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السلطة  الفساد في  أمان حول نسب وواقع  تقرير مؤسسة  أثار 
الفلسطينية، أزمة بين األطراف الثالثة المشار إليها في العنوان. 
السلطة من جهة حاولت التشكيك بصحة منهجية المقياس المتبع 
من قبل مؤسسة أمان، فيما تمسكت أمان فرع منظمة الشفافية 
الدولية  بالمنظمة  المنهجية، ما دفع  الدولية في فلسطين بصحة 
إلى إصدار بيان داعم لفرعها في فلسطين مصدقة بصحة منهجية 
محاوالت  فإن  “الحدث”  صحيفة  في  يخصنا  وفيما  القياس. 
من  ادعاءات  إلصاق  الفلسطينية،  السلطة  على  محسوبة  جهات 
قبيل عدم المهنية، والصدقية، والموضوعية بعملنا، هي محاوالٌت 
نفهمها تمامًا ونضعها في سياق األساليب المعتادة لدفاع السلطة 

السياسية، عن نفسها أمام المؤسسات والدول المانحة.
ولكن وكما هي العادة، فإننا في الحدث وبهدوئنا المعتاد، في كل 

األزمات التي نمر بها، نود التأكيد وتوضيح اآلتي:
أوالً إن العبارة التي أثارت الزوبعة، والمتعلقة بترتيب فلسطين   
في المرتبة الثانية بعد لبنان، في مختلف مظاهر الفساد، ال 
يجب أن تكون مثار النقاش، أو المداولة،  فأن تكون فلسطين 
في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ليس مكمن الجدل، 
وإنما مكمن الجدل يتمثل في: لماذا يوجد في فلسطين فساد؟ 
ولماذا هذا الفساد في تزايد؛ بل لماذا لم يقرع األمر أجراس 
الصحوة واليقظة لدى السلطة السياسية التي يجب أن تكون 
على دراية ووعي كاملين بأن واقع الفساد في مكان كفلسطين 
يجب أن يعد األخطر بل في المقام التراتبي األول من حيث 
النشوء  طور  في  دولة  لكوننا  نظرًا  الخطورة  ونسب  درجة 

والبناء وتعيش مرحلة التحرر من االحتالل.
الخبر  عن  المهنية  لنفي  البائسة  المحاوالت  فإن  ذلك،  مع   
أن  إذ  توضيحها.  يتم  أن  يجب  “الحدث”،  في  المنشور 
االطالع على تقرير أمان وقراءته بشكل مفصل، كما يرد على 
موقعهم اإللكتروني، وبحسب ما ورد في المؤتمر الصحفي 
لمدير مؤسسة أمان مجدي أبو زيد، وباالستناد إلى المنهجية 
فصل  من  أكثر  أفردت  التي  أمان،  تقرير  كتابة  في  المتبعة 
للمقارنة ما بين فلسطين ولبنان واألردن، على أساس المقارنة 
شملها  التي  الثالث  المشرقية  الدول  وهي  الجوار  بدول 
استطالع الرأي من بين ست دول عربية، وكانت إضافة إلى 
التأكيد  المذكورة هي المغرب وتونس والسودان، فإننا نود 

على اآلتي:

وفي   ،%68 كانت  لبنان  في  الفساد  تفاقم  نسبة  إن   
فإن  وبالتالي   ،%55 األردن  وفي   ،%62 فلسطين 

فلسطين في المرتبة الثانية.
مكافحة  في  الحكومات  أداء  عن  الرضا  عدم  نسبة  إن   
الفساد كانت في لبنان 87%، وفي فلسطين 51%، وفي 

األردن %43.
إن نسبة تدني مستوى عدم الثقة في الحكومة في لبنان   

80% في فلسطين 51% في األردن %40.
معدالت الرشوة في لبنان 41%، في فلسطين 17% في   

األردن %4.
معدالت الرشوة الجنسية في لبنان 21%، في فلسطين   

21%، وف األردن %13.
معدالت الوساطة في لبنان 54%، في فلسطين %39،   

وفي األردن %25.
معدالت شراء األصوات حسب البلدان  

إن ما جرى ال يمكن أن يفهم إال في سياق أن بعض الجهات   
المحسوبة  اإلعالم  وبعض وسائل  الفلسطينية،  السلطة  في 
عليها، سواء من أصوات محسوبة على اإلعالم الرسمي أو 
إعالم القطاع الخاص الذي له عالقات شراكة من الباطن مع 
من ضعف  ُيعاني  إعالم  من  أو  السلطة،  في  متنفذة  جهات 
الطرح  في  جرأة  من  “الحدث”  ُتقدمه  ما  أمام  منافسته 
الخبرة  وموضوعية في األداء الصحفي، وليدلل على نقص 
في العمل الصحفي االستقصائي من قبلهم، الذي يعتمد على 
المعلومة الجاهزة المقدمة بال جهد أو دافع أو حافز لتقديم ما 

فيه خير هذا الوطن.
إن محاوالت نفي المهنية عن تقرير “المسح االنطباعي” الذي   
قامت به أمان، ال يصب في محله، خاصًة وأن منهجية المسح 
للسلطة  بالنسبة  مهمة  قاعدة  تشكل  أن  يجب  االنطباعي، 
لكونه  الجد،  محمل  على  تأخذه  أن  يجب  التي  السياسية 
الحكومة  بأداء  يتعلق  فيما  العام  الرأي  الستمزاج  مؤشرًا 
الحالية والسابقة والسابقة، بكل ما يتعلق بمستويات التعاطي 
الموكل  الخدمات  لممارسة  تفويضي  كمفهوم  المواطنة  مع 
إلى الحكومة تقديمها للمواطنين. وبما أن السلطة السياسية، 
الغربية،  الضفة  في  الحاكم  السياسي  الحزب  في  المتمثلة 
تعيد  أن  عليها،  فإن  االدعاء،  هو  كما  انتخابات  على  مقبلة 

