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ملف العدد

وبينت تفاصيل االتفاقية ان قيمة ديون الكهرباء المستحقة 
الفلسطينية  والسلطة  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  على 
لصالح شركة الكهرباء اإلسرائيلية، بلغت حتى تاريخ 12 
أيلول 2016 ]2030000000[ شيقل، وستقوم إسرائيل 
حوالي  اإلجمالي  ومجموعه  المستحق،  الدين  بتخفيض 
]561500000[ شيكل. وقررت الوكالة األمريكية للتنمية 
بقيمة  إضافي  مبلغ  تخصيص   ،)USAID( الدولية 
المستحق.  للدين  جزئية  كتغطية  شيكل   ]100000000[
مبالغ  مجموع  سيكون  االستقطاعات،  اقتطاع  ولدى 
السلطة  من  المحولة  والمبالغ  األمريكية،  الوكالة  مساهمة 
المستحق  الدين  ومبلغ  اإلسرائيلية،  الكهرباء  شركة  إلى 

شيقال. المتبقي معاداًل لحوالي ]796500000[ 
اإلسرائيلي  الطرف  يقوم  سوف  انه  االتفاقية،  وتبين 
)الختم/الطابع(  الصحي  التأمين  مبالغ  بتحويل 
 1 تاريخ  حتى  قيمتها  تبلغ  والتي  المعادلة  واستقطاعات 
بموجب  شيقال،   ]1144000000[ حوالي   2016 أيلول 
للطرف  اإلسرائيلي  الطرف  سيقدم  كما  االتفاقية،  أحكام 
تثبت  التي  الصلة  وذات  المتوفرة  المعلومات  الفلسطيني 

صحة الحساب الدقيق لقيمة هذه األموال.
وتؤكد االتفاقية، انه خالل ]5[ أيام عمل من تاريخ تحويل 
الفلسطيني  الطرف  سيقوم  أعاله،  المذكورة  األموال 
التغطية  مقابل  شيقال   ]572000000[ مبلغ  بتحويل 
معاداًل  يبلغ  منه  والمتبقي  المستحق.  للدين  الجزئية 
السلطة  والذي ستدفعه  شيكل،   ]796500000[ لحوالي 

قسطا شهريا بدفعات متساوية. الفلسطينية على ]48[ 
تدابير  يطبق  الفلسطيني  الطرف  أن  االتفاقية،  وأكدت 
محافظة  كهرباء  شركة  جعل  ضمان  هو  واحد  لغرض 
تصلهم  الذين  اآلخرين  الفلسطينيين  والعمالء  القدس 
التي  القائمة  الربط  نقاط  خالل  من  الكهربائية  الطاقة 

التنفيذ  عملية  من  كجزء  الفلسطيني  الطرف  إلى  ستحّول 
وبموجب أحكام بنودها قادرين على دفع فاتورة االستهالك 
الشهري كاملة لشركة الكهرباء اإلسرائيلية وتفادي تراكم 

الديون خالل الفترة المؤقتة.
بينت  الكهربائية،  بالطاقة  غزة  قطاع  بتزويد  يتعلق  وفيما 
مقابل  بالدفع  سيقوم  الفلسطيني  الطرف  ان  االتفاقية 
الطرف  يقوم  التي  الكهربائية  للطاقة  الشهري  االستهالك 
اإلسرائيلي بالتزويد بها من خالل خطوط الطاقة القائمة، 
وبالتالي  أمبير،  فولت  ميغا   ]120[ عن  تزيد  لن  والتي 
تحافظ على الوضع الراهن. يشترط الحصول على موافقة 
مقابل  بالدفع  المتعلقة  واألحكام  الشروط  على  األطراف 
ما  تفوق  غزة  لقطاع  إضافية  كهربائية  طاقة  بأي  التزويد 

يتم التزويد به في الوقت الراهن. 

مطالبة الحكومة والقيادة بالكشف 
عنها

وكان ممثلون قانونيون وحقوقيون وعن مؤسسات المجتمع 
المدني وشركات توزيع الكهرباء في الشمال والجنوب، في 
جلسة نقاش عقدها االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة 
بنود  عن  بالكشف  والقيادة  الحكومة  طالبوا  قد  )أمان( 
تنظيم  الحكومة واسرائيل بخصوص  بين  السري  االتفاق 

الكهرباء ونشر تفاصيله.

السرية في االتفاقية يقّوض 
الشفافية

واعتبر د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتالف 
)أمان(، عدم نشر االتفاقية واطالع المواطن والمؤسسات 
على  المهتمة  والمؤسسات  الخاص  والقطاع  األهلية 
مع  يتنافى  بالسرية  واحاطتها  االتفاقية  تلك  تفاصيل 

تنشر »الحدث« تفاصيل اتفاقية الكهرباء التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع 
دولة االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 13/ايلول 2016، ووقعها عن الجانب الفلسطيني 
الوزير حسين الشيخ رئيس الجانب الفلسطيني في CAC وعن الجانب اإلسرائيلي 
ميجر جنرال يوآف موردخاي رئيس الجانب اإلسرائيلي في CAC  وشاي باباد مدير 

عام وزارة المالية اإلسرائيلية.

“الحدث” تنشر ترجمة 
اتفاقية الكهرباء بين الحكومة 
الفلسطينية ودولة االحتالل 

وتضعها أمام الرأي العام

رأي الحدث

روال سرحان

“احصل على المال 
دون أن تعمل”

الكلمات أعاله تبدو وكأنها مقدمة لنص إعالني أو فقرة 
أن  أستطيع  مجمتعي،  واقع  أنها  الحقيقة  لكن  دعائية، 
أجزم إلى حٍد ما أنه ظاهرة سلوكية مجتمعية ال أعلم إلى 
العمل  سوق  على  علمية  بطريقة  قياسها  يمكن  مدى  أي 
في فلسطين، من منطلق قياس اإلنتاجية في مقابل العائد 

المادي وتأثيره وتأثره السلوكية.
وأعتقد أنه ال يوجد صاحب عمل يصدق المتقدم لوظيفة 
فيه  يخضع  العمل  قانون  في  نص  يوجد  لذلك  شاغرة، 
 3 لـ  تجدد  شهور   3 مدتها  تجريبية  لفترة  الموظف 
وفي  بعضهما،  الطرفان  فيها  يجرب  إضافية،  شهور 
صاحب العمل هو صاحب  أغلب الحاالت -على ما أظن- 
القرار الفصل في المضي قدما من عدمه في هذه العالقة 

التعاقدية.
بطريقة أو بأخرى، وعندما كنُت موظفًة أو بعد أن أصبحُت 
ربة عمل، أستطيع أن ألحظ الفارق بين أن تكون موظفًا 
الدوام قف لختم كرت  انتهاء  “اعمل وقبل موعد  بذهنية 
عن  النظر  بغض  العمل  “اتقان  ذهنية  وبين  المغادرة” 

قصر أو طول المدة التي يحتاجها إنجاز العمل”.
السلوك  هو  بشأنه  مالحظًة  أبدي  أن  يمكنني  ما  وأكثر 
تم  مثلما  تمامًا  إفساده،  تم  والذي  للموظفين،  الوظيفي 

إفساُد الكثير من القيم والعادات واألخالق.
التوظيف  سياسات  هو  الفساد،  هذا  في  مهم  عامٌل 
من  كبيرة  أعدادًا  خلقت  التي  العشوائية،  الحكومية 
المقنعة.  البطالة  بند  تحت  الحكوميين،  الموظفين 
يعاني  الحكومي  القطاع  فإن  المالية  وزارة  فباعتراف 
نصف  كان  لو  أنه  يعني  ما  موظفيه،  عدد  في  ترهل  من 
 155,671( والبالغ  الموظفين  أعداد  عن  المعلن  الرقم 
وعسكري(، يعملون تحت بند البطالة  مدني  موظف  الف 
المقنعة، وهو رقم فيه الكثير من التفاؤل، فهذا يعني أن 
التأثير السلوكي لما يقارب من 77 ألف موظف هو تأثير 
لتسود  السلوك،  عدوى  أو  تناقل  مبدأ  بسب  مضاعف 

صفًة وسلوكا. ثقافة »العامل العاطل« 
منذ  السلطة  تأسيس  سنوات  على  األمر  قياس  تم  وإذا 
عام 1994، فإن األمر يعني أن هنالك أجيااًل ترتبت على 
فكرة »العامل العاطل«، أي أنه بإمكانك أن تحصل على 
المال دون أن تعمل، أو تتعب. والقصص من حولنا كثيرة 
لمن تخلوا عن العمل في القطاع الخاص رغبة بااللتحاق 
أيضًا  الراتب  أن  رغم  أقل  العمل  ألن  الحكومي،  بالعمل 

أقل. 
القطاع  موظفي  على  كذلك  الثقافة  هذه  انسحبت  وقد 
ألن  األخرى،  هي  تسوء  سمعتهم  باتت  الذين  الخاص 
ليست  المنشأة  كانت  إن  بتفاٍن  يعملون  ال  الكثيرين 
عائلية، أي إن كان يعمل أجيرًا لدى طرٍف غريٍب، إذ على 
رقابة  وفرض  الموظف،  أو  العامل،  مالحقة  العمل  رب 

صارمة عليه، ليحصل على الحجم اإلنتاجي المطلوب.
العمل  وثقافة  المؤسسات،  ثقافة  غرس  بعد  يتم  فلم 
على  فيها  عملنا  التي  الطوال  السنوات  رغم  المؤسسي 

إنشاء دولة عمادها المأسسة.
والخالصُة أن هذه البالد التي نشأ فيها قطاع خاص من 
نوع خاص، بدأت بقطاع عام عائم، وانتهت بعامل عاطل، 

والنتيجُة أنها ال يمكن أن تتحرر أو أن تصبح دولة.

خاص الحدث
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مبادئ الشفافية.
د.  قال  سرية  من  عليه  تنطوي  وما  القضية  الهمية  ونظرا 
بتاريخ  وقعت  التي  التفاهم  مذكرة  ضوء  على  الشعيبي:) 
ودولة  فلسطين  دولة  بين  ما   ،2016 العام  من  أيلول   13
بنقل  قضت  والتي  الطاقة،  قطاع  تنظيم  بشأن  االحتالل 
التحكم  فيها  بما  الفلسطينية  للحكومة  الكهرباء  صالحيات 
الكامل بنقاط الربط والقطع، وتسوية ديون الكهرباء، ومن باب 
المعلومة،  على  الحصول  في  المواطن  الشفافية وحق  تعزيز 
االتفاق سيسهم في  أن هذا  تداوله من  تم  ما  وللوقوف على 
الطاقة  قطاع  على  الفلسطينية  والسيادة  التحرر  تحقيق 
المعلومات،  لشح  ونظرا  الكهرباء،  فاتورة  الكهربائية وضبط 
االتفاق  على  الضوء  لتلسيط  الجلسة  عقدت هذه  فان«أمان« 
المواطن  على  والقانونية  والسياسية  االقتصادية  وآثاره 

والدولة.(
بينما قال ايمن ضراغمة عضو المجلس التشريعي: )انه في 
ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وتعذر قيامه بدوره 
هذه  مثل  في  أكبر  شفافية  المطلوب  الحكومة  على  الرقابي 
االتفاقيات الُمبرمة وان تعقد األخيرة مشاورا ت مفتوحة مع 
معه  ويتفق  البرلمانية.(،  الكتل  ممثلي  ومع  المدني  المجتمع 
محمد الحلو عضو مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للطاقة 
الشمسية عندما قال: )ان السرية تحيط باالتفاقية وغيرها من 
التي وقعها صندوق االستثمار  المعلنة كتلك  االتفاقيات غير 

الفلسطيني مع شركة النقل الوطنية للكهرباء.(

الرقابة المجتمعية حق أساسي 
للمواطن

للبحوث  بيسان  مركز  مدير  الريماوي  اعتراف  قال  فيما 
تمس حياة  واإلنماء: )إن تلك العقود )الكهرباء واالتصاالت( 
المواطن وحقوقه األساسية، لذلك من الضرورة اعالء الصوت 
وحقوق  تكلفتها  ذلك  في  بما  تفاصيلها  بنشر  والمطالبة 

االنتفاع والتعرفة«.
لديون  تقييمية  دراسة  اعداد  بضرورة  الريماوي،  وطالب 
تحقيق  باب  من  يقدم  دقيق  تحليل  مع  المترتبة  الكهرباء 
بما  دراية  على  المواطن  ليكون  والشعبية  المجتمعية  الرقابة 

له وما عليه، وغير ذلك فللمواطن حق التفسير كما يشاء.

اعالن االتفاقية يقطع الشكوك حولها
التجارية  الغرف  اتحاد  رئيس  رزق  خليل  طالب  بينما 
تفاصيل  الكشف عن  الحكومة بضرورة  الزراعية،  الصناعية 
بنود االتفاق، وتعهد بمخاطبة رئيس الوزراء رسميا ومطالبته 
باطالع كافة الجهات ومكونات المجتمع على االتفاقية، وشدد 
يدع  ال  بشكل  الملف  عن  الحكومة  تكشف  ان  ضرورة  على 

مجاال للشك من قبل المواطن«.
ويوضح صالح بدر مدير المشاريع والبنية التحتية في الهيئة 

العامة للشؤون المدنية، ان دور الهيئة في مثل هذه االتفاقات 
بين  للقاءات  والترتيب  اللوجستية  الترتيبات  على  تقتصر 
االتفاقية  على  والتوقيع  واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين 
لتقوم  للهيئة  الوزراء  مجلس  من  وتكليف  تفويض  على  بناء 
بذلك، وان اية تفاصيل فنية ومالية تترك لجهات االختصاص، 
الطاقة  سلطة  هي  االختصاص  صاحبة  االتفاق  هذا  وفي 

ووزارة المالية.
وقال بدر، أنه سيتم تشغيل أول محطة تحويل كهرباء نهاية 
مع  ربط  نقطة   300 من  أكثر  هناك  وان  الجاري،  الشهر 

الجانب اإلسرائيلي.

وفيما يلي نص الترجمة لالتفاقية التي 
تمكنت )الحدث( من الحصول على نسخة 

منها:

مبادئ إخالء الذمة المالية، حل مشكلة 
ديون الكهرباء المترتبة على فلسطين

من خالل إنشاء سوق الطاقة الجديدة 
في القطاع الفلسطيني

بالطاقة  الغربية وقطاع غزة  تأكيدًا على أهمية تزويد الضفة 
سياق  خارج  المسألة  هذه  وإبقاء  منتظم  بشكل  الكهربائية 

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني؛
وباإلشارة إلى أهمية الطاقة كمورد حيوي للتنمية االقتصادية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة واالستقرار العام في المنطقة؛
الطرف  وتسهيل  مساندة  على  الضوء  تسليط  خالل  ومن 
المتعلقة  المشاريع  واعتماد  وتخطيط  إعداد  في  اإلسرائيلي 
بالطاقة واألنشطة االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

كجزء من تنفيذ هذه المبادئ؛
إليهما  )يشار  واإلسرائيلي  الفلسطيني  الطرفان  اتفق  فقد 
)يشار  التالية  المبادئ  على  »األطراف«(  باسم  مجتمعين 

إليها فيما بعد باسم »المبادئ«(:

المادة )1( – الغرض
تسوية الديون المستحقة على شركة  اتفق األطراف على )أ( 
كهرباء محافظة القدس )سيشار إليها فيما بعد باسم »شركة 
الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  القدس«(  محافظة  كهرباء 
)سيشار إليها فيما بعد باسم »السلطة الفلسطينية«( لصالح 
باسم  بعد  فيما  إليها  )سيشار  اإلسرائيلية  الكهرباء  شركة 
مقابل استهالك الكهرباء في  »شركة الكهرباء اإلسرائيلية«( 
الطرفان  ينشئ  أن  )ب(  وعلى  غزة،  وقطاع  الغربية  الصفة 
مجتمعان منصة مستقرة لضمان تسديد الدفعات المستقبلية 
مقابل استهالك الكهرباء. ولهذا الغرض، اتفق األطراف على 

إدخال تعديالت بارزة إلى سوق الطاقة الحالي في فلسطين، 
من بين أمور أخرى، من خالل إنشاء كيان فلسطيني مركزي 
في مجال الطاقة الكهربائية للمشاركة في العالقات التجارية، 
وفقًا  اإلسرائيلية  الكهرباء  شركة  مع  أخرى،  أمور  بين  من 
التفاقية شراء الطاقة )والتي تشمل تعرفة خاصة مخفضة(؛ 
تحويل نقاط الربط؛ تغذية المحطات الفرعية؛ ومن خالل منح 
الطرف الفلسطيني المسؤوليات التشغيلية والتجارية الكاملة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ما يخص شركة 
كهرباء محافظة القدس، ويجب أن يتم ذلك كله وفقًا ألحكام 

المبادئ. 

المادة )2( – مبلغ الدين المستحق 
كهرباء  على شركة  المستحقة  الكهرباء  ديون  قيمة  بلغت   .1
شركة  لصالح  الفلسطينية  والسلطة  القدس  محافظة 
استهالك  نتيجة  تراكمت  والتي  اإلسرائيلية،  الكهرباء 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  للكهرباء  الفلسطينيين 
وقدره  مبلغًا   2016 سبتمبر/أيلول   12 تاريخ  حتى 
)سيشار  جديد  إسرائيلي  شيكل   ]2030000000[
يشمل  المستحق«(.  »الدين  باسم  بعد  فيما  المبلغ  إلى 
الملحق )سيشار إليه فيما بعد باسم »الملحق«( المرفق 

بالمبادئ وصفًا إضافيًا للدين المستحق.
محددة  مبالغ  بتخفيض  اإلسرائيلي  الطرف  سيقوم   .2
حوالي  اإلجمالي  ومجموعه  المستحق،  الدين  من 
إليه  )سيشار  جديد  إسرائيلي  شيكل   ]561500000[
وصفًا  الملحق  يشمل  “التخفيض”(.  باسم  بعد  فيما 

تفصيليًا بتلك المبالغ المخفضة. 
األمريكية  الوكالة  مع  اإلسرائيلي  الطرف  تشاور  بعد   
الوكالة أن تخصص  )USAID(، قررت  الدولية  للتنمية 
إسرائيلي  شيكل   ]100000000[ بقيمة  إضافيًا  مبلغًا 

جديد كتغطية جزئية للدين المستحق. 
المخصصة  االتصال  لجنة  أن رئيس  إلى  تجدر اإلشارة   .3
بين  العالقة  المسائل  العمل على تخليص  أن  يوافق على 
التي  المفندة  االسترايجية  مع  بالتوافق  يتم  الطرفين 
في  المانحة  الدول  اجتماع  ختام  في  إليها  التوصل  تم 
بروكسل في شهر أبريل / نيسان 2016. سيستمر العمل 
بهذه االستراتيجية خالل السنة والنصف القادمة. ووفقًا 
لذلك، التزم رئيس اللجنة بالقيام بكل ما يلزم لحشد الدعم 
بين الدول المانحة من أجل الحصول على الدعم المالي 
المسائل  التي ستوضح  تنفيذ االتفاقيات  والمساهمة في 

العالقة بين األطراف. 
تعتمد األرقام المبينة في المبادئ على البيانات والحسابات   .4
وهي  المختصة  اإلسرائيلية  السلطات  قبل  من  المقدمة 
سوف   .2016 سبتمبر/أيلول   12 تاريخ  لغاية  صحيحة 
المبادئ  على  التوقيع  قبل  النهائية  المبالغ  حساب  يتم 
وسوف تكون صحيحة ودقيقة من الناحية العملية بتاريخ 

خليل رزقايمن ضراغمةاعتراف الريماوي
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)2( المادة  في  المدرجة  المبالغ  المبادئ.  على  التوقيع 
وغير  ثابتة  أدناه  )5()و(  والمادة  )4()ج(  المادة  )ج(، 

للتغيير.  قابلة 

المادة )3( – تحويل أموال مبالغ 
التأمين الصحي )الختم/الطابع( 

المعادلة   واستقطاعات 
سوف يتم تحويل مبالغ التأمين الصحي )الختم/الطابع(   .1
باسم  بعد  فيما  إليها  )سيشار  المعادلة  واستقطاعات 
سبتمبر/  1 تاريخ  حتى  قيمتها  تبلغ  »األموال«(، والتي 
أيلول 2016 حوالي ]1144000000[ شيكل إسرائيلي 
الفقرتين  أحكام  بموجب  اإلسرائلي  الطرف  من  جديد، 
أدناه. سوف يقدم الطرف اإلسرائيلي للطرف  )ب( و)ج( 
تثبت  التي  الصلة  وذات  المتوفرة  المعلومات  الفلسطيني 

صحة الحساب الدقيق لقيمة هذه األموال. 

التعهدات  بتقديم  محكومًا  األموال  تحويل  يكون  سوف   .2
الفلسطيني  الطرف  قبل  من  عليها  الموقع  الالزمة 
جميع   )1( التالية:  الجوانب  حول  اإلسرائيلي  والطرف 
األموال  لتحويل  مسبقًا  شرطًا  تشكل  التي  االلتزامات 
بموجب بروتوكول باريس واالتفاقية المؤقتة بين إسرائيل 
األموال  باستخدام  االلتزام  ذلك  في  بما  وفلسطين، 
التنازل عن أي مطالبات  للغرض الذي خصصت له؛ )2( 
تعويض الطرف اإلسرائيلي عن أي  تتعلق باألموال؛ )3( 
أضرار قد تطرأ نتيجة ألي عملية قانونية مستقبلية تتعلق 
بتحويل األموال، تداولها، أو حيازتها. يجب الموافقة على 

محتويات هذه التعهدات من قبل األطراف.
جميع  تحويل  يتم  يتفق األطراف على خالف ذلك،  لم  ما   .3

األموال وفقًا لما يلي: 
التعهدات  استالم  تاريخ  من  عمل  يوم   14 خالل   .1
)ب(  الفقرة  في  إليها  المشار  عليها  الموقع  الالزمة 
أعاله، سيقوم الطرف اإلسرائيلي بتحويل األموال إلى 

الفلسطيني.  الطرف 
األموال  تحويل  تاريخ  من  عمل  أيام   ]5[ خالل   .2
بتحويل  الفلسطيني  الطرف  سيقوم  أعاله،  المذكورة 
مقابل  شيكل إسرائيلي جديد   ]572000000[ مبلغ 

التغطية الجزئية للدين المستحق.  
الطرف  على  سيكون  المبادئ،  على  التوقيع  بعد   .4
)الختم/ الصحي  التأمين  مبالغ  تحويل  اإلسرائيلي 
الفلسطيني  الطرف  إلى  المعادلة  واستقطاعات  الطابع( 
على شكل دفعات شهرية. سوف يقدم الطرف اإلسرائيلي 
تثبت  التي  الصلة  ذات  المعلومات  الفلسطيني  للطرف 

صحة الحساب الدقيق لهذه األموال. 

المادة )4( – دفع الدين المستحق 
المتبقي من قبل السلطة 

الفلسطينية
لدى اقتطاع االستقطاعات، سيكون مجموع مبالغ مساهمة   .1
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المشار إليها في المادة 
)2()ج( أعاله، والمبالغ المحولة من السلطة الفلسطينية 
المادة  إليها في  المشار  الكهرباء اإلسرائيلية  إلى شركة 
)3()ج()2( أعاله، ومبلغ الدين المستحق المتبقي معاداًل 
لحوالي ]796500000[ شيكل إسرائيلي جديد )سيشار 
لن  المتبقي«(.  المستحق  »الدين  باسم  بعد  فيما  إليه 
تنشأ أي فوائد على الدين المستحق المتبقي خالل الفترة 
اإلعالن  إلى  المبادئ  على  التوقيع  تاريخ  من  الممتدة 
أدناه، والتي يجب  )4()أ(  المادة  وفقًا ألحكام  المشترك 
أشهر من تاريخ التوقيع على المبادئ  أن ال تتجاوز ]6[ 

)سيشار إليها فيما بعد باسم »الفترة المؤقتة«(.
المتبقي  المستحق  الدين  الفلسطينية  السلطة  ستدفع   .2
على ]48[ قسط شهري بدفعات متساوية )سيشار إليها 
فيما بعد باسم “األقساط الشهرية”(. سيتم دفع القسط 
الشهري األول لدى اإلعالن المشترك وفقًا ألحكام المادة 
)4( )أ( أدناه. سوف تدفع األقساط الشهرية إلى شركة 
االستهالك  فاتورة  إلى  إضافة  اإلسرائيلية  الكهرباء 

عزمي الشعيبي صالح بدر



الثالثاء 24 كانون الثاني 2017 م I العدد القادم الثالثاء 07 شباط 2017 م I العدد I 78 السنة الرابعة6
Tuesday 24th Jan 2017  I  Next Issue Tuesday 07th Feb 2017  I  No. 78  I  Fourth Year

www.alhadath.ps

بدفع  الفلسطيني  الطرف  سيقوم  العادية.  الشهري 
لشركة  المتبقي  المستحق  الدين  على  المترتبة  الفوائد 
الكهرباء اإلسرائيلية حتى 1 سبتمبر /أيلول 2016، مع 
تحويلها  سيتم  التي  األموال  تبويب  من  المتراكم  المبلغ 

إلى الطرف الفلسطيني من قبل الطرف اإلسرائيلي. 
أعاله،  خالل فترة السداد المشار إليها في الفقرة )ب(   .3
 ]160000000[ بمبلغ  اإلسرائيلي  الطرف  سيساهم 
للدين  الجزئية  التغطية  أجل  من  جديد  إسرائيلي  شيكل 
المستحق المتبقي. ال تمثل هذه المساهمة المقدمة لمرة 
الطرف  قبل  من  مستقبلي  أو  مسبق  التزام  أي  واحدة 
لتقدير  المساهمة خاضعًا  هذه  تنفيذ  يكون  اإلسرائيلي. 
الطرف اإلسرائيلي المطلق. سيتم اقتطاع هذه المساهمة 

من الدين المستحق المتبقي. 
ال بد من اإلشارة إلى أن الطرف الفلسطيني يطبق تدابير   .4
محافظة  كهرباء  شركة  جعل  ضمان  هو  واحد  لغرض 
تصلهم  الذين  اآلخرين  الفلسطينيين  والعمالء  القدس 
)وتجدر  القائمة  الربط  نقاط  الكهربائية من خالل  الطاقة 
الربط  بنقاط  المتعلقة  المسؤوليات  أن  إلى  اإلشارة 
المذكورة ستحّول إلى الطرف الفلسطيني كجزء من عملية 
على  قادرين  أدناه(   )5( المادة  أحكام  وبموجب  التنفيذ 
الكهرباء  لشركة  كاملة  الشهري  االستهالك  فاتورة  دفع 

اإلسرائيلية وتفادي تراكم الديون خالل الفترة المؤقتة.
فيما يتعلق بتزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائية، سيقوم   .5
الشهري  االستهالك  مقابل  بالدفع  الفلسطيني  الطرف 
للطاقة الكهربائية التي يقوم الطرف اإلسرائيلي بالتزويد 
القائمة، والتي لن تزيد عن  الطاقة  بها من خالل خطوط 

الوضع  على  تحافظ  وبالتالي  أمبير،  فولت  ميغا   ]120[
على  األطراف  موافقة  على  الحصول  يشترط  الراهن. 
بأي  التزويد  مقابل  بالدفع  المتعلقة  واألحكام  الشروط 
التزويد  يتم  ما  تفوق  لقطاع غزة  طاقة كهربائية إضافية 

به في الوقت الراهن.  

