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رأي الحدث

100 عام على العرب
روال سرحان

“عشنا في دولة الجهل”، هذه العبارة هي لحاكم القدس البريطاني رونالد ستورز، 
والتي قالها ذات مرة واصفا بها حال فلسطين في كتاب صادر عنه عام 1937، والذي 
لتدلل  تلك  مقولته  الحوت  نويهض  بيان  الفلسطينية  والكاتبة  المؤرخة  منه  اقتبست 
على الواقع الذي كانت تعيشه فلسطين في السنة األولى من فترة الحكم العسكري 
البريطاني، حيث كانت البالد تعيش في حالة من الفوضى المطلقة التي كان هدفها 
األساسي في السنوات الالحقة هو تنفيذ هدف حكومة لندن بإدخال مبادئ وعد بلفور 

حيز التنفيذ بإنشاء الوطن القومي اليهودي.
ورغم أن بريطانيا كانت قد قدمت وعدا آخر للعرب عام 1915 ضمن ما عرف بمراسالت 
“حسين-ماكماهون” يشمل أن تكون فلسطين عربية ومستقلة، إال أن فارق الجهد وفارق 
الوقائع السياسية ساهمت في أن يكون للحركة الصهيونية وزن أكثر من وزن العرب 
مجتمعين، فكان  قرار دعم الحركة الصهيونية على حساب هذه البقعة الصغيرة من 

العالم العربي، المسماة فلسطين، وعلى حساب شعبها، وبخذالن وتخاذل عربي.
ولعل أجمل توصيف كتب عن العرب هو توصيف عبد الوهاب المسيري لنظرة اليهود 
للعربي باعتباره “العربي الغائب” ألن مجرد ذكر العربي هو اعتراف ضمني بوجوده. 
تجاهل وصف  لسياسة  اسرائيل  اتباع  اسباب  أهم  من  هو  األمر  هذا  كان  ولربما 
فلسطيني عام 1948 بأنهم فلسطينيون ودائما ما تصفهم بأنهم عرب أو مسلمون، إذ 
أن األمر سيشكل اعترافًا ضمنيا بهويتهم الفلسطينية، وتباعا بفلسطين كأرض وجد 

عليها الفلسطينيون شعبا ومكانا في زمن ما.
وكل ما تحاول اسرائيل فعله منذ إنشائها - والقول هنا للمسيري-   هو التأكيد على 
صورة العربي التائه، الذي ال يرتبط باألرض ليحمله رأسماله ليتجول في أنحاء العالم. 
ولعله القول األصوب حاليا الذي يفسر السياقات المختلفة التي  تحكم عملية تهافت 
العرب –بطريقة غير مفهومة لنا على األقل- للدخول في صفقة سالم مع دولة االحتالل 

على حساب ما تبقى من أرض للشعب الفلسطيني.
فالفلسطيني الغائب والعربي التائه، هما الـ “نحن”، في مقابل الـ “هم” اإلسرائيليون، 
وقد ظلت هذه العبارة صحيحة فترة طويلة من الزمن، حتى اختلفت توازنات المنطقة 
الفلسطيني  هي  اليوم  الصحيحة  المعادلة  فأصبحت  جديدة  عربية  قيادات  بنشوء 
“المغيب” الـ “هو” في مقابل العربي التائه الـ “نحن” واإلسرائيليون الجدد الـ “نحن 

وهم”. 

رئيس سلطة األراضي الفلسطينية 
صائب نظيف لـ )الحدث(:

أّي جهة تصادر أو تضع يدها على 
أراضي وأمالك الدولة لصالح حزب 

أو فئة معينة هو أمر مرفوض 
وغير قانوني
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المواطن :  إلغاء كريم ...مقابل تشغيل العداد في “ األصفر”

تسابق وتزاحم محموم على شغل وظائف عليا بصورة غير مشروعة واستخدام 
أساليب الواسطة والمحسوبية سعيا وراء الرواتب واالمتيازات المرتفعة

آمال غزة معقودة على نّصابها.. والتنسيقات ُيدفع ثمنها باآلالف 

هل صرفت الحكومة الفلسطينية ما تعهدت به من دعم مالي لتعزيز صمود 
المقدسيين؟
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ملف العدد

قطاع  في  الواقع(  األمر  )سلطة  تواصل  ذاته،  الوقت  في 
بدل  العموميين  موظفيها  على  الدولة  أراضي  توزيع  غزة، 
التصالحية،  القاهرة  لقاءات  بعد  المالية حتى  مستحقاتهم 
مهامها  اهلل  الحمد  رامي  الوزراء  رئيس  حكومة  وتسلم 
وصالحياتها في إدارة بعض الوزارات والهيئات والسلطات 
الحكومية، ويقدر إجمالي التعديات الزراعية على األراضي 
دونم،   600 السكنية  والتعديات  دونم،   11400 الحكومية 
 1/7/2007 بعد  من  خصصت  التي  األراضي  ومساحة 

)2550 دونًما(.

سلطات )حماس( في غزة تمعن في 
مصادرة أراضي الدولة وتوزيعها على 

موظفيها
والتي  غزة  قطاع  في  األراضي  سلطة  واصلت  حيث 
على  األراضي  توزيع  ماضي،  أبو  كامل  الدكتور  يترأسها 

نفى صائب نظيف رئيس سلطة األراضي الفلسطينية في تصريح خاص لـ)الحدث( 
تسلمه كامل مهامه في سلطة أراضي غزة لخالفات قال إنها “تتعلق ببعض القضايا 
العالقة منها التنازع على بعض الصالحيات”. بينما رفض الدكتور كامل أبو ماضي-
رئيس سلطة أراضي غزة اإلدالء بأيِّ معلومة حول قضايا المهام وتوزيع األراضي 
كامل مهامنا وصالحياتنا في  نتسلم  لم  الذي قال:  »أوال  وطالبنا بمقابلة نظيف 
قطاع غزة، ولم يحصل أن تّم اتفاق نهائي حول هذا الموضوع، ونحن في طريقنا 
الوطني بتسيير  الوفاق  بأن تقوم حكومة  للحل، لكنهم لم يلتزموا بقرار المصالحة 
أعمالها في سلطة األراضي، ولكن نحن جاهزون لتسلم الصالحيات والمهام كافة؛ 
بباقي  أسوة  والشرعي  الطبيعي  وضعها  إلى  غزة  في  األراضي  سلطة  لتعود 

الوزارات«.

خاص- الحدث

ينفي تسلمه كامل المهام والصالحيات في غزة

رئيس سلطة األراضي الفلسطينية صائب نظيف لـ )الحدث(:

أّي جهة تصادر أو تضع يدها على أراضي 
وأمالك الدولة لصالح حزب أو فئة معينة 

هو أمر مرفوض وغير قانوني
سلطة األراضي ليست الجهة المخولة لتسديد أو الحفاظ على 

حقوق الموظفين العموميين
الدكتور الشعيبي: أيُّ موظف في سلطة األراضي يخالف تعليمات حكومة الوفاق، يعني أنَّ هنالك 

تمرًدا ما زال موجوًدا من قبل دائرة رسمية في قطاع غزة على سلطة الحكومة

ا كان موضع مساءلة، ويكون قد ارتكب جرًما يساءل عليه  المحامي البرغوثي: القرار ُيعّد مصدره أيًّ
ويلزمه بالتعويض العام والشخصي

مستشار الحق القانوني عابدين: هذه األراضي يجب أن تعود لملكية الدولة ويجب أن يتّم الفصل 
الكامل بينها وبين ملف الموظفين العموميين
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وشملت  رجعي،  بأثر  غزة  في  )حماس(  حكومة  موظفي 
هذه األراضي مصادرة ملعب الجالء والصبرة غرب الحي 
المتنفس  غزة،  قطاع  جنوب  خانيونس  في  النمساوي 
الوحيد ألهالي الحي، ما أثار استنكار المواطنين، معتبرين 
أنَّ هذا التصرف بعد حّل اللجنة اإلدارية  يكرس االنقسام، 

وال يخدم المصالحة.
وهو األمر الذي يناقض مبدأ المصالحة ويتعارض مع صدق 
والمجتمع  الوطني  اإلجماع  بوضوح  ويخالف  توجهاتها 
المدني الذي طالب بإعادة األراضي الحكومية التي جرى 
غزة ألمالك  قطاع  في  قانوني  غير  نحو  على  تخصيصها 
الدولة، وفي المقابل، سرعة العمل على إجراء تسوية عادلة 
ألوضاع الموظفين في قطاع غزة دون المساس باألراضي 
البرلمانية  الحكومية. وإلغاء قرار كتلة التغيير واإلصالح 
المجلس  باسم  اأصدرته  قد  كانت  التي  غزة  قطاع  في 
ويقضي   ،29/11/2015 بتاريخ  الفلسطيني  التشريعي 
بقبول مشروع تخصيص أراض حكومية لصالح مشاريع 
إسكان استفاد منه بالدرجة األولى الموظفون الذين جرى 
تعيينهم خالل مرحلة االنقسام في قطاع غزة عوًضا عن 
على  يترتب  ما  كّل  وإلغاء  المتأخرة،  المالية  مستحقاتهم 
هذا القرار من آثار، وما سبقه من تدابير تشريعية تمثَّلت 
لعام  العمومية  األراضي  قانون  على  تعديالت  بإجراء 
عليا  لجنة  بموجبها  واستحدث   12/4/2015 في   1942

لألراضي الحكومية للغرض ذاته.  
والتي  الفلسطينية  األراضي  سلطة  أكدت  حين  وفي 
معلومات حول مصير  أّي  تمتلك  ال  أنها  نظيف،  يترأسها 
الفترة  خالل  غزة  موظفي  على  وّزعت  التي  األراضي 

الماضية بداًل من مستحقاتهم.
أنَّ  أظهرت  غزة،  قطاع  في  األراضي  سلطة  بيانات  فإّن 
مجموع مساحة قطاع غزة 365000 دونم منها 112000 
%31من  وتشكل  الحكومية،  األراضي  مساحة  دونم 
مساحة القطاع، بينما تبلغ مساحة التعديات على األراضي 
الحكومية  12000 وتشكل %11 من األراضي الحكومية 
%5 منها سكني، ومساحة األراضي الحكومية الخالية من 
دونم،   25000 األراضي  سلطة  سيطرة  وتحت  التعديات 
ومساحة األراضي التي خصصت بعد 1/7/2007 تشكل 

2550 دونًما.

مشروع سلطة أراضي غزة تسليم 
موظفي )حماس( أراضي حكومية مقابل 

المالية مستحقاتهم 
بتسليم  غزة  قطاع  في  األراضي  سلطة  قامت  أنَّ  وسبق 
لديها  المسجلين  الحكوميين  )حماس(  موظفي  من  جزء 
والتي  الحكومية  األراضي  توزيع  من  األولى  المرحلة  في 
بدأ التسجيل لها منذ الرابع عشر من شهر كانون األول 
من العام 2015 قطع أراٍض حكومية من مشروعها القائم 

على توزيع أراٍض عليهم مقابل مستحقاتهم المالية. 
أراضي  )حماس(  موظفي  تسليم  على  المشروع  ويقوم 
حكومية مقابل مستحقاتهم المالية التي لم يستلموها منذ 
العام 2013 نتيجة دخول )حماس( في ضائقة مالية أثناء 
التوافق  حكومة  اعتراف  عدم  َثمَّ  ومن  الحكومة،  ترؤسها 
العام  في  تشكيلها  منذ  لديها  كموظفين  بهم  الفلسطينية 

.2014
ووزعت سلطة أراضي غزة على المستفيدين في المرحلة 
أرض  قطعة   49 يشكلون  سكنّيًا  مشروًعا   49 األولى 
حكومية كبيرة على مستوى قطاع غزة، فيما تحدد مساحة 
المالية  لحجم مستحقاته  وفًقا  موظف،  لكّل  األرض  قطعة 

المترتبة على الحكومة وسعر المتر الواحد.

ما ُبني على باطل فهو باطل
ا على اإلجراءات وتوزيعات أراضي الدولة كافة على  ورّدً
الموظفين العموميين في حكومة حماس، قال نظيف: »إنَّ 
من  االنقسام  فترة  خالل  اتخاذها  تّم  التي  القضايا  كل 
كانت  إن  اعتمادها  سيتّم  واإلدارية  القانونية  الناحيتين 
متخذة وصادرة حسب القانون، ولكن إن كانت هناك أي 
قضايا غير قانونية، ولم تستند إلى قانون ستعرض على 
فيها،  النظر  وإعادة  لدراستها  والقانونية  اإلدارية  اللجان 
وإّن اإلجراءات القانونية هي التي تحكم توزيع األراضي، 
والحاالت التي تمت في غزة تتم معالجتها حسب القانون 

ودراسة كل حالة على حدة«.
إجراء  أّي  على  توافق  األراضي  سلطة  أنَّ  نظيف،  وأكد 
قانوني، ولكن أي إجراء خارج نطاق القانون يتم التعامل 

معه بمبدأ »ما ُبني على باطل فهو باطل«.
الوقت  »حتى  نظيف:  قال  األراضي،  هذه  مصير  وحول 
حول  حلول  اقتراح  أو  شيء  أي  دراسة  تتم  لم  الحالي 
موضوع مصادرة األراضي، نظًرا إلى أنَّ سلطة األراضي 
تّم  حال  وفي  الملفات،  هذه  على  تطلع  لم  الفلسطينية 
حينها  غزة  مع  القائمة  الخالفات  مجمل  على  التوافق 
أسس  وضع  خاللها  وسيتم  األراضي،  مصير  ستحدد 
الحاالت  بدراسة  األراضي  سلطة  تقوم  أن  بعد  لحلِّها 
باتفاق  القرار  وسيكون  للدولة،  تابعة  أراضي  كانت  إذا 

الجميع«.

على سلطة األراضي االلتزام بقرارات 
الحكومة

إدارة  مجلس  مستشار  الشعيبي-  عزمي  الدكتور  ويرى 
سلطة  على  أنه  )أمان(،  والشفافية  النزاهة  ائتالف 
ودعا  للقانون.  وفًقا  الحكومة  بقرارات  تلتزم  أن  األراضي 
لسلطة  ملزًما  قراًرا  فوًرا  تصدر  أن  إلى  التوافق  حكومة 
بما  الدولة  بأّي جزء من أراضي  التصرف  األراضي بعدم 

فيه التخصيص«.

وقال: »عند ذلك أي موظف في سلطة األراضي يخالف هذه 
التعليمات، فهذا يعني أنَّ هنالك تمرًدا ما زال موجوًدا من 
قبل دائرة رسمية في قطاع غزة على سلطة الحكومة التي 

الكل موافق على أنها يجب أن تستلم مهامها بالكامل«.
فيما طالب المحامي إبراهيم البرغوثي، من حكومة الوفاق 
حال تسلمها كامل صالحياتها في قطاع غزة عمل الكثير، 
وطنية  خطة  أو  اقتصادية  سياسة  على  التوافق  أولها 
مبدأين،  على  تقوم  اقتصادية  وطنية  أجندة  أو  اقتصادية 
والثاني  الدولة،  بموارد  االنتفاع  في  المواطن  حق  األول: 

متطلبات استدامة الدولة.
الرئيس  منصب  يشغل  الذي  البرغوثي  فإنَّ  وبالتالي، 
التنفيذي للمركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء 
)مساواة(، يرى أنَّ الملكية العامة التي تعود للدولة ككل 
سواه،  دون  معين  مجتمعي  لقطاع  أو  ككل،  للشعب  أو 
اإلجراءات  من  تتخذ  أن  الدولة  »وعلى  ُتمس،  أال  يجب 
األدوات  واتخاذ  القانون  بأحكام  وااللتزام  والسياسات 
ولمساءلة  العامة  الممتلكات  على  تعٍد  أّي  لمنع  الرقابية 
مرتكبها. هذه هو المطلوب من أية حكومة في إطار دورها 
من  أساسي  كجزء  العامة  الممتلكات  على  الحفاظ  في 

شخصيتها الوطنية ومواردها وحضورها الدولي«.
الحق  مؤسسة  في  والحقوقي  القانوني  المستشار  أما 
الدكتور عصام عابدين فقال: »ننظر لهذه الخطوة بخطورة 
المصالحة  لتعزيز  حقوقية  بوثيقة  مؤخًرا  تقدمنا  بالغة، 
المهمة  البنود  أحد  ضمن  هذه  وكانت  الفلسطينية، 
قرار  إلى  باالستناد  هذا  وكان  الوثيقة،  في  الموجودة 
صادر من المجلس التشريعي في قطاع غزة، فيما يتعلق 
خالًفا  غزة  قطاع  في   الحكومية  األراضي  بتخصيص 

للقانون األساسي«.

سلطة األراضي ال يجوز لها مصادرة 
األراضي

ولكن قال نظيف مستدرًكا: »إنَّ سلطة األراضي ال يجوز 
أن تصادر األراضي، فهناك قوانين تحكم التصرف بهذه 
باتباع  المخصصة  هي  دولة  أمالك  كانت  فإذا  األمالك، 
والجهة  الصالحيات  صاحبة  وهي  تجاهها  اإلجراءات 
الرسمية المخولة بذلك، وتخصص هذه األراضي للمنفعة 
تضع  أو  تصادر  جهة  أي  وإّن  العامة،  والمرافق  العامة 
معينة  فئة  أو  معين  لصالح حزب  األمالك  هذه  على  يدها 

هو أمر مرفوض وغير قانوني«.
الموظفين  على  توزيعها  تّم  التي  باألراضي  يتعلق  وفيما 
بدل مستحقاتهم، يرى الدكتور الشعيبي، أنَّ هذا موضوع 
تجب معالجته من خالل مراجعة كل القرارات التي اتخذت، 
وإن كانت هنالك قرارات خطأ يجب تصويبها، »فأراضي 
القرارات  الحكومة، ويجب مراجعة كل  الدولة ليست ملك 

وأي قرار مخالف للقانون تجب إعادة النظر فيه«.

د. عصام عابدينابراهيم البرغوثيصائب نظيف
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أمر غير قانوني منعدم ال أثر له ويلزم 
مساءلة متخذ القرار وحتى المستفيد منه

عن  »بعيًدا  البرغوثي:  إبراهيم  المحامي  قال  بينما 
اللجنة اإلدارية أو غيرها من الجهة  صالحيات أو شرعية 
ملكية  بحق  يمس  مصدره  كان  أّيًا  القرار  هذا  التنفيذية، 
لهويته وشخصيته  أو  الفلسطيني  للشعب  عامة مخصصة 
تحت  يقع  ثقافي  موروث  من  جزء  وهو  والدولية،  الوطنية 
أو  أفراد تحت أيِّ حجة  اليونيسكو، وبالتالي تمكين  والية 
سبب من تملك أراٍض أو عقارات أو ممتلكات ملكية عامة 
للشعب الفلسطيني يعّد أمًرا غير قانوني منعدًما ال أثر له، 

ويلزم مساءلة متخذ القرار وحتى المستفيد منه«.
ويبّين البرغوثي »أنَّ من ينتفع أو يتملك دون أساس قانوني 
مشروع يعّد موضع مساءلة ومصدر القرار الذي مّكن هذا 
الشخص من االنتفاع أّيًا كان وأّيًا كانت صفته الشخصية 
يساءل  جرًما  ارتكب  قد  يكون  الوظيفية،  أو  االعتبارية  أو 
قد  كان  ما  إذا  والشخصي  العام  بالتعويض  ويلزم  عليه، 
على  بناء  العقارات  هذه  من  تنتفع  بجهات  ضرًرا  ألحق 
اتفاق مشروع بينه وبين الدولة أو جهة االختصاص فيها«.

د الحفاظ على حقوق الموظفين كافة  نؤيِّ
في مستحقاتهم

الموظفين  لمستحقات  تأييده  في  نظيف،  للحظة  يتردد  ولم 
الحكوميين، وقال: »نحن مع الحفاظ على حقوق الموظفين 
المقابل،  وفي  مستحقاتهم،  موضوع  في  كافة  العموميين 
فإن سلطة األراضي ليست الجهة المخولة لتسديد رواتبهم 
رسمية  جهات  بذلك  والمخولة  حقوقهم  على  الحفاظ  أو 
التقاعد  هيئة  وصندوق  المالية  وزارة  منها  مخصصة 
الدولة  لمصلحة  هي  الدولة  أمالك  وإنما  والمعاشات، 

والمرافق العامة«.
ما  تقّر  عليا  جهات  هناك  كانت  »وإن  قائاًل:  أوضح  لكنه 
تّم اتخاذه من توزيع أراض أو جزء من أراضي  سبق أن 
الدولة على الموظفين الحكوميين، فنحن نلتزم فيها، ولكن 
هذه الحاالت ستتم دراستها من الناحية القانونية كّل حالة 

من هذه القضايا«.

أراضي الدولة ليست ملك الحكومة
ولكن  ملزم،  حقٌّ  الموظف  »حقُّ  الشعيبي:  قال  فيما 
من  المالية  حقوقه  عن  تعويضه  يتم  أن  بالضرورة  ليس 
ملك  ليست  الدولة  فأراضي  الدولة،  أراضي  توزيع  خالل 
الحكومة، والحكومة مديونة أمامه كموظف وليست الدولة، 
وهذه األراضي للدولة، وليست للحكومة، وال يجوز لها أن 

تتصرف بها باعتبارها موارد عامة لدى الحكومة«.
ومستحقات  الراتب  موضوع  إنَّ  البرغوثي:  يقول  بينما 
به  أمر آخر والمسؤول عنه والوفاء  الدولة،  الموظف تجاه 
أو  للحكومة  ممتلك  ليست  ألنها  العامة،  الممتلكات  ليست 
من  معها  العمل  ينتهي  من  أو  فيها  يعمل  كان  التي  للجهة 
بحقوق  الحكومة  ذمة  بإشغال  أداءات  لهم  أشخاص  قبل 
لهم، وآلية تحصيلها موضوع آخر، حيث يجب أن يتم من 
خالل إثبات استحقاقهم لهذا المدعى به، ثم الحكومة تتخذ 
من اإلجراءات التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه من 
ال  عام،  ممتلك  بأي  المساس  دون  ذمتها  في  حقوق  لهم 

تملكه الحكومة، وال يملكه مخاصمها.
الموضوع،  هذا  عن  التام  بالتوقف  فطالب  عابدين،  أما 
تخصيص  موضوع  عن  الموظفين  ملف  موضوع  وفصل 
األراضي الحكومية، وبالتالي حّل ملف الموظفين في إطار 

أحكام القانون األساسي وقانون الخدمة المدنية.
وقال عابدين: »اآللية التي نقترحها لحّل هذه القضية، تبدأ 
)حماس(  حركة  به  قامت  الذي  والقرار  اإلجراءات  بإلغاء 
بتخصيص األراضي الحكومية وتشكيل لجنة عليا لمتابعة 
ما  إلى  الحالة  عودة  يعني  الحكومية  األراضي  موضوع 

الدولة،  لملكية  تعود  أن  يجب  األراضي  هذه  عليه،  كانت 
ويجب أن يتم الفصل الكامل بين موضوع ملف الموظفين 
وملف  غزة  قطاع  في  تعيينهم  جرى  الذين  العموميين 
عهدة  في  حالّيًا  الملف  هذا  وبالتالي  الحكومية،  األراضي 
اللجنة اإلدارية والقانونية التي شّكلها مجلس الوزراء الذي 
الموظفين،  ملف  من  االنتهاء  على  العمل  بسرعة  طالبناه 
تخصيصها  تمت  التي  الحكومية  األراضي  عودة  وبالتالي 

إلى أمالك الدولة«.

في الطريق إلنهاء بعض الخالفات العالقة
ويؤّكد نظيف، أنهم بصدد إنهاء الخالفات العالقة كافة في 
سلطة أراضي غزة، حيث قال: »نحن إلى طريقنا إلنهاء هذا 
العالقة،  القضايا  بعض  حول  خالفات  وهناك  الموضوع، 

ونتمنى أن يتم التوصل إلى حّل لها، إلعادة وحدة اإلطار 
المصالحة  قرار  من  والشرعية  اإلدارية  والوحدة  القانوني 
دولة  أراضي  في  الشرعية  إلعادة  الرئيس  لقرار  تنفيًذا 

فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية«.
بعض  على  تتركز  الخالفات  أوجه  أنَّ  إلى  نظيف،  وأشار 
الصالحيات، ولتكريس مبدأ أنَّ قطاع غزة هو جزء أساسي 
من دولة فلسطين، وفي المقابل ما يسري في الضفة الغربية 
الناحيتين  من  صحيح،  والعكس  غزة،  قطاع  في  يسري 
يجب  حيث  المصالحة،  لقرار  تنفيًذا  والشرعية  القانونية 
أن تكون هناك وحدة حال ووحدة قرار في كل المؤسسات.

وقال: »المطالبة بوجود رئيسين لسلطة األراضي، أحدهما 
في الضفة واآلخر في غزة مخالف للقانون، ولن يكون هناك 

إال رئيس واحد ووزارة واحدة«.