التفكير في كل ما من شأنه أن يحسن عالقتها مع المواطنين، 
وهذا األمر ال يمكن أن يتحقق على المدى القريب المنظور، 
ألنه سلسلة تراكمية من الجهد والعمل المتواصلين الذين ال 

يمكن إتمامها دون قيام السلطة الفلسطينية بالتالي:
إعادة بناء العالقة مع اإلعالم غير الرسمي، والقبول به،   
البناء الوطني، ال  وعن قناعٍة كاملة، كشريك في عملية 
كخصم، وهذا يقتضي بادئ ذي بدء إقرار قانون الحق 
وتوقيف  حبس  وإلغاء  المعلومة،  على  الحصول  في 

الصحفيين على خلفية النشر والتعبير عن الرأي.
إعادَة بناء اإلعالم الرسمي، كمنظومة إعالمية مستقلة،   
بحيث يتم ضمان استقاللها المادي واإلداري ليكونا غير 
ضمان  مع  المباشرة،  السياسية  للتأثيرات  خاضعين 
حياديته، وتحييده عن قضايا الخالف، فال يكون طرفًا في 
الخالف السياسي، آخذًا صف أحد األطراف السياسية 
المتصارعة على حساب طرف سياسي آخر، وبالتالي 
إذ  عنها،  ومدافعًا  األخرى  وطارحًا  نظر  وجهة  حاجبًا 
يجب أن يكون صوت الوطن، ودليل المواطِن للكيفية التي 

ُتدار بها شؤونه.
وال  العقول،  ُيخاطب  وسياسي،  إعالمي  خطاب  بناء   
يجيش المشاعر والنزعات الحزبية والفصائلية، للتغطية 

على األزمات السياسية الداخلية.
بناء خطة وطنية إعالمية، بالتشارك ما بين المؤسسات   
اإلعالمية الخاصة، واإلعالم الرسمي، مهمتها مجابهة 
الفلسطينية  للسلطة  والوحيد  األول  العدو  االحتالل، 

وللوجود الفلسطيني على هذه األرض.
بناء خطة وطنية إعالمية، مهمتها مخاطبة الرأي العام   
التي  الدولي  التضامن  قوى  تجميع  وإعادة  العالمي، 
فقدتها السلطة الفلسطينية، وأفقدت الشعب الفلسطيني 
لهذا المصدر المهم الذي كان يتحدث باسم الفلسطينيين 

على الساحة الدولية.
عبر  يتم  أن  يمكن  ال  ودوليًا،  محليًا  السلطة  تحسين صورة  إن 
هدفها  التي  الفلسطيني،  واإلعالم  والمؤسسات  القوى  مهاجمة 
جميعًا يصب في صالح تقويم أداء السلطة الفلسطينية، وتصويب 
أداء مؤسساتها بما فيه خدمتنا جميعًا، ذلك ألن “صديُقَك هو من 

َصَدَقك ال َمن َصدََّقك.”

رأي الحدث

الحدث ما بين السلطة واإلعالم وأمان
روال سرحان

شاغلو مناصب سياسية ووزراء ونواب ومحافظين ال 
يساهمون في التقاعد ويحصلون على رواتب تقاعدية 

“وورثتهم من بعدهم” 
06

أيبك تسعى لتغطية قطاعات جديدة مطلع العام 2020 لم تستهدف في 
18السنوات السابقة
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محضر داخلي لحماس حول االنتخابات والعالقة 
مع السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد 

اإلسالمي
خاص – الحدث

حصلت صحيفة الحدث الفلسطيني على محضر داخلي لحركة 
حماس، أجمل فيه القيادي السياسي البارز في الحركة أبو فكري 
الفلسطينية واالنتخابات  بالسلطة  السراج طبيعة عالقة حركته 
وحركة الجهاد اإلسالمي وموقفها من الحصار وجوالت التصعيد 

مع االحتالل اإلسرائيلي.

جاء في  ما  أن بعض  الحدث  خاصة لصحيفة  وأوضحت مصادر 
المحضر سبب نوعا من التوتر بين قادة حركتي حماس والجهاد 
الجاري،  الشهر  القاهرة مطلع  اجتماعهم في  اإلسالمي خالل 
وذلك بسبب تلميحه إلى أن الجهاد تحاول تخفيف الضغط عن 

إيران وحزب الله في سوريا من خالل جوالت التصعيد.
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تقرير

اتخاذ  يتطلب  ما  الخزينة،  على  عبئا  يشكل  الذي  األمر 
الثغرات  عالج  شأنها  من  جريئة  وإجراءات  قرارات 
والتحديات في نظام تقاعد شاغلي المناصب السياسية 
ليحقق هدف ترشيد اإلنفاق والحد من هدر المال العام 
والعدالة بين قطاع الموظفين العام، فلماذا لم يرفع أحد 
الهدر  هذا  لوقف  بكافة مستوياتهم  الناقدين  من  صوته 
من المال العام، بينما قامت الدنيا ولم تقعد عندما أقر 
باعتماد  اهلل  الحمد  رامي  د.  برئاسة  الوزراء  مجلس 
موظف للعمل كسائق ومرافق ألعضاء الحكومة السابعة 

النظر  إعادة  يتم  ال  ولماذا  واليتهم؟،  انتهاء  عند  عشرة 
المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت  قانون  نصوص  في 
 )11( رقم  والمحافظين  الحكومة  وأعضاء  التشريعي 
لسنة 2004، الذي وصفه النائب د. حسن خريشة، بقوله: 
أنانيين،  كنا  األول  التشريعي  المجلس  في  أننا  “أدرك 
فيما  اآلخرين  قضايا  وأخرنا  غيرنا،  عن  أنفسنا  مّيزنا 

بعد”.

