدس  مدينة  باتجاه 
عاصمة  القدس  أن  على  تعتمد  اإلسرائيلية 

فلسطيني،  شريك  دون  األبدية  “إسرائيل« 
وبهذا األساس بدأ التوسع االستيطاني داخل 
العام الماضي اإلعالن عن  مدينة القدس وتم 
سكنية  وحدات  لبناء  المخططات  من  العديد 
لخلق  قائمة  مستوطنات  توسيع  أو  جديدة 

تواصل إقليمي بينها.
الذي   194 برنامج  أن  إلى  التفكجي،  ونوه 
وحدة  ألف   58 بإقامة  الماضي  العام  وضع 
بنجاح  يسير   2020 عام  بحلول  سكنية 

مستغاًل الظروف الدولية والمحلية.

المستوطنون أداة توجهها 
إسرائيل

وتابع التفكجي: »إن إسرائيل استغلت قضية 
المستوطنين  عدد  لزيادة   1991 عام  السالم 
داخل الضفة، ليتحولوا اليوم إلى أداة توجها 
الحكومة بإتجاه الفلسطينين، حيث شهدنا هذا 
المواطنين  على  المستوطنين  اعتداءات  العام 

وحرقهم للمنازل والمواطنين واألشجار«. 
التي  االلتفاقية  الشوارع  ذلك  إلى  يضاف 

أيام ويطوي العام 2015 صفحاته التي حملت في طياتها الوجع واأللم، وسطرت نهايتها بدماء 
الشهداء أطفاال وفتيات وشبانا بانطالق هبة شعبية يتيمة يقودها شباٌب يائس من ممارسات 

االحتالل ومستوطنيه، ومن انسداد أي أفق سياسي أمامه.

سياسيون ومحللون لـ “الحدث”: 

القيادة الفلسطينية في العام 2015 “إنجازات 
دبلوماسية” بال نتائج  

تبني سياسة “أضعف اإليمان” في تقديم ملفات الجنائية 
عام  2016 

ال أفق لحل سياسي أو مصالحة وطنية ..وهو بداية مرحلة 
جديدة يحددها الشعب بنفسه

الحدث: فرح المصري ، حيدر دغلس

غسان الشكعة عيسى قراقع هاني المصري
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وضعت عام 1983 ضمن »األمر العسكري« 
واحدة  دولة  في  دولتين  إلقامة  اآلن  وينفذ 
“مستوطنات”  دولة  الغربية  الضفة  داخل 

ودولة تجمعات فلسطينية. 

2016 سيشهد توسعات 
كثيفة استيطانية 

ستعمل  اإلسرائيلية  السياسة  أن  إلى  وأشار 
بشكل  المستوطنات  تثبيت  على  المقبل  العام 
شرعي، خاصة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الحدود  بترسيم  حاليًا  يقوم  نتنياهو  بنيامين 
االستيطانية، في محاولة لتوسيع االستيطان.

االستيطان أساسه القدس
وعند الحديث عن االستيطان اإلسرائيلي فإن 
التي  المستوطنات  الذهن  إلى  يتبادر  ما  أول 
العربي  الوجود  تنهي  وتكاد  بالقدس  تحيط 
فيها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي فيها.

وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس 
اإلسرائيلية  الحكومة  »إن  الرويضي:  أحمد 
على  العام  هذا  اعتداءاتها  من  كثفت 
خاص  بشكل  األقصى  والمسجد  المقدسات 
لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، بهدف تقليص وجود 
الفلسطينين في القدس، لمحو هويتها كمدينة 

عربية إسالمية مسيحية”.

إصرار إسرائيلي على تطبيق 
مخطط 2020

تميز  العام  هذا  أن  إلى  الرويضي  وأشار 
تطبيق مخطط  على  االحتالل  بإصرار حكومة 
القدس  مدينة  تطويق  2020 الذي يهدف إلى 
تكثيف  على  ركزت  ولذلك  بالمستوطنات، 
ومحيط  القدس  مدينة  قلب  في  االستيطان 
ومنطقة  جراح  الشيخ  )منطقة  القديمة  البلدة 
بطن  وحتى  حلوة  وواردي  الجوز  وادي 

الهوى(.
ولتحقيق هدفها بجعل القدس بغالبية يهودية، 
على  قيودها  بتشديد  االحتالل  حكومة  قامت 
األحياء العربية والتجار داخل مدينة القدس، 
وهدمت المنازل تحت حجج مختلفة، وصادرت 
سلوان،  منطقة  في  وخاصة  جديدة  عقارات 
نشاطات  إقامة  بحجة  مؤسسات  أغلقت  كما 
المقدسين،  من  الكثير  واعتقلت  القدس،  في 

حسب ما أكد الرويضي. 
العام  إسرائيل  تسعى  أن  الرويضي،  وتوقع 
المقبل لخلق واقع جديد وتكثيف العنف ضد 
للمسجد  القادمين  والمرابطين  المسلمين 

الحكومة  أن  حين  في  المبارك،  األقصى 
لتكثيف  موازنات  وضعت  اإلسرائيلية 
المقدسي  اإلنسان  تستهدف  التي  السياسات 
عن طريق استمرارها بهدم المنازل ومصادرة 

العقارات و منع البناء العربي في القدس.
محاوالت  أن  إلى  الرويضي  وأشار 
باحات  يهودية في  اقامة شعائر  المستوطنين 
الشعلة  كانت  المبارك  األقصى  المسجد 
استغلت  االحتالل  فحكومة  االنتفاضة،  وراء 
لفرض  محاولة  في  والدولي  العربي  الوضع 
أنها  إال  األقصى،  المسجد  على  الواقع  األمر 
الشرارة  سيكون  األمر  هذا  أن  تدرك  تكن  لم 

وراء اندالع االنتفاضة.

2015 عام الجريمة المنظمة 
بحق األسرى

»إن عام 2015 هو عام الجريمة المنظمة من 
قبل حكومة االحتالل بحق أبناء شعبنا، وبحق 
خالل  االحتالل  حكومة  تجاوزت  إذ  األسرى 
وضربت  الحمراء،  الخطوط  كافة  العام  هذا 
والشرائع  المعايير  كافة  الحائط  بعرض 
وإعدامات  اعتقاالت  من  والدولية،  اإلنسانية 
واعتقال جرحى،  إبعاد،  بيوت،  وهدم  وخطف 
الشهداء  جثامين  واحتجاز  ومداهمات، 
شؤون  هيئة  رئيس  يؤكد  حسبما  وغيرها”، 

األسرى والمحررين عيسى قراقع.
من  المعتقلين  عدد  أن  إلى  قراقع  وأشار   
القاصرين تجاوز 5000 معتقل، كما زاد عدد 
إداري،  معتقل   530 عن  اإلدارين  المعتقلين 
واألعراف  القوانين  جميع  يخالف  ما  وهو 
الدولية، مؤكدا أن إسرائيل مارست االعدامات 
حين  في  الشهداء  من   75% بحق  الميداينة 
أنه كان بامكانها اعتقالهم بدل من قتلهم على 

مجرد االشتباه.
تصعيدًا  شهد  الجاري  العام  »أن  وأوضح: 
بالمعتقلين  والتنكيل  التعذيب  سياسة  في 
جديدة  أقسام  وفتح  عليهم،  واالعتداء 
إلى  إضافة  المعتقلين،  األسرى  الستيعاب 
وانتهاك  األسرى،  على  اإلجراءات  تشديد 
الطبي  واإلهمال  االنفرادي  كالعزل  حقوقهم 
من  والحرمان  التعسفي  والنقل  واالقتحامات 
المالبس،  إدخال  من  األسرى  ومنع  الزيارات 
الفردية،  والعقوبات  الشتوية،  واألغطية 

والجماعية، وغيرها”.
أكبر  شهد  العام  هذا  أن  إلى  قراقع  وأشار 
اإلسرائيلية  العنصرية  التشريعات  من  حملة 
اعتقال  قانون  آخرها  كان  المعتقلين  ضد 

وزجهم  ومحاكمتهم  عامًا   14 بعمر  األطفال 
داخل السجون، وقانون التغذية القسرية بحق 

األسرى المضربين عن الطعام.

العام المقبل سيشهد 
احتجاجات واسعة داخل سجون 

االحتالل
وتوقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
حركات  القادم  العام  السجون  تشهد  أن 
الطعام  عن  اضرابات  إلى  تصل  احتجاج 
والتشديدات  القمعية  اإلجراءات  هذه  ضد 
المعتقلين  على  السجون  إدارة  تفرضها  التي 

وتحرمهم عن حقوقهم اإلنسانية والمعيشية.

إسرائيل تواصل تنفيذ برامجها 
التوسعية 

من  سبقه  لما  استمرار  هو   2015 »العام 
أعوام خلت على طريق تنفيذ إسرائيل خططها 
تريد  إذ  السنين،  عشرات  منذ  وضعتها  التي 
ال  الواقع حتى  االمر  فرض سياسة  إسرائيل 
يفاوض  أي شيء  الفلسطيني  المفاوض  يجد 

عليه«، حسبما يؤكد الخبير الدولي.
تابع حنا قوله: »إن إسرائيل ضد إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة إلى جانبها وهي تسعى إلى 
إقامة إمبراطورية في غزة مع مساعي إليجاد 
صالحيات أوسع للبلديات على شكل كنتونات 
أن  الدولي  الخبير  وبين  الغربية.  الضفة  في 
القضية  أميركا غير معنية على اإلطالق بحل 
بخيوط  بها  ترتبط  أن  تريد  وهي  الفلسطينية 
المصلحة  حسب  إال  تحركها  أن  تريد  وال 

األميركية. القومية 

العام 2016 عام سيئ على 
كافة المستويات

توقع   2016 العام  في  الوضع  وحول صورة 
هو  مما  أسوأ  الوضع  يكون  بأن  عيسى  حنا 
عليه اآلن ولن يكون هناك أفاق للحل إنما على 
الفلسطينية  للقضية  انهيار  سيكون  العكس 
الذي  الواقع  مع  للتعايش  تخديرنا  ربما  أو 

يفرضه االحتالل اإلسرائيلي.

عشرواي: العام 2015 عام 
صعب 

بدورها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
العام  الوضع خالل  إن  قالت  حنان عشراوي 
على  جدًا  صعب  عام  كان   2015 المنصرم 
مختلف المستويات سواء في الوضع الداخلي 

أو  االنقسام  وإنهاء  الداخلية  اللحمة  إلعادة 
اإلعمار  عملية  وإعادة  غزة  عن  الحصار  رفع 
عدم  نتيجة  جدًا  بطيء  بشكل  سارت  التي 
خالل  به  تعهدت  بما  المانحة  الدول  التزام 

مؤتمر شرم الشيخ إلعادة إعمار غزة.

 اختفاء األفق السياسي ألي 
حل

شهد   2015 العام  أن  عشراوي  وتشير 
حيث  مقبل،  سياسي  حل  ألي  األفق  اختفاء 
إلنهاء  جرائمها  من  وصعدت  إسرائيل  عملت 
دولي  تدخل  أي  غياب  ظل  في  الدولتين  حل 
للتخفيف من العنف أو التأزم من أجل إيجاد 

حل.
وترى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية  الدبلوماسية  التحركات  رغم  أنه 
الدولية  الجنايات  ومحكمة  المتحدة  األمم  في 
إال أن هذا التحرك لم يدفع بإيجاد تدخل جدي 
مما ساعد على اختفاء األفق السياسي ودفع 
دون  وجرائمها  أفعالها  تمارس  ألن  إسرائيل 

مراقبة. 

الهبة الشعبية إنجاز أيضًا 
الشعبية  الهبة  أن  عشراوي  واعتبرت 
الجماهيرية التي انطلقت شرارتها في الثالث 
إنجاز  الماضي  أكتوبر  أول/  تشرين  من 
حي  شعب  أننا  على  مؤشر  وهي  فلسطيني، 
وغير مهزوم وأن شعبنا قد حافظ على وجوده 
الظلم  وجه  في  الوطنية  وهويته  وصموده 

التاريخي الذي لحق به. 

“أل أرى أي أفق في العام 
”2016

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  وتوقعت 
2016 عامًا  التحرير بان يكون العام الجديد 
حافاًل في مواصلة إسرائيل جرائمها وخططها 
فرض  طريق  عن  الفلسطينية  القضية  إلنهاء 

إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.
»إن ما يجري هو مخطط يسير بشكل مكثف 
وسريع جدًا عن طريق العنف واللجوء للعنف 
في ظل غياب إرادة دولية إليجاد أي نوع من 
إنهاء  أو  التحرك السياسي لكف يد إسرائيل 

حسب عشراوي. االحتالل سياسيًا” 
 2016 العام  في  أفق  أي  أرى  »ال  وأضافت: 
المعادلة  على  ثانية  قضايا  أي  دخلت  اذا  إال 

تغير المنطق القائم أو السائد”. 
وإنهاء  الفلسطينية  بالوحدة  يتعلق  وفيما 

احمد الرويضي امين مقبول خليل التفكجي حنان عشراوي
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التنفيذية  اللجنة  عضو  شككت  االنقسام 
ينهي  حل  إلى  بالوصول  التحرير  لمنظمة 
هناك  كانت  إذا  إال  الداخلي  االنقسام 
»ضمائر حية بأن تغير بعض الناس نواياها 
باالبتعاد عن المصالح الفئوية والشخصية«.

اإلخفاق األكبر هو عدم تحقيق 
المصالحة والهبة الشعبية إنجاز

»إن العام 2015 حمل إنجازات وإخفاقات... 
االنقسام  استمرار  كان  إخفاق  أكبر  ولكن 
االتفاقات  كل  رغم  الفلسطيني،  الداخلي 
والموافقات  واالجتماعات  واالتفاقيات 
المسؤولة  األطراف  كل  ومطالبة  والمؤتمرات 
وهو  يزال..  ما  أنه  إال  بإنهاءه  االنقسام  عن 
الفلسطيني«.  المشروع  على  خطرًا  يشكل 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  يرى  حسبما 

التحرير غسان الشكعة.
الشكعة:  يقول  الشعبية  بالهبة  يتعلق  وفيما 
نعيشه  وما  والظلم  بالقهر  الشباب  »شعور 
األن من هبة شعبية هو رسالة للعالم بأنه يجب 

أن ترفعوا الظلم عن الشعب الفلسطيني«
 وأضاف الشكعة القضية في الهبة الشعبية 
شعور  وإنما  ال،  أم  إنجاز  قضية  أنها  ليس 
بالقهر والظلم والعجز وضياع  الفلسطينيون 
حل  أن  إلى  العالم  نظر  ولفت  المشروع 
السياسي  الحل  لب  الفلسطينية هي  القضية 
والسالم  األوسط  الشرق  في  السالم  ولب 

العالمي. 

ثالثة أسباب وراء التمادي 
اإلسرائيلي 

ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أن التمادي اإلسرائيلي في عدوانه وجرائمه 
أن  أولها:  ضد شعبنا ينبع من ثالثة أسباب 
وهو   1967 العام  منذ  اإلسرائيلي  الجانب 
سواء  مخططاته  لتنفيذ  مراحل  سياسة  يتبع 

فيما يتعلق باألرض أو المشروع.
الشكعة،  يرى  حسبما  الثانية  والقضية 
االنقسام الفلسطيني، وهو عامل أساسي في 
تشجيع إسرائيل لما تقوم به. والقضية الثالثة 
بالحروب  الكبرى  والدول  اإلقليمي  االنشغال 
اإلرهاب  محاربة  مسمى  تحت  المنطقة  في 

جعل إسرائيل تتمادي في ممارساتها...

2016 سنتسلم شهادة وفاه 
مشروعنا الوطني الفلسطيني 

إذا...
عضو  يرى   2016 العام  توقعات  وحول 
غسان  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
وفاة  شهادة  سنتسلم  »أننا  الشكعة: 
حل  إلى  نصل  لم  إذا  الفلسطيني  مشروعنا 

ينهي االنقسام«.

لدينا درجة عالية  يكون  أن  »األمل  وأضاف: 
من االنتماء والوعي والمصلحة العامة إلنهاء 
كافة  لحل  السحري  الحل  هو  ألنه  االنقسام 
المشروع..  تحقيق  فرصة  وتقريب  قضايا 
إلى  نصل  ولم   2016 العام  انتهى  إذا  وإال 

حل سنصدر وفاة لمشروعنا الفلسطيني”.

العام 2015 على الصعيد 
المحلي “سر مكانك”

الثوري  المجلس  سر  أمين  يرى  بدوره 
حققت  القيادة  أن  مقبول  أمين  فتح  لحركة 
والدبلوماسي  السياسي  الصعيد  على 
الصعيد  على  أنه  إال  اإلنجازات،  من  الكثير 
اإلسرائيلية  االعتداءات  تواصلت  الوطني 
عمليات  بمواصلة  وتصاعدت  واالستيطانية 

القتل والهدم واالعتقاالت.
“أننا  مقبول:  أوضح  المحلي  الصعيد  وعلى 
إلى  واحدة  خطوة  نتقدم  ولم  مكاننا  بقينا 
عقد  أو  االنقسام  إنهاء  في  سواء  األمام 

المجلس الوطني«.
وأضاف أن ما ساعد في استمرار االنقسام 
وطنية  ليست  خارجية  اجندات  هناك  أن  هو 
استعادة  وتعطل  الوطنية  الساحة  على  تعمل 
الوقت  في  مشيرًا  االنقسام،  وإنهاء  الوحدة 
ذاته إلى أن حماس واشتراطاتها كان له دور 

كبير في تعطيل المجلس الوطني.

2016 المشهد قاتم وغير 
واضح المعالم 

“ليس هناك تفاول النهاء االنقسام على المدى 
المنظور وليس هناك تفاؤل بانفراج سياسي 
للعدوان  حد  بوضع  تفاؤل  هناك  وليس 
اإلسرائيلي واالستيطان«، حسبما يرى أمين 

سر المجلس الثوري.
ويضيف: »اعتقد ان الوضع يذهب لمزيد من 
الفلسطينية  الساحة  على  والتصعيد  العنف 
الدولي  المجتمع  انشغال  مع  وخاصة 
مما  واإلرهاب  العنف  يسمى  ما  لمحاربة 
بحق  جرائمها  ممارسة  إلى  إسرائيل  يدفع 

شعبنا”.

2015 بداية مرحلة جديدة
»إن  المصري:  هاني  السياسي  المحلل  قال 
أعراض حمل  أحشائه  في  2015 حمل  عام 
الفلسطينيه  القياده  بدت  فقد  جديدة  لمرحله 
وأكثر  السالم  عملية  سمي  مما  يأسًا  أكثر 
المجلس  أن  لدرجة  أوسلو  بطريق  كفرًا 
آذار  في  حاسمة  قرارات  اتخذ  المركزي 
في  التنفيذيه  اللجنة  عليها  وأكدت  الماضي 
البحث  يزال  الماضي وال  ثاني  شهر تشرين 
عواقب  تجنب  وفي  تنفيذها  كيفية  في  جاريًا 

هذا التنفيذ إن حصل”.

األمريكية  اإلدارة  “إن  لـ”الحدث”:  وأضاف 
تحاول  لن  أنها  العام  بداية  منذ  أعلنت 
استئناف المفاوضات للتوصل التفاق سالم، 
لمنع  إجراءات  به هو  ما ستقوم  وأن أقصى 
فيما  السلطة،  انهيار  دون  والحؤول  التدهور 
إدارة  قررت  الذي  الثمن  جزءًا من  اعتبر 
االتفاق  عن  تعويضًا  إلسرائيل  دفعه  أوباما 
حكومه  عارضته  الذي  اإليراني  النووي 

نتنياهو”.

البعد الدولي و”سياسة 
أضعف اإليمان”

وأشار المصري إلى أنه بالرغم من انضمام 
وتقديمها  الجنايات  محكمه  إلى  فلسطين 
العديد من الشكاوى ضد إسرائيل إال أنها 
امتنعت عن تنظيم حمله سياسية قانونية ما 
اعتبره الكثير من المراقبين نوعًا من األخذ 
السياسة  وهي  اإليمان،  أضعف  بسياسة 
التي ميزت الموقف الفلسطيني حول العديد 
 BDS من الملفات مثل تأييد حمله المقاطعة
بدون تبنيها، وكذلك األمر بالنسبة للمقاومة 
الشعبية التي أعلنت تبنيها دون وضع خطة 

وتوفير اإلمكانيات والمتطلبات الالزمة.

ملف المصالحة وإنهاء 
االنقسام

وأفاد المحلل السياسي هاني المصري، أنه 
إال  وطني  وفاق  حكومة  تشكيل  من  وبالرغم 
أننا لم نتحرك خطوة حقيقية واحدة في اتجاه 
َطي صفحة االنقسام األسود بل تم التراجع 
إلى الخلف كما ظهر من خالل تعديل حكومة 
ذلك  على  وطني  اتفاق  بدون  مرتين  الوفاق 
المجلس  لعقد  االنفرادية  الدعوة  خالل  ومن 
أجل  من  عنها  والتراجع  بمن حضر  الوطني 
بمشاركه  للمجلس  جلسه  لعقد  التحضير 
أن  دون  تمضي  هي األشهر  وها  الجميع 
عقدت  وإذا  تعقد،  أن  يمكن  متى  أحد  يعرف 
هل ستكون خطوة إلى األمام أم تقضي على 
ما تبقى من شرعية لمنظمة التحرير بعد أن 

قزمت وجمدت منذ توقيع اتفاق أوسلو.

2016 ستشهد بداية مرحلة 
جديدة يحددها الشعب بنفسه

كان  كما  األمل  »يبقى  المصري:  وتابع 
الفلسطيني  الشعب  دائمًا معقودًا على  األمر 
للشهر  مستمرة  انتفاضية  موجة  فجر  الذي 
بأن  للجميع  رسالة  في  التوالي  على  الثالث 
وال  أحدًا  ينتظر  لن  الفلسطيني  الشعب 
لالنقسام  إنهاء  أو  للمفاوضات  استئناف 
بيده  قضيته  بزمام  وأنما سيمسك  غيره،  أو 
وحقوقه  وجوده  على  الحفاظ  يستطيع  حتى 
ومكتسباته تمهيدًا لمرحله الحقة آتية ال ريب 

واالستقالل  بالحرية  أهدافه  إلنجاز  فيها 
الحل  إنجاز  طريق  على  والمساواة  والعودة 
الديمقراطية  فلسطين  كل  على  التاريخي 
والمسيحيين  المسلمين  فيها  سيعيش  التي 
واليهود بمساومة بدون صهيونية واستعمار 

استيطاني عنصري”.

2015 العام األكثر تطرفًا بحق 
الفلسطينين

إسرائيل  شهدت   2015 المنصرم  العام  في 
بحق  تطرفًا  أكثر  جعلها  جذريًا  تحواًل 
اليمين  حكم  تعزيز  وهو  الفلسطينين، 

المتطرف.
ويقول الخبير في الشؤون اإلسرائيلية نظير 
مجلي: »إن إسرائيل شهدت هذا العام حدثًا 
وهو  الفلسطينين،  بحق  تطرفًا  أكثر  جعلها 

تعزيز حكم اليمين المتطرف”.
تحالف  »إن  لـ”الحدث”:  وأضاف 
اليمين عزز من  اليهود مع قوى  المتديننين 
حكم األخيرة رغم أنها حكومة أقلية بأكثرية 
أكثر  إسرائيل  جعل  ما  فقط،  واحد  صوت 
تخلفًا وعنصرية وبشاعة وأبعد ما تكون عن 

الديمقراطية”.
قيم  عن  إسرائيل  تراجع  أن  إلى  وِأشار 
من  العديد  يقلق  بدأ  الديمقراطية  في  عديدة 
اإلسرائيلين العقالء، ولكن لألسف المعارضة 
اإلسرائيلية لن تفرز بدياًل مناسبًا مقنعًا في 

المجتمع اإلسرائيلي حتى يجري التغير.

الفلسطينيون في الداخل 
حققوا إنجازًا تاريخيًا

وأكد مجلي أن تحول العرب إلى قوى ثالثة في 
يلبي طموحات  البرلمان يعد إنجازا تاريخيا 
تأتي  أن  استطاعت  العربية  فالقائمة  كبيرة، 
برلماني  وحضور  وملفت  جديد  باستقطاب 
كبير ارتفع من 11 مقعدًا وحتى 13 مقعدًا، 
استغالله  يتم  أن  ويجب  كبير  حدث  وهذا 

لتحقيق العديد من المطالب المهمة.

حظر نشاط الحركة اإلسالمية
السياسة  إن  مجلي  قال  السياق،  ذات  في 
بمنع  قامت  المتطرفة  اليمنينة  اإلسرائيلية 
 17 وحظرت  النشاط  من  اإلسالمية  الحركة 
بالهجوم  تلميحات  وهناك  لها،  تابعة  منظمة 
لتصفية  وتهديدات  الوطني،  الحزب  على 
في  اليهودية  والحركات  الجمعيات  من  عدد 
اإلنسان  حقوق  عن  تدافع  التي  إسرائيل 
مثل:  إسرائيلي  في  الديمقراطية  وقيم 
وهم يفعلون ذلك  “منظمة يكسرون الصمت” 
يريدون  ألنهم  إنما  الفلسطينين  لخدمة  ليس 
ديمقراطية  قيم  ذات  تقوم  أن  إلسرائيل 

حقيقية.