كامل ابو ماضيد. عزمي الشعيبي

بيانات سلطة األراضي الفلسطينية المتعلقة باألراضي في قطاع غزة

األراضي الحكومية في قطاع غزة
 

مالحظاتالمساحةالبندم

 365000 دونممجموع مساحة قطاع غزة1

%31 من مساحة القطاع112000 دونممساحة األراضي الحكومية2

%11 من األراضي الحكومية 12000 دونممساحة التعديات على األراضي الحكومية3
)%0.5 سكني(

مساحة األراضي الحكومية الخالية من التعديات وتحت سيطرة 4
 25000 دونمسلطة األراضي

 2550 دونًمامساحة األراضي التي خصصت من بعد 52007/7/1

 2124 دونًمامساحة األراضي التي تّم تخصيصها من أراضي المحررات6

التعديات على األراضي الحكومية
 

اإلجمــاليبعد االنسحاب اإلسرائيلي من المحرراتزمن السلطةزمن االحتاللالبند

62002000320011400تعديات زراعية بالدونم

260240100600تعديات سكنية بالدونم
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بالتنفيذ  »البدء  الفلسطيني  الوزراء  مجلس  قرر  الوقت  ذلك  في 
الفوري والعاجل لتوجيهات سيادة الرئيس بتقديم الدعم لتعزيز 

صمود أهلنا في القدس من خالل اللجنة العليا للقدس«.
وقررت الحكومة يومها خالل االجتماع األسبوعي الذي عقد في بلدة 
الرام، صرف مبلغ 25 مليون دوالر دعمًا لصمود المقدسيين على 
النحو التالي: 15 مليون دوالر لدعم قطاع اإلسكان وترميم البيوت، 
القديمة،  البلدة  لتجار  أشهر  ثالثة  ولمدة  شهريًا  دوالر   1000
تغطية فاتورة استهالك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة 
األقصى،  المسجد  لحراس  شيقل   1000 مكافأة  شهرين،  لمدة 
نصف مليون دوالر كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في 
البلدة القديمة، دفع األقساط الجامعية للفصل األول عن طلبة البلدة 
القديمة الملتحقين بالجامعات، دعم مستشفيات المقاصد والمطلع.

وعلى الرغم من إعالن الحكومة في بيانها الصحفي الذي وصل 
لـ«الحدث« نسخة منه البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لهذا القرار، 
إال أن عدد من المقدسيين في قطاعات مختلفة أكدوا أن ما وصل 

من هذا الدعم هو القليل.
وفي مقابل ذلك، تفيد الجهات الرسمية الفلسطينية أنها باشرت 
به، منها ما تم صرفه، ومنها ما يحتاج لبعض  بدفع ما تعهدت 
اإلجراءات، في حين تبقى الجزء األكبر وهو المتعلق بدعم قطاع 

اإلسكان والترميم بقيمة 15 مليون دوالر.
الحكومة لم توفي بعهدها

المحاضر المقدسي المختص بالهندسة المعمارية د. جمال عمرو، 
المالي  الدعم  تقدم  لم  الفلسطينية  الحكومة  أن  لـ«الحدث«  أكد 
المتعلق بقطاع اإلسكان وترميم البيوت في القدس، وما أعلنت عنه 

في ذلك الوقت لم يكن سوى »فقاعة إعالمية«.
حجازي  المحتلة  القدس  مدينة  في  التجارية  الغرفة  عضو  أما 
أن  اآلخر  هو  تحديدًا، كشف  الملف  هذا  عن  والمسؤول  الرشق 
الحكومة الفلسطينية لم تنفذ ما تعهدت به لتجار البلدة القديمة في 
القدس من صرف مبلغ 1000 دوالر لكل تاجر ولمدة ثالثة شهور.
وأكد الرشق في حوار مع »الحدث«، أن ما تم صرفه من دعم مالي 
هو لعدد قليل جدًا من التجار، حتى أن هؤالء التجار القلة من تلقوا 

الدعم المالي لم يصرف لهم كامل المبلغ المعلن عنه.
هذا األمر تسبب بحالة استياء شديد للتجار المقدسيين في البلدة 
يعيشون  المقدسيين  فالتجار  الرشق،  قال  ما  بحسب  القديمة 
باألصل حالة ركود اقتصادي، بسبب إجراءات االحتالل التعسفية 
التي أدت لضعف الحركة الشرائية، وهو ما تسبب بإفالس بعض 
التجار لدرجة الفقر، وإغالق عدد كبير من المحال التجارية )17% 

من المحال التجارية مغلقة(. 
كذلك أكد الرشق، أن فواتير الكهرباء المستحقة على سكان البلدة 
القديمة لم تدفعها الحكومة كما تعهدت بذلك عن شهري تموز وآب 
لهذا العام، على الرغم من تحضيرهم لقوائم األسماء بعد التواصل 

مع شركة كهرباء القدس.
وأضاف الرشق، أن الحكومة أيضًا لم تدفع القسط الجامعي عن 

الفصل األول للطلبة المقدسيين من سكان البلدة القديمة.
)سرين، أسيل، مي، سارة، نرمين( كلهن طالبات مقدسيات يعشن 
تحت حراب االحتالل في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، 
كل هذه األسماء لم تدفع عنها الحكومة الفلسطينية القسط الجامعي 
عن الفصل األول للعام الدراسي 2017/2018 كما تعهدت بذلك.

مي هديب طالبة مقدسية تدرس في إحدى فروع جامعة القدس في 
البلدة القديمة، أكدت أن الحكومة لم تدفع عنها قسطها الجامعي 

للفصل األول.
الجامعيين  الطلبة  أسماء  جمع  تم  أنه  لـ«الحدث«،  هديب  تروي 
لنا بدفعها عن الفصل األول، وعندما كنت أتوجه لدفع  وتعهدوا 
القسط كانت مسؤولة التسجيل تبلغها أن الحكومة سوف تدفع 
عنها القسط، واستمر ذلك التأجيل حتى أخر يوم من أيام التسجيل، 
مما وضعها تحت حرج دفع قسطها الجامعي وإال سيضيع عليها 

الفصل األول.
هديب أكدت لـ«الحدث«، أن الحكومة لم تدفع القسط الجامعي عن 
الفصل األول وال عن أي طالب مقدسي من الطلبة الجامعيين في 

البلدة القديمة.
فيما يتعلق بحراس المسجد األقصى، فكان لهم نصيب من هذا 
الفلسطينية لهم ما تعهدت به من  الدعم، حيث صرفت الحكومة 
أكد  ما  بحسب  أسبوع،  قبل  شيقل   1000 بقيمة  مالية  مكافأة 

لـ«الحدث« أحد حراس المسجد األقصى إسماعيل الشروانة.
الرد الرسمي

مدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة في لقاء عبر الهاتف مع 
بدفع هذه  باشرت  الرسمية  الجهات  أن  أكد  »الحدث«،  صحيفة 
المبالغ ومنها ما تم إنجازه بشكل كامل، ومنها ما تم رفعه إلى 
ليتم صرفه، فيما تبقى الجزء األكبر وهو المتعلق  المالية  وزارة 
بقطاع اإلسكان وترميم البيوت في البلدة القديمة ألنه يحتاج للوقت 

ولن يتم إنجازه بهذه السرعة والسهولة.
وأوضح هلسة، أنه تم دفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين عن سكان 
البلدة القديمة، وتم دفع المكافأة المالية لحراس المسجد األقصى 
ورجال اإلسعاف وغيرهم من الذين شاركوا في الدفاع عن المسجد 

األقصى.
وفيما يتعلق بدفع األقساط عن الطلبة الجامعيين، أكد هلسة أنها لم 
تدفع بعد لكونها تحتاج إلجراءات من قبيل تسجيل الطلبة للساعات 

وتحديد المبلغ، وسوف يتم صرفها لهم على الفصل الثاني.
وأضاف هلسة، أنه تم دفع المبالغ المالية لعدد كبير من تجار البلدة 
القديمة، وتبقى من لم يستكمل اإلجراءات المطلوبة منه لدى الغرفة 

التجارية والمحافظة.
خاتمة

في الوقت الذي تمعن فيه حكومة االحتالل اإلسرائيلي في اتخاذ 
قرارات جديدة تشدد من حصارها المفروض على المقدسيين في 
البلدة القديمة، وتحصي عليهم أنفاسهم، تتلكأ الحكومة الفلسطينية 
في تنفيذها لتعهد مالي بقيمة 25 مليون دوالر، اعتبر إقراره في 

ذلك الوقت بالتاريخي.
هذا المبلغ الذي لم يستكمل صرفه للمقدسيين بعد، أقر نتنياهو ما 
يفوقه بمئات الماليين خالل األسبوع الماضي لشق طرق التفافية 
في  المستوطنون  يعيشها  الرخاء  من  حالة  وسط  للمستوطنين، 

البلدة القديمة في القدس.

»الحكومة الفلسطينية تقدم دعمًا ماليًا لسكان البلدة القديمة في القدس« هذا العنوان 
المقتبس من وكالة رويترز العالمية وعناوين أخرى مشابهة احتلت المانشيت الرئيس 
للعشرات من الصحف والمواقع اإللكترونية الفلسطينية والعربية يومي 25 و26 تموز 
2017، خالل أحداث المسجد األقصى المبارك أو ما عرفت بأزمة البوابات اإللكترونية.

الحدث- محمد غفري 

تقرير
صرفت الحكومة الفلسطينية ما تعهدت به من دعم 

مالي لتعزيز صمود المقدسيين؟
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تقرير

ويؤكد هؤالء الخبراء وجود خلال كبيرا يشوب نظام الرواتب 
وتباينات  فجوات  بوجود  أساسا  يتمثل  السلطة  لموظفي 
على  واالمني  المدني  القطاعين  في  الموظفين  رواتب  في 
الشهري  األجر  متوسط  يزيد  حيث  مختلفة،  مستويات 
للموظفين في القطاع االمني عنه في القطاع المدني بحوالي 
تباين آخر يرصد بين مستويات االدارة  الى  %15، اضافة 
او  الواحد سواء كان مدني  القطاع  المختلفة في  والوظائف 

عسكري.
الفلسطينية  للسلطة  المالية  االزمة  تزداد  ان  المنتظر  ومن 
المتعاقبة  الفلسطينية  الحكومات  التزام  عدم  مع  اختناقا 
الى  كلي  بشكل  الموظفين  واشتراكات  مساهماتها  بتحويل 
صندوق هيئة التقاعد. وهنالك تخوفات من انهيار الصندوق 

الديون  وجدولة  للتحاسب  جذرية  حلول  بوضع  مطالبين 
وإعادة هيكلة الصندوق ومجلس ادارته.

تعدد تبعات وتداعيات الفجوة في رواتب 
موظفي السلطة

ويرى الدكتور نصر عبد الكريم - الخبير المالي واالقتصادي، 
ان المشكلة في الرواتب مزدوجة، فهي من جهة كبيرة الحجم 
موزعة  فهي  ثانية  جهة  ومن  الجارية،  النفقات  على  وتهيمن 

بشكل غير عادل بين الموظفين.
رواتب  فجوة  هناك  تكون  ان  في  الكريم،  عبد  يستبعد  وال 
االدارية  الفئات  في  الموظفين  رواتب  بين  أي  عمودية، 
الواحد)مدني/أمني/عسكري(،  القطاع  في  المختلفة 
المدني  القطاع  موظفي  رواتب  متوسط  في  افقية  وفجوة 
السلك  بموظفي  ومقارنة  االمني/العسكري  بالقطاع  مقارنة 

الدبلوماسي والجهاز القضائي.
قضية  وتداعيات  تبعات  الكريم:)تتعدد  عبد  الدكتور  يقول 
تعكس  جهة  من  فهي  السلطة،  موظفي  رواتب  في  الفجوة 
المجتمع،   في  مهمة  شريحة  بين  االجتماعية  العدالة  ضعف 
ومن جهة اخرى قد تنطوي على هدر للمال العام وقد تسهم في 
تفكيك النسيج المجتمعي عبر توليد االحقاد بين أفراد وخلق 
جهة  من  الفساد  من  متعددة  أشكال  النتشار  مساعد  مناخ 
ثالثة،  والى تشجيع ظاهرة التسابق والتزاحم المحموم على 
شغل الوظائف العليا سواء من خالل الترقيات او التعيينات 
المباشرة بصورة غير مشروعة واستخدام أساليب الواسطة 
المرتفعة  واالمتيازات  الرواتب  وراء  سعيا  والمحسوبية 
وتبرير  انتشار  الى جانب فرص  الوظائف،  لهذه  المصاحبة 
الرشوة الصغيرة لدى موظفي الخدمات في الوظائف الدنيا.

معالجة فجوة الرواتب تكتسب اهمية خاصة
ويؤكد عبد الكريم، ان معالجة فجوة الرواتب تكتسب اهمية 
الالعدالة  منسوب  تضيق  لكونها  فقط  ليس  وكبيرة  خاصة 
وأساليب  أوجه  أحد  لكونها  ايضا  وانما  الموظفين،  بين 
ترشيد النفقات العامة التي طالما اعتبرته الحكومة من بين 
هذه  مصادر  تحديد  المعالجة  هذه  وتتطلب  توجهاتهان  اهم 

الفجوة اوال ومن ثم اقرار سياسة لمعالجتها.
تراكمية  معيشة  غالء  عالوة  صرف  يتم  ذلك  الى  اضافة 
الموظفين  لجميع  االساسي  الراتب  من   16,52% بنسية 
بالتأكيد تسهم في  ، وهي  والعسكري  المدني  القطاعين  في 
الفئات  بين  ما  االجمالي  الراتب  قيمة  في  الفجوة  توسيع 
المختلفة، فمثال نجد ان قيمة غالء المعيشة لرئيس المحكمة 

موظفون في الفئات العليا اجمالي رواتبهم تماثل ضعف نسبتهم من اجمالي 
الموظفين

تسابق وتزاحم محموم على شغل وظائف عليا 
بصورة غير مشروعة واستخدام أساليب الواسطة 

والمحسوبية سعيا وراء الرواتب واالمتيازات المرتفعة
تعدد تبعات وتداعيات الفجوة في رواتب موظفي السلطة 

تعكس ضعف العدالة االجتماعية وتنطوي على هدر للمال العام 
وتسهم في تفكيك النسيج المجتمعي وخلق مناخ مساعد 

النتشار أشكال متعددة من الفساد
التباين بين الرواتب والمكافآت واالمتيازات أدى الى هدر المال العام وتضخيم ال مبرر له لرواتب العديد 

من الوظائف

تراكم ديون صندوق هيئة التقاعد على الخزينة العامة سنويا يهدد وجوده بعد أقل من عشر سنوات 

يتوقع خبراء المال واالقتصاد تزايد الخلل الهيكلي في منظومة االنفاق العام مع استيعاب 
عشرات آالف الموظفين الغزيين في القطاعين المدني والعسكري من خالل استمرار استحواذ 
فاتورة الرواتب على الحصة االكبر من االنفاق العام بنسبة تراوحت بين 50% - 60%، وهو 
واحد من اكثر التحديات والتداعيات التي تواجه حكومة رامي الحمد الله بعد اتمام المصالحة 
الحكومية واالجهزة  بالمؤسسات  كانوا ملتحقين  الذين  الموظفين  اوضاع  الوطنية وتسوية 

االمنية التي كانت تديرها وتشرف عليها حركة حماس قبل المصالحة.

الحدث - خاص
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نفس  وفي  النيابة  لمعاون  أما  شيكل،   1858,5 تبلغ  العليا 
سلم الرواتب فبلغ 891 شيكل، أي بفارق بصل الى 967,5 

شيكل.
رواتب موظفو الفئات العليا هي اعلى من 

خط العدالة
سلم  لجداول  قراءته  بعد  الكريم  عبد  الدكتور  ويستنتج 
تظهر  الرواتب  في  الفجوة  ان  القطاعات،  كافة  في  الرواتب 
اكثر وضوحا بين الفئات العليا والدنيا في كافة القطاعات، 
رواتب  اجمالي  العليا  الفئات  في  الموظفون  يتقاضى  بحيث 
وبالمقابل  الموظفين،  اجمالي  من  نسبتهم  ضعف  تماثل 
الخامسة(   – الثالث)الثالثة  الدنيا  الفئات  موظفو  يتقاضى 
في  نسبتهم  من   40% عن  تقل  الرواتب  اجمالي  من  نسبة 

اجمالي عدد الموظفين.
الفئات  رواتب موظفي  ان  الكريم(  عبد  )بحسب  يعني  وهذا 
خط  من  اقل  هي  بينما  العدالة،  خط  من  اعلى  هي  العليا 
العدالة لموظفي الفئات الدنيا، كما ان درجة التصاعدية في 
قاعدته،  من  االداري  الهرم  قمة  في  حدة  اكثر  هي  الرواتب 
ويتضح ان الفجوة تبدأ في الراتب االساسي وتتسع بشكل 
التي  الوظيفية،  واالمتيازات  العالوات  احتساب  عند  ملحوظ 
هي اكبر بكثير لموظفي الفئات العليا مقارنة بالفئات الدنيا 

او المتوسطة.
عالوات  بوجود  تزداد  الفجوة  هذه  ان  الكريم،  عبد  واكد 
الرواتب  بقسيمة  مرتبطة  غير  اخرى  انفاق  ومخصصات 
تشمل  والتي  العليا،  الدرجات  موظفو  منها  ويستفيد 
استخدام المركبات الحكومية ومخصصات الهواتف النقالة 
والعالوات  الوظيفية  االمتيازات  من  وغيرها  والمحروقات 

االشرافية.
الرواتب  بين  التباين  ان  الى  الكريم،  عبد  الدكتور  واكد 
والمكافآت واالمتيازات، أدى الى هدر المال العام وتضخيم ال 
مبرر له لرواتب العديد من الوظائف، وغياب لسياسة ومعايير 
تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة 
أدى  مما  للرواتب  أعلى  سقف  تحديد  ودون  الوزارية  غير 
هذه  رؤساء  بعض  تقاضي  والى  الدولة  خزينة  ارهاق  الى 
مما  أعلى  بمجموعها  قد تصل  ومكافآت  رواتبا  المؤسسات 
آالف   10 من  اكثر  أي  الفلسطينية  السلطة  رئيس  يتقاضاه 
بين  الدخل  توزيع  في  العدالة  مستوى  ان  واكد  كما  دوالر، 

الموظفين العاملين في السلطة الوطنية منخفض .
عدم التزام الحكومة بتحويل مساهماتها 

واشتراكات موظفيها لصندوق التقاعد يعمق 
االزمة المالية

تعانيها  التي  المالية  االزمة  ويعمق  تعقيدا،  االمر  يزيد  وما 
حرب،  جهاد  الباحث  بحسب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
مساهماتها  بتحويل  تلتزم  لم  المتعاقية  الحكومات  ان 
واشتراكات موظفيها بشكل كلي الى صندوق هيئة التقاعد.

لصالح  العامة  الخزينة  على  الديون  قيمة  ان  حرب،  وذكر 
صندوق التقاعد تبلغ حوالي 7 مليارات شيكل، حيث ارتفعت 
العام  في  مليون شيكل   14 من  العامة  الخزينة  على  الديون 

1999 الى 5,6 مليار شيكل في نهاية العام 2016، وتشمل 
أموال  من   88% العامة  الخزينة  على  المستحقة  الديون 
استثمارها  دون  يحول  ما  التقاعد،  صندوق  وموجودات 
لصالح الهيئة ويشكل تهديدا الستمرار قدرة الصندوق على 
وصولهم  عند  للمشتركين  مستقبال  التقاعدية  الرواتب  دفع 
لسن التقاعد خاصة ان اعدادهم من المتوقع ان تزداد حاليا 

وفي السنوات القادمة.
 240 بدفع  المالية  وزارة  التزام  الى  اشار  حرب  ان  ومع 
دفعه  يجب  ما  قيمة  انه  اكد  لكنه  العام،  في  شيكل  مليون 
عدد  ان  الى  منوها  شيكل،  مليار   1,390 حوالي  العام  في 
 2016 العام  في  الهيئة  خدمات  من  المنتفعين  المشتركين 
االشتراكات  قيمة  ان  مبينا  موظفا،   161,329 الى  وصل 
الشهرية والمساهمات تساوي خمس قيمة الرواتب، ما يعني 
ان الديون ستتراكم سنويا وتهدد وجود الصندوق بعد أقل 

من عشر سنوات.
واكد حرب، ان وزارة المالية ما زالت تقوم بشكل مباشر بدفع 
المستحقات التقاعدية في جميع انظمة التقاعد المهمول بها 
الدفعة  وتعويضات  تقاعدية  رواتب  تمثل  والتي  الهيئة  في 
الواحدة، حيث بلغت خالل العام 2016 حوالي 843 مليون 
التقاعد  هيئة  تعتبر  حين  في  متقاعدا،   36,291 لـ  شيكل 
ذلك جزءا من تسديد الديون على الخزينة العامة بسبب عدم 
التقاعدية  االستحقاقات  كافة  بتحويل  المالية  وزارة  قيام 

للصندوق.
وقال حرب:«تضطر هيئة التقاعد الى تسييل بعض الودائع 
تتراوح  حيث  للمستحقين  المالية  بالتزاماتها  بالوفاء  للقيام 
نفقاتها الشهرية ما بين 23 – 25 مليون شيكل شهريا في 
حين تقوم الحكومة بتوريد 20 مليون فقط شهريا ما يشكل 
خطراعلى المحفظة االستثمارية في حال استمرت الحكومة 

اجمالي  وتسوية  الشهرية  االشتراكات  كامل  تحويل  بعدم 
المتأخرات.  

تأخير ارسال االموال لهيئة التقاعد يعني 
تخليها في المستقبل عن دفع الراتب 

للموظفين التقاعدي 
مؤسسة  مستشار  ـ  الشعيبي  عزمي  الدكتور  قال  حين  في 
التي  االموال  على  نطلق  ان  بمكان  الصعوبة  من  »أمان«) 
ألن  وديون  كمتأخرات  تتعامل  انها  الراتب  من  كجزء  تحول 
وزارة  انجازات  اهم  احد  شكل  وهذا  بانتظام  يدفع  الراتب 
انه  يقول  هو  بانه  االخيرة  السنوات  خالل  ووزيرها  المالية 
يدفع الرواتب في االسبوع االول من كل شهر، وبالتالي لماذا 
ال يحول ما يتم خصمه من هذه الرواتب ايضا في االسبوع 
الثاني من كل شهر الى هيئة التقاعد والمعاشات باعتبار ان 
هذه االموال هي اموال الموظفين فهذه ليست اموال تجار وال 
ايا من الموردين لمواد للحكومة ويمكنه االنتظار، الن الراتب 
الذي سيدفع للمتقاعد ايضا يجب ان يدفع في بداية كل شهر 
كما يدفع للموظف، وبالتالي تأخير ارسال هذه االموال لهيئة 
التقاعد يعني تخليها في المستقبل عن دفع الراتب التقاعدي 
مجموع  من  اليوم  حتى  تحويله  تم  ما  ان  حيث  للموظفين، 
ان  مفروض  هو  ما  من   12% من  اكثر  يشكل  ال  المطلوب 

تستخدمه هيئة التقاعد في االستثمار.
الى  تحول  التي  شيكل  مليون   20 ان  الشعيبي،  واوضح 
ان يحول،  بانتظام تشكل فقط خمس ما يجب  التقاعد  هيئة 
وبالتالي كل شهر تتم زيادة في الديون وهو ما يفسر لماذا 
وصلت ارقام الدين الى ما يقارب 1,8 مليار دوالر هي حجم 
تهدد  وقد  اموال موظفين وحقوقهم  التقاعد هذه  هيئة  ديون 

مستقبل صندوق هيئة التقاعد.

