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بخصوصيته،  العربي  الخطاب  يبتعد  أو  يقترب  قلما 
ما  وبين  المرأة  بين  المزاوجة  عن  بعموميته،  واإلسالمي 
أو  “األطَيبين”  بـ  العربي  الثقافي  الموروث  في  ُيعرُف 
“الشهوتين” وهما: شهوة البطن، وشهوة الفرج. وألن اإلرث 
في  الناس  ُج  ُيدرِّ الذي  “الطاعة”  فقه  على  مبنٌي  العربي 
منازَل تبدأ بالسلطان فالحاشية أو الخاصة فباقي الرعية. 
السلطان،  باستثناء منزلة  المنازل،  تلك  وفي كل منزلٍة من 
األخريين  المنزلتين  فإن  األرض،  في  الذي هو خليفة اهلل 
مفهوم  ُيحددها  التي  االجتماعية  المكانة  بحسب  تتدرجان 

الطاعة، لتكون المرأة في أدنى سلم المنازل االجتماعية.
وفي مفهوم الطاعة، المأخوذ نقاًل أو انتحااًل عن الموروث 
الفارسي عبر الترجمة إلى الموروث العربي، استمر ترسيخ 
المرأُة  بينما  عليا،  قيمًة  السلطان  فيها  ُيشكل  التي  القيم 
قيمتي:  بين  األخرى  المجتمع  فئات  وموضعة  دنيا،  قيمة 

أعلى العليين وأسفل السافلين.
بناء  األعماُل  وُترجمت  الُكُتُب  ُكتبت  العربي،  التاريخ  في 
إلى  الحاجِة  أو  عصٍر،  كل  في  السائد  القيم  نظام  على 
تحول  بعد  للحكم، خاصة  تمنُح شرعية  ثقافية جديدٍة  قيٍم 
إلى “ملك  النظام السياسي اإلسالمي من “خالفٍة راشدة” 
عن  عضوض”. ومثلما كان موجبًا ترجمُة “عهد أردشير” 

الدولة األموية المضطربة في أواخر  الفارسية، كي تتمكن 
بني  لشرعية حكم  العنان  ُيطلُق  قيٍم  نظام  من خلق  عهدها 
أمية على شرعية حكم بني هاشم، إال أن الدولة العباسية 
الناشئة من جيل ثورة بني هاشم، هي التي استفادت من 
فيما  لها،  ُج  ُيروَّ التي  القيم  العهد، ومن منظومة  ثقافة ذلك 

يتعلق تحديدًا بالتعاطي مع فكرِة حراسِة الدين.
قام  من  الساسان،  ملوك  أشهر  وهو  أردشير،  كان  فبينما 
اإلسكندر،  هزمهم  الذين  الفرس،  الطوائف  ملوك  بتوحيد 
إال  واحدة،  دولٍة  لواء  تحت  ويجمع شملهم  أردشير  ليعود 
“الدولة”،  مقابل  في  “الدين”  معادلِة  فهم  من  تمكن  أنه 
والدور الذي يلعبه رجاُل الدين في التعبئة والسيطرة على 
القلوب، وكيف أن السيطرَة على القلوب أقوى من السيطرِة 
يحفَظ  وكي  الملوك،  اختصاص  من  هي  التي  العقول  على 
وتسخيرهم  الدين  رجال  احتواء  من  تمكن  الناشئ،  حكمه 
لخدمِة دولته، فعمل على إعادة صياغِة نظام القيم السائدة 
في عصره بأن جعل الدين في خدمِة الدولة، ال الدولة في 

خدمِة الدين.
وقد أخذت تلك القيمُة مكانًا تأسيسيًا في الموروث العربي. 
عهد  يدرِّسون  العباسيين  ملوك  كان  فقد  ألهميتها،  ونظرًا 
معلم  من  طلب  المأمون  أن  ُيحكى  إذ  ألبنائهم،  أردشير 

عهد  ويقرئه  اهلل،  كتاب  يعلمه  أن  باهلل”  “الواثق  ابنه 
أردشير، وُيحفظه كتاب كليلة ودمنة. وهي جميعها مراجُع 
تأسيسية في الثقافة العربية ككل، وثقافة الحكم على وجه 

التخصيص.
في  العقل  على  مكانه  أخذ  قد  الفرس  عن  النقُل  كان  وإن 
المورث العربي، فإنه قد ُنقل من عهد أردشير، اإلرث الطبقي 
)أصحاُب  أقسام  أربعة  الرعية  باعتبار  له  يؤسس  الذي 
رأسهم جميعًا  وعلى  والخدمة(  والتدبير،  والحرب،  الدين، 
الملك، وفي آخر سلم الخدمة المرأة، التي هي مع ممتهني 
الطعام  وإعداد  للنكاح،  البيت  في  البقاء  ومهمتها  المهن، 

بما يشتهيه البطن.
وكهنة  الفرس،  زمن  منذ  نعيُش  زلنا  ما  اليوم  كنا  وإذا 
العشائر،  زعماُء  به  يخُرُج  ما  مع  األطيبين،  فقه  الموابذِة، 
أن  سلطة  ذي  كل  على  فإن  القاصِر،  تزويِج  ضرورة  من 
يتعّلم عهد أردشير ويفقه مقولته: “إنه لن يجتمع رئيس في 
ُمعَلن في مملكٍة واحدٍة قط،  الملك  ُمِسرٌّ ورئيس في  الدين 
الملك،  في  الرئيس  يد  في  ما  الدين  في  الرئيس  انتزع  إال 
بجميع  أولى  األس  عماد، وصاحب  والُملك  أس  الدين  ألن 

البنيان من صاحب العماد”.
التنويه! فاقتضى 

رأي الحدث

بعيدًا عن سيداو، قريبًا منها: السلطة والمرأة والشهوتان
روال سرحان

توقعات باستمرار 
القطع اإلسرائيلي 
المبرمج للكهرباء 
عن مناطق في 

الضفة الغربية حتى 
منتصف الشهر 

القادم
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ملف العدد

المبرمج  اإلسرائيلي  القطع  استمرار  العمري  م.  ويتوقع 
القادم  الشهر  منتصف  حتى  الغربية  الضفة  مناطق  عن 
“أما  الجوي،  للمنخفض  نظرا  مؤقتا  تجميده  تم  والذي 
التشويش الحالي فليس له عالقة بالدين أو القطع المبرمج 
الذي انتهت فترة تجميده األربعاء من األسبوع الماضي، 
إسرائيل  كهرباء  حاولت  واضح  تقصير  نتيجة  هو  وإنما 
التنصل منه وهو احتراق محطة كاملة لديها في عطروت 
بقيمة  الخليل  50 ميجا واحتراق محطة أخرى في  بقيمة 

50 ميجا، أدى إلى العجز الذي لم تعكسه على خطوطها 
فقط  عكسته  وإنما  ومستوطناتها،  لمستوطنيها  المزودة  
على المزود العربي في الخليل وشمالها وجنوبها ومنطقة 
االنقطاعات  الجميع من  لذلك عانى  القدس،  امتياز شركة 

الشديدة نتيجة نقص الطاقة الموجود لدى إسرائيل”.
التشويش ما زال مستمرا، ولكن دفع مبلغ  وقال العمري: 
تشغيل  إلى  سيؤدي  إسرائيل  كهرباء  لشركة  الدين  من 
محطة قلنديا التي ستعطي طاقة إضافية بقدرة 100 ميجا 
لشمال محافظة القدس باإلضافة إلى أجزاء كبيرة جدا من 
محافظة رام اهلل والبيرة، “ولألسف الشديد إن لم تشتغل 

محطة قلنديا سيبقى التشويش مستمرا، وفي فترة الذروة 
في هذه األوضاع الصعبة علينا ترشيد استهالك الكهرباء 

إلى حين الخروج من األزمة”.
القرض البنكي التجميعي 

وقعت  قد  القدس  كهرباء  شركة  تكون  أن  العمري  ونفى 
على  ينص  بنوك  سبعة  تجمع  مع  اتفاقا  اللحظة  حتى 
مدى  على  يسدد  شيقل  مليون   670 بقيمة  قرضا  منحها 
على  القدس  كهرباء  شركة  مستحقات  من  سنوات  سبع 
لشركة  المستحق  الدين  لتسديد  الفلسطينية  الحكومة 
كهرباء إسرائيل، بنسبة فائدة لم يتم االتفاق عليها، لكنها 
اإلسرائيلية  الشركة  تفرضها  التي  الفائدة  نسبة  من  أقل 

والتي تبلغ 9%.
وقال العمري: “وما تم االتفاق عليه مؤخرا برعاية رئيس 
وننتظر  تفاهم،  مذكرة  هو  النقد  سلطة  ومحافظ  الوزراء 
توقيع عقد االتفاقية الجماعية للبنوك، التي لم نستلم حتى 
وبالتالي  البنوك،  تجمع  من  النهائية  مسودتها  اللحظة 

األمور واقفة كما كانت إلى حين توقيع هذه االتفاقية”.
اعتماد  في  التأخير  مسؤولية  تحميل  العمري  م.  ورفض 
في  المسودة  استالم  يأمل  لكنه  كانت،  المذكرة ألي جهة 
وقت قريب حتى يستطيعون عرضها كما يجب على مجلس 

إدارة الشركة لمناقشتها وإقرارها من ثم التوقيع عليها.
ديون المخيمات تتحملها الحكومة

في  الالجئين  على  المستحقة  الكهرباء  ديون  وحول 

العمري،  هشام  م.  القدس  كهرباء  شركة  عام  ومدير  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
األسبوع  بداية  في  الرئيسية  قلنديا  تحويل  محطة  تشغيل  سيتم  أنه  لـ”الحدث”، 
فولت،  كيلو   180 بالكامل ستعطي  تشغيلها  حال  وفي  القادم،  الشهر  من  األول 
وهي مكونة من أربعة محوالت قيمة كل واحد منها 45 ك/فولت، ولكن في المرحلة 
وشمال  الله  رام  جنوب  كل  ستكون  بحيث  ميجا،   100 قيمته  ما  ستعطي  األولى 
القدس في ارتياح تام لخمس سنوات قادمة، والمماطلة اإلسرائيلية في تشغيلها 

ليس لها عالقة بالدين الذي تطالب به شركة كهرباء إسرائيل.

خاص الحدث

تشغيل محطة تحويل كهرباء قلنديا بداية األسبوع األول من الشهر القادم

توقعات باستمرار القطع 
اإلسرائيلي المبرمج للكهرباء عن 
مناطق في الضفة الغربية حتى 

منتصف الشهر القادم
شركة كهرباء القدس تنفي توقيعها حتى اللحظة اتفاق قرض تجمع البنوك بقيمة 670 مليون   

شيقل لتسديد ديونها لشركة كهرباء إسرائيل

قرار الحكومة يقضي بتحملها قيمة االستهالك البيتي في المخيمات لكل من هو مسجل   
كالجىء
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المخيمات الواقعة في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس 
الحكومة  قرار  أن  على  العمري  أكد  مخيما،   13 وعددها 
المخيمات  في  البيتي  االستهالك  ديون  بتحملها  يقضي 
مليون   530 وقيمتها  فقط  كالجىء  مسجل  هو  من  لكل 
شيقل وتشكل حوالي %33 من إجمالي الدين العام، على 
إلى  التحرير  منظمة  من  سابقا  التزاما  كان  أنه  اعتبار 
هذا  الحالي  الوقت  في  “ولكن  جديدة،  حلول  وضع  حين 
يكون  أن  بشرط  المخيمات  داخل  الحكومة  به  التزمت  ما 
مسجال كالجىء، ولكن حتى اللحظة لم تقم وزارة المالية 
بتحويل أي قيمة من هذا االلتزام لصالح الشركة، ونأمل 
أن تقوم البنوك بالتسديد ووزارة المالية تسددها من ديون 

البيتي”. المخيمات 
وطالب العمري أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية في 
دعم وحماية جهوزية الشركة لتطبيق قرارات الحكومة على 
لحماية  أمنية  قوة  استدعاء  تم  “عندما  وقال:  المخيمات، 
طواقم الشركة عندما حاولت قطع التيار عن بعض المحال 
التجارية الكبرى تصدى لهم أهل المخيم، فيما أبدت القوة 
السلم  بحجة  للتدخل  استعدادهم  عدم  والشرطة  األمنية 

األمني واألهلي”.
عدادات مسبقة الدفع في المخيمات

“في حال تم تركيب عدادات مسبقة الدفع  يقول العمري: 
في المخيمات سيتم االجتماع مع لجان المخيمات الشعبية 
ووزارة المالية وسلطة الطاقة لالتفاق على تقنين استهالك 
من  االستهالك  كمية  وتحديد  البيتي  الكهربائي  التيار 
هذه العدادات، وأية زيادة على كمية االستهالك المحددة 

يفترض على المشترك أن يدفع قيمتها المالية”.
فشل كهرباء إسرائيل في أن تكون 

عالمية 
وحمل مدير عام شركة كهرباء القدس، إسرائيل، مسؤولية 
لكنه  بالشركة،  المشترك  ثقة  لزعزعة  الحثيثة  محاوالتها 
له، استمرت  وتعرضنا  به  مررنا  ما  “بالرغم من كل  قال: 
اليوم  ومنذ  المواطنين،  خدمة  في  الشركة  وكوادر  طواقم 
دعم  حاولت  إسرائيل  بينما  خطابنا  لغة  تتغير  لم  األول 
زعزعة الثقة، لكن الكثير من الناس كانوا على وعي بالدور 
حيث  الطاقة،  في  الشديد  النقص  في  البحت  اإلسرائيلي 
أثبتت األيام السابقة أنه ال يوجد لدى إسرائيل بنية تحتية 

كافية، وفشلت كهرباء إسرائيل في أن تكون عالمية”.
صفر رواتب ال تخرج الشركة من عنق 

الزجاجة اإلسرائيلية
وردا على اتهام الشركة منح مجلس إدارتها رواتب عالية 

لن  رواتب  صفر  أعطينا  “لو  العمري:  قال  وموظفيها، 
نخرج من عنق الزجاجة الذي لم نضع أنفسنا فيه، عندنا 
و  “أ، ب، ج”  الفلسطينية  مشكلة في تصنيفات األراضي 
في المخيمات، وحذرنا منذ سنوات من مشكلة المخيمات 
الجذري،  للحل  وحاجتها  القضاء  وعجز  والسرقات 
صافي  في  شيئا  السلطة  فيه  نكلف  لم  الذي  الوقت  في 
تخصم  شيقل  مليون   70 لليوم  تدفع  أنها  مع  اإلقراض، 
شهريا من المقاصة تغطي غزة و2 مليون شيقل لشركتي 
التي  القدس  كهرباء  شركة  باستثناء  والجنوب،  الشمال 

تبلغ مستحقاتها على السلطة 300 مليون شيقل”.
لمشكلة  حل  على  التوافق  ضرورة  على  العمري،  وشدد 
األخرى  العالقة  القضايا  معالجة  من خالل  الديون  تراكم 
يستغلون  لمن  عادل  وقضاء  رادعة  قوانين  وجود  وأهمها 

خدمات الشركة بشكل غير قانوني.
تعدد وتنوع مصادر دين الشركة 

م.  الطبيعية  والموارد  الطاقة  سلطة  رئيس  نفى  بينما 
القدس  كهرباء  لشركة  المالية  الذمة  تحول  ملحم،  ظافر 
وصافي  الشركة  بين   عالقة  ووجود  المالية،  وزارة  إلى 
اإلقراض، بينما تبلغ فاتورة قطاع غزة الشهرية 40 مليون 
35 مليون شيقل شهريا عن شركات  شيقل، ويتم تسديد 
عدا شركة  ما  الغربية  الضفة  في  العاملة  الكهرباء  توزيع 

كهرباء القدس، كما تم تسديد ديون الهيئات المحلية.
شركة  على  المتراكمة  الديون  الفلسطينية  السلطة  وتقدر 
“تم  ملحم:  وقال  شيقل،  مليار   1,300 بحوالي  القدس 
ما  أن  أي  شيقل،  مليون   636 مبلغ  تجميد  على  االتفاق 
مختلف  وهو  شيقل،  مليون   700 هو  الدين  من  يتبقى 
عما تدعيه شركة الكهرباء اإلسرائيلية بأن إجمالي الدين 
فهي  الدين،  هذا  مصادر  عن  أما  شيقل،  مليار   1,700

متنوعة بين عدم االلتزام بالدفع، والسرقات، والفاقد.
اإلسرائيلي  الجانب  مع  اتفاقية  “لدينا  ملحم:  وأوضح 
بتجميد الدين المتبقي من مذكرة التفاهم التي وقعت سنة 
يسدد  أن  على  شيقل،  مليون   636,500 وقيمته   2016
على 48 دفعة بعد توقيع اتفاقية تجارية تنظم العالقة بين 
مليار   1,700 من  الدين  قيمة  انخفضت  ولذلك  الجانبين، 

شيقل تقريبا إلى 650 مليون شيقل”.
والفائدة  التأخير  غرامات  من خصم  “تمكنا  ملحم:  يقول 
 403 مبلغ  دفع  ليتم  الدين،  على  يفرضونها  كانوا  التي 
مليون شيقل على ثالث دفعات )173 مليونا و112 مليونا 
المبالغ  هذه  اإلسرائيليون  عكس  ولكن  مليونا(.  و118 
الضفة  في  الكهرباء  توزيع  بشركات  الخاص  الجزء  على 
ولم  كبيرا  فارقا  تشكل  ولم  جدا  بسيطة  وقيمتها  الغربية 

تنعكس على البيانات المالية عند شركات إسرائيل وبقيت 
محفوظة، ويريدون إشارة من الجانب الفلسطيني بمطالبة 
شركة كهرباء إسرائيل لخصمها من مديونية شركة كهرباء 

القدس، فلو تم خصمها النخفض الدين”.
كجانب  حاليا  به  نعترف  الذي  “الدين  ملحم:  أضاف 
مليون   630 منه  يخصم  شيقل  مليون   1,300 فلسطيني 
يتم  شيقل  مليون   700 المتبقي  الدين  وبالتالي  مجمدة، 
معهم  األخيرة  الجلسة  وفي  أشهر،  ثالثة  على  جدولتها 

طالبونا بدفع هذا المبلغ إليقافهم القطع بالكامل”.
منها  مليار شيقل   1,300 دين  قيمة  يتحمل  الذي  أما من 
700 مليون شيقل؛ فقال: “يتحمله المشترك داخل وخارج 
الفاقد  من  والسرقات، وجزء  بالدفع،  الملتزم  غير  المخيم 
التقليل  الشركة  يتوجب على  التعرفة حيث  المحسوب من 
الرادعة  والعقوبات  القوانين  تطبيق  إلى عدم  منه، إضافة 

الصادرة بحق سارقي التيار الكهربائي”.
ويطالب رئيس سلطة الطاقة م. ملحم، الحكومة، بأن تعامل 
بلدية  أي  أو  شركة  أي  مثل  مثلها  القدس  كهرباء  شركة 

أخرى.
على الحكومة تسديد ديون االستهالك 

المنزلي في المخيمات
وكانت لجنة المتابعة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تم 
كهرباء  شركة  وقضية  الكهرباء  مشكلة  لمتابعة  تشكيلها 
القدس، قدمت توصياتها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية 
المخيمات  ديون  ومعالجة  لحل  رؤيتها  تعكس  ولحكومته، 

والشركة.

م. هشام العمري
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وبهذا الصدد قال عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، عزام 
المتابعة  لجنة  قدمتها  التي  التوصيات  بين  “من  األحمد: 
للحكومة ولرئيس الوزراء، أنه يجب أال تعرض قضية إعفاء 
يوصي  وإنما  األزمة”،  في  المتسبب  أنها  على  المخيمات 
بأنه على الحكومة تسديد الديون على االستهالك المنزلي 
التجارية  المنشآت  أصحاب  دعوة  مع  المخيمات،  في 
تشكيل  جانب  إلى  المخيمات،  استغالل  لعدم  والمصانع 
الشعبية  واللجان  الالجئين  دائرة شؤون  من  مكونة  لجنة 
الواقع وتقدم توصيات حول كيفية  المخيمات، تدرس  في 

استمرار تحمل الحكومة لهذه المسؤولية.
الكهرباء قضية وطنية

ويؤكد األحمد، أن مشكلة الكهرباء أصبحت قضية وطنية 
التنفيذية  اللجنة  في  “ناقشنا  وقال:  فلسطيني،  كل  تهم 
التنفيذية  اللجنة  وشكلت  تفاقمت  أن  بعد  المشكلة  هذه 
هذه  في  المعنية  األطراف  للقاء  أعضاء  خمسة  من  لجنة 
المشكلة وخاصة مجلس إدارة شركة الكهرباء والحكومة 
بمدير  مرة  من  أكثر  كلجنة  التقينا  حيث  خاص،  بشكل 
عام الشركة هشام العمري ومجلس إدارة الشركة ورئيس 
هناك  وكان  مطولة،  جلسة  في  اشتية  محمد  د.  الوزراء 
تباين في وجهات النظر وفي أكثر من لقاء خرجنا بتقرير 

خاصة باللجنة التنفيذية”.
الرئيس الراحل “أبو عمار” لم يعف 

المخيمات
وقال عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المتابعة األحمد: 
“يجب أن ال تستخدم قصة المخيمات بطريقة وكأنها هي 

لم يقل  األزمة، والرئيس الراحل ياسر عرفات )أبو عمار( 
الحكومة  في  كنت  القرار  وعندما صدر  المخيمات،  إعفاء 
قال:  الذي  عمار(  )أبو  األخ  مع  االجتماع  في  وشاركت 
بسبب الوضع وانتفاضة األقصى والعمل، الحكومة تدفع 
قضية  ليست  المسألة  وبالتالي  المنزلي،  االستهالك  عن 
إعفاء وإنما الحكومة تتحمل قيمة االستهالك المنزلي من 

الكهربائي”. التيار 
بطريقة  استغلت  النقاط  بعض  “أيضا  األحمد:  وتابع 
داخل  إلى  مصانع  انتقال  يقال  عندما  للمخيمات،  تسيء 
تأجير  منطق  وحتى  الكهرباء  فاتورة  من  هربا  المخيمات 
غرفة أو مخزن لشخص من خارج المخيم عليه أن يدفع ما 
يستهلكه من الكهرباء، ولذلك أوصانا مجلس الوزراء، بأنه 
الديون على االستهالك  أن تسدد كل  الحكومة  يجب على 
المنزلي في المخيمات، وحول ذلك أعلن لنا رئيس الوزراء 
د. محمد اشتية  التزام الحكومة بذلك، كما اقترحنا تشكيل 
في  الشعبية  اللجان  مع  الالجئين  شؤون  دائرة  من  لجنة 
المخيمات لدراسة الوضع من جديد، وعليها أن تقرر هل 
يوجد موجب لالستمرار في أن تتحمل الحكومة المسؤولية 

وما هو البديل؟.
إلى  تصل  القدس  كهرباء  شركة  تصفية 

درجة الخيانة الوطنية
وقال األحمد:” إن أردنا تصفية شركة كهرباء القدس فإن 
شكل  فهي  الوطنية؛  الخيانة  درجة  إلى  تصل  تصفيتها 
أشكال  من  وشكل  القدس  مدينة  في  السيادة  أشكال  من 
خالل  من  الغربية  والضفة  القدس  بين  الوطني  الترابط 

وقلنا  تنفيذية  كلجنة  استنتجناه  ما  هذا  امتيازها،  مناطق 
سنتابع، حتى لو كانت الشركة خاصة %100 فإنه يجب 
أن نحافظ عليها، فكيف إذا علمنا أنها ليست شركة خاصة 
إذ تمتلك البلديات %25 من أسهمها وصندوق االستثمار 

.”10% الفلسطيني 
يهدد  للمحتل  استراتيجي  الكهرباء سالح 

الفلسطيني الكيان 
وقال مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية رجا 
الخالدي، إنه ليس هناك شك بأن قطاع الكهرباء يمثل ركنا 
من أركان االقتصاد الوطني، ويزود عموم الشعب لما هو 

ربما أهم سلعة، ما يجعل الكهرباء بمثابة “سلعة عامة”.
 وأضاف: “وفي الحالة الفلسطينية التي تنقصها السيادة 
الحتالل  مرهونة  ويبقيها  وحدودها  أراضيها  كامل  على 
الكهرباء  فإن  الفلسطيني بأسره،  الكيان  يهدد  استعماري 
يستطيع  ما  بقدر  للمحتل،  استراتيجيا  سالحا  تصبح 
يستطيع  ما  بقدر  الوطني،  ولالقتصاد  بتوريدها،  التحكم 

أن يولد جزءا منها ذاتيا”.
بصفتها  الكهرباء  بين  المعضلة  هذه  الخالدي  ويلخص 
فنيا واستثماريا وماليا  عصا لالحتالل، وصفتها رصيدا 
لقدرة الشعب الفلسطيني التاريخية على اإلدارة المستقلة 
ألمور الحياة، بشكل جلي في حالة شركة كهرباء القدس، 
العالقة  تعقيدات  جيدا  تلخص  الحالية  أزمتها  أن  كما 
بين فلسطين وإسرائيل، وحالة هامة في  ونقاط االشتباك 
إدارة  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مجال 

مورد وطني حيوي. 

