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إعادة تدوير البطاريات بغزة مصدر رزق يتسبب بالموت
»كان وقع الصدمة كبيًرا على المواطن مجدي عطون 38 عاًما، حين خضع لفحٍص طبي وكانت 
مهنة مجدي في إعادة  النتيجة أنه ُمصاب بتسمم الرصاص في الدم، وغضروف على العصب« 
تدوير البطاريات كانت السبب في معاناته المرضية وفق تشخيص الطبيب المعالج، لكن ذلك لم 

10يحمل الرجل على أن يترك مهنته إلى أخرى تعينه على تحقيق متطلبات أسرته في ظروف 

رأي الحدث

العديد من شركات القطاع 
الخاص تلقت مساعدات مالية 

ارتبطت بأجندات سياسية كرست 
التبعية االقتصادية إلسرائيل

06

08

شهادات غير معترف بها وما زالت الجامعات تعمل

العالقات االقتصادية الفلسطينية – المصرية إلى أين؟

احتكار ياسر عرفات: فرجة 
وممنوع التصوير

روال سرحان

نقوم  لكي  عرفات،  ياسر  مؤسسة  مع  سياق  من  أكثر  في  تواصلنا 
بتصوير متحف الشهيد ياسر عرفات، حيث نعمل في “الحدث” على 

إعداد فيديو لنقوم ببثه في ذكرى رحيل الرئيس الشهيد. 
لألسف في المرة األولى تذرع د. أحمد صبح، وهو مدير مؤسسة ياسر 
عرفات، بأننا ال نريد من الصحافة أن تصور قبل االفتتاح، فالتزمنا، 
إلى حين وصلتنا دعوة من شركة العالقات العامة التي وظفها المتحف 

لتوجيه دعوة للصحفيين للقدوم والقيام بجولة في أرجاء المتحف. 
التصوير، ألن  لن يكون بمقدور الصحفيين  أنه  الدعوة جاء  في نص 
القائمين على المتحف سيقومون بتوزيع نسخة CD لصور التقطت 
داخل المتحف من القائمين عليه، إلى جانب توزيع CD آخر يتضمن 

نسخة “فيديو” لمقتنيات المتحف.
ولألسف، افتقر CD الصور للجودة الصحفية، إما لفقر عين المصور، 
في  األمر  فانعكس  عرفات  كياسر  بشخصية  يليق  ال  المكان  ألن  أو 
الصور الموزعة على الصحفيين. هذا األمر جاء متزامنًا مع قرار د. 
ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة المتحف، والذي كان مفاجئا بأنه 
لن يقوم بتوزيع الفيديو المصور على الصحفيين، إال بعد يوم االفتتاح 
والذي سيصادف يوم غد األربعاء، والذي أيضًا أعلن القدوة أنه لن يتاح 

للصحفيين تصوير المتحف بسبب كثرة الحضور يومها. 
اإلشكالية في األمر تأتي في المقام األول من تخبط آداء القائمين على 
المتحف، والذي يفترض “بهما”، التمتع بشيء من الحصافة والكياسة 
دبلوماسيان  وأنهما  وخاصة  الصحفيين،  مع  التعامل  في  والذكاء 

سابقان باسم فلسطين.  
أما األمر الثاني، فيتمثل في طريقة إدارة العملية وكأنها حملة دعائية 

لمنتج ال تريد الشركة الكشف عن اسمه. 
أما وأن ياسر عرفات ليس حكرًا على المتحف والقائمين عليه، فقد 
عرفات،  الشهيد  مقتنيات  أما  الخارج،  من  المتحف  بتصوير  اكتفينا 

فعيشوا بذكرياتكم معها وحدكم، وعلى رحيق ماضيها.
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ملف العدد

للقطاع  المانحون  قدمها  التي  الدعم  أموال  حجم  ويبلغ 
لما  وفقا   2002-2014 الفترة  خالل  الفلسطيني  الخاص 
أبحاث  معهد  في  الباحث  هلل-  عبد  سمير  د.  عنه  كشف 
نحو 1,230 مليار دوالر،  السياسات االقتصادية )ماس(  
 5.2% بـ  نسبتها  وتقدر  سنويا،  دوالر  مليون   95 بمعدل 

مجمل  من   3% من  أقل  وشكلت  المساعدات،  مجمل  من 
مبينا  الفترة.  نفس  الخاص خالل  للقطاع  المضافة  القيمة 
للقطاع  دعم  أكبر  قدمت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن 
في  النرويج  وجاءت  دوالر،  مليون   542.7 بواقع  الخاص 
هولندا  تلتها  دوالر،  مليون   86.4 بواقع  الثاني  المركز 

85.5 مليون دوالر، ومن ثم إسبانيا 70.9 مليون دوالر.
الماليين  كل  أن  المصري،  عميد  األعمال  رجل  أكد  فيما 

وقال:  تصرف،  لم  كأنها  فلسطين  في  صرفت  التي 
»المشكلة ليست من المانحين وإنما أساسها عندن،ا حيث 
ينبغي علينا معرفة كيف وأين ننفق األموال التي تأتينا من 

المانحين، بصرف النظر عن قيمتها«.

وضع مأساوي ناجم عن التمويل 
المرتبط بأجندات سياسية

وتصف سيدة األعمال أمل ضراغمة المصري هذا الوضع 
 28% المانحين يستحوذون على   بالمأساوي؛ ألن خبراء 
خسائر  تكبد  الذي  الخاص  للقطاع  المقدم  التمويل  من 
بقيمة 7 مليارات دوالر جراء ممارسات االحتالل وإجراءاته 

التعسفية.
وترى ضراغمة/المصري، أن هذا التمويل مرتبط بأجندات 
سياسية، حيث كرست المعونات اإلغاثية اعتماد االقتصاد 
في  كبير  حد  إلى  وساهمت  اإلسرائيلي،  على  الفلسطيني 
استمرار االحتالل بشكل مقصود أو غير مقصود، في ظل 
غياب رؤية تنموية وتنافس كبير بين مؤسسات المؤسسات 

األهلية للحصول على هذا الدعم.
وتؤكد ضراغمة/المصري أن الهدف الحقيقي من التمويل 
التي  األثمان  عن  وتتساءل  وراءه؟  يقف  وماذا  واضح  غير 
دفعت مقابل الحصول عليه، وقالت: »كان من الجدير الربط 
الكامنة خلفها، والربط  بين المشاريع المدعومة واألسباب 
ما بين المساعدات الخارجية والتي ترتبط بالقطاع الخاص 
في  وسنكتشف  مستوطنين،  قبل  من  أيضا  واستعمالها 
بعض األحيان أننا لسنا المستفيدين لوحدنا من الكثير من 
هذه المساعدات، وليست الشركات الصغيرة، وإنما كانت 
المانحون  يشترط  كان  التي  الشركات  كبرى  المستفيدة 
كانت  وبعضها  المشروع،  قيمة  نصف  دفع  أغليها  على 

كشف باحثون واقتصاديون عن تلقي العديد من شركات القطاع الخاص مساعدات 
مالية مباشرة من مؤسسات ودول مانحة ارتبطت بأجندات سياسية كرست اعتماد 
وإنما  فحسب  هذا  ليس  اإلسرائيلي،  نظيره  على  الفلسطيني  االقتصاد  وتبعية 
أجمعوا على أن العديد من مشاريع البنية التحتية التي نفذت وفق تلك األجندات 
الذين  المانحين  الدعم يخضع إلمالءات  كان هذا  المستوطنون، حيث  استفاد منها 
يستحوذ خبراؤهم على أكثر من ربع حجم تمويل المشاريع، إضاقة إلى احتساب رواتب 
موظفي بعض الجهات المانحة في تل أبيب، وحتى الماء الذي يشربونه، ضمن أموال 
بينما لم  المقدمة لفلسطين، ما يدلل عى أن هذه األموال ليست مجانية.  الدعم 
تعد أموال الدعم هذه على إنتاج تلك الشركات والمؤسسات والمجتمع الفلسطيني 
بفوائد، في الوقت الذي يحتدم فيه التنافس بين مؤسسات القطاع الخاص للحصول 
على تلك المساعدات حتى بعد أن تبين أن خبراء المانحين يستحوذون على أكثر من 

ربع تلك المساعدات والمعونات المالية.

يستحوذ خبراء المانحين على أكثر من ربع حجم تمويل المشاريع الفلسطينية

الخاص  القطاع  العديد من شركات 
ارتبطت  مالية  مساعدات  تلقت 

التبعية  كرست  سياسية  بأجندات 
إلسرائيل االقتصادية 

مشاريع بنية تحتية فلسطينية تنفذ وفق أجندات المانحين 
وإمالءاتهم ويستفيد منها المستوطنون

خاص الحدث
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سلعهم  لبيعهم  الموردين  بعض  مع  وتتفق  ذلك  على  تلتف 
بقيمة مضاعفة«.

وترى، أن طريقة إعداد المشاريع الموجهة للقطاع الخاص 
كانت أحيانا تستلزم استفادة نوع معين من الشركات، وال 
القوى،  موازين  بعض  تغيير  بهدف  ذلك  يكون  أن  تستبعد 

وإظهار بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى.
التطلع  هذا  مثل  أن  على  ضراغمة/المصري  وتشدد   
وتقول:  كفلسطينيين،  أجندتنا  ليست  األغلب  في  والتوجه 
ومن  السلطة  في  رسمية  تحذيرات  هناك  كانت  أنه  »يبدو 
مع  تتناسب  وال  تظهر  التي  النتائج  من  األهلي،  القطاع 
الجهات  استمرار  أسباب  عن  متساءلة  احتياجاتنا«، 
عن  ويساءلها  أحد  يوقفها  أن  دون  سياستها  في  المانحة 
لها«،  حاجتنا  حسب  منها  نستفيد  ال  أمواال  لنا  تقديمها 
لذلك نجدها تطالب وزارة االقتصاد الوطني بتعيين خبراء 
المشاريع  في  الثغرات  يكتشفوا  أن  على  قادرين  مؤهلين 
واالشتمال  النساء  يخص  فيما  القوانين  وبتغيير  المقدمة، 
االقتصادية،  المرأة  حقوق  إنقاذ  في  واالستمرار  المالي 
يتم تحت غطاء  القوانين  تلك  تغيير  أن عدم  »يبدو  وتقول: 

شرعي«.
ولكن عزمي عبد الرحمن - مدير عام السياسات االقتصادية 
المشاريع  أو  الشركات  أن  يعتقد  ال  االقتصاد-  وزارة  في 
الصغيرة التي تقدر نسبتها بنحو 97% من المؤسسات هي 
المانحة،  والجهات  الدول  ودعم  تمويل  من  استفادت  التي 
الحكومة  تنفذها  التي  المشاريع  من  جزءا  أن  أكد  ولكنه 
الصغيرة،  المشاريع  يستهدف  الخاص  القطاع  لصالح 
مؤسسات  مباشرة  تتلقاه  الذي  والدعم  التمويل  بينما 
غير  ألنها  الصغيرة  المشاريع  يشمل  ال  الخاص  القطاع 

قادرة على تلبية شروط المانحين.
وهنا يوضح المصري ويقول: »دخلت في مشاريع زراعية 
يجب  الشيء  هذا  أن  فرضا  علينا  يفرضون  كانوا  كثيرة، 
تفز  لم  األحوال  كل  وفي  تلك،  أو  هذه  بالطريقة  يطبق  أن 
مشاريع  من  بأي  خاصتي  الزراعية  االستشارات  شركة 
إغالقها،  إلى  اضطررني  ما  المانحة  الدول  أكبر  إحدى 
وحينما أقول لهم أن هذا ال يمكن تطبيقه في األغوار فإنهم 
يريدونه  ما  تطبيق  يريدون  فهم  لذلك  شركتي،  يتجاهلون 
ليدفعوا عشرات الماليين في مدة ال تقل عن أربع سنوات؛ 

ليحظى بعد ذلك مشروعهم كله بالفشل«.
)بال  الفلسطيني  التجارة  مركز  عام  مدير   - أما حنان طه 
فال تستبعد وجود تأثير إيجابي يعود على جزء من  تريد( 
مؤسسات القطاع الخاص،  ولكنها أكدت أن الفائدة العائدة 
فلسطيني،  اقتصاد  بناء  في  تسهم  لم  الشركات  هذه  على 
والممولين  المانحين  وجود  في  مشكلة  »لدينا  وقالت: 
لتنفيذ  خصبة  بيئة  وجود  المؤسف  ومن  معينة،  بأجندات 
تحدد  واضحة  وطنية  رؤية  غياب  ظل  في  األجندات  هذه 

مسارنا واتجاهنا«.
المانحين  أن  الزراعة،  وزارة   - سمارة  سمير  يعتقد  فيما 
يعرفون وجع ومشاكل الشعب الفلسطيني )والثغرات ونقاط 
المانحة  الدول  من  كثير  ففي  منها(،  نعاني  التي  الضعف 
هذه  ويستغلون  الوزارات،  بين  حتى  المشاكل  أين  تعرف 
تذهب  الشركات  الكثير من  أن هناك  األمور كما يستغلون 
وتتقدم لهم خفية وسرا في الليل، ليحصلوا على مشاريع 

وينفذوها بعيدا عن أجندة وأولويات الوزارة.

غياب مؤشر لقياس الفساد
وفي الوقت الذي تؤكد فيه ضراغمة/المصري، أننا نعاني 
من مشكلة غياب مؤشر لقياس الفساد الموجود حتى في 
التي  المؤسسات  في  وأحيانا  المانحة،  المؤسسات  داخل 
المصري بكل  تنفذ المساعدات القادمة، تكشف ضراغمة/ 
صراحة ووضوح عن حالة فساد تعرضت لها حينما قالت: 
مانحة  لمؤسسة  توعية(  )مشروع  في  رشوة  مني  »طلبت 
ما في فلسطين كانت قيمته تبلغ 2 مليون دوالر، وتحدثت 
مؤشر  فإن وجود  لذلك  دونما جدوى  ولكن  الموضوع  عن 

لقياس الفساد مهم جدا ألنهم يستعملونه ضدنا«.
 وتكشف ضراغمة/المصري إن بعض المؤسسات المانحة 
حتى  علينا،  أبيب  تل  في  موظفيها  رواتب  باحتساب  تقوم 
ضمن  يحتسب  يشربونه،  الذي  الماء  يحتسبون  أنهم 
األموال  هذه  أن  على  يدل  ما  لفلسطين،  المقدمة  األموال 

ليست مجانية«.

تأثير التمويل عبر هيئات حكومية على 
شركات القطاع الخاص 

المالية  وزارة  قيام  بشدة  ضراغمة/المصري  وانتقدت 
لدفع  األوروبي،  االتحاد  من  بدعم  توعية  حملة  بتنظيم 
أيضا  يكشف  الذي  األمر  فواتير،  على  للحصول  الناس 
عن تأثير التمويل والدعم عبر هيئات حكومية على شركات 
ومؤسسات القطاع الخاص بصورة غير مباشرة، وتساءلت 
هل وزارة المالية بحاجة إلى داعم أوروبي كي يطلب منها 

تنفيذ مثل هذه الحملة؟
جهد  هذا  ألن  محلها،  في  ليست  الحملة  أموال  أن  وترى، 
يمكن القيام به ذاتيا، ولكنها قالت: »من اطالع غير مباشر 
على المبالغ الخيالية التي صرفت على هذه الحملة، فجزء 
كبير منها كان من نصيب الخبراء، وجزء منها لمستشارين 
يراقبون الخبراء، ومستشارين أيضا إلنشاء دائرة عالقات 
عامة في وزارة المالية، فهل نحن بحاجة إلى أموال داعمة 
إلنشاء دائرة عالقات عامة في وزارة المالية لتقوم بحمالت 
لها عالقة بالقطاع الخاص دون النظر للخدمات المقدمة؟«.
الكلي  األثر  تحديد  الصعب  من  أنه  عبدهلل،  د.  ويرى 

بشكل  الخاص  القطاع  آداء  على  الخارجية  للمساعدات 
عام بسبب نقص المعلومات الخاصة بدعم القطاع الخاص 
الدعم  أن  إلى  منوها  للتحليل،  كافية  زمنية  سلسلة  ضمن 
والمؤسسات  الشركات  قدرة  رفع  في  ساعد  الخارجي 
وساهم  فيها،  العاملين  وخبرة  كفاءة  وتحسين  اإلنتاجية، 
في تحسين القدرة والكفاءة في إدارة العمليات والتخطيط. 
كما ساعد في تحسين جودة المنتج، وفي االنتشار بشكل 
في  ساهم  كما  والخارجية.  المحلية  األسواق  في  أوسع 
زيادة التنوع والتوسع في اإلنتاج، وعكست تلك التحسينات 
في  وساعد  الشركات  وربحية  دخل  مؤشرات   في  نفسها 

نموها.
ولكن عبد الرحمن، لم يتردد في اإلقرار بأن معظم المشاريع 
في  تصب  وال  األولوية،  هي  ليست  المانحون  يمولها  التي 
مشاريع األولوية، وهو ما يبرر جزءا من اإلخفاق الذي يقع 
فيه القطاع الخاص، الذي درجة استجابته الستراتيجيات 
التنمية المتوسطة ضعيفة، لذلك نخرج باستراتيجية قريبة 
للنظرية اكثر منها للتطبيق في ظل ضعف التكامل والمتابعة 
لوضع  الحكومة  مع  الخاص  القطاع  مؤسسات  قبل  من 
الوزارة  طريق  عن  يصل  وما  والمشاريع،  االستراتيجية 
من  الحقيقية  االستفادة  عدم  تظهر  لذلك  ضئيل،  دعم  من 

المانحين.
من  المشاريع  بعض  تنفيذ  مسؤولية   طه،  تحمل  فيما 
مؤسسات ال أحد يعرف ويعلم عنها، للجهة التي يمكنها أن 
تراقب وتصدر قرارات وتوزع المهام، وتعتقد أن %60 من 
التمويل الذي يأتي باسم الشعب الفلسطيني يذهب لصالح 
الشركات األجنبية ومصالح مستشاريها، دون أن  يدرس 

العائد والفائدة الراجعة منها على المجتمع.
أما سمارة ، فأـكد على الخطة الوطنية الشاملة وأولوياتها، 
 300 أنه في في السنوات األربع األخيرة قدمت  لكنه بين 
القطاعات  جميع  في  ومشاريع  لمؤسسات  دوالر  مليون 
وال  الوزارة  تعرف  وال  تعلم  ال  ولتمويل مشاريع  الزراعية، 

المزارعين عنها شيئا دون أن يلمس لها أثر حقيقي.

مياه مجاري مستوطنات في محطة 
تنقية البيرة 

وتكشف ضراغمة /المصري، وهي عضو مجلس اقتصادي 
التحتية  البنية  مشاريع  بين  العالقة  عن  البيرة،  بلدية  في 
تنقية  محطة  )مثل  المستوطنات  منها  وتستفيد  تنفذ  التي 
البيرة على حد وصفها(، حيث أن جزءا من محطة التنقية 
تتم  كيف  متساءلة  المستوطنات،  مجاري  لتنقية  يخصص 
ذلك  على  أجبرت  البلدية  أن  أكدت  وهنا  عليه؟  الموافقة 
وبينما تدفع الحكومة الفلسطينية مقابل كل كوب من مياه 
يدفعون  ال  المستوطنين  فإن  إسرائيل  تدخل  المجاري 

أمل المصري عميد المصري عزمي عبد الرحمن
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فواتير تنقية المياه في محطة البيرة.
وهنا يشير د. عبد هلل الذي سبق وأن األن نتائج دراسته 
للقطاع  المباشر  الخارجي  الدعم  تأثير  )تقييم  حول 
»بأن  الخاص الفلسطيني(، إلى وجود وجهات نظر تقول: 

المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين هي عمليا تؤدي إلى 
تمويل االحتالل، وهي عبارة عن أعمال وأشغال إلسرائيل، 
وهناك خيارات مطروحة لجعل الناس بدون دعم، ألن جزءا 
»البعض  المعونة يتسرب إلسرائيل(، ويقول عبد هلل:  من 
وبعض  الدعم،  تقديم  يرفضون  ألنهم  كمبرر؛  هذا  يضعون 
الدول تقول ال نريد الدفع ألن فلسطين عبارة عن بئر ال قاع 
له لذلك ال يؤثر فيه الدعم، وإلى أن يصبح هناك أفق لحل 

بالتمويل«. سنقوم 
ولكن المصري، يتساءل عن أسباب إنشاء محطة التنقية في 
البيرة، وقال: »إن مشكلتنا تكمن في أننا ال نقوم بدراسة 
مشروع  في  بوضوح  يتجلى  وهذا  وفوائده،  المشروع 
والتي  العادمة  المياه  الستغالل  إنجازه  تم  الذي  التنقية 
يجري هدرها في األودية منذ 13 سنة، وحينما كانت هناك 
وفصايل  العوجا  في  منها  واالستفادة  محاولة الستغاللها 
الفلسطينيين  على  إسرائيل  اشترطت  الشمالية،  واألغوار 
أن يتم ربط شبكة مجاري مستوطنة بيسيغوت بمحطة تنقية 
لألغوار  المحطة  مياه  خط  ترخيص  منحهم  مقابل  البيرة 

الشمالية«.
ويضيف، نفس المشكلة ظهرت في نابلس ونحن أساسها، 
فشلنا  طويل  نقاش  وبعد  تنفية،  لمحطتين  دعم  جاء  حيث 
غرب  التنقية  محطة  موقع  تغير  في  المسؤولين،  إقناع  في 

شرق  إلى  نقلها  ينبغي  لذا  منها؛  فائدة  ال  حيث  نابلس 
المدينة، لذلك فنحن ندفع حاليا 2,5 شيكل لكل كوب مياه 

مجاري تدخل إسرائيل.
في حين طالب د. عبد هلل، بتحديد القطاعات األولى بالدعم، 
العادل  التوزيع  وضمان  لها،  الدعم  من  المزيد  وتجنيد 
التركيز  مع  للشركات،  متكافئة  فرص  وإعطاء  للمعونات 
القطاعات  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  دعم  على 
اإلنتاجية، والتنسيق المستمر بين أجهزة السلطة الوطنية 
ذات العالقة وبين مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص 
حيث  من  الخارج  من  الممولة  البرامج  لدراسة  التمثيلية 

التزامها باألولويات، ومعايير الفعالية، والشفافية.
دولة  أي  يمنع  سيادي  قرار  بإصدار  فطالب  سمارة،  أما 
أي  تقديم  من  هويتها  عن  النظر  بغض  مانحة  مؤسسة  أو 
الرسمية  الجهة  موافقة  بدون  نشاط  أي  دعم  أو  تمويل 
والمؤسسات  الدول  هذه  عمل  ووقف  المشروع،  على 
الداعمة؛ ألنها تريد أن تشتغل بعيدا عن الوزارات لتحتوي 

المؤسسات األهلية.
وطالب أيضا هيئة تشجيع االستثمار بتفعيل دورها بشكل 
فلسطين  في  والخارجي  المحلي  االستثمار  لمنع  قوي؛ 
بدون الرجوع لها، وتحويله على وزارات االختصاص التي 

عليها أن توصي برفضها أو قبولها للمشروع.