صـحـيــفــة اقـتـصاديــة اجـتـمـاعـيــة ثقافية
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ومع انتهاء العام االقتصادي 2015، ظهرت األرقام بمعاٍن إيجابية 
تحسب  إنجازات  من  العام  تخلله  بما  تفاؤلية  نظرة  تحمل  حينًا، 
لصالح االقتصاد العام، وبين أرقاٍم تعكس بؤس سنوات اقتصادية 
مظلمة، تستمر في التراجع نحو األسفل، ليكون العام االقتصادي 

أسوأ حظًا من سابقه، لعّله يحمل للعام القادم حظًا أوفر. 
منتصف  صدر  لها،  تقرير  في  أظهرت  الفلسطينية  النقد  سلطة 
التحديات  استمرار  أن  الحالي،  ديسمبر  األول/  كانون  شهر 
والمخاطر التي تهدد االقتصاد الفلسطيني، تحّد من قدرته على 

النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
مشيرة إلى أن أبرز تلك التحديات: استمرار االحتالل اإلسرائيلي 
لنظيره  الفلسطيني  لالقتصاد  قسرية  تبعية  من  يفرضه  وما 
الخارجية،  والمساعدات  الدعم  على  واالعتماد  اإلسرائيلي، 

وتزايد حالة عدم اليقين السياسي واالقتصادي.
وبّين التقرير، الذي وصلت لـ”الحدث” نسخة منه، أن جميع هذه 
العوامل والتحديات، ساهمت في تباطؤ النمو االقتصادي خالل 
السنوات األخيرة، وفي بعض األحيان تحقيق معدالت نمو سالبة 
كما حدث في العام 2014، ناهيك عن تداعيات األداء االقتصادي 
على معدالت البطالة التي ظلت ضمن مستويات مرتفعة، وباألخص 
في قطاع غزة، كون معدالت النمو المتحققة غير كافية الستيعاب 
تزايد  من  الحد  وبالتالي  العمل  عرض  في  المضطردة  الزيادة 

معدالت البطالة.
27.4 في  إلى  الفلسطينية  األراضي  البطالة في  وارتفعت نسب 
بلغت  بينما  الجاري،  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  المئة، 
نسبة الفقر 25 في المئة في الضفة الغربية، و80 في المئة في 

قطاع غزة.
يحقق  أن  المتوقع  من  أنه  إلى  النقد  سلطة  تقديرات  وأشارت 
تصل  حقيقيًا  نموًا   2015 العام  خالل  الفلسطيني  االقتصاد 
في   0.2 بنحو  تراجع  مع  مقارنة  المائة  في   3.1 إلى  نسبته 
اإلنفاق  بتزايد  أساسي  بشكل  مدعومًا   ،2014 عام  في  المائة 

إلى جانب  إعادة إعمار قطاع غزة،  المرتبط بعملية  االستثماري 
االستدانة  من  الممول  االستهالكي  اإلنفاق  في  التحسن  بعض 

والقروض المصرفية وتزايد عدد العاملين في )إسرائيل(. 

االقتصاد الفلسطيني:  طوارئ.. دولة.. أم 
اقتصاد صمود؟ 

يعتقد رئيس قسم االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، د.شاكر 
أسبابه  تعود  بنيوي،  الفلسطيني  االقتصاد  في  الخلل  أن  خليل، 
اقتصادية  استراتيجية  تحقيق  في  الوطنية  الرؤى  انعدام  إلى 

واضحة تقوم على قاعدة »اقتصاد الصمود«.
ويرفض أستاذ االقتصاد مرارًا، أن يكون لفلسطين اقتصاٌد مبنٌي 
الطوارئ«،  »اقتصاد  على  حتى  أو  »الدولة«  وجود  فكرة  على 

بدوره  الذي  الصمود،  اقتصاد  في  يكمن  الحل  أن  إلى  مشيرًا 
يعزز صمود المواطن الفلسطيني في دولته المحتلة.

التي  االعتبارات  من  االقتصاد، شاكر خليل، جملة  ويذكر خبير 
يقوم اقتصاد الصمود باألخذ بها وال يأبه االقتصاد الفلسطيني 

القائم لها: 
االعتبار األول قائٌم على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتناهية   -
الصغر، من خالل استراتيجية وطنية، تخدم من خاللها الشريحة 

األكبر.  المجتمعية 
- واالعتبار الثاني وهو األهم، إعادة النظر في االقتصاد الزراعي 
الشريحة  تخدم  مساندة،  اقتصادية  باستراتيجيات  وتعزيزه 
األوسع في المجتمع الفلسطيني ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

صمود  تعزيز  شأنهما  من  االعتبارين  هذين  أن  إلى  منوهًا 
المواطن الفلسطيني بعيدًا عن المشاريع الكبيرة الهائلة، معتبرًا 
الموازنة  بدليل  االعتبارين،  هذين  يهمش  الحالي  االقتصاد  أن 
عن  تزيد  ال  والتي  الزراعي  للقطاع  االقتصاد  يخصصها  التي 

1% على سبيل المثال ال الحصر. 
معالمه،  وضوح  عدم  في  الفلسطيني  االقتصاد  مشكلة  وتكمن 
فيكون تارة اقتصاد طوارٍئ تحكمه موازنة تقشف، وتارًة أخرى 
وطنية  رؤى  طياته  في  يحمل  ال  »مستقلة«  دولة  اقتصاد  تجده 
لشعب تحت االحتالل مناقضًا استقالله بقبول مساعدات خارجية 
الواقعية،  من  بعضًا  سياساته  في  يحمل  أن  من  بداًل  متذبذبة، 

ليكون اقتصاد صمود يساهم في تعزيز الوجود الفلسطيني. 
عن  كشف  هلل،  الحمد  رامي  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  وكان 
»تراجع حاد«، في المنح والمساعدات المالية الخارجية، بنسبة 

المغايرة،  الدول  اقتصاد  مع  مقارنة  قراءة،  األعقد  الفلسطيني  االقتصاد  يبدو 
أن  بيد  والدراسة،  الفهم  عملية  تسهل  ومؤشرات  أسسًا  له  العلماء  والتي وضع 
الحالة الفلسطينية ال تسمح لتلك المؤشرات بأن تكون الخارطة التي تقود العملية 
االقتصادية، األمر الذي يجعل مراقبته بحاجة دائمة إلى سيناريوهات اقتصادية تتراوح 

ما بين الممكن والال معقول. 

قراءات في االقتصاد الفلسطيني للعام 2015

سيناريوهات محتملة القتصاد العام المقبل
االقتصاد الفلسطيني ما بين “اقتصاد الدولة” ... 

“اقتصاد الطوارئ” ... و”اقتصاد الصمود”!

الحدث - آيات يغمور، محمد غفري 

الحصاد االقتصادي الضفة الغربية
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في  تزال  ما  »المساعدات  أن  موضحًا   ،2001 عام  منذ   %43
تراجع مستمر، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية«.

الحكومة  تلقتها  التي  المالية،  والمساعدات  المنح  وبلغت 
الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/تشرين 
بلغت  بانخفاض  أمريكي،  دوالر  مليون   685.4 الماضي،  أول 
نسبته 27%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت، وفق 

أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
لترشيد  سياسة  نفذت  “الحكومة  أن:  هلل،  الحمد  وأوضح، 
عائدات  من  ورفعت  المالية،  المنح  تراجع  مع  تزامنًا  النفقات، 
متوسط شهري  إلى  الجاري  العام  )المقاصة(، خالل  الضرائب 
يبلغ 175 مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع 90 مليون دوالر خالل 

عام 2011”.

الهبة الشعبية وتداعيتها االقتصادية
تشهد األراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/تشرين أول الماضي 
إلى  البعض  ذهب  اإلسرائيلي،  االحتالل  وجه  في  هبة جماهيرية 
تسميتها بـ »انتفاضة القدس«، على خلفية إصرار المستوطنين 

اليهود، اقتحام المسجد األقصى المبارك.
االحتالل  سلطات  تواصل  الجماهيرية،  الهبة  الستمرار  ونتيجة 
على  للضغط  وممارساتها  التعسفية  اإلسرائيلي إجراءاتها 

االقتصاد الفلسطيني، مما يقوده إلى مزيد من التدهور.
وكان أبرز هذه اإلجراءات، قيام االحتالل اإلسرائيلي بسحب 1200 
الغربية ومنعهم من  الضفة  في  الفلسطينيين  العمال  تصريح من 
العمل في “إسرائيل”، األمر الذي سيعمل على رفع نسب البطالة 
الغربية،  الضفة  في  وتحديدًا  الفلسطينية  األراضي  في  والفقر 
على  الخناق  تضييق  اإلسرائيلي  االحتالل  مواصلة  إلى  إضافة 
المحالت التجارية في القدس، من خالل فرض ضرائب وغرامات 
التجارية  الحركة  تراجع  عليه  يترتب  مما  واهية،  بحجج  كبيرة 
نتيجة عدم قدرة أصحاب هذه المحالت دفع هذه الضرائب وإغالق 

البعض منها.
وبحسب تقديرات الخبراء االقتصاديين، أدت الهبة الجماهيرية إلى 
انخفاض في نسبة الصادرات والواردات الفلسطينية تبعًا لتحكم 
سيترتب  الذي  األمر  المعابر،  كافة  في  الكامل  االحتالل  سلطات 
عليه تراجع كبير في الصناعات الفلسطينية نتيجة ارتباط حركة 
الصادرات والواردات بالمعابر والموانئ اإلسرائيلية التي تمر بها.
المساعدات  بتجميد  قامت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  كما 
المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ قيمتها 
370 مليون دوالر، وذلك بذريعة عدم قيام السلطة بإجراءات فعلية 

لوقف االنتفاضة وعدم التزامها باالتفاقيات.
وفي المقابل وبالنظر إلى الجانب اإلسرائيلي، يؤكد خبير االقتصاد 
التي  الكريم، ضرورة االبتعاد عن األوهام االقتصادية  نصر عبد 
الوضع االقتصادي  أن  يعتقد  الفلسطيني وتجعله  الشعب  تضلل 
اإلسرائيلي في طريقه نحو الهالك من أجل الخسائر االقتصادية 

سمي  ما  أو  الجماهيرية  الهبة  بسبب  االحتالل  يتكبدها  التي 
من  تجعل  األوهام  هذه  مثل  أن  موضحًا  الثالثة”،  بـ”االنتفاضة 
وحيدة  كطريقة  وغيرها  المقاطعة  حركة  على  متكلين  الساسة 

للمقاومة.
الكريم  عبد  يؤكد  “إسرائيل”  تكبدتها  التي  الخسائر  وحول 
السوق  عن  االستغناء  باستطاعته  اإلسرائيلي  االقتصاد  أن 
المساعدات  حجم  إلى  نظرًا  بسهولة،  وعمالتها  الفلسطينية 
األوروبية واألمريكية التي تتلقاها “إسرائيل”، وتمكنها من ملئ 
هذا الفراغ بسهولة، عالوة على أن حجم الصادرات اإلسرائيلية 
االقتصاد  في  ثقاًل  وتشكل  وزنًا  تحمل  التي  وهي  هائلة 

اإلسرائيلي”. 

»إسرائيل« تسرق 100 مليون شيكل من 
العمال الفلسطينيين في العام 2015

الزعبي،  حنين  اإلسرائيلي  »الكنيست«  في  النائبة  كشفت 
عامل  ألف   100 يقارب  ما  هناك  أن  تفيد  خطيرة،  معطيات  عن 
فلسطيني في الداخل المحتل يعمل معظمهم في البناء، ويحملون 
باستغاللهم  اإلسرائيلية  االحتالل  سلطات  تقوم  عمل،  تصاريح 
بالعمالة الرخيصة، فهم يعانون من النقص في الخدمات الطبية 
والتوفيرات  الصحية  التغطية  منها  السلطات،  قبل  من  الُملزمة 

والتعويضات، والتي تسرقها إسرائيل سنويًا. 
في  شيكل  مليون   100 مبلغ  سرقة  جرى  أنه  الزعبي  وأكدت 
العالجات  األموال  هذه  تغطي  أن  دون  وحدها،  األخيرة  السنة 
طريق  عن  الفلسطينيين  العمال  إلى  ترجع  أن  ودون  الصحية، 

الفلسطينية.  السلطة 
عليها  كان  العمال،  من حق  المبالغ هي  »هذه  إن:  زعبي  وقالت 
أن تصرف مقابل عالجات طبية جراء تعرضهم إلصابات العمل، 
لكنها ال تصرف إال مقابل العالج األولي ودون أن تغطي مصاريف 
المكوث في المستشفى أو العالج المكمل، أو الحاالت المرضية. 
استكمال  عن  أو  العالج  عن  االستغناء  عن  العمال  ُيجبر  مما 
العالج في الضفة، ودون أن يتم تغطية ذلك من مدخراتهم التي 

تبقى في خزينة المالية اإلسرائيلية«.
للعمال  ليس  »إنه  زعبي:  فقالت  التقاعد،  مخصصات  عن   أما 
المرضية  المخصصات  حجم  لمعرفة  وسيلة  أي  الفلسطينيين 
ومخصصات التقاعد وغيرها، حيث ال يقدم لهم أي تقرير من قبل 
يعرفون  فهم ال  وبالتالي  المختلفة،  الصناديق  أو  العمل  صاحب 
حجم التوفيرات التي يملكونها، وعندما يطالبون بها، ال توفر لهم 
أي وسيلة لمعرفة إذا كان المبلغ يمثل حقيقة ما يجب أن ينالوه 

أو أقل، ال يوجد أي طريقة للتحقق من ذلك«.

خسائر االقتصاد الفلسطيني 7 مليارات 
دوالر سنويًا بسبب المستوطنات

السياسات  »شبكة  عن  صادر  دولي  تقرير  معطيات  أظهرت 

الفلسطينية«، أن المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي 
أهم  من  وتحرمه  الفلسطيني،  االقتصاد  تخنق  الغربية،  الضفة 
مباشرة  خسائر  وتكبده  المحلي،  لالقتصاد  المحفزة  الموارد 

وغير مباشرة تقدر بنحو 7 مليارات دوالر أميركي سنويًا.
وبّين التقرير، أن 599 ألف مستوطن يعيشون في 43 في المئة 
من مساحة الضفة الغربية، ويستنزفون غالبية الثروات الطبيعية، 
ويكبدون االقتصاد الفلسطيني خسائر تتجاوز 3 مليارات دوالر.
الغربية،  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  إلى  التقرير  وأشار 
رفع نسب البطالة والفقر للشباب والعائالت الفلسطينية، وأعاق 
االقتصادي،  النمو  نسب  من  وقلص  والبضائع،  األفراد  حركة 

وتراجع المناخ االستثماري.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، قّدر خسارة 
للمناطق  استغالله  عدم  نتيجة  سنويًا،  الفلسطيني  االقتصاد 
3.4 مليار دوالر  المسماة )ج(، التي تحتلها »إسرائيل«، بنحو 

أميركي.
التوسع  الخسائر،  بين  من  أن  »الشبكة«،  تقرير  وأوضح 
حصة  من  قلص  الذي  واألراضي،  المياه  وسرقة  االستيطاني، 
المئة،  في   13.3 من  المحلي،  الناتج  من  الفلسطينية  الزراعة 
العام 1994، إلى 4 في المئة خالل العام الماضي، في الضفة 

الغربية.
وتطرق التقرير إلى الموارد، التي وصفها بـ »الهائلة«، في منطقة 
األغوار والبحر الميت، شرقي الضفة الغربية، وهي مناطق تحت 

االحتالل اإلسرائيلي.
ووفق التقرير فإن القيود اإلسرائيلية التي تحول دون االستفادة 
التجميل  مواد  صناعات  وإقامة  الميت،  البحر  موارد  من 
وصناعات قائمة على التعدين )المغنيزوم والبوتاس والبرومين(، 
أميركي«،  دوالر  مليون   918 الفلسطينية سنويًا  »تفقد الخزينة 

وهو رقم أكده تقرير سابق عن البنك الدولي.
على  مقدرتهم  عدم  من  الفلسطيني  االقتصاد  خسارة  وتبلغ 
)ج(، بنحو  المسماة  المناطق  استخراج الحجارة والحصى من 

575 مليون دوالر أميركي سنويًا.
الكهرومغناطيسي،  المجال  اإلسرائيلية  السيطرة  "وطالت 
بخسائر  يتسبب  ما  المستوطنات،  وجود  بفعل  الفلسطيني، 
لمشغلي االتصاالت الفلسطينيين تتراوح بين 80 - 100 مليون 

دوالر سنويًا"، حسب تعبير الشبكة.
وحسب التقرير، »بلغت خسائر الفلسطينيين من عدم استغاللهم 
للمياه في الضفة الغربية، وعدم وصولهم لمصادرها، لنحو 663 

مليون دوالر أميركي سنويًا«.

نسبة التغير على أسعار صرف العمالت 
مقابل الشيقل تراوحت بين %10-5

بداية  منذ  الشيقل،  مقابل  العمالت  أسعار صرف  بيانات  تشير 
2015 وحتى نهايته، أن نسبة التغير في صرف العمالت  العام 
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تراوحت بين %10-5.
محمد  االقتصادي  الخبير  أوضح  التغيرات،  هذه  أسباب  وحول 
في  الضعيفة  التضخم  نسبة  إلى  يعود  التغير  هذا  أن  قرش، 
االقتصاد  على  ذلك  يعكسه  وما   ،2015 العام  خالل  إسرائيل 
إلى  أدى  الذي  األمر  االقتصادين،  الرتباط   تبعًا  الفلسطيني 

استقرار صرف العمالت.
تضخم  هناك  يكن  لم  وطالما  أنه  لـ«الحدث«،  قرش  وأكد 

اقتصادي، فإن العمالت سوف تكون مستقرة إلى حد كبير.
تخفيض  أسلوب  تعتمد  »إسرائيل«  أن  االقتصاد،  خبير  ويرى 
في  صادراتها  منافسة  لتضمن  ضعيفًا  وتبقيه  الشيقل،  عملة 
وبالتالي  أقل  تكون  اإلنتاج  تكلفة  أن  )أي  العالمية  األسواق 

تستطيع أن تصدر منتجات بأسعار منافسة(.
وحول توقعات أسعار صرف العمالت للعام القادم، قال قرش إنه 
اذا استمر المؤشرات األساسية لالقتصاد كما هي، ولم تحصل 
هناك حروب كبيرة أو زالزل أو أي تغيرات غير منتظرة، لن يتغير 
بشكل  العام  هذا  عن  القادم  العام  العامالت خالل  سعر صرف 

كبير.
في  الدوالر  على  الفائدة  أن سعر  االقتصادي،  الخبير  وأوضح   
 ،%0.50-0.25 ارتفع ضمن معدل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
 %3-2 من  العمالت  صرف  سعر  يزداد  أن  المتوقع  من  لذلك 
وأسعار  يرتفع،  والذهب  قوي  الدوالر  ألن  ذلك،  من  أكثر  وليس 

النفط تنخفض إلى 40 دوالر للبرميل.
في حين يتوقع كبار االقتصاديين المختصين بعملة »الشيقل«، 
ست  قبل  إسرائيل  شهدته  الذي  األكبر  االنخفاض  إلى  عودته 

سنوات أي عام 2009، نتيجة الظروف السياسية األخيرة. 
سوق  في  التجاري  االستراتيجي  التبادل  رئيس  أكده  ما  وهذا 
المال في نيويورك دانييل تيجوازر، في مقال نشره موقع  رأس 
“»Bloomberg االقتصادي والذي أشار من خالله إلى عاملين 
بحلول   %10 نسبته  تعثر  إلى  الشيقل  عملة  سيرسالن  مهمين 
واالكتشاف  الصيني،  االقتصادي  التباطؤ  الحالي:  العام  نهاية 
إسرائيل  الذي سيجعل  “شروق”  الغاز  لحقل  الجديد  المصري 
بعيد  تسويقه  في  صعوبة  ستجد  إنتاجي  فائض  من  تعاني 

خسارتها لمصر كسوق استهالكي لصادراتها من الغاز.
التي  بالفترة  تذكره  والعالمية  الداخلية  العوامل  أن  ويضيف   
اندالع  التي شهدت  الثانية  األلفية  أوائل  في  القدس  في  عاشها 
تسجيل  من  االقتصادية  بالعملة  دفعت  التي  الثانية  االنتفاضة 

معدل انخفاض جديد.
ويعتقد تيجوازر أن ضعف عملة الشيقل يعكس حجم الصعوبات 
اإلسرائيلية والتحديات االقتصادية التي كانت تعيشها إسرائيل 
الراحة  من  نوعا  أعطى  الذي  األمر  األخيرة،  األحداث  قبيل 
نحو  باالقتصاد  دفعوا  الذين  اإلسرائيليين  للمسؤولين  النفسية 
مواجهة المزيد من التحديات، مساهمين في جعل البنك المركزي 

اإلسرائيلي يحقق 12 شهرًا على التوالي من التضخم. 

التغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات 
منذ بداية العام

وحتى   2015 العام  بداية  منذ  المحروقات  أسعار  بيانات  تشير 
ديسمبر  أول/  كانون  أن شهر  الفلسطينية،  األراضي  في  نهايته 
الجاري، سجل أقل األسعار منذ بداية العام، في حين كان شهر 

آذار/ مارس هو األعلى لنفس العام.

سيناريوهات االقتصاد لعام 2016
يبتعد خبراء االقتصاد عن إصدار أحكاٍم مسبقة تخص اقتصادنا 
في عامه المقبل، واكتفى غالبيتهم بطرح سيناريوهات محتملة لـ 
2016، منها ما يرتكز على ما هو قائم بعيدًا عن أية مستجدات، 
أسوأ  بظروف  مرتبٌط  سيناريو  وطرح  السلبية  تملكته  من  ومنها 
الوردية  عليه  طغت  ما  ومنها  وراءها،  االقتصاد  تجر  سياسيًا 
من  ضررًا  أخف  توقعاتهم  حسب  الجديد  العام  اقتصاد  فكان 

سابقه. 
وأجمع الباحثون في االقتصاد، أن االقتصاد الفلسطيني يتوجب 
عليه إعادة النظر في االتفاقيات االقتصادية التي تحكم سيطرتها 
على غالبية القطاعات، والتي من شأنها أن تحدث التغير األكبر 

في العام الجديد. 
تشير   ،2016 العام  خالل  الفلسطيني  االقتصاد  أداء  وحول 

الفلسطيني  االقتصاد  بنمو  ارتفاع  إلى  النقد  سلطة  تنبؤات 
2016 في حال حدوث تحسن جّدي  العام  7.1% خالل  بنسبة 
إعادة  عملية  وتسريع  األمني،  والوضع  السياسي  المسار  في 

إعمار قطاع غزة.
حاد،  بشكل  واألمنية  السياسية  األوضاع  تدهور  حال  في  أما 
فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع النمو الحقيقي بنسبة 
من  الفرد  نصيب  يتراجع  وأن   .2015 بالعام  مقارنة   %2.4
الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6%. كذلك يتوقع أن يكون لهذا 
السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدالت البطالة، لترتفع إلى 
حوالي 28 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العام 2016.
الموقعة في العاصمة الفرنسية باريس  وتحدد “اتفاقية باريس” 
في 29 نيسان )أبريل( 1994، العالقات االقتصادية بين السلطة 

الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي.
على السلطة الفلسطينية في اتفاقية باريس  وفرضت )إسرائيل( 
البضائع  وتصدير  استيراد  قضية  مجمل  في  إسرائيلية  معايير 
سوقًا  الضفة  جعل  في  ساهم  مما  وأنواعها  كميتها  حيث  من 

لمنتجات االحتالل.
هذه  فأن  الفلسطيني،  االقتصادي  الشأن  في  خبراء  وحسب 

فلسطينية، أو  االتفاقية تقف حائاًل أمام إنجاز شراكة أوروبية - 
أمام إنجاز اقتصاد وطني قائم على قاعدة إنتاجية.

وفي المحصلة، وبعيدًا عن تعقيدات األرقام والجداول االقتصادية، 
تبدو الخارطة االقتصادية مبعثرة المعالم، تحتاج إلى إعادة رسم 
كاملة، ومن أجل تقييم العام الحالي ووضع تنبؤات للعام الجديد، 
بعين  الماضية  السنوات  أخذ  الخارطة،  لهذه  بالقارئين  يجدر 
االعتبار حتى ال تكون النظرة سوداوية ال تحمل أماًل في أن يكون 

لالقتصاد الفلسطيني متنفٌس في أعوامه المستقبلية. 
أكثرها  إلى  وصواًل  المطروحة،  السيناريوهات  ورغم  ولكن، 
تفرضه حكومة االحتالل،  الذي  االقتصادي  الواقع  يبقى  تفاؤاًل، 
الفلسطيني،  االقتصاد  قيادة  في  المتبعة  المنهجية  ضعف  مع 
على  ملموسة  فروقات  إحداث  في  متبقية  آمال  أية  على  تطغى 

المدى القريب.

تجدر اإلشارة إلى أنه لم يصدر عن الجهات الرسمية 
أرقام  إية  التقرير،  إعداد  تاريخ  حتى  الفلسطينية 
جراء  الفلسطينية  االقتصادية  الخسائر  حجم  تظهر 

استمرار الهبة الجماهيرية.
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س: ما هي الشروط المطلوب تحقيقها ليتمكن 
الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ؟ 

منادية  العالمية  دعواتها  بتقديم  أعواٍم مضت  منذ عشرة   ،BDS تقوم 
العنصري  والفصل  االستيطاني  واالستعمار  االحتالل  دولة  عزل  إلى 
واالقتصادية  والثقافية  األكاديمية  المجاالت،  شتى  في  )األبارتهايد( 
والعسكرية، أماًل في أن تنصاع للقانون الدولي وتلبي ثالثة شروط تشكل 
الحد األدنى المطلوب لكي يمارس الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات 

حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بحسب القانون الدولي. 
إنهاء احتالل جميع األراضي العربية التي احتلت في 1967، بما في ذلك 

إزالة المستعمرات والجدار؛ 
إنهاء نظام الفصل العنصري )األبارتهايد( القائم في أراضي عام 1948 
ضد الجزء من شعبنا الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية؛ وعودة الالجئين 
إلى ديارهم األصلية التي شردوا منها، وهو حق طبيعي كفله القانون 

الدولي. 

س: ما هي أهم اإلنجازات التي حققتها حركة 
المقاطعة في المجال األكاديمي والثقافي؟ 

األكاديمية  للمقاطعة  المركزية  برشلونة  جامعة  أيام  قبل  انضمت   .1
إلسرائيل.

أمريكا  في  أكاديمية  جمعيات   9 المنصرمين  العامين  في  أيدت   .2
الشمالية المقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، كان آخرها جمعية 
أعضاء  من   %88 من  أكثر  صوت  التي  األمريكية  األنثروبولوجيا 

مؤتمرها لصالح المقاطعة.
3. انضمت اتحادات الطلبة في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وبلجيكا 
وكندا وجامعات الواليات المتحدة لحركة المقاطعة. وتتزايد قرارات 
من  االستثمارات  بسحب  المتحدة  الواليات  في  الطلبة  اتحادات 

الشركات المتورطة في جرائم االحتالل.
4. خالل 2015، صوت 73% من أساتذة وطلبة وعاملي كلية الدراسات 
الشرقية واألفريقية )SOAS( بجامعة لندن لصالح مقاطعة إسرائيل 
أكاديمًيا. كما صوت 68% من طلبة جامعة Sussex  بنعم لمقاطعة 

إسرائيل.
آالف  وقبلهم  إسرائيل  مقاطعة  بريطاني  وكاتب  فنان   1000 تبني   .5
األكاديميين والفنانين في اسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا. كما تعهد 
مؤخًرا أكثر من 600 أكاديمي بريطاني حتى اآلن بمقاطعة إسرائيل 

وااللتزام بنداء المجتمع الفلسطيني للمقاطعة.
6. قبل أسابيع، أيدت أربعة مهرجانات أفالم كولومبية المقاطعة األكاديمية 

إلسرائيل.
السود  بحقوق  تعنى  ومنظمة  أسود  ناشط  مائة  من  أكثر  أصدر   .7
األمريكيين نداء تاريخيا لدعم حركة المقاطعة BDS  والتأكيد على 

الروابط المشتركة بين نضال الشعب الفلسطيني ونضالهم من أجل 
الحرية والعدالة والمساواة.