عزام االحمدم. ظافر ملحمرجا الخالدي
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تقرير

متعددة  ومياه  طاقة  مصدر  على  المقترحة  القرية  وتعتمد 
الغاز  تقنية  الكهربائية،  للطاقة  شمسية  ألواح  :«نظام 
الحيوي إلنتاج الغاز، و مياه عذبة، وآبار جمع لمياه االمطار 

وخزانات.
وتهدف القرية الزراعية، الحد من البطالة والفقر في اوساط 
في  عنه  واستغناءهم  عمل  فرص  توفير  خالل  من  الشباب 
المستوطنات اضافة الى رفع قيمة مساهمة القطاع الزراعي 
االنتاج  وتعزيز  الغذاء  وتوفير  المحلي  الناتج  اجمالي  في 

الفلسطيني. القومي 
الشبابي  شارك  منتدى  يبادر  التي  االولى  المرة  وليست 
النشاء قرى هادفة ومقاومة للتوسع االستيطاني، حيث سبق 
المقامة  الشباب  قرية  االغوار،  في  الزراعية  القرية  مشروع 

على اراضي كفر نعمة غرب رام اهلل.
زماعرة   بدر  الشبابي  شارك  لمنتدى  التنفيذي  المدير  ولكن 
االغوار  في  الزراعية  القرية  مشروع  انشاء  انجاز  ان  يؤكد 
باصدار  الحكومة  ودعم  تجاوب  بمدى  ومقترن  مرهون 
تعليماتها الرسمية لتخصيص جزء من اراضي األوقاف في 
منطقة االغوار القامة القرية وتحويلها المر واقع في المنطقة، 
الوزراء  ورئيس  والحكومة  الزراعة  وزير  مع  بحثنا  وقال:« 
متطلبات  مع  يتناسب  الذي  الموقع  اختيار  اشتية  محمد  د. 
مشروع القرية الزراعية، فالعمل مقترن بتجاوب الحكومة في 
توفير األرض من اراضي األوقاف وما زلنا نبحث مع رئيس 
القرية  مشروع  متطلبات  مع  يتناسب  موقع  الختيار  الوزراء 

الزراعية«.

دور الشباب في اعادة االعتبار للقطاع 
الزراعي:

الزراعية  التعاونية  انشاء«القرية  فكرة  أن  زماعرة  ويرى 
باستثمار  االقتصادية  للتنمية  كنموذج  انبثقت  الشبابية« 
للشباب  عمل  فرص  توفير  الى  وتهدف  المتاحة،  الموارد 
جملة  خالل  من  االقتصادية  التنمية  وتعزز  الفلسطيني 
بأشراف  القرية  في  تنفيذها  يتم  متكاملة  زراعية  مشاريع 
القطاعين الخاص والحكومي، انطالقا من العمل على اعادة 
توجهات  مع  المنسجمة  الفلسطيني  الزراعي  الناتج  تعظيم 
االقتصادية  التنمية  تعزيز  اتجاه  الفلسطينية  الحكومة 
وانفاذا  االحتالل،  دولة  عن  االقتصادي  واالنفكاك  المحلية، 
من  والحد  للشباب،  انتاجية  مشاريع  توفير  اتجاه  لرؤيتها 
على  االعتماد  وتعزز  اوساطهم،  في  والفقر  البطالة  نسبة 
الموارد الذاتية والبشرية، وتجسيدا لفكرة العناقيد الزراعية 
وتثبيتا  فلسطين،  في  منطقة  لكل  النسبية  الميزة  باستثمار 
للحق الفلسطيني والوجود الفلسطيني في كامل اراضيه على 
الوطنية  السياسات  اجندة  مع  وتناغما  مسمياتها،  اختالف 
في  الزراعي  للقطاع  االستراتيجية  الخطة   2022  –  2017
فلسطين والخطة االستراتيجية لقطاع العمال واالستراتيجيات 

الوطنية عبر القطاعات الشبابية 2017 – 2022.

نموذج للتنمية االقتصادية باستثمار 
الموارد المتاحة

ويعتبر زماعرة انشاء » القرية التعاونية الزراعية الشبابية« 
كنموذج للتنمية االقتصادية باستثمار الموارد المتاحة، بحيث 

تهدف هذه الفكرة الى توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني 
زراعية  مشاريع  جملة  خالل  من  االقتصادية  التنمية  وتعزز 
القطاعين  من  كل  وبأشراف  القرية  في  تنفيذها  يتم  متكاملة 

الخاص والحكومي.
في ظل  وتأتي أهمية هذه المبادرة الشبابية بحسب زماعرة: 
االغوار  لضم  المحمومة  االسرائيلية  االستيطانية  الهجمة 
الفلسطينية عن طريق انشاء مشاريع زراعية مختلفة تشمل 
تشغيل  الى  تهدف  كما  الغذائية  القيمة  سالسل  مختلف 
الشباب، وحيث ان ادارة هذه القرى يجب ان تكون من خالل 
ادارة شبابية منتخبة قادرة على تشغيل المشاريع الزراعية 

وتعظيم الفائدة وتحقيق االرباح وادرار الدخل. 
وال يشكك  زماعرة، في ان مشروع القرية الزراعية سيشكل 
نموذجا مميزا باإلنتاج الزراعي، وقال:« انها فكرة خالقة في 
يحتذى  ان  المتوقع  ومن  مثالي،  تعاوني  بشكل  اديرت  حال 
هذه  من  المزيد  واستنساخ  أخرى  مناطق  الى  القرية  بهذه 
تعاوني،  فكر  ذو  شبابية  بأيدي  تدار  انها  وخاصة  القرى، 
الزراعي  القطاع  بقيادة  الطاقات ستقوم  بان هذه  يعني  مما 
المزارعين  عن  األول  الدفاع  خط  ستكون  ثم  ومن  بالمنطقة 

الصغار في المنطقة«.

مبررات انشاء قرية تعاونية زراعية شبابية:
تأتي فكرة انشاء القرية لتميزها عن سواها في بناء وتأهيل 
مثل  الزراعية  الكليات  خريجي  وخاصة  الشابة  الطاقات 
من  والعديد  الزراعية،  اإلغاثة  الزراعي،  العمل  لجان  اتحاد 
الميداني  العملي  بالتدريب  يقوموا  الذين  الزراعية  الكليات 
تهتم  التي  للجهات  تتيحه  وما  الزراعيين،  طلبتها  لدى 
التعاوني  العمل  على  والمدربة  المؤهلة  الشبابية  بالطاقات 
النباتي والحيواني، إذ انها  بالقطاع الزراعي في اإلنتاجين 
تسهم بعد فترة االعداد والبناء في تشكيل وانشاء تعاونيات 
تعاونية شبابية تعمل ضمن  زراعية شبابية على شكل قرى 
سلسلة انتاج زراعي مكملة ومتكاملة مع بعضها من مختلف 

قطاعات اإلنتاج الزراعي.

قطاع انتاج مدخالت االنتاج الزراعي 
)المرحلة االولى من االنشاء والتشغيل(

وتشغيل  انشاء  من  االولى  المرحلة  ان  زماعرة  ويؤكد 
الزراعية  االشتال  البلدية،  البذور  انتاج:)  ستشمل  القرية 
المثمرة«،  »االشجار  الزراعية  االشتال  »الخضروات«، 
االسمدة العضوية، االعالف، الكرتون الزراعي، وحدات بيع 

المعدات واالدوات الزراعية.

توفر 150 فرصة عمل للكفاءات الشبابية

مشروع انشاء قرية زراعية تعاونية شبابية 
على 500 دونم من اراضي األغوار 

مرهون بدعم الحكومة

خاص – الحدث

يطلق منتدى شارك الشبابي مبادرته النشاء القرية الزراعية التعاونية الشبابية بمساحة 
ال تقل عن 500 دونم من اراضي االغوار، تتضمن مختلف القطاعات االنتاجية الزراعية 
النباتية والحيوانية والتصنيع الغذائي بما يشمل إنتاج مدخالت اإلنتاج، اإلنتاج، التصنيع، 
التحويل واعادة التدوير، ستوفر 150 فرصة عمل للكفاءات الشبابية الفنية )مهندسين 
زراعيين نباتي وحيواني، تصنيع غذائي، ميكانيك، كهرباء..(، اإلدارية، المالية، االيدي 
العاملة مع إمكانية نقل االيدي العاملة حسب فترة اإلنتاج والعمل )لضمان فترة عمل 

دائم(. 
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قطاع االنتاجين النباتي والحيواني
:انتاج  النباتي سيشمل مزارع  االنتاج  الى ان قطاع  واشار 
الخضروات،  الموز،  الالبذري،  العنب  االناناس،  التمور، 
الذرة  الحجازي،  البرسيم   « االعالف  الطبية،  االعشاب 
البيضاء«. بينما يشمل قطاع االنتاج الجيوني مزارع انتاج: 
الدواجن  وتربية  النحل  االسماك،  االغنام،  الحليب،  ابقار 

»الحبش«.

قطاعي معامالت ما بعد الحصاد تصريف 
االنتاج

في حين يشمل قطاع معامالت ما بعد الحصاد: بيوت التعبئة 
للتمور، واالعشاب الطبية، ثالجات الحفظ والتخزين، وحدات 
فانه  االنتاج  اما قطاع تصريف  والمخلالت.  الحليب  تصنيع 
والتصنيع  والحيواني،  النباتي،  اإلنتاج  تسويق  يشمل: 

الزراعي، ومدخالت االنتاج.

ادارة القرية الزراعية التعاونية ونظام 
العمل فيها

للقرية  ادارة  تشكيل  تقتضي  المبادرة  ان  زماعرة  ويرى 
حيث سيتم تشكيل هيئة ادارية  الزراعية التعاونية الشبابية: 
توظيف  الى  باالضافة  فيها  العاملين  الشباب  من  إلدارتها 
الزراعيين  المهندسين  )المحاسبين،  االداريين  المختصين 
المختصين، مشرف اسعاف اولي، مشرف مطبخ، عمال نظافة 
للسكنات والمرافق الصحية.... بينما سيكون نظام العمل في 
والعاملين  ادارتها  بين  منظمة  عمل  عقود  خالل  من  القرية 
العمل  وسيتم  الصحي،  التامين  ميزة  توفير  الى  باالضافة 
صحية   ومرافق  ومالعب  ومطعم  سكنية  وحدات  توفير  على 
متخصصة  للتدريب  قاعة  انشاء  سيتم  كما  فيها،  للعاملين 
في العلوم النظرية باإلضافة الى ان تكون مختلف القطاعات 
للوافدين الجدد وطالب كليات  التدريب العملي  قابلة لتطبيق 

الزراعة والمزارعين بشكل عام.

االشراف العام للقرية وإعادة التدوير 
والشراكات

وفيما يتعلق باالشراف العام للقرية: أكد زماعرة انها ستخضع 
للرقابة الحكومية حسب جهة االختصاص »وزارات الزراعة، 
ومذكرات  عقود  توقيع  وسيتم  والعمل«،  الوطني،  االقتصاد 
الصناعات  واتحاد  الزراعية  وكليات  الجامعات  مع  تفاهم 
والغرف التجارية والجهات التسويقية وعقود العمل للشباب 
العاملين فيها سيتم تنظيمها ضمن رواتب »مكافآت«، وسيتم 

تغطيتها من الموازنة الحكومية المخصصة للقرية.
أما اعادة التدوير فقال: سيتم استثمار إعادة التدوير بشكل 
فعال في القرية، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المخلفات 
العضوية والمياه، مثال المياه المستخدمة في برك األسماك 
سيتم استثمارها في الري، خاصة وأنها تحمل معها عناصر 
هامة للتربة، ومخلفات حظائر الحيوانات ستستخدم كسماد 

استثمارها  سيتم  العضوية  والمخلفات  للمزروعات،  عضوي 
الوثائق  العديد من  اعداد  الى  الحيوي، إضافة  الغاز  إلنتاج 
واألنظمة والنماذج وخاصة اإلطار القانوني واألنظمة المالية 
واإلدارية، واالخذ بعين االعتبار الى مراجعة وتحديث جميع 
الوثائق واألنظمة بشكل سنوي«. اما فيما يتعلق بالشراكات 
األهلي  القطاعين  مع  شراكات  عقد  سيتم  انه  زماعرة  قال 
)فريق  متعددة  حياتية  مهارات  الشباب  اكساب  مجال  في 
العمل، االنتماء، االتصال والتواصل... ( والخاص، في مجال 

مستلزمات ومنتجات القرية وتسويقها«.

التكاملية في عمل القرية والتحديات 
المتوقعة:

ويؤكد زماعرة انه سيتم اعتماد نهج تكاملي في عمل القرية، 
مع حلول إبداعية لكافة التحديات، من خالل خطة عمل تقوم 
القرية  إنجاح  اجل  من  المتاحة  الخبرات  كافة  استثمار  على 
في  اإلنتاج  عناصر  كافة  من  وباالستفادة  األدنى،  وبالتكلفة 

القرية.
القرية فانها تتمثل  تنفيذ مشروع  التي تواجه  التحديات  اما 
في التحديات السياسية، المتعلقة بطبيعة المنطقة، ومصادر 
المتعلقة  المالية،  والتحديات  وغيرها،  المياه  على  الحصول 
المتعلقة  الفنية،  والتحديات  المطلوب،  التمويل  بتوفير 
كادر  وتوفير  المطلوبة،  الفنية  الخبرات  الشباب  بإكساب 
بتوفير  تتعلق  وتشغيلية،  عملياتية  وتحديات  الفني،  للدعم 
واسمدة  بذور  من  اإلنتاج،  ومدخالت  القرية  مستلزمات 

وغيرها، ومسارات تسويق وغيرها.

اهمية العمل في القطاع الزراعي:
واذ يؤكد زماعرة ان دعم الزراعة والمزارعين وفئات الشباب 
واالولويات  المالية  الجدوى  حسابات  في  يدخل  ال  ان  يجب 
المعتمدة على مؤشرات كمية مباشرة والتي ال تعكس أهمية 
هذا القطاع الحيوي. ونظرا  أهمية ودور الزراعة في فلسطين 
معظم  الزراعة  توفر  حيث  للسكان  الغذاء  توفير  في  وبالذات 
ولحوم  والخضراوات  والزيتون  الفواكه  من  السكان  حاجات 

على  وتعمل  للخارج  منها  قسما  وتصدر  والبيض  الدواجن 
والتي تغطي  الحمراء  اللحوم  ألف طن من   36 توفير حوالي 
فان  للقمح  بالنسبة  أما  المحلي  االستهالك  من  كبيرة  نسبة 
نسبة االكتفاء الذاتي تتذبذب من سنة الى اخرى حيث تتراوح 
بين %10 - %15حسب كميات األمطار الهاطلة في كل موسم 

حيث ان معظم المحاصيل الحقلية والبقوليات تزرع بعال.
والمصادرة وان  األراضي من االستيطان  الى حماية  اضافة 
المناطق  في  خاص  وبشكل  األراضي  وزراعة  استصالح 
في  كبير  بشكل  ساهم  والقرى،  المدن  مراكز  عن  البعيدة 
من  األراضي  ومصادرة  االستيطانية  التوسعات  من  الحد 
والذرائع  الحجج  استعمال  عليهم  المستوطنين، وصعب  قبل 
الفلسطينيين  وتشغيل  وتجميلها  البيئة  حماية  مثل  الواهية 

وغيرها. 
الى جانب توفير فرص عمل حيث كان القطاع الزراعي خالل 
الحقب السابقة المشغل الرئيسي للعمالة في فلسطين، وبدأت 
االسرائيلي  لالحتالل  نتيجة  تدريجيا  تتضاءل  النسبة  هذه 
وعزوف نسبة كبيرة من السكان عن العمل في الزراعة والتحول 
للعمل في اسرائيل، ولكن ومنذ االنتفاضة الثانية عام 2000 
فقد شكلت الزراعة مالذا لنسبة كبيرة من الذين فقدوا فرص 
الزراعة  في  العاملين  نسبة  بلغت  حيث  اسرائيل  في  العمل 
 11.5 العاملين مقارنة ب  %17.8 من مجموع    2006 عام 
% خالل الفترة 2013 - 2016 ،هذا عدا عن الذين يعملون 
موسمي،  أو  جزئي  بشكل  بالزراعة  يعملون  أو  اجر  بدون 
نتيجة  والغذائية:  الزراعية  للصناعات  الخام  المواد  وتوفير 
القطاعات  مع  الزراعي  للقطاع  والخلفية  األمامية  للترابطات 
لمنتجات  وسوق  عمل  فرص  توفير  على  يعمل  فانه  االخرى 
تلك القطاعات مثل مدخالت االنتاج، اآلالت والمعدات، وسائط 
األولية  والمواد  الخام  المواد  يوفر  وكذلك  وغيرها.  النقل 

للعديد من الصناعات الغذائية وغيرها.
يذكر بان هذا المقترح قدم لرئيس الوزراء ووزير الزراعة يوم 
واالئتالف  الشبابي  شارك  منتدى  نفذها  التي  الشباب  قمة 
من اجل النزاهة »أمان« واتحاد لجان العمل الزراعي كاحد 

مخرجات القمة.