د. نصر عبد الكريم الباحث جهاد حرب د. عزمي الشعيبي
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» تم إلغاء كريم إذا شغلوا العدادات في األصفر ... بدنا كريم”، 
“بضغط من النيابة العامة كريم ينسحب من األسواق”، "دخلت 
ليقلني إلى المستشفى،  )كابتن(  لتطبيق كريم كي أبحث عن 
كريم؟".  وين  لدينا(..  سيارة  ال   ( عليها  كتب  فظهرت شاشة 
جميع  إيقاف  قرار  من  استيائهم  عن  المواطنون  عبر  هكذا 
خدمات شركة )كريم( في مدينة رام اهلل بناًء على قرار صادر 

من النائب العام.
ألول مرة في الوطن العربي يتم إيقاف خدمات )كريم( وبشكل 
مفاجئ، السيما وأن السلطات الفلسطينية ممثلة بوزارة النقل 
والمواصالت قد طالبت بإلغاء خدمة كريم العتبارها مخالفة لما 
نص عليه قانون المرور رقم )5( للعام 2000، غير أن مركبات 

)كريم( لم تحصل بعد على الترخيص.
بفلسطين  إليماننا  أتينا   “  : )كريم(  في تصريح شركة  وجاء 
كدولة تدعو لالستثمار والتطور، وكلنا أمل أن ترى السلطات 
أثر أمر اإلغالق المفاجئ لخدماتنا على المواطنين والعاملين، 

وعلى تسويق فلسطين كحاضنة لالستمثارات األجنبية”.
المدير العام لألسواق الناشئة في شركة )كريم( إبراهيم مناع، 
والمستشار القانوني للشركة راسم كمال أوضحا لـ”الحدث” 
وقبل قرار إلغاء الخدمة بأن الشركة تخوض حوار مع وزارة 
الترخيص، السيما  )كريم(  منح  أجل  من  والمواصالت  النقل 
وأنه قد يسهل التعديل على الالئحة التنفيذية الخاصة بالقانون 
بحسب ما ذكر كمال، بما يتوائم مع وجود )كريم( وغيره من 

تطبيقات الحجز الذاتي. 
الذي  الوقت  في  تأتي  مسبوقة  الغير  المفاجئة  الخطوة  هذه 
كانت تبحث فيه شركة )كريم( عن سبل الشراكة بتعزيز لقاءات 
أجل  من  المعنيين  ووزرائها  الفلسطينية  الحكومة  مع  قادمة 

عقد حوار بين األطراف الرسمية في قطاع النقل والمواصالت 
الشركة  ولكن  )كريم(  لمسألة  جذري  حل  إلى  للتوصل  وذلك 
الخدمة  بإلغاء  والقاضية  القضائية   الجهات  بخطوة  تفاجأت 

في فلسطين.
عند  هدفها  كان  كريم  شركة  بأن  لـ”الحدث”  مناع   وأوضح 
وتطوير  الحديثة  التكنولوجية  التجربة  نقل  فلسطين  دخولها 
خدمات النقل فيها ال المنافسة، إذ تمكنت كريم من االنتشار 
آمنة  خدمة  العتبارها  الدول  مختلف  في  وسريع  كبير  بشكل 

ومريحة وأسعارها مقبولة.
وسائقي  أصحاب  من  سواء  “كريم”  كباتن  “حصة   : قال 
إيرادات  من  الخاصة  المركبات  أو سائقي  العمومي  التكسي 
ما  على  كريم  شركة  تحصل  فيما   ،80% تبلغ  الركاب  أجرة 
نسبته %20 وهي نسبة معقولة ألي شركة استثمارية تتطلع 

إلى االستثمار في األسواق العربية واإلقليمية”.
من هنا انطلق كريم

»منصة )كريم( هي األنجح في فلسطين مقارنة بالدول العربية 
يحقق  كريم  منصة  ضمن  فلسطين  وجود  أن  إذ  األخرى، 
قطاع  ويطور  السلطة  على  المالية  العوائد  من  ويزيد  أهدافنا 
النقل والمواصالت فيها، بجانب توفير فرص عمل للمواطنين 
وخلق وسيلة نقل آمنة وبخدمة جيدة«. هذا ما أكده لـ«الحدث« 
المدير العام لألسواق الناشئة في شركة )كريم( إبراهيم مناع.
لنسترق النظر قلياًل إلى ذلك العداد الظاهر في تطبيق)كريم( 
والمعروف لدى الزبون والسائق )الكابتن(، والذي يدور بحذر 
والراكب  )الكابتن(  ليرشد  الساعة،  عقارب  دوران  مع  متقن 
أيضا بقطع مسافات قد تكون بعيدة، وهو في ذات الوقت يتفادى 
دخول )حلبة( النقاش مع الراكب لتحديد سعر التوصيلة كما 
تكاسي  سائقي  مع  الركوب  رحلة  انتهاء  بعد  العادة  تجري 

تلك  الغربية، والخاسر في  األجرة في مختلف مناطق الضفة 
)الحلبة( هو المواطن الفلسطيني.

» بدنا كريم وأبو كريم .. وأي شي بريح هالجيبة ... ليش لغو 
كريم«. هذا ما قاله أحد مستخدمي تطبيق )كريم(، وما يقوله 
والمواصالت،  النقل  وزارة  إلى  موجهة  رسالة  في  الكثيرون 
رافضين بذلك القرار الحكومي القاضي بإلغاء خدمة )كريم( 
في فلسطين بدعوى اعتباره مخالفًا لما نص عليه قانون المرور 

رقم )5( لعام 2000 والئحته التنفيذية.
وصواًل إلى الفصل   )5( المرور رقم  المار بين سطور قانون 
قد  القانون  ذات  من   )59( رقم  المادة  أن  يجد  منه،  الثامن 
أوضحت وبصريح العبارة أنه “ ال يجوز لقائد مركبة نقل ركاب 
في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر، إال إذا كانت مرخصة 

بذلك من قبل سلطة الترخيص”.
كان يبحث عن الترخيص وغادر أدراجه مرغمًا دون  كريم(   (
تحقيق ذلك، السيما وأنه قد باشر عمله في فلسطين وبشكل 
فعلي منذ تسجيله كشركة في مراقب الشركات وبحسب األصول 
والقانون، غير أنه ومنذ تلك اللحظة لم يوصد باب الحوار مع 
على  وحصوله  عمله  تنظيم  بهدف  والمواصالت  النقل  وزارة 
القانوني  المستشار  لـ”الحدث”  ذكر  ما  بحسب   . الترخيص 

لشركة )كريم( راسم كمال.
ولماذا  ؟  الترخيص  على  يحصل  ولم  )كريم(  غادر  لماذا 
أوصدت الحكومة أبوابها في وجه ذلك التطبيق .؟ وهل على 
مع  يتالئم  بما  التنفيذية  ولوائحه  حلته  من  يغير  أن  القانون 
التقدم التكنولوجي الحاصل.. من يركض خلف اآلخر؟ الوزارة 

تحارب والمواطن بده كريم.
ويذكر أنه خالل الفترة القليلة الماضية قد نظمت نقابة أصحاب 
في  الوزراء  رئاسة  أمام  اعتصاما  العمومي  التكسي  مكاتب 
فهل  “كريم”.  تطبيق  بإلغاء  للمطالبة  وذلك  اهلل،  رام  مدينة 

سيلغى كريم؟
مين )كريم(؟

كريم، هي شركة ذات وجه عربي واسم عربي، وجذورها امتدت 
من دبي إلى دول اخرى، ويعمل فيها قرابة 2000 موظف وبهم 
في  والمواصالت  النقل  قطاع  لتطوير  مكتسبة  دولية  خبرات 

مختلف الدول العربية ومنها فلسطين. 
قال المدير العام لألسواق الناشئة في شركة )كريم( إبراهيم 
كريم بدأ العمل به في عام 2012، حيث   “ مناع لـ”الحدث”: 
)الباكستاني(  ومظفر  )السويدي(  ماجنيس  من  كال  اقترح 
وتحسين  األفراد  من  كبير  عدد  توظيف  يضمن  تطبيق  بعمل 
ظروف حياتهم المعيشية، السميا وأن الصديقين كانا يتنقالن 
ما بين مختلف الدول ومن خالل استخدام المواصالت، حيث 
وجد كالهما اختالف في طبيعة الخدمة المتوفرة في كل دولة، 

قال النائب العام أحمد باراك لـ”الحدث”: “ قضية كريم رهن التحقيق .. وال معلومات 
أخرى”.

القضية رهن التحقيق ! إذا القضية معلقة وكريم معلق أيضَا... وضاع الحوار ما بين 
السلطات الفلسطينية وشركة )كريم(.

إذا اليوم تم إلغاء كريم وغدًا من سيلحق به الدور؟

الحدث- ريم أبو لبن

تقرير
النائب العام: كريم ..رهن التحقيق

المواطن :  إلغاء كريم ...مقابل تشغيل العداد في 
“ األصفر”

الحوار أساسه قانوني !
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لذا تم إيجاد مظلة لخدمة الجميع وسميت بـ)كريم(”.
تطبيق كريم، بدأ مرحلته التجريبية في مدينة رام اهلل في شهر 
حزيران لعام 2017 بعد أن ازدادت شعبيته بين أوساط الدول 
التي نجحت باستثماره، السيما وأن الشركة األم بحسب ما 
ذكر مناع تتبع استراتيجية إليجاد أكثر من مليون فرصة عمل 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك بحلول عام 2018.
في ذات السياق، قال مناع: “كان انطالق )كريم( في فلسطين 
فرصة لتمكين المجتمع المحلي اقتصاديًا، وإحداث نقلة نوعية 
وتوفير  اللوجستية،  والخدمات  والمواصالت  النقل  قطاع  في 
هو  كريم  يعتبر  إذ  التطبيق،  لهذا  بحاجة  وفلسطين  الفرص، 

األفضل مقارنة بالتطبيقات االخرى”.
وقد  ككل  العالم  في  اتبعت  منظومة  من  جزء  كريم  يعتبر  إذ 
سميت بـ “النقل التشاركي” وهذا النهج قد أدخل للعالم منذ 
النقل   “ فرصة  اقتنص  فقد  العربي  العالم  أما  10 سنوات، 

التشاركي” منذ 6 سنوات.
كريم آمن!

يخص  فيما  واألمان  السالمة  معايير  ويراعي   ... آمن  »كريم 
هذا  فيها”.  يكون  التي  المنطقة  وتقاليد  وعادات  خصوصية 
المستشار القانوني لشركة “كريم”راسم  ما أكده لـ”الحدث” 

كمال.
أضاف : “ لقد حرصت شركة كريم على سالمة وأمن ركابها من 
خالل وضع الضوابط واإلجراءات لضمان ذلك، ومنها تعريف 
هاتفه  ورقم  اسمه  تبيان   من خالل  )الكابتن(  بهوية  الراكب 
ونوع سيارته ولونها، بجانب تتبع مسار الرحلة منذ انطالقها 
حتى الوصول، غير أن شركة كريم تقوم منذ البداية بمراجعة 
على  أن يحصل  عليه  كما  العلمية  ومؤهالته  )الكابتن(  سيرة 

حسن سيرة وسلوك، وعدم محكومية.
أما مركبة “كريم” وضمن النظام عليها أن ال يتجاوز عمرها الـ 
3 سنوات، غير أنه يمنع على الفرد أن يصبح )كابتن( في حال 

تواجد في سجله المروري عدد كبير من المخالفات المحددة.
يخالف  من  بحق  مشددة  إجراءات  اتخاذ  النظام  وفق  ويتم 
الضوابط والمعايير التي تضعها الشركة ومنها تجاوز السرعة 
أثناء الرحلة وإن تكرر األمر يتم إبطال اشتراك السائق، كما أن 
كريم يوفر التأمين على حياة الراكب في حال حدوث أي شيء، 

على عكس تكاسي األجرة.
وزارة النقل : » كريم يسهل اختراق القانون«

» لسنا ضد الحداثة ومواكبة التكنولوجيا، ولكن تطبيق كريم 
جاء كمنصة لتسهيل عمل المركبات الخاصة بنقل الركاب مقابل 
والمعمول  األجر، وهذا األمر مخالف لقانون المرور رقم )5( 
القانون،  ذات  من   )59( للمادة  وتحديدًا   ،2000 عام  منذ  به 
وعليه فإن هذا التطبيق يسهل اختراق القانون«. هذا ما أكده 
والمواصالت  النقل  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  لـ«الحدث« 

محمد حمدان.
أذيع  التي  األولى  اللحظة  ومنذ  والمواصالت  النقل  وزارة 
الركاب  الواقع بنقل  وبدأ عمله على أرض  )كريم(  فيها سيط 
الوزراء  بسيارات خاصة مقابل األجر، قامت بمراسلة رئيس 
للشرطة والوزارة  تعليمات موجهة  الحمد اهلل إلصدار  رامي 
قانوية  لعدم  وذلك  بـ”الظاهرة”  وصفته  ما  إنهاء  بضرورة 
في  الخدمة  إلغاء  تم  وعليه  الوزارة،  تعبير  حد  على  التطبيق 

األراضي الفلسطينية.
وصفوه بـ«الظاهرة« قبل رحيله وقبل أن يتسع مداه ويجتذب 
أكبر عدد من الزبائن و)الكباتن(، غير أن البعض لم يكن قد 
اقتنص الفرصة ليحمل تطبيق )كريم( على هاتفه الذكي ويلحق 
البعض  يصفها  التي  الخدمة  من  ويستفيد  )الكباتن(  بموكب 

بالسريعة وذات التكلفة الجيدة.
السالمة  ودوريات  والشرطة  صدرت،  قد  حينها  التعليمات 
على الطرق عمدت على مالحقة العاملين بتطبيق )كريم(، ممن 
يستخدمون سياراتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل األجر،غير 

أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة من قبل مدير عام سلطة 
احتجاز  يتم  حيث  القانون،  وفق  المخالفين  بحق  الترخيص 

أوراق المركبات والرخص الشخصية.
» تمكنا ومن خالل مباحث المرور من الوصول إلى 15 فردًا ممن 
يعملون مع تطبيق كريم، وتم التعامل معهم وفق قانون المرور، 
وسنستمر بالعمل من أجل إنهاء تطبيق كريم ومنع السائقين 
من نقل الركاب مقابل األجر”. هذا ما أكده لـ”الحدث” الناطق 

الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات.
َأضاف: “ نحن كنا مستمرون في العمل من أجل إنهاء تطبيق 
كريم المخالف لقانون المرور، بجانب منع السائقين من مخالفة 
مركباتهم  عبر  الركاب  بنقل  بقيامهم  يتمثل  والذي  القانون 

الخاصة مقبل األجر وهو األمر في األساس غير قانوني”.
واستكمل حديثه :” تم مخالفة 15 مركبة تابعة لـ )كريم(، وتم 
مصادرة لوحات األرقام الخاصة بها، وتحويل رخصة سائقيها 
اإلجراءات  تتخذ  بدورها  والمواصالت وهي  النقل  وزارة  إلى 
الركاب  بنقل  القانون  يخالف  من  أن  إذ  بحقهم،  القانونية 

بواسطة األجر عليه أن يدفع مخالفة تصل إلى 300 شيقل”.
وِأشار ارزيقات من خالل حديثه عن ظاهرة نقل الركاب بمقابل 
األجر ومن خالل سيارات خاصة تابعة للمواطنين بأنه ومنذ 
الركاب  لنقل  3000 مخالفة  قرابة  تم تحرير  العام  بداية هذا 
2016 فقد تم  الماضي أي عام  العام  أما في   ، مقابل األجر 
منح 5000 مخالفة لسائقي المركبات المخالفة للقانون ، وقد 
سجلت هذه األرقام قبل قدوم كريم، فهي حالة متجذرة وممتدة 

بوجود تطبيق )كريم( أو عدمه.
تم  حتى  كريم  تطبيق  وبمحاربة  الشرطة  موقف  على  وردًا 
إلغاءه، ووفق تعليمات صادرة عن وزارة النقل والمواصالت، 
قال المستشار القانوني لشركة “كريم”راسم كمال : “األصل 
أن  العامة  والنيابة  والمواصالت  النقل  ووزارة  الشرطة  على 
قيام  رافضين  مزدوجة،  بمعايير  كريم  تطبيق  مع  يتعاملوا  ال 
العتبارها سيارات  األجرة  مقابل  الركاب  بنقل  كريم  سيارات 
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خاصة، وهنا أريد أن أنوه بأن قيام سيارة تكسي األجرة بعدم 
على  يسري  وما  للقانون،  مخالف  أيضا  هو  العداد  تشغيل 

)كريم( عليه أن يسرى على سيارات األجرة كذلك”.
كريم  لسيارات  مخالفات  تمرر  كانت  الشرطة   “ أضاف: 
وبالمقابل ال تمنح ذات المخالفات لتكاسي األجرة فهم اخترقوا 
والتدخين  الحزام،  وعدم وضع  العداد،  تشغيل  بعدم  القانون 
يتم  لماذا ال  للقانون  األمور مخالفة  السيارة.. كل هذه  داخل 

ردعها”.
إذا وحسب ما ذكر كمال :” عند تطبيق القانون يجب أن يشمل 
ويحارب  انتقائي  يكون  أن  يجوز  وال  استثناء،  دون  الجميع 

شريحة بعينها”.
»تعديل الالئحة التنفيذية .. هو الحل«

منصة كريم، هي حالة كالسيكية وفيها التطور التكنولوجي قد 
سبق القانون، والقانون في هذه الحالة لم يستطع مواكبة هذا 
التطور، واألصل على المنظومة التشريعية والتنظيمة أن تلحق 
بـ التكنولجيا، والحل لم يكن  بإيقاف )كريم( وأنما بمعالجة 
النص التشريعي الذي يضمن تطبيقه بحسب ما ذكر المستشار 

القانوني للشركة راسم كمال.
 في ذات السياق، قال كمال: “ األصل في الحل ليس بمنع أو 
إيقاف العمل بـ تطبيق )كريم( وإنما بتعديل الالئحة التنفيذية 

فيما يخص نقل الركاب”.
أضاف: “ كان هناك حوار مع وزارة النقل والمواصالت لمناقشة 
موضوع تعديل الالئحة التنفيذية لقانون النقل والمواصالت، 
بما يتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل، وهو ليس باألمر 

الصعب«.
غير أن تطبيق )كريم( بحسب ما أوضح المستشار كمال كان 
قد حظي بدعم من قبل بعض الوزارات المحلية العتباره مالذا 
فرص  وخلق  فلسطين  داخل  والمستثمرين  االستثمار  لجذب 

عمل جديدة للذكور واإلناث.
قال كمال: “ كان المطلب تعديل النصوص الواردة في اللوائح 
التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والتي ال تجيز نقل الركاب 
في مركبة خاصة مقابل األجر، وليس المطلوب تعديل قانون 
المرور رقم )5( لعام 2000، يكفي أن يتم اآلن تعديل الالئحة 
التعديل  وهذا   .. وباألجرة  الركاب  بنقل  يسمح  بما  التنفيذية 

يتطلب موافقة مجلس الوزراء”.
وإذا لم يكن مطلبًا من الصعب تحقيقه ويمكن إنجازه في مدة 
زمنية قصيرة بحسب ما ذكر المستشار القانوني، مشيرًا بقوله 
يحتاج  الفلسطيني  والمواصالت  النقل  بقطاع  النهوض  بأن 
النقل والمواصالت  إلى إرادة سياسية تنبع من داخل وزارة 

إلحداث ذلك التغيير.
بجانب المقترح القانوني لتعديل الالئحة التنفيذية بما يتماشى 
مع التطبيقات الذكية، وقبل إلغاء )كريم(،  أوضح  كمال بأنه 
كان من الضروري وضمن مقترح التعديل تفويض وزير النقل 
نقل  عملية  تنظم  تعليمات  إلصدار  الصالحيات  والمواصالت 
الركاب من خالل مركبات خاصة مقابل األجر، بجانب تنظيم 

عمل شبكات النقل.
التعديل  نتيجة  فوضى  خلق  عن  نتحدث  ال  نحن   “  : قال 
المقترح، وإنما ما كنا نريده هو تنظيم القطاع ال القضاء عليه 
، بجانب حفظ حقوق أصحاب التكاسي واألجرة، وفي النهاية 
وبتوفير  ولجيبته،  له  إفادة  وفيها  للمواطن  تقدم  الخدمة  هذه 
فرص عمل لإلناث والذكور، وتخفيف األزمة المرورية الحاصلة 

والحد من تلوث البيئة، وجذب االستثمار في البالد”.
من جانب آخر، شدد مسؤول وحدة الشكاوي في جمعية حماية 
المستهلك محمد شاهين على موقف المستشار وشركة )كريم( 
الداعمة للتطبيق، وقال : “إلغاء الخدمة ليس بالحل المناسب، 
وإنما كان يجب وضعها ضمن إطارها القانوني وهذا هو الحل 

األفضل من أجل الحفاظ على خدماتها”.
وردا على مقترح تعديل الالئحة التنفيذية لقانون المرور قال 
الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصالت محمد حمدان: 
» ليس من المعقول أن يتم إجراء تعديل لـ الئحة تنفيذ تخالف 
القانون من أجل تطبيق، واألصل أن تتوائم التطبيقات الجديدة 

مع ما نص عليه القانون وليس العكس«. 

أضاف : » ما  كانوا يتحدثون عنه هو تعديل مادة قانونية وهم 
بذلك يبسطون األمور خدمة ألهدافهم، ونحن لدينا رأي واضح، 
إذ أن التعديل القانوني للمادة يسمح ليس لـ كريم فقط وأنما 
جميع المركبات الخاصة بنقل الركاب مقابل األجر وهذا األمر 

يؤثر سلبًا على قطاع النقل والمواصالت«.
تطبيقًا  غدًا  فسنجد  بذلك،  سمحنا  »إن   : حديثه  واستكمل 

يسمح لمن ال يحمل رخصة شاحنة بقيادة الشاحنة«.
يحيى السلقان  رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات«بيتا« 
للتعديل، وهو  القانون ليس نقش في حجر وهو قابل   « قال: 
بطبيعة الحال يعالج قضايا الناس، وقضاياها تتطور مع تطور 
االقتصاد،  لتطوير  مهمة  أداة  والتكنولوجيا هي  التكنولوجيا، 

فإن لم يواكب القانون التكنولوجيا قد عفا عليه الزمن”.
قضايا  يعالج  لم  إذا  القانون  يعني  »ماذا   : حديثه  وأنهى 

الناس«.
من جهة أخرى، قال المدير العام لألسواق الناشئة في شركة 
)كريم( إبراهيم مناع: » القوانين دائما تخضع للجدل، وعلى 
هذه القوانين أن تطور مع تطور الزمن لتصبح قوانين عصرية، 

وعلى الدولة أن تضعها ضمن رؤيتها وتشريعاتها«.
َأضاف : » منذ تسجيل الشركة في وزارة االقتصاد الوطني، 
عقدنا أربعة لقاءات مع وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية 
خصوصيتها  لديها  دولة  كل  أن  غير  كريم،  منصة  إلنجاح 
فيما يخص التعامل مع التطبيقات الذكية الجديدة، وعليه فقد 
لتطبيق  والشروط  اللوائح  سابق  وقت  في  الوزارة  أصدرت 
)كريم( على أرض الواقع، وكان على الوزارة اتباع استراتيجية 

جديدة بما يتوائم مع التطور التكنولوجي«.
إذا كانت )كريم( حريصة على التواصل والتفاعل مع الحكومة 
لترتيب  البداية  منذ  والمواصالت  النقل  ووزارة  الفلسطينية 
األوضاع بما يضمن مصلحة أصحاب مكاتب التكاسي وقطاع 
النقل ورفع االهتمام بتوظيف واستخدام أحدث التطورات في 
أنظمة المعلومات والتكنولوجيا، ليس فقط لدعم القطاع وإنما 

أيضَا لدعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
تجارب دولية : تنظيم القطاع وليس محاربته

التكنولوجي قد خيم  القانون والتطور  بين  القائم ما  الصراع 
على العديد من الدول العربية والتي سبقت فلسطين باستعمال 
تطبيق )كريم( وغيره من التطبيقات األخرى، إذ عمدت الحكومات 
في تلك الدول والمتمثلة بـ )مصر، سعودية، اإلمارات، األردن( 
على دعم )كريم( وإنجاحه بعد حدوث احتجاجات وطرح عدة 
تساؤالت حول المسلك القانوني الداعم لتطبيق )كريم( وغيره 
معالجة  في  نجحت  قد  الدول  بعض  أن  غير  التطبيقات،  من 

الناحية القانونية، ودول آخرى ما زالت تصبو لذلك.
قال المستشار كمال: » ما حدث في فلسطين من رفض لتطبيق 
أخرى  دول  في  حدث  قد  قانونية  وألسباب  إلغائه  قبل  كريم 
تطبق ذات النظام، مصر مثال لديها منذ عامين 5 تطبيقات ذكية 
لخدمة التنقل بجانب كريم، ويتم فيها حاليًا مناقشة مشروع 
الخاصة  للمركبات  النقل  لتنظيم عمل شركات شبكات  قانون 
مصر  في  النقل  وزارة  أن  غير  الذكية،  التطبيقات  باستخدام 
التشاركي  النقل  شركات  مع  بالتشاور  القانون  تسن  سوف 
اتفاق شفهي ما بين  ألخذ مالحظاتهم بعين االعتبار، وهناك 
شركات شبكات النقل والحكومة المصرية حول السماح بتلك 
الشركات للعمل في مصر لحين صدور القانون والمدعوم من 

قبل وزارة المواصالت والهيئة العامة لالستثمار«.
أما في سعودية، فقد تم سن الئحة لتشغيل األفراد العاملين 
سن  تم  وقد  العامة،  األجرة  نشاط  في  الخاصة  بمركباتهم 
الالئحة هذه بعد أن بدأت الشركات بالعمل، وهذا األمر مشابه 