عبء مالي على الخزينة
وإذ تؤكد الباحثة رائدة قنديل، التي أعدت بحثا خاصا 
خزينة  أن  “أمان”،  ائتالف  لصالح  القضية  هذه  حول 

مليون   )2,212,244( يقارب  ما  شهريا  تتكبد  الدولة 
شيقل رواتب شهرية للمنتفعين من هذا القانون، أي ما 
ما  وهو  سنويا،  شيقل  مليون   )26,546,928( يقارب 
يشكل عبئا ماليا على الخزينة ألنها نفقات ال مصدر لها 
من اإليرادات، ما يعني أن مصدر سداد هذه النفقات هو 

أموال الدولة المتأتية من الضرائب والرسوم وغيرها.

إبراهيم  المحامي  القانوني  الخبير  وصفه  ما  وهو 
توجد  ال  “طالما  قال  عندما  العام(  بـ)النهب  البرغوثي 
مقومات وشروط لتلقي الراتب التقاعدي، فأنا أميل إلى 
مصطلح النهب العام، وإلى ضرورة مساءلة من يتقاضى 
راتبا وهو يعلم أنه يقع في دائرة الفساد والنهب العام”، 

مؤكدا أن هناك تقاعدا يستخدم كمكافأة وليس كحق. 

الرواتب التقاعدية مشروعة وال تدخل 
في إطار الفساد

فإن عضو المجلس التشريعي المنحل النائب د. خريشة 
يؤكد لـ”الحدث”، أن قيمة الرواتب التقاعدية أكثر بكثير 
 19 لدينا  “حيث  قنديل،  الباحثة  ذكرتها  التي  تلك  من 
حكومة كل حكومة فيها 24 وزيرا، أي أن هناك  456 
في  أسماؤهم  تكررت  التي  الوزراء  خصم  يمكن  وزيرا 
الحكومات المتعاقبة ولكن يجب إضافة كل من هو برتبة 
وزير، وبالتالي فإنه من غير الصحيح ما يتم ذكره عن 
السياسية  المناصب  شاغلي  من  متقاعدا   261 وجود 
والتشريعية من بينهم 97 وزيرا، فالعدد أكبر بكثير مما 

تم ذكره”.

ضمن إغراقهم في االمتيازات الممنوحة لهم مقارنة ببقية 
موظفي الحكومة

شاغلو مناصب سياسية ووزراء ونواب 
ومحافظين ال يساهمون في التقاعد ويحصلون 

على رواتب تقاعدية “وورثتهم من بعدهم” 
األجيال القادمة ستتحمل عبء تحمل الخزينة العامة رواتبهم التقاعدية 

مرتباتهم التقاعدية الشهرية تفوق متوسطاتها لموظفي الخدمة 
المدنية بحوالي ثالثة أضعاف

خاص – الحدث

علمت “الحدث” أن مجلس الوزراء الفلسطيني الحالي برئاسة الدكتور محمد اشتية، 
يعكف على دراسة اتخاذ قرار برفع رواتب وزرائه من 3 آالف إلى  5000 دوالر، في 
الوقت الذي تحجب فيه قسائم رواتب الوزراء والنواب ومن في حكمهم عن المواطن 
والرأي العام، وتستنزف فيه الرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية والنواب 
371 مليون شيقل  العامة قرابة  الخزينة  عاما من  أربعة عشر  التشريعي خالل  في 
بمعدل راتب تقاعدي سنوي في حده األدنى 26,500,000 مليون شيقل لصالح 261 
متقاعدا من شاغلي المناصب السياسية والتشريعية من بينهم 97 وزيرا ممن تم 

منحهم امتيازات بحصولهم على رواتب تقاعدية مدى الحياة وورثتهم من بعدهم
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النواب  من  أحد  يوجد  “ال  قال:  خريشة  د.  ولكن 
تشرين  شهر  في  أقر  فهو  القانون،  تجاوز  المتقاعدين 
للمجلس  الثانية  الدورة  انتخابات  قبل  أي   ،2004 أول 
التشريعي، وأعتقد أن ما يتلقونه من رواتب تقاعدية أمر 
مشروع وال يدخل في إطار الفساد، ولكن من قام بإقرار 
على  المفروض  من  تشريعية  جهات  وجود  دون  قوانين 
المحاكم والقضاء محاسبة هؤالء الستعادة األموال التي 

صرفت لصالحهم دون وجه حق”.
والمالية  اإلدارية  الرقابة  ديوان  عام  مدير  يختلف  وال 
جفال جفال مع د. خريشة حول تقاضي النواب والوزراء 
ومن في حكمهم مبالغ تقاعدية بموجب قوانين مقرة، ما 
أموال  إدارة  أن  بعدم دستوريتها. مؤكدا  الطعن  يتم  لم 
يعيد  أن  المشرع  من  تقتضي  وفاعلية  بكفاءة  الخزينة 
النظر في كافة القوانين بما في ذلك قانون ديوان الرقابة 
الديوان  لرئيس  التقاعدية  للحقوق  الناظمة  المادة  في 
عبر  الخزينة  ألموال  الحسنة  اإلدارة  باتجاه  والسير 
3 سنوات أو نظام آخر  مدته  المجزية  المكافآت  أموال 