المادة )5( – عملية التنفيذ
بعد التوقيع على المبادئ فورًا، وبعد ما ال يزيد عن ]10[   .1
أيام عمل من تاريخ التوقيع، يدخل األطراف بعملية تنفيذ 
من  أشهر   ]6[ عن  يزيد  ال  ما  خالل  خطيًا  إبرامها  يتم 
بعد  فيما  إليها  )سيشار  المبادئ  على  التوقيع  تاريخ 

باسم »عملية التنفيذ«(.
مشترك  تقني  فريق  تكوين  سيتم  التنفيذ،  عملية  خالل   .2
)سيشار إليه فيما بعد باسم “الفريق التقني المشترك”( 
بحيث يتألف من تقنيين متخصصين ومسؤولين مخولين 
من كال الطرفين. يتولى الفريق التقني المشترك مسؤولية 
معالجة وحل جميع األمور التشغيلية والتقنية والمتعلقة 
سبيل  على  ذلك،  في  بما  الكهرباء  مجال  في  بالسالمة 

المثال ال الحصر:
تعيين وتحويل نقاط الربط والترتيبات الالزمة؛   .1

تشغيل المحطات الفرعية وإمدادها بالطاقة؛  .2
التقدم بمشاريع محددة في مجال الكهرباء؛  .3

الطرف  من  والتجارية  التشغيلية  المسؤوليات  نقل   .4
يتعلق  فيما  الفلسطيني  الطرف  إلى  اإلسرائيلي 
فقط.  الفلسطينيين  من  الكهربائية  الطاقة  بمستهلكي 
بعين  المشترك  التقني  الفريق  يأخذ  السياق،  وبهذا 

المستهلكين  تواجه  التي  الخاصة  الظروف  االعتبار 
الذين يسكنون في المنطقة )ج(. 

في  الكهرباء  مجال  في  المبادئ  هذه  تنفيذ  أجل  من   .3
الفريق  إلى  الموكلة  الواجبات  وتلبية  الغربية  الضفة 
التقني المشترك، بناء على المعلومات الالزمة والمتوفرة 
التقني  الفريق  بتزويد  اإلسرائيلي  الطرف  سيقوم  التي 
من  المشترك،  التقني  الفريق  يقوم  بها، سوف  المشترك 
الربط  التحويل،  وكوابل  بإنشاء خطوط  أخرى  أمور  بين 
وتزويد  العالية  الفولتية  ذات  الفرعية  المحطات  بين 
المحطات الفرعية بالطاقة الكهربائية. سوف يقوم الطرف 
الالزمة  التنظيمية  الموافقات  جميع  بتقديم  اإلسرائيلي 
الفريق  قبل  من  عليها  االتفاق  سيتم  التي  األمور  لكافة 

المشترك.  التقني 
سوف يوثق الفريق التقني المشترك ما تم التفاهم عليه   .4
ضمن اتفاقية موقعة خالل اإلطار الزمني لعملية التنفيذ. 
كال  من  المخولون  الممثلون  يخوض  ذلك،  مع  بالتزامن   .5
الطرفين نقاشات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل حول 
اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية )سيشار إليها فيما بعد 
باسم “اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية”(. وخالل اإلطار 
جهة  ستكون  الكهربائية،  الطاقة  شراء  التفاقية  الزمني 
فلسطينية مركزية هي المشتري الوحيد للطاقة الكهربائية 
من شركة الكهرباء اإلسرائيسية وسوف تتحمل مسؤولية 
كما  الفلسطينيين.  المستهلكين  عن  بالكامل  الدفع 
تقديم   )1( الكهربائية  الطاقة  شراء  اتفاقية  ستشمل 
السلطة الفلسطينية ضمانًا مالئمًا طويل األمد وضمانات 
آلية مناسبة  الدفع، و)2(  سيولة تستخدم في حال عدم 
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لفض النزاع يمكن أن تشمل اللجوء إلى التحكيم، و)3( 
الغربية  الضفة  في  الكهرباء  لمستهلكي  خاصة  تعرفة 
وقطاع غزة تظهر التكاليف والخدمات ذات الصلة المقدمة 
المنخفضة،  للفولتية  خاصة  تعرفة  تشكل  )والتي  لهم 
التعرفة  من  أقل  تكون  أن  على  والمرتفعة(  المتوسطة، 

الحالية. 
تبذل األطراف أقصى جهودها  االنتقالية،  المرحلة  و. خالل 
لحشد ]60,000,000[ شيكل إسرائيلي جديد من المجتمع 
حسب  المبادئ،  لتطبيق  الفلسطينية  السلطة  لفائدة  الدولي 
الديون  من  للمتبقي  الجزئية  التغطية  أجل  من  اختيارها، 
خالل  اإلضافي  المبلغ  تحصيل  يتم  لم  إن  المستحقة. 
حتى  جهدها  بذل  في  األطراف  تستمر  اإلنتقالية،  المرحلة 

تحصيل المبلغ بأكمله.

المادة السادسة - األحكام العاّمة
النحو  على  الضرورية  االتفاقيات  كافة  بلوغ  عند  أ. 
تعلن  أعاله،  الخامسة  المادة  في  عليه  المنصوص 
التنفيذ  عملية  أن  مكتوب ومشترك  في تصريح  األطراف 
قد أختتمت بنجاح. بالتالي، ستتحّمل السلطة الفلسطينية 
المتبقية  المستحقة  الديون  دفع  عن  الكلية  المسؤولية 
المستهلكين  قبل  من  للكهرباء  مستقبلي  استهالك  وأّي 
خالل  من  الكهرباء  على  يحصلون  الذين  الفلسطينيين 
لة للسلطة الفلسطينية أو المحطات  نقاط االتصال المحوَّ
الصلة  نفاذ األحكام ذات  يبدأ  بالطاقة.  َدة  المزوَّ الفرعية 
 ]10[ األطراف خالل  قبل  من  وتنفَّذ  الرابعة  المادة  من 

أيام عمل من اإلعالن. 

آخر  شأن  أي  أو  المبادئ  تفسير  عن  ينشأ  نزاع  أي  ب. 
بين  ودية  مفاوضات  عبر  يسّوى  التنفيذ  بعملية  متصل 

األطراف.
تدخل المبادئ حّيز النفاذ عند توقيع توقيع هذه الوثيقة  ج. 
من قبل األطراف وعند الموافقة الرسمية على المبادئ من 
قبل اجتماع الدول المانحة في لجنة االرتباط الخاصة في 

نيويورك في أيلول 2016.   

ملحق
المادة األولى:

الثانية  المادة  من  ج(    ( والفقرة  )ألف(  بالفقرة  يتعلق  فيما 
الضرائب(  باستثناء   ( العالقة  للديون  األساسي  المبلغ  فإن 
سبتمبر/أيلول.   12 تاريخ  حتى  شيكل   1794000000 هو 
 236000000 فتبلغ  المبلغ أعاله  المترتبة على  الفوائد  أما 

شيكل إسرائيلي.
المادة  من  )ج(  والفقرة  )ب(  الفقرة  بأحكام  يتعلق  فيما 
منها  يتشكل  التي  للمبالغ  وصًفا  يلي  فيما  نورد  الثانية، 

الخصم/الحسم ) حتى تاريخ 12 سيتمبر/ أيلول 2016(:
137000000 شيكل سيتم شطبها بسبب الفروقات في   .1
معدل الفائدة بين فوائد التأخير في الدفع وفوائد التعرفة 

األساسية المعترف بها للدفعات السابقة.
في  الفروقات  118000000 شيكل سيتم شطبها بسبب   .2
معدل الفائدة بين فوائد التأخير في الدفع وفوائد التعرفة 

األساسية المعترف بها على الديون العالقة.
158,000,000 شيكل سيتم شطبها بسبب الفروقات في  ج. 
في  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  عمليات  في  التعرفة 

الضفة الغربية بين عامي -2005 2012.
112,500,500 شيكل سيتم شطبها بسبب تكلفة الدعم  ه. 

االجتماعي الخاص بالتعرفة ابتداًء من عام 2007.

ملحق
المادة األولى:

الثانية  المادة  من  ج(    ( والفقرة  )ألف(  بالفقرة  يتعلق  فيما 
الضرائب(  باستثناء   ( العالقة  للديون  األساسي  المبلغ  فإن 
سبتمبر/أيلول.   12 تاريخ  حتى  شيقل   1794000000 هو 
 236000000 المبلغ أعاله فتبلغ  المترتبة على  الفوائد  أما 

شيقل إسرائيلي.
المادة الثانية:

المادة  من  )ج(  والفقرة  )باء(  الفقرة  بأحكام  يتعلق  فيما 
منها  يتشكل  التي  للمبالغ  وصًفا  يلي  فيما  نورد  الثانية، 

الخصم/الحسم ) حتى تاريخ 12 سيتمبر/ أيلول 2016(:
الفروقات في  137000000 شيقل سيتم شطبها بسبب   .1
معدل الفائدة بين فوائد التأخير في الدفع وفوائد التعرفة 

األساسية المعترف بها للدفعات السابقة.
في  الفروقات  118000000 شيقل سيتم شطبها بسبب   .2
معدل الفائدة بين فوائد التأخير في الدفع وفوائد التعرفة 

األساسية المعترف بها على الديون العالقة.
في  الفروقات  بسبب  158000000 شيقل سيتم شطبها   .3
في  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  عمليات  في  التعرفة 

الضفة الغربية بين عامي -2005 2012.
الدعم  تكلفة  بسبب  شطبها  سيتم  شيقل   112500000  .4

االجتماعي الخاص بالتعرفة ابتداًء من عام 2007.
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إلضافة  الدخل  ضريبة  قانون  في  النظر  إعادة  يتطلب  وهذا 
ضريبة  دفع  مستندات  لتسليم  ومحفزة  مشجعة  نصوص 
في  الفلسطيني  المواطن  يدفعها  التي  المضافة  القيمة 
إسرائيل، والعمل على إيجاد مظلة جمركية تتجاوب والظروف 

االقتصادية للشعب ومتطلبات عملية التنمية.
خلق  خالل  من  اإليرادات  زيادة  على  العمل  ويتطلب  كما 
النفقات  ضبط  على  والعمل  ومتنوعة  جديدة  دخول  مصادر 
العام  المال  إهدار  عن  بعيدًا  اإلنمائية  بالسياسات  وربطها 
واإلنفاق العشوائي. والعمل على فك ارتباط وتبعية االقتصاد 
الوطني لالقتصاد اإلسرائيلي والعمل على تعزيز خلق البدائل 
وخاصة  االقتصادية  القطاعات  شتى  في  الوطنية  االقتصادية 
الذاتية  القدرات  تحقيق  على  والعمل  اإلنتاجية،  القطاعات  في 
لتمكين  فيها  واالستثمار  الوطنية  اإلمكانات  وتأمين  وتنميتها 
الظروف  ضمن  الذات  على  االعتماد  من  الوطني  االقتصاد 

والهوامش المتاحة في عملية التنمية والتطور.
ال  االقتصادي،  الخبير  الكريم  عبد  نصر  الدكتور  كان  وإن 
قيمة  يقدر  أنه  حيث  عثمان،  د.  مع  المبدأ  حيث  من  يختلف 
التجارة البينية بحوالي 5 مليار %70 منها، أي حوالي 3,5 

مليار دوالر معظمه سلع وخدمات من إسرائيل.     
)إلى أن   وتشير التقديرات وفق ما قاله الدكتور عبد الكريم: 
كل دوالر يقدم للفلسطينيين على شكل مساعدات يتسرب 70 
العالقات  ترابط  بسبب  إلسرائيل،  منه   70% أي  منه  سنت 
وسلعنا  معظم خدماتنا  نستورد  والتجارية، حيث  االقتصادية 
لنا  تعطى  التي  المساعدات  معظم  ولذلك  اإلسرائيليين،  من 

تتسرب عبر قنوات التجارة إلسرائيل وهذه حقيقة(.
وأكد عبد الكريم، وجود استفادة إسرائيلية مالية واقتصادية 
غير مشروعة وغير قانونية، ومضرة بلفلسطينيين وتذهب دون 
إنها:  قال  والتي  المقاصة،  بإدارة  المتعلقة  تلك  وهي  مقابل، 
»ال  الضريبي،  والتسرب  للتهرب  ومساحات  هوامش  )تخلق 
على  تبنى  المقاصة  كانت  ولذلك  حديثا«،  تجاوزها  يستبعد 
موحدة  وفواتير  جمركية  بيانات  من  للفلسطينيين  تقدم  ما 
بمعزل عن الحقيقة، وكان يسمح للكثير من البيانات الجمركية 

تم تسويتها من  والتي  المالية  لوزارة  تقدم  لم  التي  والفواتير 
إسرائيل وبقيت في جيوب المستوردين التجار تجنبًا لضريبة 
الدخل، ولذلك هذا كان يؤدي إلى تسرب ضريبي، وغزة كانت 
لم يكن مسموحًا  الغزيين  التجار  أن معظم  مثااًل كبيرًا، حيث 
لهم أن يقدموا لوزارة المالية فواتير المقاصة. وهذا التسرب 

اإلسرائيليين(. لصالح 
السياق  في  يقع  الضريبي،  التهرب  )أن  الكريم:  عبد  ويوضح 
إلى  يؤدي هذا  الدخل  التهرب من ضريبة  المحلي، ومن أجل 
آخر  نوع  أيضًا  وهناك  الجمارك،  وخاصة  إلسرائيل  تسرب 
خسائر  الفلسطينيين  يكبد  المباشر  غير  االستيراد  أن  وهو 
وكالء  عبر  جاء  إذا  المستوردة  البضائع  على  الجمارك  قيمة 
إسرائيليين. وهذا يخسرنا بعض الجمارك على المستوردات(.

المنافع  أن  هذا،  من  )األهم  يقول:  الكريم  عبد  الدكتور  لكن 
إطار  في  يأتي  معنا  عالقتها  من  االقتصادية  اإلسرائيلية 
الهيمنة  حالة  في  الحال  فكيف  عليها،  والتحايل  االتفاقات 

من  مناطق شاسعة  على  والسيطرة  لالتفاقات  تمامًا  المخالفة 
تقدر  ال  والتي  وغيرها  والمياه  )ج(  المسماة  الغربية  الضفة 
بأموال، وهي التي تفيد إسرائيل سنويًا حسب تقديرات البنك 

الدولي وتكبد الفلسطينيين 3,5 مليار دوالر؟(
أن  وربما  ومتشابكة  متعددة  أوجه  )هذه  أن:  إلى  وأشار 
لتقبل  نتيجة  أوسلو  منذ  إسرائيل  دخلت  التي  االستثمارات 
القتصاد  وحوله  إسرائيل  اقتصاد  انقذ  مما  بإسرائيل،  العالم 
متقدم وتوسيع عالقاته التجارية والشراكات مع العالم، وهذا لم 
يكن ممكنًا قبل أوسلو، لذلك إسرائيل دخلت العالم على الصعيد 

االقتصادي من بوابة أوسلو وتطوير عالقاتها مع العالم(.
فذلكات،  بدون  ويتساءل  يستدرك  الكريم  عبد  الدكتور  لكن 
عالقاته  من  مباشرة  بصورة  ينتفع  اإلسرائيلي  االقتصاد  هل 
التصدير  في  يتمثل  مباشر  االنتفاع  وهل  الفلسطينيين،  مع 

واالستيراد؟
إسرائيل  من  استيرادنا  معظم  أن  أحد  على  يخفى  )ال  وقال: 
للسلع  مفتوحة  وأسواقنا  فائدة،  لهذا  وبالتالي  عبرها،  أو 
والمنتجات والمخلفات اإلسرائيلية، إضافة إلى استفادتهم من 
أرخص  عمالة  وهي  والبناء،  الزراعة  في  الفلسطينية  العمالة 
من العمالة اإلسرائيلية، ويستفيدون منها في سد النقص في 
سياسيًا  مكلفة  عمالة  يستوردون  أن  من  بداًل  القطاعات  هذه 

واجتماعيًا واقتصاديًا من الخارج(.
أن  د. عثمان،  يؤكد   ،2016 العجز في موازنة  ومن أجل سد 
الدول  من  دوالر  مليون   700 إلى  بحاجة  الفلسطينية  السلطة 
المانحة لتغطية عجز موازنتها، )بينما نحن نضخ 800 مليون 
دوالر سنويًا مجانًا من جيوب الشعب الفلسطيني في الخزينة 
اإلسرائيلية جراء التهرب الضريبي في المقاصة دون احتساب 
قيمة المشتريات من إسرائيل أو عبرها، والتي تقدر بحوالي 2 

مليار دوالر سنويًا نشتري بها من إسرائيل(.

قال د. نبهان عثمان، رئيس االتحاد العام لالقتصاديين الفلسطينيين: »إن فلسطين تحتل 
إذ  المتحدة،  الواليات  بعد  اإلسرائيلية  للخزينة  المانحة  الدول  قائمة  الثانية على  المرتبة 
يضخ 800 مليون دوالر سنويًا في الخزينة اإلسرائيلية مجانًا من الشعب الفلسطيني دون 
مقابل تمثل قيمة الفاقد في حسابات المقاصة مع إسرائيل، عدا عن قيمة المشتريات 

الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها«.

فلسطين تحتل المرتبة الثانية على قائمة الدول المانحة للخزينة اإلسرائيلية

800 مليون دوالر سنويًا في الخزينة اإلسرائيلية مجانًا 
من الشعب الفلسطيني دون مقابل

خاص الحدث

تقرير
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إرادة  توفر  ضرورة  على  وأكاديميون  اقتصاديون  ويجمع 
وأشكال  مظاهر  كافة  وعالج  عام  بشكل  لإلصالح  سياسية 
حتى  القيادي  الهرم  من  والوظيفي  والمالي  اإلداري  الفساد 
القاعدة، واتخاذ إجراءات جادة في المحاسبة وتشديد الرقابة 

على األداء والنفقات.

االقتصاد الفلسطيني يعيش تجربة 
كبيرين مأساوية ومأزقًا 

ويحث خبراء االقتصاد أصحاب القرار في القيادة والحكومة 
االقتصادية  بالتنمية  الخاصة  الرسمية  السياسة  لتغيير 
أن الوضع  مفرغة، السيما  تدور في حلقة  الساحة  ترك  وعدم 
عثمان،  د.  وصف  ما  حسب  يعيش،  الفلسطيني  االقتصادي 
في تجربة مأساوية ومأزق كبيرين )فالوضع االقتصادي يزداد 
اإليجابي  التفاؤل  عن  عصيًا  وأصبح  اآلخر  بعد  عامًا  سوءًا 
والعجز  ارتفاعًا  يزداد  والغالء  تتفشى  والبطالة  يزداد  والفقر 

يزداد تضخمًا(.
ويرى د. عثمان، أن سبب هذا المأزق االقتصادي الذي يعيشه 
المجتمع الفلسطيني هو اإلدارة الخاطئة واالتفاقيات المجحفة 
وتدرس  تراعي  علمية  ليست  إدارة  )إنها  وقال،  إسرائيل،  مع 

السياسات، وال تتوفر لديها رؤية لمعالجة هذه التحديات(.
ويتساءل د. عثمان، هل نسير في نطاق سياسات تنموية وفق 
هناك  وهل  مقاوم؟  اقتصاد  خلق  إلى  تهدف  وسياسات  رؤى 
هناك  وهل  وطنه؟  في  المواطن  تثبيت  إلى  تهدف  سياسات 
الفلسطيني  االقتصاد  مناعة  تعزز  ومشاريع  وبرامج  أنشطة 

من تأثير السياسات اإلسرائيلية؟
تحت  رزحت  التي  الشعوب  من  العديد  استطاعت  وبينما 
نهضة  تحقيق  من  مكنتها  التي  السياسات  وضع  االحتالل، 
واقعنا  أن  يؤكد  عثمان  د.  فإن  متقدمة،  واجتماعية  اقتصادية 
الفلسطيني على عكس ذلك )فما زلنا نتخبط ونسير في طريق ال 
نعرف إلى اين سيأخذنا، خصوصًا أن الحكومات الفلسطينيية 
االقتصاد  لتنمية  وسياسات  رؤى  لديها  يكن  لم  المتعاقبة 
الفلسطيني، ففي دول كثيرة بعض الحكومات تقدم استقاالتها 

لعدم توافق الموازنة العامة مع متطلبات النمو والتطور(.
قدمته  الذي   2016 موازنة  ملخص  في  ورد  أنه  حين  وفي 
وفي  المقاصة  إيرادات  في  زيادة  هناك  )أن  المالية:  وزارة 
اإليرادات المحلية، وثبات في بند األجور والرواتب وانخفاض 
في النفقات، لكن العجز في الموازنة زاد، فعلى أي معادلة تم 

احتسابها حتى يزداد العجز؟(
ويتساءل د. عثمان، هل هناك في الحكومة من يراقب ويحاسب 
أم  أخطأت؟  ما  إذا  للمواطن  الخدمات  تقدم  التي  المؤسسات 
أن المواطن أصبح فريسة لتلك المؤسسة التي تقدم الخدمات 

دون رقابة ومحاسبة تحمي المواطن؟!
ويقول: )بالرغم من أن جميع األسعار وتكاليف المعيشة مبنية 
التي  الهائلة  األرباح  إلى  إضافة  إسرائيل،  في  األسعار  على 
لألجور  األدنى  الحد  فإن  الخدمات.  ومقدمو  تجارنا  يضعها 
في إسرائيل 5000 شيكل، بينما في فلسطين 1450 شيكاًل، 
5 أشخاص 2293 شيكل وخط  وخط الفقر ألسرة مكونة من 
ارتفاع  إلى  إضافة  شيكل،   1882 إلى  يصل  المدقع  الفقر 
نسبة البطالة، التي هي في تزايد مطرد، وصلت إلى 27%(، 
ويتساءل متى ستعي حكوماتنا أن الصراع مع العدو هو صراع 
أرض  على  وإيجابيات  نتائج  من  نحققه  ما  وبمقدار  إرادات، 
الواقع بمقدار ما نملك من القوة في هذا الصراع؟ ويجيب لكن 

حكوماتنا ال تعي ذلك مع األسف.

العالقة التبادلية بين االقتصادين 
واإلسرائيلي الفلسطيني 

جامعة  في  مشارك  عوض، أستاذ  إبراهيم  د.  ويحاول 
الفلسطيني  االقتصادين  بين  التبادلية  تحليل العالقة  القدس، 
واالقتصاد  )نحن  يقول:  شيء  كل  قبل  لكنه  واإلسرائيلي، 
المرحلة  هذه  في  ينفصالن وخصوصًا  ال  توأمان  اإلسرائيلي 

االقتصادية، وهذا خطر جدًا(.
في  يتسبب  فلسطين  في  البطالة  معدل  انخفاض  )أن  ويؤكد: 
زيادة النمو االقتصادي في إسرائيل،  وفي حال إيجاد فرص 

إسرائيل  في  االقتصادي  النمو  نسبة  فإن  فلسطين  في  عمل 
تزداد بنسبة عالية(.