س: كيف عملت حركة المقاطعة على إحداث 
فروقات ملموسة في المجال االقتصادي؟

 )UNCTAD( 1. أشار تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
االقتصاد  في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  انخفاض  إلى 
اإلسرائيلي خالل العام 2014 بنسبة 46% مقارنة مع عام 2013. 
وعزت إحدى معدات التقرير هذا االنخفاض الحاد لحركة المقاطعة 

BDS ومجزرة غزة.
 BDS 2. توقعت مؤسسة راند األمريكية الهامة أن تلحق حركة المقاطعة
خسارة بالناتج القومي اإلسرائيلي بنسبة 1-2% أي بين 28 و56 

مليار دوالر خالل 10 سنوات القادمة، إذا استمرت في صعودها. 
3. أشار البنك الدولي إلى انخفاض الصادرات اإلسرائيلية غلى السوق 

الفلسطينية في الربع األول من 2015 بنسبة %24.
بدأت شركات تصنيع السالح اإلسرائيلية تشكو من “أزمة” حقيقية   .4
فقد ظهرت  العالم.  في  إسرائيل  تراجع سمعة  جّراء  المبيعات  في 
األرقام مؤخرا انخفاض صادرات األسلحة اإلسرائيلية من 7.5 مليار 
دوالر عام 2012 إلى 5.5 مليار دوالر في عام 2014. وتتوقع شركات 
األسلحة اإلسرائيلية الكبرى أن تنخفض مبيعاتها هذا العام بنسبة 
53% لتصل 4 مليار دوالر، وذلك بسبب حمالت المقاطعة ضدها. 
والمجتمع  المقاطعة  حركة  نجحت  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على 
البرازيل  واليات  إحدى  حكومة  بين  عقد  بإنهاء  البرازيلي  المدني 

وشركة األسلحة اإلسرائيلية إلبيت.
بعد خسارة تجاوزت الـ 23 مليار دوالر، انسحبت شركة فيوليا للبنى   .5
التحتية من كل مشاريعها مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، بعد حملة 

مقاطعة ضدها انطلقت في عام 2008.
اضطرت  حتى  اإلسرائيلية  ستريم  تالحقت خسائر شركة صودا   .6
إلى إغالق مصنعها في مستعمرة معاليه أدوميم في الضفة الغربية 
المحتلة ونقله إلى مصنع جديد في النقب، متوهمة أن ذلك سيجنبها 
حملة المقاطعة ضدها. ولكن حملة المقاطعة مستمرة ضدها حتى 

اآلن.
7. قام أحد أكبر صندوق االستثمارات السيادية في العالم، الصندوق 
من  استثماراته  بسحب  دوالر(  مليار   810( النرويجي  الحكومي 
في  تقاعدي  صندوق  أكبر  ثاني  قام  كما  إسرائيليتين،  شركتين 
من  استثماراته  بسحب  دوالر(،  مليار   PGGM )200 هولندة، 

البنوك اإلسرائيلية الكبرى لتورطها في االحتالل. 
8. بعد تصاعد حملة المقاطعة ضدها خاصة في مصر وفرنسا، بدأت 
لقطع عالقاتها مع  أولية  باتخاذ خطوات  شركة االتصاالت أورانج 

الشركات اإلسرائيلية.
9.  باع صندوق بيل وميليندا غيتس حصته البالغة أكثر من 180 مليون 

دوالر من شركة G4S  األمنية بعد حملة ضغط من حركة المقاطعة، 
وذلك في إطار الحملة المتواصلة ضد شركة G4S المتواطئة في 
جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا خاصة في السجون وعلى 

الحواجز العسكرية.
10. انسحبت في 2014 بعض شركات اإلنشاءات العمالقة األوروبية من 
التنافس إلنشاء ميناءين يديرهما القطاع الخاص في أسدود وحيفا 

خوفا من حمالت المقاطعة.
حركة  نداء  العربية  العمل  منظمة  تبنت  العمالية،  الحركة  إطار  وفي 
المقاطعة.  األمريكية  كونتكت  والية  عمال  مؤتمر  تبني  كما  المقاطعة، 
وسبق ذلك تبني نقابة عمال اإلذاعة والكهرباء في أميركا للمقاطعة. كما 
في جنوب  العمال  نقابات  واتحاد  كندا  في  البريد  عمال  نقابات  تبنت 

أفريقيا مقاطعة إسرائيل وغيرها من االتحادات حول العالم.

س: كيف تنعكس إنجازات الحركة قلقا بالنسبة 
لدولة االحتالل اإلسرائيلي؟ 

المقاطعة  بحركة  الصهيوني  واللوبي  االحتالل  حكومة  استهانت  لقد 
حين انطالقتها، ولكن مع مرور األيام وزيادة اإلنجازات، باتت تدرك أنها 
أمام أسلوب مقاومة مركز ويشكل خطًرا محدقا بنظامها االستعماري 
“خطًرا  تشكل  المقاطعة  حركة  أن  اعتبرت  حتى  برمته.  العنصري 

استراتيجيا” على إسرائيل. 
فأطلقت حكومة العدو اإلسرائيلي من خالل وزارة الخارجية حمالت دعائية 
ضخمة لتحسين صورتها أمام العالم، ولكنها فشلت ما دفعها لتحويل 
ملف محاربة حركة المقاطعة BDS إلى وزارة الشؤون االستراتيجية. 
وبعد تشكيل الحكومة األخيرة ُعين وزير األمن والشؤون االستراتيجية، 
جلعاد إردان، لمحاربة المقاطعة BDS. كما سن الكنسيت اإلسرائيلي 
على  ويسري  المقاطعة  لمحاربة  العليا  المحكمة  عليه  قانونا صادقت 

الحاملين للجنسية اإلسرائيلية.
كما حذر مجرم الحرب ايهود باراك من تعرض إسرائيل لعزلة قاضية 
كالتي تعرض لها نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا. وفي تقرير سري 
لوزارة الخارجية اإلسرائيلية سرب إلى اإلعالم، حذرت الوزارة سفاراتها 
من أن العام الحالي سيشهد تنامًيا لحركة المقاطعة في شتى المجاالت 

األكاديمية والثقافية واالقتصادية وغيرها.
كما صرح رئيس الموساد السابق، شابتاي شافيت، أن حركة المقاطعة 
ككل.  الصهيوني  المشروع  تتهدد  التي  المخاطر  أهم  تعّد من   BDS
وفي لقاء مع رؤوساء الجامعات اإلسرائيلية أعرب رئيس دولة االحتالل 
ريفيلين عن قلقه من حركة المقاطعة محذًرا من “تسونامي أكاديمي ضد 

إسرائيل”. 

س: ما هي أهم التحديات التي تواجهها الحركة 
في سبيل إعاقة عملها؟ 

في شباط 2014، عقدت حكومة االحتالل اجتماعا لوضع استراتيجية 
جديدة لمحاربة حركة المقاطعة BDS، سرب بعض مالمح االستراتيجية: 
ضد  االستخباري  العمل  تصعيد  إضافية،  شيكل  مليون   100 رصد 
الدول الصديقة إلسرائيل، ما  المقاطعة في  الحركة، سن قوانين ضد 

سمي بالحرب القانونية على الحركة.

س: كيف دعمت BDS، الهبة الجماهيرية 
المستمرة منذ 3 أشهر؟

BDS، جزء أصيل من المقاومة الشعبية، وخصوصًا مع تصاعد الهّبة 
الشعبية الحالية ضد االحتالل اإلسرائيلي منذ ثالثة أشهر والتي دعت 
اللجنة الوطنية على إثرها، نشطاء المقاطعة والمتضامنين لموجة تضامن 
مع المقاومة الشعبية الفلسطينية من خالل تصعيد المقاطعة، وتمكنت 
بالفعل من إخراج اآلالف في أكثر من 70 مدينة حول العالم دعًما لنضال 

الشعب الفلسطيني العادل وانتصارًا للمقاطعة. 

بعيدًا عن التقييمات السياسية واالقتصادية، كانت إنجازات حركة المقاطعة BDS، من الجوانب 
األكثر إيجابية، وألنها الرائدة في “المقاطعة” خصصت “الحدث” مقابلة حصرية مع الناشط 
في حقوق اإلنسان والعضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها )BDS( عمر البرغوثي، لتكون ضمن الحصاد السنوي اعترافًا 

بأدوارها على الصعيدين السياسي واالقتصادي. 

BDS جانب مضيء في صفحات السياسة 
واالقتصاد الفلسطينيين لعام 2015

الحدث- آيات يغمور

تقرير
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على  العمل  ضرورة  على  منفصلة،  أحاديث  في  المراقبون  وشدد 
استقرار الحالة السياسية وتوحيد القيادة الفلسطينية بما ُيفضي إلى 
والتنموية  االستراتيجية  الخطط  لوضع  الرسمية  المؤسسات  توحيد 
التي من شأنها أن ُتحقق رفعة االقتصاد الفلسطيني، غير أنهم مازلوا 

يستبعدون الخطوة.

لم يتعاَف
االقتصاد  أن  »الحدث«  مع  خاص  لقاء  في  أكد  الطّباع  ماهر  د. 
الفلسطيني لم يتعاَف من تبعات الحرب األخيرة على قطاع غزة منتصف 
العام 2014، ومنذ ذلك الوقت ُيعاني ويالت تدمير البنية التحتية التي 
عمقت الفجوة االقتصادية عام 2015 باإلضافة إلى استمرار سياسة 

الحصار للعام التاسع على التوالي، وقال لنا: »التأخر في إعادة اإلعمار 
أثر بشكل سلبي على دورة االقتصاد«، وأضاف أن العام 2015 شهد 

ارتفاعًا في معدالت البطالة.
وأورد الخبير والمحلل االقتصادي الطّباع بيانات خطيرة تعزي عدم 
تعافي االقتصاد الغزي خالل عام 2015، مشيرًا إلى أرقام وإحصاءات 
مركز اإلحصاء الفلسطيني تحدثت عن معدالت الفقر والبطالة وانعدام 
المن الغذائي في القطاع، وبّين أن: »معدل البطالة في قطاع غزة خالل 
الربع الثالث من عام 2015 وصل إلى )42.7%(، بينما تجاوز عدد 
الُمتعطلين عن العمل الـ)200( ألف شخص، وتجاوزت معدالت الفقر 
الذين  الـ)65%(، وأضاف أن عدد األشخاص  المدقع حاجز  والفقر 
الدولية  اإلغاثية  والمؤسسات  األونروا  من  إغاثية  مساعدات  يتلقون 
أما  القطاع،  سكان  من   )%60( بنسبة  شخص  )مليون(  الـ  تجاوز 
تربو  فكانت  غزة  قطاع  في  األسر  لدى  الغذائي  األمن  انعدام  نسبة 

لدى  البطالة  نسبة  ارتفاع  الطّباع  ُيشير  كما  واألخطر  على)%72(، 
الشباب الغزي لتصل إلى )%60(.

تحسن غير ملحوظ
االقتصادي في  الوضع  د. معين رجب بسوء  إقرار  الرغم من  وعلى 
قطاع غزة عمومًا على مدار عام 2015 وتخوفه من استمرار السوء 
بمعدالت أعلى في عام 2016، إال أن ُيشير إلى بعض محطات التحسن 
الطفيف التي واكبت اقتصاد القطاع وساهمت قلياًل في إنعاش حياة 
»الحدث«  مع  مقابلة  في  وأوضح  الدخول،  مستوى  على  المواطنين 
أن حالة التحسن واكبت الربع الثاني والثالث من العام 2015 وذلك 
عبر تفعيل قطر لمنحتها التي تبرعت بها خالل مؤتمر إعادة اإلعمار 
غزة،  قطاع  في  ألف وحدة سكنية  لبناء   2014 أكتوبر  منتصف  في 
باإلضافة إلى استكمالها لمشاريعها السابقة في مجال البنية التحتية 
ومدينة حمد السكنية التي توقفت بسبب عدم سماح إسرائيل بإدخال 
ويأمل  الماضية،  السنوات  القطاع خالل  إلى  البناء  ومواد  األسمنت 
الخبير االقتصادي رجب أن ُيسفر الربع الرابع من عام 2015 والذي 
أوشك على نهايته أن يكون خالله  قد تأقلم االقتصاد على األوضاع 
الراهنة والتي أثرت في تراجع معدالت نموه بشكل كبير نظرًا لعدم 
انخفاض معدالت الفقر والبطالة وعدم وجود أفق سياسية للحل، يقول: 
»حالة التأقلم والتكيف من شأنها أن ُتعين االقتصاد على ما سيواجه 

من ظروف في العام القادم«.

ملف اإلعمار... صفر
بدوره تحدث، نبيل أبو معيلق نقيب اتحاد المقاولين في محافظات غزة، 
عن مدى مساهمة ملف إعادة اإلعمار في نمو االقتصاد الفلسطيني، 
وقال في مقابلة مع »الحدث«: »عدم البدء الحقيقي في إعمار قطاع غزة 
باستثناء مشاريع صغيرة هنا وهناك أعدم االقتصاد الغزي«، مؤكدًا 

يرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن اقتصاد غزة خالل العام 2015 لم يحَظ بأية 
اندفاعات إيجابية من شأنها أن تؤثر على الحياة المعيشية لسكانه، بل تراجع بشكل 
استمرار  عن  تبعد  ال  الحدث،  أخبروا  كما  واألسباب،  معاناتهم  وفاقم  غير مسبوق 
االقتصادية  المنظومة  وانهيار  اإلعمار  عجلة  وتباطؤ  القطاع،  على  المطبق  الحصار 
التجارية والصناعية في إطار التداعيات الخطيرة لحرب 2014 التي أسبغت تفاصيل 

الحياة بالقطاع عام 2015 بتبعاتها المأساوية.

غزة- محاسن ُأصرف

اقتصاد غزة 2015 من سيئ إلى أسوأ 
وسيناريوهات 2016 تشاؤمية
ماهر الطّباع: اقتصاد غزة لم يتعاَف والبيانات اإلحصائية خطيرة

نبيل أبو معيلق: الرافعة الحقيقية القتصاد القطاع ملف اإلعمار لألسف لم يبدأ بعد بقوة

معين رجب: إغالق المعابر وعدم وفاء المانحين بالتزاماتهم  كوارث أنهكت االقتصاد الغزي

الحصاد االقتصادي غزة

ماهر الطباعمعين رجب نبيل أبو معيلق
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كشفت مصادر مطلعة لـ”الحدث” ان الحكومة بدأت بإجراءات فعلية لدراسة ملف مواصالت الموظفين 
الذين يعملون في الوظيفة العمومية.

واشارت المصادر ان رئيس الحكومة د. رامي الحمد هلل، وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 
الثابت  االنتقال  بدل  ملف  وضبط  بتنظيم  لتقوم  وزارية  لجنة  بتشكيل  قرارا  أصدر    ،2015/12/8
“المواصالت” لدى الموظفين الذي يحملون هويات مكان سكناهم تختلف عن المحافظات التي يعملون 

بها ويتقاضون بدل مواصالت.
وبحسب مصادر “الحدث” فإن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات المالية والمواصالت 

والحكم المحلي وديواني الموظفين والرقابة المالية واالدراية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
هذا وعلمت “الحدث” أن اللجنة سترفع توصياتها لمجلس الوزراء خالل شهر من تاريخ القرار التخاذ 

المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص.
وحسب قانون الخدمة المدنية فانه “يدفع بدل التنقل للموظف حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن 

وزارة النقل  والمواصالت عن “20” يوم عمل شهريًا.
وتعتبر مدينة رام هلل والبيرة المدينتان اللتان بهما أكبر عدد من الموظفين العموميين من محافظات 

الشمال والجنوب.
وتقدر قيمة المواصالت التي تدفع الالف الموظفين الحكوميين الذين يعملون في رام هلل بنحو 9 ماليين 
شيقل شهريًا، في حين يبلغ عدد الموظفين الدائمين حتى عام 2014 في السلطة الوطنية الفلسطينية 
156 ألف موظف منهم 91,000 موظف مدني، 65,000 موظف عسكري. بينما يتم توظيف 3000 

موظف سنويا ويتقاعد نحو 1500 موظف سنويا.

زكارنة: على الحكومة أن تدرس زيادة قيمة المواصالت
وحذر رئيس نقابة الموظفين العموميين المحظورة بسام زكارنة من تبعات هذا القرار وقال لـ"الحدث" 
"االجدر بالحكومة ان تدرس زيادة نسبة مواصالت الموظفين في ظل ارتفاع اسعار المواصالت خالل 

السنوات السابقة".
وأضاف زكارنة "الحكومة دائما ال تحترم االتفاقيات الموقعة مع النقابات وهذا الموضوع تم  نقاشه 
سابقا مع الحكومات السابقة التي تعاملت معه بإيجابية، كما تم نقاش هذا البند مع رئيس الوزراء 
الحالي الدكتور رامي الحمد هلل وتعامل معه بايجابية عالية، وقال "انه لن يسمح بان ُيمس بهذا الملف "

وتابع زكارنة كان الموظفون سابقا يتنقلون عبر المحافظات ليصلوا إلى اماكن عملهم لكنهم كانوا يصلون 
متأخرين، وكانوا يخرجون من بيوتهم عند الخامسة والسادسة صباحا، نتيجة الحواجز واالجراءات 
االحتاللية وحين يعودون يصلون في ساعة متاخرة وبالتالي قام بعضهم باستئجار بيوت بما قيمته 500 

او 400 دوالر وهو مبلغ كبير مقارنة بما يتقاضوه بدل مواصالت من الحكومة.
وبين زكارنة أن الموظفين بعد أن سكنوا قريبا من اماكن عملهم كان له نتائج إيجابية اذ اصبحوا يصلون 
اماكن عملهم حسب النظام كما أن انتاجهم تضاعف بصورة كبيرة وبالتالي كان هذا لصالح الحكومة 

والشعب.

افتعال االزمات والخالف غير مقبول
وبين زكارنة أن البعض يحاول اختالق االزمات والخالفات داخل الحكومة بان يجعلها تتراجع عن 
قراراتها وتعهداتها ولذلك فهو أمر غير مقبول ومرفوض، مطالبا رئيس الوزراء بإعادة تقييم الموضوع 

ونقاشه بشكل جدي وليس بشكل فردي.
وتابع زكارنة ان الموظف اذا خير بأن تقطع المواصالت عنه أو يعود إلى مكان سكنه االصلي سيختار 

مكان اقامته االصلي.
واشار زكارنة ان المبلغ الذي تتحدث عنه الحكومة هو قليل متسائاًل : ما هي فائدة القرار وجدواه واذا 
ما فرضت هذا االمر فهو مخسر للحكومة بسبب انها تمس جميع الموظفين وبالتالي تجبرهم مغادرة رام 

هلل والوصول إلى بيوتهم الساعة 8 مساء  وسيؤثر على عملهم وانتاجهم.
وحسب خبراء اقتصاديين  فان الموظف الحكومي يعاني من عجز مالي في دخله الشهري نسبته 60% 

ليوفر الحد األدنى احتياجاته وذلك في حال احتساب متوسط  الراتب 2000 شيقل.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ"الحدث" أن على طاولة الحكومة 192 من الرسوم الجديدة " الضرائب" 
منها  1350 رسما ستقر" قريبًا" وذلك كله من اجل زيادة االيرادات وتخفيف المديونية المتزايدة على 

الحكومة.

الحدث - رام هلل

منتصف  في  المناحين  مؤتمر  المرصودة خالل  المشاريع  تنفيذ  أن 
أكتوبر 2014 من شأنه أن ُيشكل رافعة لتنمية وتطوير االقتصاد وجلب 

استثمارات ُتحقق استدامة في الرخاء االقتصادي.
وعلى الرغم من تأكيده على ذلك، إال أنه يبدو متشائمًا من أن ُيحدث 
وفاء  عدم  تقديره  وفق  والسبب   ،2016 العام  خالل  اختراقًا  الملف 
الدول المانحة والعربية واإلسالمية والشقيقة بالتزاماتها، باإلضافة إلى 
استمرار إغالق المعابر والتضييق على إجراءات إدخال األسمنت إلى 
القطاع، وفي إطار األرقام أشار أبو معيلق إلى وجود آالف من الوحدات 
السكنية المدمرة جزئيًا وكليًا بحاجة إلى البدء سريعًا بإعمارها، وقال: 
»ما تم إصالحه من الوحدات السكنية ذات الضرر الجزئي فقط 80 
ألف وحدة من أصل 145«، الفتًا إلى وجود أكثر من 65 ألف وحدة 
ما زالت بانتظار اإلصالح التام، وتابع أن المعضلة األهم تبقى لدى 
أصحاب الضرر البليغ والهدم الكلي والذين يربو عددهم على 24 ألف 
المنحة  وحدة سكنية ضمن  )ألف(  ببناء  البدء  وحدة سكنية فقط تم 

القطرية لمشاريع اإلعمار التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين.
ُيذكر أن ما وصل للقطاع من قيمة التبرعات التي ُجمعت خالل مؤتمر 
المانحين والبالغة )5.4( مليار دوالر، ال يوازي )10%( من إجمالي 

المبلغ رغم مرور أكثر من عام على عقده.

سيناريوهات تشاؤمية
وُيرجح الخبراء الذين التقتهم »الحدث«، استمرار السيناريو التشاؤمي 

لالقتصاد الغزي خالل العام 2016، مستندين في ذلك إلى عدم وجود 
ملف  كذلك  المصالحة،  وتطبيق  السياسية  األوضاع  في  حلحلة  أي 
اإلعمار الذي شهد تراجعًا في الربع األخير من العام 2015 بتقييد 
دخول اإلسمنت وفق آلية األمم المتحدة لغير المتضررين في القطاع، 
أحوال  »إن  الطّباع:  االقتصادي  المحلل  لنا  قال  السياق  هذا  وفي 
القطاع ستتفاقم سوءًا خالل العام 2016«، وبمزيد من التفصيل أشار 
إلى أن جمود الحالة السياسية على المستوى المحلي والدولي بتعثر 
التعنت  بسبب  الضفة  في  األوضاع  اشتعال  واستمرار  المفاوضات 
اإلسرائيلي، باإلضافة إلى تباطؤ عملية إعادة األعمار في قطاع غزة 
عبر  المستويات  مختلف  على  سوءًا  االقتصادية  األوضاع  ستزيد 
تضخم في معدالت الفقر والبطالة وانخفاض معدالت النمو االقتصادي 
إلى  باإلضافة  تاليًا،  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  وانخفاض 
انخفاض إجمالي االستهالك وإجمالي االستثمارات الخاصة والعامة، 

وفق تقديره.
وردًا على سؤالنا بإمكانية عكس هذا السيناريو إلى آخر تفاؤلي، أكد 
الطّباع أن األمر ليس مستحياًل ولكنه يحتاج إلى انسيابية في العمل 
المصالحة  بتحقيق  الوطني  المستوى  على  واالقتصادي  السياسي 
دور  وتفعيل  الفلسطيني  االنقسام  آثار  بإنهاء  فورًا  والبدء  واقعيًا، 
كافة  وفتح  الحصار  وإنهاء  غزة،  قطاع  في  الوطني  الوفاق  حكومة 
المعابر التجارية بما ُيحقق إدخال كافة احتياجات القطاع من السلع 
والبضائع واآلليات والمعدات دون شروط ورقابة معقدة، وقال لنا: »إذا 

الغزي ولحياة  نتوقع األفضل لالقتصاد  ُيمكننا أن  حدث بعض ذلك 
المواطنين فيه على المستوى االقتصادي واالجتماعي، لكن ما زال ذلك 

مستبعدًا وفق المعطيات على األرض«.
وُيشاركه الرأي د. رجب، مؤكدًا أن أي تطور إيجابي على المستوى 
السياسي من تنفيذ المصالحة وفتح المعابر ورفع الحصار سيتبعه 
أن  رجب  ويرى  والبطالة،  الفقر  لمعدالت  وانخفاض  اقتصادي  نمو 
المحرك األساسي في تغيير عجلة االقتصاد الغزي من حالة الركود 
إلى االنتعاش هو ملف اإلعمار، وتابع قائاًل: »أي تغيير إيجابي في 
هذا الملف سينعكس على تحسن الواقع االقتصادي لقطاع غزة عمومًا 
إيجابي  تطور  أي  أن  وأضاف  محليًا«،  وناتجًا  ومؤسسات  أفرادًا 
لالقتصاد سيبقى مرهونًا بتوسع عملية إعادة اإلعمار وفتح المعابر 
وتخفيف وطأة الحصار التي أطبقت على مقومات العيش والصمود 

خالل تسع سنواٍت ماضية.
والعربية  المانحة  الدول  إيفاء  ضرورة  إلى  معيلق  أبو  ُيشير  فيما 
البدء  أجل  المانحين من  بتعهداتها في مؤتمر  والشقيقة  واإلسالمية 
بشكل حقيقي في إعادة إعمار القطاع األمر الذي سُينعشه اقتصاديًا، 
وقال: »الدفع وتحسين ظروف المعابر بوصلة النمو في ملف اإلعمار«، 
فيما أشار إلى أن محرك االستثمار والتطوير في ملف اإلعمار يكمن في 
إلغاء إجراءات األمم المتحدة في إدخال مواد البناء لغير المتضررين 
والمتمثلة بـ)GMR(، باإلضافة إلى إحقاق الوحدة الفلسطينية وإنهاء 

االنقسام بشكل تام.