لمدة فيها فترة انتقالية.
النظر  هو  المالية  اإلدارة  تحسين  من  “الهدف  وقال: 
باهتمام لكل النصوص التي تؤثر على حسابات الخزينة، 
العجز  من  مرحلة  إلى  الواقع سنصل  هذا  استمر  فإذا 

ليصبح نظير مبلغ الرواتب”.
بينما يؤكد النائب في الدورة األولى للمجلس التشريعي 
د. عزمي الشعيبي، أن الفلسفة التي استند إليها النواب 
القانون كانت مبررة، حيث كانوا يخشون  عند إقرارهم 
يصبحوا  أن  من  البرلمانية  واليتهم  فترة  انتهاء  بعد 
لم نجد أحدا منهم عاطال عن  العمل، ولكن  عاطلين عن 
أثبت  وبالتالي  األخرى،  أشغاله  له  منهم  وكل  العمل 
الواقع أن خوفهم ليس في محله فمنهم من عاد لموقعه 

الوظيفي ومنهم من التحق بمشروعه الخاص.

“القانون فيه نوع من األنانية وأفقد 
النواب صفتهم القيادية”

من  كان  األشياء  “أصل  مستدركا:  خريشة  د.  وقال 
القوانين  بإقرار  التشريعي  المجلس  يقوم  أن  المفترض 
أعضائه  لصالح  وليس  الالحقة،  دوراته  في  ألعضائه 
الذين قاموا بالتشريع، وعند إقدام النواب بتشريع قانون 
ما  األنانية،  من  نوعا  شكل  فإنه  بهم  الخاص  التقاعد 
أفقده صفة القيادي التمثيلية، أما عندما أقدم د. الحمد 
اهلل بإقرار اعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لوزراء 
للحكومة  ذلك  يشرع  أن  عليه  كان  المقالين؛  حكومته 
أن  أحد  يبلغنا  لم  اللحظة  ولغاية  لنفسه،  وليس  القادمة 
صرفت  التي  الرواتب  أعادوا  قد  حكومته  في  الوزراء 
اإلجابة  يجب  الذي  والسؤال  حق،  وجه  دون  لصالحهم 
نفس  يتلقون  اشتية  محمد  د.  حكومة  وزراء  هل  عليه 
الحمد  د.  حكومة  عهد  في  بقانون  أقرت  التي  الرواتب 
اهلل؟، ويجب اإلجابة عليها من خالل إصدار قانون حق 
الحصول على المعلومة الذي على الرئيس أبو مازن أن 

وإنما  لها  ليس  التشريع  السلطات  كافة  وعلى  يصدره. 
للقادمين من بعدها”.

“البرلمانات  وهو ما يتفق معه د. الشعيبي حينما قال: 
ال  فإنها  مالية،  عالقة  ذات  قوانين  أية  تقر  عندما 
غيرهم  على  تطبق  وإنما  الوزراء  على  أو  عليهم  تطبق 
المرحلة  في  لهم  خلفا  سيأتون  الذين  البرلمانيين  من 

القادمة”.
الكثير من األمور  أن  يقر ويعترف  النائب خريشة  ولكن 
في  سائدة  كانت  التي  األنانية  واقع  من  حصلت  التي 
وعدم  المستقبل  من  الخوف  من  نظرا  مختلفة  مراحل 
من  القائد  في  واألصل  القادم،  السياسي  بالنظام  الثقة 
المفروض أن يعمل بصورة أو بأخرى لصالح من يقودهم 
لصالح  فالعمل  الشخصية،  مصالحه  تلبية  من  أكثر 
يوم  سيأتي  الذات  لصالح  العمل  ولكن  يدوم  اآلخرين 
ليتم كشفه ويصبح من العمل غير المقبول والمرفوض.

حكومة  أن  حول  يقال  ما  صح  “إذا  خريشة:  د.  وقال 
فإننا  وزرائه،  رواتب  رفع  دراسة  على  تعكف  اشتية  د. 
وقوعنا  ونكرر  الماضي  دروس  من  نستفيد  ال  ولألسف 
في نفس األخطاء المسلكية، لنعود مرة أخرى لتكرارها 
بوسائل وشخوص جدد، أتمنى وجود قانون يحكم هذا 
الوزراء  ورئيس  دوالر   3000 الوزير  راتب  بأن  العمل 
أي  يتم  أن  آمل  دوالر،   6000 والرئيس  دوالر،   4000
تغيير في ذلك من خالل مؤسسة شعبية منتخبة، ورفض 

كل ما هو خارج النص القانوني”.
القانون مكافآت أعضاء  “من واقع  في حين قال جفال: 
التشريعي والحكومة المقرة من سنة 11 و10 إلى سنة 
القانون بدأ من المجلس التشريعي، ومن طرح   ،2004
وأثناء  الحكومة،  وليس  التشريعي  أعضاء  هم  القضية 
الراتب،  وليس  المكافأة  مفهوم  عزمي  د.  أثار  النقاش 
وليس  مكافأة  هو  التشريعي  المجلس  عضو  يمنح  “ما 
راتبا” وبالتالي ال يندرج عليه مفهوم االقتطاعات لغايات 
يرتبط  ال  أيضا  التشريعي  المجلس  وعضو  التقاعد، 
بالمنع الموجود من أحكام تولي الوظائف باعتباره يمثل 

فئة”.