ويقول: )إن النمو االقصادي اإلسرائيلي يتسبب في انخفاض 
وفي  عمدنا  يستثمرون  أنهم  دليل  فلسطين،  في  البطالة  معدل 
إسرائيل  في  البطالة  معدل  انخفاض  لكن  المستوطنات، 
الوقت  نفس  وفي  عندنا،  النمو  معدل  على  يؤثر  ال  زيادته  أو 
البطالة  انخفاض  في  يتسبب  ال  الفلسطيني  االقتصاد  نمو 
على  التأثير  على  قدرته  ولعدم  حجمه  لصغر  إسرائيل،  في 
لماذا  التبعية  فكرة  ترسخ  هنا  ومن  اإلسرائيلي،  االقتصاد 
كبير،  اقتصاد  واإلسرائيلي  صغير  الفلسطيني  االقتصاد 
الصغير  االقتصاد  يستفيد  أن  واألصل  الصغير  يبلع  فالكبير 
مقابل  له  تابعًا  ويكون  به  يتأثر  لكن  الكبير،  من  أعلى  نسبيًا 

االستفادة منه(.
وما دام في االقتصادين الفلسطيني واإلسرائيلي خلل هيكلي، 
واالستقرار  التوازن  حالة  إلى  العودة  كالهما  يستطيع  هل 
في  البطالة  لحالة  بالنسبة  أنه  يؤكد  عوض  د.  فإن  الهيكلي؟ 
فلسطين، وبحكم أن االقتصاد صغير وتابع وهيكليته مضروبة، 
يتطلب  هذا  ولكن  االستقرار،  حالة  إلى  العودة  يستطيع  فإنه 

إعادة في رسم السياسات االقتصادية الفلسطينية.
النمو ليس  ولكن االقتصاد اإلسرائيلي يرى عوض، من حيث 
لكنه  الطويل،  التوازن في األجل  إلى  العودة  القدرة على  لديه 

يستطيع العودة لحالة التوازن ويمكنه حل مشكلة البطالة.
وحسب النظرية االقتصادية فإنها تشير إلى أن معدل البطالة 
هو الذي يتسبب في النمو وهو األصل، ولكن د. عوض يقول 
في  تتسبب  التي  هي  النمو  زيادة  أن  بالحساب  )تبين  إنه: 
انخفاض البطالة، وهذا خلل هيكلي في االقتصاد الفلسطيني، 
في  ولكن  النمو  زيادة  إلى  يؤدي  البطالة  ارتفاع  أن  األصل 
انخفاض  في  يتسبب  الذي  هو  النمو  أن  من  يتحقق  فلسطين 

معدل البطالة(.

تحديات التمكين واالنعتاق التنموي
التنمية  انتهاج  ضرورة  االقتصاد  خبراء  بعض  ويطرح 
التعاونية  الجمعيات  مع  العام  القطاع  بتعاون  التحررية 
مشاريع  لتنفيذ  أخرى  شعبية  وخدماتية  إنتاجية  وقطاعات 
اقتصادية من شأنها اإلسهام في إحداث  تنموية ذات جدوى 
التنمية، إضافة إلى توعية الجماهير بكافة األمور وبخاصة في 
مجال مقاطعة االحتالل اقتصاديًا وثقافيًا وأمنيًا...، واالهتمام 
استقطابه  على  والعمل  الخارج  في  الفلسطيني  المال  برأس 

وجذبه لالستثمار داخل الوطن.
حيث يرى د. يوسف عبد الحق، أستاذ التنمية االقتصادية في 
جامعة النجاح، أن كل الحكومات المتعاقبة كانت حليفة وفية 
وأمينة لهوامير رأس المال في البلد، والصناعة الوطنية التي 
قاومت االحتالل ماتت. ويؤكد أن متوسط دخل الفرد في عام 
 15% عن  تقل  ال  بنسية   ،2015 عام  في  منه  أعلى  كان   94

الثابتة. باألسعار 
ويحث د. عبد الحق على تجمع االجتهادات من أجل الضغط 
لالقتصاد،  بدياًل  منهجًا  لتتبنى  والحكومة  السلطة  على 
كالخبير  آخرون  بينما  التحررية،  بالتنمية  أسماه  فيما  يتمثل 
ظل  في  تنمية  ال  أن  يرون  الكريم،  عبد  نصر  د.  االقتصادي 

االحتالل وهم في كل الحاالت يتحدثون عن وهم التنمية.
تغيير  عملية  هي:  التحررية  التنمية  أن  يرى  الحق،  عبد  لكن 
البشرية  الموارد  جميع  استغالل  إلى  تهدف  شامل  جذري 
منوهًا  االجتماعية،  العدالة  قاعدة  على  البلد  في  واالجتماعية 
إلى أن االحتالل يستنزف من الضفة الغربية حوالي 7 مليار 

دوالر سنويًا من الموارد الطبيعية األساسية.
يقودنا  الذاتي ال  التمويل  أن االعتماد على  الحق،  ويؤكد عبد 
االحتالل  تحت  )فنحن  والمالي،  االقتصادي  االستقالل  إلى 
وإذا إردنا االستقالل علينا إن نقبل بسياسة التنمية التحررية، 
قوة  تعطينا  وإنما  كاماًل  اقتصاديًا  استقالاًل  تعطينا  ال  وهي 
لالستمرار في العمل، وسينتج عن هذه المنهجية توالد ذاتي 
القدرات  الذات من أجل حشد  للدخل، معتمدة على  ومستدام 
هذا  لكن  حقوقه،  عن  الدفاع  من  الفلسطيني  الشعب  لتمكين 

يستلزم تموياًل ذاتيًا.

ويرى عبد الحق، أن ما يجري بموجب ما يسمى السوق الحر 
الحكم  تحت  وإنما  تعبيره(  حد  على  حرًا  ليس  سوق  )وهو 
وإذا  بطالة،  في  عامل  ألف   400 يعيش  أن  هو  اإلسرائيلي 
إلى  ستصل  البطالة  نسبة  أن  يائسة سنجد  بطالة  أضفنا  ما 
%39، لذلك يؤكد أن أحد أهم أهداف التنمية التحررية هي أنها 
تضمن العدالة االجتماعية في أن تصبح هناك شراكة حقيقية 
بين القطاعين العام والتعاونيات ويترك القطاع الخاص فروعًا 
قوانين  )يستلزم  هذا  إن  يقول  لكنه  فيها،  لالستثمار  محددة 

وقيادة سياسية مؤمنة بالتنمية التحررية(.
التحررية  التنمية  إنشاء  يمكن  ال  أنه  على  الحق  عبد  ويشدد 
للكفاءات  تسمح  التي  هي  )الديمقراطية  ألن  ديمقراطية،  دون 
بالمحاسبة  تسمح  التي  وهي  الصفوف،  تتقدم  أن  والقدرات 
والمساءلة ومتابعة الفساد، لذلك فإنها تستلزم سيادة القانون 
ومأسسة  للمعلومات  الوصول  وحرية  والشفافية  والعدل، 
الحكم، وحشد كل نتائج التنمية التحررية لتكون درعًا للشعب 
للدفاع عن حقوقه، وبالتالي ال يجوز ألحد أن يتصور أننا في 
الصناعات  في  أو  الصادرات  في  ننافس  أن  نريد  االقتصاد 
وإن  حقوقنا،  عن  لندافع  نعيش  أن  نريد  وإنما  اإلسرائيلية، 
ديمقراطية  سياسية  قيادة  إلى:  يحتاج  المنهج  هذا  تطبيق 

بالمنهجية(. مؤمنة 
ويدعو د. عبد الحق، لتأسيس قطاع عام تشاركي تعاوني في 
مشاريع مدروسة بحيث يقدم القطاع العام %50 من ما يلزم 
اإلنتاج  يقسم  ثم  ومن  الباقي،  تقدم  والتعاونية  االستثمار  من 
استخدام  على  مشددًا  مناصفة،  بينهما  التكاليف  خصم  بعد 
المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ألن المشروع كلما كان 
وضرورة  واقتصاده،  االحتالل  على  اعتماده  قل  كلما  أصغر 
أغلقت  )فإذا  الواردات،  محل  اإلنتاج  يحل  أن  إلى  االنتباه 

الحدود يمكننا أن نعيش من  اقتصاد التنمية التحررية(.
إلى  منوهًا  الذاتي،  التمويل  هو  البديل  أن  الحق،  عبد  ويرى 
أنه في نابلس يوجد حوالي 1500 مليونير ويقول: )إذا كانوا 
 9 لدينا  أن  يعني  فهذا  فلسطين،  في  األثرياء  يشكلون سدس 
آالف مليونير، ولو كان كل واحد منهم يملك 2 مليون دوالر فهذا 

يعني أن لدينا 18 مليار دوالر وهؤالء هم أصحاب القرار(.

نفتقد السيادة  لكن هناك إنجازات 
وإخفاقات

في  االقتصاد  أستاذ  الرب،  أبو  محمود  الدكتور  يقول  بينما 
المالية  الرقابة  لديوان  السابق  الرئيس  النجاح،  جامعة 
واإلدارية: »نتحدث وننسى أننا نفتقد السيادة، نحن ال توجد 
عندنا سيادة والقرار ليس بأيدينا وننسى إذا أنجزنا أي نوع 
من اإلنجازات، سواء من خالل السلطة أو ما قبلها، في لحظات 
يجب  وبالتالي  إنجازه،  يمكن  ما  كل  بتدمير  االحتالل  يقوم 
للسلطة،  وكذلك  شعبنا  إلى  بالنظر  موضوعية  أكثر  نكون  أن 
وبالتالي  شعبنا،  عن  غريبًا  جزءًا  ليست  والسلطة  فالحكومة 

توجد هناك إنجازات وإخفاقات(.
الصحيح  نصابها  في  األمور  بوضع  الرب،  أبو  ويطالب 
وباإلمكان  إخفاقات عديدة،  لدينا  )صحيح  ويقول:  والحقيقي، 
أن نكون أفضل مما نحن عليه حاليًا، ولكن ال نجلد أنفسنا أكثر 
الصغيرة،  المنشآت  تنمية  في  أحدًا  يمنع  أحد  ال  الالزم،  من 
الصامد  الفلسطيني،  الخاص  المال  ورأس  الصغر،  ومتناهية 
ونضاله ال يقل أهمية عن أي شكل من أشكال النضال األخرى، 
أتمنى أن نضع حلواًل  لكن األمور والظروف تغيرت، وبالتالي 

للتطبيق(. قابلة 
جمعية  عام  مدير  التميمي،  الرحمن  عبد  الدكتور  ولكن 
كبيرًا  ظلمًا  هناك  أن  يعتقد  الفلسطينيين،  الهيدرولوجيين 
المجتمع  وال  السلطة  ال  ألنه  وللمجتمع،  الوطنية  للسلطة 
القبيلة  بين  ما  نتأرجح  )فنحن  التكوين  كامال  الفلسطيني 

والسلطة(.
الفلسطيني،  الشباب  اتحاد  عام  مدير  البرغوثي،  محرم  أما 
بشكل  للصمود  اقتصادية  ثقافة  على  التركيز  يجب  أنه  فيرى 
أساسي، ويؤكد أن المجتمع بحاجة إلى إعادة تربية تمكنه من 
المجتمع والشباب والذي  ثقافة  التنمية االقتصادية مع  تكيف 

يحتاج إلى عمل كبير وإلى تعاونيات(.
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 4000 بحيازة  شهريًا  تنشغل  ومحفظتها  ال،  كيف 
أو  التاجر  رصيد  إلى  يدخل  المبلغ  وهذا  شيقل، 
4 جوالت  البعض، خالل  يصفه  ما  حسب  »المهرب« 
أو« نقالت« للبضائع المهربة من االردن إلى األراضي 

المعبر. الفلسطينية وعبر 
كميات  يتشري  من  فمنهم  »التهريب«  فن  يتقنون 
الحرة  سوق  من  »الكروز«  الدخان  علب  من  اضافية 
داخل  متفرقة  ويضعونها  األردني،  الجانب  وعلى 
الحقائب، والمعظم قد يثقل كاهل مسافر آخر جالسا 
بقربه، حينها يوجه له عدة أسئلة متتالية :«معك علب 
دخان؟ فهذا السؤال األول افتراضي، فإن أجبت بـ ال 
أو حتى نعم، وبطبيعة الحال ال يستمع لالجابة، لينتقل 
التاجر مكماًل العرض رغم الرفض، وحينها يقول لك: 
هل يمكنك أن تحتفظ بـهذا الظرف الذي يحتوي على 4 
علب من الدخان »الكروز«، وسأبحث عنك عندما نصل 
إلى استراحة أريحا، ألحصل عليه.. وقد تجذبك لهفتة 
الجامحة باالقناع، ولكنك تقول »المسموح به 2 كروز 

دخان.. اعتذر«. 
وهل سيقنعه اسلوبك بالرفض، سيحاول تكرار األمر، 

وان مل من كثرة األعذار ينتقل إلى مسافر آخر.

العالقة بين المهرب والجمارك : 
»توم وجيري«

المسافرين،  مع  المحاوالت  بتكرار  البعض  يكتف  لم 
وهنا قد يلجأون إلى طرق جديدة، وحسب ما ذكر لـ » 

مدير دائرة المكافحة والتفتيش في الضابطة  الحدث« 
الجمارك  بين  العالقة ما  الجمركية لطفي حسين، فإن 
»توم  مثل  كرتوني  بمسلسل  أشبه  هي  والمهرب، 
وجيري«، فالمهرب دائما يسبق رجل الجمارك بخطوة 
واحدة، وكلما تم اكتشاف طريقته في تهريب البضائع، 

ابتكر طريقة اخرى.

التمباك يهرب داخل أجساد النساء
التاجرة  عامًا   )30( المرأة  ذكرت  السياق،  ذات  وفي 
عدة  »هناك  »الحدث«:  لـ  اسمها  ذكر  رفضت  التي 
الدخان  بتهريب  يقوم  والبعض  للتهريب،  متبعة  طرق 
داخل أرغفة الخبز العادي وخبز )الحمام(، وال يقتصر 
الفرنسي  الورق  تهريب  يتم  وإنما  الدخان  على  األمر 
المعسل  منها  يصنع  التي  المادة  وهي  )التمباك( 

وبذات الطريقة«.
وأضافت : »النساء والرجال يهربون الورق الفرنسي 
) لتمباك( بواسطة أجسادهم، ويخبؤن بعض الكميات 
)التمباك(  تجار  بعض  أن  غير  وأرجلهم،  أيديهم  في 
يلجأون إلى استئجار) عتال( ومن هم من كبار السن، 
أو من النساء الجميالت صغيرات السن، وهذه الفئات 
قادرة على أن تزيل الشك من حولها، وقد تمنع المفتش 
إلى  األردن  من  البضاعة  تهريب  أمر  اكتشاف  من 
وبكمية  التمباك  بتهريب  ينجحون  بذلك  وهم  فلسطين، 

قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو«.
»كنا   : المرأة  قالت  )التمباك(  بيع  عن  الحديث  وفي 
 10 بـ  األردنية  األسواق  من  التمباك  كيلو  نشتري 
بـ  الفلسطينية  األراضي  في  نبيعه  وبالمقابل  دنانير، 
بشكل  التمباك  توزيع  على  نعمل  وكنا  شيقل،   370

مباشر على المقاهي«.

هل التمباك ممنوع؟
»الحدث«  لـ  التمباك«  »مهربي  أو  التجار  أحد  وقال 
من  كيلو   2 بادخال  لنا  يسمح  كان  البداية،  »في   :
وقبل  الحرة  سوق  من  عليه  نحصل  وكنا  التمباك، 
أشهر   3 وقبل   ولكن  اإلسرائيلي،  للجانب  الدخول 
األردني، وبضغط  الجانب  اتبع نظام جديد من  تقريبًا 
على  االجراءات  بتشديد  فلسطينية،  رسمية  جهة  من 
وإنما  الحرة،  نشتريه من سوق  نعد  فلم  التمباك،  بيع 
اآلن  أنه   غير  األردنية،  األسواق  من  عليه  نحصل 
40 غرام  و  الكيلو  المشددة، حتى  وضمن االجراءات 

من التمباك يتم مصادرتها«.
وفي ذات السياق أكد مدير دائرة المكافحة والتفتيش 
لكل  يحق  بأنه  حسين  لطفي  الجمركية  الضابطة  في 
األردن  من  سفره  خالل  يحتفظ  أن  فلسطيني  مواطن 
)التمباك(  من  كيلو   2 تعادل  بكمية  فلسطين  إلى 
ومجمرك، ولم يمنع بذلك ادخال التمباك إلى األراضي 
)تمباك(  هو  السوق  إلى  يدخل  ما  ولكن  الفلسطينية، 

مهرب وغير مجمرك.
ويذكر أنه خالل الثالث األشهر السابقة، تم ضبط طن 
أريحا،  مدينة  من  كل  في  المهرب  التمباك  من  واحد 
الصادر  التقرير  أكده  ما  وهذا  ورام هلل،  لحم،  وبيت 

عن الضابطة الجمركية.
وأضاف حسين: »قيمة الضريبة الجمركية الموضوعة 
على التمباك هي أعلى من سعره الحقيقي، فإن الجمرك 
بينما  شيقل،   2060 يعادل  التمباك  لكيلو  الموضوع 

يمكن شراء كيلو التمباك بما يقارب 10 دنانير«.
وقد يالحظ بأن معظم التجار أو »المهربين« حسب ما 
ذكر مصدر خاص، يهربون كميات من ألواح )التمباك( 
وبطرق غير قانونية وغير معروفة، حيث يسارعون إلى 
هيئة  على  للزبائن،  وبيعها  للتمباك  المنكهات  اضافة 
معسل وذات جودة عالية، السيما وأن العبوة المصنعة 

قد تحمل اسمًا لصنف عالمي وغير محلي.
من  كبيرة  كميات  تهريب  »يتم  المصدر:  وأضاف 
تحمل  سيارات  وبواسطة  أخرى  وبضائع  التمباك 
إلى  ومرورًا  الجسر،  داخل  من  إسرائيلية  لوحات 

»السلطة الفلسطينية يلقبوننا بالمهربين، أما الجانب اإلسرائيلي فيعتبرنا تجارا، أما 
بالرحالة، ونحن نعتبر أنفسنا تجارا ولسنا مهربون » هكذا بدأت  األردنيون فيصفوننا 
احدى النساء )30 عامًا( اللواتي يصنفن رسميا بـ )تجار الشنطة(، الحديث عن فعل يرافق 

»المهنة« وبه الربح الكبير. 

الدخان والتمباك يهرب داخل أجساد النساء... 
وال رقابة فلسطينية على شارع 90  

الحدث- ريم أبو لبن

صـحـيــفــة اقـتـصاديــة اجـتـمـاعـيــة ثقافية
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شارع 90، وهو الشارع القريب من مدينة أريحا، حيث 
يخضع هذا الشارع للسيطرة اإلسرائيلية«.

شارع 90
إلى  الشمال  من  الغربية  الضفة  يشطر  قديم  طريق 
الجنوب على طول غور األردن، حيث تبدأ هذه الطريق 
مرورًا  األخضر  الخط  من  الشمال  إلى  بيسان  من 
عين  حتى  جنوبًا  ويستمر  أريحا  األردن  غور  بمنطقة 
على  االمتداد  في  ويستمر  الميت،  البحر  على  جدي 

طول الحدود الشرقية لفلسطين وحتى مدينة إيالت.
الخالية  “ج”  المنطقة  داخل  الشارع  هذا  معظم  ويقع 
الطريق  هذا  ويخدم  تقريبًا،  السكانية  التجمعات  من 
الشارع  هذا  وقد سهل  المستوطنات،  من  كبيرًا  عددًا 
المحتلة  المناطق  بين  ما  والتنقل  االتصال  آلية 
إسرائيليًا، وهو بالتالي يخضع لسيطرة دولة االحتالل 

اإلسرائيلي. 
على  رقابة  تفرض  أن  الفلسطينية  للسلطة  كيف  إذا 

المهربين من تجار الشنطة وعلى شارع 90؟

السيارات الخاصة ال رقابة عليها 
»بشكل رسمي ليس لدينا سيطرة على السيارات التي 
تحمل لوحات إسرائيلية، والتي تقوم بتهريب البضائع 
بواسطتها وعلى شارع 90«. هذا ما أكده لـ«الحدث » 
مدير دائرة المكافحة والتفتيش في الضابطة الجمركية 

لطفي حسين.
بهذه  جدا  معني  هو  اإلسرائيلي  »الجانب  وأضاف: 
يعلم  حيث   ،90 شارع  على  تحصل  التي  الفوضى 
ليركبوا  اإلسرائيلي،  الجسر  من  المهربين  بخروج 
باصات شاهين، وهم يحملون البضائع المهربة، حيث 
عبر  ويهربونها  أكثر،  أو  واحدة  حقيبة  في  يجمعونها 

تكاسي خاصة وتحمل لوحات إسرائيلية«.
فإن  عامًا،   )  30  ( التاجرة  المرأة  ذكرت  ما  وحسب 
ما  يتراوح  مبلغ  على  تحصل  الخاصة  التكاسي  هذه 

إلى  البضائع  نقل  أجل  من  شيقل   )500-700( بين 
ما  وهذا  الغربية،  الضفة  أنحاء  أو  القدس  في  مناطق 

أكده أيضًا لطفي حسين.
االحيان  بعض  في  و  بأنه  حديثه  في  حسين  وأشار 
التكسي  سائق  بجانب  البضاعة  صاحب  يجلس 

الخاص حتى يضمن وصول بضاعته«.
الجمركية  الضابطة  تلعبه  الذي  الرقابي  الدور  وعن 
لدينا   «  : »الحدث«  لـ  حسين  قال   ،90 شارع  على 
السيارات  يراقب  وبدوره  المدني  اللباس  يرتدي  طاقم 
التي تهرب البضائع، ويبدأ الدور الرقابي من الجسر 
اإلسرائيلي، مرورًا بالبوابة التي تؤدي إلى شارع 90، 
لكشف  أنفسهم  والتجار  المندوبين  توظيف  تم  حيث 
الخاص  التكسي  بواسطة  تتم  التي  التهريب  أالعيب 

والذي يحمل لوحة إسرائيلية«.
تصل  حتى  السيارة،  مالحقة  تتم  »وبذلك  وأضاف: 
وقد  الفلسطينية،  السلطة  لسيطرة  تخضع  منطقة  إلى 
نقطة  أبعد  إلى  حتى وصل  المهربين  أحد  مالحقة  تم 
العبيدية، وتم ضبط ما بحوزته ومصادرة  وهي مدينة 

البضائع«.
وقد لقي الدور الرقابي الذي تلعبه الضابطة الجمركية 
اإلسرائيلية،  للسيطرة  يخضع  الذي   90 شارع  وعلى 
احتجاجا من قبل دولة االحتالل حسب ما ذكر حسين 

لـ »الحدث«.

%30 من المسافرين » تجار شنطة«
و  تاجر،   47 قبل عدة أيام كان يضم باص شاهين   «
3 مسافرين فقط« هذا ما أكدته المرأة التاجرة ) 30 

عاما( في اتصال هاتفي لـ » الحدث«.
وقال أحد سائقي السيارات الخاصة والتي تعمل على 
نقل الركاب على شارع 90:  »%30 من المسافرين عبر 
الجسر من األردن إلى فلسطين هم من تجار الشنطة 

أي مهربي البضائع« هذا ما أكده أحد السائقين.
»الحدث«:  لـ  اسمه  ذكر  رفض  الذي  السائق  وذكر 

يحمله  ما  تفتيش  في  الصالحية  أملك  ال  »انا كسائق 
واحد،  مهربا  نجد  قد  راكب   100 بين  ومن  الركاب، 
السائقين  بين  ما  وقد حصلت عدة مشادات ومشاكل 

والركاب نتيجة التفتيش«.
وأضاف: »احيانًا نجد ركابًا جددا، لذا قد نشعر بالشك 
لذلك  للبضائع،  مهربًا  الوقت  بذات  يكون  وقد  حينها، 
نمنعه من الركوب، ولكن قد حدثت بعض المواقف التي 
وتهريبها  البضائع  بتحميل  السائقين  بعض  بها  قام 
وقد  الغربية،  الضفة  من  مناطق  أو  القدس  إلى  سواء 

حصل السائق على مبلغ نقدي نتيجة هذا الفعل«.
حصلت  قد  حادثة  إلى  حديثه  خالل  السائق  وأشار 
الضابطة  قامت  حيث   ،90 شارع  على  فعلي  بشكل 
الدخان،  من  لكميات  تهريب  حالة  بضبط  الجمركية 
والتي كان من الممكن تهريبها من خالل سائق لسيارة 
خاصة تحمل لوحة إسرائيلية، وقد تم ايقاف السيارة، 

ومصادرة البضاعة المهربة.
أن  كسائقين  علينا  الصعب  »من   : حديثه  واستكمل 
نميز التاجر أي المهرب من المواطن العادي، والمعظم 
نساء، والمعظم أيضا يتعاملون في التهريب مع الجانب 
السائقين  أحد  بحق  شكوى  قدمت  وقد  اإلسرائيلي، 
وتم محاسبته من  المهربة،  البضاعة  بتفتيش  قام  ألنه 

قبل الجانب اإلسرائيلي«.
أو  الشنطة«  »تجار  بـ  تسميتهم  على  يتفق  قد  إذا 
المهربين، ولكن قد ال يتفق البعض على آلية التهريب 
حسب ما يصفها  لمهنة«  ذاتها، فكلما تطورت هذه » 
ولكن  التهريب.  في  طرقهم  وتطورت  زادت  التجار، 
أعين  من  وبمرمى  البضائع  يهربون  كيف  السؤال 
والفلسطينية؟  اإلسرائيلية  المعابر  على  المفتيشن 
تبيع  أن  المعابر  على  الحرة  األسواق  تسمح  وكيف 
هذه الكميات من الدخان والمعسل تحديدًا؟  ولماذا ال 
توضح الئحة وقوانين ظاهرة للمسافر الفلسطيني عند 

استراحة أريحا؟
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ويسرد أبو معاذ للحدث قصته وقال: “أغلقت األبواب أمامي، ولم 
أجد أي فرصة للعمل في أسواق الضفة، وإن وجدت تكون يوميتي 
50 شيكاًل فقط، الذي ال يكفي لسد حاجتي وعائلتي المكونة من 
7 أنفار، فجازفت مخاطرًا بنفسي الدخول إلى األراضي المحتلة 

بالتهريب، لصعوبة الحصول على تصريح بالصورة الطبيعية”. 
وتحمل  تصريح  دون  العمل  من  تعبت  “لقد  قائاًل:  حديثه  ويكمل 
اإلهانة والذل والمغامرات، وقررت البحث عن تصريح بأي طريقة، 
الهوية  يحمل  عربي  سمسار  من  تصريح  بشراء  ضالتي  ألجد 
للسمسار  شيكل   200 منها  شيكل   2500 بقيمة  اإلسرائيلية، 

والباقي للمشغل”.
المئات  وربما  العشرات  هناك  بل  الوحيدة  ليست  معاذ  أبو  حالة 
من العمال الفلسطينيين يبحثون عن فرصة مماثلة لشراء تصريح 
للعمل في الداخل المحتل، لكن هذا األمر ليس سهاًل كما يقول أبو 
معاذ، وخاصة أن تكاليف التصريح مرتفعه، وإذا لم يكن العامل 
هذا  كل  ومع  التكاليف،  تغطية  يستطيع  ال  مهنة،  يمتلك  أو  فنيًا، 

يتمنى أي عامل أن يحصل على فرصة للشراء، طالما لم يتوفر له 
تصريح بصورة طبيعية. 