د. سمير عبد هلل
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من  واحدة  هي  هلل  حرز  أسعد  الطالب  حالة 
شهادة  على  هلل  حرز  حصل  حيث  عديدة،  حاالت 
ذلك  بعد  ليلتحق  األمة،  جامعة  من  البكالوريوس 

لم  أنه  إال  الماجستير،  لدراسة  اإلسالمية  بالجامعة 
منه  ُطلب  والتي  الدكتوراة،  دراسة  في  طريقه  يكمل 
والتعليم  التربية  وزارة  من  اعتمادًا  بها  لاللتحاق 
شهادة  ختم  جهتها  من  رفضت  حيث  هلل،  برام 
أن  بحجة  خاصته،  والماجستير  البكالوريوس 

الجامعة التي حصل فيها على شهادة البكالوريوس 
بها. غير معترف 

يقول الطالب حرز هلل الذي تواصلت معه »الحدث« 
أنا  التحقت   2008 »عام  التفاصيل:  على  للوقوف 
التي  وزوجتي وعدد كبير من الطالب بجامعة األمة 
حين  أننا  حتى  غزة،  في  آنذاك  إقبال  عليها  كان 
أنها  قالوا  والتسجيل،  القبول  عمادة  في  سجلنا 
واصلنا  الجامعات،  كافة  مثل  بها  معترف  جامعة 
أسامة  حينها  التربية  وزير  كان  الدراسة،  وأكملنا 
بعض  وبحضور  حينها،  الوزير  وجاء  المزيني، 
الشخصيات ورئيس الجامعة وتواصلوا مع الطالب 
أنا:  المجال لالستفسار، تساءلت  لنا  أتاحوا  وحين 
من  بها  معترف  عليها  سنحصل  التي  الشهادة  هل 
بها  معترف  تأكيد  بكل  أنها  وقالوا  األطراف؟  كافة 
أي  في  والدكتوراة  الماجستير  إكمال  وتستطيعون 
بلد في العالم، وأنَّ الشهادة معترف بها دولّيًا.. كان 
مفتوح  مكتبه  أنَّ  وقال  حينها،  الوزير  تصريح  هذا 

في حال حصلت أيَّة إشكالية«.
»ذهب المزيني وجاءت حكومة  واستكمل حرز هلل: 

يعاني خريجو جامعة األمة بغزة من عدم قدرتهم على إكمال دراستهم العليا وذلك بعد 
سحب االعتراف بالجامعة من جانب وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة الوفاق، 
لم  االعتراف  أن هذا  إال   ،2008 عام  اعتراف مسبق  على  قد حصلت  الجامعة  وكانت 
يستمر طويال، سيما بعد الوصول إلى حكومة الوفاق الوطني التي لم تعتمد الجامعة 

ضمن الجامعات الفلسطينية العاملة في سلك التعليم العالي.

شهادات غير معترف بها وما زالت 
الجامعات تعمل

الحدث - رام هلل

من غزة
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تشغل  الشخشير  خولة  الوزيرة  وكانت  الوفاق، 
ماجستير  بدراسة  بعدها  وقمت  حينها،  المنصب 
وحصلت  اإلسالمية،  الجامعة  في  األعمال  إدارة 
ذهبت  وحين  عامين،  بعد  الماجستير  شهادة  على 
يمكن  ال  ألنَّه  الدكتوراة  الستكمال  األوراق  إلرسال 
قالت  البالد  الكليات خارج  كافة  غزة،  في  دراستها 
مختومة  كانت  إذا  إال  شهادتك  قبول  يمكن  ال  أنه 
من تعليم رام هلل، أرسلت أوراقي عبر )أراميكس( 
وقالوا  نختم شهادتك  أن  يمكن  ال  وقالوا  لرام هلل، 
وال  بالحرف الواحد )ما ُبني على باطل فهو باطل( 

يمكن أن نقوم بالتصديق على شهادتك«.
عمري  من  ضاعت  سنوات  »أربع  هلل:  حرز  يقول 
وفي  الماجستير،  في  وسنتين  البكالوريوس،  في 
العامة  الثانوية  أنا ومن حصل على شهادة  النهاية 
سواسية. بعدما وصلت األمور إلى طريق مسدود.. 
الدكتور  مع  وتواصلت  اإلسالمية  للجامعة  توجهت 
كيف  وسألته  آنذاك  الجامعة  رئيس  شعث  كمالين 
حاصل  وأنا  الماجستير  أدرس  أن  الجامعة  قبلت 
قالوا  بها؟  بكالوريوس من جامعة غير معترف  على 
هناك،  مشكلتك  واطرح  األمة  جامعة  إلى  توجه  لي 
قالوا  نحن حصلنا على  إلى جامعة األمة،  توجهت 
أمر  هو  ذلك  بعد  حدث  وما   ،2008 عام  اعتراف 

عرضي ونحاول أن نجد حاًل للمشكلة«.
ما  )مع  الشهادة  في  »مكتوب  هلل:  حرز  يكمل 
هذه  أريد  ال  وأنا  وامتيازات(  حقوق  من  به  يتمتع 
للجميع،  وشكرًا  فقط  حقوقي  أريد  أنا  االمتيازات، 
فمن حقي أن أحصل على شهادة من رام هلل، وأريد 

أن أكمل مشواري الدراسي في الدكتوراة«.
وأكد حرز هلل أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم 
التوجه  عليه  أن  له  قال  والذي  صيدم،  صبري  د. 
هلل:  حرز  ويردف  العالي،  التعليم  في  للمختصين 
بالمشكلة  علم  لديهم  أن  ووجدت  معهم  »تواصلت 
غير  الجامعة  أنَّ  وقالوا  جاهزة،  أجوبة  ولديهم 
معتمدة وال نستطيع فعل أي شيء، لكن نحن نتلقى 
وال  والجودة،  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  من  تعليمات 

يمكن أن نساعد في هذا الموضوع«.
يتابع حرز هلل مشواره، ويتواصل مع الهيئة الوطنية 
لم  الجامعة  أن  له  قالت  والتي  والجودة،  لالعتماد 

تتقدم لالعتماد في رام هلل أصاًل!
نعمان  الدكتور  مع  بموعد  أطالب  وأنا  »من سنتين 
علوان رئيس الجامعة السابق، إلى أن انتهت واليته 
ما  يعرفون  هم  معلقًا،  الموضوع  وظل  الجامعة  في 
هذا  لتساؤالتي«.  أجوبة  لديهم  وليس  تمامًا،  أريده 

ما اختتم به حرز هلل إفادته لـ »الحدث«.
الجامعة  رئيس  قال  األمة،  جامعة  مع  وبالتواصل 
حصلت  الجامعة  بأنَّ  لـ«الحدث«  الهور  رأفت  د. 
»قمنا  مضيفًا:  االعتماد،  أوراق  كافة  على  مسبقًا 
بعمل كافة االعتمادات للكليات في الجامعة منذ عام 
والتعليم  التربية  ووزارة  الوزراء  2008 من مجلس 
اختالف  هو  وما حدث  الجامعة،  في  البرامج  لكافة 

جديدة«. حكومة  وتشكيل  للحكومة 
الوزارة  مع  بالتواصل  نقوم  »نحن  الهور:  وتابع 
والمجلس الجديد إلدراج الجامعة ضمن الجامعات 
شهادات  بتصديق  يقوموا  أن  ويفترض  المعتمدة، 
من  الجامعة  اعتماد  تم  وأنه  خاصة  الطالب، 
على  الهور  وأكد  رسمية«،  ووزارة  رسمية  حكومة 
االعتماد  متطلبات  كافة  على  حصلت  الجامعة  أن 
وأوراقا  اعترافا  تملك  وأنها  الجامعة،  في  للكليات 
عليها.  بناء  تعمل  وزراء  مجلس  وقرار  رسمية 
واستكمل الهور: »نحن نقوم بجهود كبيرة في هذا 
في  يتعامل زمالؤنا  ندري حقيقة كيف  وال  الجانب، 

الموضوع«. الضفة مع 
ُبوع رئيس الهيئة  من جهته، نفى الدكتور محمد السُّ
تكون  أن  »الحدث«،  لـ  والجودة  لالعتماد  الوطنية 
جامعة  بموضوع  متعلقة  أوراق  أيَّة  استلمت  الهيئة 
األمة، موضحًا أنَّ الجامعة لم تتقدم بطلب لالعتماد 
في الهيئة برام هلل، وقال السبوع: »لدينا إجراءات 
تقوم  الجامعات  وكافة  تجاوزها،  يمكن  ال  وقوانين 
تقدم طلبا  لم  المذكورة  لدينا، والجامعة  بالترخيص 
أننا لم نستلم أي طلب، ال اعتماد وال  لدينا، وأؤكد 

ترخيص وال طلب«.
وأشار السبوع إلى أن الهيئة هي جهة رقابية وأنها 
مضيفًا:  موقعها،  خالل  من  الجمهور  بتنبيه  تقوم 
والجامعات  بالكليات  الطالب  بتنبيه  نقوم  عام  »كل 
الطلبة  على  يتعين  وعليه  بها،  والمعترف  المعتمدة 
متابعة الموضوع، نحن نتمنى أن تكون األمور على 
بمواصلة  حقهم  على  الطالب  يحصل  وأن  يرام  ما 
مشوارهم التعليمي، ولكن نحن فعاًل لم نستقبل أي 

شيء من طرف الجامعة«.
وأكد السبوع أن بعض المشكالت خرجت عن إطار 
بالخالف  مرتبطة  بآخر  أو  بشكل  وأصبحت  التعليم 
 : أنَّ مؤكدًا  وغزة.  الضفة  بين  الحاصل  السياسي 
»الموضوع بحاجة إلى حل على المستوى الوطني«.
يصعب  األمور  من  كثيرا  أن  السبوع  وأردف 
إلى وجود حالة ما  السيطرة عليها في غزة، منوهًا 
األقصى،  بجامعة  والمتعلقة  اآلن  إلى  شاهدة  زالت 
حيث ال يمكن تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة 
في قطاع غزة على الرغم من المحاوالت المستمرة، 
الفعلية  المتابعة  على  قادرة  غير  الهيئة  أنَّ  مبيًنا 

والرقابة في غزة.
لسؤال  إجابة  يملك  ال  والجميع  يتساءل،  الجميع 
تعليمه  إكمال  عن  فقط  يبحث  الذي  أسعد حرز هلل 
والحصول على حقه في العمل والوصول إلى درجة 
على  المشكلة  بقذف  يقوم  شخص  كل  الدكتوراة، 
أخطاء  نتيجة  النهاية  في  الطالب  ويتحمل  اآلخر، 
الوطن،  شطري  بين  الحقيقي  االنقسام  يعززها 
المواطنين  أمام  الحياة  تسهيل  فرص  من  ويقلل 

غزة. في  الفلسطينيين 
المشكلة  نفس  لديهم  الطالب  من  عددًا  أنَّ  يذكر 
استكمال  أو  العمل  لسوق  الدخول  يستطيعون  وال 
الغوث  وكالة  المثال،  سبيل  على  نذكر  دراستهم، 
قائمة  من  األمة  جامعة  اسم  بشطب  قامت  التي 
يعني  ما  التوظيف،  طلبات  في  المدرجة  الجامعات 
لاللتحاق  الجامعة  خريجي  أمام  الفرصة  تضييق 

العمل. بسوق 
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مصر  بين  األزلية  والجغرافية  التاريخية  العالقة  ولعل 
لما  الفلسطينيين  لدى  يعلو  األمل  سقف  جعلت  وفلسطين 
ُيمكن أن ُتقدمه مصر لفلسطين عموما وقطاع غزة المجاور 
تؤدي  أن  لمصر  أراد  من  فمنهم  الخصوص،  وجه  على  لها 
مجلس  في  االحتالل  إنهاء  ملف  تفعيل  في  سياسيا  دورا 
األمن كونها تتمتع بالعضوية، ومنهم من ُيريد أن ُتؤدي دورا 
حقيقيا في الضغط على الفرقاء إلنهاء االنقسام الذي شرذم 
ثالث  وفريق  ذلك،  تحقيق  على  قادرة  أنها  مؤكدين  الوطن 
تطلع إلى دور اقتصادي بحت عماده تعزيز عمليات التبادل 
التجاري وفتح األسواق بين الجانبين مما ُيعين الفلسطينيين 

على تخطي عقبة االنهيار االقتصادي.
العالقات  تعميق  أن  اقتصاديون فلسطينيون  ويؤكد محللون 
الظروف  وطأة  ُيخفف  أن  شأنه  من  مصر  مع  االقتصادية 
مدار  على  الفلسطينون  السكان  عايشها  التي  المأساوية 
التام  واالنهيار  المطبق  الحصار  من  ماضية  سنوات  عشر 
منفصلة  أحاديث  في  وشددوا  االقتصادية،  للمنظومة 
الفلسطيني  االقتصاد  تخليص  ضرورة  على  مع«الحدث« 
بين  متبادلة  اقتصادية  منفعة  وتحقيق  التبعية إلسرائيل  من 

فلسطين وعمقها العربي واإلقليمي.

إلى  الماضي  األحد  غادرت  فلسطينية  مئة شخصية  وكانت 
للدراسات، وبحسب  األوسط  الشرق  بدعوة من مركز  مصر 
 38 يضم  الوقد  فإن  كحيل«   »أسامة  الوفد  باسم  الناطق 
األعمال،  ورجال  الخاص،  القطاع  مؤسسات  من   شخصية 
من  شخصية  و27  والوجهاء،  المخاتير  من  شخصية  و40 
مؤسسات المجتمع المدني، و5 صحافيين، سيبحثون ُسبل 
واقع  تحسين  خالل  مصر  مع  المشتركة  العالقات  ترتيب 
الحياة االقتصادية في القطاع وفق آليات ُمحددة ذات منفعة 

المصري. مزدوجة للطرفين الفسطيني - 

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
غزة  قطاع  مقاولي  اتحاد  رئيس  كحيل«  »أسامة  كشف 
لـ«الحدث«  الفلسطينيين  األعمال  رجال  وفد  باسم  والناطق 
عمليات  تعزيز  على  ترتكز  الوفد  بها  ذهب  التي  الرؤية  أن 
غزة، خاصة  وقطاع  بين مصر  التجاري  والتبادل  التواصل 
فيما يتعلق بحث مصر على متابعة تعهدات المانحين إلعادة 
البناء  مستلزمات  بكافة  القطاع  وتزويد  غزة  قطاع  إعمار 
المتحدة  األمم  وآلية  خاصة في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية، 
العقيمة والتي لم ُتنجز من عملية اإلعمار على مدار العامين 
مصر  نحو  التوجه  »إن  وقال:  فقط،   46% السابقين سوى 
لدعمها  بل سبيال  الفلسطينية،  الشرعية  عن  بديال  يكون  لن 
إلى  بالتوجه  اإلسرائيلي  االحتالل  سيطرة  من  والتخلص 

المؤتمر  العمق العربي«، ويأمل الرجل أن تكون أحد نتائج 
منطقة  إنشاء  تفعيل  المتوسط  أو  القريب  المدى  على  سواء 
تجارة وصناعة حرة بين مصر وقطاع غزة، وأن يتم فتح معبر 
والحركة  التنقل  بحرية  يسمح  بما  كامل  بشكل  البري  رفح 
االستثمارات  لجذب  بعد  فيما  ويؤدي  واألفراد،  للبضائع 

العربية إلى القطاع.
اتحاد  رئيس  الصفدي«  »تيسير  بّين  السياق  ذات  وفي 
الصناعات الغذائية، أن الهدف من قبول دعوة مركز الشرق 
العالقات  تعزيز  المصري،  للدراسات االستراتيجية  األوسط 
تجاري  وتبادل  وتعاون  اتصال  قنوات  وإيجاد  االقتصادية، 
الحصار  واقع  ُيخفف  أن  شأنه  من  البلدين  بين  رسمي 
على  سُيصر  الذي  األول  المطلب  أن  كاشفا  الفلسطيني، 
رفح  معبر  فتح  هو  الفلسطينيين  األعمال  رجال  بقوة  طرحه 
الشعب  فئات  لكافة  الحركة  بحرية  والسماح  دائم،  بشكل 
إنسانية، الفتا  أعمال وطالب وحاالت  الفلسطيني من رجال 
بناء  طريق  على  أولى  خطوة  سيكون  المطلب  تنفيذ  أن  إلى 
لتعزيز  وفرصة  البلدين  بين  مشتركة  اقتصادية  عالقات 

االستثمارات العربية واستجالبها نحو القطاع.

منطقة  في  انعقد  الذي  للمؤتمر  كبير  بأمل  غزة  قطاع  في  الفلسطينيون  ينظر 
ُتحدث  أن  متمنين  األحمر،  البحر  في  السويس  خليج  ساحل  على  السخنة  العين 
قراراته النهائية حلحلة لألوضاع االقتصادية المتهالكة  منذ عشر سنوات، وتدفعها 

باتجاه التطوير والتنمية.

العالقات االقتصادية الفلسطينية – المصرية 
إلى أين؟

محللون لـ “الحدث” .. العالقات االقتصادية مع مصر سُتنعش 
االقتصاد الفلسطيني وُتحرره من تبعيته إلسرائيل

مختص في الشأن االقتصادي المصري: التعاون االقتصادي مع غزة 
مربح للجانبين وسيحقق نشاًطا في الحركة التجارية في غزة وسيناء

غزة- محاسن ُأصرف

تقرير

أسامة كحيل
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لعالقات  المؤتمر  ُيمهد  بأن  متفائال  »الصفدي«  وبدا 
أن  شأنها  من  وفلسطين،  مصر  بين  صحيحة  اقتصادية 
تنعكس على عملية تنمية وتطوير اقتصاد البلدين وتخليصه 
تعزيز عمليات  »إن   »الحدث«:  لـ  أزمات مختلفة، وقال  من 
لمصر  ُيوفر  أن  بين مصر وغزة من شأنه  التجاري  التبادل 
العملة الصعبة في ظل تدهور الجنيه أمام العمالت الصعبة، 
من  التي  المصرية  للخزينة  إنعاشا  ُيحقق  أن  شأنه  ومن 
المتوقع أن يصلها 3 مليار دوالر نتيجة اعتماد الفلسطينيين 
والبناء،  الصناعة  لمجاالت  المهمة  المصرية  المواد  على 
لمصر  بضائعهم  لتصدير  فرصة  الفلسطينيين  سيمنح  كما 

وخاصة المالبس«.

ماذا تريد غزة
االقتصادي  الشأن  في  الخبير  رجب«  »معين  رأى  فيما 
فرصة  إعطاء  على  المؤتمر  ُيركز  أن  بضرورة  الفلسطيني، 
للطرفين للتواصل في المجاالت االقتصادية عامة والمجاالت 
التجارية بشكٍل خاص كونها ُتحقق مصلحة حقيقية للجانين 
الحكومات،  أو  المؤسسات  أو  األفراد  مستوى  على  سواء 
وقال لـ »الحدث«: »إن عقد المؤتمر خطوة على طريق عودة 
طبيعتها  إلى  المصرية  الفلسطينية  االقتصادية  العالقات 
وفًقا  تعطلت  والتي  سابقا  الدولية  باالتفاقيات  والمحكومة 
للظروف السياسية التي ُيعانيها البلدين في اآلونة األخيرة«.