رواتب تقاعد شهرية ذات امتيازات 
عالية 

يفوق  الشهري  التقاعدي  المرتب  أن  قنديل  ترى  بينما 
عليها  يحصل  التي  الشهري  التقاعد  مرتبات  متوسط 
وأن  أضعاف،  ثالثة  بحوالي  المدنية  الخدمة  موظف 
األدنى  بالحد  التقاعد  حق  له  الخاضعين  منح  القانون 
%50 بغض النظر عن المدة التي قضاها في المنصب 
من  لالنتفاع  المحددة  النسب  مع  يتعارض  “ما  وهو: 
سنة  كل  عن  و30%  و20%   12,5% وهي  التقاعد 
من  أن  بمعنى  منصبه،  في  المنصب  شاغل  قضاها 
على  يحصل  لن  أقل  أو  منصبه  في  واحدة  سنة  قضى 
النسب المحددة حسب القانون بل سيحصل على الحد 
األدنى من التقاعد وهو %50 وهو ما يشكل إغراقا في 

االمتيازات الممنوحة في التقاعد لهذه الفئة مقارنة ببقية 
الحكومة”. العاملين 

سلطة  في  القانونية  الدائرة  عام  مدير  قالت  حين  في   
الحالي  الوزراء  مجلس  “أن  سليمان:  سلمى  األراضي 
راتب  يصبح  أن  في  يبحث  اشتية  محمد  د.  برئاسة 

الوزير 5 آالف دوالر بدال من 3 آالف دوالر.
وأضافت سليمان: “يوزعون علينا مشاريع القوانين إال 
رواتب الوزراء وتقاعدهم حتى قسائم رواتب الوزراء ال 
تصل للوزارات فلماذا؟ مشددة على ضرورة إعادة النظر 

بكل هذه القوانين.
حد  يوجد  “ال  البرغوثي:  إبراهيم  المحامي  يقول  بينما 
له غير محترم على  أدنى  أعلى لألجر، وإنما يوجد حد 
للحياة،  األدنى  الحد  استيفائه  وعدم  وقلته  تواضعه 
أو  رواتبهم  أو  السياسيين  ألجور  إشهار  يوجد  ال  كما 
بالتوظيف بمسميات  امتيازاتهم وعندنا صالحية مطلقة 

غير واردة في القانون”.
في حين تستنتج الباحثة قنديل: “أن المشرع الفلسطيني 
ميز بين الفئات الخاضعة لقوانين التقاعد، حيث أخضعت 
الفئات التي تتبوأ مناصب سياسية في فلسطين لقوانين 
تقاعد خاصة تمنحها رواتب تقاعد شهرية ذات امتيازات 
الخدمة  قطاع  في  العاملين  بتقاعد  قورنت  ما  إذا  عالية 

المدنية”.
الشيقل  مقابل  الدوالر  تثبيت سعر صرف  أن  واعتبرت 
الفئة  لهذه  التقاعدية  الرواتب  4,4 الحتساب  قرابة  إلى 
مساهمة  يشكل  أنه  جانب  إلى  قانوني  غير  إجراء  هو 
تحقيق  وعدم  الفئة  لهذه  االمتيازات  منح  في  إضافية 
العدالة بين المنتفعين من أنظمة التقاعد وأحد العوامل 

المساهمة في استنزاف أموال خزينة الدولة.

إخالل بالعدالة يجيز انتفاعهم دون 
اشتراكهم في التقاعد 

شاغلي  من  المتقاعدين  أن  قنديل،  الباحثة  وتؤكد 
مكافآت  قانون  في  المحددة  السياسية  المناصب 
الحكومة  وأعضاء  التشريعي  المجلس  أعضاء  ورواتب 
مساهمات  تقديم  دون  الدولة  من  تنتفع  والمحافظين 
وهذا يخل بمبدأ العدالة، فبينما على الموظف أن يقضي 
بالوضع الطبيعي عشرات السنوات في وظيفته ليحصل 
شهرية  مساهمة  عن  ناتج  محدود،  تقاعدي  راتب  على 
في  السائدة  التقاعد  راتبه، حسب تشريعات  من  تقتطع 
بحد  يقضي  الذي  الوزير  أو  النائب  يحصل  فلسطين، 
أقصى مدة أربعة سنوات في منصبه على راتب تقاعدي 
يتضح  ما  حسب  مساهمة  أية  دون  بعده”  من  “وورثته 

من القانون.
بمبدأ  اإلخالل  اآللية  هذه  على  “ترتب  قنديل:  تقول 
العدالة بين الخاضعين لقوانين التقاعد العامة والتكافل 
فلسطين من جهة، واإلخالل  والدولة في  المنتفعين  بين 
هذا  من  المستفيد  الجيل  بين  االجتماعية  العدالة  بمبدأ 
تحمل  عبء  ستتحمل  التي  اآلتية  واألجيال  القانون 

د. عزمي الشعيبيجفال جفالإبراهيم البرغوثي
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الخزينة العامة لما سيجمع من رواتب لهذه الفئات يتم 
سد تكاليفها بزيادة الضرائب على الجيل الجديد”.