صحيفة الحدث من خالل هذا التقرير تفتح ملف تجارة التصاريح، 
األموال  وجني  السوداء،  السوق  في  السمسرة  ظاهرة  وانتشار 
للسماسرة  شهريًا  العمال  هؤالء  يدفع  وكم  الفقراء،  من  الطائلة 

مقابل الحصول على تصريح للعمل في الداخل المحتل. 

ما تعريف سماسرة العمل؟
حسب ما يراه العامل أبو محمد من قرية عانين، هم مجموعة من 
المتعهدين في مختلف المجاالت، إما أن يكونوا فلسطينيين يعملون 
داخل »إسرائيل«، أو يحملون جنسيتها، أو »إسرائيليين«، لديهم 
سوق  في  فلسطينيين  عمال  تشغيل  من  تمكنهم  خاصة  عالقات 
العمل »اإلسرائيلي« األسود، وبظروف بائسة دون أية حقوق بعد 

منحهم تصاريح دخول لمناطق العمل. 
وعندما سألناه إذا كانت حقوق العامل ستضيع، فلماذا اشتريت 
األمر منه«، ويكمل  إال  المر  »شو جبرك على  التصريح؟ أجابنا: 
بين  ما  تتراوح  المحتل  الداخل  في  العامل  »أجرة  قائاًل:  حديثه 
150 إلى 250 شيكل، وصاحب مهنة أجرته اليومية ما بين 300 

أجرة  الفلسطيني  السوق  في  بالعمل  مقارنة  شيكل،   700 إلى 
العامل ال تصل 100 شيكل يوميًا، سواء كان صاحب مهنة أو ال 
يمتلكها، والجانب »اإلسرائيلي« يضع عراقيل كبيرة أمام العمال 
للحصول على التصاريح، وعملية التهريب إلى الداخل تحمل الكثير 
من المخاطر والمغامرات، وبالتالي أسهل الطرق وأيسرها شراء 
تصريح من مشغل إسرائيلي أو سمسار عربي، والتي تتراوح ما 
بين 1500 إلى 3500 شيكل، وأحيانا تصل إلى 5000 شيكل، 

حسب مدة التصريح، والمهنة، ومكان العمل«. 
من  والمالية،  االجتماعية  العمال  حقوق  أن  محمد،  أبو  ويؤكد 
قانوني،  غير  يعملون بشكل  أنهم  بحجة  وأتعاب تضيع،  إجازات 
مشيرًا إلى أن أرباب العمل »اإلسرائيليين« يهددون هؤالء العمال 

باللجوء إلى الشرطة، في حال طالبوا بحقوقهم. 

النص القانوني الدولي للحق في العمل
من حق العامل الحصول على تصريح دون أية رسوم، ألنها حق 
الحركة  بحرية  خاصة  اتفاقية  وهناك  الدولية،  االتفاقيات  توجبه 
للعمال وإلزام أي دولة محتلة بما فيها »إسرائيل« بضمان حرية 

الحركة والتنقل للعاملين من وإلى أماكن عملهم. 

أنواع التصاريح »من تحت الطاولة«
حسن أبو صالح سكرتير الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال 
الطاولة«  »من تحت  التصاريح  إلى أن  فلسطين في جنين يشير 
في  اإلقامة  مدة  أن  أي  صفر«  »صفر-  تصاريح  وهما،  نوعان، 
الداخل المحتل مفتوح ال يحدد بوقت أو تاريخ، وهذا النوع مشبوه، 
ألن مصدره المخابرات »اإلسرائيلية«، ومن يريد الحصول عليه ال 
بد من تقديم خدمة لهم، وحامل هذا النوع من التصريح، ومعظمهم 

من فئة الشباب، ال يحصل على أي حقوق عمالية مطلقًا.
من  تباع  التي  وهو  التصاريح،  من  الثاني  النوع  أما  وأضاف، 
عرب  مقاولين  أو  العامة،  للخدمات  مكاتب  أو  سماسرة،  خالل 
من  حقه  العامل  يأخذ  النوع  هذا  أن  إلى  مشيرًا  و«إسرائيليين، 

بعد أن واجه المواطن أبو معاذ، من إحدى قرى محافظة جنين، صعوبة في الحصول 
على تصريح للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، اضطر إلى شراء 
تصريح بقيمة 2500 شيكل، على أن يدفع هذا المبلغ شهريًا للمشغل اإلسرائيلي، 

وإال سيفقد التصريح إلى األبد. 

تحقق مكاسب مالية باهظة

تجارة التصاريح في السوق السوداء تستغل 
حاجة العمال الفقراء

قيمة التصاريح المباعة من قبل السماسرة ما بين 1500 – 5000 شيقل

بسبب ضيق الحياة في الضفة والعراقيل اإلسرائيلية في منح التصاريح يضطر العامل للشراء من 
السماسرة

أخطر التصاريح “غير المنظمة” هي تصاريح “صفر– صفر” الممنوحة من قبل الشاباك اإلسرائيلي

ماليين الشواكل يخسرها العمال شهريًا عند شرائهم التصاريح من السماسرة

ال توجد إحصائيات رسمية عن عدد التصاريح المباعة وعدد السماسرة

االحتالل يمنح امتياز 15 تصريحًا لكل عميل يعيش داخل “إسرائيل” ليواجه ظروف حياته السيئة

الحدث- رائد أبوبكر 

تقرير
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صاحب العمل لكن بصعوبة، ألن التصريح يكون من مشغل ويعمل 
لنيل  إثبات  بأي  االحتفاظ  إلى  العمال  داعيًا  آخر،  مشغل  عند 

حقوقهم. 

أين تكمن الخطورة؟
وخطيرة،  ظاهرة  أصبحت  التصاريح  تجارة  أن  صالح  أبو  أكد 
بالتصريح،  يتحكمون  الذين  المقاولين  قبل  من  تكمن  وخطورتها 
هنا  وتضيع  آلخر،  ومنحه  التصريح  إيقاف  المقاول  وبإمكان 

الحقوق، إن لم يحتفظ بأي إثبات.
 أما النوع األول من التصاريح »الصفر- صفر« أشار، أنها سهلة 
الحصول عليها، ألن المخابرات هي من تصدرها، وبالتالي إذا لم 
يقع الفلسطيني في وحل العمالة، يتم الضغط عليه لالرتباط، وإال 
ويهدد  التصريح  بإيقاف  المحتل  الداخل  في  العمل  من  سيمنع 
باالعتقال، موضحًا أن %90 ممن يمتلكون هذا النوع هم من فئة 

الشباب غير المتزوجين. 

الحدث تشهد
العمال  يدخل  الجلمة حيث  إلى حاجز  الحدث  توجهت صحيفة   
الشبان  48، والحظت وجود عشرات  المحتلة عام  إلى األراضي 
في العشرينيات من أعمارهم، ووجهت سؤااًل ألحدهم عن مصدر 
وعند  الفلسطيني،  االرتباط  من  أنه  بحذر  ليجيب  التصريح، 
استفسارنا عن كيفية امتالكه وهو غير متزوج، كان جوابه جاهزًا 
الجانب  عند  واسطة  يوجد  هل  سألناه  باستغراب  »واسطة«، 

اإلسرائيلي؟ ليرد بغضب: »بشطارتي جبت التصريح«.
 شاب آخر بعمر العشرين يرتشف القهوة عند محطة محروقات، 
أجاب بعفوية، بعد التأكد من عدم نشر اسمه أو صورته: »ال أملك 
خيارًا إال بشراء التصريح من مكتب للخدمات العامة، بقيمة 1500 
شيكل، أجني يوميًا ما بين 150 إلى 200 شيكل وأحيانًا أقل، فال 
يوجد عمل في السوق المحلي، سابقًا عملت على بسطة كنت أجني 

منها يوميًا ما بين 40 إلى 50 شيكل، فكيف أبني مستقبلي؟«

سماسرة نصابين
عبر صفحة التواصل االجتماعي الفيس بوك استطعنا التواصل 
توفر  أعلن عن  الذي  القدس،  السماسرة من قرى مدينة  مع أحد 
الكهف«،  بـ«أبو  نفسه  يلقب  كان  شيكل،   3000 بقيمة  تصاريح 
طلبنا منه تصريحًا فوافق، مشترطًا اللقاء بعد أسبوع إما بالقرب 
من حاجز الزعيم أو في مخيم شعفاط لتسليمه صورة عن الهوية 
الشخصية ودفع عربون 500 شيكل، وفي اليوم الموعود حاولنا 
االتصال به هاتفيًا لنجد أن الخط مغلق وحسابه على الفيس بوك 

أيضًا مغلق. 
محمد كميل مدير عام غرفة تجارة وصناعه جنين يقول، إن هناك 
دفع  على  الزبائن  مع  يتفق  »النصابين«  السماسرة  من  العديد 
عربون على أن يتم استالم التصريح بعد أسبوع لدفع ما تبقى من 
المبلغ، وبعدها يختفي السمسار بعد جمع مبلغ كبير من المال، 
ويعاود الكرة تحت اسم جديد ورقم هاتف جديد وصفحة فيسبوك 

جديدة. 

نصب من نوع آخر
عمال  نقابات  اتحاد  في  القانونية  الدائرة  سكرتير  إلى  وعودة 
قال: »أسعار التصاريح حسب  ابو صالح حيث  فلسطين حسن 
الحاجة، عرض وطلب، ويتراوح ما بين 1000 إلى 2500 شيكل«، 
مؤكدًا، أن فيها مجازفة ومخاطرة، فصاحب العمل بعد فترة من 
العامل  أو يغير اسم الشركة، وبالتالي يفقد  الزمن يعلن إفالسه 

حقه«. 
وحول دور االتحاد قال أبو صالح: »كل ما نستطيع القيام به إعالء 
فرص  وتوفير  للعمل،  التصاريح  من  بالمزيد  والمطالبة  الصوت، 
عمل في أسواق الضفة الغربية، ووقف هذه الممارسات من قبل 
البعض«، مطالبًا المؤسسة األمنية الفلسطينية بمالحقة سماسرة 
التصاريح، ومنع هذه الظاهرة التي تمس حقوق العمال، وتعتاش 
على آالمهم، ويعتقد أبو صالح، أن المؤسسة األمنية غير حازمة 
في تعاملها مع هذه الفئة، التي في الغالب، ترتبط بجهات لها نفوذ 

في دولة االحتالل. 

آلية الحصول على هذا النوع من التصاريح
سلطات  تصدرها  العمل  تصاريح  إن  معاذ،  أبو  المواطن  يقول 

لصالح شركات  االحتالل، »سواء بطرق شرعية أو غير شرعية« 
المشغل  أو  الشركة،  صاحب  يقدم  حيث  قائمة،  أو  وهمية 
»اإلسرائيلي«، أو المقاول العربي، طلبًا للحصول على تصاريح 
ل 30 عاماًل مثاًل في ورشة بناء ما، أو حقل زراعي، فيما يحتاج 
ببيعها  السماسرة  يقوم  تبقى  وما  عاماًل،   15 إلى  العمل  مكان 
سماسرة  هم  التجارة  في  يعمل  من  أن  مؤكدًا،  العمال،  إلى 
»إسرائيليون« أو عرب يحملون الهوية »اإلسرائيلية«، وال تستطيع 

السلطة الفلسطينية مالحقتهم. 

الغرفة التجارية تعاني من أزمة التصاريح
أن  على  كميل  محمد  جنين  وصناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير  أكد 
الغرفة تعاني من هذه الظاهرة، بسبب سماسرة التصاريح، وكافة 
وجود سماسرة  من  متأكدة  والشعبية  واألهلية  الرسمية  الجهات 
التصاريح التجارية، وهذا موثق، وهذه الفئة تستغل حاجة العمال 
الفقراء وتعتاش من ورائهم، مشيرًا إلى أن الجانب »اإلسرائيلي« 
يمنح تصاريح تجارية لتجار بصورة مباشرة دون وساطة الغرفة 
أن مخاطبات عدة  المدني، موضحًا،  االرتباط  أو مكتب  التجارية 
جدوى،  دون  لكن  األمر،  لحسم  االختصاص  ذوي  إلى  وجهت 
وخاصة بما يتعلق بإصرار الجانب »اإلسرائيلي« على إخفاء عدد 
التصاريح، التي يتم إصدارها للتجار بصورة مباشرة، معتبرًا، أن 
استمرار الوضع على ما هو عليه يلحق الضرر بالقطاع التجاري. 
يقارب  ما  على  تحصل  التجارية  الغرفة  أن  إلى  كميل،  وأشار 
وما  للغرفة،  منتسب  آالف   10 مقابل  كل شهر،  1150 تصريحًا 
تبقى من التجار الذين يمتلكون تصاريح تكون من تحت الطاولة، 
أي من خالل سمسار، موضحًا، أن غرفة جنين بحاجة على األقل 
من  التاجر  وخوف  األزمة،  من  للخروج  تصريح شهريًا،   800 ل 
السماسرة، وعدد  تعطل مصالحه يجبره على شراء تصريح من 
التجارية  الغرفة  أن  موضحًا،  سرقة،  أو  البتزاز  يتعرض  منهم 
خالل  من  المدني  االرتباط  مع  بالتعاون  األمور  ضبط  تحاول 
التحكم بالحصة، والتكيف مع الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن ما 
يقارب 1000 معاملة شهريًا بانتظار إصدار التصاريح من الجانب 

اإلسرائيلي. 
إلى  وصلت  فلسطين  في  االقتصادية  األوضاع  أن  إلى  يشار 
التقارير الصادرة عن جهاز اإلحصاء  مرحلة خطرة، ففي إحدى 
الفلسطيني تبين أن أكثر من 330 ألف عاطل عن العمل، وحسب 
خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن فلسطين لم تعد قادرة على حل 
مشكلة البطالة في ظل األوضاع السياسية واالقتصادية الراهنة، 

التي يسببها االحتالل اإلسرائيلي.

االرتباط الفلسطيني: ال صالحية بمحاسبتهم
إسمه،  عن  الكشف  عدم  فضل  الفلسطيني،  االرتباط  من  مصدر 
أن  مؤكدًا،  السماسرة،  بمحاسبة  لالرتباط  ال صالحية  أن  أشار 
بإصدارها  الصالحية  ذات  الجهة  عن  تصدر  المباعة  التصاريح 
إليها  العمال  حاجة  استغالل  ويتم  اإلسرائيلي،  الجانب  وهي 

الحصول  في  المواطنين  وتقييد حرية  االحتالل،  تعقيدات  بسبب 
على تصاريح العمل بصورة طبيعية، ويضطر المواطن للبحث عن 

سبيل آخر ليحصل بموجبه على تصاريح.
إما  تصاريح  طلبات  استقبال  في  محدد  االرتباط  دور  أن  وبين، 
بشكل مباشر، أو من خالل مؤسسات مثل الغرفة التجارية، ويتم 
التصاريح  الجانب اإلسرائيلي، ويتم توزيع  رفعها ومتابعتها من 

إلى العمال مجانًا. 
يشار، إلى أن االرتباط الفلسطيني في جنين يصدر شهريًا 1250 
تصريح عمل وبحث عن عمل، وتصاريح البحث عن العمل تصدر 
لكل شخص مرة كل 3 أشهر ولمدة خمسة أيام فقط، أما تصاريح 
الزراعة، والدخول إلى برطعة الشرقية الواقعة خلف جدار الضم 
دون  جميعها  تصدر  الجدار،  خلف  العمل  وتصاريح  والتوسع، 

تعقيدات، إال إذا كان صاحب التصريح عليه نقاط أمنية. 

ظاهرة التجارة بالعلن
مكاتب  من  فعدد  العلني،  بالظهور  أخذت  التصاريح  بيع  ظاهرة 
الخدمات العامة تعلن عن توفر التصاريح لديها، مراسل الحدث 
 5000 إلى  يصل  والذي  المبلغ  عن  وتساءل  المكاتب،  أحد  زار 
الزيارة،  لتصريح  شيكل  و2500  العمل،  تصريح  مقابل  شيكل 
من  تتم  إصدارها  وآلية  السياحة،  تصاريح  ثمن  شيكل  و3000 
نفوذ،  له  إسرائيلي  سمسار  بواسطة  فلسطيني  سمسار  خالل 
المواطن  على حساب  ذلك  كل  الجميع،  على  توزيعه  يتم  والمبلغ 

الباحث عن لقمة العيش. 
امتياز  يمنح  االحتالل  أن  موثوقة،  مصادر  وحسب  العلم،  مع 
15 تصريحًا لكل عميل متعاون مع جيش االحتالل يقطن داخل 

»إسرائيل« ليتمكن من العيش ويواجه ظروف حياته السيئة.

حسبة بسيطة
في حسبة لمعرفة مدى المخاسر التي يتكبدها الفلسطينيون خالل 
آالف   10 عددهم  أن  لنتوقع  سماسرة،  من  التصاريح  شرائهم 
ما  يكون  تصريح،  كل  على  شهريًا  شيكل   1500 بمعدل  عامل، 
يخسره العمال للسماسرة 15 مليون شيكل شهريًا، وطبعًا المبلغ 

أكبر من ذلك بأضعاف. 

إحصائيات
الغربية  الضفة  في  ألف   300 تجاوز  العمل  عن  العاطلين  عدد 
في  منظمة  بتصاريح  يعملون  فلسطيني  ألف   100 غزة،  وقطاع 
المستوطنات  في   29,716 منهم  والمستوطنات،  المحتل  الداخل 

و65,910 في الداخل المحتل.
ال توجد إحصائيات رسمية عن عدد التصاريح المزورة، والتصاريح 
للعمال من خالل السماسرة، أو عدد تصاريح صفر-  التي تباع 

صفر التي تمنح من المخابرات »اإلسرائيلية«. 
الفلسطينيين تصاريح عمل  الشبان  »اإلسرائيلي«  الجانب  يمنح 

شريطة أن يكونوا فوق 22 عامًا ومتزوجين.
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بهذه الرؤية راح يشرح لنا السفير كفاح عودة، سفير فلسطين لدى إسبانيا 
وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، مالمح العالقات الفلسطينية الدولية 
على أكثر من صعيد حول العالم، مؤكدًا على أن المعارك السياسية ال تقل 
ضراوة عن المعارك المسلحة، إن لم تكن أكثر أهمية، ببساطة ألنها هي 
التي ترسم الخطط واالستراتيجيات، وتحصد النتائج على أرض الواقع 

بالسلم ال بالحرب.
طموح  ذات  سياسية  أقطاب  لصعود  ونظرًا  عودة  السفير  به  تقدم  مما 
دولي وإقليمي، على الصعيدين السياسي واالقتصادي، كان لزامًا على 
الدبلوماسية الفلسطينية تغيير أساليب معركتها وتوسيع دائرة أصدقائها، 
بناء على قاعدة أن السياسية فن المتحرك ال الثابت. وهو ما لوحظ في 
السنوات الخمس األخيرة، مع تسجيل الدبلوماسية الفلسطينية للعديد من 
النقاط السياسية التي مكنتها في أكثر من محطة من عزل دولة االحتالل، 
الفلسطينية وآخرها تصويت مجلس  الدولي بالحقوق  باتجاه االعتراف 

األمن لصالح الحق الفلسطيني ضد سياسة االستيطان اإلسرائيلية.
ولكن، ماذا عن متغيرات البيئة السياسية سواء في الشرق أو في الغرب؟ 
وماهية األسلحة التي نمتلكها سياسيًا ويمكننا بها أن نراكم هذا الفعل 
الدبلوماسي؟ وفي الجهة األخرى، علينا أن نتساءل بصوت عال عن الشأن 
بصورة  يضر  بدأ  بشكل  أمده  طال  قد  االنقسام  وأن  خاصة  الداخلي، 
وما  والدولية؟  اإلقليمية  األجندة  على  الفلسطينية  القضية  وحضور 
استثمار هذه  يمكن  وكيف  فتح؟  لحركة  السابع  المؤتمر  أهم مخرجات 
المخرجات لصالح إنهاء ملف المصالحة؟ بهذه األسئلة وغيرها، حاورنا 
السفير كفاح عودة الذي أشار إلى متغيرات البيئة السياسية في الشرق 

بالقول:
إن تفتيت العراق وتدمير ليبيا واستنزاف مصر لم يأت من فراغ، الهدف 
منه، هو تحول الدول العربية إلى دول طائفية مما يبرر إلسرائيل المطالبة 

بدولة يهودية، وعليه تصبح هي المستفيد الوحيد، مما يدور في اإلقليم.
ولذا يمكننا القول إن التطرف لم يخلق من العدم، فأهمية الدول المذكورة 
على الساحة العربية، يجعل فكرة اليد اإلسرائيلية المصنعة لهذا التطرف 
حاضرة ومؤكدة، فتفتيت الدول العربية الكبرى وخلق حالة عدم االستقرار 

وطائفية المشهد كلها دالئل على المستفيد األول وهي إسرائيل.

في المقابل أين الفلسطيني مما يحدث سواء على 
المستوى اإلقليمي أو الدولي؟

الفلسطينيون موجودون في كل أنحاء العالم، وقدراتهم مذهلة وتأثيرهم 
كبير، فضاًل عن كون قضيتنا، قضية عادلة والقانون الدولي وقرارات األمم 
المتحدة باتت لصالحنا، وأصدقاؤنا في كل أنحاء العالم في تزايد، لذلك 
كله نحن قادرون على نشر عدالة قضيتنا على كل المستويات وبقوة، فال 
يجوز أن نسلِّم بأن الصعوبات قدر على شعبنا. ولذا انتهجت الدبلوماسية 
الفلسطينية، سياسة محاصرة إسرائيل سياسيًا حول العالم، حتى بات 

أبو مازن »اإلرهابي الدبلوماسي« من وجة نظرهم.

ولكن هناك متغيرات عدة حدثت وما تزال في الشرق 
األوسط وحول العالم أيضا؟

إننا ال بد أن نؤثر ونتأثر بمثل هذه المتغيرات، هذا أمر طبيعي ومطلوب، 
في قضية وعد ترامب نقل السفارة إلى القدس مثاًل، علينا أن ندرك أنها 
قام  سابقا  األمر،  هذا  عن  فيها  الحديث  يتم  التي  األولى  المرة  ليست 
الكونغرس األمريكي بتمرير نفس المشروع ولكن تم تعطيلة أو وضعه 
في األدراج، ليس حبًا في الفلسطينين، ولكن ألنهم، وأقصد األمريكيين لن 

يقبلوا اتهامهم بخرق قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن.
في المقابل، انتخاب ترامب من قبل األمريكيين واقتران قدومه بالفترة التي 
ينشغل فيها العالم العربي بحروبه الداخلية، وبالنظر إلى تضخم حالة 
عدم االستقرار ال بد لنا أن نتأثر، ولذا علينا أن نمد الجسور الدبلوماسية، 
ونبحث عن طريقة لالستفادة من وجود ترامب بداًل من محاربته، تحديدًا 
حين ندرك أن الواليات المتحدة األمريكية دولة عظمى ودولة مؤسسات 
وأحد مبادئ وجودها في األمم المتحدة، يكمن هو حفظ السلم واألمن 

الدوليين.
وعليه علينا أن نعي، أنه ليس من السهل على مستشاري ترامب تنفيذ كل 
ما يقولونه،  خاصة في موضوع الصراع العربي اإلسرائيلي، لكن علينا 
الدولي  القانون  الحائط  بعرض  ترامب  أن يضرب  االستعداد الحتمالية 

وقرارات مجلس األمن وهذا ما نفعله. 

هل يمكن استثمار سياسة ترامب المعلنة باتجاه 
الداخل األمريكي، لصالح استقطاب رعاية أوروبية 

لقضية الشرق األوسط؟
العالم ال يقتصر على الواليات المتحدة، نعم هي قوة عظمى ولها نفوذ 
كبير، لكن هناك في المقابل قوة صاعدة مهمة جدًا، وهي »البريكس«، 
وتتشكل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهي قوة 
اقتصادية وعسكرية هائلة، وفلسطين تستطيع االستفادة منها، وهذا ال 

يعني عداء للواليات المتحدة األمريكية، أو االستغناء عن أوروبا.
كفلسطينين  وسنستفيد  بأوروبا،  استهان  االنتخابية  حملتة  في  ترامب 
من هذا الموقف، إسبانيا مثال إحدى الدول األوروبية التي تدعم القضية 
األوروبية جميعًا هي دول  والدول  الفلسطينية، وهذا ضمن سياساتها، 
دول  لدى  الحكم  ألن  بسهولة،  فيها  السياسيات  تتغير  وال  مؤسسات، 
أوروبا ليس حكمًا فرديًا، أو دكتاتوريًا، بل هي دول مؤسسات وبرلمانات 

ومجالس شيوخ، ومجتمع مدني.

حاليًا لغة المصالح هي من تجمع االصدقاء، فهل 
توجد مصالح لآلخرين لدينا ويمكن أن نستثمرها؟

الجانب الفلسطيني يجب أن يبحث عن مصالح األصدقاء واألشقاء التي 
يمكن أن تتحقق عندما يتحقق السالم، إضافة إلى أن تلك الدول لديها 
مبادئ، منها ما له عالقة بحقوق اإلنسان، والقانون الدولي، وقرارات األمم 

المتحدة، ولذا يجب علينا البحث عن تلك المصالح واستثمارها حتى ال 
نترك وحدنا. ببساطة لدينا أصدقاء، وعلينا أن نوسع الدائرة لنقيم عالقات 

مع الكل، فال نحصر عالقتنا بأصدقائنا فقط.