_بدر زماعرة
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مقال

“الصحافة  إن  يونس،  نداء  والشاعرة  الكاتبة  وقالت 
األخبار  تغطية  في  متخصصة  صحافة  هي  الثقافية”، 
إعالمي،  على صعيد  الثقافية  اإلنجازات  وإبراز  الثقافية 
اآلخرين  وتعريف  نشرها  في  المساهمة  في  تعمل  والتي 

بها.
وأشارت يونس، أنه يجب تعزيز الثقافة الذاتية للصحفي 
والمسرح  والرواية  والشعر  الثقافية  المجاالت  في  نفسه 
العمل  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  والسينما  والفنون 
الجامعات  في  كتخصص  الثقافية  الصحافة  إدراج  على 
بدون  تخصص  هناك  كان  لو  حتى  ولكن  الفلسطينية، 
الثقافة الذاتية والعمل على نظريات النقد األدبي ونظريات 
عام  بشكل  المعرفة  ونظريات  والسينمائي  الفني  النقد 
والفلسفات المختلفة ال يمكن أن ينهض الصحفي الثقافي.
الهودلي  وليد  الفلسطيني  واألديب  الكاتب  أوضح  فيما 
ثقافية  مؤسسات  هناك  تكون  أن  يجب  بأنه  لـ”الحدث”، 
الفلسطيني  الثقافي  المشهد  ترفد  لكي  بذاتها  قائمة 
بصورة متكاملة، وأن تحتوي على خطط وأهداف واضحة 
تلك  بوجود  ألنه  ورسالة،  رؤية  ولديها  عاملة،  ولجان 

المؤسسات الثقافية سوف تنهض الصحافة الثقافية.
للبلد يقاس  وأكد الهودلي، على أن المستوى الحضاري 
حيث  واألدبي،  والفني  الثقافي  المشهد  قوة  خالل  من 
هبوط حضاري،  من  تعاني  واإلسالمية  العربية  األمة  إن 
حالة  وليس  حضاري  تخلف  حالة  في  نعيش  “فنحن 

صعود”.
يكمن  الثقافي  العمل  في  الخلل  أن  إلى  الهودلي،  وأشار 
في صناع القرار الذين ال يولونه اهتماما كافيا، حيث ال 
يتم صرف ما يكفي من األموال لدعم المشاريع الثقافية أو 
ما يكفي %1 فقط من احتياجات الصحافة الثقافية، لذلك 
“حتى نرتقي بالعمل الثقافي والصحافة الثقافية، قبل كل 
شيء يجب أن تكون هناك رؤية ثقافية عند صاحب القرار، 
الذي يستطيع أن يقوم بدعم هذه المشاريع ماديا بشكل 
كاف، وأيضا، يجب االنتباه على أن توضع هذه األموال 
تحويل  تستطيع  لكي  حضارية،  رؤية  ولديها  أمينة  بأيد 
مستوى  ذو  حقيقي  ثقافي  عمل  إلى  المادي  الدعم  هذا 

عال”.
ال يوجد صحافة متخصصة بالشأن الثقافي في فلسطين
هناك  الفلسطينية  الحالة  وفي  فإنه  الهودلي،  وبحسب 
حضارية،  بطريقة  الثقافي  المشهد  لرسم  محاوالت 
ترتقي  لم  والتي  فردية،  تكون  الجهود  أغلب  إن  حيث 
وال  كافيا،  اهتماما  يوليها  الذي  الرسمي  للمستوى  بعد 
تزال المؤسسات ضعيفة،  وتكون حصيلة إنجازات هذه 

المؤسسات الثقافية خالل عام متواضعة جدًا.
وحول ذات السياق قال الصحفي والكاتب، معز كراجة، 
في  متخصصة  فلسطين صحافة  في  “إنه ال يوجد لدينا 
شأن معين، بل هي تقتصر على أنها صحافة حدثية ترتكز 
بشكل رئيسي على األخبار، وأرجح أن يكون السبب في 
ذلك، أنه ما زال الحدث السياسي هو المركزي والرئيسي 
للصحافة الفلسطينية، وهذا الذي يجعلها تساهم في منع 
الثقافي،  المجال  في  متخصصة  صحافة  نحو  التوجه 
السياسية  االخبار  عن  يبحث  باألساس  الجمهور  وكذلك 
بالدرجة األولى، وهذا يقف عائقا أمام الصحافة لتتوسع 

في مجال الصحافة الثقافية.
وهو ما أكده الفنان خالد حوراني، حيث قال، إن الصحافة 
رغم  السياسة،  على  أساسي  بشكل  تركز  فلسطين  في 
منتشرة  مختلفة  مواضيع  في  المتخصصة  الصحافة  أن 
بشكل كبير في العالم مثل: “الصحافة الطبية، والسيارت، 
الجغرافيا، االقتصاد،..”، وبين أن كل تخصص له أسلوب 
مجال  في  يكتب  أن  للصحفي  يجوز  وال  لغته  وله  خاص 
الطب كما يكتب في مجال السياسة واالقتصاد مثاًل، لذلك 
الصحفي  يريد  الذي  المجال  في  التخصص  المهم  من 
للعمل،  وحب  شغف  لديه  يكون  أن  وكذلك  عنه،  الكتابة 
الشؤون  في  المتخصص  الصحفي  على  يستوجب  حيث 
باألحداث  قوية  معرفة  وعلى  ملما  يكون  أن  على  الثقافية 
وعلى  التحليل  على  القدرة  ولديه  واإلصدارات،  الثقافية 
للجمهور،  السلبي  أو  اإليجابي  النقد  سواء  رأيه  إيصال 
وذلك ألن الصحفي الذي سيغطي الشؤون الثقافية مهمته 
أكثر صعوبة من الجوانب األخرى، ألنها تستلزم منه معرفة 
أكثر حتى يستطيع أن يقوم بتحويل األحداث الثقافية إلى 
عمله  أغلب  أن  كما  الجمهور،  قبل  من  مستساغة  مادة 
“مسرح،  من  األحدث  كتابة  إعادة  عن  عبارة  سيكون 

لذلك  بالسهلة،  ليست  المادة  إلخ”،  فيلم..  فني،  معرض 
في  كبيرا  قصورا  المحلية  اإلعالمية  الساحة  في  نشهد 
التغطية فيما يحدث على الساحة الثقافية رغم ما تشهده 
الساحة الثقافية من ازدهار وتنوع في الممارسات الفنية 
والثقافية، حيث إن كل ما يكتب هو أقرب للمادة الوصفية 

غير المهمة.
العمل الثقافي ساحة مواجهة مباشرة مع االحتالل

معزية يونس، ذلك ألسباب عدة، أولها عدم الوعي ألهمية 
والنضالي،  واإلنساني  الوجودي  مشروعنا  في  الثقافة 
مقارنة بوعي سابق في القرن العشرين من قبل األحزاب 
الفلسطينيين  المناضلين  قبل  ومن  المختلفة  الفلسطينية 
كان  الفلسطينين  المناضلين  أن  حيث  الثقافة،  بأهمية 
استهدفهم  من  وأغلب  وصحفيين  وكتاب  شعراء  أغلبهم 
كانوا  األولى  النضال  سنوات  في  اإلسرائيلي  الموساد 
كانت  الثقافة  أن  بمعنى  الفلسطينية،  األقالم  حملة  من 
هي الحامي لمشروع النضال، وكانت مؤثرة بشكل جعل 

االحتالل اإلسرائيلي يخافها.
ساحة  يعتبر  كان  الثقافي  العمل  فأن  الهودلي،  وبحسب 
معركة ومواجهة مباشرة مع االحتالل، وكان تحديا، حيث 
الشعب  على  مفروضة  والمواجهة  المقاومة  ثقافة  كانت 
بين  تحديا  هناك  وكان  وقوية،  جدية  بصورة  الفلسطيني 
ثقافتين، ثقافة المحتل وثقافة الشعب المحتل، “أما اليوم 
فنحن نعاني من حالة من الترهل الثقافي، بسبب تراجع 

ثقافة المقاومة والتضحية”.
وهذا ما أكدته الكاتبة واألكاديمية، وداد البرغوثي، حيث 
أشارت بأن الصحافة الفلسطينية منذ نشأتها في أواخر 
من  انطلقت  العشرين  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن 
بادروا  من  هم  واألدباء  المثقفون  فكان  الثقافة،  حضن 
الثقافة  أن  أكدوا  حيث  والمجالت،  الصحف  إلنشاء 
أي  هوية  من  أصيل  جزء  وهي  السياسة  عن  تنفصل  ال 
بالثقافة  االهتمام  هذا  استمر  والذي  أمة،  وأي  مجتمع 
مع وجود الصحافة، إال أن الصحافة عاشت سنوات مد 

وجزر، خاصة في مرحلة النكبة وما بعدها.
اتسم  بالثقافة  الصحافة  “اهتمام  البرغوثي،  وأردفت 
العليا  فالسياسات  الجمعي،  الطابع  ال  الفردية  بطابع 
القائمون  كان  إذا  إال  منها  أصيال  جزءا  الثقافة  تعد  لم 
عليها لديهم اهتمامات شخصية. فألن، شاعرا مثل علي 
التنظيم  وفي  الفجر  صحيفة  في  موقعه  له  كان  الخليلي 
األدبي.  الفجر  مجلة  نشأت  فقد  الصحيفة  على  القائم 
السياسي  حزبه  في  موقعه  له  كان  األسعد  أسعد  وألن 
فقد نشأت مجلة الكاتب، وألن محمود درويش له مكانته 
وحظوته فقد نشأت الكرمل، وعلى مستوى الحكومة نجد 
بينما تقترب   3% الى  الثقافة ال تصل  أن ميزانية وزارة 

موازنة األمن من نصف موازنة الحكومة”.
وأوضحت يونس، أنه في الوضع الحالي ليس هناك إدراك 
وبالتالي  الوطني”،  للمشروع  كـ”حامي  الثقافة  ألهمية 
المؤسسات  ضعف  إلى  أدى  ما  بها،  االهتمام  ضعف 
بالثقافة  خاصة  وزوايا  صفحات  تصدر  التي  اإلعالمية 
التغطية  اطار  في  تبقى  التغطيات  إن  حيث  الفلسطينية، 
البعد  ذلك  إلى  تفتقر  والتي  العامة،  والعالقات  اإلخبارية 

دور اإلعالم في توثيق الصورة الثقافية 
الفلسطينية

الحدث - إسراء أبو عيشة

ال يخفى على أحد أن اإلعالم يلعب دورًا أساسيًا في دعم المشهد الثقافي داخل 
المجتمعات، وكذلك في توثيق وتعميق الصورة الثقافية لدى األجيال، وفي رعاية 
الفعاليات واألنشطة الثقافية وإبرازها، ولطالما أيضًا كان لإلعالم دور هام في دعم 
القضية الفلسطينية على امتداد مراحل النضال والتحرر، وهو ما يشير إلى أنه ال بد 
من التحرك لدعم الجهود اإلعالمية في تعزيز المشهد الثقافي والحفاظ على موروثه 
التاريخي، خاصة في ظل التحديات الحالية التي نشهدها من تراجع للثقافة والتراث 

الفلسطينيين.
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الفلسفي والتقييمي الذي يساهم في إعادة إنتاج المادة، 
إما بشكل جمالي آخر من خالل التعليق أو إما من خالل 

اإلشارة إلى مواطن القوة والضعف.
القيم اإلعالمية أصبحت ترتكز على القيم االستهالكية

هشهش،  أبو  محمود  الفلسطيني  والشاعر  الكاتب  وقال 
إن هناك الكثير من األحداث التي ال نراها ال على التلفاز 
تكون  وجدت  وإذا  الدوريات،  في  وال  الصحف  على  وال 
بخبر ركيك. منوهًا إلى أنه ال بد من استثمار طويل األمد 
في النقد من خالل بناء مجموعة صلبة من الطواقم التي 
من  لتمكينهم  والثقافة  بالكتابة  وشغف  اهتمام  لديها 
التغطية والكاتبة المتخصصة للجوانب الثقافية. الفتًا الى 
التي  الطالب  لنوعية  ذلك  في  للجامعات  األساسي  الدور 

يتم ضخهم للمشهد.
وقال، “نشاهد تراجعا في أعمال مؤسسات كبرى، كانت 
موجودة وقادرة على أن تضخ المشهد بأقالم ثقافية مهمة 
تاريخية،  ثقافية  مجالت  يوجد  ال  فإنه  اليوم  أما  كنقاد، 
اإللكترونية،  المواقع  بعض  وجود  على  األمر  يقتصر  بل 
التي تسد جزءا بسيطا من المنتوج الثقافي مثل فسحة، 
رمان..، وهي تعتبر مبادرات بسيطة، ومن الصعب مواكبة 

كل ما يحدث”.
القيم  أن  إلى  هشهش،  أبو  أشار  السياق،  ذات  وفي   
“وهذا  االستهالكية  القيم  على  ترتكز  أصبحت  اإلعالمية 
والذي  والمسموع(،  )المرئي  المؤسسات  في بعض  نراه 
العربي  العالم  في  الفضائيات  موجة  صعود  مع  جاء 
واعتمادهم على البرامج االستهالكية وصناعة الجمال”.

وفيما أفاد الكاتب محمود شقير، بأن الثقافة الفلسطينية 
تحتاج لعناية كبيرة، كونها تعتبر ركنًا أساسيًا من أركان 
الناس  تثبيت  في  فاعل  دور  لها  والتي  الوطنية،  الهوية 
لقضيتهم،  انتمائهم  تعزيز  في  وكذلك  ووطنهم،  بأرضهم 
تكون  التي   الثقافية  بالصحافة  االهتمام  من  بد  ال  لذلك 
المجتمع ووصولها  الثقافة في  قادرة على تعزيز حضور 
إلى أوسع قطاع من الناس، إال أن الحالة الثقافية تتعرض 
في  أتذكر  “أنا  سوية،  غير  وحالة  والضمور  لإلهمال 
اللبنانية  سنوات سابقة حينما كانت تصلنا مجلة اآلداب 
ومتعدد  ورصين  عميق  حوار  صفحاتها  على  يوجد  كان 
اآلن  أما  عرب،  ومثقفون  وكتاب  نقاد  به  يقوم  الجوانب 
إلى  التي تسعى  النقدية  الثقافية  األجواء  مثل هذه  نفتقد 
حالة  اإليجابيات وخلق  وتعزيز  والسلبيات  النواقص  نقد 

مجتمعية جديدة، وحالة وطنية مؤثرة”.
الفلسطينيين  المثقفين  واجب  من  “لذلك  وأضاف: 
فيها  يكون  جدية  ثقافية  حالة  بخلق  يهتموا  أن  والكتاب 
فنية  وأعمال  كتب  من  إنتاجه  يتم  ما  لكل  ومتابعة  حوار 
بمختلفها، وذلك من أجل تسليط الضوء على هذه األعمال 

وإيصالها للجمهور، وأن يكون هناك تفاعل وحراك.
الحاضر  وقتنا  في  نفتقده  ما  “هذا  فإن  شقير،  وبحسب 
أحيانا  المشهد،  على  يسيطر  الذي  هو  العام  فالركود 
مالحظات  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  هناك  يكون 
من  بد  وال  يكفي  ال  هذا  لكن  سريعة  نقدية  ومراجعات 

بحيث   الجوانب،  ومتعددة  متشعبة  ثقافية  حالة  إنشاء 
في  يسهم  وأن  للناس،  الفلسطيني  الثقافي  اإلنتاج  يصل 
المخططات  ومواجهة  وإغنائها،  وتعزيزها  الهوية  بلورة 

العدائية وخاصة في القدس التي تتعرض إلى تهويد”.
نخلق  أن  بإمكاننا  انه  إلى  كراجة،  أشار  ذلك،  وحول 
العامة في  الثقافة  التركيز على  ثقافية من خالل  صحافة 
الجامعات والكليات، وكذلك من خالل طرح مساق خاص 
الدورات  وفتح  إدراج  وأيضا  الثقافية،  الصحافة  في 
من  وذلك  والخريجين،  الطالب  أمام  المساعدة  التدريبية 
قادرين  لجعلهم  والصحفيين  الطالب  هؤالء  تأهيل  أجل 

على تغطية األحداث الثقافية.
 وأكد كراجة على الدور الكبير الذي يمكن لوسائل اإلعالم 
الصحافة  لرفع  به  يقوموا  أن  راديو”،  تلفاز،  “جرائد، 
ما  تقديم  قاعدة  من  الخروج  خالل  من  وذلك  الثقافية 
الصحافة  على  بالتركيز  يقوموا  وأن  الجمهور،  يريده 
اإلعالمية،  المؤسسات  أمام  تحديا  تعتبر  وهي  الثقافية، 
وذلك ألن أغلب المؤسسات تركز على استقطاب الجمهور 
جاء  الهوس  هذا  أن  مبينًا،  لها،  متابعين  قاعدة  وخلق 
ميديا  السوشال  انتشار  بعد  اإلعالمية  المؤسسات  عند 
أن  المؤسسات  هذه  واجب  من  أنه  إال  الرقمي،  واإلعالم 
يكون لديها مسؤولية اجتماعية تجاه الجمهور، من خالل 

خلق قاعدة ثقافية وإنشاء جمهور متخصص.
الثقافية  الصحافة  أن  إلى  هشهش،  أبو  أشار  وبدوره 
تعيد تقديم ما تم تقديمه في أطر صغيرة، فهي أداة مهمة 
والعمل  وتوسيعه،  الجمهور  بناء  وفي  والتوعية،  للوعي 
ثقافية في  بما يدور من نشاطات  الثقافي يدخل اآلخرين 

مناطق مختلفة.
الثقافة  إحياء  وأهمية  ضرورة  على  البرغوثي،  وأكدت 
والصحفيين،  والحكومة  المثقفين  قبل  من  الصحفية، 

وعلى أن تكون الثقافة ضمن األجندة الوطنية.
غياب  عن  تنتج  التي  السلبية  اآلثار  أن  كراجه،  ورجح 
وضعف الصحافة الثقافية، تتمثل بخلق حالة من العزوف 
الطويلة  بالقراءة  االهتمام  عن  الجديدة  األجيال  عند 

والشاملة والموسعة، وعن الثقافة والنقد بشكل عام.
“ال  خداش،  زياد  العربية،  اللغة  وأستاذ  الكاتب  وقال 
الثقافية   األحداث  يغطي  الذي  الصحافي   تخيل  أستطيع 
غير مثقف وغير متذوق لألدب والفنون، ما يحدث في بالدنا  
يمكن  ال  معا،  والحزن  الضحك  تثير  ثقافية  إعالمية  أزمة 
أن نقول إن لدينا إعالما ثقافيا، بمالمح واضحة، اإلعالم 
الثقافي  والمراسل  مصطلح،  مجرد  فلسطين  في  الثقافي 
أو  اثنان  أو  صحفي  هناك  واضح،  بشكل  موجود  غير 
ثالثة اعرفهم وهم يعملون بشكل مهني ولديهم ذائقة جيدة 
غياب  ثمة  الثقافية،  بالحياة  ومنغمسون  اصال  أدباء  وهم 
لظاهرة الصحفي المهني ثقافيا، اقصد المراسل الذي من 
المفروض أن يذهب الى الحدث ويشاهده متذوقا إياه أوال، 
ثم يكتب عنه بشغف ومهنية وصدق، بشكل عام ليس لدينا  
الذي  الحقيقي،  بالمعنى  الثقافي  للحدث  اعالمية  تغطيات 

يتالءم مع زخم النشاطات وتنوعها وصخبه”.

صحفيون  أيضًا  “هناك  لـ”الحدث”،  خداش  وأشار 
يطلبون من األديب الذي يودون إجراء حوار معه، أن يضع 
أسئلة أخرى. بسبب انشغال الصحفي بأمور أخرى وعدم 
االديب  من  يطلب  واحيانا  األديب،  لتجربة  متابعته  جدية 
وضع االسئلة كلها اذا كانت عالقتهما قوية، وهذا حدث 
واعرف الصحفي واالديب، هذه ايضا من كوارث المشهد 
االعالمي الثقافي، وهناك صحفيون يجرون حوارات على 
بأشخاص  يتصلون  الثقافي،  الحدث  عن  بعيدا  التلفون، 
حضروا الفعالية، ويسألونهم عن عدد الحضور وماذا قال 
فالن وما اسم الكتاب الموقع مثال، وما هي القصائد التي 
قرأها الشاعر وهكذا، ثم يفبرك تقريرا ويبدو وكأنه كان 

من الحاضرين”.
كاتب ضل  الثقافي  المراسل  أن  “أرى  خداش،  وأضاف 
طريقه إلى اإلعالم، تماما مفروض من الصحف إذا كانت 
معنية بالثقافة أن تختار مراسال مثقفًا ومحبًا لألدب أوال 
أو على األقل متابعا بشكل شخصي للفعاليات الثقافية”.
وأما الكاتب المتوكل طه، بين أن أي فعل ثوري أو مقاوم 
ينهض على جذر ثقافي، وأن ما يوحد الشعب الفلسطيني 
إن  حيث  خصوصا،  االجتماعي  بمعناها   الثقافة  هو 
النكبة  الفلسطيني بعد أكثر من سبعين عاما من  الشعب 
له  الخارج  في  فالفلسطيني  واحدًا،  الشعب  هذا  يعد  لم 
عام  المحتلة  األرض  في  الفلسطيني  أما  العودة،  أولوية 
األرض  في  والفلسطيني  الدولة،  إقامة  أولويته   1967
المحتلة عام 1948 أولويته المساواة، قد ال يبدو أن هناك 
يؤكد  هذا  ولكن  الفلسطينيين  أولويات  بين  تناقض  ثمة 
على أن الشعب الفلسطيني لم يعد واحدًا على المستوى 
الالصقة  المادة  وتعتبر  الوطني،  والمستوى  السياسي 
والوحيدة القادرة على إعادة الفلسطيني وتوحيده وتثبيت 
وتجلياتها،  اإلجتماعية،  بحمولتها  الثقافة  هي  هويته 
أن االحتالل االسرائيلي يمارس علينا بشكل  وخصوصًا 
ثقافتنا  يهدد  وما  الثقافي  االستالب  استراتيجي سياسة 
األساس  العامل  السبب  لهذا  واإللغاء  والتهويد  بالزوال 
ولما  الفلسطينية  وللشخصية  للهوية  النابض  والقلب 

يوحد الفلسطينيين هي الثقافة والثقافة وحدها.
وربما  الثقافة  من  يتجزأ  ال  التراث جزء  أن  طه،  وأضاف 
معها  تتشكل  إذ  للثقافة،  الراسخة  األرض  هي  تكون 
الشخصية  تميز  التي  الثقافية  المكونات  كل  وعليها 
هو  الذي  التراث  على  المحافظة  فإن  بالتالي،  الوطنية، 
جوهر الثقافة يحتاج إلى آليات حديثة قادرة على تأصيله 

وتعميمه. وتثبيته 
وأوضح شقير أيضًا، أن للثقافة دور أساسي في تكريس 
الفلسطينية  الهوية  تعرضت  حيث  الفلسطينية،  الهوية 
الفلسطيني  الوجود  إنهاء  عبر  وذلك  التبديد  من  لمحالة 
التي  الفلسطينية  الثورة  انطالق  لكن  المستقل،  المتبلور 
والتبلور،  للظهور  الهوية  عادت  1965م  عام  اندلعت 
الحضور  وتزايد  الفلسطيني،  الثقافي  اإلنتاج  تزايد  ومع 
أصبح  العالم،  في  الفلسطينية  القضية  وحضور  الوطني 

هناك بلورة للهوية الفلسطينية.
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مقال

قبل قرابة أربعة عقود، أطلقت المناضلة الكاريبية 
السيِّد  يمكن ألدوات  »ال  إنه  مقولة  لورد  آودري 
وقد ال نجد أبلغ من هذه  أن تهدم منزَله، أبدًا.« 
المقولة مالءمًة للحالة الفلسطينية التي لن تجدي 
فيها »األدوات« االستعمارية للتحرر من »بيت« 
االنتخابات  وبخاصة،  الصهيوني،  االستعمار 
وإمكانية  مؤخرًا،  بشأنها  التداول  يجري  التي 
البرغوثي  مروان  األسير  الوطني  القائد  ح  ترشُّ
فتح  حركة  قائمة  وقيادة  الفلسطينية،  للرئاسة 
للمجلس التشريعي، ما سيجعله، ربما، المرشح 
األول في التاريخ الذي لن يسمح له بالتصويت 
دعايته،  فإن  ذلك،  وعلى  بالده.  انتخابات  في 

ستكون محض دعاية، غير انتخابية. 
ليس ثمة من يشك في أن اتفاقية أوسلو لم تكن 
بيتًا ليتم هدمه، اللهم لمن يعيش فيه انتفاعًا، بل 
كانت، وال تزال، نفقًا تراجيديًا دخله الفلسطينيون، 
لكن  مستمرًا.  منه  للخروج  النضال  يزال  وال 
األولوية،  يـُمنح  أن  ينبغي  الذي  اآلني  التحدي 
دولة  مع  االستراتيجية  المواجهة  طريق  على 
الصهيوني-إسرائيل،  االستيطاني  االستعمار 
سؤال:  على  باإلجابة  يتعلق  مفاهيمي  تحٍد  هو 
إلى  السياسي  النفق  هذا  تحويل  يمكن  كيف 
أفق تاريخي، عبر هدمه؟ ولعل اإلجابة على هذا 
السؤال، فيما يتعلق بجزئية االنتخابات حصريًا، 
تحويلها  يتم  أن  ومؤدَّاها:  وبسيطة،  خطيَّة  هي 
وبشكل  إسرائيل،  شاملة ضد  دعاية  حملة  إلى 