خاص بـ “الحدث”: الحكومة تعيد النظر في “بدل 
المواصالت الثابتة” للموظفين
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الحصاد السياسي غزة

التي خيمت على مجمل جوانب الحياة في غزة، ففي  حالة الجمود 
أبرز  أحد  شكل  االنقسام  أن   فتح  حركة  فيه  اعتبرت  الذي  الوقت 
األسباب التي أدت الستمرار األوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي 
غزة ذهبت حركة حماس التهام أطراف لم تسمها بمحاول إثارة الفرقة 

عبر الحديث عن االنقسام الذي لم تقر الحركة ذاتها بوجوده.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها الحدث مع سياسيين وكتاب حول أبرز 
مالمح عام 2015 وأهم األحداث والتطورات التي عاشها أهالي قطاع 
الهيئة  عضو  شهال  أبو  فيصل  الدكتور  اعتبر  العام،  هذا  في  غزة 
القيادية العليا لحركة فتح أن عام 2015 كان استمرارًا للمآسي التي 
تعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للعدوان 
إعادة  يتم  أن  نتج عنه من دمار كبير دون  المتكرر وما  اإلسرائيلي 
اإلعمار حيث ما زالت المشاكل الحياتية للمتضررين على حالها دون 

تغيير يذكر.

انتفاضة القدس أبرز أحداث عام 2015
وقال أبو شهال: »لم يحقق شعبنا في هذا العام طموحاته بالتحرر 
زادت من  التي  العوامل  أبرز  واحدًا من  كان  الذي  االنقسام  وإنهاء 
قامت  الذي  االنقالب  فنتائج  الصعد،  مختلف  على  شعبنا  معاناة 
ومشاكل  السفر  مشكلة  ومنها  الناس،  معاناة  من  فاقم  حماس  به 
الكهرباء والمياه وتعطل اإلعمار والبطالة وانسداد األفق أمام الشباب 
المشروع  مع  يتوافق  الذي  الواقع  هذا  نتيجة  غرقًا  يموتون  الذين 
التقاسم  وترسيخ  الضفة  عن  غزة  فصل  إلى  الهادف  الصهيوني 

الزماني والمكاني«. 
 ورأى أبو شهال أن الهبة الجماهيرية شكلت أهم حدث وتغير إيجابي 
شهده عام 2015 في مواجهة التقاسم الزماني والمكاني الذي يهدف 

إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ونوه إلى أن إفشال حكومة الوفاق وعدم تمكينها من القيام بالدور 
المناط بها كان من أبرز مظاهر اإلحباط التي عاشها أهالي غزة في 
هذا العام محماًل حركة حماس المسؤولية عن استمرار األزمات التي 

يعيشها أهالي غزة نتيجة الستئثارها بقطاع غزة.
وأكد أبو شهال أن الحل يكمن في الوحدة الوطنية وأن يكون هناك 
بالكامل  مسؤولة  تكون  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  باتجاه  تحركًا 
عن كافة القضايا ومنها األمن واالقتصاد واإلعمار والموظفين وحل 
إلجراء  الالزمة  األجواء  وتهيئة  السياسي  النظام  وتوحيد  مشكلتهم 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعطلت نتيجة االنقسام والعمل 
على عقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية تشارك فيها حماس 

والجهاد اإلسالمي.

حماس التقر بوجود االنقسام 

وبالرغم من أن القيادي في حركة حماس الدكتور يحيى موسى اتفق 
مع أبو شهال في اعتبار انتفاضة القدس الحدث األبرز لعام 2015 
إال أنه خالفه الرأي تمامًا في تحميل االنقسام، الذي لم يقر بوجوده، 
المسؤولية عن المعاناة المستمرة واألوضاع الصعبة التي يعيشها 
أهالي قطاع غزة نتيجة الستمرار هذا االنقسام حيث اعتبر موسى 
أن محاولة البعض تعليق ما يجري على وجود حماس في غزة مجرد 

فرضية ال أساس لها من الصحة.
انقسام،  حالة  هناك  »ليس  الشأن:  هذا  في  موسى  قال  ما  وحسب 
يمكن  ال  لذا  عنه،  البعض  انحرف  ومسار  وطنية  هناك قضية  ولكن 
والجزء  بحقه  متمسك  عن جزء  نتحدث  فنحن  انقسام،  عن  الحديث 
اآلخر فشل أمام الجميع وعندما نتحدث عن مشكلة معبر رفح، فمن 
يحاصر  ال  غزة  قطاع  يحاصر  ممن  جزء  هو  المعبر  على  يسيطر 
الفرقة  دواعي  إثارة  تحاول  أطراف  هناك  وبالتالي  وحدها،  حماس 
لتحرفها عن االحتالل الذي هو المشكلة األساسية فليست المشكلة 

في الضحية وال الشعب بل في العدو الذي هو فوق القانون«.
تطورات  أو  مستجدات  أي  حدوث  عدم  حقيقة  موسى  يخف  ولم   
على صعيد األوضاع العامة سوى أن الشعب قرر الخروج بحسب 
ليدخل في مواجهة مع االحتالل  والتفكك  االحتواء  وصفه من حالة 
من خالل انتفاضة القدس التي شكلت الحدث األبرز هذا العام ولم 
أما ما  الحدث.  تنحصر أحداثها في الضفة بل كانت غزة في قلب 
يتعلق بسوء األوضاع االقتصادية، فعزا موسى ذلك الستمرار وجود 
االحتالل وتحكمه بقطاع واستقوائه بمنظومة دولية مما زاد األوضاع 

على  المفروض  المشدد  الحصار  على  وأبقى  سوءًا  االقتصادية 
القطاع منذ تسع سنوات.

وقال موسى: »ال نتوقع تنمية أو تحسن في ظل استمرار االحتالل، 
كافة  يمارس  الذي  باالحتالل  بل  بحماس،  له  عالقة  ال  األمر  فهذا 
جمود  فهناك  السياسية،  باألوضاع  يتعلق  ما  أما  الجريمة،  أشكال 
نتيجة النسداد األفق والطريق المسدود الذي وصل إليه أوسلو وأتاح 
المجال أمام انتقال العدو لتهويد الضفة لذا األفق مغلق أمام أي فعل 

سياسي«.

2015 امتداد لألعوام السابقة 
 2015 عام  أن  اعتبر  حبيب  هاني  السياسي  والمحلل  الكاتب  أما 
يعد امتدادًا لألعوام السابقة التي تجلت مالمحها باإلصرار على عدم 
تغير الوضع الراهن سواًء من حيث االنقسام أو من حيث العالقة مع 
إسرائيل في ظل ثبوت فشل العملية التفاوضية واستمرار االعتداءات 

اإلسرائيلية.
 2015 عام  تميز  البعدين  هذين  إلى  باإلضافة  أنه  حبيب  ويرى   
بإضافة نوعية طرأت على تاريخ القضية الفلسطينية بعد أن قطعت 
في هذا العام شوطًا متقدمًا على مستوى االعترافات الدولية وإن كان 
الحال  لم يغير من واقع  الدولي  المستوى  المحقق على  التقدم  هذا 

الفلسطيني المعاش.

جمود فصائلي 
وانتقد حبيب استمرار حالة الجمود وعدم تطور موقف الفصائل تجاه 
االنقسام األمر الذي عبر، حسب رأيه، عن عدم توفر إرادة سياسية 
حقيقية النهاء هذا االنقسام المتواصل منذ مايزيد عن ثماني سنوات 
معزيًا هذه الحالة لما وصفه بالنظرة الفئوية للفصائل التي كانت على 
يتجه  الذي  الوقت  في  وذلك  الفلسطيني  الوطني  المشروع  حساب 
فيه الشعب لمقاومة االحتالل من خالل انتفاضة القدس ويعجز عن 

مواجهة طرفي االنقسام المتمثل بحركتي فتح وحماس. 
وأشار حبيب في هذا السياق إلى ما شهده عام 2015 من تراجع 
المعرقلة  الفصائل  تجاه  الفلسطيني  العام  الرأي  أداء  على  ملحوظ 
إلنهاء  الرامية  المبادرات  من  للعديد  تستجب  لم  التي  للمصالحة 
إجبار  على  معًا  والفصائل  الشارع  عجز  ظل  في  وذلك  االنقسام 

انتفاضة  أن  أجمع سياسيون وكتاب ومتابعون لألوضاع اإلنسانية في قطاع غزة على 
القدس شكلت الحدث األبرز الذي شهده عام 2015، بينما تباينت رؤية طرفي االنقسام 

في تحليل األسباب الحقيقية التي تقف وراء 

الحدث- حامد جاد

سياسيون وكتاب: انتفاضة القدس شكلت الحدث 
اإليجابي األبرز عام 2015
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حركتي فتح وحماس على إنهاء االنقسام مطالبًا بتحرك شعبي واسع 
في مواجهة الفصائل كخطوة أساسية على طريق خلق إرادة سياسية 

قادرة على النهوض بالوضع الفلسطيني وطي صفحة اإلنقسام.
ولم يستثن تقييم حبيب ألبرز محطات عام 2015 انتقاده الستمرارية 
ارتهان الجانب الفلسطيني التفاق أوسلو رغم فشل هذا االتفاق في 
توفير  على  تعمل  لم  السلطة  أن  مؤكدًا  عادلة  تحقيق تسوية سلمية 
هذا  على  الكلي  اعتمادها  واصلت  بل  عليها  تعتمد  أو خطط  بدائل 
االتفاق والمنح والمساعدات الخارجية دون أن يكون لديها خيارات 
بديلة عن أوسلو وما ترتب عليه من تبعات زادت من القيود المفروضة 

على الجانب الفلسطيني.

 تدهور الوضع اإلنساني 
أما عدنان أبو حسنة المستشار، اإلعالمي لوكالة الغوث »أونروا«، 
فاعتبر أن أبرز مالمح عام 2015 تمثلت في زيادة عدد المستفيدين 
من المساعدات الغذائية التي تقدمها أونروا إلى 870 ألف مستفيد 
في حين كان عددهم العام الماضي »2014« أقل من 750 ألفًا ولكن 
نتيجة الستمرار الحصار على القطاع والحرب وآثارها المدمرة التي 

عدد  ارتفاع  إلى  مجتمعة  أدت  والفقر  البطالة  نسبة  بزيادة  تسببت 
للحصول  رئيسي  كعنوان  األونروا  على  تعتمد  التي  المعوزة  األسر 

على المساعدة.
وقال: »لم تقتصر مالمح البؤس التي عاشها قطاع غزة خالل عام 
2015 على هذا األمر ففي هذا العام وبعد 15 شهرًا من انتهاء الحرب 
لم يتم تسليم سوى منزل واحد من منازل المتضررين المدمرة كليًا 
وما زال هناك 150 منزاًل تحت اإلنشاء فهذا شيء محزن كما كان 
من أبرز مالمح العام أيضًا وأخطرها التهديد بوقف العام الدراسي 
نتيجة العجز الذي عانت منه أونروا حيث كان برنامج التعليم مهددًا 
إلى أن تم الحصول على المساعدات الالزمة لسد قيمة العجز الذي 
كانت تعانيه أونروا في قطاع التعليم والتي بلغت 101 مليون دوالر«.

السفر  من  سكانه  من   80% يمنع  مجتمع  هناك  »ليس  وأضاف: 
ويعاني 57 % منهم من انعدام األمن الغذائي لذا فإن رفع الحصار 
نهائيًا على القطاع وضرورة السماح بحرية الحركة من وإلى قطاع 
غزة يشكل المدخل األنسب للحديث عن التنمية المستدامة وأن كل ما 

يدور دون ذلك مجرد حلول ترقيعية«. 
على  أونروا  أنفقتها  التي  األموال  أن مجمل  إلى  أبو حسنة  وأشار 

المختلفة إلعادة اإلعمار بما في ذلك المساعدات  تلبية االحتياجات 
النقدية المقدمة للمتضررين بلغت 247 مليون دوالر ما شكل نسبة 
المانحين  مؤتمر  خالل  بتوفيره  أنوروا  طالبت  ما  %34 من مجمل 
الذي عقد في تشرين أول من العام الماضي في القاهرة حيث طالبت 

في حينه بتوفير مبلغ 720 مليون دوالر.
وبين أن المبلغ المذكور الذي حصلت عليه أونروا من جهات مانحة 
يعد  وألمانيا  والسعودية  األمريكية  المتحدة  الواليات  منها  مختلفة 
إلى أن هناك  تلبيتها منوهًا  المطلوب  الفعلية  جزءًا من االحتياجات 
تبرعات أخرى بصدد أن تقدمها اإلمارت المتحدة لدعم أونروا بمبلغ 

36 مليون دوالر.
وختم أبو حسنة حديثه بقوله: »ما يحدث في غزة يفوق طاقة أونروا 
فالتخفيف من حدة األوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة يتطلب 
الخاص  والقطاع  األهلية  والمنظمات  الحكومة  من  عاجلة  تدخالت 
التي  البطالة  نسبة  من  للحد  الرامية  الحلول  طريق  على  كخطوة 

تجاوزت 40%«.

بدأت صناعة دباغة الجلود في الخليل النهوض من جديد، بعد أن عاد اصحابها الى افتتاح مدابغهم 
اثر اغالقها لبضع سنوات نتيجة معيقات وضعتها سلطات االحتالل االسرائيلي.

وكادت هذه الصناعة ان تندثر في السنوات االخيرة وخاصة منذ اندالع انتفاضة االقصى نتيجة 
المعيقات التي وضعتها سلطات االحتالل االسرائيلي بزعم ان هناك بعض المواد الكيمايئية التي 

تدخل في عملية الدباغة بانها  تشغل خطرا ألنها يمكن ان تستخدم لصناعة المتفجرات.
ويقول رئيس اتحاد الصناعات الجلدية محمد الزعتري انه وخالل العام 2007 اصدرت سلطات 
قبل  من  الدباغة  عملية  في  المتعلقة  الخام  المواد  استيراد  بإيقاف  قرارا   االسرائيلي  االحتالل 
المصانع الفلسطينية،  ما شكل تحديا أمام  دباغة وصناعة الجلود واستمرت تكافح إلى أن عادت 

وبدأت في النهوض من جديد بعد ان توقف عن العمل كليًا خالل الشهور الماضية.
المواد  إدخال  لمنع  الرئيسي  السبب  أن  تزعم  كانت  االحتالل  ان   سلطات   ، الزعتري  ويضيف 
المستخدمة في عملية دباغة الجلود هو الحفاظ على البيئة، إال أن السبب الحقيقي هو أن االحتالل 

قام بمنع دخول حامض الكبريتيك، وغيره من المواد المستعملة في عملية الدباغة، ألسباب أمنية.
ويتابع رئيس اتحاد الصناعات الجلدية ان االحتالل كان يمنع  دخول مادة الكروم المادة الرئيسية 
واتحاد  الفلسطينية  البيئة  جودة  سلطة  مع  بالتعاون  حديثا  المشكلة  هذه  حل  تم  وقد   ، للدباغة 

الصناعات الجلدية الفلسطينية وبعض المؤسسات األخرى ذات العالقة بالموضوع.
ويضيف انه تم االتفاق على الية جديدة للتخلص من مخلفات دباغة الجلود نتيجة استخدام مادة 
تجميع  الى  اضافة  الوطنية،  النجاح  جامعة  من  المجال  هذا  في  خبير  االستعانة  عبر  “الكروم” 
الفضالت الناتجة عن عملية الدباغة وتحميلها بشاحنة خاصة ودفنها بالمكب الخاص في اسرائيل 

مقابل مبلغ مالي.
ورغم أن هذه المهنة، تم توارثها  من جيل آلخر منذ عشرات السنين، إال أن اإلنتاج على نطاق واسع 
بدأ منذ مطلع الثالثينات من هذا القرن، حيث تم بناء ثالث مدابغ في منطقة الخليل، وقد شهدت 

صناعة الدباغة تطورًا وتوسعًا كبيرين منذ مطلع السبعينات.
وبين الزعتري أن أصحاب المدابغ وبالتعاون مع الوكالة األميركية للتنمية، قاموا في العام 2003 
الكروم عبر تخزينه في حجرات خاصة، بحيث  لتنقيتها من  الملوثة  للمياة  بإنشاء محطة خاصة 
يجّمع ويعاد استخدامه لعدة مرات في الدباغة، ما كان يوفر عليهم الكثير من المال الذي ينفق اليوم 
على شراء الكروم، الى أن قام االحتالل بوقف إدخال مادة الكبريتيك األساسية في عملية تكرير 

الكروم في العام 2007 وذلك لدواٍع أمنية.  

عدد المدابغ في فلسطين
وبحسب الزعتري فان الضفة الغربية يوجد بها 13 مدبغة منها 12 في محافظة الخليل وواحدة في 
بلدة عنبتا في طولكرم، مشيرا إلى ان  نصف عدد المدابغ في الخليل يستخدم الطاقة الشمسية بدال 

من المحروقات والكهرباء لتسخين المياه في عملية الدباغة أي أنها ) صديقة للبيئة(.
ويضيف “تطورت عملية الدباغة تبعا للتطور التكنولوجي في العالم، حيث أصبحت بعض اآلالت 
تدار باستخدام الحاسوب “ حاسوب خاص باآللة”. وأيضا المواد الكيميائية واألصباغ في معالجة 

الجلود باختالف أنواعها. 

ويؤكد الزعتري ان عملية دباغة الجلود تطورت في فلسطين وهي تضاهي االن الدباغة في الكثير 
من دول العالم اذا تقوم إحدى الشركات بتصدير جلود نصف مصنعة ) مرحلة إضافة األحماض( 

إلى السوق التركي.  
ويتابع  “الشركات المصنعة للمواد الكيميائية  تقوم بإرسال خبراء لتعريف المدابغ في الخليل 
إلى  المدابغ  أفراد من أصحاب  بإرسال  الخليل  الدباغة في  تقوم شركات  فيما  الجديدة،  بالمواد 
أوروبا لمتابعة التطور بالمواد واآلالت وتعلم ما هو جديد في عالم الدباغة من خالل برامج تدريبية  

عن طريق االتحاد(.
وبدات صناعة دباغة الجولد  بطرق بدائية تمثلت بحفر لعملية الدباغة واستخدام مواد بدائية تركزت 
)زبل  مواد عضوية  واستخدام  األخرى.  النباتات  وبعض  الرمان  وقشور  والكينا  السماق  بأوراق 

الدجاج( في المراحل األولى من عملية الدباغة.  
تنظيف  أجل  باليد من  بدائية صنعت  أدوات  وباستخدام  يدوي  تتم بشكل  الدباغة  عملية  وكانت   

وتجهيز الجلد ومن ثم المراحل األخرى البدائية بمجملها.

مصادر الجلود الخام
وحول مصادر الجلود الخام في فلسطين يوقل رئيس اتحاد الصناعات الجلدية أن ما بين -80

%85 من الضفة ، و20-15 % الداخل الفلسطيني.  
وبين الزعتري أن الجلود الجاهزة في مراحلها النهائية يتم استهالكها من قبل مصانع االحذية في 

الخليل والصناعات الجلدية. 
ويضيف أن معظمها يستخدم يصنع في صناعة االحذية واالحزمة .. وجزء اخر للحقائب الجلدية 

اال انها نسبة ضئيلة نتيجة تكلفتها العالية.   
ويشير  رئيس اتحاد الصناعات الجلدية  ان صناعة الجلود في فلسطين تغطي ما نسبته  من -50
%60 من صناعة االحذية والصناعات  مبينا أن المدابغ قادرة على تغطية السوق المحلي كامال 
، وذلك بسبب تصدير نسبة من الجلد الخام إلى الخارج ومنع دخول الجلود الخام من قطاع غزة 

إلى الخليل.

الحدث- حيدر دغلس

متابعة “الحدث“ الكروم الممنوع  ينعش صناعة 
دباغة الجلود من جديد
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تقرير

وُتشير التقديرات 
إلى  اإلحصائية 
مواطن  كل  أن 
ما  النفايات،  من  يوميًا  جرام  كيلو  عن  يزيد  ما  ُينتج  فلسطيني 
ُيعادل مليون وثمانمائة ألف كيلو جرام نفايات يوميًا، ال يتم إال 
فصل وتدوير جزء يسير جدًا منها عبر مبادرات فردية في القطاع، 
فيما البقية ُتشوه البيئة الفلسطينية وُتشكل خطرًا على سالمتها.

النفايات  تدوير  إعادة  مشاريع  إن  لـ«الحدث«،  مختصون  وقال 
القطاع، عبر توفير  المتهالك في  من شأنها أن تنعش االقتصاد 
القطاع المختلفة كالورق والبالستيك  فرص لإلنتاج المحلي في 
البطالة  التضخم في معدالت  ُتقلل من نسب  أنها  والزجاج، كما 
بتشغيل أيدي عاملة، ناهيك عن أهميتها في الحفاظ على البيئة 

وتقليل كمية الُمخلفات المنزلية.
ولكن على الرغم من هذه األهمية لمشاريع إعادة التدوير إال أنها 
مازالت ضعيفة، ألسباب تتراوح، وفق المختصين، بين قلة التمويل 
وإغالقًا  حصارًا  أنتج  الذي  السياسي  الوضع  استقرار  وعدم 
لكافة معابر القطاع، أثر على إدخال المواد الالزمة لالستفادة من 
النفايات الصلبة سواء عبر المبادرات الفردية أو المشاريع التي 
ترعاها الحكومة والتي بدأت تنفيذها في السنوات األخيرة بعد 
شعورها بخطورة ما وصل إليه حال مكبات النفايات في مختلف 

مناطق القطاع.
»الحدث« في سياق التقرير التالي تبحث مع مختصين عن أسباب 

ضعف االستثمار في مجال إعادة تدوير النفايات.

مبادرات
المخاطر الصحية والبيئية التي أثمرها إلقاء النفايات في مرمي 
الطرقات واألحياء الفلسطينية دفع بالعديد من الشباب الفلسطيني 
إلى التفكير في آليات واقعية لتوعية المواطنين بالثروة المهدورة 
بين أيديهم سواء على المستوى االقتصادي أو الصحي البيئي، 

فأنشأت هنادي أبو عيطة مع أربع فتيات أخريات مبادرة »دّوريها« 
الفلسطينيات  النساء  مستهدفات  المحافظات  مختلف  بها  وطفَن 
باعتبارهن األكثر  اهتمامًا بإيجاد آليات آمنة للتخلص من النفايات 
ُنقدم التدريبات  لـ«الحدث«  الصلبة في المنازل، تقول أبو عيطة 
الالزمة للنساء فيما يتعلق بالواقع البيئي وآليات الحفاظ عليه من 

خالل تدوير النفايات الصلبة وإعادة استخدامها.
لُيصبح  أوسع  نطاق  على  المبادرة  توسيع  إلى  الفتيات  وتطمح 
تدوير النفايات وإعادة استخدامها في المجاالت النافعة، سلوكًا 
المحيطة  البيئة  واقع  تحسين  في  ُيسهم  أن  شأنه  من  يوميًا 
جماليًا وصحيًا واقتصاديًا أيضًا، حيث أشارت أبو عيطة إلى أن 
إنتاج  النفايات استطعن  الالتي تدربن على تدوير  النساء  بعض 
مصنوعات يدوية فنية قمن باالعتماد عليها كمصدر رزق ألسرهن 

الفقيرة.

تجربة ناجحة توقفت
بالتعاون  البيئة  أصدقاء  جمعية  سنوات  قبل  نجحت  رفح  في 
األول  المصنع  إقامة  في   ”UNDP« من  وبتمويل  البلدية  مع 
علي  وبحسب  الصلبة،  النفايات  وتدوير  فرز  إلعادة  القطاع  في 
برهوم، المدير التنفيذي لمجلس إدارة النفايات الصلبة بالقطاع، 
فإن المصنع خالل سنوات تشغيله األولى تمكن من تقليل كميات 
والمكب  العشوائية  المكبات  في  المتكدسة  الصلبة  النفايات 
تصريحاته  في  وأكد   ،)40%( بنسبة  وذلك  رفح،  في  الرئيسي 
مواد صالحة  إلى  النفايات  ُيحول  كان  المصنع  أن  “الحدث”  لـ 
الحديد  تصدير  عن  ناهيك  السكان،  حاجة  وتلبي  لالستخدام 
واستخراج السماد العضوي للزراعة، كما نجح في توفير فرص 
عمل لعشرات األسر الفقيرة، وأضاف قائاًل: “كان إنشاء المصنع 
تحديًا كبيرًا وخطوة عملية لكسر الحصار المفروض على غزة، 

لكنه لم يستمر”.
في  العمل  استمرار  عدم  سبب  عن  الحدث  مراسلة  وتساءلت 

المصنع األول لفرز وإعادة تدوير النفايات الصلبة، فكانت اإلجابة 
على لسان المسؤول برهوم، فأوضح أن عدم االستقرار السياسي 
في القطاع وإحكام إغالق المعابر ساهم في إفشال التجربة رغم 
وإيجاد  التشغيل  صعيد  على  أنجزتها  التي  العديدة  النجاحات 
مواد جديدة صالحة لالستخدام وتلبي حاجة الناس، إضافة إلى 
افتقار القطاع إلى التكنولوجيا الحديثة في هذه المجاالت وخشية 
في  واستثمارها  أموالهم  توظيف  من  األموال  رؤوس  أصحاب 
مشاريع مماثلة يكون مصيرها الهدم أو القصف من قبل االحتالل. 

جهود أوقفتها السياسة
وتدوير  لفرز  إقامة مصنع  بلدية غزة مشروع  تبنت  قبل سنوات 
النفايات لالستفادة من قرابة 1000 طن يوميًا ُترحل إلى المكب 
عبد  يقول  المدينة،  غرب  جنوب  الديك  جحر  بمنطقة  الرئيسي 
في  والبيئة  للصحة  العامة  اإلدارة  عام  مدير  القمبز  أبو  الرحيم 
بلدية غزة، أن قدرة المصنع التشغيلية بلغت حين إنشاؤه 70 طن 
يوميًا أي حوالي %5 من حجم النفايات التي تصل إلى المكب، 
وُيتابع أن السنوات األولى شهدت نجاحًا كبيرًا استطاعت البلدية 
أن ُتصدر الحديد الذي  ُيفرز من النفايات بنسبة %2 من إجمالي 
الكمية وكذلك الورق والكرتون كما عمدت إلى استغالل الدوبال 
في مشاريع الزراعة العضوية التي بدأت تشق طريقها في القطاع.