الخدمة  موظفي  تقاعد  مع  بالمقارنة  أنه  قنديل،  وترى 
المدنية؛ فإن المشرع الفلسطيني قدم لشاغلي المناصب 
السياسية منافع تقاعدية تفتقد إلى مبدأ التكافل، بمعنى 
مساهمات  تقديم  دون  الدولة  من  تنتفع  الفئات  هذه  أن 
وهذا يخل بمبدأ العدالة، فبينما على الموظف أن يقضي 
بالوضع الطبيعي عشرات السنوات في وظيفته ليحصل 
تقتطع من  ناتج عن مساهمة شهرية  راتب محدود  على 
راتبه كما تبين في استعراض تشريعات التقاعد السائدة 
في فلسطين؛ يحصل النائب أو الوزير الذي يقضي بحد 
أقصى مدة أربع سنوات في منصبه على راتب تقاعدي 
يتضح  ما  مساهمة حسب  أية  دون  بعده”  من  “وورثته 

من القانون.
عدالة  عدم  حول  قنديل  مع  تماما  خريشة  د.  ويتفق 
الرواتب التقاعدية بالمقارنة مع باقي موظفي الحكومة، 
ألن النائب أو الوزير أو المحافظ أو من هم في حكمهم 
ال يدفعون وال تقتطع من رواتبهم النسب لصالح صندوق 
التقاعد، حيث يتوجب أن يخصم من رواتبهم لصندوق 
التقاعد ألنه ليس موظفا وهو يحصل على مكافأة وهي 
وبالتالي  التقاعد،  نسبة لصندوق  القتطاع  غير خاضعة 
يفترض أن يحصل النائب على راتب وتحسين وضع في 

البدايات ولكن دون أن يكون له تقاعد.

صياغته وإقراره وتنفيذه ينطوي على 
نوع من تضارب المصالح

والحكومة  الفلسطيني  المشرع  قيام  قنديل  وتنتقد 
أعضاء  رواتب  مكافآت  قانون  وتنفيذ  وإقرار  بصياغة 
على  ليطبق  والمحافظين  والحكومة  التشريعي  المجلس 
ذات الفئة التي شرعته سواء من المجلس أو الحكومة، 

األمر الذي يشكل تضاربا في المصالح.
بعض  يمنح  اقتراح  هو  اإلجراء  في  “األصل  وتقول: 
المجلس  ألعضاء  خدمة  نهاية  كمكافأة  المالية  الحقوق 
حال  في  إليه  المشار  القانون  وتطبيق  آنذاك  والحكومة 
التشريعي والحكومات الالحقة كما  إقراره على دورات 

تعديل  وجرى  كما  البرلمانات،  في  الدارج  العرف  هو 
أحكام  تطبيق  تم  بحيث  المالية  الرقابة  ديوان  قانون 
التشريعي  المجلس  اعضاء  رواتب  مكافآت  قانون 
والحكومة والمحافظين على تقاعد رئيس الديوان وبأثر 
يشكل  ما  السابقين،  الديوان  رؤساء  كافة  على  رجعي 
وقع  لما  مشابه  وهذا  الخزينة،  على  جديدا  ماليا  عبئا 
المجلس  أعضاء  ورواتب  مكافآت  قانون  مشرعو  به 
التشريعي والحكومة من تضارب مصالح عندما طبقوه 

على أنفسهم”.
عدم  بمراعاة  والمشرعين  القرار  صناع  قنديل  وتطالب 
بتقرير  يتعلق  فيما  المصالح  الوقوع في تضارب  تكرار 
صفة  تحمل  الئحة  صياغة  يتطلب  ما  وهو  امتيازاتهم، 
اإللزامية تنظم كل ما يتعلق بضوابط تضارب المصالح 
خاص  قانون  وبإقرار  الدولة،  في  القرار  صناع  لفئات 
وامتيازاتهم  تعيينهم  طرق  يحدد  المحافظين  بعمل 
تشرع  التي  بالقوانين  العمل  وبوقف  وتقاعدهم، 
منها  المنتفعين  أوضاع  وتسوية  خاصة  تقاعد  أنظمة 
المالية  األوضاع  تسوية  التالية:  الخيارات  ألحد  وفقا 
نهاية  مكافأة  مبدأ  وتبني  القانون  هذا  من  للمنتفعين 
الخدمة لشاغلي هذه المناصب، األخذ ببعض التجارب 
لهم  تقاعدية  رواتب  بدفع  االستمرار  يجري  بأن  الدولية 
يستطيع  أن  إلى  فقط  سنتين  أقصاها  انتقالية  لمرحلة 
دمج  أو  جديدة.  أعمال  أو  بوظائف  االلتحاق  المنتفعين 
المنتفعين من هذا القانون بقانون التقاعد العام إن كان 
مدة  واحتساب  العامة  الخدمة  في  سنوات  رصيد  لهم 
خدمتهم في مناصبهم السياسية ضمن سنوات الخدمة 
في هذا القانون، وتطبيق أحكام قانون العمل على من لم 

يخضعوا سابقا لقوانين التقاعد العام.
فساد  بجريمة  “المدان  البرغوثي:  المحامي  ويقول 
قضائي يحال للتقاعد وال يحال لمحكمة فساد، وبالتالي 
استخدم التقاعد في مثل هذه الحالة كوسيلة من وسائل 
اإلفالت من العقاب والمزيد من إهدار المال العام على 
وجه مخالف للقانون، لذلك أستغرب أن المجتمع المدني 
للغالبية  الصمت  تم  الخلل  هذا  على  يده  يضع  أن  بدل 
الساحقة من أولئك المهتمين بالنزاهة واإلدارة الرشيدة 

القرارات  هذه  إصدار  في  ساهموا  بل  العام،  للمال 
والقوانين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

تشريع يقر لخدمة مصلحة أفراد
أن  يبين  الحكم  نزاهة  أن عدم  يؤكد  الشعيبي،  د.  ولكن 
الحاصل هو سياسة لخدمة شريحة يضمن من خاللها 
النظام والئها ليصبحوا جزءا منه ألن مصالحهم المالية 
المصالح  من  حالة  تنشأ  وبالتالي  به،  مرتبطة  تصبح 
لمصلحة  المقر  التشريع  تعديل  يتم  وأحيانا  المشتركة، 
فرد أو اثنين أو ثالثة كديوان الرقابة فيصبح التشريع 
أفراد  مصلحة  لخدمة  وإنما  العامة  للمصلحة  ليس  يقر 