من خالل تجربتك الشخصية بوصفك سفيرا لفلسطين 
في إسبانيا، ما هي السياسة الدبلوماسية التي يناط 

بسفرائنا العمل عليها؟ 
عندما ذهبت إلى إسبانيا كان الذي يحكمها وقتذاك الحزب االشتراكي، 
هو حزب المعارضة، فحافظت على  وكان حزب اليمين )الحاكم حاليا( 
عالقة ودية مع المعارضة وقتها، الن صاحب السلطة اليوم سيكون غدا 

معارضة، وهذه عادة الدول الديمقراطية بشكل عام.
مثال  فتح سابقًا،  في  الخارجية  العالقات  نبيل شعث، مسؤول  الدكتور 
ُدعَي لمؤتمر الحزب الشعبي في إسبانيا علمًا أنه كان األجنبي الوحيد 
المدعوِّ لذلك المؤتمر، ولذا أقول: إنه من الضروري أال تقتصر عالقتنا مع 
أصدقائنا فقط، بل من المهم أن نكسب من يقفون في الوسط ونعمل على 

تحييد خصومنا دون إهمال أصدقائنا.
القوى  كل  مع  العالقات  أوطد  إقامة  على  حريصون  فلسطين  سفراء 
واألحزاب  والكنيسة،  المدني،  المجتمع  البلدان  هذه  ففي  السياسية، 

السياسية، وكل مؤسسات المجتمع، حاضرة ولها تأثير.
وهذا يعني أن السفراء مجبرون على إقامة عالقات مع الكل، كي نحافظ 
على مكانة فلسطين في سياساتهم المقبلة، سواء تغيروا نحو اليمين أو 

نحو اليسار.

كيف تقيم حركة مقاطعة إسرائيل في الغرب تحديدًا؟
هناك تنامي للوعي حول العالم تجاه قضيتنا الوطنية وتنامي للدعم الشعبي 
لها باإلضافة إلى الدعم الرسمي ولذلك هناك تعاظم لدور حركة المقاطعة 
الناشطة في أوروبا والواليات المتحدة، وهي حركة مهمة جدًا، ومستمرة 
في التعاظم على الرغم من اتهامها بالعنصرية والتحريض ضدها من قبل 
إسرائيل والجهات الداعمة لها ونحن نرفض هذه المحاوالت. لماذا يحّرم 
األمم  وقرارات  الدولي  القانون  تنتهك  دولة  وجه  في  نمارسها  أن  علينا 

المتحدة، وتنتهك حقوق اإلنسان كل يوم؟
ولذا أقول: إن المقاطعة هي وسيلة ذات طابع سلمي، وهي مشروعة، ونحن 
لسنا ضد الشعب اإلسرائيلي، وال نسعى لمحاربة المواطن اإلسرائيلي 
البسيط. ولكننا ضد سياسة االحتالل، وسنقاومه بكل الوسائل المتاحة 
فيما  المتحدة،  األمم  إلى  ذهبنا  لذلك  الدولي؛  القانون  عليها  نص  التي 
الجنايات  محكمة  إلى  الذهاب  من  منعنا  ويحاول  بل  يرفض  االحتالل 

الدولية، والسؤال لماذا؟ 
يخترعوا سياسة  لم  الفلسطينيين  أن  أيضًا،  نذكر  أن  بنا  وهنا جدير   
المقاطعة، ولكن استوردناها من الواليات المتحدة وأوروبا، عندما طبقت 
ضد حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، فلم يكن مسموح ألي فريق كرة قدم 
على سبيل المثال أن يشارك في اللعب في أي دولة أوروبية بما في ذلك 
بريطانيا، وهذه المقاطعة أدت النهيار نظام التمييز العنصري في جنوب 

إفريقيا، واآلن تنعم جنوب إفريقيا بديمقراطية يتساوى فيها الكل.
وعليه يجب أن يدراك االحتالل ومن يقف وراءه، أن الشعب الفلسطيني لن 
يسّلم ولن ييأس، بل سيستمر في مقاومته، بكل األشكال المتاحة، والتي 

نص عليها القانون الدولي.

هل الجانب السياسي الفلسطيني جاد في رفع 
قضية على بريطانيا فيما يخص وعد بلفور؟

 ما يريده الجانب السياسي الفلسطيني من بريطانيا أن تعترف باعتدائها 

في السياسة الدولية، الفلسطيني حاضر وبقوة في كل مكان، بقدرات مذهلة، 
وتأثير كبير، والعالم ال يقف على الواليات المتحدة األمريكية فقط، فهناك قوى 

دولية آخذة في الصعود ولها تأثيرات اقتصادية وسياسية مؤثرة.

الكونغرس األمريكي أقّر سابقًا نقل السفارة وتصدينا للقرار 

كفاح عودة لـ الحدث:
المعارك السياسية ال تقل ضراوة عن المعارك المسلحة

ومهمة فتح وضع العناوين وعلى القيادة وضع التفاصيل والتنفيذ
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على حقوق الشعب الفلسطيني، فهي لم تعطي هذا الوعد أثناء انتدابها 
لفلسطين بل حدث ذلك عام 1917، وهنا علينا أن نسألهم، أي بريطانيا، 

لماذا لم تعطوا اليهود وعدا بوطن قومي على أراضيكم؟! 
ببساطة نحن نريد اعتراف بريطانيا بارتكاب هذا الخطأ، هو أقل ما يمكنها 
فعله بعد مئة عام على هذه الخطيئة، عليها أن تعترف بهذه القضية، وعليها 

االعتراف بدولة فلسطين.

هل يعني االعتراف استحقاقات مالية على بريطانيا، 
كالتعويضات مالية مثال؟

كي  للجلوس  البريطانيين  ندعوا  زلنا  وما  بالتقادم،  تسقط  لن  حقوقنا 
نحسم األمر، فبريطانيا ارتكبت جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وعليها 
ان تساهم في الحل. وطريقة الحل واضحة لنا من خالل تمكين الشعب 
الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة ذات سيادة... على بريطانيا أن تسقط 

من سياستها أسلوب التغطية على االحتالل وممارساته العنصرية.
المتحدة  الواليات  هما  االحتالل  جرائم  على  تغطي  التي  الدول  أكثر 
الدولي  القانون  تنتهك  مارقة  دولة  يدعموا  أال  بهما  واألجدر  وبريطانيا، 
واإلنساني كل يوم، ألن ذلك ال يليق بدول عظمى ارتضت أن تكون ضمن 
منظومة األمم المتحدة المسؤولة عن حماية األمن والسلم الدوليين، خاصة 
بعد أن أظهر الشعب الفلسطيني متمثاًل بقيادته مرونة سياسية واعترافًا 

بدولة إسرائيل.
التاريخية  فلسطين  مساحة  من   22% على  دولة  هو  به،  نطالب  ما  كل 
وعاصمتها القدس، فال يعقل أن يكون ذلك بحاجة للمناقشه مع الدول 

العظمى.
فلسطين  أصبحت  أن  بعد  إال  دعوى  نرفع  أن  بمقدورنا  يكن  لم  نحن 
عضو كامل في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. وقبل 
ذلك، توجهنا لمحكمة العدل الدولية إلصدار فتوى حول جدار الفصل 
أقمناها عبر وسطاء من خالل معركة كبيرة ولفة أكبر وبالرغم من التهديد 

األمريكي. 
نحن اآلن نتعاون مع محكمة الجنايات الدولية التي ما زالت في مرحلة 
الدراسة األولية للحالة في فلسطين وندرك أهمية هذا الجهد الذي يستمر 
رغم المعارضة الشديدة من قبل الواليات المتحدة األمريكية وغيرها لكن 
نحن لن ندخر جهدًا في توظيف كل ما هو متاح من أدوات دبلوماسية 

وقانونية لحماية شعبنا والحفاظ على حقوقه. 

إلى أي مدى ممكن أن نستفيد سياسيًا من هذه 
الدعوى؟

نريد أن نرسل رسالة للعالم مفادها أننا شعب انتهكت حقوقه وهو ال يبحث 
عن عملية ثأرية بل يبحث عن حقوقه. وإننا نريد دولة مستقلة ذات سيادة 
وليس دولة كنتونات كما تريدها إسرائيل لنا، لن نقبل بدولة على حدود 
مؤقتة وال بأن تكون العاصمة أبو ديس، نريد دولة كاملة العضوية وذات 
سيادة على حدود الرابع من حزيران وحاًل عاداًل لقضية الالجئين على 

أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة«.
 إن سياسة بريطانيا هي سياسة تابعة بشكل أو بآخر لسياسات اإلدارت 
األمريكية المتعاقبة، ومع ذلك محاولة جر أوروبا بما فيها بريطانيا إلدخالها 
في مظلة الرعاية الدولية لعملية السالم قائمة، عليهم أن يكونوا شركاء في 
السالم وهذا ال يقتصر على دول أوروببية بل على الدول الوازنة مثل جنوب 

إفريقيا والبرازيل باإلضافة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس األمن.
عليهم أن يفهموا إن عدم حل الصراع العربي واإلسرائيلي سيؤثر سلبا 
نريد  فنحن  لذا  الدوليين،  واالسقرار  األمن  على  وبالغ  ملحوظ  وبشكل 
الدول  والحصول على ضمان من هذه  وعالميًا،  أوروبيًا  دوليًا  حضورًا 

بالتزام إسرائيل بأي حل يتفق عليه.

هل حركة فتح في مؤتمرها السابع ناقشت كيفية 
إدخال أوروبا كالعب رئيسي في عملية السالم؟

البرنامج الفتحاوي السياسي يدعو لمؤتمر دولي للسالم بحضور دولي 
وضمانات دولية، على أسس مرجعية القرارات الدولية ذات الصلة والقانون 
الدولي، وجدول زمني محدد إلنهاء االحتالل، واالعتراف اإلسرائيلي بدولة 

فلسطينية مستقلة، كما اعترفنا نحن بدولة إسرائيل.
وضع  التنفيذية  قيادة  وعلى  العناوين،  وضع  مهمتنا  فتح  في  نحن   

التفاصيل والعمل عليها.

ما هو تقييمك لمدخالت ومخرجات مؤتمر فتح السابع 
في ظل عدم اختالف الخطاب السياسي بخاصة 

خطاب الرئيس؟
السهل  من  ليس  توجه  بلفور  وعد  قضية  طرح  فمثاًل  اختلف،  الخطاب 

أن تأخذه القيادة الفلسطينية على عاتقها، وكذلك الحديث عن المقاومة 
القيادات والكوادر في المقاومة الشعبية، وأن  الشعبية، وطلب مشاركة 
تصبح ذات طابع شعبي، وأن يشارك كل شعبنا فيها، فال تقتصر على 
نخبة معينة، وأن نواصل المقاومة الشعبية حتى دحر االحتالل، كل هذا 

خطاب جديد.
وعلينا أن ننتبه إلى تصميم حركة فتح على أن يعرف االحتالل أن مواصلة 
بل  بالخطابات،  يتحقق  ال  وهذا  له،  مكلفًا  سيكون  أرضنا  على  وجوده 
يحتاج للعمل على األرض. فال بد أن يشعر االحتالل أن هناك ثمنًا باهظًا 
الستمراره، وأنه سيجدنا في كل مكان، في فلسطين، وخارجها، وأننا لن 

نسلم.
عليهم أن يفهموا أننا نرى األحياء من أبناء شعبنا الذين هجروا وطردوا 
من بيوتهم، وما زالوا يحملون مفاتيح تلك البيوت، على أمل العودة لها 

يومًا.
نحن من عشرات األعوام نتحدث عن تحرير فلسطين، فهل من التجديد أال 
نطرحه مثاًل؟ إن الحديث ذاته هو حديث قديم جديد ولن يسقط طالما بقيت 
فلسطين محتلة، وإذا كانت بعض القضايا قد طرحت قبل أشهر، فال يعني 
ذلك أنها أصبحت قضايا قديمة، بل علينا أن نكررها ونستمر في النضال 

حتى تحقيق كافة أهداف شعبنا في التحرر.

يرى العديد من المراقبين أن الدماء في حركة فتح لم 
تتجدد في انتخاباتها األخيرة، ماذا تقول؟

االنتخابات هي انتخابات، وال أحد يقرر من يفوز ومن يخسر، ثانيا هناك 
دخول للشباب في اإلطارين القياديين للحركة، في اللجنة المركزية، وفي 
المجلس الثوري، فوزير التربية والتعليم هو من الشباب، ودالل سالمة 

شابة، وفي المجلس الثوري هناك عشرات الشباب.
 ذلك كان للحفاظ على حكمة الشيوخ واندفاع الشباب، وإطار المجلس 
تحضيرهم  يتم  الشباب  وهؤالء  المركزية،  اللجنة  إلطار  مماثل  الثوري 
تركيبة  وأحيانًا  انتخابات،  هذه  لكن  مركزية،  لجنة  أعضاء  ليصبحوا 
المؤتمر تفرض نوعية المنتخبين، وأنا كنت أفضل أن تكون هناك أكثر من 

امرأة في اللجنة المركزية مثاًل.

وماذا عن غياب القدس من اللجنة المركزية؟
 القدس لم تغب، فهي حاضرة في المجلس الثوري بقوة، وفي المركزية 
أو عضو  لجنة مركزية  تكون عضو  أن  بين  فرق  أن تحضر، وال  أتوقع 

مجلس ثوري.
اتهامات تجاهل القدس هي اتهامات ظالمة للمؤتمر، فهو لم يهمل القدس، 
ولم يهمل غزة، فأكثر موضوعين أخذا اهتمامًا هما القدس وغزة، باإلضافة 
إلى سوريا، نحن ال نرى دولة فلسطينية بدون القدس، وال نرى حاًل للصراع 

بدون القدس، فهي جزء ال يتجزأ من قضيتنا.

كيف تلقيت خطاب حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 
في المؤتمر السابع، وإشاراته اإليجابية الواضحة؟

كان جمياًل من فتح أن تدعو كل الفصائل والقوى لحضور المؤتمر، بالرغم 
من االختالف، ونحن ال ننكر أن حماس جزء من الشعب الفلسطيني، حتى 
لو لم نتفق معها، وهم ألقوا خطابهم، ولكن في النهاية هناك تقاليد في 

العمل الوطني الفلسطيني، وال يوجد فصيل يستطيع أن يبتلع الكل.
في المقابل أثبتت فتح أنها العماد األساسي في منظمة التحرير الفلسطينية، 
فاأليدلوجيا في حركة فتح فضفاضة جدًا، فنرى فيها اليمين، واليسار، 
فكل مواطن من  أحدًا،  وقوميين وإسالميين، وهي ال تستبعد  والوسط، 

شعبنا يستطيع أن يجد له مكانًا في فتح. 

هل حركة فتح جادة في الدفع بإنهاء ملف االنقسام؟
فتح جادة في التزامها بإنهاء اإلنقسام والمصالحة قبل المؤتمر وبعده، 
فهذه مهمة أساسية عند كل الفلسطينيين. وفي هذا السياق يجب أن أنوه 
إلى أمر في غاية األهمية وهو رؤية فتح للنظام السياسي في فلسطين. 
نحن نسعى لترسيخ نظام سياسي ديمقراطي ويحترم حقوق المواطنين 
جميعًا بغض النظر عن المعتقد أو التوجه السياسي. نريد بناء دولة لكل 
مواطنيها، تحترم الحريات وال تسمح ألي طرف أو مجموعة بفرض رؤيتها 
االجتماعية أو الدينية على اآلخرين وتعمل فيها القوى السياسية لخدمة 
شعبنا وقضيته في هذا اإلطار. التنافس السياسي يجب أن يكون عبر 
قاعدة خدمة القضية الوطنية واحترام النسيج االجتماعي لشعبنا والحفاظ 

على التنوع فيه. 

هل الدعوة النعقاد المؤتمر الوطني خالل ثالثة أشهر 
إشارة للبدء في إنهاء ملف االنقسام؟

آمل ذلك، فهذه مصلحة للشعب الفلسطيني قبل أن تكون مصلحة لفتح، 

وإنهاء االحتالل خالل حالة االنقسام أمر شبه مستحيل، ولذا فإن إنهاء 
االنقسام هو شرط االنتصار، وشرط نجاحنا في مواجهة االحتالل... أنا 
شخصيًا ال أتفق مع حماس، ولكنني أعترف أنها جزء من شعبنا، وال يمكن 
إلغاؤها، وال نسعى لذلك، فنحن نريد من هذه الطاقات أن تعمل لفلسطين، 
بغض النظر عن المعتقد الديني أو السياسي، بل على الجميع أن يعي أن 

الوحدة هي مطلب الشعب.
هل كان هناك غياب أو تغييب للشريحة األوسع من أعضاء فتح غزة عن 

المؤتمر؟
أعضاء فتح الغزاويين لم يتم إقصاؤهم، بل المانع األمني اإلسرائيلي هو 
ما أقصاهم، فالمؤتمر صّوت على تمكينهم من الترشح واالنتخاب، وجرى 
فتح الباب لهم في غزة، وكان هناك بث »فيديو كونفرنس«، لذلك لم ُينَتقص 
من حقوقهم، فبالنسبة لنا غزة جزء عزيز من وطننا، والسلطة اهتمت دائما 
بها، والسلطة تدفع أكثر من نصف موازنتها إلخواننا في غزة، ونحن ال 

نمّن عليهم بذلك.
السلبيات التي وجدها »المواطن« كفاح عودة في المؤتمر السابع لحركة 

فتح؟
المؤتمر لم يكن »للمالئكة«، وثانيًا الصفة في المؤتمر هي صفة تمثيلية، 
من  كل  وليس  فتح،  عناصر  أفضل  المؤتمر هم  كل من حضروا  فليس 
نجحوا في االنتخابات هم أفضل من حضر المؤتمر، فلعبة االنتخابات 

تحصل في كل الدنيا.

ما الذي كنت تتمنى أن تراه في المؤتمر ولم تجده؟
كنت أتمنى أال ينظر الناس للجغرافيا، فنحن أبناء حركة واحدة، وفلسطين 
صغيرة بمساحتها، كبيرة بفعلها وتاريخها، فقد عملت في فتح سابقًا، ولم 

يكن أحد يعلم اسمي الحقيقي، أو ديني، أو من أي مدينة أنا.  

هناك من انتقد غياب الحوار على البرامج السياسية 
في كواليس المؤتمر، ماذا تقول في هذا الشأن؟

البرنامج السياسي عادة يناقش في اللجان، وكان هناك لجنة سياسية 
نوقش فيها الكثير من القضايا، ففي كل المؤتمرات تأخذ االنتخابات الحيز 
األكبر، وبرغم ذلك كانت هناك نقاشات عدة للبرنامج السياسي، ومالحظة 
األخ نبيل ربما تشير إلى أن الكثيرين قد تغيبوا عن هذه اللجنة، والغائب 

يتحمل مسؤولية غيابه.
قبل المؤتمر كانت هناك نقاشات دارت حول القضايا السياسية بشكل 

أوسع، ولهذا تشكلت لجنة سياسية. 

هل سيلعب المجلس الثوري دور الرقيب على األداء 
الحكومي؟

المجلس الثوري ليس مخواًل ليلعب هذا الدور ألنه إطار قيادي في حزب 
سياسي، من يلعب هذا الدور هو المجلس التشريعي، بالتالي علينا أن 
يكون هناك مجلس  انتخابات تشريعية ورئاسية مقبلة حتى  نسرع في 
تشريعي مسؤول يعمل بدور الرقابة على أداء الحكومة وغيره من المهام.

هل سيقول المجلس الثوري آراءه في الوزراء 
الفتحاويين؟ 

المجلس الثوري سيقوم بهذا الدور، ونحن كفتح نتحمل مسؤولية أداء 
الحكومة اإليجابي والسلبي، رغم كوننا غير مسؤولين عنها، فهذه الحكومة 
هي للشعب الفلسطيني، ونحن جزء من هذا الشعب، ونحن كحركة كبيرة 
وواسعة من حقنا أن ندافع عن هذه الحكومة طالما أنها تعمل بتكليف من 

الرئيس الفلسطيني الذي هو رئيس فتح أيضًا.
 ندافع عنها ونبدي المالحظات تجاهها وال نخشى أحدًا، لكنها ليست 
حكومة خصوم هي حكومة الكل الفلسطيني لسبب بسيط هو أنها جاءت 

بالتوافق مع الكل الفلسطيني بما في ذلك حماس.

في ختام حوارنا ما الكلمة التي تقولها للشعب 
الفلسطيني أينما وجد بشكل عام، وللفتحاويين 

بشكل خاص؟
أريد القول: إن شعبنا الفلسطيني، شعب عظيم أكثر مما نتخيل، ويالحظ 
ذلك من طريقة تعامل األجانب معنا خارج فلسطين، فهناك إيمان عميق، 

بأننا سنحقق أحالمنا وأمانينا في الحرية قطعًا.
 نحن نحاول أن نختصر من معاناة شعبنا ما أمكن، وللشعب أن يثق أن 
ال يوجد أحد في القيادة ال القديمة وال الجديدة، لديه استعداد للمساومة 
على حقوق الشعب الفلسطيني، فما لم يوافق عليه ياسر عرفات لن يوافق 

عليه أحد بعد ياسر عرفات.
 وأقول ألبناء الحركة، مزيد من الوحدة، حتى ننجز المهام المقبلة التي هي 

كبيرة وكثيرة في المستقبل القريب.
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ثقافة

.1
صار مما يتعّذر على القارئ، في زمٍن تخبُّ فيه األقالم إلى الرواية، 
قّلة  تذهب  وإْذ  النص.  من  ينتظره  وما  بشغفه  تليُق  قصة  يجد  أْن 
تتيحها،  التي  القولية  المسافة  استغالل  بغرض  الرواية  إلى  قادرة 
القصصية  التجربة  عسر  من  هربا  الباب  هذا  تقتحُم  الكثرة  تظّل 
ال أكثر وال أقّل. وقد يتساءل القارئ كيف تكوُن القصة أصعب من 
الرواية؟؟لكن ليس هذا هو القصد، فكل جنس أدبّي صعب، والمقارنة 
ضرب من الغباء، لكّن القصد أّن عسر القصة في صغر حجمها، كما 
أّن عسر الرواية في طوله. وفيما يخص القصة فالرهان مستصعب، 
كافيا  اثنين  أو  شخصية  مع  واحد  حدث  يكوَن  أْن  يمكن  كيَف  إْذ 
للغوص في أعماق الموضوع، ولتقديم رؤيا على سعتها يتم تأثيثها بمبررات جمالية صارمة على 
بناء النص، وبمبررات أكثر صرامة حين يأخذ نص على عاتقه حلم التجريب والحفر واالشتغال.