الفلسطينيين،  األسرى  قضية  لصالح  خاص 
والصهاينة  مادتها؛  الفلسطينيون  ل  يشكِّ بحيث 

ماكينتها؛ وبقية العالم جمهورها المستهدف. 
أن  مع  االنتخابات،  أجريت  إذا،  وفقط  إذا، 
على  يتوجب  ذلك،  غير  تفيد  المؤشرات  معظم 
الفلسطينيين أن يعرفوا جيدًا أنها جزء من »لعبة 
هي  بل  قواعدها،  هم  يضعوا  لم  ديمقراطية« 
ديمقراطية »السادة« التي ُصممت لتنظيم شؤون، 
لن يتمكنوا من  جزء من، »العبيد«، في »منزل« 
ضمن  سقفه  تحت  يعيشون  بالكاد  وهم  هدمه، 
شروط »أمنية« واقتصادية وإيديولوجية صاغها 
العدو. بمعنى أن االنتخابات محكومة، جغرافيًا 
وديمغرافيًا وثقافيًا، بالسقف الذي أحالته الواقعية 
السياسية المفرطة للرسمية الفلسطينية إلى َقَدٍر 
من خمسة أحرف: »أوسلو«، ترَك الفلسطينيين 
المواطنة.  وال  الوطنية،  وال  للوطن،  تعريف  بال 
الحرام  للجغرافيات/الديمغرافيات  أضيفت  وإذا 
الفلسطيني، وفلسطين  )الشتات  في االنتخابات 
في  واألسرى   ،1948 العام  في  المحتلة 
السجون الصهيونية(، الجغرافيا غير المحسوم 
التي  والجغرافيا  »الشرقية«(،  )القدس  أمرها 
ال  عمومًا،  مصيرها  االنقسام/التقاسم  يتهدد 
االنتخابات  فإن  )غزة(...  وحسب،  الديمقراطي 
بحاجة إلى راسم منمنمات للخارطة االنتخابية، 
رئاسي  مرسوم  إلى  بحاجة  تكون  أن  قبل 

بروتوكولي، ال سيادة فيه ألحد. 
فتح  حركة  تغلَّبت  حال  وفي  سياق،  هكذا  في 
أيضًا،  مستبعد  )وهذا  ديمقراطيًا  نفسها  على 

البرغوثي  مروان  حت  ورشَّ الحال«(،  و«بطبيعة 
للمجلس  االنتخابية  قائمتها  ولقيادة  للرئاسة، 
يتذكروا  أن  الفلسطينيين  على  فإن  التشريعي... 
اتفاق  أسير  هو  البرغوثي  مروان  أن  جيدًا 
ن له الحصانة من االعتقال، وأن  سياسي لم يؤمِّ
انتخابات أوسلو لن تتمكن من تحريره من األسر، 
العامة لصفقة  العالقات  لن تحرره، حمالت  كما 
التبادل، اللهم إن نجحت، ونجحت الصفقة. غير 
الت  محصِّ »استثمار«  عدم  يعني،  ال  ذلك  أن 
)الذي  نقيضها  »طرح«  السياسية عبر  الواقعية 
لن يكون بالضرورة االلتزام اإليديولوجي المبدئي 
بميثاق العام 1968 وهو البرنامج الذي ينبغي أن 
يظل برنامج النضال الفلسطيني االستراتيجي(، 
وهو برنامج محدد جدًا صاغه مروان البرغوثي 
للنضال السياسي،  في بندين: »وثيقة األسرى« 
و«المقاومة الشاملة« للنضال الشعبي. ولعل من 
شأن هذا البرنامج أن يالشي الفروق بين زنزانة 
وزنزانة  األصغر-هداريم،  السجن  في   28 رقم 
القيادة الفلسطينية في السجن األكبر-رام اهلل، 
بحيث يمكن لألدب الفلسطيني المعاصر أن يتَّسع 
لمقولة كنفانية أخرى: »زنزانة عن زنزانة تفرق.«
ومع أنه من المستبعد أن تسمح إسرائيل بإجراء 
لها  لن تحقق  نتائجها  أن  االنتخابات، وبخاصة 
ما هو أفضل من شروط »الوضع القائم« حاليًا، 
إال أنه إن تجرَّأت الرسمية الفلسطينية على على 
لها،  الدولية  التغطية  بعض  ووجدت  إجرائها، 
فسوف تجنِّد إسرائيل ماكنتها اإلعالمية بكاملها 
المرشح- لشيطنة  ذلك  يكون  لن  لمحاربتها. 
وحسب،  البرغوثي  مروان  «األيقوني«-األسير 
كخطوة  بأسرها  االنتخابية«  و«العملية  بل 
هرمها  رأس  تحلل  وأن  سبق  واحد،  طرف  من 
بموجبها  التي  االتفاقية  من  رسميًا،  السياسي، 
ستجرى االنتخابات )على الرغم من فرجوية ذلك 
لت لغرض  التحلل، وكاريكاتورية اللجنة التي ُشكِّ
إسرائيل، ستقدم  فإن  الحالة،  هذه  في  إنفاذه(. 
مثااًل جديدًا للنبوءة المحققة لذاتها التي أطلقها 
أن  إسرائيل يمكن  محمود درويش ساخرًا، أن: 

تكون وزارة إعالمنا نحن، كفلسطينيين. 
الدورتان  شهدت  فقد  المثال،  سبيل  وعلى 
اإلسرائيلي،  للكنيست  األخيرتان  االنتخابيتان 
األسرى  على  مسبوق  غير  تأليبيًا  تصعيدًا 
الحركة  لقيادات  وشيطنًة  الفلسطينيين، 
حتى  طالت  حملة  في  األسيرة،  الفلسطينية 
قام على  الفلسطيني في رام اهلل. وقد  الرئيس 
»األمن«  رؤساء سابقون ألجهزة  الحمالت  هذه 
الصهيونية. فكيف سيكون رد فعلهم حين يكون 
المرشح الرئاسي ورئيس القائمة البرلمانية لفتح 
يمكن  هنا،  البرغوثي؟«  مروان  »المخرب  هو، 
إلسرائيل أن تلعب دورًا هامًا في أن تكون وزارة 
دعاية حقيقية لقضية األسرى الفلسطينيين، حين 
الجغرافيا  حيز  إلى  الصهيونية  الزنزانة  تعيد 
إلى  وتعيدها  جديد،  من  الفلسطينية  السياسية 

مركز االهتمام العالمي، كما أشار درويش.  
في فلم جان-لوك غودار »موسيقانا« )2004(، 
ودون الخوض في تفاصيل سياقية كثيرة، غمز 
والمنتجة  المراسلة  آدلر،  سارة  قناة  درويش 

تعلمين  »هل  بالقول:  اإلسرائيلية-الفرنسية، 
أنتم  ألنكم  مشهورون؟  الفلسطينيين  نحن  لماذا 
االهتمام  من  نابع  بنا  االهتمام  إن  أعداؤنا. 
بالمسألة اليهودية، نعم االهتمام بك أنتِ، وليس 
تكون  أن  في  الحظ  قليلو  نحن  إذن:  أنا.  بي 
ال  بمؤيدين  تحظى  ألنها  عدونا،  هي  إسرائيل 
حدَّ لهم في العالم. ونحن، أيضًا، محظوظون ألن 
تكون إسرائيل عدونا، ألن اليهود هم مركز اهتمام 
العالم. لذلك، فقد ألحقتم بنا الهزيمة وأعطيتمونا 
الشهرة. لقد ألحقتم بنا الهزيمة، ولكن منحتمونا 
الشهرة. نعم، أنتم وزارة دعايتنا، ألن العالم يهتم 
أوهام  أيَّة  لدي  وليست  بنا،  يهتم  مما  أكثر  بكم 

حول هذا األمر.«
المتكافئة  غير  »الثنائية«،  هذه  فقبالة  وعليه، 
عناء  إلى  نحتاج  ال  قد  وصهيونيًا،  فلسطينيًا 
الدعائية  الحملة  ستحدثه  ما  توقُّع  في  كبير 
ح مروان البرغوثي عالميًا. ستعمل الماكينة  لترشُّ
المركز  في  ومناصروها  الصهيونية،  اإلعالمية 
البرغوثي  شيطنة  على  الغربي،  االستعماري 
ورفاقه في الحركة الفلسطينية األسيرة، لكنَّ تلك 
األسرى  قضية  لصالح  احتواؤها  يمكن  الحملة 
عبر فضح الممارسات الصهيونية بحق الشعب 
االستثمار  ولعل  وأسراه.  بأسره  الفلسطيني 
إلطالق  الشعبية  »الحملة  كرَّسته  الذي  الهائل 
سراح القائد مروان البرغوثي وكافة األسرى« في 
البرغوثي  مروان  لحرية  الدولية  »الحملة  إطالق 
 2013 العام  في  الفلسطينيين«  األسرى  وكافة 
نيلسون  الجنوب-إفريقي  الزعيم  زنزانة  من 
لما  نموذجًا  تكون  آيلند«،  »روبين  في  مانديال 
يمكن البناء عليه في إجهاض الحملة الصهيونية 
للنيل من األسرى وحقوقهم السياسية، ولفضح 
»ديمقراطيات«  في  االستعمارية  التدخالت 

المستعَمرين من كابرال إلى مانديال.  
ح  ترشُّ إمكانية  طرح،  مجرد  طرح،  شأن  من  إن 
للرئاسة  البرغوثي  مروان  األسير  الوطني  القائد 
في  قارٌّ  هو  مما  الكثير  يخلخل  أن  الفلسطينية 
فـ  والعالمي.  والصهيوني،  الفلسطيني،  الوعي 
في  الفلسطينيين  لألسرى  الموازي«  »الزمن 
السجن الصغير، بتعبير المناضل وليد دقَّة، يمكن 
أن يلتقي بـ »الزمن االجتماعي« للفلسطينيين في 
االنتخابية  الدعاية  تحويل  عبر  الكبير،  السجن 
ثمة  ليس  األسرى.  لمظلومية  »دعاية«  إلى 
المجتمع  مع  التواصل  لجنة  أن  في  شك  من 
التحرير  ومنظمة  فتح،  وحركة  اإلسرائيلي، 
تتمكن،  لن  الفلسطينية،  والسلطة  الفلسطينية، 
»تصريح  استصدار  من  مجتمعة،  وال  منفردة 
كي  البرغوثي  مروان  الرئاسة  لمرشح  خاص« 
تتمكن،  ولن  بالده.  انتخابات  في  بصوته  يدلي 
كذلك، من إرسال صناديق انتخابية لمراكز األَْسر 
االنتخابات،  في  السابقون«  »جنودها  ليشارك 
ورعاياها  جنودها  مع  السيِّدة  الدول  تفعل  كما 
على  قادرة  شك  بال  لكنها،  البالد...   »خارج« 
فرض تصريح زيارة جماعي لوعي الفلسطينيين، 
وأنصار الحرية في العالم إلى زنزانة رقم )28( 
الرهيب، وأشباُهُه، حيث يقيم  في سجن هداريم 
خيرة جنود الحركة الوطنية الفلسطينية، وقادتها. 

دعاية غير انتخابية لـ مروان البرغوثي
عبد الرحيم الشيخ
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مقال

ومدى  بالعالم  المالية  التكنولوجيا  عن  نتحدث 
في  وأنها نجحت  فلسطين، سيما  في  نجاحها  حظوظ 
العملة  إصدار  بأن  يدعي  البعض  مماثلة.  اقتصادات 
Fintech كما  الـ  له عالقة بالسيادة وبالتالي بنجاح 
تسمى، ونحن نقول بأن ثماني دول بالعالم ليس لديها 
نحن  كما  أخرى  دول  عمالت  وتستعمل  وطنية،  عملة 
لرقمنة  الذهبية  فلسطين  فرصه  فهذه  ونجحت،  نفعل 
العملة والولوج بالتكنولوجيا المالية إلى اقتصاد آمن 
ومستقر يشمل النسبة األكبر من فئات المجتمع. البداية 
الحدث  استباق  وبطريقة  الصندوق  خارج  بالتفكير 
وليس بردة فعل أو نسخ بطريقة سطحية، بتفكير مبني 
على االستماع لآلخر والتفاعل مع الشريحة األكبر في 
مجتمعنا، شريحة تشكل %65 ما زالت تنتظر شمولها 

بالخدمات المالية حسب األرقام الرسمية.
والنهج  حياتنا  طريقة  في  طرأ  الذي  التغيير  إن 
المجتمعي لطريقة إدارتنا ألموالنا في األعوام الخمسة 
للتغيير  متزايد  طلب  يفرزها  مشاهدات  كلها  األخيرة، 
خالل  –من  معرضة  شريحة  من  االستقاللية  نحو 
فالحل  بالتكنولوجيا.   جديد  هو  لما  األشياء-  إنترنت 
هو االبتكار وليس النسخ،  بما يلبي حاجاتنا ويفيد/
يخدم رؤيتنا في االستقرار والشمول المالي، بدءا من 
المالية  بالتكنولوجيا  الوطني  المستوى  على  التثقيف 
المالي  لالستقرار  ووصوال  المالي  للشمول  كحل 
عن  بمعزل  مبتذلة  أضحت  شعارات  وبدون  المرجو 
فمن  الفرس…  مربط  وهنا  المشرع  من  جدي  حراك 

أين نبدأ، كما أسلفت في مقالي السابق.
آمن  مالي عصري  بنهج  رؤية وطنية موحدة  البدء من 
بل  ال  مقبول  نهج  الجميع.   يد  متناول  في  وسهل 
المجتمع  مرغوب فيه، يحفز من قبل أكبر شريحة في 
والتي تضم الشباب  ألكثر من سبب -  تلك المهمشة - 
أيضا حسب إحصاءات االستراتيجية الوطنية للشمول 
للتطورات  -المعرضة  الشريحة  هذه  تتسم  المالي. 
لما  ووالئها  بمعرفتها  بالديناميكية  مستمر-  بشكل 
للمستثمر  والملهم  المحرك  أصبحت  وبالتالي  تريد، 
التعامالت  بعيدا عن كالسيكيات  المالية  بالتكنولوجيا 

المالية من خالل المصارف فقط.
إن تركيز هذه الشريحة بطلبها اللحوح للحلول المالية 
“الشمول  المالي  باالستقالل  تطلعاتها  تلبي  التي 
المالي من وجهة نظر البعض” هو البوصلة الدقيقة لما 
وديمومة  نجاح  أساس  ستضمن  بطريقة  عمله،  يجب 
صلة  ذي  كبديل  فلسطين  في  المالية  التكنولوجيا 
مباشرة بطريقة تفكير هذه الشريحة، وتؤثر في وتعزز 
بشقيه  لمجتمعنا  المالية  التكنولوجيا  اختراق  من 
“بالمعنى  مالي  اضطراب  خالل  من  والخاص  العام 
بالمنظومة  شريحة  أكبر  شمول  على  يقوم  اإليجابي” 

المالية تعزز من استقرار السوق وسالمته.
مع  التعامل  في  الريادة  تشجيع  مدرسة  من  أنا 
التكنولوجيا المالية والتعاطي بحذر ولكن ليس بخوف، 

أي بردة فعل التشريع وليس استباقيته كإجراء وقائي 
مما سيحصل! إن الدروس في هذا المضمار كثيرة، فقبل 
قرابة العقد من الزمان، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية 
هيئة  مع  التشريع  وتقاسمت  العادل”  “االئتمان  مبدأ 
للمؤسسات  “المشرع  الفلسطينية  المال  رأس  سوق 
الدور في رعاية نشوء وتطور  المالية غير المصرفية” 
اإلقراض  “لغايات  العقاري  والرهن  التمويلي  التأجير 
حدا  مما  تشريع/قانون،  غياب  ظل  في  السكني” 
استمرار  لضمان  كافية  مساحة   إعطاء  بالمشرعين 
تلك الشركات بدون إثقالها بتشريعات لو وجدت إبان 
والديناميكية  القوة  بنفس  استمرت  لما  تأسيسها 
دوائر  طيات  في  كامنا  منتظرا،  كان  سوق  خلق  في 
التسهيالت بالمصارف والتي لم تر في هذا اإلقراض 
واألفق  الهامش…  لضيق  نظرا  قيمة  المتخصص 
“المشرع”  المال  رأس  سوق  هيئة  قامت  هنا  أيضا! 
من  النوع  لهذا  السوق  فتح  وضمان  اإليقاع  بضبط 
ما  وهذا  الكالسيكية.  المتطلبات  عن  بعيدا  اإلقراض 
حصل، أثبتت شركات التأجير التمويلي نجاحها وبأقل 
التعليمات الناظمة وأيضا في تطور اإلقراض بضمان 
لإلقراض  مبهر  ونجاح  المنقولة،  غير  األصول  رهن 
العالمية  المالية  األزمة  بعد  وباألخص  السكني 
سلبي  تأثير  أي  نر  لم  والتي  تبعت  التي  والمحددات 
كان  بل  مثال،  الفلسطيني  العقاري  الرهن  قطاع  على 
نجاحا مبهرا أدى لنشوء “ضواحي سكنية جديد”، ال 
بل مدن بأكملها مثل مدينة روابي. هنا أثبت المشرع 
المال”  رأس  سوق  وهيئة  الفلسطينية  النقد  “سلطة 
يعرف  ما  أو  مشترك  قطاع  لتنظيم  تعاونهم  بنجاح 

بالتنظيم الترجيحي وبتبادل األدوار، مما أضاف قيمة 
بوجه  المالية  والخدمات  المال  رأس  سوق  في  كبيرة 
عام، ولم نر أي إساءة استعمال من أي طرف.  المثال 
الثاني هو إعطاء المجال ألحد البنوك بتأسيس شركة 
ترخيص  أو  قانون  أو  تشريع  أي  قبل رسم  مدفوعات 
واستمر ذلك قرابة العشر سنوات، وكانت كفيلة لوضع 
أسس ترخيص شركات المدفوعات وعمل استراتيجية 
القريب  الماضي  من  نتعظ  فهل  المالية.  للتكنولوجيا 

المشرق؟ أم نغرق بهواجس من مستقبل مظلم؟
أساسا  كان  الترجيحي  التنظيم  أن  هو  قوله،  نريد  ما 
المياه  لتحريك  المطلوب  وهو  الماضي  في  نجاحنا 
للرقمنة  الطرق  أسلم  بأن  ندرك  ونحن  اآلن  الراكدة. 
بين  فيما  أوال  بالتواصل  خبراتنا  من  االستفادة  هو 
مؤسساتنا والتعلم من الدروس بدون استيراد التشريع 
للتكنولوجيا المالية، فنحن قادرون ولدينا من الكفاءات 
الوطنية  فاللجنة  تنفيذية.  لمظلة  نفتقر  ولكن  يكفي  ما 
للشمول المالي ترسم وال تنفذ وهنا برأيي يكمن الحل، 
على  قادر  والمالي  المصرفي  للقطاعين  فالمشرع 
تقاسم الكعكة لتكبيرها وجعلها شاملة ألكبر شريحة.  
اليوم فلسطين متأخره ثماني سنوات عن أقدم محفظة 
رقمية ذكية لخدمات المدفوعات، المطلوب فتح السوق 
ومتابعته عن بعد بدل إصدار تشريع ووضع محددات 
مرة  الترجيحي  التنظيم  فلنجرب  اإلبداع.  لوأد  كافية 
ثانيه سيما وأن اختراق التكنولوجيا المالية قد وصل 
لخدمات التأمين أيضا Insure-tech  وهو في صلب 
ملعب  في  الكرة  الماليين.  واالستقرار  الشمول  عمل 

المشرع … ونحن بانتظار الدخان األبيض.