لما حدث في فلسطين.
حيث  األردن،  المجاورة  الدولة  إلى  النظر  لنسترق  إقليميا، 
عمدت هيئة تنظيم النقل البري على منح شركة )كريم( موافقة 
مبدأية لحصولها على الترخيص لتقديم خدماتها في المملكة، 
الشركة  تقوم  أن  على  أشهر   6 بـ  الترخيص  مدة  حدد  وقد 
باستكمال إجراءات الترخيص، غير أن هذه المدة المقررة هي 

قابلة للتمديد بـ 3 ِأشهر إضافية.
في ذات السياق قال كمال : » في األردن، هناك حوار مع وزارة 

ترخيص  بخصوص  وشروط  تعليمات  األردنية إلصدار  النقل 
التطبيقات  باستخدام  الركاب  نقل  وتسهيل  الدعم  خدمات 
الذكية لعام 2017، غير أنه تم سن الئحة لذلك بعد أن بدأت 

شركة )كريم( بالعمل على أرض الواقع«.
فلسطين،  في  فقط  الذكور  على  حكرًا  )كريم(  منصة  تكن  لم 
وإنما فقد عمدت ثالث نساء وبعد شهرين من انطالق الخدمة 
العالم  ذلك  باستكشاف  منهم  رغبة  )كريم(  نهج  اتباع  على 
انطالق  من  سنتين  وبعد  األردن  فإن  وبالمقابل  االفتراضي، 
خدمة )كريم( فيها، التحق بالخدمة سبع نساء، وهنا قد تفوقت 
فلسطين بقدرة نسائها على مواكبة الحداثة وتجاوز العادات 

التي قد تحد من دورهن في هذا المجال.
إذا لكريم تجارب مميزة في أكثر من دولة عربية ومنها المملكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وباكستان، 
في  )الكباتن(  كريم  سائقي  من  اآلالف  مئات  توظيف  تم  إذ 
المنطقة، غير أن كريم  قد تمكن من خلق 100 ألف فرصة عمل 

في باكستان تحديدًا. 
العمل  من  السعوديات  النساء  تمكين  كريم  بواسطة  تم  كما 
اتصاالت  مركز  استخدام  عبر  السعودية  العربية  المملكة  في 

للنساء فقط.
» كريم دخل من الباب ..مش من الشباك«

يحيى  المعلومات”بيتا”  أنظمة  شركات  اتحاد  رئيس  قال 
السلقان مبتسمًا:” أنا مع كريم وأبو كريم ..لماذا تم إلغاءه؟

أضاف :” ال يوجد أمامنا سوى ركوب عجلة التطور التكنولوجي 
منذ  )كريم(  تطبيق  مع  ونحن  تطبيقاتها،  بكافة  ومواكبتها 
البداية فهو قد أحدث نهضة اقتصادية في مختلف دول العالم، 
ورفض وإلغاء هذا التطبيق لن يجدي نفعًا، والمستخدم لهذه 
التطبيقات الجديدة لن ينتظر اإلجراءات البيروقراطية الموجودة 

لدى الدول”.
وأشار السلقان في حديثه بأن البعض يعتقد أن هذه التطبيقات 
الذكية قد وجدت لمنافسة شركات تكاسي األجرة، وهذا األمر 
لم  وإن  أن تطور خدماتها  الشركات  غير صحيح، وعلى هذه 

تفعل سيكون العبئ عليها وليس على التكنولوجيا”.
منافسًا للسوق  لماذا يعتبر )كريم(   “ في ذات السياق، قال: 
وتخلينا عنه ؟ هو دخل من فلسطين من الباب وليس من الشباك، 
جوجل(  )يوتيوب،  المستخدمة  الشركات  من  العديد  هناك 
تكسب أموال طائلة من شركات فلسطينية لقاء الدعايات. هل 
خرج أحدهم ليقول بأن هذه الشركات تعمل في فلسطين بال 

ترخيص؟ لماذا كريم؟”.
لدى  موجودة  )كريم(  منصة  بأن  حديثه  في  السلقان  وأشار 
12 دولة عربية، وهي تقع في خانة التنافس مع شركة النقل 
العالمية أوبر )Uber(. غير أن )كريم( بحسب ما ذكر المدير 
قد  مناع  إبراهيم  )كريم(  شركة  في  الناشئة  لألسواق  العام 

حقق نجاحات مرتفعة وهي األعلى مقارنة بـ أوبر.
قال سلقان: “ ال أعتقد أن الهدف من دخول كريم إلى فلسطين 
هو مقصد تجاري، وأنما الهدف هوالتوسع و نقل التكنولوجيا 
أو  منافس  أي  أمام  نقف  ال  بأن  واضحة  رسالة  وهي  إليها 
مستثمر خارجي، السيما وأن عدد كبير من موظفي الشركة هم 
من أصول فلسطينية وهم يحاولون جاهدين نقل هذه التجربة 

إلى فلسطين”.
» تطبيق )كريم( بجانب التطبيقات األخرى ومنها )ركاب( هو 
نموذج مهم إلحداث نقلة نوعية في عالم تكنولوجيا المعلومات 
وحدة  لـ”الحدث”مسؤول  أكده   ما  هذا  الثالث”.  والجيل 

الشكاوي في جمعية حماية المستهلك محمد شاهين.
وَأضاف : “ يجب توظيف التكنولوجيا بطريقة ذكية وواعية بما 
يخدم المستهلك، السيما وأن )كريم( وقبل إلغائه قد عمل على 
تحفيز فكرة استخدام العداد وربط التكلفة بالمسافات دون أن 

يتنفس مع مكاتب التكاسي أو يؤثر على عملهم”.
وفي رسالة وجهتها جمعية حماية المستهلك في وقت سابق 
اتباع  والمواصالت  النقل  وزارة  على   “  : اإللغاء  قرار  وقبل 
التكنولوجي،  التطور  مع  التعامل  تجاه  واضحة  استراتيجية 

وعليها أن تضع هذا التطور ضمن اإلطار القانوني”.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد شددت في بيان صادر عنها 
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استخدام  تجاه  واضحة  سياسة  اعتماد  الضروري  من  بأنه 
التجزئة،  نظام  اتباع  وعدم  النقل  في  الخصوصي  المركبات 
غير أن هناك مئات من المركبات الخاصة التي تعمل لياًل نهارًا 
معها  التعامل  يتم  وال  الركاب  لنقل  الخارجية  الخطوط  على 
وعبر  باألجرة  الركاب  نقل  يحظر  والذي  المرور  قانون  وفق 
بشكل  )كريم(  يتم مالحقة سائقي  في حين  مركبات خاصة، 

دقيق وتمرير المخالفات لهم.
المواطن : #بدنا_كريم

التواصل  مواقع  على  والنشطاء  المواطنين  بعض  أطلق 
في  لخدماتها  إيقافها  )كريم(  شركة  إعالن  وبعد  االجتماعي 
فلسطين، وسمًا )هاشتاج( يحمل جملة مفادها ) بدنا_ كريم( 
بوقف  قرارها  عن  بالتراجع  القضائية  الجهات  بذلك  داعيين 

الخدمة.
قال أحد مستخدمي تطبيق )كريم(: “ يا وزارة شوفو المواطن 

شو بده ..بدنا شي يريح الجيبة .. رجعولنا كريم”.
أجل  من  البعض  لدى  كبيرًا  تعطشًا  )كريم(  تطبيق  كشف 
استخدامه، السميا وأن تكاسي األجرة “الصفراء” قد أرهقت 
فقط  خاصة  ميزانية  يخصص  البعض  أصبح  وقد  جيوبهم 
للتكاسي، في حين جاء تطبيق )كريم( ليخفف ذلك العبئ على 
المواطن، حيث الحد األدنى لألجرة يصل إلى 8 شواقل، بينما 

ندفع الضعف عند ركوبنا تكاسي األجرة.
» قانون المرور رقم )5( هو قانون مستفز بطبعه”. هكذا وصف 
أحد المواطنين قانون المرور المعمول به. وقد كان يحاول مليًا 

وقبل قرار إلغاء الخدمة من الدخول في عالم )كريم(.
قانون استبدادي،  هو   “  : رافضَا ذكر اسمه  لـ”الحدث”  قال 
وهو يتحكم بما نمتلك، فما عالقة القانون باستخدامي لسيارتي 
الركاب من خالل دفع األجرة، وإذا منعت من  الخاصة ونقل 

هذا قريبا سأمنع من تأجير منزلي«.
“ الخميس بال كريم”

قال أحد سائقي “ كريم” لـ«الحدث« : » لقد تم إلغاء الخدمة، 
وأضحى خميس بدون كريم«.

وقال مظهرًا استياءه من إلغاء خدمة كريم في رام اهلل : “  نحن 
مع القانون، ولكن مع القانون العادل والمواكب للتكنولوجيا، 
أن  الحداثة ويتماشى معها ال  يواكب  أن  المرور  قانون  فعلى 

يلغي كريم”.
كان يوم الخميس هو موسم تحرك كريم، حيث    “ وأضاف: 
تزداد األزمة في ذلك اليوم، وفيه يحصل السائق على مكافئة 
نظام  وضمن  رحلة.   23 إنهاء  مقابل  شيقاًل   250 محددة 
)األحد واإلثنين  التالية  أتيح في كال من األيام  المكافآت فقد 
في  المال  من  مبلغ  على  الحصول  األربعاء(  وحتى  والثالثاء 
حين إنهاء 100 رحلة، وهذه محفزات لالستمرار في )كريم(”.

كريم  )كابتن(  ما كان يحصل عليه   « قال:  السياق،  في ذات 
لقاء عمله الشهري المنتظم وعلى مدار ثماني أو عشر ساعات 
يوميًا، هو مبلغ يصل إلى 5000 شيقل بجانب منحه المكافآت 
تستهلك  ال  سيارة  يستخدم  الحال  بطبيعة  وهو  و)البونص( 
الكثير من البنزين ، أما من يعمل لساعات أقل فقد يحصل على 

مبلغ يصل إلى 1500 شيقل”.
واستكمل حديثه : “ لم يخطر في بالي ذات يوم أن أعمل ضمن 
الخاصة  السيارة  بشراء  قمت  وقد  الذاتي،  الحجز  تطبيقات 
التقارير  لعمل  التنقل  ومنها  اليومية  احتياجاتي  لقضاء  بي 
وأنا  اقتصاديًا،  توفر  ال  أملكها  التي  والسيارة  الصحفية، 
بطبيعة الحال غير ملتزم بساعات دوام كاملة فأنا عملت اليوم 

بساعة واحدة فقط، وبعض األيام أعمل لمدة تسع ساعات”.
وهذا  بداوم”.  كنت  زر  وبكبسة  بعطل،  زر  بكبسة   « وقال: 
إلغائه،  قبل  )كريم(  لتطبيق  )الكابتن(  انضمام  سبب  يوضح 
حيث كان لديه مطلق الحرية في انتقاء ساعات العمل السميا 
مجال  وضمن  آخر  عمل  في  يعمل  )25(عامًا  الشاب  وأن 

الصحافة واإلعالم.
خالل حديثه وفي موضع مقارنة تطبيقات  وأوضح )الكابتن( 
هذه  بأن  الصفراء«   “ األجرة  تكاسي  بخدمة  الذاتي  النقل 
قد خفف من  التطبيقات اإللكترونية ومن بينها تطبيق )كريم( 
تكسي  يركب  من  أي  بالراكب  يلحق  قد  الذي  المادي  العبئ 
األجرة، السيما وأن الرحلة التي تكلف راكب التكسي دفع 10 
شواقل لقاء قطع مسافة قصيرة، تكلف مستخدمي )كريم( دفع 

مبلغ ال يزيد عن 8 شواقل وبقطع ذات المسافة.
راكب  يدفع  فقد  السعر،  اختالف  بجانب   “ )الكابتن(:  قال 
 ،11( الشواقل أي دفع مثال  أجرة قد تدور في خانة  )كريم( 
12، 13( شيقل وذلك وفق التسعيرة المعتمدة ضمن النظام، 
 )15،25،35( االلتزام بتسعيرة محددة وتدور في خانة  دون 

كما في سيارات األجرة”.عدا
َأضاف : “ التسعيرة لم تكن تختلف صباحًا أو مساء، والحكم 
الفاصل هو تطبيق )كريم(، على عكس تكاسي األجرة. غير أن 
صاحب التكسي يطلب زيادة في السعر أثناء التوقف عند أحد 
المحطات ) كل ما بفتح الباب بده 10 شواقل(، وهذا األمر غير 
موجود أثناء ركوب )كريم( حيث يمكن للراكب التوقف عند أي 
محطة دون زيادة، غير أن )الكابتن( يستعين بالراكب لتحديد 

أي طريق سيسلك”.
ظهور  هو  )كريم(  خدمة  يميز  كان  ما   “  : حديثه  واستكمل 
شاشة أمام الراكب بعد انتهاء الرحلة وفيها يتمكن الراكب من 
تقيم أداء السائق وكذلك السيارة، وهو نظام يعتمد على النجم، 
ولن يكتفي الراكب بوضع النجم فقط وإنما بتوضيح األسباب 

التي دعت لوضع نجمتين أو ثالثة من أصل خمسة”.
قد ال يستطيع تقديم  الصفراء”  الراكب في تكاسي األجرة “ 
شكوى بحق السائق في حال قلل من الخدمة وأساء المعاملة، 
ولكن الشكوى في تطبيق )كريم( وحسب ما ذكر أحد سائقيه 
للسائق  للتقييم وفيه محاسبة  يتم من خالل الضغط على زر 
بشكل أسرع، كما أن الشركة تعمل على التواصل مع الراكب 
ذاته لالستماع لتجربته وتحديد اإلجراءات التي ستتبع بحق 

السائق.
بمعارضة  جوبه  قد  التكنولوجيا  يواكب  عصري  تطبيق  إذا 
قبل  من  بقبول  حظي  وبالمقابل  إلغاءه،  تم  حتى  حكومية 
للحداثة  الرافض  بصف  وقفت  أيضا  الشرطة  مستخدميه. 
وقبل  القانونية  والتوجهات  للقانون،  )كريم(  مخالفة  بحجة 
اإللغاء كانت تدعم فكرة تعديل التنفيذية بما يتناسب مع التطور 

التكنولوجي الحاصل. 
في  و)كريم(  التطبيق  إلغاء  حصل؟  ماذا  النهاية  في  ولكن 

التحقيق.. واليوم كريم وغدًا من سيكون؟
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التنسيق والفيزا
عندما يريد أي مواطن من غزة الخروج منها عبر معبر رفح 
البري فإنه يحتاج لما ُيسّمى تنسيقا، ويكون هذا التنسيق 

بين األمن الفلسطيني واألمن المصري.
فإن هناك  لكن كما أوضحت المصادر المّطلعة لـ«الحدث« 
أسماء  وهي  الداخلية،  وزارة  في  مسجل  اسم  ألف   24

لحاالت خاصة تريد الخروج من غزة.
»خارج  يفّكر  بدأ  قد  البعض  أن  يبدوا  العدد  بهذا 
الصندوق«، ليبحث عن طريقة تؤمن له تنسيقا »من تحت 
الضباط  بعض  طريق  عن  البعض«،  وصفها  كما  الطاولة 
المصريين الذين يتلقون رشاوى من الغزيين مقابل توفير 

التنسيق لهم للخروج عبر معبر رفح باتجاه غزة.
وهناك البعض اآلخر الذي يريد أن يخرج إلى ما هو أبعد 
الُمّتحدة  الواليات  أو  مثال  كأوروبا  العربي،  الوطن  من 

األمريكية.
استغالل  أن  يبدوا  والفيزا«  »التنسيق  الحالتين  وفي 
تواصلت  من  بعض  أّكد  كما  إذ  بعيد  لحد  وصل  الناس 
دوالر  آالف  لـ6  تصل  مبالغا  دفعوا  أنهم  »الحدث«  معهم 
مقابل الحصول على فيزا، وشهدوا بدورهم على أشخاص 

آخرين دفعوا مبالغ تصل ألكثر من 13 ألف دوالر.
أخالقية،  وغير  قانونية  غير  ذاتها  بحد  االستغالل  عملية 
لكن الظروف المعّقدة التي يعيشها الغزيون ال تفتح مجاال 

لنبش مثل هذه الظاهرة.
فكيف إذا استغل هذه الحجج جميعها نّصاب من جلدتهم، 
هو محور  هذا  نعم..  أكاذيب؟  مقابل  طائلة  أمواال  ودّفعهم 

التحقيق الصحفي الذي تقرأونه.

من هو؟
اسم أصبح الغزيون يعرفونه جيدا لكن بعد فوات  )خ/ب( 
أكثر  فيه  التقى  والذي  الفّرا  اإلعالمي طارق  يقول  األوان، 
األشخاص  يوهم  شخص  »إنه  عديدة  لمناسبات  مرة  من 
واألمن  المخابرات  في  مهمة  بشخصيات  عالقة  على  أنه 

المصري«.
ويكررها  »األنا«  الفرا فإنه شخص يحب  وبحسب وصف 
أن  لقناعة  يصل  أن  اإلنسان  على  سهال  ليس  لكن  كثيرا، 
أكاذيب  سلسلة  على  يعتمد  أنه  إذ  كاذب  إنسان  )خ/ب( 

منسقة ومترابطة. 
)خ/ب( هو مواطن غزي يحمل جواز سفر فلسطيني، ويسكن 
وسيارات  منازل  امتلك  أنه  كثيرون  وشهد  حاليا  مصر 
من  المئات  على  أنه نصب  ذلك  النيران،  تأكلها  ال  وأموال 

أبناء غزة قبل أن يكشفونه.

كيف مّرت؟
النصب ال يكون على الفئة البسيطة من الناس التي تالحق 
أحالمها دون وعي، إنما تطورت أساليبه ليقنع حتى الفئة 
التي تحمل شهادات عليا، فلم يعد أحد خارج إطار الوقوع 

في فخ النصب واالحتيال.
السويد  تسكن  والتي  عّواد،  شيرين  اإلعالم  دكتورة  تقول 
لصّياد  فريسًة  وقعت  إنها  غزة  من  خرجت  أن  بعد  حاليا 
على  )خ/ب(  بالنصاب  التقت  أن  بعد  للسفر،  المحتاجين 

على الفيسبوك. مجموعة ُتسمى )معبر رفح البري( 
فتّمت إضافتها من  البري  رفح  معبر  كتبت استفسارا عن 

وما حاجتها  رفح  لماذ تستفسر عن معبر  ثم سألها  قبله، 
منه، أخبرته انها بحاجة لتوفير تنسيق ألمها التي يتوجب 

للقاهرة. وصولها 
اهتمامه  تصّنع  الهاتف  وعلى  هاتفيا،  مكالمتها  فطلب 
ببعض التفاصيل، ثم أخبرها أن تنتظره على خط الهاتف، 
ثم هاتف شخصا آخر اّدعى أنه ضابطا مصريا يكون جاره 

في مصر.
الدكتورة عّواد أن الضابط المصري يحتاج  )خ/ب(  أخبر 
أللف دوالر حتى يؤّمن التنسيق لوالدتها، في حين أنه كما 
آالف   3000 يكّلف  التنسيق  إن  لـ«الحدث«  عّواد  قالت 
دوالر، ويبدو أن هذا ما شّجعها على اإلقدام بدفع جزء من 

المبلغ لـ)خ/ب(.
لطرف  المبلغ،  من  كجزء  دوالر   400 أنها ستعطي  فبّلغته 
ثالث هو الصحفي محمد عثمان حتى يوصلها إليه، فأخبرها 
دفعها  سبب  عن  تفاصيل  أية  لعثمان  أن ال تعطي  )خ/ب( 
لهذا المبلغ، ألن الضابط المصري ال يريد أن يعرف أحد 

عن عمله بتوفير التنسيقات حتى ال يتم تقديمه للقضاء.
المبلغ  دفع  إنه  قال  إذ  لـ«الحدث«  عثمان  أّكده  ما  وها 
لـ)خ/ب( دون أن يعلم ألي سبب دفعها، خاصة أن األموال 

كما قال عثمان هي ملك للدكتورة عّواد.
وبالفعل وصل له 400 دوالر، فأبلغ )خ/ب( الدكتورة عّواد 
أن الـ400 دوالر التي وصلته مزّورة، وطالبها أن توصل له 

المبلغ المتفق عليه كامال من دون وسيط.
وحتى تخرج من اإلحراج مع عثمان اضطرت الدكتورة أن 
الـ400  )خ/ب(  يعيد  أن  مقابل  كاملة  دوالر   1000 تدفع 

دوالر لعثمان لكنه لم يفعل.
مكانتهم  لهم  شبان  مع  للتواصل  بعد  فيما  اضطرت 
قال  كما  آنذاك  حاضرا  عثمان  وكان  غزة،  في  التنظيمية 
بالمبلغ  واعترف  للتحقيق  وأخضعوه  فجلبوه  لـ«الحدث«، 

كامال فحاصروه ليعيده، لكنه باغتهم وهرب إلى مصر.
ذلك،  عن  امتنع  لكنه  المبلغ  يعيد  تجعله  أن  عوّاد  حاولت 
عديدة  بمشاريع  تشاركه  أن  إقناعها  محاوال  وتمادى  بل 

في مصر.
)خ/ب(  أن  مفادها  لقناعة  اإلعالم  دكتورة  توّصلت  بعدما 
صفحتها  على  كتبت  خاطر،  طيب  عن  المبلغ  يعيد  لن 
ذلك  قبل  من  نصب  عملية  من  معها  ما حصل  الشخصية 

آمال غزة معقودة على نّصابها.. 
والتنسيقات ُيدفع ثمنها باآلالف 

تريد فيزا أو تنسيق للخروج من غزة؟ ال تتعامل مع هذا الشخص

الحدث- عالء صبيحات 

تقرير

يبدو أن آمال الغزّيين بالخروج من رحم الحصار الذي ال يزال »يكبس« على أنفاسهم منذ 
عقد ونّيف لم تتوقف وال يمكن حصرها، حتى أنها دفعت الغزّيين للتفكير بالتحايل ودفع 

الرشاوي، بل والوقوع في فّك المفترسين الذين يسعون وراء المال نصبا واحتياال.
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التي  الحاالت  من  العشرات  هناك  أن  لتتفاجأ  الشخص، 
لكن  الشخص،  نفس  من  الطريقة  بنفس  للنصب  تعرضت 

المتغير الوحيد هو المبلغ المدفوع.
وتابعت الحدث هذه الحاالت لتجد أن بعض المبالغ وصلت 
تعّرضت  أنها  اإلعالم  قالت دكتورة  فيما  ألف دوالر،  لـ13 
على  قضيتها  عن  كتبت  حالما  )خ/ب(  قبل  من  للتهديد 

الفيسبوك.
عرض  إن )خ/ب(  لـ«الحدث«  تقول الضحية الثانية )ن/أ( 
عليها هي وصديقاتها األربع الحصول على فيزا لبلجيكا، 
 2000 على  المقابل  في  ليحصل  بذلك  إقناعهن  واستطاع 
6000 دوالر  أكثر من  دوالر من كل واحدة، وحصل على 

من الضحية األخيرة.
يمتلكن  أنهن  قالت، في حين  فيزا كما  لم تحصل على أي 
ما يثبت على )خ/ب( حصوله على مبالغ مالية كبيرة منهن.

هذا  من ضحايا  به  بأس  ال  عدد  مع  الحدث  تواصلت  لقد 
صحيفة  مراسل  مع  تجاوب  قليال  عددا  لكن  الشخص، 
قد  النصب  لعملية  تعّرضوا  من  جميع  أن  ذلك  الحدث، 
السمعة  وتشويه  باالختطاف  )خ/ب(  قبل  من  تهديدهم  تم 

والقتل.
حاول  فقد  غزة،  من  سوبرماركت  مالك  عويص  أحمد  أما 
له  ُيجهز  أن  أن يقنعه بتحويل مبلغ مالي له مقابل  )خ/ب( 

التنسيق األمني من أجل العبور إلى مصر.

عويص رفض ذلك وحاول أن يدفع له المبلغ بعد الخروج 
على تحويل األموال قبل السفر  من غزة، وإصرار )خ/ب( 

كما يقول عويص جعله يشك لحد بعيد.
المال  له  سيدفع  بأنه  )خ/ب(  النصاب  عويص  أوهم  ثم 
أثبت  لكن  )خ/ب(  ليعرف مصداقية  الخروج من غزة،  قبل 
شكوك  أكد  مما  المال،  غير  يريد  ال  أنه  لعويص  )خ/ب( 

عويص لينسحب من العملية الحقا.