والسبب  النجاح،  حال  على  يستمر  لم  القمبز،  أبو  وفق  الحال، 
كما أخبر »الحدث« حالة عدم االستقرار السياسي الذي شهدها 
القطاع وتعمد إسرائيل إغالق المعابر التجارية مع القطاع وكذلك 
تصريف  وجهة  كانت  والتي  المصري  الجانب  مع  األنفاق  هدم 
بلدية  في  المسؤول  يقول  الصلبة،  النفايات  المفروزة من  المواد 
يتم  ولم  علينا  عبء  المفروزات  أصبحت  اإلغالق  »بعد  غزة: 
االستفادة منها بأي شكل من األشكال باستثناء البالستيك الذي 
كان ُيعاد تدويره في مصانع محلية«، ويستدرك موضحًا أن هذه 
النباشين  الصناعة بدأت بالتراجع خاصة في ظل وجود ظاهرة 
المصانع  ألصحاب  وبيعه  البالستيك  جمع  على  ُيقدمون  الذين 
االرتفاع  ظل  في  خاصة  يومهم،  قوت  توفير  في  أماًل  الصغيرة 

المهول في معدالت الفقر لديهم.
يتمنى أبو القمبز أن تستقر األوضاع السياسية في القطاع وينجح 
المجتمع الدولي في إجبار »إسرائيل« على رفع حصارها الظالم 
عن القطاع، لتدور عجلة مصنع فرز وتدوير النفايات الذي توقف.

تلوث بيئي خطير
من جانبه تحدث د. عبد الفتاح عبد ربه، األستاذ المشارك في كلية 
التي  البيئية  المخاطر  عن  اإلسالمية،  بالجامعة  البيئية  الهندسة 
ُيحدثها تأخر مشاريع إعادة تدوير النفايات الصلبة في القطاع، 

عانى قطاع غزة في السنوات األخيرة من مشاكل بيئة عظيمة تمثلت في انتهاء 
العمر االفتراضي لمكبات النفايات الرئيسية الثالثة في محافظات القطاع، ما أدى 
الطرقات مثمرًا مكاره صحية وبيئية، األمر  بين األحياء وفي  النفايات  إلى تكدس 
الذي ُيحتم على المسؤولين في الهيئات الرسمية ذات العالقة االجتهاد في إيجاد 

مشاريع لفرز وتدوير النفايات وإعادة استخدامها في المجاالت النافعة.

تدوير النفايات الصلبة.. مشاريع خجولة 
واستثمارات مؤجلة؟

مسؤولون: لدينا األفكار المبدعة إلعادة تدوير النفايات لكن الحصار وُندرة التمويل ُيقوض 
استمرارها بنجاح!

عبد الفتاح عبد ربه: مشاريع تدوير النفايات فرصة ذهبية للحصول على بيئة جميلة وآمنة صحيًا!

نور أبو الرب: مشاريع إعادة تدوير النفايات تنعش االقتصاد المتهالك في القطاع وتوفر فرص 
لإلنتاج المحلي!

غزة-محاسن ُأصرف
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هذه  ألهمية  المواطنين  لدى  والبيئي  الثقافي  الوعي  قلة  ظل  في 
المشاريع وضرورة مشاركتهم في إنجاحها بفصل وعزل النفايات 
عن بعضها البعض ليتم تدويرها وفقًا للحاجة االستهالكية لها، 
وقال لـ«الحدث«: »عدم فرز النفايات واختالطها ُينتج منها مادة 
الجوفي«،  الخزان  سالمة  وعلى  التربة  سالمة  على  تؤثر  سامة 
وأضاف أن حرق النفايات في بعض األحيان نتيجة تكدسها ونفاذ 
القدرة االستيعابية للمكبات في مختلف مناطق القطاع ُتسهم في 
تلويث الهواء بمواد سامة وخطرة، تنعكس مستقباًل على الحالة 

الصحية للمواطنين.
ونّبه عبد ربه إلى ضرورة قيام المؤسسات الرسمية ومؤسسات 
الفلسطيني  الجمهور  بتوعية  بالبيئة،  المعنية  الخاص  القطاع 
والتشديد على أهمية فرز النفايات أماًل في الحفاظ على صحتهم 
وأردف  الطبيعية،  ومواردها  فيها  يعيشون  التي  البيئة  وسالمة 
قائاًل: »الطريقة اآلمنة في التعامل مع النفايات تمنع تلوث البيئة 
سواء التربة أو المياه الجوفية ويمنع أيضًا نقل األمراض واألوبئة 
من  النفايات  فرز  في  المواطن  نجاح  أن  إلى  وأشار  لإلنسان«، 
مجددًا  منها  واالستفادة  تدويرها  إعادة  عملية  ُيسهل  أن  شأنه 

األمر الذي ينعكس إيجابًا على الجدوى المالية منها.

رافعة لالقتصاد المأزوم
البيئية  باألهمية  الرب  أبو  نور  االقتصادي  الخبير  ُيقر  فيما 
واالقتصادية التي ُتحققها مشاريع إعادة تدوير النفايات، مؤكدًا 
لالقتصاد  رافعة  وُتشكل  استثمارية«،  »اقتصادية  أنها مشاريع 
تلك  إقامة  »إن  »الحدث«:  مع  هاتفية  مقابلة  في  وقال  المأزوم، 
بيئة  إلى  إضاًفة  مال  ورأس  مهرة  خبراء  إلى  تحتاج  المشاريع 
الالزمة  والمواد  األدوات  إدخال  معها  ُيمكن  سياسيًا  مستقرة 

إلنشاء وتشغيل المصانع والورش الخاصة بعملية التدوير«.

اآلثار  موضحًا  البيئية،  األهمية  عن  تحدث  متصل  سياق  وفي 
اإليجابية لمشاريع التدوير بتخليص القطاع من كميات النفايات 
الهائلة بطريقة آمنة ُتحافظ على صحة المواطنين وتهبهم أيضًا 
جمااًل للبيئة التي ُتحيط بهم، داعيًا الحكومات إلى ضرورة دعم 
النفايات  تدوير  مجال  في  استثمارية  مشاريع  إلنشاء  الجهود 
الصلبة في فلسطين، باإلضافة إلى تشجيع الشباب الفلسطيني 
أن  شأنها  من  التي  التدوير  عمليات  في  إبداعية  أفكار  إلنتاج 

ُتحقق األمان البيئي واالقتصادي في فلسطين، وتابع أن األموال 
المتطورة  والتكنولوجيا  المشاريع  هذه  تحتاجها  التي  الضخمة 
تقديم  في  أقوى  الحكومات  كاهل  على  الملقاة  المسؤولية  تجعل 
الدعم الالزم المادي أو اللوجستي، وإيجاد استراتيجية متكاملة 
على مستوى الوطن لوضع الضوابط واألسس الصحيحة ألماكن 
صحية  معالجة  ومعالجتها  بها  العمل  وآليات  النفايات  مكبات 

واقتصادية معًا.

جديد الحدث 2016
c a r s . a l h a d a t h . p s
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الغيمة التي أمطرت إسمنًتا
وسط البلد، وتحديدا بجانب »الكازية«، تقع 
أربعينيٌة  سيدٌة  صاحبتها  الغد«،  »مكتبة 
المطالعة.  في  وقتها  معظم  تمضي  وقورة، 
في  ماهرة  ثقافتها،  إلى  باإلضافة  كانت، 
التسويق؛ فإذا ما سألتها عن أي كتاب في أي 
الطبية عن وجهها،  نظارتها  تنزع  موضوع، 
وتبتسم لك بال تكلف، وتقدم عرًضا موجًزا 
تنتقص  أو  كتاًبا،  تذم  أن  النادر  ومن  عنه، 
إلى  أشرُت  المرة  هذه  كاتب...  شأن  من 
بأخذه،  وهممُت  للعقاد،  »العبقريات«  كتاب 
لمن؟  فسألتها:  محجوز،  بأنه  لي  فاعتذرت 
وسرعان ما برقت عيناها بإجابة جاهزة: إنه 
ألحمد. ثم استرسلت كما لو أنها تنتظر هذا 
إنه طالٌب في الصف التاسع، يأتي  السؤال: 
يجمع  أن  بعد  كتاًبا  ليشتري  آخر شهر  كل 
لها حسنًا،  قلت  اليومي.  من مصروفه  ثمنه 
سآتي آخر الشهر ألتعرف عليه، ال أدري هل 
الرغبة  بدافع  أم  الفضول،  بدافع  ذلك  قلت 

في مساعدته!
في موعده المحدد دخل من باب المكتبة فتى 
ابتسامة  وجهه  تغطي  الهندام،  أنيق  نحيٌل، 
وعيناه  الرفوف،  بين  بجولة  بدأ  خجولة. 
والعناوين.  الكتب  بين  تتنقالن  الالمعتان 
للمنفلوطي،  “العبرات”  كتاب  تناول  أخيًرا 
فئة  من  ورقة  وأخرج  جيبه  في  يده  دس  ثم 
فبادلني  له،  ابتسمُت  شيكال،  العشرين 
يدي  مددت  التحية،  بإيماءة  االبتسامة 
يداه طريتين، أشبه بغيمة،  ألصافحه، كانت 
شددت عليهما قليال فتساقطت بضع قطرات 

من الماء.
وقلُت  لجبران،  المتكسرة”  “األجنحة  ناولته 
كتابا  سأهديك  تشتريه،  كتاب  كل  أمام  له: 
أنه  شعرت  توصف،  ال  فرحته  كانت  آخر، 
والضحكات  الحديث  تبادلنا  الرقص،  يريد 
أن  وقبل  بالغيوم،  الغرفة  امتألت  حتى 
يخرج لمحُت ساًقا خضراء تنبجس من بين 

الرفوف.
غاب  ثم  أحمد،  يأِت  لم  الثاني  الشهر  في 
بقلق  عاد  لما  سألته  متتالية،  شهوٍر  ثالثة 
حزينة:  بنبرة  قال  حصل؟  وماذا  كنت؟  أين 
من  المؤلفة  الخاصة  مكتبتي  أبي  اكتشف 

عشرين كتاًبا، َقدَّر ثمنها بأكثر من أربعمئة 
شيكل  “أربعميت  جنونه...  ُجنَّ  شيكل... 
بتغّطى  وأنا  كتْب  فيها  تشتري  مجرم  يا 
تنـزل  رح  بكره  من  مهرّية!  واحدة  ببطانية 
معي َع الورشة، ومش َح استناك حتى تنهي 

المدرسة...” هذه كانت ردة فعله!
مصادفة،  الشارع  في  التقيته  سنتين  بعد 
خشنتين،  يداه  كانت  بحرارة،  صافحته 
محايدة،  وجهه  وتعابير  مرتبكة،  وابتسامته 
وسحابٌة خفيفة من الضباب تحيط به، سألته 
عن كتبه، فأجاب أن أباه تدفأ بها يوم الثلجة 
الكبيرة. ثم مضى في سبيله دون أن يلتفت 

إلى الوراء، حتى ذاب في الضباب.
المساء  ذلك  في  تشرين،  انتهى  يومين  قبل 
من  نزل  “المول”،  في  مصادفة  التقيته 
يخفي  كان  الرباعي،  الدفع  ذات  سيارته 
عينيه بنظارة سوداء ماركة “ريبان”، تابعتُه 
إلى أن جلس في المقهى، صافحني بحيادية، 
كانت يداه ناعمتين باردتين، وخداه أحمرين 
بعصبية،  النقال  بهاتفه  يتحدث  مكتنـزين، 
أشار إليَّ بالجلوس، ثم أشار للنادل بطرف 
تأملته  الحديث،  يتوقف عن  أن  دون  إصبعه 
بسرعة، لم أجد حوله أثرا لتلك الغيمة، كانت 
لكني  نادر،  فرنسي  عطر  رائحة  منه  تنبعث 
خرجُت  الغبار.  بعض  منها  بدال  استنشقُت 
من  اختفت  قد  الغيوم  كل  فوجدت  مسرعا 

سماء المدينة، ونبتت مكانها غابة أسمنت.

الغرفة
على  نصفه،  من  أكثر  عمري  من  مضى 
افتراض أني سأموت ميتًة طبيعية، وال زلُت 
فيه،  أعيش  الذي  المكان  هذا  ُكـْنه  أجهل 
أنه  رغم  مختلًفا؛  مرة  كل  في  أجده  حيث 
سرير  على  تحتوي  صغيرة،  غرفة  مجرد 
صورٌة  فوقها  صغيرة،  منضدة  بجانبه 
بدرفتين،  خزانٌة  تقابلها  ثمانيني،  لعجوز 
كبيرة.  نافذة  وراءها  تخفي  داكنة  وستارٌة 
وهي  الغرفة.  محتويات  كل  هي  تلك  تقريًبا 

على بساطتها، تظل محيرة. 
أحيانا تبدو غرفة نوم دافئة، يطيب لي النوم 
تبدو  وأحيانا  الضحى،  ساعات  حتى  فيها 
لي مجرد غرفة في فندق درجة ثالثة، آتيها 
في ساعة متأخرة من الليل، لدرجة أنني لم 
حتى  وال  المطبخ،  حنفية  تصليح  في  أفكر 
إبالغ موظف االستقبال عنها. وأحيانا تبدو 
لي زنزانة موحشة في سجن عسكري شديد 

الحراسة.
الدكتور “زاهر” كان يؤكد لي أنها غرفة في 
مستشفى حكومي تستخدم لذوي األمراض 
من صداع  سوى  أعاني  ال  لكنني  المعدية. 
أشعر  وأحيانا  واألخرى  الفينة  بين  يأتيني 
والمغص  الصداع  فهل  معوي،  بمغص 

المكوث في المستشفى سنوات  يستوجبان 
عديدة؟ من المؤكد أنه مستشفى لألمراض 
الحقيقة  هذه  عني  يخفي  والدكتور  العقلية، 
أنا  “يعني  إلهي،  يا  العالج،  من  كجزء 

مجنون!«
الدوام،  مبتسًما على  “نادر”  يظّل الشرطي 
“مطراق  باستمرار  بيده  يحمل  أنه  رغم 
مستمتًعا  به  ويلوح  وطوياًل،  رفيًعا  رمان” 
الصباح  في  أيقظني  الرهيب.  بصوته 
نايم؟”  “لساتك  الحاد:  بصوته  صائًحا 
في  أنت  لي:  قال  أنا؟  أين  سألته  وعندما 
تضبطهم  لمن  مخصصة  توقيف  غرفة 
أو  سكارى،  سياراتهم  يقودون  الشرطة 
بصحبة غانيات... لكني ال أملك سيارة، وال 
حتى رخصة قيادة، ولم أمِش يوًما مع أنثى 
والشرطي  خطير  مجرٌم  أنا  هل  أمي!  غير 
التوقيف  غرفة  قصة  فاخترع  مني  يخشى 

ليلطف عليَّ األمر؟
أشخاص  من حين آلخر  الغرفة  يدخل  كان 
بال مالمح، وبال وجوه، يشبهون أولئك الذين 
يظهرون فجأة في األحالم أو في الكوابيس، 
اختفوا!  كيف  وال  أتوا،  أين  من  تدري  ال 
ينظرون  تريدون؟  وماذا  أنتم؟  من  أسألهم 
مخلفين  يمضون  ثم  زجاجية،  بعيوٍن  إلّي 
وراءهم بقايا طعامهم وروائحهم الغريبة...

أكثر ما كان يحيرني في الغرفة تلك الصورة 
الكئيبة، التي قالت أمي عنها: “إنها صورة 
جد أبيك عندما كان في الجيش العصملي”، 
الحاجة  الفظيعة؟  تكشيرته  يفسر  هذا  هل 
إنها  قالت  الثرثارة،  العجوز  وفيق”،  “أم 
قط؛  ألتِقه  لم  الذي  والدي  والدك،  صورة 
حيث ُقتل في أول يوم من الحرب، وكنت ما 
حسن”  “أبو  أمي.  أحشاء  في  حينها  زلت 
كان  الحي،  في  الوحيدة  البقالة  صاحب 
مـرَّ  زبون  أطيب  “إنه  باستمرار  عنه  يقول 

عليه”، وإنه كان كريمًا، وصاحب نخوة. 
الجار  “حّسان”،  عنه  يقول  كان  بينما 
اللدود، إنه كان انطوائّيًا وجباًنا ومعّقًدا. أما 
األستاذ “أبو توفيق” فكان يؤكد أن صاحب 
مجرد  وأنها  بصلة،  إلّي  يمت  ال  الصورة 
وإذا  خياله،  من  مستشرق  رسمها  صورٍة 
بحثت في األحياء المجاورة سأجد الصورة 
الصالونات،  جدران  على  معلقة  نفسها 

وينسج أهل البيت عنها الحكايات... 
مع أني لم أحّب الصورة، لكنني رفضت أن 
أصدق رواية األستاذ “أبو توفيق”. ال أدري 
لَم تعلقُت بها، صرت كلما زارنا أحٌد أحدثه 
الحكايات  له  وأروي  الصورة،  صاحب  عن 
ينحرها  كان  التي  والذبائح  بطوالته،  عن 
من  تفاعاًل  وجدت  وإذا  للضيوف،  إكراًما 
أنظر، أال ترى الشبه  المستمع أشير إليها: 
بين عينيه وعينّي؟  ذات مرة قررت التخلص 
منها، فوجدت الحائط عارًيا قبيًحا، فأعدتها 

على الفور. وعندما حصلت على “تأشيرة” 
أضعه  شيء  أول  كانت  كندا،  إلى  للهجرة 

في الحقيبة.
معهما،  وحيرتي  والصورة،  غرفتي  لكْن، 
كومة،  قصص،  من  عنهما  قيل  ما  وكل 
والغرفة المجاورة لي كومة أخرى مختلفة... 
فهي على درجة من الغرابة تستعصي على 
الحين  بين  منها  أسمع  مقفلة،  دوما  الفهم. 
أنها  المفترض  انفجارات، من  واآلخر دوي 
الغرفة، بل والعمارة كلها، ومع  كفيلة بهدم 
العصارى  في  جدرانها.  تتصدع  لم  ذلك 
أشتم رائحة حشيٍش تتسلل من تحت الباب، 
تختلط مع روائح عطور فاخرة، وأحياًنا مع 

رائحة مياه آسنة وعفونة. 
دينية  وأناشيد  تراتيل  أسمع  المساء  في 
وموسيقى  كلثوم،  أم  صوت  مع  تتداخل 
وهدير  سيارات،  وضجيج  صاخبة،  غربية 
طلقات  وأصوات  الدبابات،  جنازير 
وعويل  أطفال،  وبكاء  وسريعة،  متقطعة 
الغرام،  يطارحن  مومسات  وتأوهات  نساء، 
تتسع  كيف  إلهي،  يا  مدوية...  وضحكات 

هذه الغرفة لكل تلك المتناقضات!
طويال،  الغرفة  راقبت  الباب  ثقب  من 
لعّلي  منها،  يخرج  ومن  يدخلها  من  ألعرف 
شيٌخ  دخلها  هناك.  يجري  مما  شيًئا  أفهم 
رجٌل  تبعه  قصيرة،  دشداشًة  يرتدي  ملتٍح 
حقيبة  يحمل  المالمح،  أجنبّي  أربعينّي 
يبدو  أغبر  أشعث  رجٌل  ثم  “سمسونايت”، 
الكبرى،  العربية  الثورة  منذ  يستحم  لم  أنه 
“بنطلون  يرتدي  الشعر  “منكوش”  وشاب 
األطوار،  غريبي  الفنانين  يشبه  جينز” 
شدة  من  الهزال  عليهم  يبدو  وآخرون 
رشاشة.  بنادق  يحملون  وفتياٌن  الجوع، 
لكني الحظت أنه لم يخرج من الغرفة أحد!  
الغرفة  أدخل  أن  مرة  من  أكثر  فكرُت 
كنت  لكني  حقيقتها،  ألعرف  المجاورة 
إطاللة  مجرد  من  سأفهمها  كيف  أتراجع، 
سريعة، وأنا لم أفهم غرفتي التي أسكنها؟ 
رأيت  الباب.  ألفتح  الفضول  دفعني  أخيًرا 
بينهم.  فيما  يتقاتلون  األشخاص  عشرات 
وجوٌه  األرض،  على  ممّددة  وجثث  أشالٌء 
حمرٌة،  تشوبها  مكتنـزة  وأخرى  مكفهرة 
دهشتي  ولشدة  النعمة.  آثار  عليها  وتبدو 
رأيت صورة جدي، أو أبي، الصورة نفسها 
ومعلقة  المرات،  عشرات  منسوخة  تقريًبا، 
بين  طفيفٌة  االختالفات  الجدران.  كل  على 
نسخة وأخرى، اللحية أطول أو أقصر، لون 
لون  األنف،  حجم  أفتح،  أو  أغمق  الشعر 
والتكشيرة  العيون  تحمل  لكنها  الياقة... 

الفظيعة ذاتها!
لم أتمالك أعصابي، أمسكُت بياقته وشددتها 
نحوي، وصحُت بأعلى صوتي: من أنت بحق 

الجحيم، من أنت بحق الجحيم؟

القصة القصيرة.. 

من ســرق روايتي؟

ثقافة

عبد الغني سالمة
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حقيبة مدرسـية
ابنته  من  أكثر  األب  على  يؤّثر  شيء  ال 
ضحكتها،  دموعها،  طلباتها،  الصغيرة: 
على  وعيونها  البيت  مدخل  عند  له  ترّقبها 
طفلة   .. »فدوى«   .. يديه  في  يحمل  ما 
بعد  السادس  عامها  ستكمل  مشاكسة، 
لحقيبة  عاجلة  بحاجة  ولكنها  شهرين، 
في  لها  يوم  أول  غدا سيكون  مدرسية، ألن 
المدرسة، اشترت لها أمها الدفاتر واألقالم 
من بقالة أبو محمد التي تبيع كل شيء إال 
إلى  طريق  ألف  لها  »فدوى«   .. الحقائب 
قلب والديها، ونادرا ما ُيرفض لها طلب، لذا 
قرر أبوها أن يخترق الحصار الذي يفرضه 
جيش االحتالل على القرية، وأن يتوجه عبر 
الجبال إلى نابلس، كانت حقول الزيتون في 
الجهة الغربية من بورين هي المنفذ الوحيد 
الذي يمكن أن يوصله هناك، فسلك الطريق 
بالغة  الباكر، وبصعوبة  الوعر منذ الصباح 
زهرية  حقيبة  اشترى   .. الوصول  استطاع 
الثالث،  األميرات  صورة  تزينها  اللون، 

وعلبة ألوان خشبية، ومطرة ماء.
الجيش زاد من تشديده  أن  الناس  علم من 
الطرق  وحتى  والطرق،  المنافذ  كل  إغالق 
أن  فقرر  الجبلية،  والممرات  االلتفافية 
وفي  المقهى،  على  اليوم  سحابة  يمضي 
الليل؛  يهبط  أن  إلى  األصدقاء  بعض  زيارة 

ليعود تحت جنح الظالم.
كان  الطريق،  نفس  من  عاد  المساء  في 
على  األشجار  بين  يتنقل  خائفا،  وحيدا، 
يكمنون  جنود  بضعة  لمح  بعيد  من  مهل، 
يتجادلون  يسمعهم  كان  ما،  صيد  بانتظار 
وأحيانا يضحكون بصوت مرتفع، ظل مكانه 
ينتظر رحيلهم، قبل أن ينتصف الليل بقليل 
ثقيل،  صمت  ساد  شيئا،  يسمع  يعد  لم 
مخبئه،  من  انطلق  ثم  الوقت  بعض  انتظر 
يسمع  أن  قبل  فقط  خطوات  بضعة  مشى 
السكون،  صوتها  مزق  رصاصات  رشق 
في  اليمنى،  خاصرته  في  استقرت  إحداها 
الجرح  غطى  اللسعة،  تشبه  كانت  البداية 
به  بكفه، وانبطح أرضا، وسرعان ما اشتد 
األلم، لكنه كتم صرخاته، وظل جرحه ينـزف 
 .. تنخفض  وحرارته  تخور،  وقواه  بغزارة، 
أحسَّ بخوٍف شديد، احتضن الحقيبة بقوة، 
لتظل  الدم،  مجرى  عن  يبعدها  أن  حاول 
نظيفة زهرية، شعر بدوار خفيف ثم أغمض 
عينيه على صورة فدوى وهي تسأله بلهفة: 
 .. بانتظارك  .. نحن  بابا  يا  أّخرك  الذي  ما 

نحن قلقون ..
خبر  يتناقلون  األهالي  كان  الصباح  في 
يحضن  مجهول  رجل  جثة  على  العثور 

حقيبة أطفال.

خمسة دقائق فقط
كان عمرها ثالث سنوات عندما اقتحمت قوة 
الصغير  منـزلها  بالسالح  مدججة  احتاللية 
في مدينة الخليل، ولم تفهم حينها من هؤالء 
عنف  بكل  الباب  يطرقون  ولماذا  ؟  الدخالء 
ب  في آخر الليل ؟ ولماذا اقتادوا أباها معصَّ

العينين ؟ وإلى أين سيأخذونه !! 
 .. المدرسة  ودخلت   .. قليال  “عبير”  كبرت 

صارت تسمع أقرانها الصغار يتحدثون عن 
َسَحر  وأن  العيد،  بهدايا  ويتباهون  آبائهم، 
وإيمان  واجباتها،  بحلِّ  والدها  ساعدها 
طلبْت من أبيها غيتارًا يعمل بالبطارية، أما 
على  ألنها صعدت  أبوها  وبخها  فقد  علياء 
للبيت  عادت   .. النعاس  يغالب  وهو  كتفه 
دفعة  أمها  بوجه  أطلقتها  باألسئلة،  مثقلة 
ونحيبها  دموعها  تتلق سوى  ولم   .. واحدة 
أريد أبي هذا المساء  .. قالت لها بتصميم: 
بوجهي  صرخ  لو  حتى   .. بشدة  أريده   ..

سأصعد على كتفيه .. 
كبرْت سنة أخرى، وعرفْت أن والدها محكوم 
يوما  كم   .. .. سألْت جدها  مؤبدات  بأربعة 
تساوي أربعة مؤبدات ؟؟ ومن هؤالء األوغاد 
الذين سيحبسونه كل هذه الساعات الطوال 
أن  قضمت سنة أخرى من األسئلة دون  ؟! 

تجد إجابة .. 
إلى  أمها  اصطحبتها  الصيفية  العطلة  في 
الطريق،  في  ساعات  أربعة  النقب؛  سجن 
ساعتين عند مدخل السجن، وساعة أخرى 
دقائق  بخمس  حظيت  وأخيرا  للتفتيش، 

كاملة لترى أباها؛ وقفت أمامه بذهول .. 
.. خذني  أجملك  ما  آه  ؟؟  أبي  هو  هذا  هل 
 .. قّبلني    .. بين جناحيك  .. ضمني  عندك 
كانت عيناها تقول ذلك، وهي تفيض بالرجاء 
.. أما هو فكان قلبه يتقطع .. ويؤجل دموعه 

إلى المساء ..
مرة  كل  وفي   .. شهر  كل  زيارته  اعتادت 
تتعلق به أكثر .. يراها تكبر .. وتراه يهرم 

.. والوقت يسرقهما معا . 