ازدواجية تشريع التكنولوجيا المالية 
في فلسطين 

 بقلم عيسى قسيس
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مقال

الثوري(  الحرس  في  القدس  فيلق  )قائد  اغتيال سليماني  جاء 
مع  المتحالفة  القوى  مع  اإليرانية  العالقات  ومنسق  ومندوب 
إيران في المنطقة، في وقت يتأرجح فيه النظام العراقي بسبب 
ما تمر به البالد من أزمات داخلية أعمقها وأهمها المظاهرات 
أكتوبر  أول  تشرين  من  األول  منذ  انطلقت  التي  الشعبية 
الماضي، والتي أخذت شكل ثورة شعبية لها برنامجها الواضح 
والصريح، وقد عبر المتظاهرون من خالل شعاراتهم عن رفض 
الطائفية والفساد المستشري بأشكاله المختلفة، األمر الذي بدا 
المحاصصة  عن  بعيدًا  عراق جديد  لرسم  مرحلة جديدة  وكأن 

الطائفية ورفضًا للهيمنة الخارجية أيًا كان مصدرها.
الشرذمة  حالة  من  المستفيدة  الفئات  استفزت  فقد  هنا  من 
استخدام  إلى  ولجأت  العراق،  منها  يعاني  التي  والطائفية 
في  والمؤثرة  الوازنة  الشخصيات  بحق  االغتياالت  سياسة 
العراقي بأن  )الثورة(، وكان واضحًا للشعب  المظاهرات  هذه 
الجماعات الموالية إليران قد اتخذت قرارها بإنهاء ثورة الشعب 
إلى مهاجمة المصالح  بالمتظاهرين  الذي حدا  العراقي، األمر 
على  األخطر  وكان  المختلفة،  العراقية  المناطق  في  اإليرانية 
إيران ظهور حالة من التصدع واالنشقاق في الشارع الشيعي 
العراقي، حيث عبرت المرجعيات الشيعية العراقية عن تأييدها 
الشؤون  في  اإليراني  للتدخل  ورفضها  المتظاهرين  لمطالب 

العراقية. الداخلية 
النظام من خالل تشكيل  على  الهيمنة  من  تمكنت  التي  فإيران 
العراق ترتبط بها عقائديًا وسياسيًا وعسكريًا،  مجموعات في 
الطائفية،  والمحاصصة  التفكك  حالة  من  مستفيدة  وأضحت 
نظرًا لهيمنة الشيعة على موارد العراق، مما مكنها من تمويل 
ما يعرف بالمحور الشيعي الممتد من طهران إلى بيروت مرورًا 

ببغداد ودمشق.
ولم تنزعج الواليات المتحدة األمريكية المهيمنة على معظم آبار 
النفط في العراق كثيرًا من سياسات إيران في العراق، والتي 
لتقاسم  اتفاقا  هناك  وكأن  الزمن،  من  عقد  من  ألكثر  امتدت 

النفوذ والمصالح بين الطرفين.
وبقي النظام العراقي الرسمي يتماهى مع هذه الحالة، إلى أن 
تفاجأ بقوة المتظاهرين وصالبتهم وتضحياتهم، وبينما تدارك 
العراق،  تقسيم  إلى  تؤدي  قد  التي  األوضاع  خطورة  النظام 
حاول أن يبحث عن مقاربة متوازنة للحد من تفاقم األوضاع في 
محاولة الستيعاب المتظاهرين وقيادتهم، جاء اغتيال سليماني 
على األراضي العراقية ليزيد الطين بلة، وليجعل العراق ساحة 
والمتنافسة على  المتصارعة  األطراف  بين  الحسابات  لتصفية 

الهيمنة على العراق والمنطقة بأسرها.
قواعد  المتحدة  الواليات  ضرب  االغتيال  هذا  سبق  وقد 
فيها  أوقعت  والتي  العراق  غرب  في  العراقية  المجموعات 
على  المجموعات  هذه  عناصر  فأقدمت  كبيرة،  بشرية  خسائر 
الواليات  اعتبرت  وهنا  بغداد،  في  األمريكية  السفارة  مهاجمة 
إيران قد تجاوزوا حالة الالسلم والالحرب  بأن قادة  المتحدة 
النفوذ  خاللها  تقاسما  والتي  سنوات  عشر  من  ألكثر  القائمة 

والمصالح بشكل ال يؤدي إلى تفجير األوضاع.
ولم يستطع قادة إيران استيعاب اغتيال سليماني، واعتبروها 
لهم  يحفظ  رد  دون  تمر  أن  يصعب  الثقيل،  العيار  من  رسالة 

وللمحور الشيعي ماء الوجه أمام أولئك الذين يعتقدون بقدرة 
ذهن  في  المتخيلة  الصورة  انهارت  وإال  وصالبتها،  إيران 

اتباعها في محور المقاومة كما يسمونه.
مجلس  عقده  الذي  االجتماع  اإليرانيون  القادة  اعتبر  وقد 
جزءًا  واألكراد  السنة  غياب  في  الشيعة  من  العراقي  النواب 
من الرد على عملية االغتيال، وأكملوا هذا الرد لتعزيز الموقف 
قاعدتين  على  ركيكة  بضربات  الشيعة  النواب  اتخذه  الذي 
أمريكيتين، هذا في الوقت الذي وجد فيه النظام العراقي نفسه 
بين المطرقة والسندان، كما اتضح بأن ممثلي الطائفة الشيعية 
الذين أتوا بالقوات األمريكية وتحالفوا معها ضد صدام حسين 
لم يعودوا بحاجة لهذه القوات وأن والءهم للمشروع اإليراني 

وليس لعراق واحد مستقل.
في  الرغبة  أو  القدرة  لديها  ليس  إيران  بأن  يتضح  سبق  مما 
األوضاع،  تفجير  إلى  تؤدي  مباشرة  مواجهة  إلى  الوصول 
فرغم أنها تعاني بسبب الحصار المفروض عليها، إال أنها ال 
تسعى لتدهور األوضاع باتجاه حرب شاملة قد تؤدي إلى نهاية 
أقدمت على رد مدروس ومحسوب  لذلك  أحالمها وإنجازاتها، 

بعناية ال يورطها في ما ال يكن في الحسبان.
وجد  فقد  وشعبه،  العراق  على  تداعياته  هذا  لكل  كان  وقد 
العراقيون بأن بالدهم مستباحة، بين من يريد أن يبني قاعدة 
العروبي،  وامتدادهم  مستقبلهم  حساب  على  طائفية  شعبية 
“نحن نحميكم فيجب  آبار نفطهم ويقول  وبين من يهيمن على 
أن تدافعوا”، إضافة إلى كل ذلك فإن حالة التفكك والفوضى 
والتدخالت الخارجية في الشأن العراقي قد تمخض عنها طبقة 
سياسية فاسدة ال ترى من العراق إال مصالحها وملء جيوبها 
بمختلف  العراقي  الشعب  وحياة  بمصالح  اهتمام  أدنى  دون 

طوائفه وانتماءاته.
إن كل ما سبق ذكره يدعونا إلى عدم ترك العراق وشعبه وحيدًا 
والمستباح  المنهوب  فالعراق  التداعيات،  هذه  مواجهة  في 
والشعبي،  الرسمي  المستويين  على  عربي  دعم  إلى  بحاجة 
للخروج من حالة الضياع، واستعادة مكانته كي يعود ويشكل 
رافعة لألمن القومي العربي. إن بقاء العراق ذو العمق التاريخي 
والحضاري والعروبي ساحة هشة متداعية قابلة لالنفجار في 
وحدها  العراقية  الساحة  على  تداعياته  تقتصر  لن  لحظة،  كل 
بل ستبلغ شظاياه دول الجوار العربي، وسيمتد حراك الشعب 
بثورات  يختلف عما عرف  العربي بشكل  الجوار  إلى  العراقي 
التبعية  تحتمل حالة  تعد  لم  العربية  فالشعوب  العربي،  الربيع 

والقهر والفقر.
حساباته  بإعادة  مطالب  اليوم  الرسمي  العربي  النظام  إن 
وتقييم تحالفاته وعالقاته مع الدول الغربية التي تسعى إلبقاء 
العرب في حالة من الضعف والتخلف، ومن يعتقد بأن الواليات 
فدور  واهم،  فهو  القومي  أمنه  تضمن  األمريكية  المتحدة 
الواليات المتحدة لم ولن يخرج عن دورها التقليدي المتمثل في 
تأجيج الصراعات الطائفية لضمان عدم االستقرار في المنطقة 
ما  هنا  ونذكر  إسرائيل،  أمن  على  وحفاظًا  لمصالحها  ضمانًا 
بإسقاط  “إننا  بغداد  سقوط  بعد  العراق  حاكم  برايمرز  قاله 
استمر  الذي  للعراق  السنة  حكم  على  قضينا  قد  نظام صدام 

أللف عام”.
المتحدة  الواليات  تحققه  لن  واستقرارها  المنطقة  أمن  إن 
األمريكية، إنما يبدأ ببناء قاعدة داخلية صلبة من خالل سياسات 
وقوانين تعزز البنية االجتماعية والعدالة والديمقراطية وصواًل 

إلى مجتمع متماسك وشريك في بناء مستقبله.

اغتيال سليماني وتداعياته 
على العراق

بقلم: د. محمد أبو حميد
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تقرير

 

الجيش  أسطورة  تكونت  باألمان  الشعب  رغبة  انطالق  من 
بأنه الحامي وناشر األمن والحقُا تدمرت ثقافة النظام المدني 
وصورته العالمية بسبب أسطورة الجيش المصري الخادعة. 
على  مركزي  كوصي  الجيش  تعزيز  إلى  الضباط  وإن سعي 
على  المحافظة  الوقت  وبنفس  السياسية  القرارات  صنع 
مشاريعه االقتصادية وثم ضمان عدم مالحقة ضباطه قانونيًا 
لهو تعريف واضح لنظام مصر البنيوي العسكري الحقيقي.

السؤال:
ما هي االعتبارات والتأثيرات على أفكار وتطبيقات المؤسسة 
في  تتدخل  مسبقًا  أنها  اعتبار  على  مصر،  في  العسكرية 

شؤون الدولة المصرية؟
الفرضية:

عن  الحديث  يمكن  المصرية  العسكرية  المؤسسة  بطبيعة 
القرار لهذه المؤسسة؛ فهي  المؤثرات على صنع  الكثير من 
المصرية  الدولة  وبناء  المصرية  الحكومة  مكونات  من  جزء 
كبنية مركزية اجتبت مفعولها عبر تاريخ طويل من المبادرات 
العسكرية في السلم والحرب الداخلي والخارجي وحتى في 
تدخالتها في االقتصاد المصري والحالة الثقافية والفنية في 

مصر.
وعلى ما قيل فلقد لعبت المؤسسة العسكرية دورًا مهمًا في 
عملية صنع القرار المصري كدولة، وفي هذا المبحث سيكون 
القرار  دفة  تحرك  التي  المؤثرات  على  البحث  بدافع  التركيز 
للمنظمة العسكرية المصرية، حيث من المتوقع أن الفساد هو 
القرار بأي عمل  المؤثرات على صنع  المركزي لكل  المفهوم 

إن كان اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو ثقافيًا.
األهداف واألهمية:

الوصول لحقيقة مقبولة علميًا وعرفيًا وعرفانيًا من بعد التأكيد 
مقنعا  يكن  فلم  وعليه  العلمي،  البحث  أساس  هو  الشك  أن 
اقتصاديًا  للفاسدين  تخضع  العسكرية  المؤسسة  جميع  أن 
وفقط  ثقافيًا  أو  وفقط  سياسيًا  أو  وفقط  اجتماعيًا  أو  وفقط 
السبب  كان  إن  واضحًا  وليس  معًا  السابق  كل  باجتماع  أو 
في هذا الفساد الكبير لسماح أو قلة حيلة الشعب أم لسماح 
البنية  بسبب  أم  السياسية  النظم  قبل  من  العسكري  الفلتان 

بشكل عام.

الجزء الثاني: تشكيالت البنية المصرية 
للدولة والعسكر:

حول التاريخ السياسي المصري المعاصر 
وبنيته:

الملكية  أمرها  تولت  العثمانية  السيطرة  من  اقتطاعها  فمنذ 
 1953 حزيران   18 في  األحرار  الضباط  بثورة  اطيح  حتى 
الرئيس  أصبح  والذي  نجيب  محمد  العسكري  قادها  التي 
بإعادة  لرغبته  سنة  بعد  للعزل  أحيل  والذي  ذلك  بعد  من 
النيابة لما كانت عليه، وقد كان مجااًل يفتح أمام حزب الوفد 
واإلخوان المسلمين للسيطرة على النظام السياسي وبالتالي 
عازليه، وتولى بعده  كان )الضباط األحرار أو قيادة الثورة( 
جمال عبد الناصر العسكري حتى انتخب بعد سنتين 1956 
عبر االستفتاء الشعبي أو كما قيل واستمر 18 سنة بالرئاسة 
أي حتى 1970، وكان أنور السادات العسكري حتى قتل في 
التفاق  المعارضة  اإلسالمي  الجهاد  حركة  يد  على   1981
السالم كامب ديفيد، وثم صوفي أبو طالب مؤقتا حتى انتخب 
به  أطيح  حتى  العام  بنفس  العسكري  مبارك  حسني  محمد 
في 2011 وقد تسلم المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة 
شؤون البالد، وثم أول رئيس غير عسكري بل مدني هو محمد 
مرسي اإلسالمي اإلخواني بعد سنة في انتخابات قوية كان 
والذي  التعبير  صح  إن  المصريين  من   48.3% فيها  ضده 
عزل في 2013 بعد مظاهرات في 30 حزيران 2013 من قبل 
العسكري عبد الفتاح السيسي بعد فشله في تحقيق أهدافه 

للشعب، وهكذا تولى عبد الفتاح السيسي الحكم بعد مدة.
2011-  كانت مرتبطة   1952 كبنية نظام حكم مصري منذ 
النظام  شكل  على  طغت  الزعيم  شخصية  أن  أي  بالرؤساء، 
1952- نجيب  محمد  وبنيتها؛  الدولة  رسم  الذي  السياسي 
وإصدار   1932 دستور  وإسقاط  حكومة  تشكيل   1954
االنتقالية  الفترة  بالعمل حتى  ويستمر   1953 مؤقت  دستور 
في  السياسي  النشاط  ومنع  السياسية  األحزاب  وحل 
الشعب  لقوى  المنظمة  التحرير  هيئة  وإنشاء  الجامعات 
بالرغم من سيطرة الجيش عليها حتى كشف أن الهيئة شكل 
عبد  الشعب، جمال  على مشاعر  والجيش  الحكومة  لسيطرة 

ودحر  السابقة  المواثيق  كسر  الذي   1954-1970 الناصر 
دستور  وأعلن  السالح  احتكارات  وكسر  الثالثي  العدوان 
القومي  باالتحاد  واستبدلها  التحرير  هيئة  وألغى   1956
إلى  الرئيس  تحول  وثم  السليمة  للديمقراطية  يسعى  الذي 
الفعل االشتراكي الصريح وأحجم الرأسمالية وتكون االتحاد 
 1964 االشتراكي العربي كبديل عنه ووضع دستورًا مؤقتًا 
السادات  أنور  محمد  “االستنزاف”،  الجيش  ببناء  وانشغل 
حريات  مبادئ  على  احتوى  دستورا  وضع   1970-1981
تطور  وكذلك  عامًا   40 استمر  حكم  ونظام  ومساواة  وعدالة 
تعدد  إلى  الواحد  التنظيم  من  والتحويل  التشريعية  السلطة 
األحزاب بمشاركة الكثيرين وكذلك تطورت السلطة التنفيذية 
عدم  مع  الوزراء  ورئيس  للرئيس  السلطة  ازدواجية  في 
بعكس  أشهر   7 وزارة   16 معدل  استمر  وزاري  استقرار 
كانت  وقد  وزارة  ل18  شهر   14 استمر  التي  الناصر  عبد 
الوزارات يغلب عليها الطابع المدني وليس العسكري وكذلك 
والقضاء  المدني  القضاء  ناحية  من  القضائية  السلطة  تطور 
حسني  الدستوري،  والقضاء  اإلداري  والقضاء  الجنائي 
 2005 في  دستورية  تعديالت  حدثت   1981-2011 مبارك 
التي  و2007  مباشرا  سريا  يكون  للرئيس  االنتخاب  حول 
الوزراء  رئيس  وتولي  ولجانها  االشتراكية  يخص  ما  لغت 
مهام الرئيس في غيابه وإنشاء لجنة عليا مستقلة لالنتخابات 
التشريعية سيطر  في  أما  التنفيذية،  السلطة  في  تغيرات  وال 
تطورت  وكذلك   1983-1987 الديمقراطي  الوطني  الحزب 
السلطة القضائية نوعيًا حيث دخلت المرأة عليه وكذلك تطور 
األحزاب حيث سمح بالتعددية الحزبية وتدخلها في الشؤون 

الداخلية لألحزاب إن أرادت أن تكون موجودة. 
جنود  جعل  ما  وهذا  مالي  بمأزق  علي  محمد  دولة  ولدت 
دورية  حمالت  عبر  مرتباتهم  يستكملون  الدولة  مؤسس 
المصرية  للمملكة  السابق  الريع  كان  وبالتالي  العام،  للنهب 
الدستوري  التحسين  بعد  وحتى  والعربدة  الفساد  هو 
من  تخلصت  التي  الثورة  عصر  اإى  انتقلت  والتي   1923
جمال  نظام  إلى  وانتقلت  الملكي  بنظامها  علي  محمد  دولة 
عبد الناصر وهكذا حتى اليوم، في بنية فكرية وثقافية تقوم 
على التوسع والتداخل بين السلطة والقوة حيث كان الشعار 
إحصائية  قدمت  حيث  يعطي(  ما  بقدر  كل  )يأخذ  الناصري 
جمال  زمن  في  ارتفعت  واإلهمال  والتزوير  االختالس  عن 
1970-1966 وكذلك  6103 خالل  4817 إلى  عبد الناصر 
التسوية  وكذلك  الدولة  ملكية  على  الموظفين  طبقة  سيطرة 
الداخلية بين نخبة العساكر وعدم خضوعها للتسوية، وحتى 
عند االنتقال من الناصرية التي تعتمد على الملكية إلى عهد 
السادات ومبارك التي تعتمد على العمل ، إن االختالف في 
العمل  الفكرتين  هاتين  على  يبنى  كان  بينهم  البنية  رسمة 
والملكية في مناط التركي على مصدر الثروة والموقف منها 
المالية حيث كانت كالتالي  بالرقابة  التقدم واالهتمام  ومعنى 
واالبتكار  الشاق  العمل   ( الملكية  وثم  العمل  التوالي  على 
وعداء  شك  هي  الثروة  المشروعة،  الكسب  صور  كل  مقابل 
مقابل  والتعليم  الثقافة  هو  والتقدم  وتقدير،  احتفال  مقابل 
مقابل  سياسيًا  ومتحيزة  متوسطة  والرقابة  والغنى،  الثراء 
عدمية الرقابة( وبالتالي كانت العملية اإلحاللية واضحة جدًا، 
حيث أدت إلى فكرة ديناميكية تتطور في المجتمع وتبقي على 

البنيوية في االختالط العسكري والقرارات 
السياسية في الجمهورية العربية المصرية

عبد الرحمن محمد ريماوي

اقتران ما بين المؤسسة العسكرية والنظام السياسي هو الشكل الداخلي للجمهورية 
العربية المصرية. الجيش المصري في البداية كان نابعًا من نظام سياسي ومن ثم 
تحول بعدها إلى كيان واحد ولكن ليس كمقوم لبناء الدولة على الحد الطبيعي بل 
للعسكر وليس  الدولة في عمليات خاصة  امتيازات  ككيان مؤسساتي يستعمل 
عامة للشعب أو الدولة السياسية، فالتاريخ والثقافة والقانون المصري رسخ وجود 
الجيش ووجوب تداخله بالنظام السياسي للدولة منذ أيام ثورة الضباط األحرار حتى 

يومنا هذا.
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المخصصات للجيش وبالتالي نمى الجيش في بنية مجتمعية 
تحثه على هذا العمل منذ محمد علي إلى حسني مبارك وثم 

عودة إلى عبد الفتاح السيسي.

التداخل العسكري والسياسي المصري:
على  السيطرة  األحرار  الضباط  حاول  البريطاني  الزمن  في 
 1927 عام  المصريون  ناقش  وبالتالي  المصري  الجيش 
الحكم  الجيش،  في  والتسليح  التدريب  مستويات  رفع  قضية 
الحكم  األحرار  الضباط  تولى  ثم  مصر؛  في  سقط  الملكي 
وقاموا بحل األحزاب السياسية 1953-1952 وإعالن النظام 
الجمهوري المصري وفي أثناء ذلك تسلم جمال عبد الناصر 
الحكم 1956-1953 حتى عين رسميا وقام بتعيين العساكر 
والصحفية  كالثقافية  الحكومية  والهيئات  الوزارات  أغلب  في 
الدور  العام  القطاع  تسلم  حيث  النظام  هيكلية  تغيير  وكذلك 
التنمية بإدارة عسكرية بالطبع، في عهد السادات  األكبر في 
مثل  مفاصل  على  الجيش  سيطرة  تخفيف  في  شرع   1970
على  انفتح  أنه  وحتى  األراضي  واستصالح  اإلسكان  مهام 
كعملية  مشاريع  في  واقتصاديًا  وعسكريا  سياسيًا  الغرب 
نخبا  أنتج  وهذا  االقتصاد  وتحرير  “إسرائيل”  مع  السالم 
النفوذ  على  العسكرية  النخب  زاحمت  وسياسية  اقتصادية 
بعدها  الرئاسة  تسلم  المصري،  واالقتصادي  السياسي 
الضابط حسني مبارك واستمر بعدها تراجع سيطرة الجيش 
وزير  أقال  تم  وكذلك  عليها  اإلنفاق  تقليص  وتم  الدولة  على 
سقط  حتى   1989 القوي  غزالة  أبو  محمد  المشير  الدفاع 
لصدارة  الجيش  عاد   ،2011 يناير  ثورة  في  مبارك  حسني 
قياداته  فرض  يعيد  ولم  مؤقت  كحاكم  السياسي  المشهد 
االنتفاضة  فعل  في  بل حصر  الحاكم  السياسي  النظام  على 
الشعبية وتطلعاتها للدولة المدنية وأرادوا الحصول على بنود 
فوق دستورية تضمن التدخل للجيش في المشهد السياسي 
القوانين األخرى التي حصلت  ولكن لم يستطيعوا مع بعض 
2012 وحاول  عليها، تولى بعد ذلك محمد مرسي في يونيو 
الجيش  أظهر  ولكن  السياسية  القرارات  عن  الجيش  عزل 
بنية  من  كجزء  بل  والطرفية  االستقطاب  هامشية  على  نفسه 
على  كان  إن  السياسي  المشهد  تفرض  أن  لها  بد  ال  مدنية 
خطأ يرونه وهذا ما حدث حيث أطاح الجيش بمحمد مرسي 
2013 وعاد الجيش للسطلة مرة أخرى ولكن هذه المرة بتأييد 
المسلمين  اإلخوان  على  والحرب  واسعة  جماهيرية  قطاعات 
وتفاهمات مع قوة سياسية وحزبية أخرى، وهكذا تولى عبد 
الفتاح السيسي الحكم 2014 وفي هذه الفترة بدأ الجيش في 
بسط سيطرته على مفاصل الدولة عبر تعيين قيادات عسكرية 
الحرية القتصاد الجيش وكذلك  في مناصب حكومية وإعادة 
إعالن دستور 2019 أبريل أن الجيش له وصاية على الدولة 
العسكرية  المؤسسة  زير  تعيين  في  خاص  ووضع  المدنية  

باإلضافة اإى صالحيات في محاكمة المدنيين عسكريًا.
في  تدريجيًا  تراجعت  المصرية  العسكرية  المؤسسة  سيطرة 
وتسلمهم  األحرار  الضباط  من  حركة  أول  منذ  تنازلي  خط 
مرسي،  محمد  وقدوم  مبارك  حسني  إسقاط  حتى  الحكم 
ولكن الجدير بالذكر أن مشاريع منطلقة من الجيش المصري 
المساكن  وإنشاء  الوطنية  الخدمة  مثل  تتأثر  ولم  بقيت  قد 
والمتنفذين  المتقاعدين  للضباط  الخاضعة  والمستشفيات 
تم  وبالتالي  وخاصة،  عامة  نخب  وهم  وقانونيًا  عسكريًا 
إقصاء محمد مرسي بسهولة حيث كانت الحجة هي الشعب 
والخالفات الوطنية واالتهامات لإلخوان المسلمين ومساعدة 
تم  مما  وغيرها  العالم  في  اإلخوانية  اإلسالمية  الحركات 
األول  المحرك  هو  الجيش  أن  جليًا  ظهر  ولقد  سابقا،  ذكره 
للثورة المضادة والذي قد أبدع في تحريك الشعب المعارض 
الدول  له من  الدعم  أتى  المسلمين وسياستهم، وثم  لإلخوان 
حصل  بعدما  فتحها  وإعادة  للعالقات  قطعهم  عبر  األجنبية 
أن  أريد إضافته هو  ما  البلد مرة أخرى. ولكن  الجيش على 
األخوان المسلمين نعم تعرضوا لمؤامرة وخلع لحكمهم قبل 
المعروف مدنيًا ولكنهم فشلوا في استقطاب  بالشكل  تطبيقه 
الشعب وفشلوا في تعريف طرق التعامل الداخلي والخارجي 

وبالتالي كان االنقالب عليهم أمرًا طبيعيًا وعاديًا أمام الشعب 
العالمية  والصورة  العالم  أمام  وحتى  عام  بشكل  المصري 
مجابهة  على  يقدروا  لم  ألنهم  االهتمام  من  الكثير  تعطهم  لم 

اإلشكاليات التي تراكمت عليهم.
عادت القوة للجيش المصري بعدما سقط محمد مرسي وظهر 
ذلك في عودة العالقات العالمية والعربية مع مصر مرة أخرى، 
مباشرة  الحكم  تسلم  المصري  الجيش  فان  لذلك  وباإلشارة 
المنصة  عبر  السياسية  الرسائل  بتوجيه  قام  وقد  ذلك  بعد 
مع  خالف  على  كانت  التي  السعودية  الى  ومنها  العسكرية، 
المسلمين  االخوان  وتسلم  فيها  الثورة  حدوث  عند  مصر 
حتى  الخالف  كان  وبالتالي  فكريًا  الوهابية  عادتهم  الذين 
الخالف  بيانًا حول  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس  اصدر 
وخطورته على مصر والسعودية وعلى الوحدة العربية وحذرت 
من الفتنة وغيرها وقد بادر المشير طنطاوي باالتصال بملك 
البلدين وان تعيد  التي تربط بين  للعالقات  السعودية وتطرق 
الرياض النظر في قرار استدعاء سفيرها بسبب زيادة البعد 

المجتمعي بين البلدين.
السياسية  العملية  في  المصري  للجيش  التدخالت  أحدث 
الخارجية، هي صفقة السالح المعقودة مع روسيا حول 20 
والتسليم  دوالر  مليار   35 مقابل  سوخوي  طراز  من  مقاتلة 
سيكون في 2021-2020 حيث كان قرارًا عسكريًا باإلضافة 
رسالة  بإرسال  والخارجية  األمريكي  الدفاع  وزير  قام  لذلك 
مباشرة إلى وزير الدفاع المصري أن هذه الصفقة ستسبب 

عقوبات على مصر.