شكاوى؟
بعد التواصل مع عدد ال بأس به من ضحايا )خ/ب(، قالوا 
أجهزة  من  أي  لدي  شكاوى  بأي  يتقّدموا  لم  أنهم  جميعا 

األمن.
فمنهم  ما،  أمرا  يخافون  جميعهم  أن  لـ«الحدث«  واتضح 
من  ومنهم  ستطاله،  التي  األمنية  التعقيدات  يخشى  من 
يخاف أن يؤذيه )خ/ب( فعال، ومنهم يريد المحاولة بالطرق 

السلمية عّله يحصل على ماله منه.
على  قانونية  إدانة  دليل  أي  يوجد  فال  لما سبق  باإلضافة 
فلم  جيدا،  الحذر  باإلنسان  جميعا  وصفوه  فقد  )خ/ب( 
يعترف ال صوتا وال كتابة بما قام به من نصب أو بأي مبلغ 

قد سلبه منهم.
حاول البعض أن يثبت حقه منذ البداية، وحصل على إثبات 
دليل  أصبح  إثبات  دليل  كان  ما  أن  ثبت  ما  سرعان  لكنه 

النقطة  هذه  إيضاح  بعدم  المعني  الشخص  )وطالب  إدانة 
على  وسيقت  )خ/ب(  بها  قام  بخدعة  شخصية(،  ألسباب 
الشخص الذي تعّرض لالحتيال، ولما احتاج الدليل ليثبت 

أمواله اكتشف الفخ الذي أوقعه )خ/ب( به.

الجهات الرسمية
وقد حاولت الحدث التواصل مع الجهات الرسمية في غزة  
ظروف  أي  وفي  تقديمها  يمكن  التي  الشكوى  ما  لتستعلم 

وعند أي جهاز، لكن لم تتمكن من التواصل معهم.
تعود  الحدث  علمت  كما  النصب  قضايا  بعض  أن  يذكر 
من  أمواله  أحد  يسترد  أن  دون  مضت،  أعوام  لثمانية 

النّصاب الذي بات مشهورا جدا في مصر.
في الختام يتساءل البعض كيف يمكن أن يقع أحد ضحية 
وأجاب  منهم  الواعية  الفئة  بخاّصة  كهذه،  نصب  لعمليات 
فهو  غفلة،  ساعة  أنها  الحدث  معهم  تواصلت  من  جميع 

ماكر جدا ويعرف كيف يمكن أن يكذب وينّسق كذباته.
حياة  يعيش  أن  يريد  الجميع  أن  هي  المّرة  الحقيقة  لكن 
عادية، يخرج من المعبر ويعود إلى غزة، وهذا بالضبط ما 
ينتجه حصار 10 أعوام ونّيف، فهل ستتم متابعة النصاب 
ومالحقته فعليا وهل سيفتح معبر رفح بحيث أنه سيمحي 

هذه الظاهرة تماما؟
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عهد  في  بدأت  االنتفاضة  قادة  وتصفية  االغتياالت  أنَّ  صحيح 
تحولت  أنها  إال  الوزراء  رئيس  منصب  شغل  عندما  براك  ايهود 
إلى روتين في عهد شارون، ذلك أنَّ حقيقة أنَّ كل اغتيال بحاجة 
في  المركزية  الشخصية  إلى  حولته  عليها  شخصّيًا  لمصادقته 

إشاعة استخدامها.
المستهدف  عن  التفاصيل  أدق  معرفة  أحب  شارون  أرئيل 
باالغتيال، وكيف سيتم اغتياله ومكان االغتيال، وكان هذا إعادة 

إلى أيام مجده في وحدة المظليين.
وجد شارون شريًكا وحليًفا في هذا الطريق تمثل في افي ديختر 
مكمل  إلى  تحول  الذي  “الشاباك”  العام  األمن  جهاز  رئيس 

لشارون بشكل مثالي.
متكال”  “سيرت  المختارة  االغتياالت  وحدة  خريج  ديختر  افي 
السرية،  المواد  على  لع  والمطَّ بطالقة  العربية  اللغة  يتقن  والذي 
نجح في االقتراب من شارون وحظي بثقته، وهو ما جعله يعتمد 

على توصياته.
لضباط  الجامح  الخيال  من  ا  جّدً تأثر  شارون  إّن  يقول:  ديختر 
تتقد  وجهه  مالمح  كانت  حيث  االغتياالت،  تنفيذ  أثناء  الشاباك 
قيادي  تصفية  على  للمصادقة  خطة  عليه  عرضنا  كلما  انفعااًل 

فلسطيني.
بقدر اهتمام شارون بالطريقة وأساليب االغتيال كان أيًضا مهتًما 
رادع  أسلوب  أنها  آمن  ألنه  االغتياالت؛  التي ستحققها  بالنتائج 
لكّل من يفّكر في المّس بأمن إسرائيل؛ لذا وبدل اغتيال من عّده 
قنبلة موقوتة أو في طريقه لتنفيذ عملية، وّسع مع ديختر الدائرة، 

لتشمل من يخطط، وكل من يقف خلف “اإلرهاب”.
من  شهور  ستة   ،2000 نوفمبر  شهر  في  ّنفذ  األول  االغتيال 
اندالع  من  أيام  وبعد  الشاباك،  رئاسة  لمهمة  ديختر  افي  تسلم 
مدينة  سماء  في  أباتشي  طائرتا  حلَّقت  عندما  الثانية  االنتفاضة 
قائد  عبيات  باتجاه سيارة حسين  وأطلقت صواريخها  لحم  بيت 
تطلق  كانت  التي  الخاليا  عن  والمسؤول  المدينة  في  فتح  تنظيم 
النار صوب حي جيلو االستيطاني في القدس، حيث ُقتل هو ومعه 

امرأتان كانتا في سيارة الميتسوبيشي التي احترقت بالكامل.
إّن  االغتيال:  بعد  قال  ايتان  يتسحاق  الوسطى  المنطقة  قائد 
بها  المس  محاوالت  أمام  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  إسرائيل 
وبمواطنيها، وإّن هذه الخطوة ليست األولى، ولن تكون األخيرة.

هذا التصريح ُعدَّ تدشيًنا لعهد االغتياالت التي تحولت إلى األداة 
التي اتسع نطاق استخدامها بسبب التقارب بين الشاباك وسالح 
فيها غرفة عمليات مشتركة  أقيمت  إلى مرحلة  الذي وصل  الجو 
من أجل تقصير المدة ما بين التقرير الذي يصل من العميل على 

أبلغ  الذي  للهدف  وإصابته  الصاروخ  انطالق  بين  وما  األرض، 
عنه.

دمج المعلومات النوعية التي يقدمها الشاباك والتكنولوجيا التي 
يمتلكها سالج الجو جعل االغتياالت أنجح.

تنظيم  في  الناشط  الكرمي  رائد  كان  للشاباك  التالي  الهدف 
المطلوبين، بسبب شجاعته  كبار  ُعّد من  والذي  فتح في طولكرم 

والكاريزما التي يتمتع بها وأيًضا قسوته تجاه اإلسرائيليين.
من  خرجت  التي  العمليات  من  الكثير  عن  مسؤواًل  كان  الكرمي 
طولكرم، ومن بينها إطالق النار، فُقتل عامال المطعم موتي ديان 
في  مطعم  في  وجودهما  أثناء  صفر  مسافة  من  زيتوني  واتجار 

طولكرم.
طلبت إسرائيل من السلطة اعتقال قتلة المستوطنين، ومن بينهم 
بلع  إلى أن  به، حيث ُسجن في رام اهلل  الكرمي، وهو ما قامت 
قطعة حديد نقل على إثرها للمستشفى، ومن هناك نجح في الفرار 
والعودة إلى طولكرم؛ ليجدد نشاطه ضد إسرائيل بوتيرة أسرع.

بداية العام 2001، قام هو ورفاقه في التنظيم بسلسلة عملية ضد 
أهداف إسرائيلية أدت إلى مقتل 12 جندًيّا ومستوطًنا لدرجة أنَّ 
مسؤولي السلطة الفلسطينية ورؤساء األجهزة األمنية نظروا إليه 

بإكبار واحترام.
بأسرع  اغتياله  وقرر  الكرمي  اإلعدام ضد  حكم  أصدر  الشاباك 
طائرة  أرسل  سنحت  التي  األولى  الفرصة  وفي  ممكن،  وقت 
التي كان يستقلها،  الجيب  أباتشي أطلقت صاروًخا على سيارة 
من  الهرب  من  تمّكن  أنه  إال  التنظيم،  قادة  من  اثنين  ومعه  هو 
السيارة،  الصاروخ  أن أصاب  بعد  األخيرة  اللحظات  في  الجيب 

وقبل أن يصلها الصاروخ القاتل الثاني.
وُقتل  المحاولة،  جراء  خطيرة  بجروح  أصيب  الكرمي  أنَّ  رغم 
وفي  العمل  مواصلة  قرر  أنه  إال  والتنظيم،  السيارة  في  زمياله 
االغتيال،  محاولة  على  الرد  التنظيم  في  رفاقه  قرر  اليوم  نفس 
ضابًطا  وقتلوا  إسرائيلية،  سيارة  على  النار  بإطالق  فقاموا 
إسرائيلّيًا وأصابوا صديقته، وهما في طريقهما إلى حفل زفاف.

وحساب  شخصي،  ثأر  إلى  تحّولت  للكرمي  الشاباك  مالحقة 
مع  بيت  في  موجود  الكرمي  أنَّ  معلومة  وصلت  أن  ،وما  مفتوح 
أفراد عائلته، اقتحمت قوة كبيرة من جيش االحتالل مدينة طولكرم 
بهدف تصفيته إال أنَّ الحظ لعب لصالحه واستطاع الهرب، وهو 
في  وليس  الفلسطيني،  الشارع  نظر  في  أسطورة  إلى  حوله  ما 

طولكرم فقط.
ألنه  ليس  الشاباك،  لدى  المطلوبين  قائمة  رأس  الكرمي  تصدر 
برأسه  أطل  ألنه  بل  مرة،  من  أكثر  الموت  من  اإلفالت  في  نجح 
الخسائر في  وإيقاع مزيد من  ينفذ عمليات  فقط، كي  من مخبأه 

الجانب اإلسرائيلي.

في نهاية 2001، نجح عمالء الشاباك في الوصول إليه وتضييق 
الحين  بين  يزورها  صديقة  لديه  أنَّ  تبّين  حيث  حوله،  الخناق 
في  تتكرر  زياراته  وأنَّ  تحديًدا،  الظهيرة  ساعات  وفي  واآلخر، 

نفس الوقت كّل مرة.
أثناء  الشاباك  يستخدمها  كان  التي  المختلفة  المراقبة  وسائل 
ال  كي  الجدران؛  بمحاذاة  دوًما  يسير  أنه  بّينت  للكرمي  مطاردته 
انتشروا في كل مكان  الذين  العمالء  أو يميزه  الطائرات  ترصده 

لرصد كل حركة من حركاته.
قبل خيرة ضباطه الغتيال  ومن  مكاتبه،  في  الخطة  أعد  الشاباك 
سياسية  تغيرات  شهدت  بالمقابل  المنطقة  ولكن  الكرمي، 
الفلسطينيين  على  واألوروبيون  األمريكيون  مارس  حيث  كبيرة 
واإلسرائيليين ضغوطات كبيرة من أجل وقف دوامة العنف، وهو 
الدعوة في خطاب  إلى  الفلسطيني ياسر عرفات  الرئيس  ما دفع 
أعده خصيًصا، ووجهه وألقاه باللغة العربية للجمهور الفلسطيني 
إلى وقف االنتفاضة، وهو ما أدى إلى وقف العمليات بشكل فعلي 

على األرض.
وقف  تضمن  النار  إطالق  وقف  من  نوع  ساد  األرض  على 
الميداني  فتح  تنظيم  قائد  دعمها  إسرائيل  جانب  من  االغتياالت 
مروان البرغوثي الذي بعث برسائل لقادة كتائب شهداء األقصى 
بوقف  االلتزام  مطالًبا  الخطوة  جدية  مدى  توضح  الرئيس  باسم 
رغم  الذي  الكرمي  مع  مباشرة  الحديث  إلى  واضطر  العمليات، 
رغبته في مواصلة العمليات التزم بتعليمات الرئيس وتعهد بعدم 

القيام بأي عمل ضد إسرائيل.
رغم وقف إطالق النار والتزام الكرمي به وعدم قيامه بأي نشاط، 
إال أنَّ الشاباك واصل تعقب الكرمي، وثارت خالفات في أوساط 
قادة أجهزة األمن حول ضرورة تصفيته، حيث اعتقد قائد المنطقة 
الوسطى يتسحاق ايتان والعميد جيورا ايلند أنَّ اغتياله في ظل 
الظروف الجديدة خطأ فادح، وسيعني انهيار وقف إطالق النار، 
وبقيه  ديختر  افي  الشاباك  رئيس  اعتقد  بينما  العمليات،  وتجدد 
الفرصة  سنحت  متى  الكرمي  اغتيال  يجب  أنه  الشاباك  ضباط 

بذلك بغض النظر عن الظروف السياسية.
تمسك الشاباك برأيه وأصّر على موقفه، وفي النقاش األسبوعي 
الذي يعقده وزير الجيش طلبوا اإلذن في اغتيال الكرمي، وهو ما 
يطرح موضوع  لم  تردد، حيث  دون  وأعطاه شارون  له  استجاب 
وزمالءه  التزم  أنه  األكيد  علمهم  رغم  العمليات  وتجدد  الفعل  رد 

العمليات. بوقف 
أجهزة األمن احتارت في كيفية تصفية الكرمي حيث عرض يوفال 
االغتيال  يتم  أال  فكرة  زمالءه  على  الشاباك  قادة  أحد  ديسكين 
بواسطة صاروخ من أجل عدم اتهام إسرائيل، بل بواسطة عبوة 
يمر بمحاذاتها، وأن  أن  الكرمي  اعتاد  التي  الجدران  توضع في 

ترجمة “الحدث” كتاب االغتيال

جدار الموت القادم

قصة اغتيال الشهيد رائد الكرمي
االغتيال األكثر كلفة على إسرائيل والذي دفع كتائب األقصى إلى اتباع أسلوب 

العمليات االستشهادية

ترجمة الحدث- عصمت منصور

تقرير
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يسير بشكل مالصق لها، وهو ما سيوّفر إلسرائيل فرصة التنصل 
من االغتيال وعدم اتهامها بخرق وقف إطالق النار.

في صباح 2002-1-14  خرج الكرمي من مخبأه وتوجه إلى بيت 
صديقته، وكعادته سار بشكل مالصق للجدران في األزقة المؤدية 
إلى البيت، حيث انفجرت العبوة الضخمة التي زرعت في الجدار 

وأدت إلى مقتل الكرمي على الفور.
تحّلق في  كانت  أباتشي  إّن طائرة  قال الحًقا:  الفلسطينيين  أحد 
جدار  في  زرعت  التي  العبوة  فجرت  التي  هي  وأنها  األجواء، 

المقبرة المسيحية القريبة عن بعد.
ولكنها  للشاباك،  كإنجاز ونجاح عملياتي  االغتيال سجلت  عملية 
لم تترجم إلى إنجاز سياسي أو أمني، بل على العكس من ذلك؛ 
وانكارها صلتها  اإلسرائيلية  الرواية  يقبلوا  لم  الفلسطينيين  ألن 
باالغتيال، والشارع طالب باالنتقام والرد على القتل بالقتل والهدم 

بالهدم وإلغاء وقف إطالق النار الذي وصف بالمهين.
السيناريو  يتحقق  بأن  كفيلة  كانت  االغتيال،  على  أيام  ثالثة 
األسوأ، حيث قامت كتائب شهداء األقصى باالنتقام وإرسال أحد 
رجال الكرمي الذي نجح في التسلل إلى حفل بلوغ في الخضيرة 
عملياتها  بأولى  فتح  حركة  قيام  ليتبعها  إسرائيليين؛  ستة  وقتل 
العملية  وهي  المحتلة،  القدس  في  يافا  شارع  في  االستشهادية 

التي أودت بحياة اثنين وجرحت 38.
التابع  األكبر  العسكري  التنظيم  االغتيال  بهذا  أدخلت  إسرائيل 
معظم  وجعلت  االستشهادية،  العمليات  دائرة  إلى  فتح  لحركة 

الشارع الفلسطيني يؤيد عودة العمليات والعودة إلى العنف.
مارس  بلقب  حظي  والذي   ،2002 العام  من  مارس  شهر  خالل 

عملية   11 بينهما  عملية،   47 إسرائيل  ضد  نفذت  األسود 
السنة  رأس  عشية  وقعت  التي  العملية  عّدت  التي  استشهادية 
العبرية في فندق بارك في نتانيا األكثر إيالًما فيها، حيث بلغ عدد 
القتلى 82 قتياًل وهي التي قادت إلى اتخاذ قرار اجتياح الضفة 

الغربية، وما عرف بالسور الواقي.
اغتيال الكرمي ُعّد العامل األساسي في تفجر األوضاع في الضفة 

من جديد، بسبب عمليات االنتقام التي جّرها على إسرائيل.
رئيس  شارون  ألرئيل  إسرائيل  داخل  وجهت  واسعة  انتقادات 
الوزراء في حينها، وإلى وزير الجيش بن اليعيزر ورئيس الشاباك 
ما  وهو  كنيست،  وأعضاء  اإلعالم  وسائل  قبل  من  ديختر  افي 
وراء  من  والجدوى  االغتياالت  سياسة  حول  سؤال  عالمات  أثار 
انتهاجها انطالًقا من اغتيال الكرمي، وما تبعه من موجة انتقام 

غير مسبوقة.
هاجم عضو الكنيست يوسي ساريد في اجتماع لجنة الخارجية 
واألمن االغتيال، متهًما حكومة إسرائيل بتشجيع اإلرهاب، وأنها 
األيام  في  اإلسرائيليين  عشرات  مقتل  مسؤولية  يتحمل  من  هي 
اآلن  أحياء  سيكونون  كانوا  أنهم  مضيًفا  االغتيال،  أعقبت  التي 

بيننا، لوال قرار اغتيال الكرمي.
وقاموا  االنتقادات،  لموجة  انضموا  الشاباك  في  كبار  أعضاء 
ديختر  افي  مع  االجتماع  طلب  وهي  الجهاز،  في  نادرة  بخطوة 
وإسماعه انتقاداتهم شديدة اللهجة على القرار، حيث قال عامي 
ا من هذه السياسة، معتبًرا أنَّ قرار  ايلون في اللقاء إنه قلق جّدً
اغتيال الكرمي خاطئ؛ ألنه حدث في فترة وقف إطالق للنار، وفي 
في  القيادية  المنظومة  كل  أن  تعرف  إسرائيل  كانت  الذي  الوقت 

وأوقفت  السياسية،  للجهود  فرصة  إعطاء  قررت  والسلطة  فتح 
فعلّيًا العمليات، وهو ما تبدد كلّيًا بعد االغتيال.

رئيس الشاباك السابق كرمي جيلون انضم للمنتقدين، وعبر عن 
عدم رضاه من القرار، ومن التوقيت دون أن يشكك في أنَّ الكرمي 
يستحق التصفية، ولكن التوقيت السيئ أعاد االنتفاضة وبصورة 
أقوى من السابق، وأدخلت فتح في دائرة العمليات االستشهادية، 

وإسرائيل هي التي دفعت ثمن هذا الخطأ في النهاية.
رئيس الشاباك وصاحب نظرية االغتياالت والذي حولها إلى نهج 
وال  النقد،  موجة  من  يتأثر  لم  ديختر  افي  الثانية  االنتفاضة  في 

اتفق معها، بل رد بغضب: 
إنَّ رؤساء الشاباك الذي طلبوا االجتماع بي جاءوا وهم يحملون 
أن  دون  السياسة،  ورجال  اإلعالم  وسائل  من  أخذوها  حقيقة 
يكون ألّي واحد منهم صلة باألجواء والمعلومات عن قرب، ديختر 
األقرب  هو  ألنه  منهم؛  واحد  أّي  من  أكثر  عمله  يعرف  إنه  قال: 
ارتفاع  على  يراها  أنه  وشبه  صفها  كما  أو  الحقيقية،  للصورة 
األساسي  القانون  أنَّ  مشدًدا  بالطة،  مخيم  في  المجاري  خطوط 
في محاربة “اإلرهاب” هو أنَّ تنفذ متى سنحت لك الفرصة لذلك، 
وإنه ال منطق يمكن أن يحكم هذه الحرب، او اعتبار سوى منطق 
الفرصة السانحة عسكرّيًا، عاًدا أنَّ الكرمي نفذ العمليات عندما 
سنحت له الفرصة، وأنه غير نادم على قرار اغتياله، وأّن مسألة 
التوقيت تخضع فقط العتبار واحد، هو تهيئ الفرصة على األرض. 

صالح  القسام  كتائب  مؤسس  اغتيال  قصة  القادمة  الحلقة  في 
شحادة
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فروعها  وتستطيل  وتتشعب  الرواية  تترسخ جذور 
وتتمدد، حتى ليصبح من الصعوبة اختيار نموذج 
فكل  األدبي،  الجنس  لهذا  ممثاًل  بحسبانه  روائي 
رواية تجربة إبداعية، تخلق كونها الخاص بها، ولها 

إنجازها الذي تحققه. 
بدأت  قد  الكاتبة  َأنَّ  لنا  يبدو  األولى،  للوهلة 
روايتها بالدخول المفاجئ، والتشويق المسترسل، 
مستبعدين أْن تكوَن أحداث المقدمة ُحلًما، وكانت 

من أولى مفاجآت الرواية، 
وهذه المفاجأة المحبوكة بعناية، قد َأعطْت انطباًعا 
ربما كان واسًعا عما تحتويه الرواية، وربما تحلياًل 

نفسًيا لبطلة الرواية سارة.
الرواية تدور حول سارة وهي الشخصية  ملخص 
يبنى  وعليها  وأحداثها،  الرواية  في  الرئيسة 
السرد وتصاغ األحداث، سارة تلك الفتاة الفقيرة، 
عاَنْت  الحقوق،  أبسط  من  المحرومة  الحالمة، 
القهر والظلم والخيانة من أقرب الناس لها، وكان 
لتطور التكنولوجيا أكبر األثر في مسيرة األحداث 
وتفاصيلها، لم تستطع سارة مجابهة هذا التطور، 
اواًل،  فقرها  بسبب  وإنما  فيها،  نقص  ليس بسبب 

وبسبب كونها أنثى ثانًيا.
يتنعمن  رفيقاتها  تجَد  أْن  سارة  تستطْع  لم 
ومالبس  فارهة  وسيارات  متطورة،  بتكنولوجيا 
وبالكاد  والفقر،  بالتخلف  قابعة  هي  فيما  فاخرة، 
يغني  وال  يسمن  ال  الذي  مصروفها  على  تحصل 
من جوع، تضطر سارة لسرقة والدتها كي تحصل 
على موبايل متطور مثل موبايل صديقتها الخبيثة 
منار، ومن هنا تبدأ الذروة والتشويق الروائي، حيث 
يتخلل ذلك عواصف من األحداث المؤلمة، لتعصف 
بسارة، وتحركها كما تشاء، لتنتهَي الرواية بقتلها 

بطريقة بشعة.
يشكل السرد والحوار مادة أساسية للمؤلفة رفيدة 
منحها  مما  الرواية،  في صميم  ويدخالن  شاهين، 
التشويق في بعض أجزائها، فالحوار جرى بصورة 
طبيعية دون تدخالت من لدن الكاتبة، مما يتناسب 
اختيار  في  خاصة  الشخصيات،  مستوى  مع 
العبارات التي تندرج على ألسنة الناس، خاصة فيما 
يتعلق بالنميمة والشتم وتطبيقات الجوال، وما يرتبط 

بنفسية هؤالء من أهواء ونيات حسنة أو سيئة.
تناقش الروائية في أول تجربة لها مشاكل اجتماعية 
على  وأثرها  الفقر  مشكلة  تناقش  كما  معاصرة، 
النميمة  موضوع  ناقشت  كما  وانحرافه،  النشء 

ونسج المكائد والمؤامرات التي طورتها تكنولوجيا 
حديثة بطريقة طريفة من خالل لغة مبسطة هي أقرب 

إلى العامية البسيطة.
» اسمعي يا سارة، عليك أن تقتني هاتفا ذكيا، ألّن 
هاتفك سينقرض قريبا جدا، ثّم إّن الحياة ستصبح 
صعبة فيما بعد على من ال يملك خدمة اإلنترنت في 
كل مكان، إّنه عصر ثورة المعلومات ال تتخّلفي عن 
الّركب طويال وإال لن تتمّكني من لحاقه فيما بعد! »

الدقيق  وصفها  هو  للروائية،  يحسب  ومما 
فكان  تعددها،  من  الرغم  على  للشخصيات، 
تصويرها للحاالت النفسية لتلك الشخصيات بارًعا 
ا، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ودقيًقا جّدً

وصفها لشخصية لينا فتقول:  
»لينا فتاة فضولية إلى حد كبير، تدّس أنفها في كل 
ثقب يمكنها من التسّرب إلى حياة اآلخرين. ال تهمل 
حديثا وال مشكلة وال تفصيال، مدمنة على تقّصي 
أو  المسافات  لتباعد  اكتراث  دون  معارفها  أخبار 
اختالف األزمنة، فهي بسرعة الصوت تعرف القصة 