وهو ما نعرفه بالفساد السياسي.
المصالح  تضارب  تجنب  قواعد  “في  الشعيبي:  يقول 
جريمة  ارتكاب  ويتم  فساد،  قانون  يعني  تجنبها  وعدم 
مصالح  فيه  قانونا  البرلمان  أعضاء  يقر  عندما  فساد 
يتم تجنب ذلك فهي جريمة فساد  لهم، وعندما ال  مالية 
يتطلب  الذي  األمر  الحكم،  نزاهة  يضعف  ما  سياسي 
مراجعة وإعادة النظر في تشريعات وقرارات وإجراءات 
المجتمع  في  شريحة  بناء  سياق  في  اتخذت  كثيرة 
“اخدمني  خاصة  مصالح  لهم  بعض  مع  متضامنة 
قدرة  لتعزيز  العامة  المصلحة  حساب  على  واخدمك” 

النظام على البقاء”.
بينما ينظر جفال إلى أن ما يتلقاه النواب والوزراء ومن 
في حكمهم مكافآت وليست رواتب وال ينظر له بأنه نظام 
األموال  إدارة  حسن  من  انطالقا  له  ينظر  وإنما  نزاهة 
نفع  ذات  أشياء  في  الخزينة  أموال  استثمار  أو  العامة 
قصيرة  خدمة  مدد  استحقاقات  فرض  من  أكثر  عام 

ألشخاص.
النظر  من  الرقابة  ديوان  لدى  مانع  ال  أنه  جفال  ويؤكد 
التشريعي  المجلس  ألعضاء  الممنوحة  الحقوق  بكامل 
والحكومة وكافة األفراد من رؤساء المؤسسات األخرى 
ديوان  رئيس  فيهم  بما   2004 سنة  لقانون  الخاضعين 
مبدأ  أو  المجزية  المكافأة  لمبدأ  فيها  النظر  و  الرقابة، 
تقاعدا  ليس  ولكن  كذا،  أو مدة  المكافأة شهر عن سنة 

والديوان يرى تنفيذ رأيه عليه أوال”.

اإلسراع بتشريع يحدد معنى التقاعد أو 
االمتيازات

بتشريع  اإلسراع  إلى  فيدعو  البرغوثي،  المحامي  أما 
“التقاعد  ويقول:  االمتيازات،  أو  التقاعد  معنى  يحدد 
له  والمشغل  الموظف  بين  المتبادلة  المساهمة  يشترط 
التحديد  لهذا  حقيقي  غياب  عندنا  وبالتالي  “الحكومة” 
وبالتالي ال يجوز ابتداء الستحقاق ما يسمى التقاعد لما 

لم يسهم بمبدأ التقاعد”.
المالي في فلسطين بشكل عام،  وفي ظل تردي الوضع 
تعتبر معالجة هذه الظاهرة وتبعاتها المالية مساهمة في 
التقاعد  أنظمة  من  المنتفعين  فئات  بين  العدالة  تحقيق 
تحمل  الحد من  في  عام، ومساهمة  فلسطين بشكل  في 
باإلضافة  به،  بالعمل  تبعات االستمرار  القادمة  األجيال 
إلى المساهمة في سياسات ترشيد نفقات خزينة الدولة.

د. حسن خريشةرائدة قنديل
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تقرير

الثروة واإلنتاج في فلسطين ال 
يلتقيان

نصر  د.  االقتصادي  الخبير  يرى  السياق،  هذا  وفي 
عبد الكريم أن اإلشكالية في هذه الحالة الغريبة، تكمن 
في  ودورته  اإلنتاج  بين  ما  جزئي  انفصال  وجود  في 
تقوده  الذي  الحقيقي  االقتصاد  بين  وما  االقتصاد 
مكان  في  واإلنتاج  مكان  في  “الثروة  وقال:  البنوك، 
مختلف وال يلتقيان، وبالتالي ليس بالضرورة من يملك 
ثروة هو مسخر عملية إنتاج نفعي محلي، ولهذا السبب 
فيه،  إنتاج  ال  ألن  متعثرا  الفلسطيني  االقتصاد  تجد 

فيه  ألن  متعثرا  ليس  والمالي  المصرفي  القطاع  بينما 
في  تكمن  اإلشكالية  ولذلك  اإلنتاج،  دورة  خارج  ثروة 
كيف نوافق بينهما في إدخال رأس المال وهذه الثروة 
ليست  البنوك  المركزي  السؤال  اإلنتاج؟ هذا  في دورة 
ووزارة  النقد  سلطة  مسؤولية  هو  وإنما  عنه،  مسؤولة 
والمجتمع  والمانحين  والدولة  والحكومة  االقتصاد 

المدني ومؤسسات التمويل متناهي الصغر”.