االختالط العسكري والسياسي المصري 
هو فساد:

خاصة؛  منافع  لتحقيق  العامة  السلطة  استخدام  إساءة 
المشكلة بالفساد هي إعاقة حقيقية للنمو والتنمية فضاًل عن 
كونها مشكلة أخالقية وسياسية حسب أنصار القيم الليبرالية 
وأحد  باهظة  تكاليف  ذو  الفساد  يعتبر  عالميًا  االقتصادية، 
أسباب التدهور السياسي واالقتصادي ويبعث على التشكيك 
في فعالية القانون والثقة واألمانة الى جانب التهديد للمصلحة 
العامة من خالل إسهامه في خلق نسق قيمي تعكسه مجموعة 
تحاول  الدراسات  ان  بالرغم  الفاسدة،  العامة  العناصر  من 
للفساد  الثقافي  والتعليمي  االقتصادي  التدمير  على  التركيز 
ومثال ذلك العالم الثالث وكذلك الفساد النظامي الذي يشوه 
وبالتالي  واالستثمار  القانون  وحكم  الملكية  ويحقر  الحوافز 

النمو االقتصادي والسياسي يصاب بالشلل. 
للحكومة  التصحيحي  الدور  بتشويه  كذلك  الفساد  يقوم 
الصناعات  من  بداًل  االستهالك  فيظهر  السوق  كفاءة  ويخرب 
وهذا  بالمال  شيء  كل  يقاس  وبالتالي  واإلنمائية،  المختلفة 
الهندسية  الصحية  واالنشائية  التحتية  البنى  جودة  يقلل 
ويستبعد المشاريع االجتماعية في مجاالت الصحة واإلسكان 
الضرائب  عائدات  تراجع  وكذلك  والتدمير  والتعليم  الشعبي 
الناتج  نسبة  ارتفاع  والى  الضريبي  بالتهرب  السماح  بسبب 
الى  يشير  هذا  كل  أن  إلى  االنتباه  يجب  ولكن  المفقود، 
المرسومة  الفساد  إلشكالية  كأساس  االقتصادية  اإلشكالية 
نحو  أدلج  االشتراكي  العالم  فإن  فقط  الرشوة  فكرة  داخل 
هي  المرسومة  فالمعادلة  فقط  العام  القطاع  لمحاربة  ذلك 
وأن  المساءلة(  حرية التصرف-   + العامة  الملكية  )الفساد= 
اإلشكالية أعظم من ذلك حيث ان اإلشكالية اجتماعية أيضًا. 
على  تدل  آخر  مفهوم  وأي  السلطة  بين  التداخل  عالقة  ان 
القوانين  وليس  السياسية  المعايير  يجعل  حيث  الفساد 
الدافعة  القوة  للسوق  المحايدة  التشريعات  او  الموضوعية 
الى التراكم والرافعة لمصالح المتعاملين بالسوق وهذا يدفع 
الحسابات  الى  القوانين  وهبوط  االجتماعي  االنحطاط  الى 
الدولة.  تدمير  الى  تدفع  التي  الفوضوية  المادية  والنزاعات 

والن الفساد يصبح قانونا فهو خطير.
عام  في  النقاش  كان  المصرية  الدولة  في  داخليا  اقتصاديًا 
2012 حول المشاريع العسكرية القائمة عليها منذ 30 سنة، 
للشؤون  الدفاع  وزير  مساعد  نصر  محمود  اللواء  قال  حيث 

من  سيقاتل  الجيش  إن  العسكري  المجلس  وعضو  المالية 
أجل امواله ومشاريعه الخاصة ولن يتركها لغيره أيًا كان، ان 
كل هذا التركيز يعود لحاجة الجيش لدعم مستمر وخصوصا 
في  العسكر  قدم  موضع  حددت  التي  التقليصات  ضوء  في 
مصر منذ السادات وبالتالي كان لهم مخصص لقطاع الدفاع 
واالمن  الدفاع  قطاع  مصروفات  كانت  لقد  القومي.  واالمن 
القومي بالموازنة العامة للدولة في عام 2006 حوالي 15.62 
مليار وفي 2012 قدر 25.47 مليار وفي 2019 قدر 59.36 
العسكري  الفساد  الى  تشير  الزيادة  هذه  كل  ان  مع  مليار، 
االقتصادي خصوصا مع عدم وقوع حروب خارجية او ثورة 
شعبية يمكن لها ان تزيد من هذه المخصصات اال ثورة 11 
الزيادة  هذه  تكون  فلماذا  باالنتخابات،  انتهت  التي  يناير 

سنويًا ان ليكن م هناك فساد عسكري سياسي.
قطاع  في  للمنافسة  المصرية  العسكرية  المؤسسة  انطلقت 
المال واالعمال وتعددت مشروعاتها التجارية حيث أصبحت 
الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هي المسؤولة األولى 
عن مشاريع البنية التحتية في البالد وقد نفذت الهيئة في عام 
كذلك  المجاالت،  2017 أكثر من مئة مشروع في العديد من 
العسكرية  المؤسسة  عليه  تسيطر  البلد  اقتصاد  من   60%
تحت  تعمل  كونها  للجمارك  تخضع  ال  انها  وخصوصًا 
كبيع  الصحي  للقطاع  امتدت  وكذلك  الدفاع،  وزارة  مسمى 
المستشفيات المستلزمات الصحية وكذلك العمل في القطاع 
حتى  يومي  بشكل  المدارس  في  العسكر  فتواجد  التعليمي 
يتم تثبيت ثقافة العسكر ففيها يتم القاء عدة كلمات صباحية 
في  التوغل  وكذلك  عسكرية،  وعروض  عسكرية  ووقفات 
الجهاز اإلداري للدولة ففي 2015 حصل 11 لواء في الجيش 
 19 أصبحوا   2019 وفي  للمحافظات  رئاسة  على  والشرطة 

محافظًا بمرجعية عسكرية.
مصر  في  المؤسسات  بين  التداخل  عملية  كل  فان  وعليه 
وسياسيًا  ثقافيًا  فسادًا  يعتبر  العسكرية  المؤسسة  مع 
ترسم  األيديولوجيا  الن  وذلك  وفنيًا،  واجتماعيا  واقتصاديًا 
الدولي  القانون  يطبق  ال  الذي  المصري  الجيش  بمركزية 
الخاص بطريقة الحكم وفصل السلطات عن بعضها البعض، 
باإلضافة لعدم إعطاء هيبة الجيش مكانته التي تعمل من أجل 
الدولة وليس من أجل المصالح االقتصادية او السياسية او 
الفكرية، وعليه وتأكيدًا للكالم عن طبيعة النظام الفاسد بنيويًا 
المرتبة  على  مصر  فقد حصلت  ذلك  على  عالميا  اثباتًا  نرى 
73 من بين 133 دولة في عام 2003 وحصلت على المرتبة 
دولة   88 من   35 المرتبة  على  2013 وحصلت  عام  32 في 
منظمة  من  العالم  في  الفساد  تصنيف  وهذا   2018 عام  في 

الدولية. الشفافية 

الجزء الثالث: محاربة الفساد العسكري في 
دولة مصر:

تحت مسمى اإلصالحات المؤسساتية 
للفساد العسكري المصري:

بعد قدوم عبد الفتاح السيسي الى سدة الحكم في مصر، وضع 
الجيش نصب عينيه طمعًا في ابقاءه داعما له وسندا أساسيا 
برواتبهم  تتعلق  قرارات  بعدة  قام  وبالتالي  حكمه  لمشروع 
ومنها )22 ديسمبر 2014 تم زيادة معاشات العساكر بنسبة 
%5 وبأثر رجعي حتى تاريخ 1 يوليو 2007، في 19 نوفمبر 
2013 زيادة 2000 جنية لضباط سالح الحرس الجمهوري 
وباقي الجيش، في 29 مارس 2016 زيادة استثنائية لضباط 
يوليو   13 المسلحة،  بالقوات  السابقين  والجنود  الصف 
2017 زيادة %15 للمعاشات العسكرية وبدون حد اقصى، 
في 23 مارس 2017 زيادة ألفراد الشرطة تحت مسمة رفع 
حول  القرارات  من  والكثير  االنتماء(  وقيم  المعنوية  الروح 
وال   150% بنسبة  مرتباتهم  زيادة  عبر  للجيش  القوة  زيادة 

شيء للفئات األخرى من الشعب وهذا دليل على الفساد. 
حيث  الدستور  من   234 المادة  على  تعديل  إجراء  وتم  كما 
المجلس  وموافقة  بقرار  الدفاع  وزير  تعيين  عملية  تكون 
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مشروعة  المادة  هذه  كانت  بعدما  المسلحة  للقوات  األعلى 
لوزير  مكانة  يضمن  األمر  وهذا  فقط  رئاسيتين  لفترتين 
الدفاع والمؤسسة العسكرية. في استفتاء الدستور المصري 
في  المسلحة  القوات  بوظيفة  المتعلقة   200 2019 في مادة 
والديمقراطية  الدستور  “صون  مسمى  استعمل  الحكم  نظام 
يتم  حتى  للدولة ودنيتها”  المقومات األساسية  والحفاظ على 
شرعنة المؤسسة العسكرية كفاعل أساسي في منظومة الحكم 
وعدم اقتصار دورها على السالمة وامن البالد والذي يعتبر 
مدخاًل ألحداث تدخالت سياسية حتى يمكنها االنقالب بشكل 
والدستور  األمن  بنود  تحت  المنتخبة  األنظمة  على  مشرعن 

والدولة.
على  تقوم  بالمستقبل  منتخبة  سلطة  بأي  الجيش  عالقة  ان 
على  العسكرية  والقيادات  الضباط  مالحقة  بعدم  الضمان 
قضايا فساد وانتهاكات حقوقية وإبقاء القضايا شأن عسكري 
المجلس  رئيس  طنطاوي  المشير  أصدر  حيث  مدني،  وليس 
الجريدة  في  نشر  قرارًا  للبالد  رئيسًا  باعتباره  العسكري 
وان  المدنية  المحكمة  في  الضباط  مثول  ومنع  ذلك  حقق  قد 
المحكمة العسكرية هي المختصة بذلك فقط وحتى بعد قدوم 
محمد مرسي الذي أحال الطنطاوي للتقاعد لم يتم عرضه على 
رئيس  مع  مستشار  وتعيينه  تكريمه  تم  بل  عسكرية  محكمة 
األركان عنان. وفي 2018-7-16 أصدر مجلس النواب قانون 
لمنع  يهدف  والذي  المسلحة”  القوات  ضباط  كبار  “معاملة 
المحاسبة  عدم  ولكن  للرئاسة  للجيش  الكبار  القادة  ترشح 
عند تعطيل الدستور اال بإذن من القوات المسلحة مع حصانة 

دبلوماسية لكبار الضباط عند سفرهم الى الخارج.
األركان  رئيس  اقالة  تم   2017-2018 عامين  مدار  على 
الرقابة  جهاز  مدير  الدين  محمد  واللواء  حجازي  محمود 
اإلدارية ومدير المخابرات العسكرية محمد الشحات ومائتين 
من  ثالث  وتسلم  العامة  المخابرات  قيادات  كبار  من  آخرين 
الرقابة  وجهاز  العامة  المخابرات  في  القيادة  السيسي  أبناء 
السيسي  امام  العسكرية  االنسحابات  توالي  مع  اإلدارية، 
هذا  وبالتالي  الدولة  وضع  حول  نقاشه  في  او  ترشحه  في 
النظام  العسكرية مع  للمؤسسة  والتواطؤ  الفساد  يظهر مدى 
السياسي. كذلك امتنع 94 نائبًا دون سبب عن جلسة اقرارا 
في التعديالت الدستورية وعند التصويت امتنع عن التصويب 

النواب المقربين من األجهزة األمنية. 
عامة  شخصية   720 العال  عبد  علي  البرلمان  رئيس  ودعا 
الخمسين  لجنة  وأعضاء  ورئيس  سابقا  ووزيرًا  دلولة  ورجل 
فان  وبالتالي   11 اال  لم يحضر  الدستور ولكن  التي وضعت 
الدستور والقوانين حتى في اعدادها محاربة في داخل مصر 
او مؤدلجة على قرارات ال يمكن التدخل فيها اال ان كان ابن 
جهاز وان كان ذلك فان الموقف للعسكر واضح جدًا أال وهو 

مع المصلحة الخاصة بهم.
على  المبنية  والتحوالت  القانونية  التغيرات  هذه  الى  بالنظر 
رغبات الجيش وحماية الجيش وعدم مالحقته وعدم محاسبته 
قانونيًا، فان العملية اإلصالحية المؤسساتية غير موجودة وال 
يمكن اعتبارها تحت مسمى اإلصالحات والتعديالت الحقيقية 
الدستورية  العملية  بأن  القول  يمكن  بل  العامة،  للمنفعة 
والحماية القضائي للدستور التي ستنصف الشعب المصري 
ال يمكن عقدها حيث دعا رئيس البرلمان علي عبد العال 720 
وأعضاء  ورئيس  سابقا  ووزيرًا  دولة  ورجل  عامة  شخصية 
لجنة الخمسين التي وضعت الدستور ولكن لم يحضر اال 11 
محاربة  اعدادها  في  حتى  والقوانين  الدستور  فان  وبالتالي 
في داخل مصر او مأدلجة على قرارات ال يمكن التدخل فيها 
للعسكر  الموقف  فان  ذلك  كان  وان  جهاز  ابن  كان  ان  اال 
واضح جدًا أال وهو مع المصلحة الخاصة بهم، وفقًا لقانون 
منصور  عدلي  21 الذي أصدره الرئيس المؤقت  2015 رقم 
ان أربعة عشر عضوًا في مجلس الدفاع الوطني من القيادات 
العسكرية وبالتالي يحدث ذلك أي عملية ثورة شعبية ستكون 
من زاوية التهديد لألمن القومي.  وبالتالي هذا يعتبر فسادًا 
من  السابق  الفساد  سلسلة  الى  يضاف  العسكر  من  جديدًا 
البنية المصرية من حدود تسلم الضباط االحرار للدولة حتى 

يومنا هذا.

فعالية الثورات الشعبية على الفساد 
والفساد العسكري المصري:

يقصد بالثورة هنا هو احداث التغيير الجذري او النسبي او 
اإلصالحي في الدولة عن طريق الحراك الشعبي ان كان عنيفا 
او بالمظاهرات او بأي طريقة كاملة الحراك من الشعب الحر 
او من فئة معينة من هذا الشعب للمطالبة بالتغيير بالدول او 

النظام السياسي الحاكم للدولة.
تعتبر الثورة وليدة الحراك االجتماعي، مثل ثورة 1919 التي 
حاشدة  بمظاهرة  بدأت  والتي  البريطاني  الظلم  على  حدثت 
انتقلت  وثم  الجامعات  لكافة طالب  االحتجاجات  الى  وصلت 
رضخ  وبالتالي  المصرية  والقرى  والمدن  والفالحين  للعمال 
تنجح  لم  التي  لصدهم  للقوة  استعمالهم  بعد  لهم  البريطان 
بالطبع بل قامت بإلغاء الحماية البريطانية على مصر وإعالن 
مصر دولة مستقلة وإصدار الدستور المصري األول 1923 
ثورة  وثم  زغلول،  سعد  برئاسة  مصرية  وزارة  اول  وتشكيل 
السياسية  األوضاع  بسبب  حدثت  التي   1952 يوليو   32
واالجتماعية واالقتصادية المزرية فهي بسبب الفجوة الكبيرة 
بين الطبقات االجتماعية بسبب الوضع االقتصادي المختلف 
وعلى اثرها كانت حركة الضباط االحرار ضد الحكم الملكي 
مرادها  الثورة  وحققت  المزري  الوضع  هذا  عن  المسؤول 
جالء  اتفاقية  وتوقيع  ورحل  الحكم  عن  الملك  تنازل  حيث 
بالدستور  العمل  وإلغاء  نهائيًا  مصر  عن  البريطانية  القوات 
االقطاعي  النظام  على  والقضاء  السويس  قناة  وتأميم  القديم 
والسيطرة الرأسمالية، وبالتالي يثبت ان الثورات لها اثر كبير 
في التحوالت في النظام الحاكم والحالة الداخلية والخارجية 
ولكن يجب االنتباه هنا ان الثورات هذه كانت على يد الشعب 
وثم بسبب الخوف البنيوي من االحتالل تقلد الجيش الحراك 

وكانت الثورة بيد الجيش المصري ومسيطر عليها كليًا.
باإلشارة للتطور السياسي واالقتصادي في مصر بعد الثورة 
سياسي  تمثيل  وضع  سياسيًا  الثورة؛  من  مباشر  كتأثير 
لهوية الدولة عبر دعوات للمظاهرات واثبات البرنامج الخاص 
واإلسالمي  العلماني  بين  واالغلب  متفق  تجمع  او  بكل حزب 
المرحلة،  هذه  على  للجيش  العسكرية  بالرقابة  الشعور  مع 
واستغالل  العسكري  المجلس  ألداء  نقدهم  عن  االخوان  عبر 
للمشاعر  واستجماع  غضب  كمصب  الصهيوني  الجار 
وكذلك  الخارجي،  العالم  من  االخوان  واقترب  الشعبية 
التي  الكنيسة  اما  كالناصرية،  العلمانية  الحركات  مع  األمر 
ارادت التدخل األجنبي وإعادة االستقرار لرفضها األساسي 
السياسية  جديدة ضمن  مكتسبات  على  الحصول  مع  للثورة 
المصرية القادمة، اقتصاديًا منع االضراب وتدهور السياحة 
الكثير  وغيرها  التمويل  مشاكل  وظهرت  األجنبي  واالستثمار 

من القروض والمساعدات األجنبية.
بالتالي كان للثورة تأثير في محاولة األحزاب والدول األجنبية 
توقع القادم ومحاولة الوصول للسلطة السياسية التي ستحكم 
مصر قبل اآلخر عبر طرح األطماع بطريقة لطيفة وجميلة تقبل 
اقتصاديًا  اما  اطيافه،  بكل  عامة  المصري  المجتمع  قبل  من 

فساء الوضع كثيرًا.
خلع  في  كبير  اثر  لها  كان  التي  يناير   25 الشعبية  الثورة 
حسني مبارك عن كرسي الرئاسة، وادت الى بعث حياة جديد 
في نفوس الجيش المصري الذي عاد كحكم وبعيد عن األطر 
للنظام  مستقبليين  كممثلين  الدولة  في  المطروحة  السياسية 
الجيش  قام  التي  االنتخابات  بعد  ولكن  المدني،  السياسي 
الجيش  عاد  الحكم،  من  مرسي  محمد  بإقصاء  اثرها  على 
حكم  بإنهاء  تطالب  الثورة  كانت  بعدما  جماهيري  بتأييد 
على  السيسي  الفتاح  عبد  سيطرة  بعد  حتى  وكذلك  العسكر 
من  بداًل  العسكر  لحكم  وتفضياًل  هو  كما  الرأي  بقي  الحكم 
الحكم المدني وربما يعود ذلك لقوة االعالم الرسمي او التابع 
الطائفية والحزبية  للجيش المصري. الخالفات واالنقسامات 
بين التيارات المختلفة والتي تتفاقم كل يوم في مصر، كذلك 
الجيش  قبل  من  المستعمل  الصهيوني  الخارجي  الموضوع 
المصري كموضوع يثبت لهم اقدامهم في الحكم وذلك لخوف 
والدولي  اإلقليمي  للدعم  باإلضافة  الحرب،  من  المصريين 
على  المدنية  للدولة  ينظر  العالم  ان  مع  العسكر  حكم  لنظام 

انها الحل األفضل ألي نظام عالمي اال انه في مصر وبسبب 
ان  له  يريد  المصري  النظام  في  الكبير  والفساد  المصالح 

يبقى.
بعد الثورة تغير مضمون كتابة الدستور؛ نصت عملية تغيير 
الشعب  مجلس  أعضاء  يقوم  ان  الدستور  على  والموافقة 
لكتابة  تأسيسية  جمعية  بانتخاب  المنتخبين  والشورى 
يوم   15 بعد  ويعرف  أشهر  ستة  غضون  في  جديدة  دستور 
فقد  هباًء،  الثورة  مجهود  ذهب  ذلك  بعد  ولكن  الشعب،  على 
غير الدستور مرة أخرى بعد اسقاط حكم االخوان المسلمين 
في  هذا  الدستور  عن  اإلسالمي  التيار  تغييب  وتم   ،2014
معايير االختيار وظل الممثل الوحيد هو حزب النور السلفي 
الى  واقع غير مستند  تعكس  الوضعيات  وبالتالي كانت هذه 
محاكمة  بإجازة  العسكرية  القوانين  وبسبب  شعبية  قاعدة 
غير  األخرى  األحزاب  جعلت  عسكرية  محاكم  امام  المدنيين 
قادرة على التصرف، حدثت احتجاجات على دستور االخوان 