.2
من هذه الصعوبة التي يقتضيها المتن القصصّي يقّدم القاص الجزائري طارق لحمادي نصوصه 
التي تبنى على رؤى مختلفة تبتدئ من العمل على البناء لتصل إلى التجريب بلغة واثقة الخطو، 
احتماالت  على  واضحة  بأريحية  االشتغال  من  صاحبها  تمكِّن  مبهجة  عافية  على  البنية،  متينة 
تشكيل الجملة الواحدة، وعلى إمكانات جعلها متتالية تحقق الحدث وتنِضج السرد. وألّن الكالم 
جميع  على  الضوء  يسلط  أْن  لمقال  يمكن  ال  التوحيدي،  حيان  أبو  أقّر  كما  صعب  الكالم  على 
االشتغاالت عند كاتب ما، ولكن بإمكانه، حين يحّدد ما يروم من اشتغاالت النص، أْن يقول الكثير 
إلى  ميٌل واضح  ولدى طارق  العمل.  الكل في  الذي هو أساس  الجزء  اليد على  من خالل وضع 
ال  وهو  آخر،  إلى«فرويد«  البطل  تحّول  النص  عن  غريبة  كأفكاٍر  ال  النفسية،  المعرفة  استثمار 
التوّتر الدرامي الذي يتنامى شيئا فشيئا ليرسم  يحتاج ذلك، بل كفعٍل يحُدث، ويساهم في بناء 
الطريق أو أرباعه إلى مصير الشخصيات، ويحُدث هذا في متنه حين ال يقول القاص إاّل ما ينير 

بعض العتمة في الحكاية، تاركا لمخيلة القارئ أْن تفكِّر في بقية الطريق.
.3

تمتاز الشخصية، فيما قرأُت من نصوصه، بالحركية والفعل، ال بالكالم والثرثرة. يعود ذلك إلى 
اهتماٍم واضح من القاص ببناء الجانب النفسّي للشخصية باعتباره المسلك األّول لجعل القارئ 
يؤمن أّن البطل حقيقي. وهنا مأزق بعض القصص والروايات حيث البطل هو مجّرد اسم ُينسُب 
إليه كالم المبدع بشكٍل مفضوح ومضحك. لعّل هذا ما انتبه إليه طارق، فتجّنبه في كتابة تحيي 
ليتمّثل المتلقي تفكيرها، بعض رؤيتها إلى العالم، بعض  الشخصية بالوصف المختزل والكافي 
الصمُت  ذاك  وبالبياض؛  الحدث،  وتثوير  بالقص  مالمحها  من  تبقى  ما  يتّم  ثم  أيضا.  مشاعرها 
يتالعب،  الذي  النص  في  ليشارك  القارئ  يستفز  وهو  شيء  كّل  ليقول  شيء  أي  يقول  ال  الذي 
ا يقول كّل شيء فشّمْر عن  يشاكس، يوضح بالغموض، يبين باإلشارة، وينبئ من بدايته:لسُت نّصً

ساعديَك واقرأ.
.4

عُم«، بنى الجانب النفسي للشخصية على الواقع والهرب  تمثيال لهذا االشتغال، في قصته »الطُّ
الحّر  للعمل  وحّبه  للروتين  الحاّد  ورفضه  مزاجيته  مع  يتناسب  ال  البطل  فواقع  الصيد.  إلى  منه 
بعيدا عن اإلرغامات لدى مؤسسات الّدولة، ومع هذا يهرُب إلى الصيد لتبدأ رحلة بحرية تتوضح 
من خاللها كثير من مشاكل البطل النفسية حيُث يصّر على أْن يعود بصيد السمكة المستعصية، 
يتخّيل أّنه فعل، وبرغم صبره وشغفه كان أْن أكلت السمكة طعمه ومنحته الالشيء الكبير وسخرية 

تحب،  ال  بما  الشخصية  قتل  الذي  فالواقع  حفر،  بعد  هنا  النفسّي  االشتغال  يظهر  األصدقاء. 
الذي أحاطها  إلى بغٍل أو عبد، هو نفسه  وحرمها دوما من جّو كريم في عمل ال يحّول صاحبه 
بأصدقاَء حّولوا هواية الصيد إلى هوس رهيب بالظفر، ال إلرضاء الذات، بل إللقام كل فم حجرا 
فلغرض  القصة،  والمقصود، مع عجوز همنغواي في هذه  العكسي،  التناص  يظهر  وإذ  يخرسه. 
فهو  للسخرية  سببا  كان  مهما  بهيكل  وعاد  اصطاد  النفسية:فالعجوز  البطل  أزمة  يعّمق  ساخر 
برهان على الصيد، بينما هذا الشاب ال هو عاد بالسمكة وال بهيكلها وال حتى بطعمه الذي أشبعها 

به فأشبعته بالفرار.
.5

في هذه القصة يتبدى المنحى الفلسفي، وهو يحفر بأدوات نفسية ليناقش أيضا ما يرى اإلنسان 
من العالم، وما يراه منه وفق ما يريد اآلخرون، وما يفقده منه دون اختيار ذاتي. والوجع هنا حين 
يرى البطل إلى نفسه فيعرف أنه يقدر، ثم إلى غيره ينظرون إليه بعين ساخرة، وهم ال يفعلون إال 
ألّن الواقع بما هو نسق ثقافّي عّلمهم أاّل يؤمنوا مطلقا باآلخر وما يستطيع ألنهم لم يؤمنوا يوما 
بذواتهم. لكّن الوصول إلى هذا المنحى يقتضي كثيرا من التركيز، وأيضا االنتباه إلى اإلشارات 
الخبيئة في النص، وإلى الربط بين وصف الشخصية وما يحيط بها وبين تنامي الحدث وما يترتب 

عنه.
.6

للتمثيل أيضا على ما ذكرته اآلن؛ تكون قصته«حادثة لوحة«ذات تعبير عن طريقة كتابته:الخبث 
الفني. إذ يشعر الدارس أن شيئا ما في هذا النص يتالعب بالقارئ، إنه السرد حين يرتدي عباءة 
الخبث، حين يهول عليك وهو يوجهك إلى موضوع معين بينما يريد شيئا آخر. شيئا يشبه عملية 
تحويل االنتباه التي يقوم بها العب الخفة وهو يشغلك باليد اليسرى مثال ليخرج ما يريد باليمنى. 
بدأ التالعب بالقارئ من خط الدم، وانتهى إلى الحريق، لكن هل يحّول طارق انتباهنا عن الحريق 
بسبب الشرارة ليشعل المتخيل بالحريق بسبب من خروج القطار من سكته المرسومة ومن لوحته 
المحددة باإلطار؟ هنا يتالعب بالقارئ ليزرع فيه الشك الالزم ثم اليقين الغبي ليخلص إلى اتهام 
القطار  الزوج)أن  تفسير  النص؛  به  يوهم  الذي  التفسير  أن  يبدو  لكن  الجنون.  أو  بالوهم  البطل 
خرج من اللوحة(، تفسير الزوجة الذي يكّذب هذا، تفسيرهما معا كذلك، هو مجرد محاولة إلخفاء 
الحريق  أن  يرى  فالبطل  اإلنسان،  داخل  مرايا  على  فيه  وما  العالم  الحقيقي:انعكاس  الموضوع 
سببه خروج القطار الخارج عن سكته من اللوحة إلى البيت الصغير بما هو تجسيد للعالم ورامز 
ه.  ونحسُّ نراه  ما  هو  بل  بالضرورة،  موجود  هو  ما  ليس  العالم  إن  القول  هذا  عن  ويترتب  إليه. 
ولهذا مهما أكدت الزوجة، أو الناس، أو الشرطة بالدليل القاطع أن السبب شرارة كهرباء أو شيء 
واقعي، سيظل البطل يرى أن القطار هو السبب، أن الفن هو الجاني هنا ألنه، وهو يتجسد لوحة 
اللوحة  القطار من  الرسم. هل خرج  متعة  إلى  الواقع  كان يسحبه من  البطل/المتلقي  نفسية  في 
لم يفعل، الزوجة محقة هنا، لكن ما ال تعرفه هو أن زوجها دخل إلى اللوحة، وهذا ما لن  إذن!! 
إن  قال  من  حياته.  في  واقعا  اللوحة  واقع  ولهذا صار  الفن،  حيلة:البطل سجين  أمامه  تستطيع 
القطار في اللوحة ليس حقيقيا أو أن حريق الكهرباء أكثر واقعية من حريق القطار هو شخص 
ال يعرف خطورة الرسم واإلبداع. وهنا يضرب المنحى الفلسفي، المختبئ خلف القص والحدث 

والشخصيات، بعمق ليقول أكثر مما يبدو على ظاهر الكالم.
.7

من يقرأ نصوص طارق لحمادي؟ من قال إّن القصة تحتضر؟ كيف يكون النص وفّيًا لجمالياته؟ 
ويكون التلقي خائنا حين يقع في التنّكر المدروس لهذا الفن الذي صار نطاق انتشاره أقّل مما 
يستحق. أترك هذه اإلجابات للقارئ، وأكتفي أخيرا باإلشارة إلى أّن هذه القراءة قد حاولت أْن 
تضيء قليال من االشتغال الذي تضج به نصوص طارق، وأْن تفتح الباب للدارس والناقد ليرى 

بعين أخرى إلى هذا االشتغال.

المنحى الفلسفي واالشتغال النفسي 
في قصص طارق لحمادي

بقلم:محمد األمين سعيدي/شاعر وأكاديمي

ضوء في الدغل

صـحـيــفــة اقـتـصاديــة اجـتـمـاعـيــة ثقافية
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في أّي يوم يمكن أن يحدث ذلك، العمل غير قاّر، مساحة الحّرية واسعة باتساع مزاجه، ال أحد يزجره، 
وال من يسأل عن سبب غيابه مثال، حتى معارضة األصدقاء فإنه يدّللها بالضحكة البريئة الصافية الطالعة 

من القلب، وهو يقول: 
- يا أخي راني نخدم عند روحي..

العمل عند » الحكومة » مشكلة على حّد قوله، ال يمكن له أن يصمد فيه، الّروتين المميت ال يناسب مزاجه 
المتقّلب، وسجن الوظيفة المضبوط بدوام الساعات واأليام لم ُيْخَلق لمثل أجنحته، هو هكذا حّر وفارغ من 
أّي التزام يفسد عليه متعته، ومتعته في عمله المطلق، يفعل ذلك أنى شاء، حتى لو دعت الضرورة لطرده 
من العمل - وهذا نادرا ما يحدث - فسوف يجد له عمال بديال، يده مطلوبة وثقة الّناس به تفوق تمّلصه 
من عمله بين الحين والحين، إذ يكفي أنه ابن حالل، وأنه يشتغل كبغل، ويخلص في أداء ما أوكل إليه من 
مهام، ولكن مشكلته، كل مشكلته أنه غير قادر على مجاراة نظام الّناس والتزاماتهم، ففي أّي يوم يمكن أن 
يحدث ذلك، فعمله غير قاّر، وال ضير إْن غاب يوًما، يوم واحد هو كل ما يلزمه ليمضي بعّدته إلى البحر..

في ذلك اليوم الذي قّرر فيه كانت هي قد تحّضرت، شطحت في الماء، غاصت في العمق، أفرغت جسمها من 
ثقله، بدا وزنها مّيًتا، ما سمح للتيار بحملها في خّفة ريشة، ثم استيقظ وعّيها فجأة، فاندفعت بخيشومها 
نحو الحيد البحري تتشّمم الّروائح والذكريات، ال أكل، ال جّثة يمنحها البحر مكافأة لهذا السعي الحثيث، 
سرب السردين خلفها يتدافع، ينزلق في الّزرقة، يعلو قليال، يبطئ، يسرع، يدور، يلتّف، ينفتح، ثم يهرب 
بعيًدا، الصخور تبدو خضراء من أثر ما علق بها من نباتات، تتألأل المياه في العمق، يلمع جسمها الفّضّي 
تحت أشعة الشمس المتسّللة من السطح، تحيد عن الصخر باستدارة كاملة، ثم تشّق طريقها رأًسا نحو 
األعلى، صلبة العود، رشيقة القّد، والسرب يتالشى، في كل اندفاعة يتغّير إيقاع تركيبه، كرة كبيرة مهتّزة 
الحواف ال تترك من أثر يدل عليها غير هذه الفقاعات المائية التي تنطفئ بعد حين، أما هو فقد سار معتمدا 

على هذه الدندنة التي يقتل بها وحشته، فقبل قليل افترقا بعد أن اقتسما الّطعم:
- سأقصد الّروشي » rocher » قال 

على الّرمل ترك آثار سيره، » الصاك ادو » على ظهره والسّنارة مثنية في يده، بدا من جّر رجليه كأّن التعب 
قد استبّد به وهو يتنّقل من نعومة الّرمل إلى قسوة الحجر، استند بيده على نتوء الصخرة، ثم دفع جذعه 
برجله اليمنى متخًذا لليسرى موضًعا حيث يمكنه أن يستمر، الحيد الصخري يتثعبن، نتوءات صخره عند 
المنحدر كجلد قنفذ، إّن أبسط زّلة قد تلقي به إلى القاع، ثقل » الصاك ادو » يربكه، لكنه يتشّبث بمهارة 

قرد، ويواصل تسّلق الجرف والغناء يسيل من لسانه..
على الصخر ال أثر للحياة، فقط القسوة والسماء والماء، يندفع بالحبو إلى أعلى المنتصف، ثم يميل 
فينحدر قليال إلى أن يصل مكانه أين يتخذ من تلك البسطة موقعه الذي يشرف على الماء، من هنا سيكون 
بإمكانه أن يخدع » الشرغو » فحركة الموج التي يحدثها المد والجزر سوف تصطدم بالصخر فتتحّول 
إلى نثار ماء مشتعل أبيض، رغوة زبد تتعانق ثم تنطفئ، وفي ظالم الصخر حيث ال يمكن لشعاع الشمس 

أن ينفذ، تترّبص هي..
فّضّية الرأس، يتعانق لونها في تدّرجه نحو الجذع مع البياض، وتزيدها الخطوط الّرمادية الباهتة التي 
تقطع جسمها عرضيا فتنة اللؤلؤة المندفعة في الماء، باستطاعتها اآلن أن تخدعه وهي تحتمي بالظالم 
وارتطام الموج، لن تمّكنه هذه الفوضى الهادرة من الرؤية وهو عالق هناك في رأس الصخر، عليه أن يستّل 

السّنارة.. 
سحبها إلى آخر قدر من طولها، لن يرحم الشرغو اليوم، من السخف أن يعود خالي الوفاض، فتلك منقصة 
ال تليق بخبرته في الصّيد، ومن العار أن ال يجد في لسانه ما يسد رمق الحكاية حين يجمعهم سمر 

المقهى، سوف يتطاوس الرفاق كعهده بهم: 
- قّداه نسمكة صّيدت؟ 

بماذا يجيب إن كانت الخيبة حليفه؟ 
- ما كتبش ربي..

الضحكات تمأل المقهى والليل والفضاء..
- الموضع نحس..

التطّير هو دين هؤالء الصّيادين، الّشماعة التي يعّلقون عليها خيباتهم، لكنه لن يستسلم، رغم الطقس 
الهادئ الذي لن يكون في صالح شّصه، فسوف يحصل عليها.. واحدة.. اثنتان.. ثالث.. مثل هذا القدر قد 

يلهمه سمرة فخر، وبسمة غرور تكشف لهم عن تفّرده في امتالك السّر..
- مطواعة تأتي، مستسلمة ترضخ، تقترُب بالّرضا.. تنتش الّطعم، ثم... 

أطعم الشّص لحم السردين، فالشرغو في وقت وضع بيضه ولن يتوانى عن نهش ما يعلق أمامه، ثم راح 
يرخي الخيط من خالل حلقات القصبة مسنًدا مقبضها النحاسي إلى ركبتيه، حتى إذا تدّلى أمسكها بكلتا 

يديه وطّوح بالخيط في الهواء حيث يقوده ثقل الرصاص إلى عمق الماء..
فريسة سهلة على الصخرة هو، وهي تترّبص، في عينيها المفتوحتين الحذر، في جوفها الجوع، بخيشومها 
تشّم انتظاره، تشّم قبضة يده المتأهّبة، بالصبر تدور في الماء، الظلمة والهدير، الموج يخفي مناوراتها، 

بطول البال يتسّكع في خياالته: 
- اصطدتها عند الجرف؟

- نعم.
يتمّطى الفرح في وجهه، الطفولة أنهار تجري على محّياه، وهي لن تمنحه ما يتمّنى، دورة أخرى بتسارع 
مريع، اللحم يسيل بدم ملفت، تندفع بالحيطة، تقترب بالحذر، سوف تلتّف اآلن خلف هذه العوالق، تقترب 

أكثر.. أكثر.. كالسهم، بصدمة كهرباء تنهش المضغة، فينفجر صوت الجرس عند طرف نهاية القصبة..
كانت أسرع مّما تخّيل، لم تمنحه فرصة العودة من خياالته كي يشّد بقوة ويسحب، خّيل إليه أنها نهشت 

قطعة من لحمه، خدعته بسرعتها، وعاد الجرس إلى صمته المطبق: 
- الموضع نحس.. 

الموضع يناسبها، حيُث الظالم والهدير، اندفاع الموج هو ما يخدمهما مًعا.. لكن ِلَم لم تعلق؟.. 
ضحكوا بملء التهكم، وقال له أحدهم: 

- من خيبتك.. 
- الّطعم..

- » اللي خانوه زنودوا يقول بيا السحور »
لطم الحجر، وبصق على البحر، الشرغو في الّربيع يبيض ومن جوعه يلتهم كل شيء.

كان رنين الجرس يعلو ويخفُت في نوبات قضمها، أسرع من يديه هي، وأمهر من حذر أذنيه، وهو يعلق 
ُطْعًما في شّص انتظارها، هناك أعلى البسطة حيث ال تراه..

ـــــــــــــــــــ
الشرغو نوع من السمك يعيش قرب الصخور البحرية

الصاك ادو le sac a dos حقيبة الظهر 
الّروشي rocher تسمية الصخر باللسان الفرنسي

» اللي خانوه زنودوا يقول بيا السحور » مثل شعبي يضرب لمن بعلق فشله على أسباب واهية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

*صدر له:
.سارق الفرح قصص قصيرة عن دار التنوير الجزائر عام 2012.

اللبنانية مريم الترك قصص قصيرة عن دار مؤسسة الرحاب  .طائر بال روح باإلشتراك مع الشاعرة 
الحديثة بيروت لبنان عام 2013.

.األجنحة والكشف باالشتراك مع الشاعرة اللبنانية مريم الترك قصص قصيرة عن دار غوايات بيروت 
لبنان 2014.

.حصلت مسرحيته الليلة األخيرة على الجائزة الذهبية في مهرجان المسرح التجريبي طبعة 2010 التي 
قدمتها فرقة النوارس لمدينة البليدة.

.قّدم المخرج السوري رائد جذبة قصة الخيبة كفيلم قصير في سوريا تحت عنوان موت بلون الغربة عام 
.2007

طارق لحمادي/قاص جزائري*

ْعُم الطُّ
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تلك  يعّزُز  ونفاقًا  للوصوليِة  نماذَج  تجُد  وجَهك  َوّلْيَت  أْيَنما 
على  العمل  مكان  في  البيت  في  الشارع  في  الوصولية!!! 

اختالف مجاالته، في السياسة، في الوطنية....الخ !!!
هل الغاية تبرر  سؤال يعصف بذاكرتي منذ نعومة أظفاري: 

الوسيلة؟
 ما يبرر للطفل أْخَذ مقتنيات إخوته وزمالئه هو طفولته، عقله 
غيرها  على  اعتدائها  للحيوانات  يبرر  ما  بعد،  الناضج  غير 
من الحيوانات هو أنها غير عاقلة، ما يبرر للدول المغتِصبة 
السياسي  الميزان  في  منها  أضعف  لدول  اغتصابها 

الالإنساني هو القوة...الخ  ولكن...
ما المبرر لشخصيات متعلمة مثقفة في داخل الوسط نفسه أن تسرق جهد غيرها أو 
ممن  كثير  تجد  وبكثرة،  منتشرة  ظاهرة  لها؟!  ليس  لما  ملكيتها  وتدعي  غيرها  أفكار 
معلمين  من  يوسف،  دم  من  الذئب  كبراءة  منهم  بريئة  هي  وألقاب  بأسماء  يستظلون 
وحب  الشهرة  وهي  مرضية،  حالة  يعيشون  وإعالميين  شعراء  كتاب  موظفين  مدراء 
بل  والنزاهة  والشفافية  االخالق  انعدمت  لو  الوسائل حتى  والسيطرة، بشتى  الظهور 
جهدك  على  يتلصص  بموظف  عملك  مجال  في  تصطدم  السبل،  هذه  في  واالنسانية 
ويقتنص الفرصة من أجل االستحواذ عليه ثم يدعي ملكيته، ويبدأ يتسلق سلم الكذب 
الكتاب  وسط  في  تنظر  ما،  سلطة  أو  ما  موقع  في  هدفه  الى  ليصل  والنفاق؛  والغش 

الوسط؛ فيسترق مالّذ  والشعراء تجد منهم من يتلصص على نتاجات غيره من نفس 
وطاب له ويدرجه ضمن مقتنياته ثم يعتمد على عالقاته ومعارفه إلثبات ملكية ما ليس 
له، وينجح في ذلك، يقتبس عبارات ونصوص ويدرجها في مقاالته ودواوينه وكتاباته 
وبطريقة أعتبرها شخصيا غبية ولكنها  دون أن ينسب القول الى صاحبه بل يحاول- 

االيحاء بأن نصوصه وكتاباته هي التي ُتَقّلد وُتْسَرق. فبركة تلميع تزوير. شيطانية- 
أشخاص فارغون مرضى وصوليون ولكن...هل هم المسؤولون وحدهم عن هذا الفساد؟ 
هل ممارساتهم تلك هي وحدها ما عملت على انتشار زيفهم وكذبهم في المجتمع بشكل 

يشوه وجه الوسط الذي يتواجدون فيه وبالتالي يشوه وجه الوطن بشكل عام؟
ال...المشكلة الكبرى ال تكمن في هؤالء المرضى وحدهم بل بالمصفقين من  الجواب: 
حولهم الذين ابتلعوا ألسنتهم وانساقوا خلف ظالل سوداء؛ فظاهرة التصفيق للصنم 

الفارغ تنتشر وبحدة في مجتمعنا.
وما يقزز النفس أكثر أننا نجد كل المصفقين هم أول الراجمين لهؤالء االصنام ولكن 
في ظهورهم فهم ال يجرؤون على مواجهتم او مصارحتهم بالنقص الذي يعتريهم. ليس 

لسبب ما إال ِلُجبن اعتراهم فاعتادوا عليه.
ويتمدد وينتشر في كافة القطاعات ومختلف الشرائح  فَيْكبر ذلك األخطبوط )الفساد( 

في محاولة منه لتشويه جسد الحقيقة .
ولكن هيهات أن يحدث ذلك مادام هناك أشخاص واعون للحدث مثقفون مبادرون للخير 

ودعم كل ما هو جميل غني صادق.

حقيقة  في   ، العلمي  المنهج  أصحاب  من   ، اثنان  يختلف  ال 
آراء  من  بها  يتعلق  وما   ، العادة  في   ، الدنيوية  العلوم  أن 
ونظريات وقواعد ال تحيط بها أية هالة من القدسية ، بل هي 
قابلة للتعديل أو التبديل أو التطوير ، بناء على المنهج العلمي 
اللغة  ذلكعلوم  وبضمن   ، الحاجة  تقتضيه  ما  ووفق   ، أيضًا 

واألدب والشعر.
علم  يتضمنه  والذي   ، التقليدي  العربي  الشعري  والوزن 
من  اإلطار  هذا  عن  يخرج  ال  أنه  الكثيرون  يرى   ، العروض 
التفكير ، بل إنه قابل للتعديل والتطوير ، وأن القيمة التراثية 
التي يحملها ال تشكل أية حصانة تمنع عنه نظرة التطوير أو 
يد التعديل . فالوزن الشعري مّر بمراحل من التطور قبل أن يصل إلى ما وصل إليه 
في زمن واضع علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي ، فالبحور الشعرية ـ كما أرى 
المختلفة  ، وكذلك الصور  لم تأت على لسان شاعر واحد وفي لحظة شعرية واحدة  ـ 

لتفعيالت هذه البحور.
وانطالقًا من هذه النظرة ، فإن الشعراء لم يقفوا عند حدود صور البحور الشعرية  التي 
حددها الخليل ، بل تجاوز الكثير من كبار الشعراء وصغارهم هذه الحدود ، ووضعوا 
، وذلك  التي قد تفوق ما حدده الخليل عذوبة وجمااًل  الموسيقية  القوالب   ، ألشعارهم 
بعد أن أدخلوا بعض التعديل والتطوير على الصور التي وضعها ، وهو ما يمكن أن 

نسميه ) التجديد ( .
النقاش فيه  ، بل إن  ، وليد هذا العصر  التجديد  ، أي  النقاش في هذا األمر  ولم يكن 
أنا أكبر من العروض !   ( كان من قديم الزمان ، منذ أن قال أبو العتاهية ذات يوم : 
( ، ولربما قبل ذلك ، ومع هذا ، فقد ناقش هذا األمر بعض دارسي العروض في هذا 
موسيقى الشعر بين االتباع واالبتداع  الزمان ، ومنهم د. شعبان صالح ، في كتابه ) 
( ، حيث أورد في كتابه الكثير من األمثلة على ما أدخله الشعراء من تطوير على بحور 
الشعر بصورها الخليلية ، ومن هؤالء على سبيل المثال أبو العتاهية الذي أدخل علة ) 
التذييل ( على بحر الكامل التام ، والتي يمكن أن تكون في الصور التقليدية للبحر في 

مجزوء الكامل وليس في التام ، كما تحدث د. شعبان عن إدخال هذه العلة على بحر 
التذييل (  الرجز المجزوء من قبل بعض الشعراء ، ومنهم كامل الشناوي ، علمًا أن ) 
في علم العروض ال يدخل على بحر الرجز ، وأنا من الذين استحسنوا علة التذييل في 
هذين البحرين ، وكانت لي تجربة أراها ناجحة في بعض ما كتبت ، حين أدخلت هذه 

العلة على الكامل التام ، واجتهدت بإدخالها على الرجز التام أيضاً.
العروض تجد أن  آراء دارسي بحور الشعر وعلم  لتتبع  العنان  لناظريك  وعندما تطلق 
، من قبل  التطوير هنا أو هناك  التعديل أو ذلك  لم يقف فقط عند إدخال هذا  بعضهم 
الكامل  لبحر  أو   ، مثاًل  الوافر  لبحر   ) التقليدية  غير   ( الصور  كتلك   ، الشعراء  بعض 
توليد  ، وغيرهما من البحور ، والتي أوردها األستاذ أحمد فراج العجمي في كتابه ) 
بحور الشعر العربي ( ـ وال أتحدث عن شعراء التفعيلة فذلك أمر آخر ـبل تعدى بعض 
دارسي بحور الشعر ذلك ليتحدثوا عن رؤيتهم الخاصة بتطوير الوزن الشعري ، ومثال 
ذلك ما طرحه األستاذ العجمي في كتابه سابق الذكر من آراء ، والتي يسميها ) طريقتي 
التوليدية ( ، وهي الطريقة التي بموجبها يرى مؤلف الكتاب أن من الممكن لنا أن نولد 
صورة لبحر الكامل ، لم يتردد في إدراجها   )2820 )374( صورة لبحر الوافر ، و) 

في عدد من صفحات الكتاب .
إن الحديث عن هذه ) الطريقة ( ، وعن الذي ورد بموجبها من الصور ) المقترحة ( من 
قبل العجمي ال يعني بالضرورة أن نأخذ بها جميعها ، وال أن نأخذ ببعضها أيضًا ، 
ولكن قيمة ما طرحه الرجل ـ فيما أرى ـ تكمن في أنه أراد بطريقة يراها علمية أن يهدم 
 ، واالبتكار  التجديد  في  حقهم  ممارسة   ( من  الشعراء  يحرم  قد  الذي  الخوف  حاجز 
وفي اختيار الثوب النغمي الذي يلبسونه قصيدتهم ( ، فبهذا الحرمان ) نقيد أفق علم 

العروض العربي عن التنظير والقياس واإلبداع والتجديد ( .
ومع هذا فإن على الشاعر أن يدرك أن هذه اآلراء ال تعني أن نبرر للشاعر عجزه عن 
النظم وفق بحور الشعر بصورها الخليلية المعروفة ، كماأنها ال تشكل رخصة للشاعر 
ليتجاوز من خاللها عروض الشعر العربي وقواعده وأصوله ، ولكنها تعني أن من حقه 
البناء على هذه القواعد بما يتالءم معها ، والتفريع من هذه األصول ما يمكن أن يتفّرع 

منها .

التجديد في الوزن الشعري

وصوليون ولكن!...