ومنسق  الشبابي  الناشط  حسنة  محمد  عّبر  جانبه  ومن 
مكتب منظمة التعاون اإلسالمي بغزة، خالل ندوة حضرتها 
المصرية  الخارجية  السياسة  )اتجاهات  بعنوان  »الحدث« 
بتنظيم من المجلس الفلسطيني للتمكين  الجديدة نحو غزة( 
فقال:  مصر  من  الفلسطينيين  احتياجات  عن  الوطني 
أمام  رفح  معبر  فتح  في  لمصر  سيادي  لدور  نتطلع  »إننا 
وطبيعي،  كامل  بشكل  التنقل  حرية  ومنحهم  الفلسطينيين، 
قوة  تملك  كونها  االنقسام  إنهاء  على  العمل  منها  ونأمل 
على  وتابع  سياسًيا«،  المختصمة  األطراف  على  الضغط 
الصعيد االقتصادي: »ُنريد من مصر متابعة تعهدات اإلعمار 
كونها كانت الراعي إلقامة مؤتمر شرم الشيخ إلعادة اإلعمار 
غزة  انفتاح  أن  وأشار  اآلن«،  من  عامين  قبل  الحرب  ُبعيد 
على مصر اقتصاديا من شأنه أن ُيحقق واردا لمصر بقيمة 
3 مليار دوالر سنويا، عازيا ذلك إلى الصفة االستهالكية التي 
يمتاز بها المجتمع الفلسطيني، الفتا إلى أن انتعاش الخزينة 
المصرية سيؤثر إيجابا على تقليص حدة األزمات التي بدأت 

ُتعانيها مصر في السنوات األخيرة.
األمني  الخطر  نظرة  عن  التخلي  إلى  مصر  »حسنة«  ودعا 
لغزة، والتعامل معها بمنظار أوسع، فتعي أن ارتفاع معدالت 
األسباب  أهم  أحد  والخريجين  الشباب  بين  والبطالة  الفقر 
لإلحباط واالتجاه نحو التطرف واإلرهاب والفساد األخالقي، 

وأن حفظ أمن مصر يكون بمحاربة المستنقع ال األفراد الذين 
وقعوا فيه ضحية لعدم شعورهم بعدالة المجتمع.

مصر ُتريد العملة الصعبة
وأرادت »الحدث« الوقوف على حاجة مصر من غزة، فالتقت 
بـ«أحمد طلب« المختص بالشأن االقتصادي المصري الذي 
خزينتها  يدعم  مالي  مورد  إيجاد  في  مصر  حاجة  لخص 
في  مصر  عانته  الذي  االقتصادي  التدهور  ظل  في  خاصة 
مليار  بـ2  أولى  مصر  أن  »أرى  وقال:  األخيرة،  السنوات 
دوالر قيمة ما تستورده غزة سنويا من الخارج ويستأثر به 
بالمعابر«، ووصف وجود  عبر تحكمه  اإلسرائيلي  االحتالل 
قنوات تعاون اقتصادي بين البلدين بـ »الضروري والُملح« 
خاصة في ظل تدهور الوضع االقتصادي الذي ُيعانيانه، مما 
غير  مستويات  إلى  والبطالة  الفقر  معدالت  رفع  في  ساهم 
منذ  الحصار  ُيعاني  الذي  غزة  قطاع  في  وبخاصة  مسبوقة 
عشر سنوات ماضية، لكنه يخشى أن يبقى تحسين العالقات 
سواء  حاليا  المتعثر  السياسي  بالوضع  مرهونا  وتأطيرها 

باالنقسام الفلسطيني أو بالتدهور األمني في سيناء.
الفائدة االقتصادية من إحداث حالة  واستمرارا لحديثه عن 
مربح  التعاون  »إن  قال:  البلدين  بين  تجاري  وتبادل  تعاون 
في  سواء  التجارية  الحركة  في  نشاطا  وسيحقق  للجانبين 
الفلسطينيين  سيدفع  أنه  وأضاف  سيناء«،  في  أو  غزة 
الخام  والمواد  المصري  المنتج  على  كبير  بشكل  لالعتماد 
مصر  على  سُيدر  مما  الفلسطينية  المصانع  تحتاجها  التي 
الذي  الحالي  االقتصادي  التدهور  وسط  الصعبة  العملة 
ُتعانيه البالد، وتابع أنه في حال نجح المؤتمر في الوصول 
االقتصادي  والتعاون  التجاري  للتبادل  رسمية  صيغة  إلى 
فسُيمثل قطاع غزة سوقا هاما للمنتجات المصرية وسيمنح 
المنتجات الفلسطينية فرصة التصدير عبر البوابة المصرية 
إلى العالم، خاصة الخضراوات والحمضيات والورود، غير 
أنه يرهن ذلك بتحسن الموقف السياسي أوال، آمال أن يخرج 
بين  والثناء  المدح  بعيدا عن عبارات  بأجندة عملية  المؤتمر 

الطرفين.

منفعة مشتركة
وفي ذات السياق اعتبر »محمد أبو جّياب« المحلل االقتصادي 
مصر  بين  المعابر  وتفعيل  تجاري  تبادل  عمليات  إيجاد  أن 
وقطاع غزة ُيحقق فائدة مزدوجة للبلدين، وقال في منشور له 
إن التبادل سُيحقق لمصر سيولة  على صفحته »فيس بوك« 
على  سيعمل  أنه  كما  دوالر،  مليار   3 سنوي  بمعدل  نقدية 
الحد من التوتر األمني والنشاط اإلرهابي  في سيناء، ناهيك 
عن تحقيق مكانة ونفوذ سياسي ودبلوماسي دولي وإقليمي 
الفلسطيني  التقارب  أن  واستكمل  المصرية،  للدولة  ومحلي 

المصري من شأنه أن ُيحقق رؤية الدولة المصرية في تطوير 
سيناء على الصعيد االقتصادي والسكاني وُيحدث طفرة في 
على  والتجاري  الصناعي  المجال  في  االقتصادي  النشاط 
التبادل  سُيمكن  الفلسطيني  الصعيد  وعلى  القناة،  ضفاف 
حالة  إنهاء  من   االقتصادية  العالقات  وتحسين  التجاري 
على  وسيعمل  اقتصاديا،  غزة  قطاع  وإنعاش  الحصار، 
تخفيض نسب البطالة لتصل حدود الـ%20 فقط في مدة ال 
تزيد عن عامين، كما سيعمل على  خفض حدة التوتر األمني 

والعسكري بين غزة إسرائيل-على حد قوله-.

هل فرص النجاح متاحة؟
وحول فرص نجاح المؤتمر وقدرته على تحسين واقع الحال 
على  االقتصادي«رجب«  الخبير  أكد  المحاصر،  القطاع  في 
للمزيد  ُتعطي دفعة  بين مصر وقطاع غزة  الجوار  أن عالقة 
واالقتصادية  األمنية  المستويات  مختلف  على  العالقات  من 
الَمنعة والحصانة، خاصة في ظل تدهور األوضاع  وتحقيق 
الباب  تفتح  أنها  كما  سيناء،  شمال  في  األخيرة  اآلونة  في 
تعود  التي  االقتصادية  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  أمام 
بالنفع على الجانبين المصري والفلسطيني من خالل إقامة 
أن  شأنها  من  الحدود  على  حرة  وصناعة  تجارة  منطقة 
والتحرر  واإلقليمي  العربي  العمق  إلى  الفلسطينيين  توجه 
من السيطرة اإلسرائيلية على الموارد والمنافذ االقتصادية، 
المستوى  على  التعاون  ُيحقق  بما  االستثمار  فرص  وُتعزز 

الداخلي والخارجي.
أما »رائد حلس« الباحث في الشأن االقتصادي الفلسطيني 
وقال:  قرارات  من  عنه  سيصدر  بما  المؤتمر  نجاح  فرهن 
ُتساهم  أن  من شأنها  بحلول  المؤتمر  يخرج  أن  »من المهم 
إدارة مواردهم االقتصادية  الفلسطينيين حقهم في  في منح 
األخير  وبسيطرة  لالحتالل،  االقتصاد  بتبعية  المحكومة 
المعابر  بإطباق قبضته على  الخارجية  التجارة  وتحكمه في 
الواقع  وطأة  من  ذلك سُيخفف  أن حدوث  وتابع  التجارية«، 
المأساوي الذي يعايشه الفلسطينيون في القطاع«، واصًفا 
لغزة، ودعا إلى ضرورة أن ُيحقق  مصر بـ«شريان الحياة« 
المؤتمر عامل ضغط على االحتالل اإلسرائيلي لفتح المعابر 
والسماح بحرية التنقل والحركة للبضائع واألفراد، باإلضافة 
وأن  االقتصادية،  مواردهم  من  االستفادة  من  تمكينهم  إلى 
التي  الحدود  على  الحرة  المنطقة  مشروع  تنفيذ  على  يعمل 
ونواة  إلسرائيل،  االقتصادية  التبعية  لتخفيف  مدخال  ُتمثل 
إلى  ونّبه  قوله-  وفق   – العربي  العمق  نحو  لالتجاه  جديدة 
الفلسطيني  االقتصاد  نهضة  على  إيجابا  ذلك سينعكس  أن 
وتنميته  عبر تشجيع االستثمارات المشتركة وإقامة مشاريع 
الفقر  المستعصية  من  إستراتيجية ما يحقق حاًل لمشاكلة 

والبطالة.

معين رجب رائد حلس تيسير الصفدي
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من غزة

الفرص  إن الحصار والفقر وإنعدام  لنا مجدي:«  يقول 
تدوير  إعادة  في  للعمل  مضطًرا  جعلوه  القطاع  في 
فيها  المتواجد  الرصاص  لبخار  والتعرض  البطاريات 
أثناء صهره ليحظى بما يسد به رمق عائلته«، وُيضيف 
أنه كان يجهل تلك المخاطر خاصة في ظل انعدام الرقابة 
من الجهات الرسمية على ورش التصنيع وعدم توعيتها 
العاملين بسبل السالمة المهنية الواجب اتباعها لتجنب 

مخاطرها على صحتهم والبيئة التي يعيشون فيها.
وبدأت مهنة إعادة تدوير البطاريات في قطاع غزة تنمو 
مع بداية الحصار وما رافقه من انقطاع مستمر للتيار 
فكان  بدائل،  في  ُيفكرون  المواطنين  جعل  الكهربائي، 
اللجوء أواًل إلى المولدات الكهربائية ولّما ُأثبت خطرها 
باالنفجار وإحداث حرائق بشكل متكرر برزت البطاريات 
بها  االهتمام  وتصاعد  الليد،  إنارة  بتشغيل  تقوم  التي 
التدوير  فكرة  فكانت  األنفاق  إغالق  بعد  ملحوظ  بشكٍل 
والمصري  اإلسرائيلي  المنع  مواجهة  في  عملًيا  حاًل 
أن  باحثون  ويرى  غزة،  قطاع  إلى  المنتجات  لوصول 
الخطر ال يكمن في إعادة التدوير وإنما في اآللية المتبعة 
التي ال يتوفر فيها أيٍّ من عناصر السالمة سواء على 
تقتضي  التي  العمل  خطوات  أو  الورش  مكان  مستوى 
ارتداء  عبر  الرصاص  لمادة  المباشرة  المالمسة  عدم 

مالبس خاصة للحماية.
»الحدث« في سياق التقرير التالي يرصد مخاطر العمل 
في إعادة تدوير البطاريات الملغومة بالرصاص القاتل.

رزق مغمس بالرصاص 
بحسب العاملين في إعادة تدوير البطاريات فإن األربارح 
والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع  ظل  في  يجنوها  التي 
توفير  على  ُتعينهم  جيدة  تبدو  القطاع  في  المنتشرة 
الذي  عطون   مجدي  ويقول  ألسرهم،  الحياة  متطلبات 
أسعار  إن  سنوات:«  عشر  منذ  المجال  هذا  في  يعمل 
 450-550 بين  يتراوح  تدويرها  المعاد  البطاريات 
شيكاًل وفًقا لحجم البطارية وقوتها، الفًتا إلى أنها أقل 
1100- بين  تتراوح  التي  الجديد منها  بكثير من سعر 
1400 شيكاًل، وأضاف أن الفرق في السعر ُيمثل عامل 
جذب لصالح المعاد تدويره بسبب األوضاع االقتصادية 

الرجل  يؤكد  عموًما،  القطاع  في  الناس  ُيعانيها  التي 
أنه ال يجد سبياًل للرزق سوى بالعمل في إعادة تدوير 
عليه  المرض  أعراض  ظهور  بعد  أنه  وتابع  البطاريات، 
قبل خمس سنوات حاول االبتعاد عن العمل والبحث عن 
سبيل آخر للعيش لكنه فشل بسبب انعدام الفرص في 

القطاع حتى فرص التشغيل المؤقت.
من  معاناته  رغم  الذي  الحلو  محمود  عنه  يختلف  وال 
البطاريات  مهنة جمع  في  يعمل  يزال  ال  الكلوي  الفشل 
التالفة وصهر ألواح رصاصها ليحصل على مبلغ -15

20 شيكال لقاء بيعه الرصاص ألصحاب ورش تصليح 
آخر  سبياًل  يجد  ال  :«إّنه  يقول  البطاريات،  وتجديد 
السالمة  إجراءات  إتباع  ُيحاول  أنه  وُيضيف  للعمل«، 
لبس  عبر  الرصاص وصهرها  ألواح  عملية فصل  أثناء 
قفازات ووضع كمامة حتى ال يتنفس الدخان المتصاعد 
أثناء الصهر، وُيطالب الرجل وزارة العمل وكافة الجهات 
المعنية أن ُتوفر له وللعاملين في مجال جمع البطاريات 
الالزمة،  السالمة  إجراءات  تدويرها  وإعادة  التالفة 
فرص  توفير  على  عالًوة  الطبي  للفحص  وإخضاعهم 
يقول  المخاطر وتحفظ حياتهم،  أمًنا تجنبهم  أكثر  عمل 

:«الحكومة ُمطالبة بتوفير ُسبل العيش الكريم لنا«.
الوطني  وبحسب إحصاءات واردة من وزارة االقتصاد 
بغزة، فقد وصل إلى القطاع حتى إبريل الماضي قرابة 
البطاريات،  107 طن من المستلزمات الخاصة بتجديد 
 73 2015 والتي دخل فقط  العام  عن  ملحوظ  بارتفاع 
طن، وأضاف أن  مرد الزيادة إلى اتساع رقعة العاملين 
نظًرا  األخيرة  اآلونة  في  البطاريات  تدوير  إعادة  في 
العتماد السكان عليها في عمليات اإلنارة أثناء االنقطاع 

للتيار الكهربائي. المستمر 
آثار صحية وبيئية

غزة  قطاع  في  البيئة  جودة  سلطة  حاولت  جانبها  من 
القيام بدروها في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تضر 
بعد  الموت  لحد  تصل  وأخطارها  والبيئة  باإلنسان 
بها  الرصاص  مادة  واستنشاق  مباشًرة  لها  التعرض 
والجهاز  الدماغ  نمو  على  خطيًرا  تدهوًرا  ُتحدث  التي 

العصبي.
البيئة بسلطة  أبو غالي مسئول ملف حماية  يقول خالد 
جودة البيئة بغزة، أنهم من وحي المسئولية واالختصاص 
وبعد ازدياد تعامل الناس في قطاع غزة مع البطاريات 
المولدات  من  بداًل  اإلضاءة  في  عليها  اعتمادهم  بسبب 

إلى  عمدوا  الكهربائي،  التيار  انقطاع  أثناء  الكهربائية 
تنفيذ عدًدا من حمالت التوعية بخطورة التعرض لمادة 
الرصاص التي ُتعد ثاني عنصر بعد مادة الزرنيخ ضمن 
منظمة  حددتها  التي  العشرين  الثقيلة  المعادن  قائمة 
الصحة العالمية كأخطر المعادن التي ُتؤثر  بشكل سلبي 
تأثيراته  أخطر  أن  وبيَّن  والبيئة،  اإلنسان  صحة  على 
تكون على األطفال حيث يؤدي تعرضهم للرصاص إلى 
أن  مؤكًدا  لديهم  العصبي  والجهاز  الدماغ  نمو  ضعف 
إحصاءات منظمة الصحة العالمية ُتشير إلى أن تعرض 
األطفال للرصاص يزيد نسبة إصابتهم بالعجز الذهني 
على مستوى  ألف حالة سنوًيا   600 قرابة  توجد  حيث 
بين  تتنوع  البالغين  على  مخاطره  أن  وأضاف  العالم، 
ُيؤدي  قد  الدم، في حين  الكلوي وارتفاع ضغط  الفشل 
تعرض المرأة الحامل للرصاص سواء باستنشاقه عبر 
الهواء إلى الوالدة المبكرة وأحياًنا تشوه الجنين بشكل 

طفيف أو الدته ميًتا.
البيئة تتواصل  بّين أن سلطة جودة  وفي سياٍق متصل 
الحد  أجل  من  االقتصاد  ووزارة  الصحة  وزارة  مع 
األحياء  محيط  من  وإخراجها  الورش  تلك  انتشار  من 
جودة  سلطة  في  التوعية  دائرة  أن  وأضاف  السكنية، 
البيئة نفذت العديد من البرامج وحلقات التوعية إال أنها 
لم تتمكن من إنهاء الظاهرة، وأرجع السبب في ذلك إلى 
األوضاع االقتصادية التي ُيعانيها أهالي القطاع والتي 
أجل  من  خطرة  مهن  في  العمل  على  المواطنين  ُتجبر 
بالرصاص  التسمم  أن حاالت  الفًتا  يومهم،  قوت  توفير 
 15 الـ  السنوات  خالل  ملحووظ  بشكل  بالظهور  بدأت 
تصنيع  بورش  العالقة  ذوي  المواطنين  بين  األخيرة 

البطاريات.
7 من قانون البيئة الفلسطيني لعام  المادة  ووفًقا لنص 
1999 فإن سلطة جودة البيئة تتحمل مسئولية التنسيق 
مع الجهات المختصة إلقرار خطة وطنية شاملة إلدارة 
النفايات الصلبة واإلشراف على الهيئات المحلية لتحديد 
أساليب ومواقع التخلص منها بما ال يترك ضرًرا على 

صحة البيئة واإلنسان.

ورش التدوير الخطر األكبر
في  البطاريات  تصنيع  إعادة  ورش  معظم  تركز  لعل 
أماكن مزدحمة بالسكان، يزيد من مخاطرها على صحة 
المواطنين والبيئة المحيطة بهم، وتشير المعايير الدولية 
بعمليات  الخاصة  والورش  المصانع  بناء  ضرورة  إلى 
إعادة التدوير في مناطق خالية من السكان ومراعاة أن 
يكون بتصميم يعزله عن الخارج حتى ال ُيسمح بتسرب 
األدخنة للبيئة المحيطة ما يقضي بتلوث الهواء والتربة 
ضرورة  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  إلى  انتقالها  ثم  ومن 
للعامل  توفر  وكمامات  وقفازات  خاصة  مالبس  توفير 

الهواء النقي.
تعرضت  أنها  غزة،  من  40عاًما  علوان  أحمد  أم  تقول 
تسعة  قبل  أحمد  مولودها  وضعت  حين  كبيرة  صدمة 
والعصبي  العقلي  نموه  أن  واكتشفت  اآلن  من  سنوات 
بطيًئا ما دعاها إلى عرضه على طبيب، تؤكد أن نتيجة 
إصابته  إلى  أشارت  األولية  والتحاليل  الفحوصات 
عظم  في  تغلغلت  المادة  تلك  وأن  الرصاص  بتسمم 

»كان وقع الصدمة كبيًرا على المواطن مجدي عطون 38 عاًما، حين خضع لفحٍص طبي 
وكانت النتيجة أنه ُمصاب بتسمم الرصاص في الدم، وغضروف على العصب« مهنة 
مجدي في إعادة تدوير البطاريات كانت السبب في معاناته المرضية وفق تشخيص 
الطبيب المعالج، لكن ذلك لم يحمل الرجل على أن يترك مهنته إلى أخرى تعينه على 

تحقيق متطلبات أسرته في ظروف صحية أفضل قلياًل.