حتى صورة 30 يونيو والتي عزلت الرئيس او االقصاء.
الصدمة الكبيرة لثورة 25 يناير؛ باعتبار ان الثورة هي عملية 
نتائجها  في  وتتحكم  متعددة  ومراحل  مستويات  على  تحدث 
لسيطرة  خاضعة  االغلب  في  تكون  العوامل  من  مجموعة 
التدخالت  من  بد  ال  ولكن  الثوار  او  الثورة  في  الفاعلين 
ما  بالضبط  وهذا  القديمة  الدولة  او  السياسية  او  العسكرية 
المطالب  الحقت  والتي  انتهائها،  عقب  الثورة  هذه  في  حدث 
والكرامة  بالديمقراطية  تمثلت  والتي  الشعبية  المصرية 
والحرية والعدالة االجتماعية والتي قوبلت في البداية بالقمع 
الركود  ساد  الحقة  مرحلة  وفي  واالعتقال،  والقتل  العنفي 
السياسي ومن ثم صدمة إعادة بناء العالقات مع اآلخر التي 
لم تلئم الثورة بل شكلت أجساد كاملة في مصر وهذا بسبب 
مسيسين  الغير  استقطاب  على  جاهدًا  عمل  الذي  االعالم 

وعلى تدمير الثورة او االتفاق الشعبي على الثورة.
للثورة  المعارضة  ولكن  ثمارها  آتت  الثورة  ان  يثبت  وهذا 
والفساد المستشري في الدولة طغى على ثمار الثورة وأنهكت 
المصريين في  الذي عمل  الدستور  النهاية دمر  الشعب وفي 
ثورة 25 يناير على تقويمه بما يرغبون وبموافقة الكل المصري 
المصري  والحزب  المصري  للجيش  تابعا  أصبح  الذي 
الواحد، وكأنه يؤكد على ان الثورة كانت ورقة رابحة سابقا، 
على  للدولة  الحاكمون  والسياسيون  الجيش  سيطر  بعدما  
المسلمين  االخوان  ضد  كبيرة  بحمالت  قاموا  حيث  الثورة 
الهيبة  افراغ  وعملوا على اسقاط محمد مرسي وعملوا على 
انه  على  مؤكدين  المصري  الشعب  نفوس  المدني من  للنظام 
الجيش  هو  لهم  الحقيقة  المنجى  وان  عنصري،  بإطار  يأتي 
المصري وبالتالي فان أي محاولة مستقبلية في احداث ثورة 
والقتل  االعتقاالت  عبر  سريعًا  إجهاضها  سيتم  النظام  على 

الخفي وكذلك من الثورة المضادة للثورة الحقيقة للشعب.
ثورة  هناك  فإن  باجيك  اليساندرا  الصحافية  وبحسب  لكن 
تتخمر وستنتشر بعيدًا عن ميدان التحرير، فقد خرج المئات 
من المتظاهرين في 2019-9-20 وخصوصًا ان التظاهرات 
يا  “ارحل  المظاهرة  صاحت  السيسي،  حكم  منذ  ممنوعة 
سيسي وارحل اآلن” في عدة مدن مصرية وكان السبب فيها 
الضغط االقتصادي والقمع المستمر، ولكن السبب الرئيسي 
عن  كشف  الذي  والممثل  المقاول  علي  محمد  فيديوهات  هو 
والمشاريع  القصور  على  البالد  أموال  وتبديد  الفساد  حجم 
التي ال ضرورة لها وهو ما دفع المصريين الى الحراك وبالتالي 
الدولة،  في  الوضع  على  االحتجاج  علي شرارة  اعتبر محمد 
وكانت التوقعات أنه لربما تتطور الى ثورة ال ولكنها لم ترتق 
نسبيا الى ثورة 11 يناير في بداياتها. ولكن ما جرى هو أنها 
قد طرحت ارضًا بسرعة حيث وصل عدد المعتقلين الى ثالثة 
 13 مقابل  في  معارضة  مسيرة   132 خرجت  أن  بعد  آالف، 
تجمعا شعبيا للنظام، وعلى إثر ذلك تم قمع الشارع المصري 
األحزاب  وقيادات  والمحامين  الصحفيين  اعتقال  تم  حيث 
الهواتف  تفتيش  وتم  حتى  االنسان  حقوق  عن  والمدافعين 

المحمولة بدعوى الحفاظ على االمن والتصدي لإلرهاب.

الجزء الثالث: التحليل واالستنتاج:
التحليل:
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على  المرور  من  بد  ال  كان  أواًل  البحث  سؤال  على  لإلجابة 
نوعية الدولة وطبيعة حدوث التاريخ والحاضر لها وان وجب 
شكل  على  المرور  البداية  في  فكان  المستقبلية؛  التوقعات 
والتأثر  االنشاء  في  البنيوي  هو  الخيار  كان  والذي  الدول 
بنايات  أنتج  والذي  له  الالحق  الحاضر  على  القديم  بالنمط 
فوق ركام التاريخ البنيوي لدولة مصر والذي اتضح انه على 
العسكرية  المؤسسة  بين  والتداخل  العسكري  الحكم  أساس 
والدولة عبر تأثير المؤسسة العسكرية على النظام السياسي 
حالة  وفي   ،2011 الى   1953 من  ابتداء  للدولة  الحاكم 
العسكر  قام   2013  2011- مدني  الى مجتمع  الدولة  تحول 
الثقافة  إعادة  لمخطط  التنفيذ  من  سنتين  بسرعة  بإقصائها 
مع  له  بالحنين  والشعور  البنيوي  والنظام  للعسكر  المحبة 

جذب المشاعر الوطنية والشعارات العليا.
من  كان  تغير حيث  نفسه  العسكري  النظام  ان  بالذكر  جدير 
الرؤساء  عهود  في  بنيويًا  حدثت  التي  التغيرات  الواضح 
الناصر  عبد  جمال  الى  نجيب  محمد  من  ابتداء  المصريين 
الفتاح  عبد  وأخيرا  مبارك  حسني  الى  السادات  محمد  الى 
العسكرية  المؤسسة  حافظت  ذلك  مع  ولكن  السيسي، 
واالقتصادية  االجتماعية  الدولة  مسائل  في  االنخراط  على 
تقتضيها  التي  المصالح  وفقط  المصالح  عبر  والسياسية 
المحبة العسكرية والتي انتجت المصانع والدورات والقرارات 
للمحافظة  وحتى  النفسي  والدعم  المالي  الدعم  مع  لتتماشى 
الضباط  ثورة  منذ  مصر  في  والمبلور  المؤدلج  ارثهم  على 
األحرار حتى لو عنى ذلك انشاء تعامالت مع دول اعتبرتها 
السياسية البوليتيكية سيئة السمعة مثل الشراء من الصهاينة 
وروسيا  الصين  من  أخرى  مرة  والشراء  ألمريكا  والخضوع 

وغيرها من القرارات نحو تركيا وفلسطين والسعودية. 
بد  ال  كان  البحث  من  الثاني  بقسمه  الثاني  الجزء  في  الحقًا 
وكيف  السياسي  العسكري  التداخل  طبيعة  على  المرور  من 
تأسيسه  البنيوية في  المنهجية  النظر حول  بدأ إلثبات وجهة 
تصرفات  طبيعة  حول  الثقافة  بلورة  تم  كي  الوقت  وبنفس 
العسكر وكيف تأثروا وكيف تأثروا بهذه التأثيرات حتى انتج 
ما هو اليوم من حاضر في عهد عبد الفتاح السيسي والذي 
أظهر قدرتهم على التغلب على الكثير من الصعاب وخصوصًا 

التخصيص  البالد مع  إدارة  الرؤساء ومنهجياتهم في  بتغير 
المؤسسة  بين  االختالط  هذا  اظهار  تم  وكذلك  للعسكر، 
العسكرية وسياسية الدولة داخليًا باعتبار العسكر هم الثورة 

المضادة ألي عملية سياسية او قرار من الدولة.
اعتبار  يتم  كيف  نوقش  الثاني  الجزء  من  الثالث  القسم  في 
ذلك  تقرر  حيث  “فسادًا”  السياسي  العسكري  التداخل 
وثم  الجمهورية  العالمية  األنظمة  لطبيعة  الدولية  بالمعارف 
ثانيًا تقرر ذلك عبر مراجعة الحالة المصرية نفسها وقراءتها 
بواقعها السياسي والبوليتيكي؛ فعالميًا تكاليف الفساد اعلى 
من تكاليف التنمية والنمو ويقضي على األمن واألمان ويلغي 
المحبة والمواطنة الغيرة ويدمر التعليم وينشأ جيل يبحث عن 
المسائلة  كانت  وبالتالي   ، كريمًا  يعيش  حتى  النظام  ثغرات 
هي  بمصر  اإلشكالية  ولكن  أساسي  مكافح  هي  والرقابة 
بمصر  الخاص  الوضع  الى  انتقل  وهنا  حراميها”  “حاميها 
واالنعدام  االقتصادية  المشاريع  على  العسكر  سيطرة  وهي 
وبالتالي  للنظام  السياسي  والضياع  والرشوة  الضريبي 
الحركات  وبين  العسكرية  المصالح  ارجل  بين  الدولة  ضياع 
السياسية والتي غالبًا ما تسيطر عليها المؤسسة العسكرية 
لهم  الحامي  في  والثقة  األمان  هي  مصر  فإشكالية  وبالتالي 
فكيف بالشركات الخاصة وكيف باألحزاب العنصرية لنفسها 

في مصر.
العسكري  الفساد  فان  الثاني،  للجزء  كتحليل  النهاية  في 
السياسي في مصر مر واقع وُيحارب العساكر من اجل ابقائه 
عبر غفلة وجهل الشعب المؤدلج ثقافيًا حتى يقف الى جانب 
المؤسسة العسكرية، وكذلك تم اظهار ان المسبب لهذا الفساد 
العسكري هي البنية التي أسست وبنت الحاضر والمستقبل 
الرئاسية  األزمان  في  ظهر  وبالتالي  العسكري  الفساد  على 
المختلفة أنواع المصالح المرتبطة بالعسكر اقتصاديًا والتي 

دفعتهم الى كل هذا الفساد البنيوي.
حالة  عن  تحدث  الذي  للمبحث  الثالث  الجزء  بخصوص 
اإلصالح التي يمكن ان تتم على هذا الواقع البنيوي، فواقعيًا 
يمكن الحصول على طريقين لإلصالح وهما الثورة واإلصالح 
المنظمات  عبر  والدساتير  بالقانون  المرتقب  الداخلي 
واألحزاب والمؤسسات وغيرهم بطريقة بطيئة ورقيبة سلمية.

العسكري  والفساد  الفساد  ضد  الشعبية  الثورات  فعالية 
تجربتها  كبحت  فقد  كبيرًا  نجاحًا  ونجحت  أفلحت  المصري 
على  انتصرت  والحقًا  الملكي  االستبدادي  النظام  األولى 
النظام العسكري في الحكم، بالرغم من عودة الحكم العسكري 
ويمكن بأن الشعب لم يحتمل البنية الكبيرة الضخمة للسيطرة 
االعتقاالت  وثم  احبطها  الدولة  في  ما  كل  على  العسكرية 
والقتل لكل من صمد زاد الطين بال وبالتالي دمرت الثورة 25 
يناير بالرغم من نجاحها، ودليل ذلك ما جرى 2019 بخروج 
العسكري  النظام  من  غرة  حين  على  أخرى  مرة  المظاهرات 
لم  المضادة  الثورة  ان  اال  للثورة  األول  االقتالع  من  بالرغم 
مستمرًا  امرًا  وليس  االصلية  الثورة  يواجه  عدوانا  اال  تكن 

ومحتشدًا مثل أفكار الثورة وغيرها. 
العسكري  للفساد  المؤسساتية  اإلصالحات  مسمى  تحت 
الن  الحالي  الرئاسي  العهد  في  دراستها  تم  التي  المصري 
الماضي كان انتهاء لتدمير الثورة؛ تضمنت الدراسة مجموعة 
من القوانين التي طبقت ومجموعة من القرارات والتي وضعت 
والفساد  الفساد  على  والتعديالت  اإلصالحات  تسمية  تحت 
العسكري خصوصًا، ولكن المفاجأة ألن كل هذا كان تسميات 
فقط وفي الحقيقة كلها زيادة في الفساد للمؤسسة العسكرية 
في مصر على المستويين القانوني والسياسي، وبالتالي وفي 
النهاية كانت العودة للنية التي لن تدفع الفساد عن مصر ولن 
من  السلمية  التعديالت  او  البطيء  التغيير  اما  المجال  تفتح 

داخل الحكومة نفسها.

االستنتاج:
االعتبارات  ماهية  )حول  البحث  إشكالية  على  جوابًا 
في  العسكرية  المؤسسة  وتطبيقات  أفكار  على  والتأثيرات 
مصر(، ظهر التوافق مع الفرضية حول الجواب على إشكالية 
اثباته  تم  ما  وهذا  الثقافية،  النظام  بنية  في  المتمثلة  البحث 
بالمؤسسة  عالقتها  وطبيعة  واختالفاتها  البنية  تعريف  في 
العسكرية وكيف ان ذلك يعتبر فسادًا وكيف ان اإلصالحات 
قوة  ولكن  الثورات  هو  أفلح  ما  بل  تفلح  لم  بنيويًا  الداخلية 
البنية قضت على الثورة، بالرغم من تمسكي من خيار الثورة 

كحل وبالرغم من صعوبته.
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تقرير

السيد  طرحه  تساؤل  بنقل  مقالته  كاتز  الكاتب  افتتح 
حسن نصر اهلل في خطابه الذي ألقاه في 5 يناير، »ما 
الواليات  قيام  من  يومين  بعد  العادل؟«،  القصاص  هو 
قاسم  اإليراني  القدس  فيلق  قائد  باغتيال  المتحدة 
المهندس  أبوالمهدي  الشعبي  الحشد  وقائد  سليماني، 

بطائرة بدون طيار ببغداد.
بأنه مع عدم وجود أي مسؤول أمريكي  الكاتب  يضيف 
»على قدم المساواة مع سليماني أو المهندس« ، حسب 
»الوجود  على  الرد  هو  الجواب  كان  اهلل،  نصر  تقدير 
ينبغي  ال  إنه  قال  منطقتنا«.  في  األمريكي  العسكري 
»القواعد  ولكن  األمريكيين،  بالمدنيين  األذى  إلحاق 
ضابط  وكل  األمريكية،  الحربية  والسفن  األمريكية، 
في الشرق األوسط سيكون القصاص  وجندي أمريكي« 

العادل.
اهلل  حزب  يبدأ  أن  المرجح  غير  من  بأنه  الكاتب  يقول 
توتره  وللحزب  وحده.  المتحدة  الواليات  مع  معركة 
أن  كما  بشأنه،  يقلق  الذي  »إسرائيل«  مع  الخاص 
االحتجاجات الداخلية تهدد قبضته السياسية في لبنان. 
مضيفًا أن الحزب تكبد خسائر فادحة في سوريا، حيث 
بشار  الرئيس  لدعم  إيران  مع  جنب  إلى  جنًبا  حارب 
األسد. مؤكدًا أن عدم الرغبة في الحرب ليس هو نفسه 

عدم االستعداد لخوض الحرب.
منذ  اليوم  لهذا  استعد  اهلل  حزب  بأن  الكاتب  يرى 
في  وااللكترونية  العسكرية  قدراته  ببناء  وقام  عقود، 
العالم من أجل الرد على  لبنان والشرق األوسط وحول 
الواليات المتحدة وأي طرف آخر قد ينضم إلى الحرب 
الحزب  لإللتزم  نظرًا  أنه  مؤكدًا  وحلفائها.  إيران  ضد 
أيديولوجيًا وعسكريًا مع إيران، قد ال يكون أمامه خيار 

سوى الدخول في صراع مع الواليات المتحدة.
يعتقد الكاتيب بأن الهجوم الصاروخي اإليراني األسبوع 
القوات  تستضيفان  عراقيتين  قاعدتين  على  الماضي 
األمريكية كان هو رد طهران األولي والرمزي والصريح 
في  الكامل  الرد  سيتجلى  كما  سليماني.  اغتيال  على 
سيبرز  أنه  المرجح  ومن  القادمة،  والسنوات  األشهر 

حزب اهلل في دور البطولة.
يشير الكاتب إلى أنه من أجل تجنب المواجهة التقليدية 
القدس  فيلق  يحاول  قد  المتحدة  الواليات  مع  المباشرة 
وحزب اهلل تنظيم حملة إقليمية من الهجمات غير المتماثلة 
في الشرق األوسط أو خارجه. سيكون هدفهم هو تعطيل 
وضباط  والدبلوماسيين  الجنود  عمليات  وتقييد  وتهديد 
في  تواجدهم  فائدة  أن  درجة  إلى  األمريكية  المخابرات 

الشرق األوسط لم تعد تفوق التكاليف.

اإلخوة في السالح
أوائل  في  اإليراني  القدس  فيلق  قبل  من  تأسيسه  منذ 
التوازن  لتحقيق  وسعى  اهلل  حزب  صاغ  الثمانينيات، 
عسكري  جهاز  له  لبناني،  كممثل  األولى:  هوياتين.  بين 
قادر على  قوي  واقتصادي  واجتماعي  وديني  وسياسي 
الشيعة.  ناخبيه  وتمكين  المحلية  بأهدافه  النهوض 
بصفته حليف إليران، مواٍل لما يسمى بمحور  والثانية: 
المقاومة، والذي يشمل النظام السوري وحماس والفواغل 
مثل  المختلفة  اإلقليمية  الشيعية  المسلحة  الدول  غير 

الحشد الشعبي.
الهوايتين كانت صعبة.  بين  الموازنة  بأن  الكاتب  يعتقد 
والواليات  إيران  بين  التوترات  اندلعت  العقود،  مر  على 
اهلل  حزب  ووجد  دوري،  بشكل  و”إسرائيل”  المتحدة 
إيران  دعم  إلى  ساعيًا  ضيق،  خط  على  يسير  نفسه 
عسكريًا دون إثارة رد أمريكي يهدد إنجازاته في لبنان.

عبر  الهجمات  تصاعدت   ،2006 في  أنه  الكاتب  يذكر 
حملة  إلى  لتصل  و”إسرائيل”  اهلل  حزب  بين  الحدود 
لبنان  جنوب  في  مدمرة  “إسرائيلية”  وبرية  جوية 
إلى تجنب  الحين، سعى حزب اهلل  وبيروت. ومنذ ذلك 
وبداًل  “إسرائيل”.  مع  الضرورية  غير  العدائية  األعمال 
من ذلك، ركز الحزب على الردع من خالل بناء ترسانة من 
ومحسوبة  متناسبة  ردود  وإصدار  المتقدمة  الصواريخ 

“اإلسرائيلية”. للهجمات 
-والتي  الكاتب كاتز بأن ضخامة ضربة سليماني  يقول 
أودت بحياة كل من الراعي اإليراني لحزب اهلل، وقائد 
لحزب اهلل-  عراقي  حليف  أقرب  وهو  الشعبي  الحشد 
يكون  لن  إيران  على  واالعتماد  االنتقام.  تستلزم  قد 
الدافع الوحيد لمثل هذا العمل. ومن المرجح أن يشعر 
أنصاره  أمام  تصميمه  إظهار  إلى  بالحاجة  اهلل  حزب 
الواليات  تستعد  أن  اهلل  حزب  يخشى  وقد  وخصومه. 
يرجح  الحالة  هذه  وفي  للهجوم،  و”إسرائيل”  المتحدة 
غير  بقدراته  بتذكيرهما  البلدين  ردع  إلى  يسعى  أن 

المتناظرة.
اهلل  حزب  لحملة  الممكن  من  أنه  إلى  الكاتب  يشير 
ولكن  عديدة،  أشكااًل  تأخذ  أن  المتحدة  الواليات  ضد 
العنف  أعمال  من  سلسلة  من  تتكون  أن  المرجح  من 
سيكون  الوقت.   مرور  مع  تتصاعد  والتي  المحسوبة 
في  المتحدة  الواليات  حرية  تقييد  هو  منها؛  الهدف 
أهداف  تضرب  التي  االمريكية  الهجمات  وردع  العمل 
األدوات  استخدام  اهلل”  “حزب  لـ  يمكن  كسليماني. 
والمعلومات،  واإللكترونية  والمخابراتية  العسكرية 
أو سرًا عبر مجاالت  ذلك بشكل علني  يفعل  أن  ويمكنه 
الحاجة  أو  االستراتيجية  أهدافه  على  اعتماًدا  متعددة، 

إلى سياسة اإلنكار المعقول. كما سيتم بناء معايير مدى 
من  المتصور  التهديد  شدة  على  بناءًا  الهجمات  شدة 
األهداف  تكون  بحيث  و”إسرائيل”،  المتحدة  الواليات 

مثيرة للدهشة ولكنها منطقية في النهاية.
من المرجح أن تبدأ مثل هذه الهجمات على أرض حزب 
الوجود  سيكون  حيث  لبنان،  في  جماهيره  ووسط  اهلل 
منطقية.  األكثر  الهدف  هو  المتحدة  للواليات  العسكري 
كما سيتم نشر العشرات من القوات األمريكية في قواعد 
متعددة في جميع أنحاء البالد لتدريب ومساعدة الجيش 

اللبناني.
مباشرة  القوات  هذه  مهاجمة  من  بداًل  بأنه  الكاتب  يرى 
والمخاطرة برد فعل مدمر، يمكن لحزب اهلل أن يستخدم 
الجوية  العمليات  لعرقلة  إنكارها  يمكن  التي  الصواريخ 
إلقاء  يمكن  التي   - الناسفة  والعبوات   ، األمريكي 
التحركات  لتقييد   - السنة  المسلحين  على  فيها  اللوم 
أن  يمكن  ذلك،  إلى  واالضافة  األرض.  على  األمريكية 
للتشويش  والكترونية  السيبرانية  الهجمات  تستخدم 
مسؤولي  هويات  وكشف  االمريكية  االتصاالت  على 

المخابرات االمريكية ومصادرهم اللبنانية.
وسائل  على  والتضليل  الدعاية  وباستخدام  ذلك،  وبعد 
كبيرة  أعداد  حشد  يتم  أن  يمكن  االجتماعية،  االعالم 
الدبلوماسيين  على  للحفاظ  “العفويين”  المحتجين  من 
في  محاصرين  المخابرات  وضباط  األمريكيين 
مجمعاتهم. كما يمكن لحزب اهلل أيضًا أن يحاول خطف 
أو اغتيال مسؤولين أمريكيين، ولكن بما ال يصعد التوتر 
بشكل كبير، فإنه من المرجح أن يحتفظ بهذه الخيارات 

كخيارات احتياطية على المدى القصير.
يضيف الكاتب أنه باإلضافة إلى تحييد الواليات المتحدة 
فعليًا من لبنان، قد يبدأ حزب اهلل في مهاجمة مصالح 
األوسط.  الشرق  أنحاء  جميع  في  المتحدة  الواليات 
وبعيدًا عن مكونه ومصالحه األساسية، سيكون الحزب 
كما  عدواني.  عسكري  اجراء  التخاذ  استعدادًا  أكثر 
سيسعى حزب اهلل بالتعاون مع فيلق القدس إلى إظهار 
مدى انتشار محور المقاومة وتحاوز القوات األمريكية. 
ولدي الحزب مقاتلون في سوريا والعراق واليمن يمكنه 
دعوتهم إلى تنفيذ هجمات مماثلة ضد القوات والمنشآت 

األمريكية.
أعضاء  مع  اهلل  حزب  يعمل  أن  يمكن  للكاتب  ووفقًا 
بالعراق،  الشعبي  الحشد  مثل  المحور،  في  آخرين 
الشيعة  المقاتلين  من  وآالف  اليمن،  في  والحوثيين 
السوريين واألفغان والباكستانيين الموالين، لشن مزيدًا 
في  لديهم خبرة  المقاتلون  فهؤالء  العلنية.  الهجمات  من 
األسلحة.  من  متنامية  ترسانة  ويمتلكون  الحرب  ميدان 
اهلل  حزب  وقادة  اإليرانيين  للقادة  موالون  أيضًا  وهم 
علن  -وسيكونون  وتجهيزهم  بتدريبهم  قاموا  الذين 
استعداد للقتال والموت من أجل المحور بعد استشهاد 

سليماني.
يرى الكاتب بأنه من خالل حملة متواصلة من الهجمات 
على منشآت الواليات المتحدة، واالتصاالت، وخاصة إذا 
تصاعدت التوترات، فإن هذه القوات الشيعية المتحالفة 
تعمل  أن  المتحدة  الواليات  على  الصعب  من  ستجعل 

بشكل متزايد في معظم أنحاء الشرق األوسط.