وبسرعة الضوء تنشرها مرفقة معها تحليلها«
ولعل عنوان الرواية »سجناء خلف القضبان« يثير 
الرواية  يتناقض مع خطوط  لكنه ال  التساؤل،  فينا 
العريضة، فكلنا سجناء لعصر تكنولوجي ال يرحم، 
ومكانية وشخصيات  زمانية  تقديم شرائح  تم  كما 

هائلة تتصل اتصااًل وثيًقا بالفكرة العامة للرواية.
األمراض  بمعالجتها  رفيدة  الكاتبة  أبدعت  لقد 
العصر  هذا  مراهقين  بين  المتفشية  االجتماعية 
األمراض  هذه  كل  َجْمع  واستطاعت  الرديء، 
ومعالجتها بكل اختزال، دون أن يؤثر ذلك على خط 

سير األحداث، ودون مماطلة تؤدي إلى الملل.
خنق  قضية  لها  تعرضت  التي  القضايا  تلك  ومن 
المرأة بسبب تسلط ذكوري مقيت، فها هو أخوها 
وخنق  المرأة،  باضطهاد  المقتنعين  من  سامر 
أبسط  من  وحتى  التعليم  من  ومنعها  حريتها، 
الحقوق، هذه النزعة الذكورية السيئة ضد األنثى لم 
تأِت من فراغ، بل هي نتاج تطور تكنولوجي، قبل أْن 

يكونَ نتاج عادات وتقاليد موروثة. 
ا القضية األهم التي تناولتها الروائية بكل جرأة،  أمَّ
التدين  بدعوى  واالنحراف  التطرف  قضية  فهي 
وااللتزام، فيما هو بالحقيقة ليس سوى فكر متطرف 

همجي. 
فهي  المرأة،  قمع  براعة قضية  بكل  الكاتبة  فِت  وظَّ
ثمن  تدفع  التي  الحلقة  وهي  األضعف،  الحلقة 

الجريء  التوظيف  هذا  الذكوري،  الصنف  أخطاء 
ولعل  الرئيسة،  وفكرتها  الرواية  لخدمة  توظيفه  تم 
ضخم الرواية، وتعدد شخصياتها، وتنوع مجاالت 
اهتمامها، وتشابك الرؤى فيها، ربما أرهقت القارئ 

وقضت مضجعه.
المطلوب  بالعمق  الثانوية  الشخصيات  إلبراز  كان 
كاالنفعاالت  والباطن  واللباس  الحركة  حيث  من 
أبرز  وتطور،  سلوك  من  عنها  يتولد  وما  النفسية، 
الكامنة  الحقيقية  الدوافع  عن  الكشف  في  األثر 
وراء تصرفاتها وأفعالها، ومثال ذلك تحول سامر 
شقيق سارة من حياة الكفاح والتفوق إلى التطرف 

واإلدمان على الممنوعات.
طبقات  حسب  بشخوص  نلتقي  الرواية  هذه  وفي 
الشخصية  أبعاد  على  فنتعرف  الرواية،  مجتمع 
على  ونتعرف  واالجتماعية،  والداخلية  الخارجية 
نلمح  كما  السلوكية،  وخواصها  تفكيرها  طرائق 
والتناقضات  الفرد،  على  المتبادلة  العالقات 

واالتجاهات الفاعلة في تكوين الشخصية.
انطلقت الروائية رفيدة شاهين من نقطة الحاضر، 
لتنطلق منها إلى خط الزمن، فمنحت الرواية جمالية 
خاصة، ويظهر ذلك جلًيا بالتداعيات واالسترجاعات 
عند  بالتدفق  يستمر  تواصال  فتخلق  للحديث، 

احتكاك الشخصية بأخرى.
ُكتبت الرواية من خالل الراوي، فيما اختفى صوت 
السرد والحوار في  بين  الموازنة  الكاتبة، ونالحظ 

مجمل الرواية.
لقد أتت الرواية في ظل تصويرها الصادق للمجتمع 
المغلق الفارغ الذي يعيش في االنحطاط والتردي، 

والحياة  التكنولوجية  الثورة  طغيان  ضوء  وفي 
وسلبياته  الواقع  حقائق  وتسجيل  االستهالكية، 
الشخوص  معاناة  طرح  خالل  من  سلسة  بطريقة 
وحلم بعضها بالحرية، لتنطلق شخصيات الرواية 
والبعد  االجتماعي،  والبعد  النفسي  البعد  عبر 

االقتصادي الذي طرأ على المجتمعات المتحولة...
استخدمت الكاتبة أسلوب »الفالش باك« في وسط 
الرواية تقريًبا، لكن هذا االستخدام لم يفد الرواية، 
ولو  القارئ،  لدى  وتشتت  بتشويش  تسبب  وإنما 
تم االستغناء عنه ألعطى الرواية مذاًقا آخر، وهذا 
مأخذي الوحيد على الرواية، فالتجربة األولى ألي 
كاتب أو كاتبة ال بدَّ أْن يتخللها أخطاء، لكن بتفاوت.

اختراق  من  الروائية  تمكنت  لقد  نقول:  وختاًما 
السطح إلى العمق، وتجاوزت الشكل إلى الجوهر، 
وهي بذلك أكملت معرفتنا المبتورة، من خالل تملكها 
تلك الطاقة المتدفقة من قدراتها اإلبداعية، وقواها 

التصويرية.
وفي استبصارها الروائي، اخترقت رفيدة شاهين 
على الرغم من حداثة التجربة النوافذ المغلقة لعوالم 
أو  تتصارع  أحداث  في  غائصة  لشخوص  خبيئة 
تترافق،  أو  تتشابك  تتوافق،  أو  تتناقض  تتصالح، 
في  وهو  الروائي،  السياق  تجلى  امتدادها  وعلى 
فلذاته المتداخلة، ومن خالل رؤية الروائية الفنية، 
حقيقة،  موجودون  وكأنهم  بشخوصها،  أحسسنا 
ومارسوا فعل الوجود، ونكاد نتحسس حياتهم في 
تتحول  ذاتها،  اللحظة  وفي  تناقضها وصراعاتها، 
األفكار من جهامة تجريدها إلى فاعلية تدغم في بنية 

الرواية. 

قراءة في رواية

سجناء خارج القضبان
تأليف: رفيدة هشام شاهين ... دراسة وتحليل: أيمن دراوشة

الناشر / دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع / ط1 / عمان / 2017م 

اختراق النوافذ المغلقة لعوالم خبيئة لشخوص غائصة 

ثقافة
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.1
منذ امتلك الهوموسابيان/اإلنسان الوعَي اكتشف العالم وتعدد تمظهراته 
وكائناته، بتعبير آخر امتلك القدرة على إدراك حضوره، بما فيه، بالنسبة 
اكتشف  األشياء،  وإلى  اآلخرين  إلى  بالنسبة  ذاته  هو  وحضوره  إليه، 
الخطر أيضا وأدرك مع الوقت كيف يستغله لصالحه، حتى صار البشرّي 
ويصنع  بالضعف،  ظاهرها  يوحي  التي  المفترسات  أخطر  من  واحدا 
وعيها قوة قاهرة. بهذا كله شرع في البحث عن الحقيقة، بل أدرك ربما 
تلك السلطة التي يمتلكها على األشياء كلما تحّصل على معرفة جديدة. 
وكانت اللغة دائما عين الوعي حين يدرك ويصف أو يبتدع، حين يفّكر أو 

تسيطر عليه الحيرة والوساوس.
.2

ترتبط إرادة الحقيقة بإرادة السلطة بحسب ميشيل فوكو، لكنها قد تضيع في سبيل السلطة. ومع هذا 
ال ينقطع الهاجس الداخلي التائق إلى االكتشاف، والمهووس بالمعرفة. لذلك تبتدئ رحلة البحث عن 
الحقيقة في وعي الفرد كما قد تنتهي حين تنجح رؤية أحدهم في التأثير على الجماعة فتكون قانونا أو 
ديانة أو طريقة حياة. هكذا يتّم تقديس بعض حقائق األفراد التي استطاعت السيطرة على الناس، التي 

تحولت إلى حقيقة السلطة، لكن هل يمكن تأبيدها؟؟!!!.
.3

وبرغم سيطرة خطاب ما على جماعة بشرية ال تتوقف الوساوس. بل تظّل تنشب في التفكير حريقا عند 
بعض األفراد. وإذ يتخلص منها بعضهم حين ينسبها إلى قوى شريرة أو إلى سوء تفكيره؛ تظل عند 
آخرين مّتقدة، متِعبة، تصل ببعضهم، حين يصدقونها، إلى الجنون أو إلى سبل حقيقة جديدة. لكنها 
ستحاصر، بمجرد الجهر بها، من طرف حقيقة السلطة، أو ما يعتبره المجموع الحقيقة. كما قد يصل 
األمر إلى ممارسة العنف عليها-بحسب فوكو دائما-الذي يبدأ من التسفيه إلى اإلقصاء، وقد يصل، إذا 

كانت تلك الرؤى تهديدا للسلطة، إلى االغتيال كما حدث مع شخصيات كثيرة عبر التاريخ.
.4

كل هذا يؤّكد على أمور جوهرية كثيرة، لعل أهمها أّن الحقيقة تفتقر دوما إلى الثبات رغم مركزيتها 

أو هامشيتها. من أجل هذا يظل العالم واحدا، لكن معناه ال يتوقف عن الترّحل واالختالف عبر المكان 
والزمان واإلنسان. وبهذا يختلف حضور المعنى عند ثالث فئات من البشر:

.من ينتمون إلى خطاب السلطة مهما تكن دينية أو اجتماعية أو سياسية، وهم غالبا تطغى عليهم اليقينية 
فيقهرون الوعي حين يحاول التنبيه إلى مشاكل خطابهم، ويعتبرون ذلك مجرد وساوس.

.من ينتبهون إلى تعدد المعنى داخل الخطاب الواحد، وفي الخطابات األخرى، فيؤمنون بنسبيته، بنسبية 
الحقيقة أيضا. وربما سيظلون متمسكين بخطابهم ومتصالحين إلى حد ما مع خطابات اآلخرين.

.من هذه الفئة الثانية، هناك من تستبد بهم الوساوس حتى تبدو لهم نسبية الحقيقة وتعدد معانيها من 
جماعة إلى أخرى، من ثقافة إلى غيرها، ضياعا للمعنى. وبهذا قد ينتهون إلى العدمية.

.5
هل هي مؤشر ليقظة الوعي حين ال تكفيه حقيقة  لماذا تستمّر دائما؟!  ما تكون هذه الوساوس اآلن؟! 
لكن لماذا تستمر عند بعض األفراد  هل يمكن اعتبارها مجرد وساوس عارضة؟!  سائدة ومسيطرة؟! 
لدرجة توصلهم إلى سلوك طرق أخرى كتغيير القناعة الفكرية أو تغيير المعتقد)أشير إلى المتحولين 

الدينيين(؟!! ما تكون هذه الوساوس يا صديقي اإلنسان وما الذي يجعلها تستفيق؟؟!!!!
.6

سأحكي لك حكاية ال تعني بالضرورة الحقيقة، قد ال تكون هناك حقيقة واحدة، قد ال تكون هنالك حقيقة 
أصال؛ لكْن:

في المسلسل التلفزيوني الشهير فاينكنغ شخصية راهٍب يأخذه معه فاغنر بعد غزو منطقة إنجليزية، 
يجد نفسه في مجتمع آخر، مكان مختلف، لكن األقسى أنه يجد نفسه داخل نسق حقيقة غريبة، مختلفة 
حد الجنون، داخل حقيقة الوثنية. وبرغم مقاومته وتمسكه بمسيحيته وإلهه تستفيق فيه الوساوس. مع 
الوقت يجد نفسه مؤمنا بالمسيح وبأودن أحد آلهة الفايكنغ في آٍن واحد، ثم يترك المسيحية ويعود إليها، 

بل يختارها في النهاية ويقتله خفيًة فلوكي بسببها ألنه ال يرى حقيقة خارج الوثنية.
.7

ما الذي تغّير بالنسبة إلى هذا الراهب؟! اللغة، المكان، الثقافة وطبيعة العيش، اإلنسان، والمعتقد، هل 
يمكن اعتبار هذه العوامل سببا في استفاقة الوساوس؟! ربما بالنسبة ألفراد معينين، لكن تلقي اإلنسان 
للظروف يختلف دوما، هناك أيضا من تعاطى مع هذه العوامل وظل مؤمنا بحقيقة قومه، بل هناك من 

مات تحت التعذيب ولم يغّير دينه وال قناعاته.
.8

ال يمكن الجزم إًذا...ومع هذا أيضا ال يمكن إنكار الوساوس، وال قطع رابطها القوي مع إرادة الحقيقة 
ومع ترّحل المعنى واختالفه الدائم بالنسبة إلى الفرد وإلى المجموع. ربما نحن ندين بتطورنا للوساوس، 
ربما ال يليق بنا أْن نلعن الشيطان حين تستبّد بنا ألنها في النهاية جزء من وعينا المعّقد، وضوء ال يكّف 

عن الظهور فجأة في بواطن اإلنسان...!!!!
ربما أيها الهوموسابيان الغريب..ربما.

الوساوس والحقيقة

بقلم:محمد األمين سعيدي/شاعر وأكاديمي

المعنى رحمه الله

لصاِل ضاربًا في ُحْمَرِة الصَّ
لوني من تعاشيِق الجباِل

وُزْرَقِة الفيروِز
أْشباهي رجاٌل أو تالٌل

أو سؤاْل
ما كنُت ِسرَّ أبي

ولكنِّي َتَربُُّص َرعشتيِن ِبلحظٍة
يُتها ...وَشَهْقُت.. ُسمِّ

حيَن َرَفعُت َيَديَّ للغيماِت
َرني َحنيني للقوالِب َكسَّ

َمدَّ لي َحْباًل َتَمنُُّع َرغبتي...
ُعلِّقُت

في
ألِف احتماْل

*         *          *        
تيِن كان يكفيني َتَربُُّع ِحصَّ

مَن الِغواَيِة
عنَد أْقالمي .. ألَُقدَّ من

ُقُبٍل َقميَص الَقوْل
وأُفضَّ َشرَنَفَة الَقصائِد

عن َحريٍر باِذٍخ
ُأْفضي بأحالٍم َتفيُض عن الوسائِد

أو ُأراِوَد َنحَلًة عن َشهِدها
َفُتريقني ...

كوَت ولكنِّي تعلَّمُت السُّ
رًا قبل الكالْم ُمبكِّ

َفَغَضْضُت عن َطْرِف الّلساِن َحالَوتي
ٍة سوداَء وَأكلُْت َنْسلي – في الَعماِء – َكِقطَّ

تأُكُل َنْسَلها ..
َوَوَأدُت َبوحي
في الرِّماْل ..

ماِء:اقرأ َحتَّى انتبهُت بأنَّ ُمفَتَتَح السَّ
فَخرجُت من غاري

ُلني رؤاْي ُتَزمِّ
وَجَنْيُت عن َشَجري

مْت ِثماَر الصَّ
َقَذْفُت في قلمي
َصريَر ِغوايتي

ليقوَل لأَلوراِق
ما شاَء المقاْل

*        *        *  
عاشرُت ما يكفيني من الخيباِت

إيقاعًا بما َتِلُد المسافُة
بين قافيتيْن

عِر ُثمَّ طرُت إلى ُبراِق الشِّ
َعَرْجُت عنَد

ِجداِرِه
وَفتحُت من عينيَّ نافذًة

إلى عيِن
الحقيقِة:

  ها هنا َذَهٌب
        على
        َزَبٍد

وها َزَبٌد على
     َذَهٍب

     أنا
بين الحقيقِة و الخياْل

لـ الشاعر: عصام السعدي

نُت ِسرَّ أبي  ما كـُ
شعر
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عندما كان العرب ُيمّنون النفس بأن يقف حليفهم اإلنجليزي إلى جانبهم 
بالفعلـ  كما وعدـ  في سبيل استقاللهم وإقامة دولتهم في المشرق العربي 
فاجأهم بوعد معاكس وقع عليهم كالصاعقة ، أال وهو وعد وزير خارجيته 
بلفور ، الذي أعرب فيه عن رغبة بريطانيا بأن ُيعطى اليهود وطنًا قوميًا لهم 
في فلسطين ، ليصبح الكيان الوليد بمثابة رأس حربة استعمارية جديدة 
غائرة في صدر هذا المشرق ، وهو الوعد الذي ُوصف بأنه وعد من ال يملك 

إلى من ال يستحق!
في جميع  العرب  1917 حتى ضج  العام  في  الوعد  ذلك  أن صدر  وما 
بلدانهم واحتجوا مستهجنين هذا الوعد ومستنكرين ، وتساوى في ذلك 
السياسيون واإلعالميون والمثقفون ورجال الدين مع األشخاص العاديين ، وكان من بين هؤالء جمهور 
الشعراء الذين نظم الكثيرون منهم القصائدـ  التي هي أقرب ما تكون إلى أن تجمع ما بين الرثاء والهجاء في 

نفس السياق  ـ من أجل فضح هذا الوعد والتوعية من أخطاره .
وكان من شعراء فلسطين الذين تناولوا وعد بلفور في قصائدهم كل من عبد الرحيم محمود وإبراهيم طوقان 
ومحمد علي الصالح ، أما الشعراء العرب فقد نظم العديد منهم أيضًا قصائد في التنبيه من هذا الخطر 
الداهم ، والشر المستطير ، غير أن قصيدة الشاعر اللبناني رشيد سليم الخوري الملقب بـ )الشاعر القروي( 
كانت من أشهر هذه القصائد ، إن لم تكن أشهرها ، وهي أحب ما قرأُت من هذه القصائد إلى نفسي ، ربما 
ألنها تمزج بين الماضي والحاضر ، واأللم واألمل ، في قالب شعري جميل ، وقد قرأتها في سنوات الصبا 

مرات ومرات وما زلت أحفظ من أبياتها الكثير ، ومطلعها :
الحق منك ومن وعودك أكبُر = فاحسب حساب الحق يا متجبُر

أما اآلن ، ومع ما نشهده من تردي الحالة السياسية في البلدان العربية ، لدرجة قد اختلط فيها الحابل 
بالنابل ، والغث بالسمين ، واألسود باألبيض حتى أنك صرت تواجه صعوبة جمة في التمييز بين المواقف 
التي تصدر عن هذا الشخص أو تلك الجهة بين الحين والحين لما بينها من التضارب، فقد أصبحَت ترى 
من يسير في االتجاه وعكسه في الوقت نفسه ، ومنهم من يقول الشيء ويفعل ما يخالفه ، ومن هؤالء الناس 
تلك الفئةـ  وما أكثرها في هذه األيامـ  التي تعلن عن استنكارها ومعارضتها لوعد بلفور ، ولكنها على أرض 

الواقع تسير بناء على الخطوط التي رسمها ، مما يفقد هذا االستنكار معناه وتلك المعارضة جدواها !
وما دمنا نتحدث عن وعد بلفور في الشعر ، باعتبار أن الشعر شجرة وارفة الظالل في حقل الثقافة اليانع 
، فإن على الشعراء بشكل خاص وأهل الثقافة بشكل عام أن يكونوا سدنة المبادئ والقيم التي تحول بينهم 
وبين االنخراط فيما يرضاه السياسي لنفسه من القبول بأنصاف الحلول ، أو اللعب في المنطقة الرمادية !

إن ترفع الشاعر أو المثقف عن االنخراط فيما يمكن أن يقبله السياسي لنفسه من القبول بأنصاف الحلول 
، والتي تعني ـ بلغة أخرى ـ أنصاف الحقوق يعني بالضرورة أن الواقع يتطلب منه أن يكون صداميًا بفكره 
األصيل مع العدو والصديق ، أو نصف الصديق، على السواء دفاعًا عن أفكاره ومبادئه ، وإن تفاوتت حدة 
الصدام ومدته وساعته ، بين العدو ونصف الصديق هذا ، وهذا الصدام هو بالضبط الذي قصده أمير 

الشعراء بقوله قبل عشرات السنين:
قف دون رأيك في الحياة مجاهدًا = إن الحياة عقيدة وجهاُد

ولكن كيف يمكن أن يمارس الشاعر والمثقف في هذا المجال جهاده الفكري يا ترى ؟
أعتقد أنه يمكن للشاعر وللمثقف ذلك من خالل تمسكه أمام نفسه وضميره ومبادئه بالتزامات ثالث : أول 
هذه االلتزامات هو الثبات على الموقف الفكري باعتبار وعد بلفور وعدًا باطاًل أصاًل ، وعليه فإن ما ُبني على 
باطل فهو باطل ، وثاني هذه االلتزامات هو عدم االنجرار وراء التطبيع الثقافي ، أي عدم التعامل مع الكيان 
الناتج عن وعد بلفور باعتباره جزءًا طبيعيًا من ثقافة المنطقة ، أما االلتزام الثالث فهو االنتباه والحذر من 
االنزالق نحو استخدام المصطلحات والمسميات الناتجة عن هذا الوعد وما تم استنادًا إليه من إجراءات 

على أرض الواقع .
إن مواقف السياسيين يمكن تشبيهها بسحابة الصيف التي تمر في وقت محدد ، طال أو قصر ، وما تلبث 
أن تختفي ، أما مواقف المثقفينـ  ومنهم الشعراءـ  فهي تلك السحب المتفرقة التي إذا ما تجّمعت واحتشدت 
في السماء فال شك أنها ستؤثر على الجو العام ، وستسقط غيثًا يحيي األرض أو ـ ال قدر اهلل ـ ستنهمر 
مطرًا جارفًا ينهك اإلنسان ويدمر البنيان ، ومن هنا تأتي أهمية أن يلتزم المثقفون فيما يتعلق بوعد بلفور 
بمبادئهم التي فطروا عليها ، وأن تكون مواقفهم مقياسًا للسياسيين ال أن تكون انعكاسًا لهم ، وال يغرّنهم 
خروج بعض هؤالء السياسيين في مرحلة ما من التاريخ عن المسار المنطقي لألحداث ، بل عليهم أن يلتزموا 

مواقعهم حتى لو نزل هؤالء السياسيون عن الجبل !     

الناشر  ومهمة  نتاجه،  تجويد  في  وينشغل  يبدع،  أن  األديب  مهمة 
متابعة  الثقافي  اإلعالمي  ومهمة  نطاق،  أوسع  على  إبداعه  ينشر  أن 
النتاجات اإلبداعية والفكرية، ومهمة اتحادات الكتاب وبيوتات الشعر 
المبدعين،  مع  تعاطيها  في  التوازن  تحقيق  الثقافية  والمؤسسات 
بغض النظر عن جنسياتهم وأنواعهم وعالقاتهم وقربهم من الموظفين 

الثقافيين. 
فلماذا يريدون من المبدع أن يبدع في العالقات العامة أكثر من إبداعاته 
الخاصة، أن يتحول إلى العب سيرك هنا، ومهرج هناك، ومجامل لهذا 
بالبيضة  ويلعب  وخبيثًا،  وانتهازيا  متسلقا  يكون  وأن  لذاك،  ومنافق 
يضحكون،  حين  يضحك  ومكاتبهم،  مجالسهم  في  يرابط  أن  المبدع  من  يتوقعون  لماذا  والحجر؟ 
ويعبس حين يعبسون، ويكيل المديح لما يتفوهون به من أفكار قد تكون ساذجة حد القرف. لماذا 

يريدونه شلليًا، الشللية مقتل لإلبداع، وتشريد للمثقفين الحقيقيين، وتحطيم للمبدعين األصيلين.  
نحن نشهد مرحلة موت الناقد، وليس موت المبدع، ومرحلة موت المحرر الثقافي الحقيقي وتحوله 
العربية،  الثقافة  المتلونين في جسد  المتسلقين  المفسدين  انتشار  إلى وموظف كسول، وحالة من 
واألكثر من ذلك، نشهد مرحلة تفشي العنصرية والمحسوبية والضغينة والكذب في اتحادات الكتاب 

العربية.
أحيي الباحثين عن األصالة في اإلبداع والمبدعين، وأحيي اإلعالمي الثقافي الباحث عن كل ما هو 
الثقافي الذي يتواصل مع المبدعين دون أن  الثقافية، وأحيي الموظف  مبدع وجديد في الساحات 
تربطه بهم عالقات مصالح، سوى اإلبداع واإلعجاب بشخصياتهم األدبية، وهم موجودون، لكنهم قلة، 

أحيي تلك القلة، وهم كثٌر لو يعلمون. 
يولد المبدع شامخًا فال تذلوه، وجريئا فال تقيدوه، وبريئا فال تلوثوه، وعاشقا فال تخونوه، وكريما 

فال تسرقوه، ومنتصرا فال تهزموه، و .. و ..و

) وعد بلفور ( والثبات على الجبل ! 

المفسدون في الثقافة العربية... 