إعادة تدوير البطاريات بغزة مصدر رزق يتسبب 
بالموت 

الحدث- محاسن ُأصرف
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أطرافه وعملت على إعاقتها.
لم يكن أحمد، بعمر يسمح له بمالمسة الرصاص ولكنه 
كانت  التي  والدته  رحم  في  جنيًنا  كان  حين  إليه  انتقل 
بفعل عمل زوجها  يومًيا  لها  وتتعرض  المادة  تستنشق 
المتهالكة  البطاريات  من  الرصاص  ألواح  تجميع  في 
االختصاص  لذوي  وبيعها  صهرها  إعادة  على  والعمل 
تجديد  إعادة  على  تعمل  التي  والمصانع  الورش  من 
البطاريات، تقول:«بفعل أزمة الكهرباء وخطر المولدات 
لجأ  الوقود  أسعار  ارتفاع  مع  بالتزامن  الكهربائية 
بالبطاريات  الخاص  الرصاص  في صهر  للعمل  زوجي 
زيادة  من  كولده  ُيعاني  :أنه  وتردف  تجديدها«  إلعادة 
عمله  عن  ُيقلع  لم  لكنه  دمه  في  الرصاص  ترسب  نسبة 
التالفة كونه ال يجد مصدر  البطاريات  في إعادة تدوير 

رزق أفضل.
السالمة  استشاري  زقوت  مازن  د.  اعتبر  جانبه  ومن 
الصحية والمهنية بوزارة الصحة بغزة، أن عملية انتقال 
ما  غالًبا  المرضى،  دم  في  وترسبها  الرصاص  مادة 
عملية  أثناء  منه  المتطايرة  الغازات  استنشاق  عبر  تتم 

الصهر، وأيًضا عبر الفم بعد مالمسة الرصاص فتنتقل 
إليه مع الطعام، مؤكًدا أن تؤثر على ثالثة أجهزة أساسية 
في جسم اإلنسان هي الجهاز العصبي والجهاز الدموي 
والجهاز الكلوي، الفًتا منظمة الصحة العالمية تعد مادة 
على  أكبر  خطرها  يجعل  ما  مسرطنة  مادة  الرصاص 

صحة العمال في تلك المهنة.
وُتشير إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية 
بغزة،  إلى ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان في قطاع 
غزة إلى أكثر من 12.600 مواطًنا خالل العام 2014.

األعصاب  رئيس قسم  ندى  أبو  د. محمد  يقول  وبدوره 
بمستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي :«إن اإلجراءات 
المحيطين غير  السكان  العامل وحتى  الخاصة بسالمة 
الورش  غالبية  أن  كاشًفا  غزة«،  قطاع  في  متوافرة 
أن  وأضاف  المنزل،  أسفل  حواصل صغيرة  في  تكون 
بتسمم  لإلصابة  عرضة  األسرة  أفراد  كافة  يجعل  ذلك 
الرصاص وتعاني مخاطره، وبمزيد من التفصيل حدثنا 
كافة  وفق تقديره-  عن أعراض المرض والتي ُتصيب – 
الحوامل  النساء  على  خطورتها  وتبرز  العمرية  الفئات 

ميًتا  جنيًنا  تلد  قد  الحامل  المرأة  أن  مؤكًدا  واألطفال، 
وأوجاع  العصبية  التشنجات  ُيعانون من  األطفال  بينما 
يكون  أن  إلى  األمر  يتطور  وقد  الدم  وفقر  المفاصل 
أن  إلى  الفًتا  السرطان،  في  سبًبا  بالرصاص  التسمم 
كشفت  الصحة  وزارة  تابعتها  التي  الدراسات  إحدى 
عن وجود قرابة 1230 طفاًل ُيعانون من أمراض مختلفة 
650 طفاًل بحاجة  ناتجة عن التسمم بالرصاص، منهم 
ماسة للعالج فوًرا والذي غالًبا ما يكون أدوية تعمل على 
ربط مادة الرصاص وإخراجها من الجسم، مشيًرا إلى 
أن معظم الحاالت المصابة بالتسمم وقتها كانت تعيش 
ومحطات  البطاريات  تصنيع  إعادة  ورش  من  بالقرب 
المختصة  الجهات  ندى،  أبو  الطبيب  ودعى  الوقود، 
فيها  تنتشر  التي  األماكن  في  توعية  تنفيذ حمالت  إلى 
العبث  عدم  ضرورة  على  بالتأكيد  تقضي  الورش  تلك 
خاصة  السليم  التغذية  وضرورة  الرصاص  بمخلفات 
الكالسيوم  من  مناسبة  بكميات  وتزويدهم  لألطفال 

والحديد للوقاية من التسمم بالرصاص.

مجدى عطون د. محمد أبو ندى د. مازن زقوت
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االنتخابات  من  كمثيالتها  ليست  االنتخابات  هذه 
انتخابات  هذه  عادة  نقول  وكما  السابقة،  األميركية 
“كسر عظم”،، والخاسر الوحيد في هذه االنتخابات 

األميركية.  و”الديمقراطية”  السياسية  الحياة  هي 
نزاهة  في  يشكك  ترامب  الجمهوري  الحزب  مرشح 
هذه االنتخابات حتى قبل أن يذهب الناخب لصناديق 
المؤسسات  لتشويه  استباقية  في محاولة  االقتراع، 
لمنافسته  بالمنحازة  ووصفها  األمريكية  الرسمية 
يجب  ال  كلينتون  هيالري  لترامب  بالنسبة  كلينتون. 
بسبب  االنتخابات  في  بالمشاركة  لها  يسمح  أن 
سيرفر  واستخدامها  اإللكتروني،  البريد  فضيحة 
الخارجية. ويتهم  توليها منصب وزيرة  أثناء  خاص 
مساعدة  خالل  من  فاسدة  بأنها  هيالري  ترامب 
كلينتون  بيل  السابق  الرئيس  زوجها  مؤسسة 
خالل  من  حق  وجه  بغير  أموال  على  وحصولها 

المؤسسة. 
ترامب  أن  تؤكد  حملتها  وخالل  بالمقابل  هيالري 
ردات  بسبب  الرئيس  كرسي  على  ائتمانه  يمكن  ال 
فعله المتسرعة والتي يمكن أن تؤدي إلى كوارث في 
تصريحاته  جانب  إلى  ألميركا.  الخارجية  السياسة 
النساء  رأسهم  وعلى  األمريكيين  من  للكثير  المسيئة 

والمهاجرين. 
الغير  السياسي  واالستقطاب  التجاذب  هذا  ظل  في 
هذه  يحكم  فما  بالخير  تبشر  ال  األمور  مسبوق، 
المقدمة  والبرامج  السياسات  ليست  االنتخابات 
الخوف  هو  ولكن  الصوت،  لمنح  أساسي  كشرط 
سيصوت  الذي  األميركي  فالناخب  والكراهية. 
تقدمه  بما  تام  اقتناع  على  بالضرورة  ليس  لهيالري 
وزيرة الخارجية والسيدة األولى السابقة، وإنما هو 

البديل.  الخوف من 
وفي الحالة األخرى المصوتون لرجل األعمال ترامب 
السياسي  فالنظام  له،  للتصويت  الغضب  يدفعهم 

بالنسبة لهم قد خانهم ولم يقدم لهم الكثير من أجل 
تحسين وضعهم االقتصادي والضمانات االجتماعية 
التي  البيانات  من  الرغم  على  كريمة.  حياة  لعيش 
في  بسيط  وارتفاع  البطالة  نسبة  انخفاض  تؤكد 

نمو االقتصاد األميركي.  معدل 
الرئيس  أقره  الذي  الصحي  الضمان  قانون  حتى 
من  األدنى  الحد  يلبي  لم  أوباما،  باراك  الحالي 
خارجيته  وزيرة  حتى  الصحي،  الضمان  متطلبات 
القانون،  تحسين  أجل  من  بتعديالت  القيام  اقترحت 
أن  بمعنى  األميركي،  المواطن  على  عبءا  وأصبح 
المواطن األميركي عليه أن يدفع زيادة بحدود ١٥٠٪ 
التأمين  على  الحصول  في  االستمرار  أجل  من 

الصحي، واألغلب أنه سيتنازل عنه. 
أجواء االنتخابات أقل ما يمكن أن توصف به السلبية، 
على  عواقب  لها  سيكون  صحية  غير  أجواء  وهذه 
حافظ  ما  إذا  وخاصة  األميركية  السياسية  الحياة 
النواب  مجلسي  في  أغلبيته  على  الجمهوري  الحزب 
والشيوخ. فهناك أمور عالقة بانتظار الرئيس القادم 
الدستورية  المحكمة  في  الشاغر  تعيين  وأهمها 

العليا. 
)وهو  كلينتون  هيالري  نجاح  حال  في  بالتالي 
تعنت  بسبب  الشاغر  تعيين  تستطيع  لن  المرجح( 
دستورية،  إشكالية  سيشكل  مما  الجمهوريين، 
وخاصة في ظل وجود الكثير من القضايا التي تهم 
المواطن األميركي على مختلف توجهاتهم السياسية. 
انتخاب  إما  مر،  أحالهما  طرق  مفترق  أمام  أميركا 
الحالي  السياسي  النظام  صنيعة  كلينتون  هيالري 
بالوعود  مليئا  كان  الذي  أوباما  لنهج  واستمرارية 
منها.  اليسير  بالجزء  يفي  لم  كثيرة  لقضايا  بالنسبة 
كترامب،  بالتناقضات  مليء  شخص  انتخاب  أو 
أن  يمكن  التي  بالسياسة  التكهن  يمكن  ال  شخص 
السياسة  قضايا  أهمها  كثيرة  قضايا  تجاه  يتبعها 

الخارجية. 
يوم  األميركي  الناخب  عليها  سيجيب  كثيرة  أسئلة 
حملة  انتهاء  وإعالن  القادم،  نوفمبر  من  الثامن 

هذه  انتهاء  بالضرورة  ليس  ولكن  مجنونة.  انتخابية 
الخوف والكراهية. الموجة من 

عرب امريكا واالنتخابات...
لم يكن عرب اميركا بمنأى عن االنتخابات األميركية 
فاعال  عنصرا  األحيان  بعض  في  كانوا  بل  الحالية، 
االنتخابات  خالل  وخاصة  االنتخابية  الحمالت  في 
حينها  الديمقراطي  المرشح  حملة  في  التمهيدية 
ساندرز«،  »بيرني  فيرمونت  والية  عن  السيناتور 
الذي اعتمد على ممثلين رئيسيين من العرب لتمثيله 

عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي. 

للمرشح  هدفا  كانوا  العرب  أن  إلى  إضافة 
وخاصة  ترامب،  دونالد  األعمال  رجل  الجمهوري 
التحريض ضدهم  حملة  إطار  في  المسلمين،  العرب 
ومحاربة »االرهاب اإلسالمي المتطرف« في اإلشارة 
أميركا  في  اإلسالموفوبيا  نزعة  وزيادة  داعش،  إلى 

عامة.  والغرب 
الواليات  في  األميركان  العرب  تاريخ  إلى  بالعودة 
العرب تقليديا كانوا يميلون  المتحدة األميركية، فإن 
ورجال  النخبة  وخاصة  الجمهوري  الحزب  إلى 
النهج  أولهما  رئيسيين،  لسببين  منهم،  األعمال 
العربية  التقاليد  مع  وانسجامه  للحزب  المحافظ 
االقتصادي،  الخط  هو  وثانيهما  بآخر،  أو  بشكل 
خفض  إلى  يدعو  دائما  الجمهوري  الحزب  أن  حيث 
الضريبة وهو ما يسعى إليه رجل األعمال والعاملين 

التجارة.  في 
في  األميركي  العربي  المركز  استطالعات  في 
 ٦٠ نسبته  ما  فإن  واشنطن،  األميركية  العاصمة 
بالمئة من الناخبين العرب قبل أحداث الحادي عشر 
والباقي  الجمهوري،  للحزب  يميل  كان  سبتمبر  من 
في  يرون  كانوا  عادة  وهم  الديمقراطي  للحزب  يميل 
عامل  الجدد  المهاجرين  تجاه  اللينة  الحزب  سياسة 

جذب لهم. 
بالتالي  اإلرهابية،   ٢٠٠١ أحداث  بعد  تغير  هذا 
الحزب  عن  وابتعدوا  انفصلوا  األميركان  فالعرب 
حرياتهم  وانتهاك  عليهم  التشديد  بسبب  الجمهوري 
إلى جانب  ما حصل،  وكأنهم مسؤولون عن  المدنية 
حرب العراق واللغة المتشددة ضد العرب األميركان 

اإلسالموفوبيا.  ظاهرة  وتفشي 
مع  العرب  فوقف  البديل،  الديمقراطي  الحزب  وكان 
ودعموا  اإلفريقية  األصول  ذو  الديمقراطي  المرشح 
باراك حسين أوباما في انتخابات العام ٢٠٠٨، أمال 
مشاكل  بحل  بتعهداته  بالوفاء  الرجل  يقوم  أن  منهم 
الفلسطيني  الصراع  وخاصة  األصلية  بلدانهم 
شعر  العربي  الناخب  أن  إال  اإلسرائيلي.  العربي- 

مازالت الحمالت االنتخابية لكال المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية 
هيالري كلينتون في »حرب ضروس« حتى قبل أيام من تصويت الناخبين األميركيين 

يوم الثامن من نوفمبر الحالي، الختيار الرئيس األميركي الخامس واألربعين.

ما بين الخطورة المحدقة بالديمقراطية االمريكية 
وعرب أمريكا واالنتخابات

ملف االنتخابات األمريكية

بقلم: نادر الغول
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بتعهداته  الرجل  إيفاء  عدم  نتيجة  كبيرة  بخيبة 
المنطقة.  مشاكل  وازدياد 

بالعودة إلى هذه االنتخابات وأهمية الصوت العربي 
في  يعيشون  األمريكان  العرب  غالبية  فإن  فيها، 
ميشيغان،  وأوهايو،  فلوريدا،  مثل  متأرجحة  واليات 
وبنسلفانيا. مما يعطي الصوت العربية أهمية نسبية، 
ذلك أن األقلية العربية هي ليست األقلية الوحيدة في 

هذه الواليات. 
وهي  العربي،  الصوت  أهمية  عن  مميزة  حالة  هناك 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية  االنتخابات  خالل 
ديربورن  مدينة  في  وخاصة  ميشيغان  والية  في 
منافسته  ضد  ساندرز  السيناتور  كفة  رجحت  التي 
الرأي.  استطالعات  كل  بذلك  مخالفة  كلينتون، 
ساندرز  استمرار  في  الفوز  هذا  ساهم  وبالتالي 

آنذاك.  بحملته 
صوت العرب لساندرز ألسباب عديدة، إال أن العرب 
الكثير  حل  في  وجديته  الرجل  مصداقية  المسوا 
ربح  بالتالي  عربية  كأقلية  تهمهم  التي  القضايا  من 
عن  المدافعين  أهم  أن  وخاصة  العربي  الصوت 

حملته هم من العرب. 
الجالية  مع  تتواصل  لم  كلينتون  أن  يعني  ال  هذا 
العربية ولكنها لم تستطع جس نبض الناخب العربي 
ولم تخاطب  التعبير،  إن جاز  له ضمانات،  تقدم  ولم 
مشاكله سواء الداخلية أو في وطنه األم، بالتالي لم 

الحقيقي.  بالمعنى  العربي  الصوت  تستطع كسب 

تصريحاته  من  بالرغم  اآلخر  هو  ترامب،  حالة  في 
التواصل  حاول  أنه  إال  العرب،  للمسلمين  المسيئة 
عربية  تحالفات  للرجل  وأقيمت  العربية،  الجالية  مع 
وإسالمية وحتى شرق أوسطية من أجل دعم ترامب. 
ناخبا  هناك  أن  إال  الدعم  هذا  محدودية  من  بالرغم 

لترامب.  التصويت  يريد  عربيا 
رئاسة  في  يرى  العربي  الناخب  أن  إلى  ذلك  يعود 
والحزب  أوباما  لنهج  استمرارية  كلينتون  هيالري 
الديمقراطي، الذي يعتبره البعض قد خان مناصريه 
كانت  أوباما  عهد  في  المدنية  الحقوق  وأن  العرب 
إلى جانب  أسوأ من عهد سابقه جورج بوش اإلبن، 

المنطقة في أوطانهم األم.  انهيار 
يوم الثامن من نوفمبر يوم مهم في الحياة السياسية 
والية  في  المثال  على سبيل  للعرب  ويمكن  األميركية 
تكساس لعب دور مهم في تحويل الوالية من حمراء 
تعتبر  إلى  زرقاء، فهذه الوالية التي  )أي جمهورية( 
متأرجحة  والية  تصبح  أن  يمكن  جمهورية  تاريخيا 
ألسباب عديدة، منها رفض عائلة بوش دعم ترامب، 
برئاسة  األحرار  لحزب  شعبية  وجود  جانب  إلى 
جيري جونسون في تلك الوالية. بالتالي فإن الصوت 
يحول  أن  يمكن  الالتيني  الصوت  إلى جانب  العربي 

الوالية لزرقاء وهذه خسارة كبيرة للحزب. 
توحيد  األميركان  العرب  على  إن  نقول:  أن  يبقى 
الحالة  في  وازنة  حالة  خلق  أجل  من  جهودهم 

بالتالي:  القيام  عبر  األميركية،  السياسية 

عدم االكتفاء باعتراف مرشح اي من الحزبين أو   -١
التصويت  منهم  والطلب  العربي،  بالصوت  األحزاب 
مقابل!  تقديم  بدون  معهم،  تواصله  لمجرد  لصالحه 
الماكينة  في  فاعلين  يكونوا  أن  العرب  على  يجب  إذ 
الحزبين  وخاصة  األميركية  لألحزاب  االنتخابية 
مقابل  والسياسي  المادي  الدعم  وتقديم  األساسيين 
إشكاليات  ألي  حلول  بإيجاد  األحزاب  هذه  التزام 
أو  المحلي  المستوى  على  سواء  الجالية  تواجه 

الخارجية.   السياسة 
خالفاتهم  إبقاء  األميركان  العرب  على  يجب   -٢
األصلية  بلدانهم  في  يحصل  ما  تجاه  السياسية 
عربي  كصوت  أنفسهم  مع  والتعامل  إشكاليات،  من 
النسيج  هذا  من  أصيل  جزء  وأنهم  واحد  أميركي 

والسياسي.  االجتماعي 
٣- على الصوت العربي األمريكي أن يكون فاعال في 
المقاطعة  أو  القرية  أو  المدينة  في  المحلي،  محيطه 
التي يسكنها. بمعنى آخر إن كنت ال تستطيع التأثير 
أن  تريد  كيف  مدينتك،  في  البلدي  المجلس  على 
المتحدة  للواليات  العامة  السياسة  في  مؤثرا  تكون 

األميركية. 
االنتخابات  هذه  في  التصويت  يحكم  ما  وأخيرا، 
العرب  من  بها  بأس  ال  غالبية  أن  أي  الخوف،  هو 
من  خوفا  ولكن  بها  اقتناعا  ليس  لهيالري  ستصوت 

البديل.
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قصة إخبارية

الجدار،  لحد  طويل  سلم  »نحط 
الثانية”  الشقة  على  حبل  وندلي 
قصص كثيرة تبدأ بالعبارة نفسها، 
عندما  الثمن،  دفع  لربما هي قصة 
لقمة  وثمن  االحتالل  ثمن  يدفعون 
ُيدفع  األكبر  الثمن  ولكن  العيش، 

ألصحاب العمل.
)م.ف( 26 عاما، تخرج من جامعة 
اآلثار  فرع  من  بالتحديد  ديس  أبو 
لم  الشباب  من  كغيره  والتاريخ، 
يحصل على وظيفة في مجال تخصصه، ولكنه حصل على وظيفة 
في مجال القفز عن الجدار، ومساقاته في هذا التخصص كثيرة 

أصعبها )كيف تكون أنت المعيل الوحيد ألسرتك؟( 
في ساعات المساء تبدأ الحياة أو تنتهي، والمصير غير معروف 
مرتبطة  الطريق  نصف  تبقى  السلم،  صعود  بعد  الجدار  فوق 
بالنزول على حبل رفيع يتدلى منه األمل، تكون باستقباله سيارة 
 800 تأخذه إلى دير األسد مكان عمله، بعد أن تلتهم من جيبه 
المرير،  للواقع  واالستسالم  الحيلة  قلة  مسميات  تحت  شيكل 
لترتيب  إليها،  )م.ف(  دخول  تنتظر  ثالجات  العمل  في  هناك 
البضاعة ونقلها إلى أماكن ومستوطنات مختلفة، يبقى يعمل 17 

ساعة يوميا من أجل 4800 شيكل في الشهر، استطاع الحصول 
عليهم بعد ما يقارب السنتين، فهو بدأ عمله براتب 3000 شيكل. 

هم ليسوا أغناما: 
هم ال يمتلكون تصاريح عمل ولكنهم يمتلكون اإلنسانية، أصبح 
ألقت  بعدما  العمال،  وبرفقته  أغنام  حظيرة  في  ينام  )م.ف( 
رسمية،  أوراق  دون  عملهم  مكان  في  عليهم  القبض  الشرطة 
إلى غرفة التحقيق مدة 3 ساعات وغيره جلس في  ذهب )م.ف( 
هلل  »الحمد  حديثه  واستكمل  لديهم،  أسبقيات  لوجود  الزنزانة 

انمسكت بس مره« هذا تفوقه األول بالنسبة لديه. 
وللشتاء قصص أخرى، عندما تصبح أيديهم قطعة جليد، فيفقدون 
اإلحساس، وهم قبل ذلك فقدوا إحساس األمان في الوطن، أما 
النصيب اآلخر كان للوديان عندما تأتي دورية الشرطة فيهربون 
مهجورة  بيوت  ملجأهم،  لتكون  المهجورة  البيوت  وإلى  إليها 
من كل شيء سوى الحشرات والكالب واألشواك، ولكنها كانت 
المكان الوحيد لتأمل الحياة والنظر عميقا إلى وضعهم السيء، 
وضٌع مأل قلوبهم خوفا من »قطع األرزاق«، فقد كان )م.ف( األخ 
األكبر في عائلته، لديه أربعة إخوة، وأربع أخوات، وأب ال يعمل، 
يراهم كل 3 شهور ألسباب عديدة، أهمها ذلك المبلغ الذي يدفعه 

للتهريب، ويبقى القليل لعائلته.