بقلم : محمد شريم

بقلم: سماح خليفة

 إشارة
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على  األخيرة،  اللحظات  دفتر  في  البيضاء،  الصفحة  على  كتب 
ينتفض  أن  أراد  ربما  المعتادة،  نمطيته  مخالفًا  الهامش،  يسار 
أمه،  وستبكيه  أريد«،  ما  يوما  »سأصير  بداية،  ذاته  على 
وسيؤلمها الفراق، ولن تعتاده أبدًا، وال إخوته، سيتذكرونه في 

كل لحظة.
الليلة إال في الجنة، وليترك أهله في  عاقدًا عزمه على أال يبيت 
وانهارت  جثمانه،  واحُتِجز  البيت،  ُهِدم  فإن  بأس،  فال  الجحيم 
عائلته، وخولف المنطق في دفن الوالد للولد، كلها أمور لحظية، 

عليه أن يكون شهيدًا، دون تكليف.
ويدهنها  يسنها،  واستمر  أيام،  قبل  سكيٍن  شراء  على  أقدم 
بالسموم، ويجّهزها ليوم زفافه، لم يحدد منطقة استشهاده بعد.
عقد العزم نحو باب األسباط، هناك طفالن يهوديان... مستحيل، 
مجموعة نساء.. ال ال، شبان يتقدمون للسخرية من عروبته، وقبل 
أن يفكر باستالل السكين، كان قد رشق بعشرات الرصاصات.

أحدهم  أن  حتى  أبدًا،  جيبه  من  سكينه  يخرج  لم  أنه  المفارقة 
ألقى بسكين أخرى إلى جانب جثته، ولم يكتشفوا أن معه سكينًا 

أخرى إال بعد أن شرعوا بخلِع ثيابه.
سمع  أنه  حتى  النهائي،  الصعود  قبل  طريق  ألف  لروحه  كانت 
نحو  الروح  طريق  في  رأى  الدامي،  تشّهده  أثناء  عّدة  حوارات 

البرزخ أمه الثكلى.
بشرًا؟  األم  أوليست  وحيرة...  سؤال  مليون  دمعها  في  رأى 
أملزمة هي بتحمل سذاجة موته المفاجئ؟ أقادرة على رؤية دمه 
دون مقدمات؟ ماذا يمكن أن تسمىي انتظارها بفارغ الصبر، أن 

تفرح بأحفادها، وهو يمحى بسهولة بمجرفة التراب؟
مكتظًا  ترابًا  أيا  الغصة...  من  بحروف  قبره  تخاطب  سمعها 

باإلغاظات، ارحمني، أعد لي طفلي الكبير.
شاهد والده الذي يكابر على وجعه يهمس لذاته: »لو أنك أخبرت 
أمك على األقل، أنك ستموت... حتى ال ُتضطّر للبحث في ذاكرتها 
عن آخر ما قالته لك، أو أال تجد صورة لك لتبكيك من خاللها«.
قابل في طريق الروح مالئكة تتحاور في ما بينها. يقول أحدهم: 
أم  الشجاعة؟  في  مفرط  شعب  أهو  أرواحهم،  هؤالء  يخسر  ِلَم 

مفرط في الالمباالة؟
وقلب  السماء،  وآفاق  الحروب...  أبطال  الروح  طريق  في  رأى 
عامًا،  سبعين  وظلم  وربع،  مليار  وصمت  المفطور،  حبيبته 
ورسائل غارقة في الدمع، وأدعية الصوفيين، وتهاليل المالئكة، 

لكّن الغالب على كل ذلك كان بكاء أمه.
ألن  الشجاعة  فقدن  كثر  ألمهات  ذعر  نوبات  رأى  فيما  رأى 

أبناءهن تأخروا عن المنزل ليالً.

سلوكه    ! غرابًة  الناس  أكثَر  أراه 
مغاير لكل الذين عرفتهم .

 ، األمر  استيضاح  حاولت  حين 
كل ما في األمر أنني  بّرره قائاًل : 
أخرى  نافذة  من  الحياة  على  أطُلّ 
غير التي تطّلون منها، وأحيانًا أرى 
األشياء من زاوية تختلف عن التي 
ترونها بعيونكم ، فألمس فيها ُبعدًا 
غير الذي تلمسونه .  وللحقيقة أنا 
الذي أراك غريب الطباع والسلوك، وحتى ال أزعجك، ال أعّلق على 

األمر!
لم أجادله في ذلك، إّنما ابتسمت له وصمتت.. فهذا هو زياد الزريعة، 

زياد المختلف، زياد المقلوب، وكذلك  زياد المزعج!
هذا  حّيهم  في   ، قديمًا   ، أقرانه  عليه  َأطلق  ما  أو  الزريعة  زياد   
اللقب ، كونه كان يأخذ زروعات والدته التي تعتني بها وتزّين بها 
المنزل،ليعيد زراعتها في األماكن العامة . وعندما سألوه عن سبب 
بذلك يتجّمل الحّي بأكمله، وال يقتصر األمر على منزلنا  ذلك قال: 
فقط! أّي أنانية تلك التي تجعلكم تحيلون شرفة منازلكم إلى حديقة 

بينما حديقة الحّي مقفرة ؟ حين أقف على شرفتنا فإنني أطّل على 
حديقة الحّي ، بينما ال يطّل َمن في الحديقة على شرفتنا !   

شاهدته مّرة على شاشة قناة محّلية تستضيفه للتعقيب على مسألة 
في  العليا  دراسته  أنهى  قد  كان  المدينة،  بها  انشغلت  قانونية 

القانون، وعاد محاضرًا في واحدة من الجامعات الكبيرة . 
سمعته يومها يعّلق على رأي قضائي بقوله: إن أكثر القضاة خبرة 
حكمين،  كتابة  على  القدرة  يملك  الذي   ذلك  هو  بالقانون،  وعلما 
مبرمين، متماسكي األسانيد واألدلة، ومتناقضين في الدعوى ذاتها!
من  أردف زياد قوله:  جميل »  وحين عّقب مقّدم البرنامج بكلمة » 
الحكم  أو يجلس على منصة  يوّلى  ال  أن  المقدرة يجب  يملك هذه 

ساعة واحدة، إذ أنه غريم العدالة!
وشيئًا فشيئًا أخذ اسمه باالنتشار بين سكان المدينة، بآرائه وطباعه 

الغريبة، وتوافقت المدينة على أنه زياد المختلف.
 في إحدى المرات، بينما هو جالس في منزله، قرر اختبار مقدرته 
على السير على يديه، فمنذ كان صغيرًا وهو مواظب على تعلم فنون 
القتال، الكارتيه تحديدًا، َبَسط كفّيه على األرض، ورفع ساقيه إلى 
األعلى، أحَكَم توازنه، نظر إلى نفسه مقلوبًا في المرآة، ابتسم وبدأ 

السير.
خرَج إلى الشارع وسار باتجاه وسط المدينة، كان فرحًا بمقدرته 
على تحّمل ذلك الجهد، وحيث راق  له األمر، فلم تطأ قدماه األرض 

منذ ذلك اليوم. 
بعد أشهر سأله أحد المارة: لماذا تسير على يديك هكذا بالمقلوب 

؟! 
. نظر إليه من األسفل وقال: هكذا أرى األشياء على حقيقتها!

بعد فترة مّر بمقهى في المدينة ينتظر صديقا، وفي تلك األثناء تابع 
خطابًا سياسيًا ُبّث على القناة الوطنية يؤكد فيه المتحدث على أننا 
- أي المتكلم في الخطاب - حافظنا على الثوابت . ولّما صّفق رواد 
المقهى منتشين بعد هذه العبارة الحماسية، قفز واقفًا على سطح 
الطاوله - على قدمية هذه المرة- صارخًا في وجوههم : منذ ستين 
الثوابت، لكن متى ننجزها حتى  عامًا ونحن نصّفق لحفاظنا على 
يصير لنا متسع من الوقت نصّفق فيه لمشهد مسرحي مثير!!وراح 

يصرخ :
يسقط  الخطاب..  يسقط   .. التصفيق  يسقط  الخطاب..  يسقط 

التصفيق ..  
ثم وضع إصبعيه اإلبهام والسّبابة بين شفتيه بشكل دائري وصار 
ُيطلق صفيرًا عاليًا يصم اآلذان ، إلى أن خرج رّواد المقهى جميعا 

وتركوا الخطاب!   
احتفال  كل  في  يخرج  وزياد  هذا،  يومنا  حتى  الحادثه  تلك  ومنذ 
تشهده المدينة من بين المحتفلين ليطلق صفيره األجّش والمزعج 

إلى أن ينفّض الناس.. ومن يومها صار اسمه : زياد المزعج .

الُمزعج؛ زياد المختلف
بقلم: طارق عسراوي

عالء صبيحات

ليست هنالك مساحٌة للرقص
النهُر الجريُح يلملُم أحزانُه ويرحُل

بأغنيٍة رمادية
األرُض تؤبُن شبَح عصفوٍر قتيل

األرُض قبٌر متعّفن
ال لون لجرِحها سَوى أنها صديقٌة للمساجين.

لكلٍّ منا قلبان
قلٌب لقطرِة مطٍر هاربة

وقلٌب داخَل زنزانة.

هذا الصخُب اليوميُّ
رحٌم مفتوٌح على فوضى الغبار

الموُت والوالدُة
كلٌّ منهما ينتظُر اآلخَر في منتصِف الهّوة

الموُت حصاُد عمريِن من الهباء
وأنا وأنَت

أقلُّ من شخص!
وأكثُر من عاشٍق مسحوق!

الوقُت يطلُّ برأٍس فارٍغ من الضوء
وأمنياُتنا قشوُر قلٍب جافة

هذا العالُم يكتّظ بدمًي تشعُل النيران
ونحُن نصرُخ في غرفٍة زجاجيٍة

كأّن األرَض تجلُس على رؤوِسنا
فيما تتمدُد أحالُمنا بين شواهِد القبور!

الحياُة إذن
كومُة قش

أَلُم شجرٍة تغّني بصمت

عن حمامٍة ال غصَن لها

الحياُة حفلُة أخطاٍء ارتكَبها أسالٌف
كنا نلحُس آثاَر نياِقهم في الدروِب الميتة

نلتهُم ما خّلفوا من الحصى
ونناُم مبّكرًا

هازئيَن من غٍد أعَمى
ويوٍم يّتشُح بالدخان!

كلٌّ مّنا يبحُث عن نجمٍة في خرِج بعير
مجّرُد هوٍس لالنحداِر أسفَل الجرح

كنا
نبحُث عن عٍش في ستائِر الهواِء الجارِح

عن يقيٍن تحَت أقنعة األصدقاء
في سماٍء عاريٍة إال من الخوف!.

شبح عصفوٍر قتيل!
إلى سعد الياسري
لـ الشاعر: دخيل الخليفة – الكويت

سّن سكينه وانتفض
طريق الروح
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مقاالت

بقلم تيسير الّزبري 

المجلس  النعقاد  التحضيرية  اللجنة  اجتماعات 
الوطني الفلسطيني في بيروت الشهر الجاري، كما 
تمت اجتماعات ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في 
موسكو بدعوة من مركز ابحاث روسي الستكشاف 
الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  استعادة  إمكانيات 
األوساط  في  واسعة  واهتمام  جدل  حالة  شكلت 

الفلسطينية وعلى الصعيد اإلقليمي أيضًا.
السياسية في  يتابع األوضاع  ال يخفى على من 
اإلقليم وعلى الصعيد العالمي، أن مركزية الحالة 
الفلسطينية والصراع المحتد ما بين الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة ما زالت في 
موقعها من االهتمام، كما لها التأثيرات الكبرى على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
وما يلوح به الرئيس األمريكي الجديد »ترامب« من خطوات عدائية ضد الحقوق 
الفلسطينية هي دالئل على ما سوف يواجه الفلسطينيين من مخاطر جديدة  تترافق 
مع إعالنات عدائية ضد الفلسطينيين من أركان اليمين الديني- الصهيوني المتحالف 

مع حزب الليكود الحاكم في إسرائيل.
شعار إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، شعار لم يتقادم كما 
يظن البعض، وكذلك المطالبات بالعمل على تطوير وتفعيل وتوحيد كل مكونات العمل 
الفلسطيني في إطار قيادة وطنية جامعة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية لم ولن 
تتوقف ما دام الحال على ما هو من انقسام وضعف وتآكل في دور المؤسسات 
وحلفائه  وأعوانه  االحتالل  وجه  في  الوطني  النضال  أعباء  تحملت  التي  الوطنية 
طيلة ما يزيد عن نصف قرن مضى، أي منذ أول إعالن عن تأسيس منظمة التحرير 

الفلسطينية في العام 1964.
ولذلك، نرى االهتمام بقرارات اللجنة التحضيرية في بيروت، وخاصة في حضور 
الجبهة  مثل  الفلسطيني  المؤسسي  العمل  في  المشاركة  عن  انقطعت  فصائل 
ومشاركة  القيادة العامة، وطالئع حزب التحرير الشعبية »الصاعقة«  الشعبية – 
فصائل العمل اإلسالمي »حماس« و«الجهاد« ألول مرة منذ التحاقهما في النضال 
الفلسطيني. هذه إضافات ال يجوز التقليل من شأنها وال من التداعيات التي سوف 
األشواك  وأزيلت  األرض  على  وقائع  إلى  قراراتها  ترجمة  حال جرى  في  تتركها 
السامة عن طريقها، وال يخفى على المتابع لألوضاع السياسية األهمية النوعية 
لعقد االجتماعات التي تبعت انعقاد اجتماعات بيروت في موسكو عاصمة الدولة 

التي تستعيد دورها العالمي.
تبقى قرارات اجتماعات بيروت، وفيما بعد في موسكو مجرد اجتهادات  حتى ال 
مجلس  قابلة للتفسيرات المتناقضة، فإن الجوهري فيها يشير إلى نقاط رئيسية: 
وطني فلسطيني يشارك به الجميع، وهذا يعني مشاركة »حماس« و«الجهاد« وبقية 
الفصائل الفلسطينية والمستقلين عن االحزاب وبقية التشكيالت النقابية واالتحادات 
الجماهيرية كما كان سابقًا ودون االنشغال بالعدد وما شابه، خاصة إذا ما جرى 
اعتماد االنتخاب بقوائم نسبية كاملة، كما جرى االتفاق على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية تتولى إدارة األوضاع الداخلية في المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء، 
وبلدية،  رئاسية  وانتخابات  جديد  تشريعي  مجلس  انتخابات  إلجراء  والتحضير 
بموازاة ممارسة اللجنة التحضيرية لدورها في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني 

الجديد بالطريقة التي تراها مناسبة )انتخابًا أو تعيينًا وبالتوافق الوطني(.
وموسكو  بيروت  اجتماعات  في  من شارك  كل  إلى  أن تصل  يجب  التي  الرسالة 
مفادها أننا نعطي من اتخذوا القرارات في استعادة بناء المنظمة وإنهاء االنقسام 
المدمر ألماني الشعب الفلسطيني، فرصة المتابعة للتنفيذ بدرجة قليلة من األمل، 
وهي درجة قابلة للتفاؤل أو المزيد من اليأس والمرارة )كما هو الحال راهنًا(. وفي 
كل األحوال فإن الناس سوف تأخذ أمورها بأياديها كما فعلت في غزة، وهي تبحث 
عن الضوء والحرارة التي تقي أجساد أطفالها من البرد والموت، واألمل أن تكون 

الرسالة قد وصلت.

صريح العبارة  

لئال تتحول القرارات إلى 
فرٍص ضائعــة

بقلم نور عودة 

عاد الراحل ياسر عرفات بعد محادثات كامب ديفيد في العام 2000 ألرض الوطن 
واستقبل استقبال األبطال ألنه رفض التنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني 
وفي مقدمتها درة الوطن، القدس. أدركت القيادة أن للموقف القوي هذا تبعات سياسية 
كبيرة لن يطول انتظارها لكنها أخفقت في تقدير أهمية التواصل مع الرأي العام الدولي 
وتوضيح الرواية الفلسطينية، حيث استبقت إدارة بيل كلينتون والحكومة اإلسرائيلية 
أي تحرك فلسطيني وقدمتا روايتهما المتناغمتين عما جرى في كامب ديفيد، ليرسما 
معًا ما بات حقيقة راسخة في الرأي العام األمريكي خاصة والدولي إلى حد كبير بأن 
الفلسطينيين نجحوا كما هي عادتهم في تضييع فرصة تاريخية للسالم بسبب تعنتهم. 
ورغم طلب كثير من الصحافيين الفلسطينيين االطالع على مجريات كامب ديفيد وتقديم 
رواية فلسطينية، إال أن هذا االنفتاح جاء متأخرًا بحوالي عام أو يزيد ولم يحدث أي تأثير يذكر في النقاش على المستوى 
العالمي ألن حدود النقاش كانت قد رسمت بعناية ودراية ومهنية عالية. األمر لم يتوقف هنا، فقد شرع أرييل شارون في 
البناء على ما تشكل من رأي عام حول الموقف الفلسطيني واستثماره في شيطنة الفلسطينيين وقيادتهم خاصة بعد 
هجوم الحادي عشر من أيلول عام 2001 على الواليات المتحدة وسياسات الرئيس األمريكي جورج بوش االبن بعدها. 
ماذا فعلنا في المقابل؟ تمترسنا في مربع الدفاع عن النفس واتسم أداؤنا اإلعالمي بالركاكة وعدم إدراك المتغيرات 
وانعدام تام ألي استراتيجية جدية ومهنية للتواصل مع العالم، بحيث انحصر أداؤنا في زاوية االرتجال وردود األفعال– 
حتى أننا فشلنا في معالجة الصورة النمطية والعنصرية للعربي في ذهن المشاهد األمريكي بل عززناها في معظم 

األحيان ألننا ببساطة لم نخطط لما نقول وكيف، ومن قبل من.
عالم التواصل تحول بشكل جذري منذ ذلك الحين بحيث أصبح التواصل اآلن مباشرًا وآنيًا مع ماليين البشر وهناك 
قدرة على إحداث تغيير في سياق المجريات أو على األقل في صلب النقاشات حول أي موضوع. لكننا ومنذ ذلك التاريخ 
لم نغير من أدائنا اإلعالمي ولم نحسن من تواصلنا مع العالم ألننا ببساطة لم نتبنَّ نهجًا علميًا لتحقيق أهدافنا في هذا 
السياق وما زلنا نفرح إلضاءات فردية يحققها أشخاص هنا أو هناك، غير مدركين أن هذه اإلضاءات ال تغير في األمر 

شيئًا طالما أنها نتاج اجتهاد فردي أو موهبة لغوية وخطابية غير مستغلة في إطار شامل.
ما زلنا نعتمد االرتجال. ما زلنا نراهن على »الفهلوة« التي ال ينتج عنها سوى أمثلة إضافية لما هو غير مجد وغير 
مفيد، بل مضٌر تمامًا. في الوقت الذي تنتج فيه إسرائيل عشرات الصفحات من التلفيق والكذب وبعدة لغات بما فيها 
العربية على مستوى عالي من الدقة اللغوية والدراسة والحرفية، نرى اجتهادات مستمرة من وزارة اإلعالم الفلسطينية 
الثابت فيها هو األخطاء اللغوية )تحديدًا باإلنجليزية( واالفتقار لرسالة واضحة، ناهيك عن انعدام التأثير على المستوى 
اإلعالمي في الساحات الخارجية. وفي الوقت الذي تقدم فيه إسرائيل ناطقين رسميين يتحدثون بلغات عدة وبلغة سليمة، 
حكومتنا تفتقر لناطق يتحدث باسمها مع العالم، والصحافيون يجاهدون القتسام وقت العدد الضئيل من القيادات الذين 
يتحدثون اإلنجليزية، مدركين أال تنسيق بينهم وأن لكل منهم طريقته وأسلوبه ورسالته أحيانًا فيما تغيب رسالة فلسطين 
عن النقاش، بينما تعمل ماكينة ضخمة في إسرائيل على تزويد كل من ينطق باسمها أو لصالحها بنقاط ومرافعات تضمن 
توحيد رسالتها أينما تقدمت في العالم. وفي هذه األثناء تصدر وزارة الخارجية بيانات صحافية مبنية على المجهول 
ومنسلخة عن الواقع وتحركات الوزير وجهود القيادة، كأن ٌتصدر بيانًا يطالب إدارة ترامب التدخل لمنع إسرائيل من 
المضي في تبني قرارات لضم المستوطنات في الوقت الذي يتحرك فيه الرئيس مع قيادات العالم للتصدي لترامب وبعد 
يومين من مشاركة وزير الخارجية في اجتماع طارئ للمؤتمر اإلسالمي أفضى إلى تبني الدول موقفًا حازمًا من مواقف 

ترامب تجاه فلسطين وخططه لنقل السفارة األمريكية إلى القدس! 
لكننا وفي حال الرياء الذي يحتل فضاءنا نبارك للوزارتين وغيرهما جهودهم رغم إدراكنا أن األخطاء التي تعتريها 
مخجلة أحيانًا وضارة أحيانًا أكثر. نهدر طاقاتنا وإبداع القادرين على التأثير في الرأي العام ألنهم ال يعملون ضمن 
استراتيجية واضحة وألنهم يمضون الكثير من الجهد والطاقة في تصحيح ما خربه االرتجال غير العلمي والفهلوة 

اإلعالمية ضيقة األفق. 
يوم السبت الماضي، خرج ما يقارب ثالثة ماليين امرأة ورجل في عديد المدن حول الواليات المتحدة للتعبير عن 
رفضهم لسياسات الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب والتي تتسم بالعنصرية والعداء لآلخر والجهل والعدوانية 
تجاه فلسطين واإلسالم. هذا التحرك البشري المهول وجد مئات اآلالف ممن آزروه حول العالم في مظاهرات رفعت ذات 
الشعارات وذات الرسائل، بما في ذلك شعارات المناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في الحرية واالستقالل 
بينما غاب المجتمع المدني الفلسطيني عن الحدث. المشهد المهيب الذي تابعه العالم يوم السبت انطلق من تغريدة 
واحدة لسيدة في هاواي اقترحت تنظيم مسيرات نسائية رافضة لسياسات ترامب الرجعية ضد النساء واألقليات وغيرهم 
من الفئات االجتماعية وتحولت إلى حدث عالمي بكل ما تحمل الكلمة من معنى وأنتجت أكبر تظاهرة ضد االنتخابات 

في تاريخ الواليات المتحدة. 
أمام هذا المشهد الذي فرض حقائق جديدة في عالم اإلعالم والتواصل، علينا أن نراجع أداءنا دونما رياء أو مواربة. 
نحن في القاع اإلعالمي وعلينا الصعود سريعًا. الطريق نحو التغيير شاقة وطويلة لكن وجب البدء بها ألننا في عالم تكثر 
فيه األحداث المتداخلة ومن يغيُب أو ُيَغيَّب عنها فال وجود له وال بصمة. هذه حقيقة ال عالج لها باالرتجال أو الفهلوة.
معركتنا مع إسرائيل معركة معقدة ومتداخلة وتشكل فيها المعركة على الرواية وامتالك زمام المبادرة في مخاطبة العالم 
محورًا أساسيًا يستوجب منا قدرًا أعلى بكثير من المسؤولية والتناغم والوضوح في الخطاب ومعالجة القضايا الشائكة. 
وبدال من صناعة الهزيمة نتيجة االستهتار والكسل والجهل، المطلوب االرتقاء بالوعي والقيام بالحد األدنى المطلوب من 
المتابعة. الخطر األكبر الذي يواجه أي جهد إيجابي هو سهولة الهدم والضرر الذي يلحقه المستهترون بسرعة وسهولة 
مذهلين! وكما رأينا، صناعة الهزيمة سهلة إذا ما توفرت العوامل وتبقى صناعة النصر بعيدة طالما كان االستهتار 

سهاًل وبدوت عواقب.