بها  تحف  النقب  صحراء  ترى  ذهابها  في 
 .. كالعصافير  فوقها  تقفز  وهي  األشجار، 
أما   .. أبيها  حضن  في  تحط  تتعب  وحين 
 .. الكئيبة  الرمال  إال  ترى  فال  عودتها  في 
حروفه  ينشر  وسؤال   .. الصفراء  والريح 
على طول الطريق: )لماذا ال َيَدعونني أعانق 
أبي ؟!( وعندما تأوي لفراشها تجد السؤال 
التعب،  من  تنام   .. اللحاف  تحت  مختبئا 
وفي الصباح ينسل السؤال من تحت الباب 
تفتح  الصف  وفي  حائرة،  تنهض  ليوقظها، 
يتكرر  السؤال  نفس  فترى  الجغرافيا  كتاب 
في كل الصفحات، تصل بيتها والسؤال ما 

زال يدلف من حقيبتها المثقوبة.
ظل السؤال يطاردها أينما ذهبت .. يحّيرها، 
صار صمتها  حتى  الصمت،  نحو  ويدفعها 
 .. حزينتان  شاردتان  عيناها   .. نهاية  بال 
تنـزفان دمعا ساخنا .. هل الشوق يؤلم إلى 
عبير  إال  اإلجابة  يعرف  أحد  ال  الحد؟  هذا 

وأهلها ..
السجن  إدارة  من  بطلب  أهلها  تقدم 
خمسة  أبيها  عند  بالدخول  لها  للسماح 
يديه  لتلمس   .. وتقّبله  لتعانقه  فقط؛  دقائق 
.. أجاب آمر السجن ببرود:  وتحس بأبّوته 
 .. وإرهابي  مخرب  السكافي”  “يوسف 
اشتكوا للصليب األحمر وللمنظمات الدولية 
وأعضاء  وإسرائيليين  عرب  ولمحامين 
المرة  ُيرفض  كان  الطلب  ولكن   .. كنيست 

تلو المرة. 
أبيها  بعناق  رغبتها  كانت  زيارة،  آخرة  في 
الذي  الزجاجي  اللوح  أمام  وقفت   .. جامحة 

ألقت  بقوة،  وطرقته  بعضهما  عن  يفصلهما 
بسماعة اإلنتركم على األرض، صرخت بشكل 
هستيري،  بكت بحرقة .. هذه المرة كان وْقع 
تقبل  لم  تستوعبه،  لم  قاسيًا،  عليها  السؤال 
ويطبق  ثقيٌل  الهواء  أن  ت  أحسَّ  .. إجابة  أي 
على صدرها، وأن هذا العالم كله ظالم، وبال 

قلب، وال يعرف الرحمة وال العدالة ..
لماذا نسيِت جدول  سألتها معلمة الحساب 
لماذا  سعاد  سألتها  ؟  عبير  يا  الضرب 
؟ سألها جدها  العاشر  نسيِت عيد ميالدي 
واإلفطار؟!  النوم  مواقيت  نسيِت  لماذا 
سألتها أمها لماذا نسيِت قلبِك في النقب ؟ 
لن  أني  عرفُت  أن  بعد  واحدا:  جوابها  كان 
أعيش أربعة مؤبدات؛ لم أعد أذكر شيئا ..

فقدت  أحوالها،  وساءت  صحتها،  تدهورت 
نقلها  تم  شيء،  بأي  اإلمساك  على  قدرتها 
 .. جدوى  بال  ولكن  األردن،  لمستشفيات 
كانت  بينما  نيسان،  شهر  وفي   .. وأخيرا 
تزهو  واألشجار  باألقحوان،  تنبت  األرض 
بنّوارها .. كانت عبير قد دخلت في غيبوبة 
تلفان  ويداها   .. يرتجف  جسدها  كان   ..
على خصرها بقوة كأنما تحضن نفسها .. 
 .. أيام  ثالثة  وبعد  يعذبها،  السؤال  ونفس 
أيقنت أن هذا العالم بأسره متواطئ وعاجٌز 
فأرسلت   .. فقط  دقائق  خمسة  منحها  عن 
ثم أغمضت عينيها على حلم   .. قبلة  ألبيها 

جميل .. وأسلمت الروح لبارئها .. 
واحدة  بأمنية  عاما  أحد عشر  عبير  عاشت 
.. خمس دقائق فقط .. ماتت عبير ولم تحقق 

أمنيتها.
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يقوم الروائي اليوم تقريبا بما كانْت 
ينسج  إنه  قديما؛  اآللهة  به  تقوم 
مسارات  ويخّط  الحياة،  سيناريو 
الصراع  محّركا  الشخصيات 
المصائر  لتتبّين  األحداث  داخل 
تقوم  بما  الروائي  يقوم  وتقاطعاتها. 
به األقدار حين تفّصل حياة الشخص 
لتضع  المعنى،  خاللها  من  لتنتج 
يحتاج  المطلقة.  القيمة  على  يدها 
هذا إلى عقٍل قادر على البناء، بناء كل هذه األحداث وإخراجها عمال 
الشعري،  للعقل  األزلي  النظير  الروائي  العقل  إنه  متكامال.  سرديا 
العقل الذي يختلق العوالم مؤسسا بالحكاية للمسارات األكثر يومية، 

األكثر إنسانية.
نجد مثاال لهذا في األعمال السردية الكبرى قديما، يوم كان السرد 
يشحن  كيف  يعرف  هوميروس  كان  يوم  الشعر،  بيت  على  ضيفا 
مثل  كبيرة  ملحمة  يحّرك  مثال  آخيل  غضب  يجعل  كيف  األحداث، 
اإللياذة. في ملحمة جلجامش حيُث البحث عن عشبة الحياة يمّثل 

خيط التوّترات، ويعكس بعمٍق كثيرا من األسئلة العميقة التي تضيء 
عمق الكائن الفاني.

بدرجات  الرواية  في  تتبّدى  الحياة  بناء  على  الرهيبة  المقدرة  هذه 
التي تبني موضوعها متناميا  الكبيرة  الروايات  متفاوتة، وتبرز في 
مع األحداث منسجما مع العمق الدرامي الذي يجعل الفعل اإلنساني 
يؤرّخ للحقيقة، حقيقة الكائن وهو ينسحق تحت جبال الواقع المنهك، 
وحقيقة الحياة حين تقود إلى مصائر مربكة ونهاياٍت ذات أثر عميق.

الرواية اليوم، عربيا، تقع أحيانا في التقصير عن بلوغ هذه الغاية، 
الشخصيات  حركة  من خالل  معناه  يبني  متخّيال  عالما  تقترح  أْن 
ومسار السرد. ألنها تقع ضحية العقل السارد الذي تلهيه الحكاية 
عن البناء، فينتج خطابا أشبه بحكايات الجّدات ألنه قّصر عن التفكير 
في شروط تحقق العمل السردي باعتباره قطعة من حياة لم تحدث 

بعد، أو يمكن أْن تحدث في أي وقت وحين.
اإلنسان  يأتيه  ما  االشتغال،  مدار  الرواية  في  البشري  الفعل  يمّثل 
الروائّي  العمل  نتائج كل هذا يجعل  عنه من  يترّتب  وما  أفعال  من 
يحاكم االختيار، بل ينطلق من عرض االختيارات الممكنة التي تؤدي 
بالبطل وبالشخصيات األخرى إلى خوض مساراٍت تمنحهم المعنى، 
فمن عمق وصف الشخصية ترتسم القيم التي تتأسس مع كل حدث 

جديد، مع كل سرد مختلف.
تلك  على  اليومّي،  على  أكثر  التركيز  يكون  العالمية  الروايات  في 

كثير  في  بينما  كبيرة،  مواضيع  تصنع  التي  الصغيرة  التفاصيل 
من الروايات العربية يحدث العكس، الموضوع الكبير على حساب 
الحياة، على حساب التفاصيل الصغيرة التي تسكن فيها شياطين 
السرد. التركيز على اليومّي يتناسب مع التركيز على الفعل البشرّي، 
التخطيط لحياة بكاملها، اختيار واحد قد  على أهمية االختيار في 

يغّير مسار األحداث، اختيار واحد قد يغّير مجرى الرواية.
يصنع الروائي عالمه الخاص، عالما ساحرا قادرا على إنتاج القيمة، 
قيمة أْن نختار وأْن نتحّمل تبعة ذلك االختيار، أْن نفعل، وأْن نرزح 
في الوقت ذاته تحت ثقٍل ينتج عن أفعالنا. من هنا تركز الرواية على 
الفعل، ويرّكز الفعل على تنامي األحداث التي قد تكشف عن حسن 
اختيار حين تؤدي إلى انفراٍج سردي، وقد تؤّكد على سوء االختيار 

حين تؤّدي إلى مصائر محتومة وغير متوّقعة.
لماذا نكتب الرواية؟ ألننا نملك ذاكرة، ألّن لغتنا نفسها هي ذاكرة 
العالم منقوشة على متتاليات لسانية. نكتب ألننا نرى في التفاصيل 
اليومية عمق الكائن وهو يجابه الكون بجسد نحيل، وهو يتوق إلى 
عالٍم مختلٍف مغاير، عالٍم حلم، يرسم لتوّجساتنا وهواجسنا مسارا 
يعطي المعنى، يكشف عن هوس اإلنسان بالحكاية، بتقسيم األدوار 
على األفراد بطريقة واعية تجعل من خصوصية الشخصية الروائية 
واإلحساس  العميق،  اإلنساني  المعنى  يحّركه  عالم  لتأثيث  متكأ 

بخطورة هذه العملية:الفعل وما يترّتب عنه.

عوالم الرواية الساحرة:الفعل وما يترّتب عنه
 محمد األمين سعيدي/شاعر وأكاديمي جزائرّي

ثقافة

إنَّ حتفًا في الّسما قد أبرقا 
عندما خيََّم حزني أشرَقا

فامَّحى َغيُم المآقي وانَطوى
وارتـَآني في تراب َزنبقا 

َإنَّ حزني ليَس ُحبًا َأْو َهوًى 
ِإنَّما َأرٌضْ َثراها ُفرِّقا 

ُجرَِّدْت عيداُنها ِمْن ُحْزَمٍة 
ُكلُّ عوٍد في َهواُه استنَشقا

كلُّ عوٍد َجدَّ في انماِئِه 
َلْمَلَم األَنداَء ثمَّ استنَطقا 

َجدَّ حّتى جّفت االرُض التي 
أهدِت األحشاَء حّتى أوَرقا 
ِإنَّ ُحزنْي َدْمُع قدٍس قد َذرا 

َأْشَعَل النيراَن في َمْن َحدَّقا  
عِر َيرثْي #َمْيَتُه  حاُلها كالشِّ
ُينِكُر الموَت ِإذا ما َصدَّقا 

#ُمْذ رَأيُت القدَس غاٍد َكرُبها 
والِعدا يلهو بها بْل سّوقا 

ُقْمُت َوحدْي ناِصرًا ُمسَتبِساًل 
قاِئاًل َرّبي َمعْي َلْن #ُتْسَرقا

حائرًا ِمَن َأيِّ ِشبٍر أبَتدي
والُجنوُد استنَفروا كي ُأخفقا 
َشرُقها أم غرُبها أم َصدرها 

كلُّ ِشْبٍر يشَتهي لو ُأعِتقا 
ُكلُّ بيٍت يشَتهْي لو َمرًَّة

َأْن َيرى َشْخصًا ِبرْفٍق َطْقَطقا 
ال َيُغرَّنََّك إجحاُف اللَّظى

بل َيُغرَّنََّك ثوٌب ُمزِّقا 
َأمَسَك الدَّمُع ِبِرمشي فاكَتوْت

َنظَرٌة حائرٌة كي ُتتَّقى 
هاُكُم ِسّكيَن ِحقٍد َتسَتقْي

ِمْن ِدماُكْم ُكلَّ ما َقد ُيسَتقى
بعُد َلم ُتروى ولم تشبع ولن 
تشَبَع الّسكيُن حّتى َتشَهقا 
ُمْت َشهيدًا ُمسَتَلذًِّا ىالّدما 

فالِفلسطينيُّ جسٌم من َشقى
َل  ُمْت َشهيدًا فالفلسطينيُّ قد َسجَّ

الحتَف ِبصٍك ُمسَبقا  
 كن َكِنبراٍس في َليٍل ُمعِتٍم

ُمدَّ فكرا في الَوغى ُمسَتغرقا
كن َكما شاءِت األقداُر ال 

ُتْجِفِل األَفراَح يوَم الُملتقى
َكبدِر اللَّيِل َنوَّرِت المآقي 

ظريف القلِب ُأهديَك اشتياقْي
كأنَّ الّرمَش ال يقوى سباتًا

َخفيٌف َحطَّ لياًل كالُبراِق
فمالي تحَت ُجْنِح العيِن أهذي

حنيٌن قد محاُه الشوُق باِق
القدُس نبٌع لحقٍل خالٍد 

يرتوي من مجدِه من ُأرِهقا

على ِلسان َشهيْد 
لـ الشاعر: باسم حسيبا

أو  )عصرنة  حداثة  كلمُة  ُتَعّبر 
َتَتضّمُن  عمليٍة  أي  عن  تحديث( 
لذلك  قديٍم  هو  ما  وَتْجديَد  َتْحديَث 
ُتْسَتْخَدُم في مجاالٍت ِعّدٍة، لكّن هذا 
الـُمصطَلَح َيْبُرُز في المجال الّثقافيِّ 
والفكريِّ الّتاريخيِّ ِلَيُدلَّ على مرحلِة 
بشكٍل  أوروبا  َطَبَعْت  التي  ِر  الّتطوُّ
خاصٍّ في مرحلة الُعُصوِر الحديثِة. 
ٍط، ُيْمِكُن َتقسيُم الّتاريِخ إلى خمسِة أجزاٍء )وهذا من  بشكٍل ُمَبسَّ
العصور  القديم،  التاريخ  التاريخ،  ما قبل  َبْحٍت(:  أوروبيٍّ  منظوٍر 

الوسطى، العصر الحديث والعصر ما بعد الحديث.
ُمعَظُم الحياِة الحديثِة َتَغذَّْت من مصادَر ُمَتَعدَِّدٍة: اكتشافاٍت علميٍة 
َمْكَننِة  عنه،  ِرنا  وَتصوُّ الفضاِء  من  َمْوِقِعنا  عن  معلوماٍت  ُمذِهلٍة، 
الّصناعِة التي َحوَّلْت الـَمْعِرفَة بالعلوِم إلى ِتكُنولوجيا، وغيرها. كلُّ 
ُر القديمَة، فهو ُيعّجل حركَة  هذا َيْخُلُق بيئاٍت جديدًة للبشِر وُيَدمِّ
الحياِة، ُيَبلِْوُر أفكاًرا واتجاهاٍت اجتماعيًة وسياسيًة ودينيًة، ُيَكوُِّن 
ُيَعقُِّد العالقاِت بين الّناِس وبعِضُهْم وبين  ِقًوى وُسُلطاٍت جديدًة، 
الّناِس والمؤسساِت المختِلفِة، يزيُد أو ُيَغيُِّر اتجاهاِت الّصراعاِت 
الّطبقّيِة وَيْفِصُل المالييَن من البشِر عن تاريِخِهم وعاداِتِهم الموروثِة 

منُذ األزِل.
الحداثة(  )مرحلة  المرحلة  هذه  َتَجاَوَز  أّنه  يبدو  الَغْرَب  أّن  غيَر 
إلى مرحلٍة جديدٍة هي مرحلُة ما بعَد الحداثِة؛ حيُث ُتعتَبر فلسفُة 
وفلسفاِتها  الحداثِة  مرحلِة  ِلُمْجَمِل  نقديًة  فلسفًة  الحداثِة  بعَد  ما 
التي سيطرت على الحضارِة الغربّيِة بعَد عصِر الّنهضِة والّثورِة 
ِم  ِم في الّطبيعِة وموارِدها والّتحكُّ الّصناعّيِة وَتَرّكزْت على ِفكرِة الّتحكُّ
في البشِر والمجتمعاِت. لكّنها من ُوجَهِة َنَظٍر أخرى قد تكوُن فلسفّيًة 
َبْحَتًة هي؛ تقديُم فلسفِة الحداثِة بأسلوٍب إنسانيٍّ مفهوٍم وواضٍح 
ِر له؛ مثال من  ِر فيه والـُمَفكَّ ِر والـُمَفكَّ وُمْرَتِبٍط ببساطٍة مع ُهِويَِّة الـُمَفكِّ

ُوْجَهِة نظٍر فّنّيٍة؛ الّرّساُم والّلوحُة والمَتَذوُِّق على الّتوالي.

ثم  االنفعاِل  مرحلِة  إلى  بدايًة  الَغْرَب  َدَفَعْت  األفكاِر  صراَع  إّن 
ا َنَتَج عن كلِّ ذلك َمْوِقِفيٌَّة  االرتباِك َعِقَبَها َوْعٌي بالّذاِت وبالّزمِن ِممَّ
واعيٌة أدخلْت الَفْرَد الَغْرِبيَّ مثَل ُمْجَتَمِعِه في َصْيُروَرٍة لن َتِقَف َغًدا 
على أّيِة حاٍل؛ قد َيْمَتِدُحَها َبْعُضُهْم وقد َيْنَتِقُصَها بعٌض آَخُر غيَر 

أّنها َمِسيَرٌة خيٌر من الرُّكوِد؛
الّسؤاُل الذي َيْطَرُح نفَسُه بإلحاٍح: أيَن الَعَرُب؟

حاول َبْعُض الَعَرِب الّتفاُعَل مع ِمْثِل هذه المدارِس )الحداثة؛ ما بعد 
الحداثة(؛ غير أّنه كان تفاُعال ُمْحَتِشًما لعّدِة أسباٍب: بعُضها ُمْرَتِبٌط 
بالّذهنّيِة القائمِة )الِسّيما ما ارتبَط منها بالـُمْعَتَقِد )إسالما كان أو 
غيَره(؛ بينما َرَبَط بعُضهم ما َيلَْزُم أْن َيْحُدَث في المنِطَقِة العربّيِة ِبما 

َيْحُدُث هناك َوراَء الِبحاِر؛
هل الموقفّيُة العربّيُة  ُسؤاٌل جديٌد َيْطَرُح نفَسُه هو اآلَخُر بإلحاٍح: 
ُمْدِرَكًة واعيًة؛  َعْبَر الموقفّيِة الغربّيِة حّتى تكوَن  َيِجُب لها المروُر 
واعتقادا  )فكرا  العربّيِة  المنظومِة  على  ِلزاٌم  أهو  أخرى؛  بعبارٍة 
وَتَصوُّرا وِمنهاجا وَتَفاُعال( أن تكوَن نفَسَها المنظومَة الغربّيَة أو 
حّتى ُمقتَبَسًة منها أو ُمقتِبَسًة أو ُمَتقاِطَعًة معها؟ أم ُيْمِكُن أن تكوَن 

َثّمَة منظومٌة عربّيٌة مستقلٌة؟؛
لماذا َطْرُح مثِل هذا الموضوع )الحداثة وما بعد الحداثة والعرب(؛
إّن من َيَرى في نفِسِه الَوْعَي وإرادَة الَوْعِي من مجموعِة الـُمنَتِميَن 
ُل ُزبدَة َمْن َيَتَكلَّموَن العربّيَة  إلى المنطقِة العربّيِة بشكٍل أو بآَخَر؛ ُيَشكِّ
)سواًء أتقَن الّلغَة أم ال(؛ لذا َفَعَلى الزُّبدِة أْن ُتفّكَر َمَعَنا؛ ال أقوُل 
للُخروِج من المأزِق الّراِهِن الذي َتَتَخبَُّط فيه المنطقُة العربّيُة َفُرّبما 
ما يزال بعيدا ِلعّدِة أسباٍب َمْوُضوعّيٍة؛ إّنما  هذا األمر )الخروُج( 
يكوُن على هذه الّزبدِة َوْضُع - على األقلِّ - َمَناراٍت على الّطريِق؛ 
إشاراٍت؛ وِنَقاِط َضْوٍء؛ ثم تكوُن هذه الّزبدة هي الـُمباِدرُة ِلَتْشكيِل 

؛ ِفْكٍر جديٍد ِمْن شأِنِه َتْحِريُك الّساكِن في العقِل العربيِّ
إًذا؛

ِمْن  الُخروِج  َقْصَد  العربيِّ  العقِل  الّساكِن في  َتْحِريُك  ُيْمِكُن  كيف 
فِر التي َظَللَْنا ُنَراِوُح فيها َزَمًنا َيِزيُد عِن الُقُروِن؟؛ منطقِة ما تحَت الصِّ

ْرِح.. في انتظاِر إثراِء المتَلّقي لهذا للطَّ

الحداثة؛ ما بعد الحداثة والعرب..
أبجدية ضوء 

إبراهيم رحمة
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سأراك غدا سأراك ، ستتجاوز قدماي كل نقاط 
التفتيش اللعينة بخفة غزالة شاردة ، ستحتضن 
 ، الحديدي  بالشبك  الملتصقتين  أصابعي كفيك 
ستقبلك عيناي ، وستتقمص روحي جسد فراشة 

تحط على كتفك المتعب .
سأكون حبات العرق المتقاطرة من جبينك،

بينها، وأجعل  الخرز وأختفي  وسأتكّور كحبات 
شعري خيوط الحرير الذي كانت بقائمة الطلبات 

في رسالتك األخيرة.
ببعض  حقيبة  أجهز  وأنا  قلبي  حدثني  هكذا 
الى  بدخولها  يسمح  التي  واألغراض  المالبس 
المعتقل، لن أنسى قهوتك المفضلة من بن السيد 
أن  لي  والزعتر. كيف  الزيت وكيس  وقنينة  آه   ،
أنسى الزعتر الذي جمعته من جبال دوثان ُكرمى 

لعينيك !
الذي  حلمنا  أحشائي  في  ويكبر   ، تنتفخ  بطني 
ووقع  بالهواجس  مطاردا  شوق  ذات  صنعناه 

أقدام القوة المداهمة .
لم أذكر لقاء حميميا من لقاءاتنا المعدودة دون 
أنفاسنا  تعد  حاضرة  االحتالل  قوات  تكون  أن 

وشغفنا المبتور.
مجدو  في سجن  غدا  األول  لقاءنا  كيف سيكون 
الصراخ  بين   ، وأهاليهم  المعتقلين  جموع  بين 
ستصل  كيف  البعيدة،  والتحايا  والصيحات 
بين  الريح  صوت  مع  تتوه  أن  دون  همساتنا 

الخيام؟!! .
”2“

آآه كيف ستمد يدك تتحسس بطني وتدنو
براسك لتسمع نبض حلم صنعناه معا ؟!

تلك  عندما سرقنا  أذني  في  ماذا همست  أتذكر 
اللحظات من الجنون ، وضحكنا معا ، يومها قلت 
لي : أريدها مجنونة مثلك تقامر بحياتها من أجل 
من تحب ، فأجبتك بل أريده فدائيا يحمل عنفوان 

أبيه وقلبه العاشق
ألستبق  إال  الليلة  تلك  تعانقا  جفنّي  أن  أذكر  ال 

الساعات المتبقية ألراك
الخامسة فجرا ، لم يتنفس الصبح بعد تجمعنا 

عند مقر الصليب األحمر وركبنا الحافالت التي 
ستقلنا إلى سجن مجدو

كان أغلب من في الحافلة نساء وأطفال ورجال 
أسماء  يتلو  الرحلة  مسؤول  أخذ   ، مسنون 
واألهالي  بالزيارة،  لهم  المسموح  المعتقلين 

يؤكدون تواجدهم .
أزحت   ، حيفا  شارع  باتجاه  الحافالت  انطلقت 
على  تطل  الفجر  خيوط  زالت  ما  النافذة  ستارة 
تقبل  السهل  امتداد  على  اذرعها  تمد  استحياء 
مسرعا  يعدو  شيء  كل  المترامية  القمح  حقول 

هاربا ، وأنا المقبلة بكل شوق العالم
أعادتني إلى صخب الحافلة لكزة سيدة ثمانينية 

تتوكآ عكازها وتجلس بقربي
- رايحة تزوري مين يا بنيتي؟
- رايحة أزور جوزي يا حجة

- لحالك؟
- آه يا حجة لحالي أحمد ما إلو حدى بالبلد هون 

جوزي من الجئين غزة وأصله من المجدل
- وشو جابو هون يا ستي
- نصيبه يا حجة نصيبه

إييييه نصيبه ... عدت إلى صخب ذاكرتي تهاوت 
الصور من األمس القريب

ما زالت عيناي في دهشة النظرة األولى ، عندما 
التقينا في بيت أحد الرفاق وكنت مطاردا

أتذكر كيف دبرت لك مبيتا في بيت جدتي عندما 
السور حتى ال يصدر  قفزت عن  أتيت متسحبا 
من  أحد  يتنبه  ال  ، وحتى  الصدئ صوتا  الباب 

الجيران؟.
كنت أبقى مناوبة على سطح البيت منصتة ألي 
وتتعاون  الحي  كالب  تصادقني  غريبة،  حركة 
قوة  قدوم  لي  لتعلن   ، محموم  نباح  في  معي 

مداهمة فجائية؟
من  أتنقل  أحمد  يا  ارتباطنا  بعد  بقيت  وكذا 
الفضوليين  أعين  عن  بعيدا  اللتقيك  آلخر  بيت 

والجواسيس
اعتقالك  يوم  المشؤوم  اليوم  ذلك  كان  أن  إلى 
على حاجز “طيار” نصب فجأة عند مفرق عرابة 

وكأنه نصب من أجلك
ُتعرض حتى  ولم  مكانا  لك  أعرف  لم  يومها  من 
الصليب  فيها  أزور  مرة  كل  وفي  محكمة،  على 

لك  مسموح  غير  بأنه  يخبرونني  كانوا  األحمر 
بالزيارة .