بقلم : محمد شريم

بقلم أنور الخطيب

إشارة

ُخذ دمعتي األولى.. وُخذ قلقي...ُخذ ليلًة عذراَء من أرقي
ُخذ ِفكَر صوفيٍّ وذاكرتي.. ُخذ آخَر الناجين من غرقي 

.. لعلَّ أعرُفني...أو ربما أمضي بال ُطُرق ُخذني إليَّ
طرقي التي ما زلت أذكرها.. ُمذ كانِت األحزاُن ُمفترقي
 من أّوِل الضوِء الذي بدمي...وأنا أسيُر ليهتدي نفقي

لكنه المنفيُّ من لغتي.. أغوتُه ممحاٌة على الورق
إذ كّلما ثبَتْت على وجٍع ...يحكي لها المعنى.. أال انطلقي 

يحكي لها أسراَر من عبروا.. من معبر اإلشراق للغسق

نحو الفراغ مضوا.. مقيدة.. أسماؤهم في لعنة النزق
إني أيا وحدي أشاطرني...تعويذَة األنفاِس والعلق

بعضي مرايا ليس تعكسني.. والبعض مصلوٌب على الفلق
الورد ينبؤني بأّن له...رئتين من شوٍق ومن عبِق 
يتنفُس الماُء التراَب به ...ويأّول الغرقى كُمختنق 

وإذا بدت مدًنا مالمُحه.. ضاق المجاُز بها ولم يطِق 
كنُت التي َجمَعْت آللئها.. طوقا سماويا على العنق 

حتى تراءى الليل أوشحًة.. سمراَء قد ُسّلت من الشفق

لم تبق إال نجمة بيدي.. ومسافٌر في الال مكان بقي
وسوارَي الذكرى تطوقني.. غجرية منقوصة الحلق
وتزّفني للنيِل مؤمنًة ...أّن الفراَت جرى من الحدق 

فكالهما مني.. وقدُسهما...تاقت مآذُنه لمعتنق
حاصرُت كّلي كي أعيَش به.. لكنني مقتولُة األفق

فكِم اقترْفُت التيَه هاربُة.. مني إلّي ..وخانني رمقي

لـ الشاعرة مايا حاج

معابر بال رمق
شعر
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في األربعين
ال َيرِجُع اَلميِّتوَن الحتفاليِِّة األربعين

َبل َيرُقُبوَن غياَبهم ، من َقبرَهم ، َوُأفوَلُهم )فْي َزَهَرِة النِّسيان(:
...))َوَما َتْنُقُص األيَّاُم والدَّهُر َيْنَفُد!((

في األربعين
ها َصَاَر ُندبًة فْي َقْبِر َراِحَلة ال ُتْدرُك ُسنونوُة الِبالِد أنَّ ُعشَّ

َبل َتْشَرُع في الرَّحْيِل اَلجدْيد)َبْيَن َأْرِضَنا والَقَمر(:
ِبْيِع ،اْكَتَفْيُت ْبَنْقِل الِبَشاَرة!(( َر َفْصُل الرَّ ))ِإْن َتَأخَّ

في األربعين
ال َتْمَنُح ))َزْهَرٌة اَلحظِّ َزاِرَعَها َمْزَيدًا ِمَن اَلحّظ((

اِئِرْين( َبل َتِقيُء ُتراَبَها في َوجه َمن َعاُدوا ِمَن التِّيه)الذي َأْغَواُه َصْمُت السَّ
َم النَّْرُد اْسِتَقْاَلَتُه َاَلْجِيَدَة ...واستراح!(( ))َلو َكاَن للَحظِّ َقلٌْب ،َلَقدَّ

في األربعنين
ال َيْنَزُل النَّبيُّ من ُطوِرِه،َوال َيْصَعُد المتنبِّي إلى َقصْيَدته

َؤاِل الَعْبَقري )وال ُيَجاب(: َبل َيْرَفُع اإلْنَكاُر َمْظَلَمًة إلى َعدل السُّ
)أْيَن ُموسى النَِّبيُّ ِمن ِعْجِل الذََّهب؟(

في االربعين 
ُجُل إلى صَباه ال َيْرِجُع الرَّ

فْيَنْة(: وَفاِن في َلْثِم الَمزْيِد)ِمَن السَّ َبل َيُبوُح ِبرْغَبِة الطُّ
َبُح أزَرق..َوَلُكْنِت ُأنثى!(( ))َلو َكاَن َبْعُض اللَّْيِل ُبنيًَّا ،لكاَن الصٌّ

في األربعين
ال َترِجُع المرأُة إلى ُبنوَتِتَها

ْيَزُفْوَنِة )في َتماِم األربعين(: َبل تبوُح ِب))حْكَمِة األَْنَشاد((... إذ َتْرَتخي كالزَّ
ني، ألَِصْيَر َأْحَلى!(( كاِم وُفضَّ ))ُخْذِني إَلى الرُّ

في األربعين
اِن َزْهَرَتُه، َوللَقَصِب اْنِتَصاَبَتُه الَعنْيَدة مَّ ال َمَجاَز ُيعيُد للرُّ

اِكَرة(: ْكِل )الذي في الذَّ رَنَا ِطَبْاُق ِكَلْيِهَما بالُمْعِجزَاِت، َوِحْكَمَة الشَّ َبل يذكِّ
))ال َشْكَل ،لاَلْشَياِء ،إالَّ ما َرَأْيْت!((

في األربعين

َتْبُلُغ الَهزيمُة ُرْشَدَهْا
َبل ُيْوِرُق النَّْصُر َعْوَسَجًة فْي الَعَرْاء – مَظلََّة الُمَتَحاِرِبْيَن )َوِظلَُّهم(:

))ال َنصَر إال َتوَبُة الُحمِق األَِكيد!((
في األربيعين

لْيب ال ُيْعِلُن ابُن اهلل َتْوَبَتُه على َخَشِب الصَّ
َبل َيْكُتُب الُجْمُهْوُر إْنجْيَل الَبَراَءة )من َفسَاِد الملْح(:

ِلْيَب على َطِرْيِق الُجلُْجَلة(( لْيُب، وألُف ُطْوَبى للذي َحَمَل الصَّ ))ُطْوبى ِلَمن َحَمَل الَصّ
في األربعين

ال َتْرَحُم األياُم ، َسيَِّدُة الَخَساَرة، َرْغَبتي في اإلْنِحَساِر، َتَواُضعي..
))َمَقْاِم  من  ُأْغنَيات  َباذِخ،  احتفال  )ُدوَن  خاسر((  ))َأكبِر  َبَنْوط  الَفريَد  َفْوزي  َتدَّعي  َبل 

الَخْسَرَوْان((:
))خَاسِرٌ وَخَسَارَةٌ يَتَنَاوَبَانِ اإلسْمَ تَذْكِيْراً وَتَأَنِيْثَاً... فَتَخْلِطُ النُّعُوُتُ بِال اكْتِمالِ التَّاءِ، بَدْرَاً، 

في ُمَحْاِق الَخاء((
* من ديوان »سر الشفاء من الفرح«

اْنِتَباَهاُت اأَلرِبِعين
لـ الشاعر: عبد الرحيم الشيخ

ربما .. 
لو كاَن في األرِض نجٌم يزاِوُل َموتُه كّلما سقطْت ورقُة شجٍر ، لحاولنا انتزاَع الحياِة ِمَن الثقوِب السوداِء 

رغمًا عن أنِف األشجاِر الساخرة!
- وأنَت ُتدنِدُن ليَلَك بحثًا عن نسمٍة ُتهدهُد ُنعاَسَك ، 

تذّكر سلسلتَك الفضّيَة .. بسيِفها ، بذاكِرتها الُمعّلقِة في نحِرك 
تذّكر ، كم كاَن اهلُل عطوفًا ، عندما أهداَك حياًة أضافْت إلى جيِدَك الُمثقِل بالنوافِذ ، نورًا وغيمًا ومطر . 

وقتها .. 
أمِسْك نصَف ابتسامتك وبقايا هواِجَس ُزجاجك 

وتأمّل آالَف الكلماِت كي تكتَب ما ُتمليِه عليَك براءُة انتظارَك لعاٍم سيمضي .. 
ستكتُب صمتًا يمنحَك إياُه عناُقَك األول ، 

وقتها .. 
ستعرُف كيَف تتحدُث عنَك بصيغِة الُمتكّلِم :

ربما .. 
أنا خاطُر قلِم أحمِر شفاٍه 

على السريِر .. 
ُأمدُِّد انحناَء رأسي وُأصرُّ على الزواِل 

لحظَة فرح ، 
علَّ الوالدَة التي تبدُأ بانتزاِع الصلواِت 

قبيَل الفجِر ، ُتعيُد انكساَر الوقِت 
الُمهَمِل في ساعِة الحائط .. 

ُتعيُدني أعواُد الثقاِب ُغصنًا لعوبًا
ال تكِسرُه شمٌس وال ُيحِرُقُه 

إصبٌع عابث !
تمّهل يا نجَم المساء 

ففي السماء 
ُكلُّ األطفاِل والموتى 

وأجّنُة الباحثيَن عن الوطن 
ضاعوا في سفِر سواِدَك الشاسع .. 

تأّملوا كيَف سيصبحوَن جزءًا ِمن رماِدك 
وأنَت .. أنَت أنت 

توّزُع نورهم للغابات لألشجاِر 
لقاِتٍل 

ال يعرُف دموَع أمهاِتهم 
وسالِسلَهم الفضّيَة في أعناِق 

حبيباتهم .
وفي خضمِّ فوضاَك ومآلَك للزّوال .. 

تذّكر ، كم كاَن اهلُل عطوفًا ، عندما أهداَك حياًة أضافْت إلى موِتَك ، صوَت َرُجٍل يقرُأ ِشعرًا لحبيبتِه 
ُكلَّ ليلة .. 

كي تبتسم !

لـ الشاعرة: وفا ربايعة

ميتافيزيقيا
شعر
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في هذه األيام عكفت على كتابة سلسلة مطولة عن 
إعالم الفصائل الفلسطينية المختلفة وبدأت بحركة 

حماس. 
تعددت المنابر المتحدثة باسم حماس منذ انطالقتها، 
الواقع  تطور  بحسب  اإلعالمي،  خطابها  فتطور 
التواصل مع  أشكال  الحركة، من حيث:  عليه  الذي 
الفلسطينية،  األرض  في  اإلعالم  وانفتاح  الجمهور، 
باإلضافة إلى حجم القناعة التي عليها قيادة الحركة 
في صنف من أصناف اإلعالم المعروفة على األرض. 
الحديث عن إعالم حماس، وسبل تواصلها مع الناس، لم يقتصر في تاريخ الحركة 
على  الكتابة  عبر  الحركة،  انطالق  مع  منهجيته  تعددت  بل  باسمها،  الناطقين  على 
الجدران واالعتماد على سماعات المساجد، باإلضافة إلى البيان الرسمي، مرورا 
والمحطات  واإلذاعات،  اإللكترونية،  المواقع  إلى  وصوال  الكبيرة،  باالحتفاالت 

التلفزيونية، المقربة أو المدعومة منها. 
عليه ومناقشته علميا،  إلى كتب موسوعية لإلطاللة  لمناقشته يحتاج  المبحث  هذا 
لذلك اعتمدنا في تحليل الخطاب في هذا المقال على ما بات يعرف لدى حماس« 

الناطقون باسمها« لنستمر في الحديث عن الملفات األخرى بشكل تفصيلي.
بهذا الشكل لم يكن معروفا عن حماس منذ  العمل أي ضمن مؤسسة »الناطقون« 
نشأتها، إذ كانت الحركة تعتمد في التصريحات على قيادتها في تصدير المواقف، 
األمر الذي أدخل الحركة وما زال في كثير من المنزلقات التي قد تكون خطيرة على 
الحركة، سواء في فهم المتابع لسلوكها، خاصة في المحطات المهمة والحساسة، 
تلك  والحلفاء جراء  الخصوم  من  ومواقف  انطباعات  من  الحركة  قد يصيب  ما  أو 

التصريحات.
حينها،  حماس  عرفت  إذ  الزهور،  مرج  في  واضحا  كان  »الناطقون«  الشكل  هذا 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمه اهلل، والدكتور عزيز دويك، ثم انتقلت الحالة 
لمجموعة من القيادات في غزة والضفة بعد العام 1998، حيث باتت تفرز الحركة 

بعض قياداتها للحديث خاصة في الخارج.
في تاريخ الحركة برز العديد من المتحدثين باسمها، بوزن قيادات، أعضاء مكاتب 
إداريه، إذ تميز منهم العديد في الحضور اإلعالمي والقدرة على إقناع ماكنته مثل: 
إسماعيل  منصور،  جمال  الشهيد  الرنتيسي،  العزيز  عبد  الشهيد  حمدان،  أسامه 
في  ذلك  كان  درجة سواء  بأقل  أخرى  ثم شخصيات  وآخرون،  هنية، خالد مشعل 
الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهنا نقصد بالتميز ) قوة في اللغة، كريزما الحديث، 

امتالك المعلومة، نخبوية وشعبوية الحضور(. 
وفي المقابل ومع الزيادة الكبيرة في وسائل اإلعالم، ظهرت قيادات أخرى لم تناسب 
اإلعالم، ولم يناسبها اإلعالم، ظل بعضها حاضر وتوقف البعض اآلخر عن الظهور 

ألسباب مختلفة.
في السنوات الثمانية الماضية وبعد انتخابات التشريعي عام 2006، زادت وتيرة 
ما  نشأ  حيث  القيادية،  الشخصيات  عبر  باإلعالم،  واالتصال  الحمساوي  التفاعل 
يعرف »الناطقون« باسمها الشباب في قطاع غزة، وبرز بعض في الضفة الغربية، 

تحدثوا باسم الحركة كقيادات. 
في هذه المرحلة ظهر أيضا أشخاص حضروا ككفاءات وشخصيات وما زال بعضها، 
يؤثر سلبا على المشهد اإلعالمي من حيث قدرتهم على تسويق موقف الحركة، أو 
قدرتهم على إقناع الناس بشخصياتهم، األمر الذي تتفاوت القناعة والتقييم للضرر 

الذي يصيب حماس جراء ذلك.
هذا الواقع وما قبل انتفاضة القدس، ظهرت فجوة كبيرة، الضفة غاب فيها الوجه 
في  المختلفة  المساحات  في  القيادي  الحضور  معها  وضعف  لحماس،  اإلعالمي 
الفراغ ألسباب أهمها بعدهم  المعروفون تعبئة  الناطقون  لم يستطع  الخطاب، كما 
عن ساحة الفعل، وجانب آخر له عالقة بالنظرة المجتمعية التي تكونت عن الفصائل 

لدى الجمهور الفلسطيني.
هذا األمر خلق اختالال كبيرا في التوازن اإلعالمي داخل األرض الفلسطينية، فبرز 
في ذلك شكل إعالمي ما يعرف بظاهرة )الشخصيات( والمؤسسات الشعبية، والذي 

يحتاج مبحثا خاصا في ذلك وهو ما سنتناوله في المقال القادم.

مقاالت

ِة  َة صلة دائمة بين مصداقيَّ “ هل ثمَّ
ِة  ِتها.. وبين قوَّ ِتها وقوَّ يَّ اآلراِء وَأهمِّ

تأثيرها ؟”

من أين تنبع مصداقيَّة وأهمية وقوَّة اآلراء وجدواها العمليَّة ؟؟.. وما القيمة 
العمليَّة لتباين اآلراء إذا لم تشكل قاعدة للحوار الهادف، لحواِر وَطٍن مع َنْفِسِه 
ٍة مع َنْفِسها، وحيث يكون الحوار على قاعدة ضرورة مراجعة الماضي  أو أمَّ
ألخذ الِعَبر، وتحليل عناصر الواقع لالستفادة من كل ذلك في محاولة رسم 
معالم المستقبل ؟؟.. وما هي مصادر قوَّة تأثير اآلراء، وهل لذلك صلة دائمة 

بمقدار مصداقيَّتها وواقعيَّتها وعلميَّتها ؟؟. 
الُمعاش  واقعنا  ُيمليها  كما  متباينة  إجابات  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  تبدو 
ضمن دائرة تأثير مراكز ومصادر القوى المختلفة وتعدد التَّيارات السياسية 
ه  وارتدادات الفضاَءات اإلعالميَّة وما فيها من ميديا، صحافة وإعالم موجَّ
ِة اآلراء  ة فرٌق بين مفهوِم قوَّ في الغالب األعم، وبروبوغاندا، دعاية غائيَّة محكومة بأهداف معدَّة سلفًا. وثمَّ
مة بالمعلومات والمعرفة وسالمة المنطق، وبين مفهوم قوَّة تأثير اآلراء عنما  ة المدعَّ المستند إلى قوَّة الحجَّ
ُيراد لها أْن تطغى على غيرها من اآلراء استنادًا إلى فعاليَّة وقوة الدِّعاية والترويج والتَّسويغ بمعزل عن أيِّ 

حجة أو منطق.
ة  ابتداءًا، تفقد اآلراء صوابيَّتها عندما ُتجافي الحقائق وتتجاهل الوقائع، وتفقد اآلراء في القضايا العامَّ
مصداقيَّتها عندما ترتبط بمصالح فرديَّة مجرَّدة، أو فئويَّة ضيِّقة. وعندما تكوُن َطْوعًا لألهواِء وَنْهَبًا للرَّغبات 
اِغَية، أو تدوُر في دائرة اإلصرار على اإلعجاب بالرَّأي، أو كأْن توَظَف  الذَّاتيَّة، خاضَعًة لمقتضياِت األنا الطَّ
لخدمِة جهٍة بعينها دون غيرها. أو كأْن ُتْسَتْخَدَم لتأكيد افتراضات نظريَّة ُتَسوُِّغ واقعًا تقريريًَّا ُمرادًا له أْن 

يستمر وأْن ُيخلَّْد.  
وحتَّى نحدد فعاًل َكْون اآلراء ذات مصداقيَّة وأهميَّة فيما يخص وصف الواقع وتحليل عناصره على نحو 
سليم أم ال، فال بد من التأكيد أنَّ ذلك ذات صلة بمقدار عالقة اآلراء المطروحة بالواقع كما هو دون محاولة 
تمويهه أو إحاطته باألوهام وتفسيره من خالل االفتراضات واأُلخيوالت المستندة إلى جملة المفاهيم النظريَّة 
التي ليس لها واقع أصاًل، ويرتبط ذلك أيضًا بمقدار وقوَّة صلة اآلراء بالمعرفة وبتدفق المعلومات وبحريَّة 
الحصول عليها واستخدامها، وذلك بطبيعة الحال على قاعدة الحريَّة في نطاق الشعور بالمسؤوليَّة األخالقيَّة 

أو العلميَّة أو القوميَّة أو الوطنيَّة أو االجتماعيَّة.
ؤال األوَّل والثَّاني - من اقتباس ما كتبه محمد حسنين هيكل ذات مرَّة في  ال بأس هنا – ولإلجاَبِة عن السُّ

مقدِّمة كتابه » أكتوبر السالح والسياسة » ووضعته دار األهرام على غالف ذلك الكتاب؛ فقد َكـَتَب: 
ُم الصورة، وهو أن  » إنَّ تدفق المعلومات، أْي المعرفة بالحقائق تضيف إلى حرية الرأي بعدًا ثالثًا ُيَجسِّ
يكون المتابع للحوار، قارئًا أو سامعًا، على ِعلٍْم بما يجري من حْوِلِه الحوار بحيث يكون بدوره قادرًا على 

احة، على َبيَِّنٍة َتْسَمُح له بأن يختار ... واالختيار جوهر الحرية . المشاركة، موجودًا في السَّ
نحن ننسى أحيانًا أنَّ أيَّ وطٍن ال بد له أن يتحاور مع نفسه – بل يتفاوض مع نفسه – قبل أن يتحاور مع 

العالم، أو يتفاوض معه !!
وإذا غابت المعلومات و األخبار و الخلفيات، فإنَّ الكتابة أو الحوار – كائنًا َمْن كاَن الكاتُب أو المحاور – 
جمال ً مرصوصة ( – أو نوعا ً من اإلنشاد )مديحا ً في هذا  تصبح في واقع الحال نوعًا من اإلنشاء  ) 

الطرف أو ذاك!!(.
بشأِن السؤال األخير.. ما هي مصادر قوَّة تأثير اآلراء، وهل لذلك صلة دائمة بمقدار مصداقيَّتها وواقعيَّتها 
ِة اآلراِء  ة عالقة طرديَّة، بين صحَّ وعلميَّتها ؟؟.. تبدو اإلجابة ُمخيِّبة لآلمال، فال ِصلَة أكيدة ودائمة، أو أنَّ ثمَّ
ومقدار تأثيرها وانتشارها؛ ألنَّ مصادر قوَّة ذلك التأثير تحددها القدرة على التَّرويج لآلراِء وامتالك وسائل 
لة التَّوافقيَّة لآلراِء التي يجري التأكيد على  النَّشر والترويج لها، وذلك مرتِبٌط، في واقعنا الرَّاهن، بمدى الصِّ
ياسي، الَّذي ُتفِرُزُه وُتْمليِه المصادر المتنوِّعة للنُّفوذ الِمْعياري،  ترويجها مع واقع النِّفاق االجتماعي والسِّ
ِة استخدام وتوظيف  ائدة، ومن قوَّ ة  السَّ لطة ومنظومات العالقات العامَّ ِب المال والسُّ الَّذي يتشكَّل من مركَّ
ائفيَّة أو العرقيَّة في الدِّعاية لآلراِء وترويجها، بغضِّ النَّظر عن قيمتها أو  األدبيَّات الدِّينيَّة أو المذهبيَّة والطَّ

ِتها !!. علميَّتها أو واقعيَِّتها أو صحَّ
ذلك  واب دائمًا إلى جانِب القوَّة !!  واب.. أو الصَّ حيثما تكون القوَّة يكون الصَّ  « ة مثل إنجليزي يقول:  ثمَّ
وآمنت  ابق،  السَّ في  القارَّات  امتداد  على  إمبراطوريَِّتهْم  َمْرَوَحِة  َدْوَرِة  اإلنجليز، طوال  يستخدمه  كان  مثٌل 
ًة في بالِدنا العربيَّة،  ياسة األمريكيَّة الَّتي جَرْت على امتداد العوالم، َكَمِلٍك ُمَتوٍَّج بال ُمنازٍع، وخاصَّ به السِّ

والنَّاُس على ديِن ُملوِكِهم، كما يقوُل مثٌل آخر وكما تعرفون جميعًا !!.

روى في الفكر والسياسة 

بقلم: رائد دحبور 

بقلم:  عالء الريماوي 

حماس ومؤسسة إعالمها 
تحت المجهر )1( 
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آخر ما تفتق عنه ذهن بنيامين نتنياهو هو 
الفلسطينية من دون حدود.  الدولة  فكرة 
إسرائيل أيضا دولة من دون حدود معّينة 
الذي  قانونها األساس  أو مرّسمة ال في 
يقوم مقام الدستور المؤقت، وال في نص 
بها،  اعترف  الذي  المتحدة  األمم  قرار 
شّتان  ولكن  دولية،  معاهدة  أي  في  وال 
بين هذه وتلك، فحدود إسرائيل مفتوحة 
افتقاد  بينما  واالستيطان.  التوسع  على 
الدولة الفلسطينية الموعودة للحدود يعني نسف األساس الذي اعتمدته 
ثم   ،1967 لعام  الرابع من حزيران  أي حدود  المتحدة،  األمم  قرارات 

غياب أي سيادة لهذه الدولة على األرض والمعابر واألجواء. 
حاول نتنياهو أن يعرض اقتراحه كنوع من التفكير اإلبداعي الخاّلق، 
وكسر التفكير النمطي، ولوال التضليل والخداع المكشوفْين، لكان ذلك 
من  أن  الحقيقة  ولكن  والريادة،  اإلدارة  في  المختصون  له  يطرب  مما 
إيالن  بار  جامعة  في  نتنياهو  خطاب  منذ  اإلسرائيلية  المواقف  يتابع 
)2009(، وما رافقها من أعمال وإجراءات يدرك بوضوح أن إسرائيل 
عملت بأقصى طاقاتها لتقويض حل الدولتين، وبشكل محدد لمنع قيام 

دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة.
انفّك  ما  التي  لألفكار  امتداد  هي  الجديدة   – القديمة  نتنياهو  فكرة 
يطرحها ساسة ومراكز بحث ودراسات إسرائيلية، وبعضها طرح على 
دولة  ثم  األمد،  طويل  االنتقالي  الحل  اقتراح  مثل  المفاوضات  مائدة 
وصوال  الضفة،  “سكان”  على  نفوذ  ولها  غزة  في  دولة  أو  بنظامين، 
لاللتفاف  تسعى  واقتراحات  أفكار  وكلها  الموّسع.  الذاتي  الحكم  إلى 
قدر  هو  المؤبد  االحتالل  أن  واإليحاء  الفلسطينية،  الدولة  حل  على 

الفلسطينيين النهائي وأن أي حل قادم سيكون تحت سقف االحتالل.
الخطير  لكن  الدولة،  اسم  سوى  الجديد  نتنياهو  اقتراح  في  جديد  ال 
في الموضوع هو السياق الذي يندرج فيه، وهو مواصلة الحديث عن 
“المعتدلة”  العربية  الدول  مع  العالقات  بتطبيع  تبدأ  إقليمية،  تسوية 
الحديث  ثم  غير مسمى،  أجل  إلى  الفلسطينية  القضية  تسوية  وتأجيل 
عن اصطفافات إقليمية جديدة تنخرط فيها إسرائيل في حلف مع الدول 
من  هدية  نتنياهو  تلّقى  الصدد  هذا  وفي  إيران.  ضد  ذاتها  العربية 
السماء من خالل استقالة سعد الحريري التي أعلنها من الرياض وقال 
فيها أن إيران هي مصدر كل الشرور التي يتعرض لها لبنان والمنطقة، 
وقد تلقف اإلسرائيليون هذه االستقالة كغطاء عربي محتمل ألي عدوان 
أن  هو  كفلسطينيين  يعنينا  وما  والمقاومة.  لبنان  تشّنه ضد  أن  يمكن 
التفّلت من  نتنياهو على  إيران أو حزب اهلل سيساعد  أي تصعيد مع 
أي التزام بتسوية القضية الفلسطينية، ويساعد على ترويج رؤيته للحل 

اإلقليمي الذي يتجاوز قضية احتالل األراضي الفلسطينية.
مناسبة  الدولتين  حل  تدمير  في  يرى  من  بيننا  نجد  أن  والغريب 
الواحدة، وهي على كل حال مطروحة من جانب  الدولة  لفكرة  للترويج 
السياسية  الحقوق  دولة  تكون  لن  حتما  ولكنها  اإلسرائيليين،  بعض 
والمدنية المتساوية، بل دولة تمييز عنصري سافر، دولة لن يتمتع فيها 
سيما  ال  السياسية،  دون  المدنية  حقوقهم  من  بجزء  إال  الفلسطينيون 
وأن كل العروض اإلسرائيلية مقترنة مع اشتراط قبول الفلسطينيين بأن 
إسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير 
هو حق حصري لليهود دون غيرهم في هذه األرض، وأن كل العروض 

اإلسرائيلية هي تسميات متنوعة لمسّمى واحد هو األبارتهايد.  