حزب الله أعد لهذه الخطوة منذ عقود 

الحدث- جهاد الدين البدوي

نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقااًل للزميل في برنامج األمن الدولي بمركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية برايان كاتز، وتحدث فيه أنه يمكن لحزب الله اللبناني أن يلعب 

دور البطولة في انتقام إيران على اغتيال سليماني.
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إقليمية  بطاقة  يمتلك  اهلل  حزب  أن  إلى  الكاتب  يشير 
التهديد الذي يشكله على الحليف اإلقليمي  أخرى للعب: 
األقرب للواليات المتحدة، “إسرائيل”. وبما أن حزب اهلل 
فإن  الشام،  بالد  في  إيران  عن  األمامي  الدفاع  هو خط 
الحزب منظمة مدربة ومسلحة في المقام األول للصراع 
مع “إسرائيل”، سواءًا كان ذلك بشكل مباشر مثل حرب 
إيران  بين  إقليمية  بحرب  الدخول  من خالل  أو   ،2006

“وإسرائيل” لكي تصبح لبنان الجبهة الرئيسة.
مع  بحرب  الدخول  يريد  ال  اهلل  أن حزب  الكاتب  يعتقد 
“إسرائيل”، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين الواليات 
هذه  لمثل  االستعداد  أهبة  على  ولكنه  وإيران،  المتحدة 
من  هائلة  ترسانة  يمتلك  الحزب  أن  مضيفًا  الخيارات. 
لشن  طيار  بدون  الطائرات  من  وترسانة  الصواريخ 
منشآت  وضرب  “إسرائيلية”  أهداف  على  هجمات 
أمريكية في “إسرائيل” وكذلك لشن هجمات على السفن 

الحربية األمريكية العاملة في البحر المتوسط.  
وما   - الرهيب  السيناريو  هذا  وباستثناء  الكاتب:  يتابع 
 – وإيران  المتحدة  الواليات  بين  شاملة  حرب  تندلع  لم 
فإنه يبقى أمامه سيناريو غير مرجح، فيمكن لحزب اهلل 
االستفادة من روابطه العميقة مع النشطاء الفلسطينيين 
هجمات  شن  أجل  من  وحماس  اإلسالمي  الجهاد  مثل 

أصغر نطاًقا لكنها فتاكة داخل “إسرائيل”.
هجمات  اهلل  حزب  يشن  أن  إمكانية  إلى  الكاتب  ينوه 
يصفها  هجمات  عبر  األوسط،  الشرق  خارج  انتقامية 
أمني  بذراع  اهلل  حزب  يحتفظ  “باالرهابية”،  الكاتب 
خارجي، ربما بعشرات الخاليا في القارات الخمس. فقد 
العقود  مدى  على  بصبر،  المنظمة  هذه  اهلل  حزب  بنى 
الماضية، بدعم من إيران، تحسبًا لمثل هذا اليوم، عندما 
ماسة  بحاجة  اهلل  حزب  وقيادة  اإليرانية  القيادة  تكون 
لالنتقام أو إظهار قدرتها على القتال في ساحة المعركة 
لتقييم  ووفقًا  اختيارهم.  من  ومكان  وقت  في  العالمية 
اهلل  حزب  فإن  الماضي،  العام  األمريكية  االستخبارات 

مجموعة  تنفيذ  على  القدرة  على  سيحافظ  األرجح  على 
في جميع  األمريكية  المصالح  الهجوم ضد  من خيارات 

أنحاء العالم.
يضيف الكاتب بأنه ربما خلص حزب اهلل وإيران بالفعل 
المميت  “اإلرهابي”  الرد  يبرر  سليماني  مقتل  أن  إلى 
عندما   ،1992 عام  لحساباتهم  ووفقًا  لالنكار.  والقابل 
زعيمه  على  “إسرائيلي”  هجوم  على  بالرد  الحزب  قام 
نحو  مفخخة  شاحنة  بقياده  الموسوي،  عباس  آنذاك 
باألرجنتين،  آيرس  بوينس  في  “اإلسرائيلية”  السفارة 

مما أسفر عن مقتل 29 شخًصا وإصابة المئات.
يقررا  أن  يمكن  وإيران  اهلل  حزب  بأن  الكاتب  يرجح 
أجل  من  احتياطًا  العالمية  األصول  بهذه  االحتفاظ 
الطوارئ الشديدة المتمثلة بنشوب حرب شاملة. وفي كلتا 
الخارجي  الحزب  ذراع  ينظر  أن  المرجح  من  الحالتين، 
بأخذ االحتياطات  المتحدة  الواليات  بينما تنشغل  وقتها 
في  الضعيفة  األمريكية  المنشآت  عن  بالبحث  القصوى؛ 
األمن  قوات  تكون  حيث  األوسط  الشرق  خارج  بلدان 
مثل  لجماعات  اللوم  توجيه  ويمكن  ضعيفة،  المحلية 
تنظيم “الدولة اإلسالمية” أو تنظيم القاعدة. واذا استمر 
للحزب  الخارجي  الذراع  يحاول  فقد  بالتصاعد،  التوتر 
بأن  ُيعرف  حيث  مباشرة،  المتحدة  الواليات  باستهدف 

حزب اهلل لديه عناصر هناك.

العدو الذي ال يمكن التنبؤ به
يرى الكاتب بأن مرحلة الهجمات االنتقامية ضد الواليات 
أي  في  أو  األوسط  الشرق  في  سواء  ستأتي،  المتحدة 
مكان آخر، حيث ستواجه مخاطر حزب اهلل. والواليات 
اغتيال  بعد  قصوى  تأهب  حاله  في  وحلفاءها  المتحدة 
يحاول  عملية  أي  ويحبطون  يكتشفون  وقد  سليماني، 
وشركاء  اهلل  حزب  يخشى  وربما  بها.  القيام  الحزب 
االنتقام  المحور أيضًا من  إيران اآلخرون ووكالءها في 
على  االنتقام  عن  التراجع  إلى  يسعون  وقد  األمريكي، 

االنتقام.  في  إيران  رغبة  من  الرغم  على  القريب،  المدى 
بذلك؛ ألن  للقيام  الخاصه  وقد يكون لحزب اهلل دوافعه 
حاليًا  يحتجون  اللبنانيين  المواطنين  من  آالف  مئات 
على حكومتهم وعلى دور حزب اهلل فيها في ظل ضعف 
اقتصاد البالد. كما أن الدخول بحرب مدمرة مع الواليات 
الدعم  يحبط  أن  شأنه  من  الحالي  الوقت  في  المتحدة 

الشعبي للجناح السياسي للحزب.
يضيف الكاتب بأن حزب اهلل يواجه اآلن خصمًا ال يمكن 
التنبؤ به في الواليات المتحدة. وقد تم استنزاف حساب 
العسكري  القرار  صنع  وعملية  االستراتيجي  نصراهلل 
من خالل عقود من الصراع مع “إسرائيل”. ومنذ حرب 
مشتركًا  فهمًا  اهلل  وحزب  إسرائيل  طورت   ،2006
إجراء  خالل  من  التصعيد  إلدارة  ونظامًا  للتناسب، 
اختبارات دورية ولكن متسقة في ساحة المعركة. ونتيجة 
لذلك، فإن الطرفين يفهمون الخطوط الحمراء لكل منهما، 
التي  الردود  معايير  وضع  وكيفية  تجاوزها،  وعواقب 

تسمح للجانبين بإعالن االنتصار والعودة إلى الوطن.
يعتقد كاتز بأنه ال يمكن لحزب اهلل معرفة ما إذا كانت 
بهذه  ستلتزم  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة 
التقدير  سوء  يؤدي  وقد  للعبة،  الرسمية  غير  القواعد 
الهجمات  الستيعاب  المتحدة  الواليات  استعداد  بشأن 

إلى تصعيد سريع يهدد مصالح الحزب في لبنان.
يتابع الكاتب: إذا كان ترامب قد أثبت أي شيء عن طريق 
مستعد  فإنه  أسالفه؛  عكس  على  فإنه  سليماني،  إغتيال 
محور  وقادة  اإليرانيين  ضد  المميتة  القوة  الستخدام 

المقاومة.
الرئيس  على  ينبغي  بالقول:  مقالته  كاتز  الكاتب  يختتم 
األمريكي أن يكون مستعدًا لالنتقام الذي يستبعه حتمًا: 
في  اهلل  نصر  هدد  كما  األمريكيين«،  الجنود  »توابيت 
األرجح  على  وربما  يناير،   5 في  ألقاه  الذي  خطابه 
المخابرات  وضباط  األمريكيين  الدبلوماسيين  توابيت 

والمواطنين العاديين أيضًا.
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إضاءات

بقلم: نبيل عمرو

سالم الجيوش وسالم الغاز
إسرائيل  مع  العربية  الجيوش  خاضتها  التي  الحروب  خالصة 
منذ منتصف القرن الماضي، أّدت وبفعل متغيرات إقليمية ودولية 
إلى إنجاز معاهدات سالم أبرمتها دولتان عربيتان مع إسرائيل، 

إضافة إلى اتفاقات وتفاهمات أولية أبرمها الفلسطينيون.
ثم  الفلسطينيين  اتفاقيات  وتعثرت  الدول  اتفاقيات  صمدت 
انهارت أخيرا، المصريون واألردنيون حصلوا على كل أرضهم، 
ولم  المصرية،  الرسمية  الرعاية  تحت  غزة  تعد  لم  أن  بعد  ذلك 
تعد الضفة جزءا من المملكة الهاشمية، مع استثناء جزئي وهو 
في  المقدسة  األماكن  على  أردنية  بسيادة  إسرائيل  اعتراف 

المدينة األصعب من كل النواحي القدس.
وفي الوقت الراهن، خرجت الجيوش من المعادلة، إذ كما قال المرحوم أنور السادات بأن حرب 
أكتوبر 73 هي آخر الحروب، كان يقصد مصر ومن يماثلها في الدول العربية في أمر العالقة مع 
إسرائيل. كان موضوعيا في تقويمه وتقديره، فالدول العربية صاحبة الجيوش تبنت مقولته وفق 

نظرية ال حرب بدون مصر.
ولبنان  سوريا  النزاع  أطراف  باقي  مع  يكتمل  لم  الذي  اإلسرائيلي،  األردني  المصري  السالم 
إسرائيل،  مع  موسمية  أو  جزئية  حروب  إلى  الثالثة  األطراف  انجرار  يمنع  لم  والفلسطينيين، 
حروبهم  تتوقف  فلم  الفلسطينيون  أما  بها،  والمناورة  اللبنانية  الجبهة  تحريك  من خالل  سوريا 
وهو  أدى  متوازن،  غير  سالم  مشروع  في  تورطهم  بعد  حتى  اإلسرائيليين  مع  حجمهم  وبقدر 
وتعزيز  االحتالل  استمرار  مع  الطرفين  بين  تفاوضي  حل  إنجاز  استحالة  إلى  الطريق  أول  في 

السيطرة على مقدرات الفلسطينيين إلى أمد غير معلومة نهايته.
إسرائيل التي كانت تسعى ألن تكون دولة معترف بها من بين دول الشرق األوسط، وكان العرب 
الحروب في تحقيق مصالحها  االعتماد على  يقلل من  ذلك؛ وجدت سبيال إضافيا  يمنعون عنها 

الستقرار  وضرورية  إيجابية  دولة  إنها  لمقولة  ترويجها  خالل  من  نفوذها  فطورت  األساسية، 
الشرق األوسط وخدمت ذلك بعالقات من تحت الطاولة ومن فوقها، ما وفر لها بعض مصداقية 
لزعمها بأنها نجحت في تحويل أعداء األمس الى أصدقاء اليوم، ذلك قبل أن يدخل عامل جديد 
بدأ ضخه  الذي  الغاز،  إنه  وتطبيعها،  العالقات  تطوير  أمر  في  عليها  يتفوق  أو  الجيوش  يوازي 
لألردن هذه األيام ولمصر قريبا فيما بعد، ثم ألوروبا عبر قبرص واليونان حيث وقعتا اتفاقا مع 
إسرائيل وصل حد التحالف الكامل، بما في ذلك حماية أنابيب الغاز إلى أن تصل إلى مصباتها 

في قلب أوروبا، وكل ذلك تحت سمع وبصر تركيا وسلطانها العثماني أردوغان.
أما  جميعا،  ألطرافها  مادية  وأرباحا  مكاسب  وتضمن  طويل،  زمني  لمدى  هي  الغاز  اتفاقيات 
إلى  الغاز  أمر  في  مؤجلون  اللبنانيون  أخرى،  حسبة  معهم  أو  فلهم  واللبنانيون  الفلسطينيون 
أما  ذلك،  سيتم  متى  يعلم  وحده  واهلل  إسرائيل  مع  الحدود  ترسيم  في  األمريكيين  نجاح  حين 
الفلسطينيون الذين لهم مخزون غاز في البحر وتحت السيطرة اإلسرائيلية، فإن أمرهم على هذا 
الصعيد مؤجل إلى أمد ال تعرف نهايته، فاإلسرائيليون تفاوضوا مع الفلسطينيين حول هذا األمر 
أيام شهر العسل الذي كانت فيه العالقة بين الطرفين في أفضل حاالتها، أما اآلن فلن يحصل 
وزبائن  أنهم مجرد مستهلكين  أي  وغيرها  إسرائيل  من  يشترونه  ما  إال  الغاز  من  الفلسطينيون 

وليسوا شركاء أصحاب حق.
بعد أن أغلق األردنيون والمصريون ملف الغاز مع إسرائيل وتجاوزا االعتراضات الداخلية على 
واللبنانية،  الفلسطينية  الجبهتين  على  للتدخل  االستعداد  أهبة  على  يقف  الغاز  فإن سالح  ذلك، 
ومع أنه دخل على الجانب الفلسطيني في ثنايا تفاهمات التهدئة التي تجري محاوالت إنضاجها 
الطرفان  يدخل  أن  األقدار وحدها  ما شاءت  إذا  الحاسم سيكون  أن دخوله  إال  هادئة،  نار  على 
كان  وإذا  الملفات،  كل  إغالق  منه  يراد  نهائي  لبلوغ حل  في محادثات  واإلسرائيلي  الفلسطيني 
القول الدارج بأن الحاجة أم االختراع، فإن دخول الغاز على الخط وبصورة فعالة سيجسد مقولة 

جديدة عنوانها الحاجة أم التنازالت.
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صـحـيــفــة اقـتـصاديــة اجـتـمـاعـيــة ثقافية

ذلك  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  هدايا  تتوقف  لم   
سنوات  ثالث  منذ  المضحك  والمهرج  األحمق  الرئيس 
على  تطلق  التي  فاألوصاف  القارئ  وليعذرنا  إلسرائيل، 
ترامب ليست من صنعي؛ إنما هكذا يصفه اإلعالم األمريكي 
تتولى  التي  األمريكية  اإلدارة  سطوة  رغم  الدولي  واإلعالم 

الترويج لرئيس الواليات المتحدة األحمق ترامب.
مسؤول  أطلقه  توصيفا  لترامب  التوصيف  هذا  ويستدعي 
القرن  ثمانينات  في  إسرائيل  وزراء  رئيس  على  إسرائيلي 
الحقير  القزم  لهذا  “كيف  فيه  قال  الماضي اسحق شامير، 
يمثل  لكي  كاألراغوز  الدولي  المسرح  على  يتحرك  الذي 

إسرائيل”.
وبمصالح  الدولي  بالقانون  األحمق  ترامب  دونالد  يضرب 
خاطر  ألجل  الحائط،  عرض  وتعاقداتها  المتحدة  الواليات 
إسرائيل، بل ألجل خاطر بنيامين نتنياهو الغارق في الفساد 
حتى أذنيه والمالحق قضائيا في الكيان اإلسرائيلي يريد أن 

ينقذه من العدالة والسجن الذي ينتظره.
الفاسد  نتنياهو  لبنيامين  األحمق  ترامب  هدايا  أولى  كانت 
بادئ  خيل  التي  القرن.  صفقة  عن  مبهما  إعالنا  والكاذب 
من  سبقه  عما  مختلف  رئيس  من  جادة  محاولة  أنها  األمر 
رؤساء أمريكيين لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي 
هي  وما  الزمان.  من  قرن  مدى  على  الحل  على  استعصى 
وراء  الصفقة واحدا  تتكشف عناصر  بدت  إال أسابيع حتى 

اآلخر.
اعترف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، وقرر نقل سفارة 
القرار وشرع في بناء مقر للسفارة في  إليها، ونفذ  أمريكا 
أية  قبل  القدس  موضوع  يحسم  بذلك  أنه  منه  ظنا  القدس، 
مفاوضات محتملة حول تسوية ما للقضية الفلسطينية، كانت 

هذه هي الهدية األولى من ترامب األحمق ترامب الفاسد.

كانت  التي  األمريكية  المساعدات  قطع  كانت  الثانية،  هديته 
تقدمها أمريكا لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
“األونروا” ومحاولة عدم التجديد للوكالة في تقديم خدماتها 
هي  التي  الالجئين  قضية  ينهي  بذلك  أنه  منه  ظنا  وحلها، 
عام  نشأ  الذي  اإلسرائيلي   – الفلسطيني  الصراع  جوهر 
الفلسطينيين من وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم  بطرد   1948
حق  أيضا  ويلغي  األرض،  أركان  أربعة  في  وتشريدهم 
الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو حق  الثابت لالجئين  العودة 
دولة  بإنشاء  اعترف  الذي  والقرار  الدولية  الشرعية  كفلته 

الكيان االسرائيلي.
 والهدية الثالثة من ترامب األحمق إلى نتنياهو الفاسد، تمثلت 
المتحدة  الواليات  تقدمها  كانت  التي  المساعدات  قطع  في 
في  فلسطين  سفارة  أو  مكتب  وإغالق  الفلسطينية  للسلطة 
رفضوا  الذين  الفلسطينيين  على  ضغط  كوسيلة  واشنطن 
الشعب  بحقوق  إجحاف  ومن  القرن   صفقة  من  يتبدى  ما 
طليعة  وفي  للتصرف،  القابلة  وغير  الثابتة  الفلسطيني 
المتصدين للصفقة الرئيس أبو مازن والذي بان موقفه وما 
زال المعطل إلعالن الصفقة المؤامرة، وألنه تلقى قبوال عربيا 
ودوليا، بل وألقل تم تجميدها ولكن يتم البلوغ ببعضها كلما 

دعت حاجة نتنياهو الفاسد إلسناد أو دعم أمريكي.
اليمين  حكومة  على  الحفاظ  في  الفاسد  نتنياهو  فشل 
تشكيل حكومة  في  وفشل  أولى  النتخابات  ودعا  المتطرف، 
عن  باإلعالن  جديدة  هدية  األحمق  ترمب  ومنحه  برئاسته، 
إسرائيل،  إلى  المحتل  السوري  الجوالن  بضم  االعتراف 
اسمه  يحمل  كيبوتسا  له  أنشأ  بأن  الفاسد  نتنياهو  وكافأه 
فأعلن شرعية  األحمق في هداياه  وزاد  الجوالن،  أرض  في 
الفلسطينية المحتلة  المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 
ولم يسعف ذلك نتنياهو الذي  عام 1967 )الضفة الغربية( 

يمينية  تشكيل حكومة  في  وفشل  ثانية  انتخابات  إلى  ذهب 
برئاسته.

الفاسد  لمساعدة  الهدايا  تقديم  عن  األحمق  يتوقف  ولم 
فأعلن عن عدم ممانعته ضم  الثالثة،  االنتخابات  في معركة 
الجنرال  واغتال  إلسرائيل،  الميت  البحر  وشمال  األغوار 
بنيامين  عّل  االنفجار  حافة  على  المنطقة  ووضع  سليماني 
في  يفوز  أن  ودوليا  قضائيا  المالحق  الفاسد  نتنياهو 

االنتخابات القادمو وينجو من السجن.
كل ذلك يندرج تحت القول المأثور “حكي تأحك لك” فترامب 
سنة  في  اليهود  وأصوات  إسرائيل  إلى  بحاجة  األحمق 
إلى  بحاجة  هو  نتنياهو  كما  األمريكية  للرئاسة  االنتخابات 

دعم أمريكا.
عالقات  وتتعقد  األمريكي  الشعب  مصالح  تتعطل  أن  أما 
الواليات المتحدة األمريكية مع كل العالم مع الصين والهند 
ترامب  تعني  ال  فأمور  الالتينية؛  وأمريكا  وأوروبا  وروسيا 
عًله  الفاسد  نتنياهو  إرضاء  أجل  من  يجاهد  الذي  األحمق 

يساعد في إعادة انتخابه للرئاسة األمريكية مرة ثانية.

هدايا ترامب األحمق إلى الفاسد
بقلم: سامي سرحان
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