ستكون  ساعتين  او  ساعة  بعد   ، سأراك  اليوم 
وجنود  حديدي  شبك  بيننا  ولو  حتى  أمامي 
مدججين وبوابات ، اليوم سأجدد عهدي بالوفاء 

لك ولغدنا معا
)3(

مع  شاردة  وأنا  الوقت  من  مضى  كم  أدري  ال 
ذكرياتي ، عندما تنبهت على صوت السائق وهو 

يقول: يا ساتر 
حاجز تفتيش يا اخوانا حضروا حالكم يا شباب 

ممكن ينزلوكم من الباص .
ارتفع  الخلفية  المقاعد  ،من  الحافلة  في  جلبة 
المنحنية،  بقامته  انتصب  سبعيني  رجل  صوت 
رفع كوفيته وعقدها على رْاسه وبعينيه الغائرتين 
تظهر  اليأس  وعالمات  حدق  وجهه،  بأخاديد 
على محياه ، بيده لفافة من التبغ العربي يبللها 
أنها  إال  لفها  جاهدا  ويحاول  بلسانه  بمسحة 
انزلقت من بين أصابعه مع رجفة يديه ورجرجة 

الحافلة.
بدها  هي  عهاليوم  بـ هلل  اال  قوة  ال حول وال   -

تيجي من هالسيجارة!!
تحّول بنظره الى حيث يقف الجنود

-يا لطيف ألطف يا رب هاي قدامنا ييجي عشرين 
سيارة وشابحين شباب ، شو هالورطة وين نروح 

يا هلل؟!
من  وشدته  بقربه  تجلس  التي  زوجته  بادرته 
كمه أقعد يا حجة هلل بهونها إن شاء هلل أقعد، 
وأخذت تتمتم بما تيسر من دعاء وآية الكرسي، 
وترفع كفيها وكأنها تحاول اإلحاطة بكل من في 

الحافلة
- هلل يحميكم يمه ، بحفظ هلل يمه ، هلل يعمي 
عينيهم عنكم يا كريم “وجعلنا من بين أيديهم سدا 

ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون«
بدأ   ، الجميع  مالمح  على  باد  والقلق  الوجوم 
اليأس يتسلل الى روحي يا إلهي ال تردني خائبة 

اليوم أيضا .
جلسة المقعد أتعبتني وبدأ الجنين في أحشائي 

متذمرا يتحرك وكأنه يعلن احتجاجه.
كانت السيارات بالكاد تتحرك ، ويبدو أن هناك 
خطب ما ، فالجنود يفتشون تفتيشا دقيقا ومعهم 

كالب يدخلونها إلى السيارات 
يا مرة وحدي هلل، وهلل اليوم كله  عاد مولوال : 
لنمضيه عالحاجز ، شوفي شوفي إّلي شابحينهم 

والكالب إّلي معهم يفّوتوها تشمشم .
في  زاد  لقد  يصمت  أن  إليه  سّري  في  توسلت 
توتري وقلقي. يا رب أنت العالم بحالي كن معي.
اقتربنا من الحاجز على بعد خمسين مترا لوح 
طلب  الصوت  وبمكبر  بالتوقف  للسائق  الجندي 

نزول الركاب من الحافلة.

للحديث بقية..
 بقلم: فاطمة نزال

ِدفاُف الغيِم
أَقَرُع 

ِدفاَف الغْيِم الَقديِم َفْوَقنا.. 
َأقرُع الدِّفاَف

تنَهِمُر  
اعاِت  َعقاِرَب السَّ

فُأَقلُِّم الَوقَت 
وُأعيُد الكتابَة 

وَجًعا.. 
وَجًعا.

ا َينبِغي َأكثُر ممَّ
اتََّسْعُت

لكلِّ شيٍء 
وِفي داِخلي 

ا َينبِغي  ُكنُت َأكثَر ممَّ
...
َما 

ُعْدُت قادًرا
عَلى َحْمِل وْهِم َأفعاِلي. 

نيا عَلى هامِش الدُّ
خلَف الذُّيوِل   
رصيٌف طويٌل 

 ينتظُر األَنفاَس.. 
َلْهٌث

 عَلى الحافَِّة 
 نيزٌك يتَألَُّم ..

على
 هامِش الدُّنيا

معدٌن يالمُس معدًنا
َأقداٌم تطارُد َأقداًما..

وبكاُء 
رنيٍن 

يلمُع ِفي البعيِد. 

وِء مفارُق الضَّ
كَحقيبِة حزٍن

غريًبا
عَلى 

قشِّ الرَّصيِف 
اَل َأحَد َيعِرُفني

ِسوى 
دهشِة الَفراِش..

كْم كنُت حّيًا

عَلى 
وِء  مفارِق الضَّ

وخيوِط الزُّجاِج.

لِّ غباٌر عَلى الظِّ
رماًدا بارًدا 

َأسُكُن َأغصاَن الَعوسِج..
َما ِمن ريٍح تحِمُلني

والنَّاُر الَّتي َأشَعلْتني
أَحرَقْتني

ورَحلْت ِفي َدِمي ..
عَلى 

ريِق الطَّ
لَّ َما زلُت غباًرا َأصعُد الظِّ

وفوَق 
َعْظمي 

َأرشُف َزفرتي.

عذاباُت َنْيزٍك 
يِح؟!( )َألْم َأُكْن بذرًة ناقصًة َنبتْت ِفي الرِّ

لـ الشاعر: جاد أحمد
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مقاالت

بقلم: حسن صالح

فعل..  رد  فعل  لكل  إن  القاعدة  تقول 
واالحتالل هو أبشع أنواع االعتداء على 
وتاريخه..  وتراثه  وحياته  اآلخر  حقوق 
ضد  الفعل  رد  أنماط  فإن  هنا  من 
موضوعية..  أنماط  هي  إنما  االحتالل 
ولذلك بدأت ردود الفعل الفلسطينية ضد 
وكانت  االحتالل.  بدايات  مع  االحتالل 
تتجدد بأشكال متنوعة بحسب الظروف 
المحيطة..  والعالمية  واإلقليمية  الذاتية 
وهو ما يفسر طبيعة شكل ردود الفعل حسب المعطيات.. وليس بناء 
الكفاح  الفلسطيني ما بين أشكال  النضال  الرغبة.. ولذلك تنوع  على 
المسلح وأشكال االنتفاضة.. ومرات بالمقاومة الشعبية السلمية... إلخ 

.
المحيطة  والعربية  المحلية  الظروف  نتاج  فهي  الحالية  الهبة  أما 
القدس  الذي مارسه االحتالل ضد  للعنف  الدولية.. إضافة  والعالمية 
وجرائمه منذ جريمة الشهيد محمد أبو خضير والجريمة البشعة ضد 
السالم  القول موت عملية  أريد  وال  واألهم هو جمود،  دوابشة.  عائلة 
بهذا  وهناك  هنا  والصبايا  الشباب  حركة  فجاءت  الدولتين..  وحل 
الشكل النضالي الجديد والذي أعتقد أنه استفاد من التجارب السابقة 
في االنتفاضة من جهة واختيار طريقة أكثر تأثيرًا على االحتالل. ولعل 

قراءة موضوعية لما يحري فإننا نالحظ ما يلي:
-1 أن الخسائر البشرية لالحتالل بالموازنة مع الخسائر الفلسطينية 
السابقة  المواجهات  كل  من  أعلى  نسب  إلى  تصل  مرة  ألول  فإنها 

ولصالح هذه الهبة.
-2 أن هذه االنتفاضة أو الهبة وصل تأثيرها إلى كل المجتمع اإلسرائيلي 
الذي ارتبكت حركته في الضفة الغربية وحتى داخل المدن والتجمعات 
اإلسرائيلية األخرى وصار الخوف يتحرك مع حركة اإلسرائيلي نفسه.

الخيارات  محدودية  بعيدة  حدود  وإلى  كشفت  الهبة  هذه  أن   3-  
اإلسرائيلية، فماذا أمامهم ليعملوا؟ هل يحتلون من جديد، فهم يحتلون 
كل األمكنة.. هل يعتقلون كل الناس؟ فالسجون لن تتسع لكل الشعب.. 

بمعنى أن الخيارات محدودة فازدياد القمع سيولد ردودًا موازية.
االحتالل  جعلت  مرة  وألول  أنها  أيضًا  الهبة  هذه  أضافته  ما  ولعل   
في مواجهة عدو مهم وغير محدد ال في المكان وال الهوية، وهذه من 
أخطر وأعنف المواجهات والتي ُتفقد قوات االحتالل عنصر المباغتة 

والمفاجأة القائمين على معرفة وتحديد الخصم .
كل هذه العوامل السابقة إضافة إلى استمرارية هذا الشكل النضالي 
الذين استهزأوا  المثقفين وخاصة  إن كثيرًا من  تقول  الثالث،  للشهر 
نظرًا  دمائهم،  على  والحفاظ  الموت  بعدم  الشباب  وطالبوا  بالهبة 
للخسائر الفادحة في األرواح، وكأن هؤالء الفتية هم المعتدون، وكأن 
هؤالء يتناسون وجود االحتالل وصالفة مواقفه.. وقعوا في الشرك، إذ 
يخالف هذا القول، الدور الحقيقي للمثقفين باالنحياز للشعب والحرية.. 
على  الشديد  بالحرص  رأيه  يقدم  كان  المثقفين  هؤالء  بعض  أن  رغم 

حياة هؤالء الشباب وعدم رمي أنفسهم للتهدئة!!!
واحترام  للشباب  النضالية  المبادرات  يحترم  الذي  موقع  ومن  إنني 
بشعبها  أدرى  مكة  أهل  يمارسون ألن  الذي  والشكل  للظروف  قراءته 
تشييع  في  تخرج  كانت  والتي  المؤلفة  الحشود  أن  وأذكر  من جهة.. 
قال  كما  والصبايا..  الشباب  لفعل  نعم  تقول  كانت  الشهداء  جنازات 
التي  المنازل  لبناء  والمالي  المادي  التضامن  في  الشعبي  التضامن 
هذه  المثقفين  من  البعض  هذا  يقرأ  فهل  للشهداء..  االحتالل  هدمها 
شعبنا  من  الشبابية  الفئة  هذه  فعل  يحترموا  كي  ومعانيها..  األبعاد 

للوصول إلى الحرية واالستقالل.

الهبة الشبابية بين 
بقلم: رائد دحبور االحترام والنقد

راعاُت والتَّوتراُت في منطقة الشرق األوسط على امتداد الكثير من العقود  َطَبعْت الصِّ
َوْعَي النَّاس في هذه المنطقة بل وشكَّلت سيكولوجيَّة واتِّجاه تفكيرهم على  الماضية 
نحٍو ُيْنِذُر بتوقُّعاٍت دراماتيكيَّة دائمًا كما هي طبيعة األحداث التي تجري فيها، وذلك 
اآلالُم  فيها  تمتزُج  كما  الحالمة  بالتََّوقُّعات  المآسي  فيها  تمتِزُج  انفعاليَّة  رؤيٍة  ضمَن 
مزيٍد من  عبر  الُمْنَتَظر  الخالص  إلى  الرُّؤية  تلك  َوِوفَق  األمور  ُتفضي  بحيث  باآلمال، 

ياسية. الكوارث السِّ
الدِّيني  التَّنوُّع  جعل  في  النَّهضة  عصر  بداية  في  أوروبا  في  باعة  الطِّ اختراع  أسهم 
والثَّقافي سهل المنال، وفي إعادة صياغة مفهوم وواقع المعرفة والتفاعل المعرفي على 
نحٍو جديد، على قاعدة إلغاء الحدود بيَن امتالك المعرفة واحتكارها وصعوبة استخدام 
المعلومات وبين إتاَحة استخدامها على نطاٍق واسع كواقٍع جديد أفرزه انتشار المطبوعات والكتب، وما كان لذلك من 
ارتدادات في حسم التَّناقضات التي كانت قائمة بين المنظومات المعرفية والِقَيِميَِّة القديمة والجديدة في مركز عمليَّة 

التَّحول الكبرى التي جرت آنذاك وطبعت العالم بصورته الحديثة كما نراها اآلن.
بل والعابث المشاغب  اخب –  وحيث أكملْت الثَّورة في عالم اإلتِّصاالت تلك المسيرة إلى أْن وصلنا إلى الدَّور الصَّ
راعات وكأنَّه نوٌع من مادَّة التَّسلية اليوميَّة  واإلنتهازي – الَّذي تقوم به وسائل اإلعالم في جعِل كوارث النِّزاعات والصِّ
والمؤثِّرة   – الشرق األوسط  النِّزاعات في منطقة  البعيدة جغرافيًا عن مركز وبؤرة  المناطق  تلك  ة في  ة، خاصَّ العامَّ
فيها فعاًل في ذات الوقت إلى حدٍّ كبير- تلك المناطق التي تبدو وكأنَّها تنتمي إلى عالٍم آخر تمامًا في النِّصف الغربي 
خب اإلعالمي وفي الوقت الَّذي يمثُِّل مادَّة  ماليَّة تحديدًا - حتَّى أنَّ هذا الصَّ مالي للكوكب – في أوربا وأمريكا الشَّ الشَّ
ُل ما يشبه الملهاة أو إحدى وسائل اإلكتئاب القهري بالنِّْسَبِة لشعوِب العالم الَّذي ُأْقِصَي  للتسليِة هناك فإنَّه بات ُيشكِّ
اخُب في صبِّ مزيدًا من الدِّماء في طاحوَنِة العنف المروِّع الَّذي  عن مركز الحضارة والتأثير، بحيُث ُيْسِهُم اإلعالُم الصَّ

يجتاح كثيرًا من مساحاِت ذلك العالم الُمْهَمِل إالَّ من كونه مساحة رحبة للصراعات الدوليَّة !!.
رق األوسط إَذْن ؟؟ وماذا بشأِن ما يجري فيها اآلْن من تنافٍس واشتباٍك دولي ضمن المفهوم  ماذا بشأِن منطقة الشَّ

الجديد للتنافس وللصراعات الدَّولية بوسائل مباشرة أو مواربة ؟!.
هير “ هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجيَّة ؟ نحو  دعونا نقتبس هذه الفقرات لـ “ هنري كيسنجر “ في كتابه الشَّ
ادس عشر  ُدبلوماسيَّة للقرِن الحادي والعشرين “ والَّتي ُيجري من خاللها مقارنة بين أوضاع أوروبا في القرنين السَّ

رق األوسط في القرن الحادي والعشرين إْذ يقول:  ابع عشر وبين أوضاع الشَّ والسَّ
ة التي حافظت  » في أوروبا كانت القيود على الحكم مستمدَّة من العرف ال من الدَّساتير ومن الكنيسة الكاثوليكيَّة العامَّ
وابط الدِّيمقراطيَّة على قوَّة الدَّولة الَّتي  على استقاللها الذَّاتي، واضعًة بالتَّالي – دون قصد – أساس التَّعدُّديَّة والضَّ
ابع عشر انهارْت هذه الُبْنَية تحت التأثير المزدوج الَّذي  ادس عشر والسَّ ِة قرون. وفي القرِن السَّ َرْت بعد ذلك بعدَّ تطوَّ
َم الوحدة الدِّينيَّة حيث كان التَّنوع الدِّيني سهل المنال على نطاٍق واسع، وقد طوِّر اإلضطراب النَّاشىء في حرب  حطَّ
كان في وسط أوروبا. الثَّالثين سنة التي باسم اإلستقامة األيديولوجيَّة الدِّينيَّة في ذلك الوقت قد قتلت 30 بالمئة من السُّ
لت مبادؤها األساسيَّة  َفْتها معاهدة – وسْتفاليا في سنة 1648 وقد شكَّ ومن هذه المجزرة برزت الدَّولة الحديثة كما عرَّ
لوك المحلّي للدولة  يادة التي أعلنْت أنَّ السُّ العالقات الدَّوليَّة حتَّى يومنا هذا. لقد كان أساس المعاهدة هو مذهب السِّ
رق األوسط إلى حدٍّ كبير صراعات أوروبا في القرن  ساتها ليَس في متناول الدُّول األخرى. ُتماثل صراعات الشَّ ومؤسَّ
ابع عشر، فهي ليست اقتصاديَّة، كما هو الحال في منطقة األطلسي ونصف الكرة الغربي، أو استراتيجيَّة كما  السَّ
الم الِوْستفالي – في إشارٍة إلى  هو الحال في آسيا، لكنَّها آْيديولوجيَّة ودينيَّة. وال تنطبق هنا مبادىء دبلوماسيَّة السَّ
معاهدة وستفاليا عام 1648 – وتغيب التَّسوية عندما ال تتعلَّق بتَظلٍُّم ُمحدَّد ولكن بشرعيَّة، بل ووجود، الجانب اآلخر. 

أو على أمور مقدسة كما هي طبيعة النزاع بين العرب وإسرائيل »  
هكذا إَذْن ُيخبرنا “ هنري كيسنجر “ ثمَّ ُيضيف في مكان آخر من كتابه وبعد أْن يشرح تخلِّي أمريكا والدُّول األوروبيَّة 
يادة وفق معاهدة ِوْستفاليا الُمشار إليها سابقًا  – من حيث المبدأ - عن مبدأ عدم  التَّدخل في شؤون الدُّول ذات السِّ
- كمحدٍِّد أساسيٍّ قديٍم نسبيًَّا قد َأْسَهَم في صياغة العالقات الدَّوليَّة - وذلك فيما يتعلَّق بتجاهل مبادىء تلك المعاهدة 
رق األوسط والتنافس والصراع الدَّولي فيها  فيما يُخصُّ التَّدخل في قارِة إفريقيا وفي جنوب آىسيا وفي منطقة الشَّ

وعليها في ظلِّ توازن القوى النَّوويَّة، حيث يقول كيسنجر: 
"في الماضي كانت تحوُّالت ذات حجم أقل بكثيٍر تؤدِّي إلى حروٍب رئيسيٍَّة بل إنَّ الحروب تقع في بوتيرٍة عالية في 
غيََّر  فقد  األخرى،  إحداها مع  العظمى في صراِع  القوى  أيًَّا من  البتَّة  تُضم  لم  لكنَّها  أيضًا.  الحالي  الدَّولي  النِّظام 
العصر النَّووي أهميَّة دور القوَّة فيما يتَّصل بعالقة البلدان الرَّئيسيَّة بعضها ببعض...إنَّ السياسات المحليَّة تدفع 
ياسة الخارجيَّة فحسب؛ بل  السياسة الخارجيَّة األمريكيَّة في االتِّجاه المعاكس. فالكونغرس ال ُيشرِّع لتكتيكات السِّ
إنَّه يسعى أيضًا إلى فرِض قانون سلوك على األمم األخرى بواسطة العقوبات. وتجد كثيرًا من األمم نفسها خاضعة 
ياسة الخارجيَّة إلى فرٍع من فروِع  ُل السِّ اخب ودائم الحضور ُيحوِّ لتلك العقوبات.. وفي الوقت نفسه أخذ اإلعالم الصَّ
ر لها نتيجة ُمحدََّدة". ة، فالتَّنافس الحاد ُينِتُج هوسًا باألزمة اآلنيَّة ويقدُِّمها كلعَبٍة أخالقيَّة بين الخير والشَّ التسلية العامَّ

وإذا أخذنا هذا الكالم كمثال، ففي هذا اإلطار من الفهم وضمن تلك الحدود يجري إذْن التَّنافس واالشتباك الدَّولي 
ُد المكانة الُدونيَّة لمجتمعاِتها ضمن رؤية وتصنيف  في المنطقة، ويجري ذلك في إطار النَّظرة اإلستعالئيَّة الَّتي ُتَحدِّ
استراتيجيي الغرب، وضمن تلك الحدود يتمُّ النَّظر لُمسَتقَبِلها ومستقبل ومصير شعوِبها، بحيُث – وعلى ما يبدو - 

عوب حبًَّا في طاحونة الحروب الدَّوليَّة إلى أمٍد غير منظور حتَّى اآلْن!!. ستبقى تلك الشُّ

ولي في المنطقة.. “اإلشتباك الدَّ
ة” سلية العامَّ صَخُب اإلعالم والتَّ

روى في الفكر والسياسة 
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األممية  المنظمة  وأنتجت  أيام  قبل  العربية  اللغة  بيوم  العالم  احتفل 
يحوي  ملصقًا  )اليونسكو(  والتعليم  الثقافة  بشؤون  تعنى  التي 
جميل  الملصق  قلب.  شكل  على  العربية  باللغة  الحب  كلمة  مفردات 
لالنتباه  ملفتًا  ما كان  لكن  والجميلة  الغنية  اللغة  بهذه  واالحتفاء مهم 
وبحقيقة  تستخدم  ال  التي  المفردات  وبمئات  اللغة  بتعقيد  التغني  هو 
أن االنتاج الثقافي العربي لم يستخدم سوى جزء ضئيل من مخزون 
ومصطلحات  بكلمات  تغنى  من  هناك  أن  أيضا  ومثير  العربية.  اللغة 
اللغة  وعراقة  لجمال  مثااًل  باعتبارها  والتبسيط  للترجمة  تحتاج 
وكثيرون أيضا أبدوا اعجابًا كبيرًا أن اللغة العربية تحتوي على أكثر 
في  مليون  الربع  إلى  كلماتها  تصل  ال  وغيرها  االنجليزية  اللغة  بينما  وكلمة  مفرد  مليون   ١٣ من 
األرقام  هذه  إلبراز  ٌأعد  الذي  الملون  البياني  الرسم  بحسب  الروسية  اللغة  مثل  الحاالت  بعض 

المثيرة.
لكن هل تقاس  ثقافة شعوبها وانعكاس إلنجازاته وتطوره وحضارته.  اللغة هي مرآة  أن  صحيح 
هذه المعايير بعدد الكلمات في المعاجم وعدد الكلمات المعقدة التي تشبه الرموز للقارئ اليوم؟ 
وهل لحقيقة أن هناك المئات من المفردات في اللغة العربية لكلمة األسد أي أثر أو ثقل حضاري 
ثرية  باعتبارها  بلغتنا  احتفالنا  وهل  منطقتنا؟  من  انقرض  الذي  الحيوان  بهذا  مولعون  أننا  غير 
فتتخلى عن مفردات  وتتطور،  باللغة ألنها حَية  المجتمعات تحتفل  أن  أم  المطلوب  بالمفردات هو 
تقدير  أقل  على  أو  نفاقًا  هذا  االحتفال  يشكل  أال  وأخيرًا،  الجديد؟  وتضيف  أخريات  وتصلح 
إنكارًا للواقع إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن معدل القراءة بين الشعوب العربية هو ربع صفحة 
سنويا مقارنة بأحد عشر كتابًا يقرأها الفرد في الغرب سنويًا وأن المنطقة بأكملها تنتج سنويًا، 

100 كتاب يصدر في أوروبا الغربية.   وبحسب احصائيات اليونسكو، كتابين مقابل كل 
نظرة على كتب أبنائنا الدراسية ومقارنتها بالكتب المدرسية في بلدان أخرى يفسر حالة العزوف 
أن  وكيف  وقديم  وممل  معقد  اللغة شيء  أن  انطباعهم  بسبب  أبناؤنا  منها  يعاني  التي  اللغة  عن 
بطريقة  كتبت  الدراسية  كتبهم  ألن  لغتهم  مع  صداقة  عالقة  يبنون  أخرى  مجتمعات  في  األطفال 
مالئمة ألعمارهم وألن هناك من اإلنتاج الفكري والثقافي والتربوي والعلمي ما يكفي لشد انتباه 
أو  األدبي  النص  وأن  ومشاعرهم  أفكارهم  مرآة  وأنها  وطيعة  حية  اللغة  أن  وإقناعهم  األطفال 
حتى الدرس األكاديمي ليس قالبًا جامدًا عليهم أن يحفظوه ويرددوه دون فهمه أو التفاعل معه. 
به  يفكر  بما  يأبهون  وال  أنفسهم  يحاكون  وكأنهم  الكبار  كتبه  وممل،  جامد  الدراسي  منهاجنا 
أجيال ال تعرف لغتها وليس لديها أي اهتمام في معرفتها ومتصالحة  األطفال. النتيجة واضحة: 

تمامًا مع أخطاء إمالئية ونحوية ومعرفية باعتبارها غير ذات قيمة أو داللة.  
على  المتكررة  االعتداءات  يفسر  وهذا  والمهنية  العملية  المجاالت  كل  في  منخرطة  األجيال  هذه 
والنشرات  اإلعالم  وسائل  في  يوم  كل  نطالعه  الذي  المفردات  وتشويه  والصرف  النحو  قواعد 
المهنية وغيرها من المواد المكتوبة في كل المجاالت. وعلى سبيل المثال ال الحصر، من المعتاد 
أن نقرأ خبرًا يتحدث عن »النائبة« في إشارة إلى سيدة عضو في البرلمان أو المجلس التشريعي 
أن هذا  ومع  النائب!  الصحيح هو  المصطلح  وأن  العربية  اللغة  المصيبة في  النائبة هي  أن  رغم 
الخطأ المفزع شائع جدًا، ال نسمع مثاًل عن حملة لتحديث المصطلح بحيث ال يستخدم في معناه 
األصلي وانما في مكانه المستحدث وذلك تماشيًا مع تطور الحياة والمجتمع. في ذات السياق، 
القاعدة  فتبقى  عام  بشكل  المناصب  تؤنث  جديدة  مفردات  الستحداث  مساٍع  هناك  أن  نسمع  ال 
أن المدير والرئيس والنائب والسفير وغيرها من األلقاب كلها مذكر ألنه وبكل بساطة، لم تواكب 

العلمية والعملية.  المجاالت  المرأة في كل  المجتمع وانخراط  لغتنا تطور 
حوله  بما  ويتأثر  يؤثر  أنه  يفترض  لشعب،  انعكاس  ألنها  باردة  ومفردات  كلمات  ليست  اللغة 
ال  بأنظمة  مكبلة  لألسف  ومجتمعاتنا  تنتج  عندما  تتطور  المجتمعات  العصر.  لمواكبة  ويتطور 
تسمح باإلنجاز إال إذا كان متصاًل بإنجازاتها الوهمية وانتصاراتها الورقية. ونشكر األقدار أننا 
عصريًا  وثقافيًا  لغويًا  واقعًا  نحت  الذي  درويش  محمود  أمثال  بعظماء  تظللنا  وأننا  فلسطينيون 
واقع  في  هي  أبدية  ووطنية  وسياسية  أدبية  نصوصًا  فأهدانا  والتكلس  الجمود  على  ومنتفضًا 
العظماء  من  وغيره  درويش  محمود  جسدها  التي  الحالة  هذه  وحضارية.  لغوية  أيقونات  الحال 
تشكل  لم  عام،  وبشكل  اليومية  وحياتنا  التعليمية  مناهجنا  على  الشديد  ولألسف  تنعكس  لم 
الحياة.  إلى  الجمود  من  اللغة  لنقل  يكفي  بما  قوية  العرب حالة  األدباء  من  وغيرهم  بصمة هؤالء 
نحتفل  أن  نريد  كنا  وإن  والسياسي  الثقافي  بواقعنا  متصل  المنطقة  في  الرديء  اللغوي  واقعنا 
تتعامل  وأال  حية  لغتنا  لتكون  نسعى  وأن  وعلمنا  بتعليمنا  نرتقي  أن  بنا  فحرَي  الجميلة  بلغتنا 
يستحق  لواقع  يكون  أن  يجب  احتفالنا  لالهتمام.  مثيرة  تاريخية  أيقونة  باعتبارها  األجيال  معها 