برجوازية العمل وحياة جديدة:
لم  فهو  تحدث،  التي  اإلصابات  عن  غير مسؤول  العمل  صاحب 

الجدار  عن  العمال  أحد  وقع  عندما  التعويضات  دفع  يتحمل 
واضطر إلى وضع البالتين في قدمِه لمدة سنتين، وتعطلت حركته 
عن العمل، وهناك العديد من الحاالت التي ال تصل المشفى إال 

إذا استعصى عالجها؛ ألن ذلك يعرضهم للمخاطرة.
عرض  ذلك  عند  باستمرار،  المكان  تتفقد  الشرطة  استمرت 
تصاريح غير رسمية،  صاحب العمل على العمال ومنهم )م.ف( 
لكنهم رفضوا ذلك، واضطر )م.ف( لترك عمله والبحث عن حياة 
نصيب  كان  المعاناة  هذه  بعد  نادين،  ابنته  بقدوم  بدأت  جديدة 
)م.ف( أن يلتقي بزوجته ذات الهوية الزرقاء، لتصغي اليوم إلى 
قصصه، وبدأت حياتهم بقدوم ابنتهم نادين ذات الثالثة شهور، 
من  الكثير  ويجلب  العامل،  كرامة  من  القليل  يحفظ  جديد  وعمل 
الراحة، واستطاع التخلص من االستغالل البرجوازي ألصحاب 
بتصريح  في أحضان طبيعة وطن محتل  يعمل  اآلن  فهو  العمل، 

رسمي. 

فقد اإلنسانية: صراع بين اإلنسانية ولقمة 
العيش

صدق محمود درويش عندما قال: »ما أضيق العيش لوال فسحة 
ويبقى  أبناؤهم،  لوال  عيشهم  أضيق  ما  العمال  وهؤالء  األمل«، 

السؤال الوحيد هل يجب أن تفقد إنسانيتك من أجل أبنائك؟

مع  التدريب  برنامج   – زيت  بير  جامعة  اعالم  *طالبة 
صحيفة الحدث

بين علو الجدار وحظيرة األغنام 
تستقر لقمة العيش

الحدث- أصاله بواية
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»الرواية التي كتبتها اعتمدت على فانتازيا سحر الشرق، الذي 
لمؤلفات  جذوره  تعود  والذي  عالمية،  أدبية  حركات  استخدمته 
عربية منها كتاب »ألف ليلة وليلة«، و«رسالة الغفران«، و«البيان 
والتبيين«، وكلها كتب تعتمد على الخيال الجميل والمغامرات، 
فما قمت به في روايتي هو أنني أخذت قبسا من هذا الخيال، 
يشجع  بشكل  تتوارد  الحكايا  وأجعل  بالسحر،  الواقعية  ألدمج 

القارئ على متابعة القراءة«.
الفلسطيني يحيى يخلف الحاصل  الكلمات وصف األديب  بهذه 
»راكب  الفائزة  روايته   2016 العام  لهذا  كتارا  جائزة  على 

الريح«.
أهداها  بيوسف  يافا  بطولتها  في  جمعت  التي  الرواية  هذه 
في رام هلل، على هامش زيارته لمقر  يخلف لصحيفة »الحدث« 
الصحيفة حيث ذهبنا معه إلدارة هذا الحوار الذي  بدأناه من 

الجائزة...

ما أهمية جائزة كتارا، وكيف تقيم الحضور 
الفلسطيني في الجائزة؟

حضرت الرواية الفلسطينية في كتارا هذا العام بشكل مختلف، 
فمن بين خمس جوائز تمنح لخمس روايات فازت روايتان بقلمين 
لم يكن فلسطيينيا  لكنه وإن  لبناني،  فلسطنيين، والثالثة كاتبها 
بين  من  فهو  بنضاله،  فلسطيني  لكنه  الجغرافي  بالمعنى 
المنتمين لمنظمة التحرير، وحركة فتح منذ سنوات طويلة؛ لذلك 

فنحن نعتبر أن ثالث روايات كتبت عن فلسطين نجحت ومألت 
الفلسطينية  الرواية  أن  يؤكد  ما  وهو  العربي،  الثقافي  المشهد 
بخير، وأنها تتمتع بحضور كبير، وأن اإلبداع يستمر في النمو 

في جو من التحدي.
المادية  القيمة  عن  “بعيدا  يخلف:  يقول  الجائزة  أهمية  وعن 
ستترجم  الفائزة  فالروايات  أكبر،  المعنوية  فالقيمة  للجائزة، 
ما  وهو  عالمية،  نشر  دور  عدة  مع  بالتعاون  وذلك  لغات  لعدة 

يضمن إيصال الرواية الفلسطينية للعالمية”. 

روايتك الفائزة هي »راكب الريح« تشارك 
البطولة فيها يوسف مع »يافا« لماذا يافا؟

على  ميناء  من  أكثر  كانت  الريح«  »راكب  روايتي  عروس  يافا 
ممرا  وكانت  والفنانين،  المثقفين  قبلة  كانت  المتوسط،  البحر 
للحجاج المسيحيين، وكانت مصيفا ومزارا شدت فيها أصوات 
عربية شجية كأم كلثوم وعبد الوهاب، وكتب فيها محمد مهدي 

الجواهري مغازال »يافا الجميلة«.
تاريخية،  تكن  لم  التي  لروايتي،  بطلة  يافا  من  جعل  هذا  كل 
لكن  لعكا،  نابليون  غزو  مع  توافق  فقد  تاريخي،  زمانها  لكن 
الرواية لم ُتكتب عن الغزو، بل كتبت عن يوسف “الصابونجي”، 
الشاب الذكي الوسيم الذي شذ عن عائلته التي اشتهرت بصيد 
السمك، وصناعة السفن، فقد كانت والدته حريصة على تعليمه 
علوم الفقه، والحديث، واللغة، وحتى الفرنسية، فوقع في عشق 
الخط العربي بتكويناته وجمالياته، والرسم، والبحر، والقفز من 

األعالي، وأما المكان فهو يافا التي أحب كل تفاصيلها.

والحذاقة،  بالحيوية،  تميز  اسمه حظ،  من  له  كان  الذي  يوسف 
وجسم مفتول العضالت، وجرأة تفوق فيها على أقرانه، دور في 
اقتناص إعجاب الجميع وانبهاراتهم، وخاصة الفتيات، حتى أن 
تقضي  وكانت  فرنسا،  في  العثمانية  العليا  الدولة  قنصل  ابنة 
كانت جسره  التي  وهي  به،  أعجبت  يافا،  في  الصيفية  عطلتها 
إلى “العيطموس”، تلك “األميرة” القادمة إلى األناضول، والتي 
قصر جركس باشا،  يتضح الحقًا، أنها انضمت إلى “حرملك” 
كهدية من سيدها الباشا جنكيز للسلطانة “نخشديل”، وهي في 

سن الثامنة.
وتتوزع حكايات يوسف ما بين يافا، ودمشق، واألناضول، في 
الشيخ،  نصيحة  ووفق  محاوالته،  في  استثمرها  قسرية،  رحلة 
للتخلص من “قرينه”، حيث ال تفارقه قواه الخارقة، وتجلت من 
بين ما تجلت في إنقاذه لغزال من براثن فهد كاد يفتك فيه، ففتك 

يوسف بالفهد.
أحمد  وال  بيت،  ال  حيث  يافا،  إلى  يوسف  يعود  النهاية،  وفي 
آالف  أربعة  ضمن  رحلوا   .. )والدته(  بهنانة  وال  )والده(،  آغا 
“الفرنساوي”،  جيش  يد  على  باإلعدام  أو  بالقصف  “يافاوي” 
وكم كان مفجعًا له حين علم عن اختيار والده ألن يموت موؤودًا، 
يطل برأسه، بينما  فانتابته ثورة الغضب مجددًا، وكأن “قرينه” 
سعى هو جاهدًا لضبط نفسه وقرينه، الذي رحل إلى غير رجعة.

الذي  الشرق،  فانتازيا سحر  على  اعتمدت  كتبتها  التي  الرواية 
لمؤلفات  جذوره  تعود  والذي  عالمية،  أدبية  حركات  استخدمته 
عربية منها كتاب “ألف ليلة وليلة”، و”رسالة الغفران”، و”البيان 
والتبيين”، وكلها كتب تعتمد على الخيال الجميل والمغامرات، 

يحيى يخلف لـ “الحدث”:
فانتازيا سحر الشرق الموظفة في األدب 

العالمي جذورها عربية

ثقافة

الحدث- روان سمارة
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وما قمت به في روايتي هو أنني أخذت قبسا من هذا الخيال، 
يشجع  بشكل  تتوارد  الحكايا  وأجعل  بالسحر،  الواقعية  ألدمج 

القارئ على متابعة القراءة.

مالفرق بين الرواية الفلسطينية المكتوبة 
في الشتات، والرواية الفلسطينية 

المكتوبة محليا؟
الخارطة  من  أكبر  هي  الفلسطينية  للثقافة  الجغرافية  الخارطة 
والمهجر  الشتات  في  حاضر  الفلسطيني  فاألدب  السياسية، 
وتتمتع  واحدة،  األدبية  والحركة  الداخل،  في  حاضر  هو  كما 
بخصوصية القضية الفلسطينية، فكل األدباء والكتاب والشعراء 
الفلسطينية،  القضية  بمداد  ريشتهم  يغمسون  الفلسطينيون 
بأقالم  وكتبت  الخارج  في  ظهرت  التي  الفلسطينية  فالرواية 
كتبت  روايات  هي  جبرا  إبراهيم  وجبرا  كنفاني  كغسان  كتاب 
لكن  المختلفة  تجربته  الكاتبين  من  لكل  كان  وإن  فلسطين،  عن 
ما جمعهما هو فلسطين أوال، والتواجد في أوساط ثقافية تنشد 
رواياتهما،  في  جليا  انعكس  ما  وهو  ثانيا،  والتجديد  الحداثة 
المثال كتبت عن فلسطين،  حيفا«على سبيل  إلى  »عائد  فرواية 
بالرغم من أن غسان لم يزر حيفا، كما كتب عن مشاكل الشتات 
حياته  عن  جبرا  كتب  كذلك  الشمس«،  في  »رجال  روايته  في 
كما كتب تجربته  في بيت لحم من خالل روايته »البئر األولى« 
في  حاضرا  كان  أنه  من  بالرغم  بغداد،  في  عاش  كفلسطيني 

المشهد الثقافي العراقي.
في المقابل نرى إيميل حبيبي على سبيل المثال قد عاش تجربة 

مختلفة حضرت في روايته »المتشائل«.
الوطن،  وعشت  الشتات،  عشت  فقد  شخصي  صعيد  وعلى   
النتاج  فكان  أعيشها،  التي  المرحلة  عن  كتبت  منهما  كل  وفي 
كنت أغرف من  روايات مختلفة، ففي روايتي »تفاح المجانين« 
الفلسطنيون  عاناه  ما  وكل  المخيم،  في  حياتي  وعن  الذاكرة، 
في المخيمات، لكن عند عودتي كتبت عن العودة، ومن بين هذه 

الروايات »نهر يستحم في البحيرة« و«ماء في السماء« و«جنة 
الشتات  بين  تجربتي  على  فيها  اعتمدت  روايات  وهي  ونار«، 

والوطن.

بالحديث عن العودة حدثنا عن سمخ.
كنت أسمع عن سمخ من أهلي، وكطفل في الغربة كنت أخزن ما 
عندما عدت  ولكن  والبحيرة،  الحصاد،  عن  والداي،  به  يحدثني 
لكن  حديدية،  سكة  آثار  سوى  منها  يبق  ولم  مهدمة،  وجدتها 
أعاد  وقلمي  العائلة،  حكايا  من  سمخ  خزنت  قد  كانت  ذاكرتي 

بناءها باألدب والكلمة، فالغزاة يرحلون لكن المكان ال يرحل.
محمود  الفلسطيني  الشاعر  وبين  بيني  هاتفية  مكالمة   وأذكر 
سمخ،  إلى  ذهبت  هل  سألني  عندما   ،1994 عام  في  درويش 
وأجبته نعم، طلب مني أن أحدثه عما رأيت، فقلت ستة وأربعون 

عاما لم يستطيعوا أن يجروا البحيرة.

كيف ترى األدب الفلسطيني الشبابي؟
نالحظ أن هناك أدبا شبابيا كميا، وهذا األدب الكمي البد سينتج 
عنه أدب نوعي، فأدب الشباب واعد لدينا، والرواية بشكل خاص 

تشهد إقباال فقد اصبحت ديوان العرب في القرن العشرين.

قلت في مقابلة مع جريدة »الغد« ان كل 
مثقف سياسي، فهل هذا ينطبق فقط 

على المثقف الفلسطيني؟
كل مثقف سياسي، لكن لألسف ليس كل سياسي مثقف، فالمثقف 
كان  الثقافية  والمقاومة  دور،  لها  والرواية  في مجتمعه،  دور  له 
في  المقاومة  أدب  وقد ظهر  السياسية،  المقاومة  دور سبق  لها 
درويش،  محمود  بينهم  من  مثقفين  يد  على  التاريخية  فلسطين 
بدأوا  الذين  من  وغيرهم  كنفاني  وغسان  طوقان،  وإبراهيم 

الحديث عن الهوية الفلسطينية في أعمالهم وكتاباتهم.
أما شخصيا فأرى أن السياسة أخذتني من الكتابة، فقد شغلت 
مبكر،  وقت  في  فتح  بحركة  والتحقت  الثورة،  في  عديدة  مواقع 

المبدع  لكن على  المسلح،  الكفاح  وكنت كغيري مبهورا بشعار 
أن ال يغرق في السياسة، بل يكتفي بموقف سياسي محدد، أما 
جيلنا فقد وضع في مرحلة أجبرته على المساهمة في بناء مدنية 
الثورة، األمر الذي جعلنا نعطي الكثير من وقتنا وجهدنا للعمل 

السياسي.
وتفرغت  والتنظيمي،  السياسي  العمل  بوقف  قرارا  اتخذت  اآلن 
للكتابة، ولو أنني اتخذت هذا القرار سابقا لكنت أنجزت أدبيا 

أكثر.

“نجران تحت الصفر”، روايتك األولى  لماذا 
لم تكن عن فلسطين؟

روايتي  نشرت  وعندما  عنه،  مسكوتا  أدبا  كان  الصحراء،  أدب 
عام 1976 كانت بمثابة قنبلة ثقافية، فأنا حينها لم أكن معروفا، 
والرواية عرفت اشتهرت، حتى ان السلطات السعودية قد قامت 

بمنعها، ومع ذلك فقد حققت قراءات كبيرة في السعودية.
أما لماذا لم تكن عن فلسطين، فالرواية كانت تحكي عن الحداثة 
في نجران، وانتصار الحداثة في أي مكان في العالم هو بالنسبة 
أحد  كان  الفلسطينية  فالنكبة  الفلسطينية،  للقضية  انتصار  لي 

التخلف. أسبابها 
فكيف  كان،  أيا  اإلنسان  وعن  تجاربه،  عن  يكتب  األديب  إن  ثم 
مرحلة  تتجاوز  لم  منطقة  في  يعيش  عربي  إنسان  عن  أكتب  ال 
العصور الوسطى، وأحالم أهلها ال تتجاوز رؤية ما وراء الجبال؟

كنت قد عملت وزيرا للثقافة، ورئيسا التحاد 
الكتاب، كيف تقيم هذه التجربة؟

لم نكن موظفين، وكان دورنا سياسيا وليس خدماتيا، فكان من 
العربي  الثقافي  المشهد  في  فلسطين  حضور  نثبت  أن  المهم 
الدولي، وكنا نحاول تثبيت فلسطين على خارطة الثقافة العالمية. 

بعد »راكب الريح« ما هي مشاريعك القادمة؟
في  تجعلني حذرا  ما  عمل  يحققها  التي  فالضجة  بعد،  أعلم  ال 

كل عمل أقدم عليه.

هذا العام، العام »ألفان وستة عشر«، 
من  مائة  بالتمام  مضى  قد  يكون 
في  الحجاز  قطار  وأد  على  األعوام 

مهده.
قطار الحجاز، ربما يكون للعبارة وقع 
تكون  ربما  القارئ،  على  األسطورية 
والغموض  بالضبابية  تتسم  عبارة 
وهذا ما يكاد يكون حكرا على عناوين 
البوليسية،  كريستي  أجاثا  روايات 
هي روايات للجريمة، تماما مثلما لهذه العبارة من ارتباط بالجريمة، 
على أكثر من صعيد، بدءا بالجريمة تجاه الذات )ما يسميه الناس 
انتحارا(، وانتهاء بالجريمة تجاه اآلخر أيا كان هذا اآلخر، إنسانا أو 

حيوانا أو نباتا أو حتى جمادا.
قطار الحجاز، كانت الفكرة وكان المشروع، وكان التنفيذ، في بضع 
احترام  )مع  العرب  أرض  بالجنوب، شمال  الشمال  ربط  تم  سنين، 
تحفظات بعضنا من شعوب المنطقة حول هذا التوصيف، فأنا أطلقت 
الوصف للوصول إلى ما نحن عليه اليوم من حال كعرب وغير عرب(، 
قلت في بضع سنين تم ربط شمال أرض العرب بجنوبها بخط سكة 
حديدية، وكانت أهداف المشروع جزلة، فهي دينية وسياسية وعسكرية 
واقتصادية واجتماعية. هي أهداف مهما تكن ال تصب إلى في بوتقة 

واحدة، هي النهوض بهذا الكائن العربي، النهوض به وصبغه بصبغة 
العلمية والعملية، واالبتعاد به عن جدار اليأس الذي ظل يتكئ عليه 
طيلة قرون، جدار من طين ال يتكاثر حوله غير العفن الذي يجلب إليه 

مختلف الحشرات.
العثمانية  الدولة  لهيمنة  محاولة  الحجاز  قطار  في  يرى  قد  بعضهم 
رأوا،  العرب والسيطرة عليهم، غير أن هؤالء مردود عليهم ما  على 
فالذي يحارب الهيمنة ويحاول الخروج من السيطرة، ال يستقوي بعدوه 
التقليدي الفطري، )اإلنجليز ومن حالفهم وسار في دربهم(، فإن كان 
من  محالة  ال  أرحم  فهم  ودكتاتورية  غلبة وسيطرة  ذوي  العثمانيون 
أولئك القادمين من وراء البحار، ومشروع كمشروع قطار الحجاز، 
كان من شأنه فتح آفاق الغد أمام جيل أو أجيال تلك الحقبة )بداية 
القرن العشرين( ولو تم في حينها فتح آفاٍق لكان ألجيال اليوم وضع 
آخر، وعلينا أن نسجل أنه ليست المرة األولى التي يهدر فيها الكائن 

العربي فرصة فتح آفاق.
وألن الكائن العربي يبرهن في كل مرة من مراحل التاريخ على غباء 
متجذر فيه، راح يحطم هذا المشروع بكل عزيمة، ورفع في سبيل ذلك 
كل معاول الهدم، وكأن لسان حاله يقول إن العربي ضد كل محاولة 
نهضة أو علمنة )من العلم(، حتى وصل به األمر إلى تنصيب جاسوس 
لحية وربما نطق ببعض  لباسا عربيا وأطلق  لبس  بأْن  ضحك عليه 
كلمات عربية، لم أجد في التاريخ شرقا أو غربا، وال حتى في دياجير 
الغابات األمازونية وال في غيرها من غابات، من يسلم مقاليد أمره 

لجاسوس ضحك عليه بمجرد ارتداء لباسه وتمظهر بمظهره.

الكائن العربي يبرهن في كل مرة على غباء متجذر فيه، حتى وصل 
في  تنفيذه  تم  الذي  السيناريو  نفس  إلى  التفطن  عدم  إلى  األمر  به 
أخرى  مرة  ووقع  العرب،  لورنس  سيناريو  العشرين،  القرن  بدايات 
في نفس السيناريو بحذافيره، وهذه المرة تحت إشراف برنار ليفي، 
فراح الكائن العربي مرة أخرى يتفنن في مناهج الهدم ويقنن نظريات 

استباحة الدم الواحد.
هذا األمر يجعلنا على يقين من أن الكائن العربي هو من يدمر أدواته 
وكينونته عبر التاريخ، وبدورية زمنية مقدارها ثالثة أجيال )فالجيل 
الثالث ال يدرك ما حدث ألّوله(، وأن العدو الفطري ليس إال حاصد 
نتيجة، هو عدو عرف تركيبة هذا الكائن العقلية والمزاجية فراح يلعب 

عليها.
تمر السنوات، وتتآكل األجيال، غير أن الثابت األكيد هو غباء الكائن 
العربي، مهما حاول بعضهم من محللين أو دارسين أو حتى متعاطفين 
عاديين، من إيجاد تبريرات، يظل الكائن العربي مدعاة للسخرية، فهو 
الوحيد بين األمم الذي يقرأ تاريخه عن عدوه، ويتكلم بلسان عدوه، 

ويقدم مقاليد أمره ألول متمظهر أمامه.
قطار  تحطيم  يتم  لم  لو  ماذا  ويقول:  نفسه  العربي  يسأل  لم  لماذا 
تلك  في  الحياة  ستكون  كانت  كيف  سيحدث،  كان  ماذا  الحجاز؟. 
المنطقة المجدبة من أرضه؟. يبدو أن الكائن العربي بعيد كل البعد عن 
التساؤل والمساءلة، وهذا ألنه منخرط في عملية جلد الذات وتحطيمها.
المضحك  هو  ويظل  عليه،  المهيمنة  القوة  الفطري  العدو  ذاك  ليظل 

المبكي في العالمين.