وعالمُة َرْفِعِه الِفكَرة  

يكفينا ارتجال!
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يموغرافيا” رات فجَوة الدِّ “َأسـانيُد ومَبرِّ

 – عنوان  تحت  مقااًل  أيَّام  قبل  هآرتس  في  هريئيل  يسرائيل  كتَب 
ا جاَء:  ِجِنَراالٌت ديموغرافيون – وِممَّ

الذي أصبح  “عشية إقامة الدَّولة وضع البروفيسور روبرتو بيكي، 
َس مكتب اإلحصاء  المركزي، توقعًا ديموغرافيًا على  فيما بعد مؤسِّ
كتلة  وجود  الُمتَوقَّع  من  ليس  مضمونه:  غوريون.  بن  دافيد  طاولة 
وقد انضم  أي أغلبيَّة يهوديَّة في أرض إسرائيل -  يهودية كبيرة - 
العام  فمنذ  الديمغرافية؛  توقعاته  خالل  من  المتشائمين  إلى  بيكي 
أيضًا  سنة  مئة  بعد  أنه  دوفانوف  شمعون  المؤرخ  ادَّعى   1900
وكان  يهودي.  مليون  من نصف  أكثر  إسرائيل  أرض  في  يكون  لن 

اقتراحه للقادة حينذاك: ركِّزوا على تحقيق حكم ذاتي يهودي في أوروبا”.
ُيريُد “يسرائيل هريئيل” التَّدليل من خالِل مقالته على أهميَّة وضرورة عدم التَّشاؤم والقلق حيال 
فيها  بما  الكاملة  إسرائيل  أرض  في  يهوديَّة  أغلبيَّة  تحقُّق  لصالح  الديموغرافي  التَّوازن  مستقبل 
امرة – حسب تعبيره – وهو ما يعني ووفَق ما يقول في بقيَّة المقال؛ أنَّ فكرة الدَّولتين  يهودا والسَّ
لشعبين والمدعومة باألسانيد الدِّيموغرافيَّة لم تكن إالَّ تحت وقِع أوهاٍم تشاؤميَّة وتوقُّعاٍت ُمَتَحفَِّظٍة 
هيونيَّة وواكَبْت بداية طالئع الهجرة وبواكير إقامة الدَّولة. لذا فهو يقول  رافقت بداية انبثاق الصُّ

في ثنايا مقالته: 
ويقصُد  له”.  الخضوع  وليس  الواقع  تغيير  تستهدف  حركٌة  الجوهر  حيث  من  هيونيَّة  الصُّ “إنَّ 

بطبيعة الحال الواقع الدِّيموغرافي؛ وُيْرِدُف قائاًل: 
“إنَّ موجات الهجرة الكبيرة أيضًا التي حدثت بعد قيام الدولة ما كانْت لُتَغيَِّر التشاؤم الديمغرافي؛ 
ففي العام 1987 قال البروفيسور”أرنون سوفير” لخريجي كلية األمن القومي وللجمهور الواسع 
في وسائل اإلعالم: »في العام 2000 لن تكون إسرائيل يهودية«. وكان سوفير على مدى سنوات 
وتأثَّرْت بوجهات نظره أجيال من  معهد األمن القومي -  للمعهد –  طويلة هو »ديمغرافي البيت« 

قادة األجهزة األمنية”.
والسامرة  يهودا  ضم  كيفية  عن  المحاضرات  إحدى  في  سؤالي  تم  “لقد  أيضًا:  هريئيل  ُيْرِدُف 
ْوداويَّة التي تبين أنَّها  والحفاظ في نفس الوقت على أغلبية يهودية. وقد استعرضت التوقعات السَّ
خاطئة، للديمغرافيين على مر األجيال. وأضفت بأنني صهيوني أؤمن بالهجرة. نعم الهجرة أيضًا 
ُد هو دهشة واستخفاف. وأنا أتذكر أقوال أحد الضباط، الذي  من االتحاد السوفييتي. وكان الرَّ
أصبح فيما بعد من قادة االستخبارات، وبعد ذلك كان في الخدمات العامة والحكومية. فهو ومن 

كان معه في قيادة الموساد قالوا بشكل حاسم إن اإليمان بالهجرة هو هذيان.
الصهيونية  آباء  كان  إذا  إنه  قلت  عندما  أيدوني  والقليلون  أيدوهم،  إليهم  استمعوا  من  معظم 
عندما كانوا يخططون فقط لقيام الدولة، األمر  موجهين مثلهم فقط حسب المعطيات »العقالنية« 
المعركة، لكن تنقصهم الشجاعة  إنهم قد يكونون شجعان في أرض  أثار ضجة حيث قلت  الذي 
عندما يتعلق األمر بالصراع من أجل تحقيق هدف. كانت الصهيونية حركة غيرت الواقع، قلت لهم، 

وبدل الصراع من أجل التغيير أنتم على استعداد للخضوع للواقع الديمغرافي.
وبعد سنة على ذلك تم فتح أبواب االتحاد السوفييتي. أكثر من مليون مهاجر جديد غيروا الواقع، 

ليس فقط الديمغرافي، حيث زادت نسبة التكاثر، األمر الذي عكس التفاؤل واإليمان بالمستقبل. 
فأي من الديمغرافيين توقع كل ذلك؟”

الهجرة  موجة  بها  تسببت  التي  الدَّهشة  إلى  اإلشارة  تجاه  ُمِحٌق  “َهريئيل”  إنَّ  القوُل  ُيْمكُن  هنا 
الهائلة التي حصَلْت عشيَّة انهيار االتِّحاد السوفييتي لليهود الرُّوس إلى إسرائيل، وما أْحَدَثْتُه من 
فارٍق نوعيٍّ تكنولوجّي، وكميٍّ ديموغرافّي، بالنِّْسَبِة لمستقبل إسرائيل؛ نعم تفاجأ الدِّيموغرافيُّون 
المنطقة  في  معهم  والمتعاونين  وأمريكا  إسرائيل  في   – االستراتيجيِّين  أنَّ  أعتقد  ال  لكن  بذلك، 
وفييتي  قد فاجأهم األمر؛ ألنَّ الجهود المبذولة في سبيل تفكيك االتِّحاد السُّ كما يزعم هريئيل - 
عبر ِسِنيِّ الحرب الباردة – وبما في ذلك مجهود دعم الجهاد األفغاني في أفغانستان إبَّاَن نهاية 
بعينات من القرن الماضي – كانْت تسَتْهِدُف فيما تستهدف فتح أبواب الهجرة أمام الجاليات  السَّ
إلى  اليهوديَّة  الهجرة  على  مفروضة  كانت  التي  القيود  كتلك  قيوٍد،  بال  إسرائيل  إلى  اليهوديَّة 
رقيَّة  ابق والحكومات االشتراكيَّة في أوروبا الشَّ وفييتي السَّ إسرائيل في ظلِّ حكومة االتِّحاد السُّ

منذ خمسينيَّات القرن الماضي والَّتي ازدادت وتيرة قيودها بعد حرب عام 67.
يغضُّ الَطْرَف عن ُرَؤى وبرامج حركة غوش إيمونيم االستيطانيَّة التي  ثمَّ إنَّ “يسرائيل هريئيل” 
العمل  حزب  بحكومة  وثيقة  صلٍة  على  الحركة  تلك  كانت  وقد   ،1974 عام  منذ  الحركة  طرحتها 
ومن قبله بموشيه ديَّان وإيغال ألون،  ٍة عبر وزير دفاعها “شمعون بيرس”  حينذاك وبصفٍة خاصَّ
وكانت رؤية الحركة تتضمَّن أنَّه وبحلول عام 2010، أْي بعَد أربعة عقود من ذلك التَّاريخ؛ يجب أْن 
فة الغربيَّة وفي األغوار قد تجاوَز أكثر من نصف مليون  يكون عدد المستوطنين على هضاب الضِّ
– نجد ذلك موثَّقًا في ثنايا ومالحق كتاب “أسياُد البالد.. االستيطان في أرِض إسرائيل” - وهذا 
إنَّ الَّذين اندفعوا لتوقيع اتِّفاق أوسلو  ُيحاول القول في مقاَلِته:  رغم أنَّ “هرئيل”  فعاًل ما كان!!  
ياسيين واألمنيين في إسرائيل إنَّما كان أحد دوافعهم هو الخشية من المساس  عام 93 من السِّ
باألغلبيَّة اليهوديَّة للدَّولة، وقد أغَفَل هريئيل – وكيميني صهيوني وعن قصٍد وفي محاولٍة للمزايدة 
على حكومات اليسار في إسرائيل – حقيقَة أنَّ الجزء األعظم من برنامج ومخطط “غوش إيمونيم” 

االستيطاني قد تمَّ تجسيده فيما بعد التَّوقيع على اتِّفاق ُأوسلو في العام 1993.
ياسيَّة  السِّ المستويات  مختلف  في  إسرائيل  في  تجري  التي  الُمناقشاِت  هذه  مثل  إنَّ  باإلجمال، 
ياسي من يميٍن ويساٍر وما بيَنُهما حوَل  واألمنيَّة واألكاديميَّة واإلعالميَّة، وفي مَقَلَبيِّ المشهد السِّ
أسانيد ومبرِّرات فجوة الدِّيموغرافيا كانت على الدَّوام تتمحوُر حول أمٍر وهدٍف واحٍد هو تحقيق 
نات  التَّكهُّ كانْت  حال  وفي  الخالصة،  اليهوديَّة  الدَّولة  أو  اليهوديَّة،  األغلبيَّة  ذات  الدَّولة  جوهر 
ولصاِلِح  المضمونة  الوافرة  اليهوديَّة  األغلبيَّة  لصالح  الفجوة  حقيقة  تؤكِّد  والمجريات  والوقائع 
وكما يعبِّر عن ذلك هريئيل على سبيل المثال  تزايد فرص الهجرة المتواترة؛ فِإنَّ األمر حينئٍذ – 
المعارك،  في  انتصارات  تحقيق  مجرَّد  وليس  واالستراتيجي،  النِّهائي  الهدف  تحقيق  هو   – هنا 
إمكانيَّة  أليِّ  والفعلي  المنهجي  النَّفي  هو  تلك  النَّظر  وجهة  حسب  النِّهائي  الهدف  يكون  وربَّما 
أيضًا  والترانسفير،  التَّفريغ  أشكال  من  يكون شكاًل  وربَّما  فلسطينيَّة،  دوَلٍة  بقياِم  َتْسَمُح  واقعيَّة 
التي يفرضها  رورة،  ُتمليه الضَّ ما  الدِّيموغرافيا وحسب  ًة أخرى من خالل أسانيد ومبررات  ومرَّ
وكثيرين  هريئيل  يعتقد  كما   – له  الخضوع  وليس  الواقع  تغيير  تستهدف  الصهيونيَّة  أنَّ  مفهوم 

غيره في إسرائيل!!

روى في الفكر والسياسة 

بقلم: رائد دحبور 
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إضاءات

بقلم: أحمد زكارنة

أنفاسه مع تسلم  العالم  حبس 
الجديد  األمريكي  الرئيس 
»دونالد ترامب« لمهام منصبه 
العالم،  حول  دولة  أكبر  لقيادة 
منافسته  على  فوزه  بعد 
الديمقراطي  الحزب  مرشحة 
عدد  وتوقع  كلينتون،  هيالري 
والمتابعين  المحللين  من  كبير 
سواء في الغرب أو الشرق، أن 
الرجل قد يتسبب في كوارث سياسية عدة داخليًا وخارجيًا، 
لما  ذلك  السياسي«،  العالم  بـ«زلزل  فوزه  البعض  ووصف 
وشاذة  حينًا،  للجدل  مثيرة  تصرفات  من  الرجل  عن  عرف 

أحيانًا أخرى.
تصريحات  مسلسل  لينهي  منصبه،  مهام  ترامب  استلم 
حملته  أثناء  واآلخر  الحين  بين  يطلقها  كان  التي  الغريبة 
االنتخابية، ومنها توعده الشعب المكسيكي ببناء جدار عازل 
بين بلده والمكسيك، وكذلك منع المسلمين من دخول أمريكا، 
بعباراٍت جنسيٍة مشينة، فضاًل عن وعده  للمرأة  والتعرض 
إلى  أبيب«  »تل  من  إسرائيل  في  بالده  سفارة  بنقل  الفظ 

القدس.
كل  أن  يعلمون  التاريخ،  عبر  القادة  متابعي  أن  إال 
أمام سيكولوجيا  توقفنا  لو  السيناريوهات محتملة، خاصة 
شخصية مثل شخصية ترامب المتهورة، وهو يحاول متعمدًا 
إخراجه، وهو  على  غيره  يتجرأ  لم  ما  العلن  إلى  ُيخِرج  أن 
خمس  مفندًا  اإلخباري  »أنترابرنور«  موقع  إليه  أشار  ما 
ُتمكن صاحبها  ترامب  دونالد  يتقنها  سيكولوجية  تكتيكات 

من السيطرة على المواقف، والوصول إلى ما يريد.

ومن هذه التكتيكات، محاولة الظهور بهيئة الرجل األحمق، 
ليستهين أعداؤه به، وال يرونه خطرًا على نجاحهم، وبهذا لن 
يبذلوا قصارى جهدهم في تحقيق نجاح ضده، وهو ما وقعت 

فيه كلينتون.
 فضاًل عن معرفة أساليب جذب الجمهور لما يقوله ويعبر عن 
شريحة منهم، وهو ما كان يحاول تكراره طيلة فترة الحملة 

االنتخابية.
وكذلك جلب أكبر قدر من االهتمام من خالل افتعال العديد 
من المشاكل، خاصة مع وسائل اإلعالم، وهو ما فعله ترامب 

فعاًل. 
إضافة إلى امتالك سلطة كبيرة من خالل التحكم في ما يركز 
عليه الجمهور، ليحصل من خالل الصراخ والتحدث بطريقة 
مزعجة، على فرصة لتوجيه اإلعالم والجماهير في االتجاه 

الذي يريد، ويكسب أصوات أعداد أكثر من الناس.
وصواًل إلى طرح مقترحات غير منطقية أكبر بكثير مما يريده، 
فهو يستخدم مهارة »الطرح األول مجرد بداية للتفاوض«، 
وبذلك يسيطر سيكولوجيًا على الموقف، تمامًا مثلما يسيطر 
الحركة  اتخاذ  اللعبة من خالل  اتجاه  على  الشطرنج  العب 
به في تصريحين محددين، األول فيما  األولى، وهو ما قام 
فيما  والثاني  والمكسيك،  بالده  بين  العازل  الجدار  يخص 

يخص نقل سفارة بالده إلى القدس.
وإذا ما دققنا في خطاب االنتصار الذي ألقاه ترامب، سنالحظ 
تحواًل جوهريًا في توجهاته الفكرية، مما يعزز الفكرة القائلة 
بأن لغته في حملته االنتخابية، لم تكن سوى مصيدة جاذبة 

لألصوات، ليس أكثر. 
به الوصول إلى  الرجل إذن، يفعل ما يفعل عن قصد يريد 
مع  المتناقض  حديثه  نتذكر  أن  علينا  وهنا  بعينها،  نتائج 
تصريحاته، حول إمكانية الوصول إلى حل في قضية الشرق 
األوسط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، تلك القضية التي 

مختلفة  ألسباب  تعقيدًا  أكثر  الغرب  ويراها  معقدة،  نراها 
منها ما هو سياسي، ومنها ما هو تاريخي وحتى ديني. ما 
يتفوه  ما  وبعكس  ترامب  مثل شخصية  بأن شخصية  يفيد 
به، يمكن أن يفاجأ العالم بلعب دور لم نكن نتوقعه باالتجاه 
المعاكس لما نسمعه أو نقرؤه من تصريحاته المتناقضة في 

الكثير من األوقات.
الرابع  بريتشارد  يذكرنا  سنجده  التاريخ،  إلى  عدنا  وإن 
ملك إنجلترا قائد الحملة الصليبية السفاح الملقب بـ »قلب 
األسد« الذي أزهق الكثير من دماء المسلمين سعيًا الحتالل 
بيت المقدس، وتوصله إلى توقيع اتفاق مع قائد المسلمين 

صالح الدين األيوبي، عرف بـ »صلح الرملة«.
وإذا ما وصلنا إلى القرن العشرين، سنتذكر الزعيم الراحل 
الديكتاتور  ذلك  الغرب  يراه  كان  الذي  الناصر،  عبد  جمال 
المقولة  صاحب  الملهم،  الزعيم  القائد  ونراه  المجنون، 
الشهيرة: »إن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة«، وقبوله 
بالمبادرة األمريكية، المعروفة باسم »مبادرة روجرز« نسبة 
إلى وليام روجرز وزير الخارجية األمريكي في عهد ريتشارد 

نيكسون، قبل ترك األخير لمنصبه، ووفاة عبد الناصر.
»دونالد  األعمال  رجل  فإن  الراهن،  تاريخنا  إلى  وبالعودة 
أظنه  االقتصادية،  الصفقات  بإتقانه عقد  المعروف  ترامب« 
لن يتوان عن محاولته تسجيل اسمه في كتاب التاريخ، عبر 
القرن  في  قضية  ألعقد  سالم  عقد  إلى  التوصل  محاولته 
العشرين، ولم يتمكن أكثر من عشر رؤساء أمريكيين وصلوا 

إلى البيت األبيض قبله من إيجاد حل عادل وشامل لها.
هذا الراهن قد يبدو للبعض غريبًا، إال أن منطق األمور غير 
أن  يؤكد  والعشرين،  الواحدة  األلفية  بداية  مع  المستقيم 
وهنا  الدولية،  السياسة  وجه  تغير  قد  المفاجآت  من  الكثير 
علينا أن ننتظر إذا ما كان ترامب سيكون وجه شؤوم علينا 

وعلى العرب، أم سيكون بتكتيكاته وجه خير غير متوقع.

تكتيكات ترامب للتمكن والسيطرة وجه خير غير متوقع

بقلم: سامي سرحان

ينتظر العالم حالة من عدم االستقرار في ظل إدارة الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب.
قوة  انحسار  ظل  في  خاصة  العالم  قضايا  نظرفي  ببعد  تتمتع  ال  اإلدارة  هذه  أن  ويبدو 
أمريكا كدولة عظمى وحيدة في العالم ترسم سياسات العالم على أهواء ملياردير ال يجيد 
العالم وينسج عالقات متوازنة مع دول عظمى  أمواله فكيف به يدير شؤون  إدارة شؤون 
كالصين وروسيا واالتحاد األوروبي. ويسعى إلى تفجير منطقة الشرق األوسط ويستدعي 
العالم الغربي والعالم اإلسالمي عندما يتحدث عن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى 
القدس. لسنوات كثيرة لم تقدم اإلدارات األمريكية على مثل هذا اإلجراء إلدراكها العواقب 

التي ترتب على نقل السفارة إلى القدس.
لقد لعبت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ عهد ريغان إلى عهد أوباما دور الوسيط بين 
الفلسطينين واإلسرائيلين في البحث عن صيغة إلنهاء الصراع وكانت خالصة هذه الجهود 
حل الدولتين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ودولة إسرائيل على حدود الرابع 
من حزيران عام 1967 واستقر العرف الدبلوماسي األمريكي على مدار السنوات الماضية 
الولاليات  اعتراف  يعني  الغربية  أو  الشرقية  سواء  للقدس  األمريكية  السفارة  نقل  أن 
المتحدة بضم القدس بشطريها إلى دولة إسرائيل ولذلك لم تقدم على مثل هذه الخطوة. 

القدس سوف  إلى  أمريكا  نقل سفارة  وما تسرب من تصريحات حول  ترامب  إدارة  ونية 
اإلسرائيلي وال يدرك ترامب أن القدس  تعيد خلط األوراق من جديد في الصراع العربي- 
المليار  ونصف  مليارًا  يستدعي  سوف  أنه  أي  والمسيحية،  اإلسالمية  العقيدة  من  جزء 
العلم   في  المسلمين  بعداء  يبالي  ال  ترامب  الرئيس  أن  ويبدو  المسيحيين  ومثلهم  مسلم 

خاصة بعد تصريحاته حول محاربة السياسة أن يميز المسلم المتطرف من غير المتطرف 
فهل يريد شن حرب على الدول العربية واإلسالمية.

إن من شأن نقل السفارة األمريكية إلى القدس أن تدمر عملية السالم وتفتح باب الصراع 
في  كوسيط  أمريكي  دور  أي  وتلغي  المنطقة  في  العنف  دائرة  وتوسع  مصراعيه  على 
سوف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  إلى  فلسطيني  مسؤول  من  أكثر  وأشار  الصراع. 
العامة  الجمعية  في  إسرائيل  بتجميد عضوية  إسرائيل وستطالب  بدولة  اعترافها  تسحب 

لألمم المتحدة.
القدس  إلى  األمريكية  السفارة  نقل  عن  حديثها  تكثيف  إلى  نتنياهو  حكومة  يدفع  ما  إن 
إدراكها لضعف وعدم اتزان ترامب الذي يجاهد بعدائه للصين وكوريا الجنوبية واالتحاد 
األوروبي ويغذي النزاعات العنصرية في المجتمع األمريكي ويختصر النساء األمريكيات 
والطبقة السياسية األمريكية واألقليات من أصول التينية وإسالمية ونتنياهو يتوقع أن يقدم 

مثل هكذا رئاسي على خطوة نقل السفارة.
ولكن هل خلت إدارة ترامب من ساسة يقدرون عواقب األمور وينظرون إلى مصالح الواليات 
المتحدة في الشرق األوسط والعالم. أم أن هذه اإلدارة سوف تعود إلى سياسة االنكفاء 

وراء األطلسي التي اتبعها أوائل القرن الماضي. 
ألمريكا  كيف  ولكن  أوال  أمريكا  يقول  أن  ترامب  حق  ومن  أواًل  هي  إنها  تقول  دولة  كل 
وأمريكا  وإفريقيا  وآسيا  أوروبا  عن  بعيدًا  والمترابط  المتشابك  اليوم  عالم  في  تعيش  أن 

الالتينية.
ال بد من الترّوي ودراسة عواقب كل قرار تتخذه إدارة ترامب على مصالح أمريكا أواًل ونقل 

السفارة األمريكية إلى القدس يستدعي مليارًا ونصف مليار نسمة ألمريكا.

ترامب يستعدي العالم
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أثناء الحملة االنتخابية وحتى 
بعد فوزه، بدا كما لو أن نقل 
تل  من  األمريكية  السفارة 
القدس، على وشك  إلى  أبيب 

أن يتم بأسرع وقت.
وصدرت عن مجموعة ترامب، 
هذا  في  ذهبت  تصريحات 
من  كثيرين  دفع  ما  االتجاه، 
إلى  السياسيين،  المراقبين 
جديدة  مؤشرات  أن  غير  السفارة،  نقل  احتمال  ترجيح 
ظهرت بعد دخول ترامب المكتب البيضاوي، تدل على أن 
األمر لم يعد كما كان في زمن الحملة والفترة االنتقالية، 
تثير  جديدة  احتماالت  لمناقشة  الباب  فتح  ما  وهذا 

مختلفة. انطباعات 
إن لم تنقل اإلدارة سفارتها فكيف تعالج وعدها القاطع 
وهنا  لها،  بالنسبة  المفصلي  الشأن  هذا  في  إلسرائيل 
يستنتج المراقبون عدة سيناريوهات ال يمكن القطع بأي 

منها قبل أن ينطق الرئيس ترامب قراره بهذا الشأن...
السيناريو األول... حين أعلن عن أن النقاش حول هذا 
قد  بأنه  قول  تسريب  وتم  األبيض،  البيت  في  بدأ  األمر 
ليس  التريث  فكرة  تحتمل  إشارة  فهذه  طوياًل،  يستمر 
بكثير، وهذا  ذلك  أطول من  لما هو  بل  أسابيع  أو  أليام 
السيناريو إن لم يكن هو المعتمد رسميًا، إال أنه األقرب 

إلى التنفيذ دون ردود فعل دراماتيكية..
السيناريو الثاني... أن تبدأ بالفعل إجراءات بطيئة تبدأ 
بانتقاء األرض والمكان مع جدل حول قربه أو بعده عن 
ترتيبات  أي  أن  تؤكد  تصريحات  مع  الشرقية،  القدس 

من هذا النوع ال تعني إخراج المدينة من التفاوض، وال 
تلغي حقوق الفلسطينيين فيها.

وسيناريو ثالث... يخدم فكرة نقل السفارة دون تنفيذها 
القدس،  في  للسفير  مكتب  إعداد  وهو  ورسميًا،  حرفيًا 
مع تطوير مشاركته في فعاليات رسمية من ذلك المكتب، 
تجاه  األمريكية  للسياسة  تغييرًا  بأن  انطباعًا  يعطي  ما 

المدينة المقدسة قد بدأ بأقل قدر من االستفزاز.
مباشر  قرار  يتخذ  أال  وأصدقائنا  لنا وألشقائنا  المريح 
البعض  حاول  فمهما  السفارة،  نقل  اتجاه  في  ونهائي 
إال  رمزية،  واعتبارها  الواقعة  هذه  أثر  من  التخفيف 
األرض،  على  اإلسرائيلية  اإلجراءات  تواصل  ومع  أنها 
ستكون فعليًا خطوًة رئيسيًة باتجاه حسم قضية القدس 
لمصلحة إسرائيل، وهذا أمر لن يمس عاصمتنا ومهوى 
جوهر  على  يؤثر  أن  من  مناص  ال  بل  فحسب،  أفئدتنا 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ومن يلتزم به من الدول 

العربية واإلسالمية.
وحيوي  ضروري  األمر  هذا  في  األردن  مع  التنسيق 
المعنوي  الثقل  ذات  السعودية  مع  والتنسيق  وإلزامي، 
والزامي،  ضروري  اإلسالمي  المستوى  على  الهائل 
تتخذ  أن  قبل  طارئ  النعقاد  اإلسالمي  المؤتمر  ودعوة 
البيت  وإغراق  وإلزاميًا،  ضروريًا  أمرًا  النقل  إجراءات 
االستنكار  برقيات  بماليين  الجديد  وساكنه  األبيض 
والشجب، لمجرد التفكير في هذا األمر سيؤثر حتمًا في 
لردود  وجهله  التخاذه  واستسهاله  القرار  صاحب  ردع 

الفعل عليه.
زلزال  حيال  المؤقت  التعقل  بعض  هنالك  إسرائيل  في 
فقد  العالم،  أنحاء  كل  ارتداداته  وصلت  الذي  ترامب، 

تقلصت وربما مؤقتًا، الرهانات المتسرعة على أن ترامب 
سيوقع شيكًا على بياض للحكومة اليمينية في إسرائيل، 
ذلك  في  بما  تشاء  ما  وتضم  تشاء  كما  تستوطن  بحيث 
المستوطنة األكبر واألخطر معاليه أدوميم، وفي ظل ذلك 
التي  االستيطانية  المشاريع  من  عددًا  الحكومة  تهّرب 
كانت متوقفة بفعل ضغوط إدارة أوباما خالل السنوات 
الثماني الماضية، وإذا كانت إدارة ترامب قد طلبت من 
مفاجأتها  عدم  مباشرة،  بصورة  أو  تسريبًا  إسرائيل 
االختبار  فإن  إشكالي،  أمر  أي  في  أحادية  بإجراءات 
القرارات  من  اإلدارة  هذه  موقف  حول  سيكون  األول 
االستيطانية الجديدة وكلها في القدس الشرقية المحتلة.

فهل تغض إدارة ترامب الطرف عن إجراء خطير كهذا، 
القادمة ستجلو الحقيقة،  أم ستتخذ موقفًا آخر.. األيام 
وخاللها ينبغي أن ال يتوقف الجهد من جانبًن وجانب من 

يؤمن بقضيتنا من العرب والمسلمين والعالم.

سيناريوهات محتملة لنقل السفارة
بقلم: نبيل عمرو
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