لتمنيات نريدها وال نعمل لتحقيقها. به ال  االحتفاء 

اللغة العربية... مرآة لمجتمع حي 
أم مفردات جامدة؟

َوَعالَمُة َرْفِعِه الِفكَرة

بقلم: نور عودة

بقلم: تيسير الّزبري

وعلى   2015 للعام  األخيرة  األيام  في  ونحن 
أبواب عام جديد، ومن خالل نظرة على أحوال 
الحال  وعلى  عام،  بشكل  العربية  المنطقة 
بالقول  أغامر  فإنني  خاص،  بشكل  الفلسطيني 
تتجمع  تشكلها  عناصر  وأن  قادمة،  الحرب  أن 
في لوحة واضحة في حجم آالمها وربما أملها!
الجانب  أن  إلى  تشير  أمامنا  التي  اللوحة 
الفلسطيني قد وصل في محاوالته لحل الصراع 
طريق  إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  مع 
مسدود، ذلك بسبب إصرار دولة االحتالل على أخذ كل شيء من الفلسطينيين: 
األرض  وتقرير المصير والحرمان من االستقالل ورفض حق العودة للالجئين 
الفلسطينيين. االحتالل يحاول بواسطة أكثر فئاته عنصرية ووحشية، وأقصد 
وبحماية  اإلنسانية  بحق  بجرائم  الفلسطينيين  يرهب  أن  المستوطنين،  بذلك 
من جيش االحتالل، وهو الذي يدفع بالشباب الفلسطيني نحو الرد الغاضب 
بطرق ال تستطيع السلطة الفلسطينية منعها، كما ال تستيطع إسرائيل وقفها. 
يشتبه  من  بكل  بالقتل  نتنياهو  حكومة  أمعنت  كلما  توترًا  تزداد  األوضاع 
في  فقط  ليس  تتوسع  الصراع  وحلقة  الفلسطيني...  الشباب  من  بمقاومته 

الضفة الغربية بل وربما يصل إلى صراع المسلح إلى قطاع غزة.
حكومة  أما  المواجهة،  قرروا  والشباب  االحتالل،  رفض  قرروا  الفلسطينيون 
كل  بذلك  مخالفة  القمع  أنواع  وبأشد  المستهدف  القتل  قررت  فقد  االحتالل 

القوانين الدولية، وبهذه الحال إلى أين ستصل األور؟ 
فإن  وسوريا  لبنان  جبهتي  بذلك  ونقصد  األقرب  العربي  المحيط  في  أما 
قتل  بجريمة  إسرائيل  قامت  أن  بعد  وخاصة  يوم  بعد  يومًا  يشتد  الصراع 
وبأن  ثانيًا،  هلل  حزب  في  والقائد  أواًل  الفلسطيني  المقاوم  القنطار،  سمير 
انتظار الرد هو األكثر احتمااًل وخاصة بعد أن أعلن األمين العام لحزب هلل 
السيد حسن نصر هلل بأن الرد قادم، والمتوقع أن يكون الرد قويًا ونوعيًا، 
كما أن إسرائيل سوف تضرب الحزب في سوريا ولبنان، وهنا فإن االحتمال 
في  السياسي  الحل  إمكانات  ما وصلت  إذا  يكون شاماًل، خاصة  أن  األكبر 

سوريا إلى طريق مسدود.
في العراق، وبالرغم من التقدم الذي يحرزه الجيش والحشد الشعبي وقوى 
قائمة،  زالت  ما  التقسيم  أن مخاطر  إال  األرض  انتصارات على  العشائر من 
دولة  إعالن  نحو  أمريكي،  وبدعم  يواصل خطواته،  البرزاني  فها هو مسعود 
أطراف  من  وبدعم  جار  العمل  أن  كما  العراقي،  الشمال  في  مستقلة  كردية 
الدين  األنبار وصالح  محافظات  في  طائفية  سّنية  دولة  إلقامة  إقليمية  عربية 
نحو  بخطوات  العراقية  الحكومة  تقدمت  كلما  أنه  المالحظ  ومن  والموصل، 
الضغط  ازداد  كلما  للجميع  آمن  بمستقبل  السنية  العراقية  العشائر  طمأنة 
التقسيم،  أجل  من  المتحدة  الواليات  بزعامة  التحالف  قوى  ومع  اإلقليمي 
وحينها فلن يكون إال خيار أوحد، هو الحرب األهلية، أما نتائجها فلن تكون 

بعيدة عن اإلقليم.
الحرب اإلقليمية سوف تترك تداعياتها على ما يدور على أرض اليمن وعلى 
في  هزيمتها  بعد  وأخواتها(  )داعش  اإلرهابية  القوى  معارك  نقل  احتماالت 
الشرق إلى المغرب العربي بما يشمل األراضي الليبية والتونسية والجزائرية 

غربًا.
معارك المشرق العربي سوف تختلف شكاًل عن معارك المغرب العربي وربما 
بينهما  المشترك  الشيئ  ولكن  المتوقعة  وبالنتائج  الصراع  أطراف  باختالف 

هو الخراب االقتصادي واإلنساني والتفتيت الجغرافي.
شعوب المنطقة العربية من الشرق إلى الغرب سوف تدفع ثمن ما يتركه منظرو 
بالسيطرة  الحالمون  الطائفي  والحروب  التقسيم  دعاة  الخالقة”،  “الفوضى 
الطبقية  المصالح  ذات  القوى  من  حلفاؤهم  ومعهم  العربية،  الثروات  على 
لها،  إقليميين  أعداء  تتوانى عن خلق  والتي ال  العالمي  الشر  بقوى  المرتبطة 

وهي تدمر وبطرق مجنونة ثروات شعوبها بمصالحها األنانية غير الشريفة.
أمريكا  تريده  بما  التسليم  هي  السابقة  االحتماالت  لكل  المعاكسة  الصورة 
وإسرائيل والقوى الرجعية وجيوشها من قوى اإلرهاب، وهو األمر المستحيل. 
األرضية،  الكرة  بل وفي كل  فقط  منطقتنا  ليس في  الصراع  تاريخ  هكذا هو 

وكما يقال باللغة الشعبية “من يفتح الباب سوف يسمع الجواب”!

صريح العبارة  

الحـــروب قادمــــة!
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إضاءات

بقلم: نبيل عمرو
وحتى  وحيويته  بشبابه  أعجبنا  أحببناه،  عهده  بدايات  في 
أناقة ملبسه، واستعدنا من خالله تلك العالقة التاريخية بين 
الشعب التركي الشقيق وشعوبنا العربية، وكدنا نتوجه ملكا 
على قلوبنا حين نقل تركيا من خانة الحلفاء االستراتيجيين 
السرائيل الى خانة وسط أّملنا ان تستغل فيها تركيا عالقاتها 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  قيام  لمصلحة  باسرائيل 

المدينة المقدسة التي سّماها االتراك بالقدس الشريف.
اعالمية  حرب  فبعد  الحال،  هو  يبقى  لم  الحال  أن  غير 
يعود  عناوينها،  بعض  والقدس  غزة  كانت  ودبلوماسية 
أردوغان الى الخانة االولى ناسيًا شعارات الخانة الثانية التي رأى انها ال تسمن وال تغني 
من جوع، بل انها تحّمل تركيا اثقاال ال تقوى على حملها لفترة طويلة او متوسطة من الزمن. 
االخوان  أجل  فمن  بأسرها،  المنطقة  نفسها على خصومة مع  تركيا  الوقت وجدت  في هذا 
العربي، ضّحت  الربيع  الهامة مع مصر، وفي سياق استثمار  المسلمين، ضّحت بعالقاتها 

قويًا من  رافدًا  كانت  التي  بروسيا،  التضحية  ذلك  واستتبع  والعراق،  بعالقاتها مع سورية 
روافد االقتصاد التركي المزدهر، مثلما كانت واحدة من الروافع االساسية الستقالل نسبي 
عن دول االطلسي ورغباتها وحتى نزواتها. اضافة الى ذلك وبعد ان نجح اردوغان وحزبه 
في تهدئة االكراد، وادخال المسألة الكردية الى مفاعل الحل واالحتوا ، عادت هذه المسألة 
ذلك وهو  التركية، كل  الدولة  ثنايا  كل  في  وقاعدتها  اكراد  رأسها حيث وجد  لتشكل جبهة 
ليس بالقليل على اي حال، دفع اردوغان الى فتح حوار يراهن على انه سيفضي الى اعادة 
والمحاِصرة  المعتدية  اسرائيل  تحولت  قياسية  وبسرعة  اسرائيل،  مع  الى مجاريها  االمور 
االقليمية  عالقاتها  وتهتك  عزلتها  من  لتركيا  منقذ  الى  الشريف،  القدس  على  والمستولية 
تحت  ترويضها  من  أسهل  فما  الخالف  فترة  غّطت  التي  النضالية  الشروط  اما  والدولية، 

عنوان المصلحة التركية العليا.
لم  نحن العرب ال نلوم اردوغان وال نشمت فيه، ألن حالنا جميعا اكثر سوءا من حاله ولو 
يكن واقعنا كذلك، لما تأهل اردوغان يوما ما لقيادتنا لمجرد مشهد أّداه على مسرح دافوس 

امام شيمعون بيريز.
ربما ليس من حقنا لوم اي زعيم يسعى لخدمة مصالح بلده، ولكن من واجبنا وضع النقاط 
على الحروف والقول “علينا من اآلن فصاعدا تحكيم عقولنا فيما نرى ونسمع، وان ال نمنح 
قلوبنا لشعار او موقف دون التدقيق في قدرة صاحب الشعار والموقف على االستمرار فيه 

حتى النهاية”.

رجب ... طيب ... أردوغان

المكان  أن  اتفاقنا  حال  في 
عنصرًا  يشكال  وبيئته 
اإلنتاج،  عناصر  من  حيويًا 
بالثقافة  األمر  تعلق  سواء 
السياسية،  أو  االقتصاد  أو 
فحتمًا سنتفق أن ما يدور من 
الثقافية،  الساحة  اشتباك في 
لما  طبيعي  نتاج  هو  إنما 
دوائره  بكل  الوطن  يشهده 

الفاعلة والنائمة والمزاودة. 
هنا أعتقد أنه من األهمية بمكان، أن نفكك بعض االلتباسات، 
البعض  يفعل  كما  ُيفهم  ال  بما  نفلسفها  أو  نتركها  أن  ال 
بشكل متعمد لركوب الموجة الرابحة على قاعدة »إذا الريح 
مالت، مال حيث تميل«. والتفكيك في اللحظة الراهنة، يبدأ 
من لحظة انتشار خبر إقالة مجلس إمناء »مؤسسة محمود 
يترأسهم  عضوًا  وعشرين  خمسة  من  المكون  درويش« 
أمين سر  قريب  وقت  إلى  كان  الذي  ربه  عبد  ياسر  السيد 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. اللجنة 
الذي عملت في ظل مسؤوليته عن  ربه،  والسيد ياسر عبد 
اإلعالم الرسمي الفلسطيني، لم تربطني به أية عالقة تذكر، 
عالقة  ال  جذريًا  اختالفًا  ورؤياه  مع سياساته  وأختلف  بل 
هذا  ولكّن  السياسي،  بالفكر  وإنما  الحزبي،  باالنتماء  له 
االختالف ال يعني أبدًا أن يوافق مثقف أو مدع للثقافة على 
مجلس  بإقالة  مرسوم  فيه  صدر  الذي  واألسلوب  الشكل 
السواد  تشغل  من  وهو  درويش،  محمود  مؤسسة  أمناء 
البالد  مثقفي هذه  األعظم من مقاعده شريحة محترمة من 

على امتداد جغرافيتها.
نعم التغيير سنة مؤكدة من سنن الحياة، ونعم أخرى بأن 
إقالته  على  يعترض  أال  عليه  بمرسوم،  التعيين  قبل  من 
بمرسوم آخر، ولكن اإلشكال هنا، يكمن في كون المرسوم 
الحالي،  وشكلها  الفلسطينية  الثقافية  بالحالة  له  عالقة  ال 
وإنما يكمن في اختالف سياسي أخذ يتمدد ليطال العديد 

من مناحي الحياة ذات العالقة مع المختلف معهم. فضاًل 
رفضًا  لصراخه  العنان  يطلق  ما  عادة  المثقف  كون  عن 
أو  معهم  بالمتفق  األمر  تعلق  سواء  اإلقصاء  أشكال  لكل 
ونوافق  شكاًل  نرفض  أن  يستقيم  فكيف  عليهم.  المختلف 
على آخر، خاصة والحالة هنا ال عالقة لها بالمشهد الثقافي 

ومؤسساته.
شخصيًا ومع إدراكي المسبق لشكل الشللية التي تدار بها 
والثقافية  منها  االقتصادية  حياتنا  وجوه  كافة  في  األمور 
شرايين  في  جديدة  دماء  إلى ضخ  انحاز  السياسية،  كما 
الحال  هو  كما  تمامًا  مؤسساته،  كافة  في  الثقافي  الفعل 
في تكليف وزير جديد لم يتخطى سن األربعين من العمر، 
أواًل  ما ستحكم  هي  مقومات  من  يملك  عما  النظر  بصرف 

وأخيرًا على سياساته المطبقة على أرض الواقع.
أن يصل األمر أن يعاتبك صديق على موقف من هذا المشهد 
والحال هكذا، يعني أن هناك حالة انفصام حاد في مفهوم 
واستيعاب فكرة الحريات بحد ذاتها، وليس مع الشخوص 
الكل،  مع  مختلف  الكل  وأن  السياسية، خاصة  وأساليبهم 
تحديدًا  والحقيقة،  للحق  مالك حصري  أنه  أحد  يدعي  وال 
ونحن إذ اختلفنا ما أسهل أن نخون المختلف معه ونصفه 
المثال ال  التطبيع على سبيل  بما تيسر من صفات، ومنها 
األسماء  عديد  استضافة  كانت  إن  هنا:  والسؤال  الحصر، 
الثقافية العربية يعد شكاًل من أشكال التطبيع، فكيف نقيم 
استضافة آخرين بعناوين مختلفة؟ ما الفارق بين هذا وذاك 
سؤال  المحتل؟  ذات  من  بتصريح  البالد  يدخل  وكالهما 

برسم كل فاعل في هذا المشهد.
والصريح  الواضح  اختالفي  هنا  أسجل  كنت  وإن  أخيرًا، 
والمعلن مع سياسات ورؤى السيد ياسر عبد ربه، فأنا هنا 
أيضًا أعلن أني مع المؤسسة وبقية أعضاء مجلس أمنائها 
أنصح  وعليه  الثقافي،  المشهد  في  فاعلة  نواة  هم  الذين 
يشاء،  كما  بدلوه  كل  وليدِل  نريد  كما  لنختلف  األصدقاء، 
على أال نصل إلى حالة أقل ما يمكن أن يصفنا بها آخر، 

.» »لتكون مثقفاً كن وقحاً

لتكون مثقفًا، كن وقحًا
بقلم: أحمد زكارنة
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وأوضحت صحيفة )هآرتس( أّن هذه المعطيات ُجمعت حتى 
منتصف األسبوع الماضي، انطالًقا من دراسة شملت 123 

فلسطينًيا إما نفذوا عمليات أْو حاولوا ذلك.
 21 هو  لهؤالء  المتوسط  العمر  فإّن  المعطيات،  هذه  ووفق 
دون،  وما  العشرين  بعمر  منهم   51 عام:  ونصف  عاًما 
وبعضهم شبان في أعمار تراوح بين 13 إلى 15 عاًما. ومن 

ضمنهم أيضا 15 امرأة.
بيّنت  األخيرة،  األشهر  في  نشرت  التي  للتقديرات،  وخالًفا 
الذين  من  عدد  مع  مقابالت  إلى  تستند  التي  التحليالت، 
اعتقلوا، أّن ما أسمته المصادر التحريض في اإلنترنت أو 

أي وسيلة إعالمية أخرى لم يُكن بالضرورة عاماًل أساسًيا 
في اتخاذ المنفذ قراًرا بتنفيذ عمليته. بل في غالبية الحاالت 
في  نهائًيا  قراًرا  ويبلورون  وحدهم  يعملون  المنفذون  كان 

مّدة قصيرٍة نسبًيا، وأحياًنا خالل أقل من ساعة.
قرار  أّن  إلى  عينها،  المصادر  عن  نقاًل  الصحيفة،  ولفتت 
تقرير  أعقاب  في  حالة،  من  أكثر  في  اتخذ  العملية  تنفيذ 
بها،  سمع  أو  محلية  تلفزيونية  قناة  عبر  معينة  حادثة  عن 
التواصل  على شبكات  ناشطين  المنفذين  كل  يكن  لم  ولكن 
االجتماعّي، بل إّن قسًما منهم لم يكن لديه أي تواصل مع 

اإلنترنت.
وإلى جانب التكنولوجيا والشبكات االجتماعية، برز إلى حد 
أقل تأثير “شبكات” تقليدية، مثل قرابة عائلية أْو عشائرية، 

وأشارت  عملية.  بتنفيذ  قرارا  المنفذ  اتخاذ  إلى  أدت 
دفع  محليين  وبطالت  أبطال  ونمو  بروز  أّن  إلى  الصحيفة 

آخرين إلى تنفيذ عمليات.
اإلسرائيلية،  الثانية  القناة  موقع  ذكر  متصل،  سياق  في 
الثالثة  أنه خالل األشهر  الجيش،  باسم  المتحدث  نقال عن 

الماضية، وقعت نحو 2225 حادثة رشق حجارة.
كانون  من  الرابع عشر  المواجهات حتى  موجة  بداية  ومنذ 
 169 22 إسرائيليا و252 شخصا جرحوا في  األول، قتل 
رئيس  رّد  ذلك،  إلى  يوما.   93 طوال  نفذوا  مختلفا  هجوما 
وزير  انتقادات  على  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل،  دولة  وزرء 
حول  االتهامات  بتكرار  كيري،  جون  األمريكّية  الخارجّية 
مسؤولية السلطة والجمهور الفلسطينيين، عن عدم التوصل 
في  نتنياهو،  ورأى  الطرفين.  بين  نهائي  تسوية  اتفاق  إلى 
في  تفقدية  جولة  خالل  اإلعالم  إلى  بها  أدلى  تصريحات 
كي  الوقت  حان  أّنه  العبرّية،  الدولة  من  الجنوبية  المنطقة 
وعدم  مفاوضات  وجود  عدم  بأّن  الدولي  المجتمع  ُيدرك 
إلى  مسؤوليته  تعود  ال  السالم  طريق  على  تقدم  تحقيق 

الجانب اإلسرائيلي وإنّما إلى الفلسطينّي، حسب تعبيره.
وكجزء من محاولة االستدالل على صحة دعواه، لفت نتنياهو 
 75 أّن  إلى  التي تشير  الفلسطينية  الرأي  إلى استطالعات 
 80 وأن  الدولتين،  حل  يرفضون  الفلسطينيين  من  بالمائة 
بالمائة منهم يؤيدون عمليات الطعن. وكان لرئيس السلطة، 
محمود عّباس، نصيبه عندما كرر نتنياهو اتهامه بالتحريض 
المسجد  عن  كاذبة  دعاية  عبر  الوقت  طوال  إسرائيل  على 
األقصى وعن عمليات إعدام ترتكبها إسرائيل، وأنها ترفض 

استئناف المفاوضات، قال رئيس وزراء دولة االحتالل.

قالت مصادر إسرائيلية إن األجهزة األمنية االسرائيلية بلورت تصوًرا حول الفلسطينيين الذين 
ينفذون عمليات الطعن، مشيرًة إلى أّن سوادهم األعظم نفذوا عملياتهم وحدهم، وعلى األكثر 
كان للمنفذ شريك واحد. وحتى لو كان للمنفذين، في حاالت قليلة، انتماء تنظيمّي سابق وبنسبة 
أقل كان لهم سوابق أمنية، فإّن العمليات لم تنفذ انطالًقا من انتماء تنظيمّي أْو نتيجة قرار من 
األعلى، وفق المصادر، التي قالت إّن االستثناء من ذلك كان مجموعة حماس التي نفذت عملية 

قرب نابلس، وأدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.

ماهي مواصفات الفدائي من وجهة نظر إسرائيلية

الحدث - القدس

تقرير
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اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

سنة قادمة من الفراغ السياسي على صعيد الجهود األمريكية والدولية إليجاد حل للقضية 
أثناء  كيري  جون  السيد  عنه  أعلن  ما  هذا  الفلسطيني-اإلسرائيلي.  والصراع  الفلسطينية 

جولته األخيرة التي زار خاللها إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الجولة التي لم تتطرق أصال للبحث في حل للصراع أو تحريك للمفاوضات المجمدة منذ أن 
أعلن كيري فشل اإلدارة األمريكية في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين واالسرائيليين 
وبخاصة  اإلسرائيلية  الحكومة  مواقف  إلى  األمريكية  الجهود  فشل  من  مهما  جزءا  وحمل 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما سبق ذلك وأعقبه من شتم وتبادل لالتهامات بين البيت 

األبيض وحكومة نتنياهو.
في  ودبلوماسيا  سياسيا  يوضع  أن  الفلسطيني-اإلسرائيلي  الصراع  على  بجديد  وليس 
الثالجة ألعوام وعقود، وإال لوجدت القضية الفلسطينية حال لها قبل اكثر من سبعين عاما. 
أي قبل أن تقوم دولة إسرائيل على أرض الشعب الفلسطيني التي اغتصبتها وطردت معظم 
أهلها من أراضيهم ومساكنهم وممتلكاتهم عام 1948 ثم أكملت احتالل ما تبقى من األرض 

الفلسطينية في عدوان 1967.
الفلسطيني وتقسيم أرضه  الواقع على الشعب  التاريخي  السياسي والظلم  التجاهل  ورغم 
وشعبه بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، فقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه قادر على 
الحفاظ على هويته وبلورتها في كيان وطني، وأن لديه الطاقة والتصميم على انتزاع حقوقه 
المشروعة وغير القابلة للتصرف من االحتالل اإلسرائيلي الذي بات يسّوق في هذا الزمن 
اليهودي  الشعب  وأرض  الميعاد  أرض  حول  المتهافتة  لمقوالته  الرديء  والدولي  العربي 
واالرتباط التاريخي بين اليهود وهذه األرض وعدم خضوع األرض الفلسطينية لسيادة دولة 

قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي.
ومنذ نشأة الكيان اإلسرائيلي وتشريد الشعب الفلسطيني لم تشهد منطقة الشرق األوسط 
استقرارا من أي نوع، وحكمت شعوب المنطقة بأسوأ أنواع الرجعيات القبلية والعسكرية 
االعتداءات  ذلك  إلى  يضاف  ورفاهيتها،  اسرائيل  أمن  على  للحفاظ  التاريخ  عرفها  التي 

اإلسرائيلية واحتالل إسرائيل لمزيد من األرض العربية، حتى صارت محاوالت استعادتها 
واالستقالل  الحرية  في  األساسية  الفلسطيني  الشعب  حقوق  على  للمساومة  موضوعا 

والعودة وتقرير المصير.
ورغم كل ما نشاهده من ترٍد عربي وتفكك للدول العربية التي احتضنت إسرائيل، فإن جذوة 
مفاجأة إلسرائيل  األولى  االنتفاضة  كانت  فكما  تخبوا،  ولن  تخبوا  لم  الفلسطيني  النضال 
انتفاضة  فإن  جديدة  مقاومة  أساليب  استنباط  على  الفلسطيني  الشعب  قدرة  على  وللعالم 
االحتالل.  مقاومة  صعيد  على  جديد  نوع  من  حراكا  خلقت  اوسلو  بعد  ما  شباب  هبة  أو 
والجبال  السهول  الطرقات وفي  اوسلو على  انتشروا في عهد  الذين  المستوطنين  فقطعان 
في  اآلمنين  المواطنين  ويحرقون  الفلسطينية  والتجمعات  القرى  يهاجمون  الفلسطينية، 
طرقات  في  يسيرون  وباتوا  ذاتهم  على  انكفأوا  ومزروعاتهم  ممتلكاتهم  ويحطمون  منازلهم 

الضفة الغربية والقدس المحتلة تحت حماية الجيش االسرائيلي.
وطالما هناك ارادة فلسطينية واستعداد شعبي للتضحية بالنفس فليس امام حكومة نتنياهو 
مع  للصراع  حل  الى  للوصول  سبيل  عن  البحث  سوى  اخرى  اسرائيلية  حكومة  أي  أو 

الفلسطينيين. وكفى اسرائيل تطرفا وارهابا ضد الشعب الفلسطيني والبحث عن حل.
ربما تكون هذه الدعوة مثالية في ظل ما تشهده اسرائيل من تطرف في عهد نتنياهو حتى 
وقف  عن  تحدث  ألنه  فقط  نتنياهو  لتحريض  هدفا  ريفلين  االسرائيلية  الدولة  رئيس  بات 

التحريض الذي يمارس ضد عرب 1948 والبحث عن سبل لتهدئة االوضاع.
المتطرف  واليمين  نتنياهو  لتحريض  هدفا  رابين  اسحق  االسبق  الوزراء  رئيس  كان  وكما 
حتى اغتيل على ايدي اليهودي ايغال عمير المتطرف الذي تزوج في السجن وربما أنجب 
ربما  ريفلين  فإن  قومي،  كبطل  المتطرفين  اليهود  من  كبيرة  شريحة  معه  وتتعامل  أطفاال 
أن  يعتقدون  حين  وخطأ  للعقل.  مكان  اليوم  اسرائيل  في  فليس  رابين،  مصير  نفس  يلقى 
الوضع المزري واالرهاب الذي يعم المنطقة يسير في صالح مشروع انكار حقوق الشعب 

الفلسطيني.

ال مجال إلنكار حقوق الشعب الفلسطيني
بقلم: سامي سرحان