قطار الحجاز...
إبراهيم رحمة

أبجدية ضوء
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للشاعر  الحكمة في نظم كليلة ودمنة، هو كتاب  كتاب جواهر 
الفلسطيني محمد شريم، ويتكون الكتاب من ثالثمائة واثنتين 
هذا  ويتضمن  الكبير.  القطع  من  صفحة   )322( وعشرين 
الكتاب الذي صمم غالفه المصمم شربل إلياس نظمًا شعريًا 
أّلفه الفيلسوف  التراثي المعروف، الذي  لكتاب )كليلة ودمنة( 

ألحد ملوك الهند القدماء ويدعى )دبشليم(. الهندي )بيدبا( 
 وكتاب )كليلة ودمنة( كما هو معروف يتكون من خمسة عشر 
إليه  أضافها  أخرى  أبواب  أربعة  إلى  باإلضافة  أصياًل،  بابًا 
على  الكتاب حكايات  هذا  ويتضمن  بالكتاب الحقًا.  المهتمون 
ألسنة الحيوانات، فيها الكثير من الدروس والعبر التي تهدف 
إلى النصح واإلرشاد بأسلوب شّيق ولطيف، حيث تتألأل بين 
التي تتحف  الكثير من عبارات الحكمة  سطور هذه الحكايات 
القارئ بكل ما هو نافع ومفيد له في حياته، وقد ترجم الفرس 
بن  األديب عبد هلل  القديمة، وقام  الفارسية  اللغة  إلى  الكتاب 
العربية  اللغة  إلى  الفارسية  اللغة  من  الكتاب  بترجمة  المقفع 

في عصر الدولة العباسية.
الشاعر  مخيلة  تداعب  ودمنة(  )كليلة  كتاب  نظم  فكرة  بدأت 
محمد شريم قبل أكثر من عشرين عامًا من زمن صدور كتابه 
هذه  دخلت  أن  إلى  ودمنة(،  كليلة  نظم  في  الحكمة  )جواهر 
الفكرة حيز التنفيذ في العام 2004 للميالد، ليستمر الشاعر 
بعد ذلك في العمل على إنجاز كتابه هذا مدة أحد عشر عامًا 
ودمنة(  )كليلة  كتاب  ألبواب  نظم  من  العمل  هذا  تضمنه  بما 
الخمسة عشر، ومن ثم ضبط الكلمات بالحركات المناسبة لها 
في اللغة العربية وما تبع ذلك من تدقيق للنصوص، ثم تفسير 
إلى  تحتاج  التي  الشعرية  األبيات  وشرح  الصعبة  المفردات 
توضيح، وبعد ذلك تصنيف الحكم ـ التي أصبحت بعد االنتهاء 
من النظم حكمًا شعريةـ وفق مواضيعها، إلى أن صدر الكتاب 

في أواخر العام 2015م.
 وقد تطرق الشاعر محمد شريم إلى الدوافع التي جعلته يتحمل 
كل هذا العناء في مقدمة الكتاب التي تحمل اسم، مقدمة الناظم، 
المسلية  الكتاب  بحكايات  الشاعر  إعجاب  الدوافع:  هذه  ومن 
وحكمه المفيدة، فأراد أن يضيف بهذا العمل جمال اللفظ إلى 
فالشعر  الشعر،  إلى  النثر  من  الكتاب  بتحويل  المعنى  سحر 
أحّب إلى النْفس وأقرب إلى الوجدان، قاصدًا من وراء ذلك أن 
يسهل على الناس حفظ الحكم وتذكرها من ناحية، وأن يزيد 
من الناحية األخرى. كما أراد  الناس قربًا من »كليلة ودمنة« 
الشاعر بهذا النظم أن يعيد صياغة الحكايات التي يتضمنها 
الكتاب بلغة عربية معاصرة، مع االلتزام بقواعد اللغة العربية 
السليمة، ذلك أن لغة النص النثري هي لغة العصر العباسي 
الثامن  القرن  في  العربية  إلى  الكتاب  المقفع  ابن  ترجم  حيث 
الميالدي. ومن تلك الدوافع أيضًا رغبة الشاعر في أن يكون 
من  شاء  لمن  مرجعًا  ودمنة(  كليلة  نظم  في  الحكمة  )جواهر 
القراء حتى يعود إليه في كل وقت ليجد فيه ضالته وما يختص 
والقيم،  المبادئ  من  تضمنته  بما  الحكم  معاني  من  بشأنه 
موضوعاتها  وفق  ومصنفة  جميل،  شعري  قالب  في  مصوغة 
على  موضوع  بكل  الخاصة  الحكم  إيجاد  معه  يسهل  بشكل 
حدة، وهو األمر الذي ال يتوفر في النص النثري من الكتاب، 

وسنتطرق إلى ذلك ضمن الحديث عن أقسام الكتاب. 
ينقسم كتاب )جواهر الحكمة في نظم كليلة ودمنة( إلى قسمين 
ودمنة(  )كليلة  ألبواب  نظم شعري  هو  األول  القسم  رئيسين: 
القسم  هذا  في  الشاعر  نظم  وقد  عشر،  الخمسة  األصيلة 
الشعر  التقليدي،  العربي  الشعر  نمط  على  الكتاب  حكايات 
بعضها  يتوالد  الكتاب  الكثير من حكايات  أن  وبما  العمودي، 

من بعض، فقد جعل الشاعر لكل حكاية من الحكايات بحرها 
الموحد  الحرف  )وهو  الخاص وحرف روي مختلف  الشعري 
الموسيقي  التنويع  بهدف  وذلك  القصيدة(،  أبيات  أواخر  في 
والحّد من الملل من جهة، وحتى يسهل فصل الحكاية عن سائر 
حكايات الباب من جهة أخرى، ليتم توظيفها بشكل مستقل أو 
وهي  والرغبة،  الموقف  حسب  األخرى  الباب  حكايات  ضمن 
العملية التي عبر عنها الناظم بعملية، فك وتركيب الحكايات، 
وتوضيحات  الكتاب  شروحات  من  األول  القسم  تضمن  كما 
إلى  حاجة  في  التي  الشعرية  ولألبيات  المعجمية  للمفردات 

توضيح كما ذكرنا سابقًا.
أما ما يتعلق بالقسم الثاني من كتاب - جواهر الحكمة في نظم 
فقد  الذي يحمل اسم  »خزانة جواهر الحكمة«  كليلة ودمنة- 
تضمن هذا القسم الحكــم الشعرية التي اقتطفها الناظم مما 
الشعرية  الحكم  هذه  من  واحدة  وكل  الكتاب،  أبواب  في  ورد 
األبيات  من  مجموعة  أو  الشعر  من  واحد  بيت  هي  المقتطفة 
أن يسمي  الناظم  آثر  النـص، وقد  اكتمال معناهـا في  حسب 
جواهر،  والجمع  جوهـرة،  المقتطفـات،  هذه  من  واحـدة  كل 
فوق  الناظم  أشار  وقد  الكتاب،  هذا  عنونة  جاءت  هنا  ومن 
تستخدم  أن  يمكن  التي  الحياتية  المواقف  إلى  جوهرة  كل 
فيها، كما ُميِّـزْت كّل جوهـرة منها برقـم خاص بها في خزانة 
التصنيــف  في  عليها  ويدل  إليهـا  يشيــر  وهو  الجواهـر، 

المسمى »صناديق جواهر الحكمة«.
بعض  عليه  أطلقت  الذي  شريم  محمد  الشاعر  ارتأى  وقد 
أن  الفلسطيني(  بيدبا   ( اسم  كتابه  إشهار  بعد  الصحف 
وفق تسلسل  »خزانـــــة جواهر الحكمة«  يرتب الجواهر فـي 
مجموعـــة  أعلى   الباب  اسم  واضعــًا  الكتاب،  في  األبواب 
الجواهر التي اقتطفت منه، كما قام بإدراج الجواهر المقتطفة 
من كل حكاية من حكايــات الباب الواحــــد تحت اسم الحكاية 
في  ورودها  وفـق  مرتبة  الجواهـر  هذه  منهــا  اقتطفــــت  التي 
األمهات  الحكايات  من  الحكايــة  أكانت  سواء  الحكاية،  نظم 
أم من الحكايات الفرعية، والقـول هــذا منطبــق على الخاتمة 
وما اقتطــف منها، وكان القصد من وراء هـــذا الترتيــب هو 
الشعرية،  الحكمة  قراءة  في  رغب  إذا  القارئ  على  التسهيــل 
الجوهرة، ضمـن السيـاق الذي وردت فيه، وتجدر اإلشارة إلى 
أبيــات  في  شعرية  حكم  على  تحتوي  ال  الحكايات  بعض  أن 
محددة، وإنما تكمن الحكمة في المعنى العــام للحكاية، ولهذا 
الحكايات  بهذه  الخاصة  العناوين  وجود  عدم  القارئ  يالحظ 

في  خزانة جواهر الحكمة. 
 وجواهـر الحكمة في نظم كليلة ودمنة عددهـا خمسمائة وسـت 
عشـرة )516( جوهـرة، كل واحدة منها تتعلق بمواضيع عدة 
قراءة  ويمكن  فيهــــا،  التي وردت  األهمية  ذات  الكلمات  وفــق 
وفــــق  بهـا،  الخاص  القسـم  في  مباشرة  الحكمة  جواهــر 
كما  السابقة،  السطور  في  إليه  اإلشارة  تمت  الذي  الترتيـب 
أو  بالموضوع  الخاصة  الحكم  إلى  بالوصول  قراءتها  يمكن 
المجـال الذي يرغـب القارئ في االطالع على الحكـم المتعلقة 
به وذلك من خالل التصنيـف الخاص بجواهر الحكمة والذي 
الحكمة«،  »صناديق جواهر  يسميه  أن  الشاعر شريم  ارتأى 
 )554( وخمسيــن  وأربعة  خمسمائـة  الصناديق  هــذه  وعدد 
صندوقـًا مرّقمة ومرتبـة ترتيبًا هجائيًا وفق حروف أسمائها، 
واسـم  به،  خاصًا  مستقاًل  اسمًا  يحمل  منها  صندوق  فكل 
الصندوق. في حقيقة األمـر ـــ كلمة تــدل علـى موضــوع مـن 
مواضيع الحكمة ومجـال من مجاالتهـا، فالصندوق الذي يحمل 
تتحدث  التي  الحكم  يضم  الذي  ذلك  هو  مثاًل،  الصداقة  اسم 

والرفقة   والرفقاء  والرفاق  والخالن  عن األصحاب واألصدقاء 
أنه  يتضح  المثال  إلخ، ومن خالل هذا  والصداقة،  والصحبة 
من  مجموعة  أو  تابعة  أخرى  كلمة  الصندوق  اسم  يتبع  قد 
ووضعــت  هجائيًا  ترتيبًا  أيضًا  هـي  مرتبـة  التوابع  الكلمات 
الكلمـات  بعــــض  تحديــدًا  أكثـر  بشكل  وهي  قوسيـن،  بين 
أو  بالمجال  المتعلقـة  الشعرية  الحكم  تضمنتها  التي  الهامة 
هـــذه  وفائدة  الصنــدوق،  اسـم  إليه  يشير  الذي  الموضـوع 
ما  الستكشاف  أكبـر  فرصة  القارئ  تعطي  أنهــا  التوابع 
يتضمنه هذا الصنــدوق من األفكار التي تتطـرق إليهـا جواهـر 
من خالل  وذلك  يحتويها،  التي  الشعرية،  الحكم  أي  الحكمة، 
االطالع على بعض ـــ وليس جميع ـــ الكلمات الهامة الواردة 
في تلك الجواهــر. وتوجد تحت اسم الصندوق وتوابعه الئحة 
تعـرض أرقــام جواهر الحكمة التي تتحدث عن الموضوع أو 
الالئحة،  الذي يحمل الصندوق اسمه،  وتسمى هذه  المجال 
عليها هذه  التي تشتمل  األرقام  أما  الصندوق،  لوحـة مفاتيح 
الالئحة فتسمى مفاتيــح الصنـــدوق، ويبلغ مجمـوع أعدادها 
وواحد  وسبعمائـة  آالف  ثالثـة  حوالي  اللوحات  جميع  في 
كل  في  مرتبـة  األرقام  وهــذه  مفتاحًا،   )3741( وأربعيــن 
إلى  الوصول  لتسهيل  تصاعدي  بشكل  اللوحات  من  لوحـة 
الرقم المطلوب في حالة البحث عن أي رقم منها. وقــد سماها 
علينا  تسّهل  التي  بالمفاتيح  لها  تشبيهًا  بالمفاتيح  الناظم 
الوصول إلى ما تحتوية الصناديـق في العادة من المحتويات، 
عرضًا  يعرضعها  من  الخزانـة  لهذه  هلل  قيــّض  ما  وإذا 
الجوهـرة،  إلى  الوصول  من  القارئ  يتمكن  فسوف  إلكترونيًا 
الرقم  أي  المفتاح،  على  النقر  بمجرد  المطلوبة  الحكمة،  أي 

المفتاحي الخاص بها.
 وقد استقبلت الكثير من وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية 

هذا اإلنجاز األدبي بما يستحقه من الحفاوة واالهتمام.

جواهر الحكمة في نظم كليلة ودمنة
لـ الشاعر الفلسطيني محمد شريم
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فر  للصِّ يمكن  ال 
يكون  َأن 
بالمعنى  صفرًا 

المفهوم 
فر  للكلمة، فالصِّ
شيء،  هو 
هو  والاّلشيء 
وإاّل  شيء،  ال 
ر  نفسِّ كيف 
إذا  شيئًا  يصبح  َأن  بوسعه  الاّلشيء  َأنَّ 
ُأضيف لرقم ما، َأو عدد، فيرفع قيمته عشرة 
َأضعاف  قيمته عشرة  من  يقلِّل  َأو  َأضعاف؟ 

إذا ُأضيف خلف فاصلة؟
لح عليه َأن يسمَّى صفرًا،  فر هو ما اصطُّ الصِّ
نوات،  وهو خطُأ البشر الممتدِّ منذ آالف السَّ
بهذا  يعترفوا  َأن  اللَّحظة  حتَّى  يريدون  وال 

الخطأ.
َأنا  علينا  وكان  العرب،  خطيئة  هو  فر  الصِّ
َأن  جديد،  من  تعريفه  نعيد  َأن  واأُلستاذ، 
اقترفناه  الَّذي  األَزليَّ  الخطَأ  ذلك  ح  نصحِّ

ح معه مسار التَّاريخ. نحن العرب، ونصحِّ
اأُلستاذ،  نعبره،  َأن  علينا  للزُّجاجة  ة عنق  ثمَّ

وَأنا.
الَّذين يعيشون في  القوم  ُأولئك  إن كنَّا نحن 
َأال وهو  الثَّالث،  البعد  بعدين فقط، وال يرون 
األَبعاد  يعيش  االحتالل  كان  وإن  االرتفاع، 
َأنَّ  بط،  بالضَّ يعني  فذلك  ويراها،  الثَّالثة 
بذلك  فنعتقد  يراه،  وهو  نراه،  ال  بعدًا  ة  ثمَّ
 ، عبقريٌّ خارق،   ، ُأسطوريٌّ حاو،  ساحر،  َأنَّه 
امة  دوَّ من  نخرج  لكي  فقط،  وعلينا  ُيهزم،  ال 
ونراه،  الثَّالث،  البعد  في  ندخل  َأن  المعرفة 
وندرك وجوده، لكي نرى كم َأنَّ األَمر سخيف، 

ومضحك.
سيخرج  وحاصرناه،  حشرناه،  إن  سيخرج 

من البعد الثَّالث دون َأن نشعر به، َأو نراه.

اأُلستاذ،  عقدتنا،  كان  بالذَّات،  البعد  ذلك 
وَأنا.

يبدو  قد  وتخريفًا،  جنونيًَّا،  األَمر  يبدو  قد 
تخريفًا،  يبدو  كلُّه  الكوانتوم  ولكنَّ  كذلك، 
َأينشتاين،  َأنف  رغم  حقيقة  فهو  ذلك  ومع 
مئات  ردَّدها  الَّتي  رغم صيحته  رفضه،  رغم 
“إنَّ  وَأكثر،  عام،  مئة  عبر  بعده  من  العلماء 

هلل ال يلعب النَّرد«.
بعد جيل،  نتوارثه جياًل  بشريٌّ  كوانتوم  ة  ثمَّ
من  بغاللة  نغلِّفهم  الَّذين  األَنبياء  كوانتوم 
إاّل  ليست  الحقيقة  في  هي  الَّتي  المعجزات، 
إبراهيم  كوانتوم  ملموسًا،  كوانتومًا حقيقيًَّا، 
المسيح  وكوانتوم  النَّار،  في  به  ُألقي  حين 
محمَّد  وكوانتوم  بعث،  وحين  صلب،  حين 
ماء...كوانتوم  السَّ إلى  وعرج  به  ُأسري  حين 
ندري  َأن  دون  يوم  كلَّ  نردِّده  الَّذي  األَنبياء 
ره  يفسِّ ال  الَّذي  هند  وكوانتوم  يكون،  ماذا 

عقل بشريٌّ َأبدًا.
بط؟ ما الَّذي نريده بالضَّ

في  شردونغر،  ة  قطَّ احتماالت  نعيش  نحن 
مع  نعيش  القدس،  ُيسمَّى  مغلق  صندوق 
كنهها  يدرك  ال  ضوئيَّة  وَألياف  ذبذبات، 
وعالقتنا  تفكيرنا،  طريقة  على  تؤثِّر  َأحد، 
بكلِّ ما حولنا، وتغلِّب احتماالت الموت على 

احتماالت الحياة.
المفترضة،  المدينة  احتماالت  َأحدى  نحن 
لذا، حتَّى  يعرفونه،  تمامًا،  ذلك  يعرفون  وهم 
الذَّاكرة،  يمسحون  راحوا  االحتالل  بدء  قبل 
ويمطروننا بشتائهم السريِّ كي يقضوا على 

كلِّ احتمال لنا مفترض في المدينة.
كوانتوم البشر!

بشر  ور،  السُّ خلف  القديمة،  البلدة  في 
على  َأو  ضلوعهم،  بين  المدينة  يحملون 
حالب  َأكتافهم، َأجسادهم خضراء من َأثر الطَّ
كي  برؤوسهم  ماء  السَّ يسندون  الهواء،  على 

ال تسقط فتسحق المدينة ومن فيها، وَأطفال 
تئنُّ  وبيوت  واالنتظار،  القلق  بداء  مصابون 

من َأثر التَّعب، والزَّمن.
دوع باألَسمنت المهرَّب في  كم عام نرتق الصُّ

جائر! الجيوب، وفي علب السَّ
ًا بالماء، وصدوعنا  كم عام ُنذيب األَسمنت سرَّ

تتَّسع في صدورنا، تفتح َأشداقها وتكبر!
ليس  وهو  النَّقيضين،  بين  كامن  صفر  ثمَّة 
عالٌم  هو  فر  الصِّ للذِّهن،  يتبادر  كما  بنقطة 
على  قادرًا  ًا  َأصمَّ ليس  وهو  األَبعاد،  رباعيُّ 
العزل األَصمِّ بين النقائض، إنَّما نفوذًا يترك 
المنشور،  عبر  وء  والضَّ للتَّداخل.  ما  مجااًل 

وبرزخ الماء دالئل ساطعة على ذلك.
األَعداد  خطِّ  على  بالنُّقطة  فر  الصِّ إنَّ وصف 
الدِّيكارتيِّ هو الَّذي جعل تخيُّل المكان الَّذي 

يحمل َأكثر من ثالثة َأبعاد مستحياًل.
فر نقطة ارتكاز؟ ما الَّذي جعل الصِّ

يجذبك  وحين  فيه،  تتحرَّك  مدى  فر  للصِّ
عن  عاجزًا  كنت  َأنَّك  تكتشف  فيه،  وتدخل 
تزول  باب،  الضَّ ينقشع  قبله،  تمامًا  الرؤية 
العتمة، ويصبح بوسعك َأن ترى ما ال يمكن 
للبشر َأن يروه، وتدرك ما كان من المستحيل 

فر. َأن تدركه خارج الصِّ
 هل يبدو األَمر جنونيًَّا؟ ما الَّذي ال يدعو اآلن 
الجنون؟  إلى  يميل  ال  الَّذي  ما  إذن؟  للجنون 
تكون  قد  ربَّما  بط؟  بالضَّ العقالنيَّة  هي  ما 
النَّاس،  اختاره  الَّذي  المنهج  هي  العقالنيَّة 
هو  فصار  نوات،  السَّ آالف  عبر  وراكموه، 
ذلك،  مع  لكنَّها  كذلك،  تكون  ربَّما  القانون، 

تتغيَّر ببطء، دون َأن يلتفت َأحد إلى ذلك.
وجاليلو  كوبيرنيكوس،  افتراضات  كانت 
ُأعدم  يوم، حتَّى سقراط،  ذات  مجرَّد جنون، 
المفهوم،  المنطق  عن  خرجت  َأفكاره  الَنَّ 
وكان الخروج على نظريَّة بطليموس الحمقاء، 
النَّظريَّة بحدِّ  َأنَّ الجنون كان هو  جنونًا، مع 

فهم  على  قادر  هو  من  ة  ثمَّ يكن  ولم  ذاتها، 
ذلك.