بقلم: نهاد أبو غوش

تنويعات على مقام 
“األبارتهايد”

العالم  العام حول  الرأي  للتأثير على  الدوالرات سنويًا  تنفق إسرائيل عشرات ماليين 
الجهد،  هذا  وفي  العربي.  والعالم  وأوروبا  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  وخاصة 
والتقنيات  الوسائل  إلى  باإلضافة  المتاحة،  التقليدية  الوسائل  كل  إسرائيل  تستخدم 
الحديثة ذات التأثير العالي والفوري في كثير من األحيان. تستعين إسرائيل في هذا 
المسعى بشبكة مهولة من المنظمات األهلية المناصرة حول العالم، فضاًل على جيش 
المساندين مدفوعي األجر ولهؤالء مهام عدة منها وبشكل رئيسي شن هجمات منظمة 
ضد أي وسيلة إعالم أو شخص أو مجموعة تضامن مع الشعب الفلسطيني وإجهاض 

أي مسعى فلسطيني للتأثير على الرأي العام الدولي.
التقليدي  التواصل  عالم  في  المهول  إسرائيل  لتأثير  الميسر  كونه  يعدو  ال  المال  لكن 
ووجود  والتخطيط  المنهجية  ربما  أهمها  أخرى  عوامل  على  يعتمد  الذي  واالجتماعي 
أداءهم وتزودهم بحجج وجمل  المتحدثين  ماكينة إعالمية وإدارية ضخمة تسهل على 
الصهيونية  الرواية  مع  دائمًا  متسقة  رسالة  إيصال  على  قادرة  لكنها  الحاجة  حسب  وتتبدل  تتغير  مؤثرة  قصيرة 
التاريخية. هناك أيضًا تنسيق عاٍل بين القطاع الحكومي واألهلي المناصر للموقف الرسمي في إسرائيل وتبادل األدوار 
حيثما كان ذلك مطلوبًا لتحقيق الهدف المنشود. عامل آخر يساهم في تطبيع الرواية اإلسرائيلية العنصرية وتسللها 
إلى الخطاب المتداول عالميًا هو قدرة اإلسرائيلي على صياغة رسائل تراعي االعتبارات الثقافية للجمهور المستهدف 
بحيث تبدو منطقية وأصيلة حيثما قيلت وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر وجود متحدثين رسميين ومن يّدعون 

الخبرة ممن تكون لهجتهم وثقافتهم مطابقة للجمهور المستهدف. 
الرواية العنصرية اإلسرائيلية هذه تقابل بمنطق أبو العريف الفلسطيني وأداء ينطوي في كثير من األحيان على جهل 
بثقافة اآلخر ويفضي بالنهاية إلى تعزيز الرواية اإلسرائيلية. كأن تجد رجاًل فلسطينيًا متجهمًا يشارك في حوار متلفز 
مثاًل بلكنة عربية ثقيلة ومفردات لغوية محدودة تحاكي الصورة النمطية للعربي المنفر التي رسختها هوليوود وعقود من 
رواسب الخطاب االستعماري. أو أن تجد من يعتقد أن ترجمة رسالته من العربية إلى اإلنجليزية الركيكة دون االلتفات 
للعوامل الثقافية أو دراسة الجمهور المستهدف ودون حتى اإللمام بعناصر النجاح في وسائل التواصل االجتماعي 

سيكون كافيًا الدعائه حول التأثير على الرأي العام الدولي. األمثلة كثيرة في هذا السياق.
ال شك أن الجهد الفلسطيني للتواصل مع الرأي العام الدولي وصناع القرار عالميًا يواجه صعوبات عديدة ويتحدى 
عقودًا من االنفراد اإلسرائيلي والصهيوني في سرد الرواية وتأصيل منطلقات مغلوطة حول طبيعة الصراع وثناياه. وال 
شك أيضًا أن الطرف اإلسرائيلي ومن يسانده يمتلكون إمكانيات مالية مهولة ال يمكن للفلسطيني أن يوفر مثلها.  لكن 
التفوق اإلسرائيلي في عملية التواصل والتأثير على الرأي العام لم يعد من المسلمات في ظل وجود عالم افتراضي 
ال يؤمن بمسلمات ومحدودية اإلعالم التقليدي الذي لطالما احتكر النقاش والوعي في إطار حدده وال يزال رأس المال 

والحسابات السياسية لمالكي اإلعالم. 
التجربة أثبتت أن الفلسطيني قادر على التأثير في الفضاء االفتراضي الذي يؤثر اآلن على السياسات والرأي العام 
في المجتمعات الديمقراطية. في األسبوع الماضي، نجح الفلسطينيون ومناصريهم في وسائل التواصل االجتماعي 
في نشر أسباب رفض االحتفاء العنصري البريطاني بمئوية وعد بلفور ونشر الوعي حول الفكر االستعماري العنصري 
انعدام  ورغم   .)Balfour100# و    MakeitRight#( رئيسيتين  حملتين  خالل  من  العار  الوعد  ذلك  يفسر  الذي 
التواصل  وسائل  في  انطباعًا  المليون  ونصف  مليونين  من  أكثر   MakeitRight# حملة  المادية، حصدت  الموارد 
في هذا الفضاء الواسع خالل ثالث ساعات فقط. الحملة كانت   )trending( االجتماعي وكان وسم الحملة شائعًا
نتاج عمل طوعي استمر لمدة عام وضم شخصيات ومؤسسات رسمية باإلضافة إلى عدد من الناشطين واإلعالميين 
والمختصين الذين اجتهدوا طيلة عام لتهيئة الرأي العام الدولي الستقبال وقبول الرواية الفلسطينية حول مئوية بلفور 
رغم جهل الغالبية الساحقة بذلك الوعد أو معناه وأثره المستمر. سبق هذه الحملة نجاحات أخرى كثيرة منها حملة 
#occupations أو “االحتالل هو” في حزيران الماضي والتي حصدت مليوني انطباع على وسائل اإلعالم االجتماعي 
خالل ساعتين وبمشاركة دولية بارزة. لكن هذه النجاحات والحمالت يمكن أن يكون أثرها أكبر بكثير إذا ما كانت جزءا 

من جهد متكامل ُتفرد له الموارد المادية المناسبة للتواصل مع العالم والتأثير عليه بشكل منهجي ومدروس.
النجاح ممكن رغم محدودية اإلمكانيات والكم الهائل من المواقف السلبية المسبقة التي قد تواجه الفلسطيني، إذا ما 
أدركنا الفرق بين التواصل والقدرة على التأثير وإذا ما سلمنا بضرورة االعتماد على أهل الخبرة والمعرفة والتخلي عن 
الفهلوة ومنطق “أبو العّريف” سبياًل لألداء اإلعالمي. في هذا السياق، ال بد من دراسة موضوعية لتعثر قدرة الرواية 
الفلسطينية ومحدودية تأثيرها بشكل منهجي ومستمر واتخاذ قرار استراتيجي األبعاد باستثمار الموارد المحدودة 
المتاحة بشكل مؤثر وعلمي والتخلي عن مبدأ االجتهاد وعمل الهواة لتحصيل التأثير المطلوب على الرأي العام الدولي. 
فرصة النجاح الحقيقية في هذا السياق يجب أن تغلب منطق »أبو العّريف« الذي أضاع علينا كثيرًا من فرص التأثير 

نحن بأمس الحاجة إليها. 

وَعالَمُة َرفِعِه الِفكَرْة

بقلم: نور عودة

ما بين التواصل والتأثير ومنطق 
“أبو العّريف”

www. a l h a d a t h . p s
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إضاءات

بقلم: نبيل عمرو

استقالة الحريري وما بعدها

تساؤالت  الحريري  لسعد  المفاجئة  االستقالة  أثارت 
كثيرة ...

حرب  من  يقترب  فيما  العنف  لتجدد  بداية  هي  هل 
أهلية؟ 

هل هي إعالن دراماتيكي عن اصطفاف جديد تجهزه 
العربية السعودية لوقف المد اإليراني في المنطقة؟

فهل  السعودي،  المنبر  من  ُأعلنت  االستقالة  وألن 
ستتأثر سلًبا األطراف العربية التي ال تزال على عالقة 

مع إيران؟
وهل سيصل عصف االستقالة وما يتلوها إلى التأثير السلبي على حركة حماس 

التي تسعى إلى جمع النقيضين في يد واحدة؟
وهل ستستغل إسرائيل المناخ الناجم عن االستقالة وما ستحدثه من فراغ على 

الساحة اللبنانية، وهي في أوج معركتها التحريضية مع إيران؟
خطوات  تتلوها  بحيث  أساًسا  األمريكيين  مع  عليها  متفاهم  الخطوة  هذه  وهل   

أخرى؟
حتى اآلن ال إجابات يقينية عن هذه األسئلة الكثيرة والكبيرة، حتى السيد حسن 
عن  موضوعية  إجابات  يقدم  لم  باالستقالة،  المباشر  المستهدف  وهو  اهلل  نصر 
هذا الحدث، بل عالجه بإجابات نمطية عامة يتهم فيها السعودية وأمريكا، ويعد 

بأن يستمر في سياسته وهو بذلك ينطق باسم إيران.
الذين وجدوا في االستقالة  بدعم متجدد من حلفائه  الحريري  لبنان حظي  داخل 

حافًزا إلعادة رصِّ صفوفهم، فأيدوها شكاًل ومضموًنا وتوقيًتا.

وهنالك ومن داخل المعسكرين التقليديين، معسكر الحريري ومعسكر حزب اهلل، 
تحمل  على  قدرتها  وعدم  لبنان  على  الكارثية  بالتداعيات  وصفه  ما  من  حذر  من 
المضاعفات في بلد يقف دائًما على حافة حروب أهلية، غالًبا ما تكون بفعل تجاذب 
إقليمي بين دول متصارعة وامتداداتها العقائدية والحزبية والطائفية داخل لبنان.
أنَّ  ذلك  الذعر،  وحتى  للقلق  يدعو  ما  لبنان  في  لنا  فلسطين  في  هنا  ونحن 
النأي  في  يفلحوا  لم  والجنوب،  والوسط  الشمال  مخيمات  في  الفلسطينيين 
بأنفسهم عن الصراعات المشتعلة حول لبنان وفي داخله، وواقع “عين الحلوة” 
في الحاضر ما يثير القلق، وفي الماضي كان التدمير الشامل لمخيم نهر البارد.
استقالة الحريري وردود الفعل عليها أظهرت أنَّ ما يوشك على االنتهاء هو فصل 
ولكن  سخونة،  أكثر  فصل  يتلوه  أنَّ  من  ضمانة  وال  العربي،  الربيع  فصول  من 

بأساليب ووسائل مختلفة.
اندحرت جغرافية داعش، وستبقى ألغامها مبثوثة إلى أمد ال نعرفه، أّما الذي لم 
ينتِه بعد فهي حروب النفوذ التي ستتصارع فيها دول وكيانات، وهذا ما قد تنطلق 

شراراته من لبنان ونسأل اهلل أال يحدث ذلك.
 بيد إيران أن تنزع الفتيل قبل االنفجار، ومسؤوليتها مباشرة في هذا األمر، وتبدأ 
بوقف التباهي الساذج بإسقاط أربع عواصم عربية في قبضتها، والتوعد األكثر 
الخليج  حتى  البعيدة  افريقيا  شمال  من  العربي،  العالم  على  بالسيطرة  سذاجة 

القريب.
إّن الخطاب اإليراني ينذر يزرع بذور حروب مستقبلية في منطقة ال ينقصها الموت 

والدمار.
عودة إلى العقل قد تجنبنا ذلك كله.

لم يغاِل “مارتن لوثر كنغ” حينما قال: “ال يستطيع أحد ركوب 
ظهرك، إال إذا كنت منحنيًا” من هنا علينا أن ننظر إلى مجمل 
ما يدور في الشرق األوسط هذه األيام، واألمر ال يختصر على 
في السعودية كمثال، من دولة  محاوالت تغيير “هوية الدولة« 
دينية متشددة تتبع نهج ما اصطلح على تسميته بـ “الصحوة” 
إلى دولة معتدلة ومتحررة على حد تعبير ولي العهد السعودي 
المفاجئة  االستقالة  في  حصرًا  ربطه  يمكننا  ال  وكذا  الشاب، 
من  أعلنها  التي  لبنان  وزراء  رئيس  الحريري  سعد  للسيد 
العربية السعودية، وهجومه العنيف على إيران وحزب اهلل،   

كما أننا نخطئ إن أوقفنا األمر عند حدود الدفع بإنهاء ملف االنقسام الفلسطيني لصالح 
إجراء مصالحة تصب بال شك في سياق مشروع الشرق األوسط الشريك للكيان اإلسرائيلي 

واقتصاديا. سياسيا 
االقتصادي،  الشأن  السعودي بخصوص  العهد  لولي  األخيرة  التصريحات  إلى  رجعنا  إن 
االستقرار  لتحقيق  مسعى  في  العالمي  النفط  إنتاج  خفض  تمديد  إلى  أوبك  يدعو  وهو 
ترامب  وتصريحات  الدعوة  هذه  بين  الواضحة  العالقة  إلى  ونظرنا  والطلب،  العرض  بين 
عشية عودته من زيارة المملكة السعودية، واحتفاءه بما عاد به من أموال ومشاريع تخدم 
الوعي  في  الشرق  مسألة  أن  الغرب، سندرك  ثم  ومن  األمريكي  المجتمع  األول  المقام  في 
إراقة  تستحق  وسياسية  اقتصادية  سيطرة  مسألة  هي  عامة،  والغربي  خاصة  األمريكي 

الكثير من الدماء.
ولكي تراق هذه الدماء بعيدا عن األيادي األمريكية، من الضروري العمل على إعادة ترتيب 
األوراق في الشرق بما يخدم المشروع األمريكي الغربي، باتجاه دمج الوكيل الموثوق به، 
في سياق المعادلة الشرق أوسطية الجديدة، عبر الحلفاء العرب،  ونقصد هنا “إسرائيل” 

السعودية بوصفها “البقرة الحلوب” على حد وصف السيد ترامب، ومصر باعتبارها القوة 
الضاربة، واإلمارات الداعم المنسق بين األدوار.

هذا المشروع ال شك سيخدم أطراف عربية بعينها، وسيجرف أدوار أطراف أخرى، أظن أن 
أهمها هو الدور األردني، الذي ال شك سيحاول هذا التحالف جذبه عبر إيجاد دور له في 
المسألتين السورية والفلسطينية، فضال عن محاولة إيجاد صيغة صفقة يمكنها أن تغري 

الفلسطينيين، باتجاه عقد تسوية يشارك فيها كل من مصر واألردن.
في ظل  الدماء،  من  بحرا  تنتج  قد  التي  تنفيذه  آليات  في  يكمن  المشروع  في هذا  الخطير 
بين  قاتل  صدام  حدوث  احتمال  يعني  ما  ولبنان،  سوريا  في  وحلفائها  إيران  استهداف 
أمريكا وروسيا، واألخيرة تحاول تقوية جبهتها عبر عقد تحالفات قوية مع تركيا والصين، 

فضال عن احتمالية فتح جبهة حرب في الجنوب اللبناني، بين حزب اهلل وإسرائيل.
العليا  المحكمة  قرار  نتابع  ونحن  خاصة  فلسطين،  في  هنا  يكون  لربما  خطورة  واألكثر 
الضفة  سكان  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارهم  المستوطنين  تعريف  تعيد  وهي  اإلسرائيلية 
الغربية، ما يعني أننا أمام إعادة ترسيم لفلسطين التاريخية المحتلة منذ العام ١٩٤٨، عبر 
المشروع  إلى  بالضرورة  يدفع  وهذا  المستوطنين”  “دولة  تسمى  عليها  ثالثة  دولة  تخليق 
إمكانية  مع  غزة  قطاع  كامل  على  السيادة  منقوصة  دولة  عن  اإلعالن  نحو  الجديد  القديم 
التوسع في شبه جزيرة سيناء، وبعض أجزاء من الضفة الغربية، مع تسهيالت اقتصادية 

وما يشبه الكونفدرالية من األردن بشكل غير معلن.
كل ذلك إضافة لما يجري في سوريا واليمن وليبيا وتونس، يشير بوضوح إلى إعادة رسم 
خارطة الشرق األوسط من جديد ولكن ليس باأللوان وإنما بالدم، ليسجل التاريخ العربي 
الحديث مشاركة العرب للمرة األولى بقصد مباشر في ترسيم حدود خارطة الدم الجديدة 
في المنطقة، علما بأن الدم سيطول الجميع بال استثناء، بما في ذلك الغرب نفسه وهو ما 

بدى يتجلى في توسيع مسرح عمليات ما يطلق عليهم “الذئاب المنفردة” في أوروبا. 

خارطة الدم
كتب: أحمد زكارنة
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في  العظمى  بريطانيا  قطعته  الذي  بلفور  وعد  يذكرنا 
في  وجود  لليهود  يكن  لم  أنه  لليهود   1917  /2/11

فلسطين قبل ذلك التاريخ. 
حدثتا  عالميتين  حربين  أّن  المشؤوم  الوعد  ويذكرنا 
أرض  على  الباطل  الوعد  هذا  في  جاء  ما  لتكريس 

الواقع بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
موجوًدا  كان  فلسطين  أّن شعب  بلفور  وعد   ويذكرنا 
ومزارعها  وهواءها  وماءها  أرضها  يملك  فلسطين  في 
على  ومصانعها  حضارتها  صاحب  وهو  ومصانعها، 
والقرآن  واإلنجيل  التوراة  قبل  القرون  عشرات  مدى 
نبشت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي ال يكاد 
يذكرها أحد في تاريخ بلدها االستعماري األسود قبل 
مئة عام، فتذكر العالم مأساة شعب فلسطين واإلجحاف 
االنتداب  وجسده  بلفور  وعد  له  أسس  الذي  الدولي 
فلسطين،  على  األولى  العالمية  الحرب  بعد  البريطاني 
بلفور  األعظم  ماى  جد  رأس  على  اللعنات  فانهالت 
لبريطانيا  األسود  االستعماري  التاريخ  وعلى  وعظامه 
الذي يجب أن تخجل منه بريطانيا والشعب البريطاني 

وحكوماته ونوابه وأحزابه ومثقفوه وجنراالته. 
العربي لفلسطين ولشعب  يذكرنا وعد بلفور بالخذالن 
المشروع  مع  الدولي  العربي  والتواطؤ  فلسطين 
قطرية  دول  حدود  خلف  العرب  وانكفاء  الصهيوني 
فلسطين  وترك  األولى  العالمية  الحرب  بين  مصطنعة  
وحيدة دون سند أو عمق عربي ما سها على بريطانيا 
بلفور  وعد  تنفيذ  معها  المتواطئة  والدول  العظمى 
اليهودية  للهجرة  أبوابها  وفتح  بفلسطين  واالنفراد 
البريطاني الذي فرض على فلسطين  في ظل االنتداب 
لها،   مباشر  بريطاني  وحكم  استعمار  إلى  وتحوله 
اليهودية  الدولة  إقامة  ثم  التقسيم  قرار  نتيجة  كانت 
إسرائيل في فلسطين وتجاهل حق الشعب الفلسطيني 

في تقرير مصيره والعيش في وطنه في دولة مستقلة 
كغيرها من الدول العربية واختفاء الشعب الفلسطيني 
أو  أخرى  لدول  كمواطنين  العربي  المحيط  ثنايا  في 

الجئين مشردين بال وطن وال أمل وال مستقبل.
الفلسطيني  الوطني  بالنضال  يذكرنا  بلفور  وعد  لكن 
ضد   2017 وحتى   1917 العام  منذ  المتواصل 
واالحتالل  الصهيونية  والدولة  الصهيوني  المشروع 
في  المستقلة  دولته  إقامة  في  لفلسطين  اإلسرائيلي 
فلسطين  قضية  وأبقى  القدس،  وعاصمتها  فلسطين 
المبتالة  العربية واإلسالمية  حية في وجدان الشعوب 
احتضنت  التي  للدول  والتبعية  واالنقسام  بالتخلف 

المشروع الصهيوني،  وإعالن استقالل إسرائيل.
لم يتوقف نضال الشعب الفلسطيني رغم كلفته العالية 
معظم  اعتراف  إلى  وقاد  الصهيوني،  المشروع  ضد 
دول العالم بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران 
المتحدة  المملكة  باستثناء  القدس  وعاصمتها   1967
مع  احتلت  التي  المشؤوم  الوعد  صاحبة  )بريطانيا( 
بنيامين نتنياهو المنبوذ دولّيًا بالذكرى المئوية للوعد.
يذكرنا وعد بلفور أيًضا بأن بريطانيا العظمى صاحبة 
الوعد الباطل لم تعد دولة مركزية في السياسة الدولية، 
بالذكرى  نتنياهو  مع  ماي  تيريزا  احتفال  أعاد  وربما 
السجل  الدولية  للذاكرة  المشؤوم  للوعد  المئوية 
ويحيي  الحديث  التاريخ  في  سوًءا  ألكثر  االستعماري 
جرائمها  على  دولّيًا  بريطانيا  بمالحقة  المطالبات 
الستعمارها  خضعت  التي  الشعوب  بحق  المنكرة 

األسود.
ويذكرنا الوعد المشؤوم بالحال العربي اليوم الذي هو 
العرب  العرب منذ مئة عام، وأن  أشبه ما يكون بحال 
الحرب  بعد  منه  أسوأ  بل  البداية،  نقطة  عند  مازالوا 
العالمية األولى فالمنطقة العربية مازالت مستهدفة في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر والبحرين وليبيا 
عربّيًا  فلسطين  نسيت  وكما  والسودان،  والصومال 
الحرب  في  واستهدفت  االولى،  العالمية  الحرب   بعد 
طريق  في  اليوم  هي  إسرائيل  بإقامة  الثانية  العالمية 
القطرية  الدولة  العربي وفشل  الرهن  في ظل  النسيان 
التي بات التطبيع مع إسرائيل والتحالف بينها حسبة 
المركزية  القضية  فلسطين  تعد  فلم  لبقائها.  الخالص 
من  يوم  في  كذلك  تكن  لم  وهي  والمسلمين،  للعرب 
عثمان.  قميص  لهم  وكانت  الحكام  تمسح  وأن  األيام، 
وما حافظ على بقاء القضية الفلسطينية وتجذرها في 
نضال  هو  واالسالمي  والعربي  الفلسطيني  الوحدات 
عام  مئة  مدى  على  يتوقف  لم  الذي  فلسطين  أبناء 
ومساندة خجولة من بعض ابناء الشعب العربي الذي 
المختلفة.  العرب  أقطار  في  واالضطهاد  القمع  يعاني 
االمل حاضرًا في مستقبل عربي متحرر من  أبقى  ما 

االحتالل والتبعية والقطرية والمذهبية والطائفية.

ما يذكرنا به الوعد الباطل 
بقلم: سامي سرحان
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