اليوم تختلط اأُلمور، وتتداعى كذبة الحقيقة، 
الوجود،  كذبة  الواقع،  كذبة  التَّاريخ،  كذبة 
المبهم  َأرسطو  منطق  َأعني  المنطق،  كذبة 

الَّذي درَّب العقل على الكسل.
فر.. اليوم تبدُأ رحلة ُأخرى....رحلتنا في الصِّ
لننتبه  نكن  لم  الَّذي  األَزليِّ  التَّوازن  في 
لوجوده، ال َأنا، وال اأُلستاذ، لوال َأنِّي تذكَّرت 
القبض  َألقوا  يوم  جدِّي،  عن  ُأمِّي  حكايات 
بَأنَّه  يعترف  لكي  يعذِّبونه  وراحوا  عليه، 
جاسوس، فاعترف بَأنَّه كان يحرس الموتى.

اأُلستاذ،  في  َأصرخ  مذهواًل  فجَأة  وقفتُّ 
واأُلستاذ ال يصدِّق ما َأكتب، وال ما َأقول.

َأن  ألَحد  َأين  من  اآلن،  انتهى  قد  شيء  كلُّ 
كان  كوانتوم،  يقول؟  كان  ماذا  آنذاك  يفهم 
يقول كوانتوم حين مات دون َأن يلفظ الكلمة 
يفهم  َأن  آنذاك  ابط  للضَّ َأين  من  بط،  بالضَّ
يحرس  بَأنَّه  قال  حين  جدِّي  يقوله  كان  ما 

الموتى؟ وكيف؟
َأدركُت فجَأة َأنَّنا نقامر بَأعمارنا، نظرُت إلى 
اأُلستاذ حكمت، إلى شعره األَبيض، وجسده 
ومالبسه  المتشقِّقتين،  ارتيه  ونظَّ ل،  المترهِّ
ما  يقرُأ  وابتسمت...فابتسم..كان  الرثَّة، 

َأكتب، وقد فهم كلَّ شيء.
الَّتي  الحقيقة  نقوِّض  َأن  بوسعنا  صار  اآلن 
اآلن  يوم،  ذات  حقيقة  تكون  َأن  على  اتُّفق 
عالم  في  وندخل  نغامر  َأن  بوسعنا  صار 
من  َأكثر  األَمر  الكوانتوم....كان  آخر...عالم 
وقاباًل  وممكنًا،  حقيقيًَّا،  كان  لكنَّه  معجزة، 

للتَّطبيق.

*رواية »كوانتوم« تحت الطبع – روائي 
فلسطيني مقيم في األردن

“كوانتوم” لـ الروائي أحمد أبو سليم
م.م.

َمْن ُيْخِبُر ِتلَك الّنجمَة العنيدَة
 أّن الّطريَق إلى قلِب ذاَك الليِل

 شاِئَكٌة؟
وَعلْيها أْن َتلَْزَم هاِمَش الَعْتمِة 

َبعيدا...
َمْن ُيْخِبُرها...؟

 أّن ُخيوَط الهوى
 الَمْنسولُة ِمْن َجسِدها الّنورانّي
َسُيَبّدُدها نوُر الَفْجِر الَقريْب...

َمْن ُيْخِبِرها...؟
 أّن نداَء الليِل ال صدى َله...

ال روَح في ثناياه َتْمسُح ُغباَر
الوقِت عن جَسِد الّنهار...

َمْن ُيْخِبُرها...؟
أّن شفاَه القصيِد الُمَعّمِد

 تْحَت َضوِء الَقمْر
 َسرعاَن ما َيلَْعُنه الليْل
وَيْهُجُر ُحروَفه الّناِبضَة

على أثداِء الُحُلْم
 وَيرمي به

 في واٍد للذكرياِت َسحيْق...
َمْن ُيْخِبرها...؟

 أّن َموَت جولييْت
 لْن ُيبرَئ روميو من َدِمها

وحكاَيُتها الَموسومُة على َجبيِن الّدهْر
لْن َتْمسَح األلَم المتوّسَد قلوَب الَعذارى

َمْن ُيْخِبرها...؟ 

أّن ال َشيء ُيْشبُه َنْفَسُه هنا
 َغْيَر الّضحايا الُمْستنَزفيَن

على َمْقصَلِة األَلْم 
والّشبُح الُمَخّيُم َفْوَقها

 َسَيظلُّ جاِثما على َصْدِر الَهوى
َيْستلُّ أنفاَس األَمْل

ُد َرحيَق األْمنياْت...  ويبدِّ
َمْن ُيخبُرها...؟ 

َمْن ُيخِبُرها... ِمْن َغْيِر أْن َيْجَرحها...؟

عندما يعمى الهوى
لـ الشاعرة: سماح خليفة

مقطع من رواية
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بقلم: داود ُكّتاب 

كان  الفلسطيني.  الشعب  يقود  واحد  وهناك شخص  قرون  عدة  منذ 
الرئيس  عباس  والقائد وأصبح محمود  الملهم  ياسر عرفات  الرئيس 
التحرر  حركة  ترأسا  الرجلين  وكال  المعروفة.  العامة  والشخصية 
ترأسا  الشخصين  وكال  الفلسطينية،  الثورة  مفجرة  فتح  الفلسطيني 
تم  الزعيمين  وكال  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
بعد  أصبحت  والتي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لرئاسة  انتخابهما 

تصويت الهيئة العام لألمم المتحدة دولة فلسطين.
ولكن؟ هل نحن ملزمون بأن يبقى شخص واحد في كل تلك المناصب 

القيادية اإلدارية والعسكرية والمالية للشعب الفلسطيني؟
من المعروف أن متطلبات رئاسة دولة فلسطين تختلف كثيرا عن متطلبات منظمة التحرير الفلسطينية. 
والقطاع في حين  الضفة  أربعة ماليين فلسطيني يسكنون في  فاألولى مسؤولة عن حياة ومستقبل 
تشمل مسؤولية المنظمة 11 مليون فلسطيني في الوطن والشتات. ورغم وحدانية الهدف والمشروع 

الوطني الفلسطيني إال أن هناك تفاصيل وأولويات مختلفة لكل منهما.
تنه  لم  والتي  الوطنية  للحركة  نريد زعيما  الوطني. فهل  التحرر  ينطبق على زعيم حركة  األمر نفسه 
أعمالها هو نفسه الزعيم الذي يطلب منه البروتوكول والعالقات الدولية أمورا ال يمكن أن يقبلها زعيم 

حركة تحرر وطني؟
في  السابع  لمؤتمرها  الفلسطيني  التحرر  حركة  في  واألخوات  األخوة  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في 
على  العمل  وضرورة  المناصب  موضوع  في  الجدي  التفكير  إعادة  من  بد  ال  األخيرة،  تحضيراته 

تكاملية العمل الوطني بعيدا عن فكرة النزاع واالقتتال الداخلي.
قد يقول البعض إن عملية تعدد الرئاسات ستخلق مراكز قوة جديدة مما سيزيد من صعوبة العمل 

الفلسطيني.  الوحدوي 
ال شك أن العملية السهلة هي وضع كافة المواقع القيادية بيد شخص واحد مؤتمن بمصير الوطن 
وله الباع الوطني الكبير أمثال القادة المؤسسين للثورة. ولكن ال يوجد أي مؤشر إلى امتالكنا القائد 
المناصب  توزيع  بضرورة  جديا  التفكير  من  بد  ال  ولذلك  الجمهور،  بين  الواسعة  الثقة  ذي  الملهم 

الرئيسية وخلق نوع من المنافسة المعقولة لما هو أفضل للشعب الفلسطيني.
طبعا فكرة توزيع المناصب لن تكون ناجحة إن لم يسبقها تطوير مكتوب لصالحيات كل منها؛ فكون 
رئيس دولة فلسطين تابع لمنظمة التحرير وكون أحدهم منتخب من الشعب واآلخر منتخب من أعضاء 

المجلس الوطني الفلسطيني، كل ذلك قد يخلق مشاكل حقيقية. 
هذه الصعوبات يجب أن ال تكون محبطة للتفكير المنطقي في ترتيب الشؤون القيادية لفترة ما بعد 
الرئيس محمود عباس، علما أن حركة فتح لن يكون لها القرار النهائي لمن سيتم انتخابه من الشعب 
اللجنة  التوضيح أن أعضاء  بد من  كما وال   ) القدس والقطاع  )بما في ذلك  الفلسطيني في الضفة 

التنفيذية يتم انتخابهم من المجلس الوطني وهم بعد ذلك يقومون باختيار رئيس للجنة التنفيذية.
فموضوع الرئاسات قد ال يكون مرتبطا بمخرجات المؤتمر السابع رغم أن نتيجة المؤتمر قد توفر 
مؤشرات يمكن أن تشكل القاعدة األساسية لمن سيتم ترشيحه من قبل أحد أهم الفصائل الفلسطينية.

بين  تناقض  هناك مشكلة حقيقية في وجود  أن  للجميع  تبين  القيادة  مرور عقود على وحدانية  بعد 
رئاسة حركة تحرر ورئاسة سلطة أو دولة تحت االحتالل. فالمسموح والممكن لدى هذا قد ال يكون 
جنازة  مراسم  حضور  الوطنية  السلطة  لرئيس  ضروريا  يكون  قد  فمثال  لذاك.  ممكنا  أو  مسموحا 
مسؤول اسرائيل مثل بيريس في حين يجب أن يبتعد زعيم حركة تحرر وطني المشاركة في جنازة 
واألهم  والنكسة واالحتالل واالستيطان.  النكبة  لنا  التي سببت  الصهيونية  الحركة  من هو مؤسسة 
من هذا وذاك موضوع االستراتجية الوطنية للتحرر والتي تغيب عن المشهد العام بسبب االنخراط 

شبه الكلي في إدارة الدولة تحت االحتالل وبسبب المصالح والمزايا المرتبطة بالموقع الرئاسي. 
السلمية.  والمقاومة  الشعبي  النضال  لموضوع  حقيقي  تفعيل  ذلك ضرورة  على  مثال  أفضل  ولعل 
وفي هذا المضمار يشكل موضوع المقاطعة الدولية إلسرائيل أحد أهم عناصر أي استراتجية نضال 
سلمي دولي. ولكن عندما شارك الرئيس عباس في جنازة مانديال وسئل عن الموضوع قال إنه يؤيد 
مقاطعة االستيطان وليس مقاطعة اسرائيل. فكيف يمكن لرئيس دولة وقعت على اتفاق أوسلو وتنفذ 
يوميا التنسيق األمني مقاطعة اسرائيل؟ ولكن رئيس حركة فتح وحتى رئيس المنظمة قد يكون في 
حل من تلك االرتباطات القانونية واإلدارية واألمنية ويستطيع أن يشارك بكل قوة في عمليات البي 

دي أس BDS  وغيرها من أشكال النضال غير العنيف.
في عشية عقد مؤتمر فتح السابع يجب على كافة القيادين في الحركة توحيد كلمتهم ومواقفهم حول 
القرار  ذلك  مثل  يوفر  وقد  المنظمة.  ورئاسة  الدولة  رئاسة  عن  فتح  حركة  رئيس  استقالل  ضرورة 
للحركة  رئيس  بمنصب  الحصر  ال  المثال  على سبيل  البرغوثي  مروان  الفلسطيني  المعتقل  انتخاب 

دون أن يكون نفس الشخص بالضرورة رئيسا للدولة تحت االحتالل. 

كاتب صحفي فلسطيني مقيم في القدس وعمان

الرئاسات الفلسطينية الثالث مقاالت
وضرورة توزيعها

بقلم تيسير الّزبري 

الجنوب  أقصى  من  المنطقة  تواجه  التي  المخاطر 
في اليمن ومن العراق وسوريا في الشرق، كما في 
ليبيا ومصروتونس والمغرب ، وال نستثني الوضع 
على األرض الفلسطينية بالرغم من خصوصيتها بما 
تواجهه من احتالل عنصري واستيطاني متسلح بكل 
وباألساطير  التاريخية،  وباالدعاءات  البطش  ألوان 
التي تستقطب جمهورا من المتعصبين الذين يتغذون 

على تلك األساطير الدينية.
ما هو قاسم مشترك بين مناطق السلطة الفلسطينية 
يطغى  التي  الدولة  أي  »؛  العميقة  »الدولة  بناء  هو  المذكورة  األنظمة  تلك  بين  وما 
عليها تحكم األجهزة األمنية على رقاب الشعب، تحت ذرائع الحفاظ على األمن وعلى 
حساب الحقوق في الديمقراطية السياسية، والديمقراطية االجتماعية، أو »باستخدام 
ديمقراطية %99 »مترافقة مع اإلفقار للشعب، وادعاء تمثيله في ذات الوقت. ما جرى 
ويجري في عدد من الدول العربية ال ينفصل عن تلك األسباب ...وهي التي فتحت أبواب 

الشر أمام الطامحين والطامعين في خيرات المنطقة االقتصادية واالستراتيجية ...
في بالدنا –أو ما تبقى منها – وهي منقسمة ! فإن مالمح قيام الدولة العميقة تبدوا 
ظاهرة للعيان  وملموسة سواء في الضفة أو في القطاع، ومؤسسي »الدولة العميقة« 
في المحافظات الشمالية يتسلحان بنفس أدوات رعاة »الدةلة العميقة »في المحافظات 
الجنوبية، وكالهما يتسلحان بالمخاطر المفترضة من خصومهم أبناء الوطن الواحد 
المواطنين،  على حياة  والتضييق  واالعتقال  القمع  يمارسان  ». كالهما  المنقسم   «
أبناء جلدتهم، وكالهما يستثمران غياب وتغييب الحياة الديمقراطية، وغياب الرقابة 
أبناء  القطاع، كما تمس  أبناء فتح في  التشريعية والقضائية، وهذه األساليب تمس 

حماس في الضفة الغربية، إضافة إلى التضييق على أبناء القوى المعارضة األخرى.
ممارسة القمع موجودة وبدرجات متفاوتة، والدولة العميقة تتعمق يوما بعد اآلخر، 
تحت  األخرى  الجهة  في  االنقساميين  بحاربة  يتسلحان  النظامين  كال  أن  والغريب 
إما  بشعار  »تتسم  العميقة  »الدولة  إطار  في  القمع  مختلفة، وخصوصية  مسميات 
محاربة االنقسام، أو بالعمالة مع االحتالل، والشعب وحده من يدفع الثمن  ويحرم من 
ممارسة حقوقه في المطالبة بحياة ديمقراطية تقوم على انتخابات تشريعية ورئاسية 
في مواعيدها، وعلى إعادة تجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك بعدم 
تعطيل انتخابات المجالس المحلية في عموم الوطن وليس في جزء منه تحت ذرائع 

واهية.
سوف تزداد مخاطر الدولة العميقة يوما بعد آخر، وأخطرها ما مس بسالمة واستقالل 
السلطة القضائية والتدخالت المدانة وغير المقبولة من بعض األجهزة األمنية الفلسطينية؛ 
للتدخل في تعيين وإقالة أحد، وأهم أركان المنظومة القضائية في فلسطين؛ مما يبعثر 
آخر أمل في إصالح النظام السياسي الفلسطيني بأركانه الثالث؛ فإذا كانت السلطة 
التشريعية غائبة تماما، وإذا ما لحقت بها السلطة القضائية، وهما الركنان األساسيان 
في أي نظام سياسي، فلن يتبقى في هذه الحال سوى سلطة تنفيذية ذات صالحيات 
مشكوك بها، وأجهزة أمن تأتمر بأوامرها، وهناك مظاهر واسعة للقمع تمارس في كل 
محافظات الوطن المحتل والمنقسم من اعتقاالت كيفية واستدعاءات تخالف كل منطومة 
الحقوق التي يضمنها القانون األساسي الفلسطيني، والقوانين اإلنسانية التي وقعت 

عليها السلطة، والتي شكلت مدخال مقبوال للدخول في المؤسسات الدولية. 
إعادة بناء أوضاعنا الداخلية، وأولها إنهاء االنقسام، واستعادة الحياة الديمقراطية 
العامة هي المدخل الحقيقي  التغول على الحقوق  الشاملة والكاملة، ووقف سياسة 
لصد االعتداءات على الحقوق الفلسطينية من أي جهة كانت، وهي السد المنيع أمام 
لشطب  تمهيدا  إسرائيل  مع  للتطبيع  الفلسطينيين  رؤوس  فوق  من  القفز  محاوالت 

الحقوق الفلسطينية.

صريح العبارة  

مظاهر الدولة العميقة 
المنقسمة؟
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بقلم: طارق عسرواي 

ابتدائية  مدرسة  الصغيرة  قريتنا  في 
القرى  من  الدارسين  كل  اليها  تجذب 
المجاورة، نتقاسمها مناصفة بين فترة 
في  لألوالد.  ومسائية  للبنات  صباحية 
عال  االلتزام  كان  الصباحية  الفترة 
على  مواظبات  فالطالبات  بالدوام، 
حيث  األوالد،  نحن  بعكسنا  الدراسة 
واردا  أو  شاردا  سببا  نترك  نكن  لم 
االضراب  وإعالن  به،  التعلق  أجل  من 
الدراسي ومن ثم مغادرة المدرسة اما أللعابنا واما ألعمالنا، تلك احدى 
سمات مدرستنا في سنوات االنتفاضة األولى، ويمكنني القول سمات 

المدارس كلها.
وكان بعض التالميذ يجلسون قبيل بدء الحصة األولى يبحثون عن سبب 
وطني عام يغضبون ألجله، فيتساءلون اذا ما سقط شهيد من غزة إلى 
جنين في ذلك النهار، أو أن يصادف في ذلك اليوم مناسبة ما عند أي 

من الفصائل فيؤازره الطالب بإعالن االضراب الدراسي!
في الثاني من نوفمبر، تجمع عدد من الطلبة، تلثموا بالكوفية، وصاح 
يعني ذلك ان هذا  إإيييي إإييي ((  احدهم كلمة السر بصوت عال )) 
الصوت سينتقل من حنجرة إلى أخرى حتى تلتهب به حناجر الطالب في 
داخل صفوفهم فتصير الصيحة واحدة ترتج في كل المدرسة وبعدها 
يخرج الطالب في مسيرة جماعية يهتفون بالشعار الداعي النهاء ذلك 
اليوم الدراسي، ويومها كان الشعار:  “ يسقط .. يسقط وعد بلفور« .

واتقاده  الدائم  اشتعاله  على  داللة  بهذا االسم  نناديه  كنا   “ حريكا   «
القاف حتى صارت كافًا، هو مسكيٌن  كالجمر ولكن لساننا خّفف من 
من قريتنا يأتي ليجلس بباب المقهى الواقع في طريق المدرسة، بعد ان 
يجوب االزقة والسوق، وحين تمر المسيرة من امامه يجد فيها فرصة 
فريدة الستئناف حركته الدؤوبة فينضم للمسيرة الطالبية ويهتف بما 
يهتف به األوالد، وللحقيقة، أن حريكا كان يضفي طابعا حماسيا للشعار 
فمه  يزبّد  قلٍب وَرب حتى  فيهتف من  الملتهب،  العالي  الخشن  بصوته 

ونلقاه قد تقدم المسيرة وصرنا جميعا نهتف مّرًة له ومّرة خلفه!
في تلك المسيرة على وجه التحديد، وقف حريكا مترددا من االنضمام 
للمسيرة، وبعد تردد واضح اقترب من الولد الذي يتقدمها ويهتف داعيا 

لسقوط وعد بلفور يسأله : شو هو وعد بلفور هاد ؟ 
اللي أنا بعرفه إنه بسبب بلفور سرقوا منا األرض، بس انت   -
ايش بدك بهالقصة يا حريكا خلص انت اهتف زينا وردد يسقط وعد 

بلفور.
سار حريكا مع المسيرة على غير عادته مترددا، صامتًا، متباطئ الُخطا 

 !!
حريكا .. ايش مالك ساكت !! ردد معنا يسقط وعد بلفور انت   -

صوتك عالي.
راح حريكا ينظر إلى األعلى كّلما نادى بسقوط بلفور كأنه يتفحص فيما 

إذا سيسقط أحدهم من األعلى  !!
سارت المسيرة باتجاه حاجز نصبه جنود االحتالل عند مدخل القرية، 
كان حريكا قد اشتعل تماما حين رأى الجنود، وفي منظار بندقّية أحدهم 
كانت شارة النصر التي يرفعها خّفاقة، وبدا سّيد المسيرة وموجهها 

حيث كان واضحًا بأنه أكبر المتظاهرين سّنًا وأكثرهم انفعااًل. 
القرية،  مدخل  في  وكّومته  صوته،  اخترقت  برصاصٍة  حريكا  سقط 
بقّوة  تصدوا  أنهم  اال  بعيدًا،  الثقيل  جثمانه  الصغار حمل  يستطع  لم 
لمحاوالت اعتقال الجثمان، أصيبوا واختنقوا وسقط منهم آخران لكّنهم 

صمدوا.
اليوم في مدخل القرية، ُوِضع حجٌر لتخليد شهداء ذلك اليوم كتب عليه 
الوعد  ذلك  يعد  ولم   ،“ بلفور  وعد  يسقط   “ عبارة  تحت  حريكا  اسم 

مجهواًل ألٍي من التالميذ .. فهو اليوم الذي سقط فيه “ حريكا “.

سَقَط “ حريكا”  في 
يوم بلفور

بقلم نور عودة 

المشهد الفلسطيني هو مزيج سريالي من العناد والتحدي 
من  فيه  الرؤى.  وضبابية  اليأس  رغم ضجيج  واإلصرار 
أيضًا  ويتخلله  التفاؤل  عاقل  أي  على  يفرض  ما  اإللهام 
حالة  للفشل.  ويؤسس  اليأس  يزرع  ما  التفاصيل  من 
بالضوء  المشهد  الفلسطيني  المواطن  فيها  يمد  ملتبسة 
واألمل بينما يتلقى الخيبات واأللم. وبهذا يكون المواطن 
في صخر  وأحالمه  حياته  تفاصيل  ينحت  الذي  العادي 
البعض  فيه  يصر  وقت  في  والبوصلة  الملهم  هو  القهر 
على تشتيت الجهود وتفتيت الصفوف وضياع األمل في 
سبيل الوصول إلى شاطئ النصر الوهم تحت عنوان التغيير والغد المفعم باألمل. 
مستوى  على  معلمة  أفضل  بجائزة  الحروب  إيمان  المعلمة  فازت  العام،  هذا  في 
التي  السلبية  اآلثار  تجاوز  على  األطفال  يساعد  تعليميًا  منهجًا  البتكارها  العالم؛ 
تنتج عن قمع وإرهاب قوات االحتالل، لتستبدل الخوف والقلق الذان يعاني منهما 
فؤاد  المحامي  دخل  تقريبًا،  أشهر  ثالثة  ومنذ  والطموح.  باألمل  فلسطين  أطفال 
يزال  ال  محام  أقدم  لكونه  غينيس  موسوعة  عامًا،   91 العمر  من  البالغ  شحادة 
يمارس مهنته، ليكرس القانون وسيادته بالرغم من اختالل ميزان العدالة في تاريخ 
ومن  العدالة.  وتسوده  القانون  يحكمه  أفضل  بغٍد  األمل  ويعزز  المعاصر،  شعبه 
أيقونات األمل في الشعب الفلسطيني طفل لم يتجاوز من العمر سنواته الست. ففي 
بداية العام الدراسي، بدأ أحمد دوابشة عامه الدراسي األول ببسمة رغم ما يكابده 
المستوطنين  قيام عصابة مسلحة من  في  تمثلت  نتجت عن جريمة بشعة  آالم  من 
وأخاه  وأمه  أباه  فقد  أحمد  بيتهم.  في  نيام  وهم  وعائلته  بإحراقه  اإلسرائيليين 
الرضيع علي، وال زال الطريق نحو شفائه طوياًل جراء ما يعانيه من حروق. لكن 

أحمد ما زال يتسلح باألمل واالبتسامة، منتصرًا بهما لكرامته وحقه.
الحرب  رماد  من  طوبا  لتصنع  والحصار  الظروف  تتحدى  سيدة  غزة،  قطاع  في 
تبني به أفقًا لغد أفضل، بينما تتشبث حركة حماس بحكمها على قطاع غزة الذي 
الوطن،  باقي  وفي  األحالم.   ومقبرة  الطاقات  بسجن  الشباب  أبناؤه  يصفه  بات 
النخب هائمون على وجوههم وتائهون، يتصارعون حول ملكية الرماد بينما يكمل 
الصخر، ويشقون طرقا  في  أمال  يزرعون  والحرية،  والعناد  البقاء  الشعب مسيرة 
له تبعات تتخطى حدود األلم  الواقع  اليأس التي تقطع الطريق.  هذا  رغم جدران 
الفلسطيني والجغرافيا المتآكلة، حيث تقف القيادة الفلسطينية عاجزة عن مساعدة 
لبنان وغيرهما من أماكن  أكثر من نصف مليون فلسطيني في سوريا ومثلهم في 
اللجوء في المنطقة التي تعاني أزمات عنيفة ودامية منذ سنوات. اآلالف من أبناء 
شعبنا يهربون من الموت ليقابلهم الموت في قاع البحر بدل أن تعانقهم الحرية في 
الثالث في دول بعيدة، بدل أن يمارسوا حقهم  الثاني أو  اللجوء  وطنهم، ويطلبون 

الطبيعي في العودة. 
وال  فحسب،  خارجيا  ليس  األيقونة  الشعب  هذا  يواجه  الذي  اليوم  الداهم  الخطر 
األكبر  الخطر  لقضيتنا.  األشقاء  وخذالن  حقوقنا  على  القوى  تكالب  في  ينحصر 
يكمن فيما نعيشه اليوم، حيث النخب في الوطن بعيدة عن تضاريس وجعه ومالمح 
بينما  وصغائره  المشهد  تفاصيل  وتناقش  التناحر،  في  منشغلة  فهي  رسالته، 
ظلم وقهر ويأس وأفق تسده حناجر المتصارعين  تتجاهل هول حقيقته الشاملة – 

على وهم السيطرة. 
يحتمل  ال  وقضية  كشعب  أمامنا  التاريخي  والمنعطف  شعارات  وقت  ليس  الوقت 
المزايدة فال أحد يملك أن يزايد على قهر أم فقدت فلذة كبدها أو ابن ُحرم من حنان 
أبيه الذي ضحى بحريته ليمد الوطن بحرية سلبها المحتل. في فلسطين، الشعب 
أكبر وأعظم من أن ُيسّير أو ُيقاد مكرها نحو أتون العبثية وهو كان أفشل من قبل 
عديد المحاوالت لخطفه ومصادرة إرادته من قبل مهووسين ظنوا أنهم أكبر من هذا 

الشعب، وعادوا صاغرين منكسرين.  
االمتحان اليوم هو للنخبة السياسية واالجتماعية في الوطن، وعلى رأسهم حركة 
لعظمة  نفسها  طوعت  ألنها  الزمن  من  عقود  مدى  على  النضال  قادت  التي  فتح 
شعبها، إدراكا منها أنها في حضرة شعب يقود وال ُيقاد. ال يكفي أن ينعقد مؤتمر 
الوطني  المؤتمر  في  نتائجه  وكيف ستترجم  عنه  ما سينتج  األهم  بل  السابع  فتح 

الذي يجب أن يُعقد دون تأخير. الوقت يسرق الجميع والتاريخ ال

وعالمُة َرْفِعِه الِفكَرة  

المشهد الفلسطيني واالمتحان 
التاريخي
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روال �شرحان 

إضاءات

بقلم: نبيل عمرو
المتابعة العربية لالنتخابات األمريكية تبدو لي أكثر المتابعات 
سذاجة وفضواًل، وبما أننا اآلن في موسم مباريات دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، فإننا نتابع ما يجري في الواليات المتحدة 
الصعيد  على  يجري  بما  واالستمتاع  الشغف  من  القدر  بذات 

الرياضي في أوروبا.
ومثل عنصر التشويق في أي عمل درامي، فإن نسبة الخمسة 
الواحد  نسبة  آخر  استطالع  وفي  كلينتون،  لمصلحة  بالمئة 
بالمائة لمصلحة ترامب، كانت توفر لنا إثارة وحماسا، كما لو 

أن هيالري مرشحتنا وكذلك ترامب.
وفي معالجاتنا لهذا الحدث الكوني األبرز، يتجه محللونا إلى طريقة اليانصيب في وضع الرهان 
على  تبرهن  دامغة  تكون  تكاد  قرائن  يسوق  محلل  وكل  المرشح،  ذلك  أو  المرشحة  هذه  على 
صحة رهانه، فزادنا ذلك حيرة وضياعًا، ما جعلنا ننتظر بفارغ الصبر انطالق األلعاب النارية 
أو  الفائزة  مقر  من  تنطلق  التي  العنيفة  والرقصات  الصاخبة  والموسيقى  الملونة  والبالونات 
الفائز، ولوال أننا في حالة يرثى لها الحتفلنا مع المحتفلين كما كنا نفعل حين يفوز ريال مدريد 

أو برشلونة وكأن الفريقين يمثالن رام هلل أو غزة.
غدا نعرف من الذي سيجلس في المكتب البيضاوي ليقود العالم، ومن الذي سيذهب إلى بيته؛ 

ليقود التشهير بالفائز، وليتقاضى مئة ألف دوالر عن كل حفل يشارك فيه، أو كل ندوة يتحدث 
فيها.

 غير أننا نحن العرب نختلف عن غيرنا ممن يتابعون ذلك، فغيرنا يستثمر في المرشحين، ويضع 
أسهمه في رصيده ليقبض الثمن حين يفوز مرشحه.

كل دول العالم صاحبة الثروات واألصوات واألجندات لها دور في دفع المرشح للفوز .. أوروبا 
في قلب مطابخ الحمالت، وإسرائيل .. حدث وال حرج .. وروسيا.. تجند آالف المواقع اإللكترونية 
وراء  تجري  التي  المعركة  في  إمكاناتها  كل  تجند  الالتينية  وأمريكا  تلك..  وتسقط  هذا  لتنجح 
أسوارها، وفي قلب عواصمها ومجتمعاتها...أما نحن العرب فال أحد في وارد االنخراط في هذه 
اللعبة مع أننا األكثر احتياجا لها، فأمريكا حول كياناتنا وفي قلبها، والممول األساسي لجيوشنا 
وحروبنا، والمانع األقوى في أمر حسم قضايانا صغيرة كانت أم كبيرة، وإمكانيات العرب في 
أمريكا عددا وعدة هي األكبر واألكثر على كل صعيد، ماليين األصوات إذا ما وضعنا المسلمين 
في االعتبار، وماليين الحسابات في البنوك، ومئات صفقات السالح وغيرها من األساسيات التي 

تغطى بالمليارات فأين هذا كله في االستثمار الجدي والفعال على قمة العالم.
مسمرون  ونحن  وسنحتفل  منه،  ونحن  العالم  ليقود  البيضاوي  المكتب  يدخل  من  نعرف  غدا 
التهاني بالفوز وأمنيات النجاح، وما إن ينفض المولد وإلى  أمام الشاشات، وستطير برقيات 
أن تأتي االنتخابات األمريكية بعد أربع سنوات، سننصرف إلى فضولنا الرياضي والسينمائي 

والتلفزيوني، ولن نعدم من يقول أن كل بالوينا قادمة من أمريكا.

غدا نعرف

كتب: أحمد زكارنة

عثرة  »كل  الحكمة:  تقول 
فطنة«،  اإلنسان  تزيد 
هو:  األبرز  السؤال  ولكن 
وقد  الفطنة  من  نحن  أين 
مررنا بالكثير من العثرات؟ 
في  إشكالّيًا  يبدو  سؤال 
الذي  الطبقي  الصراع  ظل 
بين  العالقة  يحكم  بات 
أفراد المجتمع الفلسطيني 
الشريحة  بوصفة  وبينه  جهة،  من  البعض  بعضه 
الوسطى،  الطبقة  عن  هنا  والحديث  األوسع، 
في  المتحكمة  النخبة  بوصفها  السياسية  والقيادة 
والثقافية  والسياسية  االقتصادية  القضايا  كافة 

واالجتماعية من جهة أخرى.
أنه  كما  الصدفة،  وليد  يكن  لم  الذي  الصراع  هذا 
دائرة  اتسعت  تداعياته،  بكل  الحاضر  وليد  ليس 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  قيام  مع  مواجهاته 
االجتماعية  الهوية  في  التمايز  مفاهيم  معه  لتتسع 
واالقتصادية تحديدًا، حيث ذهب بعيدًا ليشمل كافة 
من  حالة  خلق  صراع  حلبة  في  المجتمع  شرائح 
االجتماعي  والنفاق  أحيانًا،  الثقافي  الخواء  حاالت 

والسياسي أحيانًا أخرى.
الوقت،  طوال  الدائر  الحزبي  الصراع  عن  وبمعزل 
فإن هذا الصراع المحتدم على غير هدى، وبمساهمة 
المجتمع  صورة  شوه  المستفيدين،  من  فاعلة 
الوطني،  العمل  تسليع  فبات  النضالي،  وتاريخه 
عامال أساسّيًا في مواجهات هذه الطبقة المستفيدة 
تكون  أن  المفترض  من  التي  الوسطى  الطبقات  مع 
عامل التوازن األساسّي ألي مجتمع يبحث عن البناء 

واالستقرار.
هذه العبثية أدت بشكل واضح ومباشر إلى تراجع 

الحياة  على  الوسطى  الطبقة  تأثير  في  ملحوظ 
من  شكل  إلى  أدى  مما  واالجتماعية،  السياسية 
أو  فردية  أولوية  بين  األولويات،  التباس  أشكال 

أسرية، وأخرى مجتمعية وطنية.
كل ذلك ال يلغي ضرورة المراجعة الفكرية والسياسية 
التي تتحكم في هذه البالد، ليس فقط إلحداث حالة 
أيضا  ولكن  المتصارعة،  الطبقات  بين  التوزان  من 
إن  السياسية،  العملية  مكتسبات  على  للحفاظ 
الصحة  االجتماعية،  »المؤسسات  تسمية  صحت 
بفعل  مكتسبات تحققت  والزراعة وغيرها«  والتعليم 
قيام السلطة الوطنية على الجزء المتاح من األرض 
الفلسطينية بحسب االتفاقيات الموقعة مع المحتل.

مثل  في  مباشر  بشكل  ساهم  الذي  المحتل  هذا 
إضعاف  في  زال  وما  معنّيًا  كان  الفوضى،  هذه 
المشاكل  إثارة  عبر  الداخلية،  الفلسطينية  الحالة 
وشامل  عادل  حل  إلى  الوصول  لتعويم  وهناك  هنا 
القدس  في موضوعي  الفلسطينية، وخاصة  للقضية 

والالجئين.
األمر يبدو معقًدا إلى حد بعيد، ولكنه ليس مستحياًل 
بأّية حال من األحوال، تحديًدا ونحن نشهد عثرات 
السياسية  الصعد  كافة  على  اإلقليمي  المحيط 
ونتائج  متفاوتة  بدرجات  واالجتماعية،  واالقتصادية 
وبمنأى  السياسية،  القوى  على  يفرض  ما  واحدة، 
لنفسها  تثبت  أن  الحزبية،  صراعاتها  طبيعة  عن 
ولقواعدها أواًل مدى صالحية استمرارها في العمل 
على كّل  الوطني، ولكي يصبح القول أكثر وضوًحا: 
هذه القوى أن ترى فلسطين أوال وثانًيا وعاشًرا، قبل 
أن تنظر إلى مصالحها الحزبية الضيقة وارتباطاتها 
من  الخروج  ضرورة  سياق  في  والدولية،  اإلقليمية 
الوطنية  الصيغ  لصالح  المقيتة  االستقطاب  صيغ 
والدؤوبة  المستمرة  محاوالتنا  اتجاه  في  الوحدوية 
حتى  طريقه  عن  التائهون  الحرية  مخبأ  عن  للبحث 

اللحظة. 

الصراع الطبقي ومخبأ الحرية
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هذا  نهاية  موعده  والذي حدد  فتح،  لحركة  السابع  المؤتمر  انعقاد  أبواب  على  نحن 
الشهر ما لم يطرأ ما يحول دون ذلك.

ويعقد هذا المؤتمر في ظروف بالغة الخطورة تحيط بالقضية الفلسطينية شأنه شأن 
تلو  مؤامرة  تواجه  فتح  وحركة  الفلسطينية  فالقضية  التي سبقته،  الست  المؤتمرات 
قيادتها، ووحدة  بعد كل مؤامرة بفضل حكمة  ولكنها تخرج صامدة وقوية  مؤامرة، 
التي  النضالية  واألخوة  والقاعدة،  القيادة  يحكم  الذي  “المحبة”  وقانون  أعضاءها، 
تجمعهم على هدف واحد واضح وصريح يتمثل في الحرية واالستقالل وحق تقرير 

المصير.
الحيوية  الداخلي، وإعادة  الوضع  السابع أوال ترميم  المؤتمر  أمام  التحديات   وأهم 
لحركة فتح في الداخل وأقاليم الخارج فهي الحركة األولى والرائدة للنضال الوطني 
الذي حكم العالقات الداخلية في الحركة  الفلسطيني والعودة إلى “قانون  المحبة” 
في  وكوادرها  الحركة  قيادة  إليه  لجأت  الذي  المنيع  الحصن  يمثل  االنطالقة  منذ 
المراحل الصعبة التي مرت بها الحركة وهددت وحدتها ووجودها. حتى بات شعار 
“حركة فتح غير قابلة للقسم” حقيقة واقعة أثبتته األيام مند العام 1964 وحتى العام 

.2016
ونحن نأمل، بل نحن على يقين أن المؤتمر السابع الذي ربما لن أكون عضوا فيه، فقد 
المؤتمرون  يخرج  أن  نأمل  والسادس،  والخامس  الرابع  المؤتمرات  في  كنت عضوا 

بوحدة الصف والهدف.
كانت الحركة تتوسع قيادة وقاعدة على مدار مؤتمراتها السابقة، تتجدد فيها الدماء 
في  نتوقعه  ما  بل  نأمله  ما  وهو  نقالبي،  أو  فاضح  تغير  أو  هزات  دون  والخبرات 
األمل  زال  وما  الفلسطيني  النضال  أمام  الطريق طويلة  زالت  فما  السابع،   المؤتمر 
معقودا على دور حركة فتح في قيادة العمل الوطني الفلسطيني، وبالتالي فإن وحدتها 
الثوابت  على  والحفاظ  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  لقيادة  وضمانة  ضرورة  هي 
الوطنية المتمثلة في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 

حزيران 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفقا للقرارات الدولية. 

للشعب  الجامع  الوعاء  الفلسطيني،  التحرير  لمنظمة  الفقري  العمود  هي  فتح  إن 
الفلسطيني وقواه الوطنية وفصائله وأحزابه، وهي ما زالت الممثل للشعب الفلسطيني، 
فيها  يكون  أن  يجب  الفلسطيني  للشعب  تمثيلها  شرعية  على  المنظمة  تحافظ  ولكي 

مكان لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، ولحركة الجهاد اإلسالمي. 
فإن  للحركة؛  الداخلية  الوحدة  تعزيز  السابع  فتح  أهم توجهات مؤتمر  وإذا كان من 
المجلس  إلى عقد  والمبادرة  الفلسطينية،  الساحة  في  االنقسام  إنهاء  ذلك  األهم من 
الوطني الفلسطيني  بعد االنتهاء مباشرة من أعمال المؤتمر السابع للحركة، ودعوة 
قيادة  النتخاب  المجلس  في  للمشاركة  واإلسالمية  الوطنية  والقوى  الفصائل  كل 
بها  وتلتزم  المجلس،  عليها  يجمع  نضالية  استراتيجية  ووضع  الفلسطيني،  للشعب 

اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتسعى إلى تحقيقها.
الفلسطينية سينعكس إيجابا على  الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام في الساحة   إن 
القضية الفلسطينية، وهو مطلب فلسطيني أوال، وعربي ثانيا، وإقليمي ودولي أخيرا. 
الفلسطينية،  القضية  دعم  في  والمتخاذلين  المترددين  أيدي  من  الذرائع  يسقط  وهو 
ومن شغلتهم قضاياهم الداخلية عن نصرة القضية األولى لألمة العربية واإلسالمية.
في  العبث  تحاول  التي  القوى  بعض  ردع  في  قويا  أثرا  االنقسام  إلنهاء  وسيكون 
في  األساسي  هدفه  عن  الفلسطيني  الوطني  النضال  وحرف  الفلسطينية،  الساحة 
في  الوطني  مشروعنا  بإنهاء  يهدد  وبات  عدوانه،  في  تغول  الذي   االحتالل  مقاومة 
الحرية واالستقالل، وأعطاه االنقسام مبررا، كما أعطاه االنشغال العربي بصراعاته 
استقرار  عدم  في  السبب  هي  ليست  الفلسطينية  القضية  أن  ليقول  فرصة  الداخلية 
يسعى  وبات  المتطرف،  واإلسالم  وإيران  اإلرهاب  في  يكمن  السبب  وإنما  المنطقة، 
لتحالفات وعالقات ظاهرة ومن تحت الطاولة مع دول المنطقة لمواجهة مشتركة لما 

يتصوره من أخطار.
أبنائها،  بوحدة  وصالبة  قوة  أكثر  السابع  مؤتمرها  بعد  فتح  حركة  تخرج  أن  نأمل 
واإلسالمي،  الوطني  العمل  فصائل  على  وبانفتاحها  السياسي،  برنامجها  ووضوح 

الحاكم لمسيرة فتح، ولمسيرة الثورة الفلسطينية. وأن يظل قانون “المحبة” 

المؤتمر السابع لحركة فتح
بقلم: سامي سرحان
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