تشوهات االقتصاد الفلسطيني 
بنيوية لن يحلها توفير التمويل 

المصرفي 
ويشكك د. عبد الكريم، في أن التمويل المصرفي يجب 

عليه أن يساهم في التنمية، لكنه يعتقد أنه يساهم في 
النمو وليس في التنمية التي تتطلب العبين أكثر بكثير 
“إن  قوله:  حد  وعلى  ألنه  التمويل،  توفير  مجرد  من 
أو  المصرفي  القطاع  اإلنسان في  نمو  أن نحول  أردنا 
القطاع الخاص لتنمية بما في ذلك النقابات والحكومة 
والسياسات العامة من أجل أن تتحول إلى تنمية التي 
معيشتهم  ومستوى  الناس  خيارات  هي  بمفهومها 
والرعاية  الخدمات  وتوفير  والنمو  الثروة  وتوزيع 
في  التنمية  أن  أظن  وبالتالي  واالجتماعية،  الصحية 
بتوفر  حصرها  في  بكثير  أوسع  االجتماعي  إطارها 

التمويل المصرفي لتحقيق التنمية”.
القطاع  بين  السببية  العالقة  أن  الكريم  عبد  د.  ويعتقد 
إثبات  إلى  وتحتاج  واضحة  ليست  والنمو  المصرفي 
في  وإنما  المصرفي  القطاع  بتقصير  ليس  والسبب 
الجهاز  بعمل  المحيطة  المعيقة  والبيئة  العوامل 
القطاع  قدرة  من  بكثير  أكثر  هي  والتي  المصرفي 

المصرفي وتمويله على الحل.
االقتصاد  في  التشوهات  أن  الكريم  عبد  د.  ويرى 
التمويل  توفير  مجرد  أن  لدرجة  بنيوية  الفلسطيني 
المصرفي لن يحلها، وألن البيئة معادية وليست صديقة 
للنمو والتنمية وتفرض نفسها “وإن لم نر هذه العالقة، 
هذا ال يعني أن القطاع المصرفي ليس له دور، وأعتقد 

أن هذه العالقة تتشوه ألن البيئة مشوهة”.

أداء االقتصاد الفلسطيني عاجز عن 
خلق فرص

في  النقدية  والسياسات  األبحاث  دائرة  مدير  ولكن 
عن  حديثه  سياق  في  عطااهلل  محمد  النقد  سلطة 
وتوزيعها  واتجاهاتها  التمويلية  المحفظة  تطورات 

في فلسطين الثروة في مكان واإلنتاج في مكان مختلف وال يلتقيان

افتقاد االقتصاد الفلسطيني هويته وإنتاجيته 
يبقيه متعثرا وامتالك القطاع المصرفي ثروة خارج 

دورة اإلنتاج يجعله غير متعثر
التمويل المصرفي في األزمة المالية األخيرة أصبح مصدر قلق وأزمة للبنوك والمقترضين وليس حال لها  

فقدان االقتصاد هويته وخارطته التمويلية يبقي العالقة ما بين التمويل المصرفي ومخرجاته مشوهة  

يجب عدم المبالغة في دور البنوك التجارية في التنمية االقتصادية ألنه ال يمكنها أن تتحمل مسؤوليتها  

البنوك الناجحة هي التي تجد وتعثر على مقترض جيد الستنفاذ الفرص  

حجم موجودات القطاع المصرفي أكبر من حجم االقتصاد الفلسطيني بحدود 2 مليار دوالر  

خاص – الحدث 

انتقد خبراء مال واقتصاد محفظة التسهيالت االئتمانية للقطاع المصرفي خالل فترة 
العشر سنوات األخيرة، ووجود حالة غريبة بين تكدس األموال في القطاع المصرفي 
أداء االقتصاد  تراجع  بين  كبيرا  تناقضا  الفلسطيني، ما يظهر  أداء االقتصاد  وتراجع 
الفلسطيني وتدني نموه وانخفاض مستوى دخل الفرد، بعد أن وصل مستوى معدل 
النمو في الناتج المحلي للعام الماضي إلى أقل من %1 وارتفاع معدالت البطالة، 
تجاوزت  الذي  المصرفي  القطاع  زال يشهده  الذي يحققه وما  الكبير  النمو  بين  وما 
نسبة النمو فيه %83، وارتفعت موجوداته خالل التسع سنوات الماضية إلى حوالي 
16 مليار، مما يظهر أن حجم القطاع المصرفي أكبر من حجم االقتصاد الفلسطيني 

بحدود 14 مليار دوالر.
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إلى بعض مؤشرات  أشار  والقطاعات،  المناطق  حسب 
أن نصيب  أظهرت  والتي  القاتمة  الفلسطيني  االقتصاد 
في  دوالر  آالف   3 حوالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 
الدنيا  الشريحة  ضمن  فلسطين  يضع  ما  وهو  السنة، 
األوسط  الشرق  لمنطقة  الدخل  المتوسطة  مجموعة  في 

وشمال أفريقيا.
بفعل  الفلسطيني  االقتصاد  تراجع  اهلل،  عطا  ويؤكد 
نشاطاته  كافة  على  المؤثرة  والتحديات  المعيقات 
وقطاعاته، وتسببت في تراجع وتباطؤ أدائه حتى وصل 
معدل النمو في الناتج المحلي إلى أقل من %1، ويقول: 
“هذا المستوى من األداء غير قادر على خلق فرص عمل 
العمل، حيث  إلى سوق  الجدد  للداخلين  الكافي  بالقدر 
وصلت مستويات البطالة لمستويات قياسية مستعصية، 

تعجز عن تحسين مستوى المعيشة”.

تزايد موجودات الجهاز المصرفي ولد 
ثقة أدت إلى المزيد من حشد مدخراته 
وبالمقابل فإن عطا اهلل، يرى الصورة مختلفة كليا في 
الجهاز المصرفي، حيث النمو المتواصل في موجوداته 
 %83 الماضية  سنوات  التسع  خالل  تجاوزت  والتي 
وارتفعت ودائعه إلى حوالي 16 مليار دوالر، وهو أكبر 

من حجم االقتصاد الفلسطيني بحدود 2 مليار دوالر.
لدى  ثقة  ولد  الموجودات  “تزايد  اهلل:  عطا  يقول 
المتعامل بالجهاز المصرفي، ودفع إلى المزيد من حشد 
سيولة  على ضخ  قدرته  من  المزيد  يعني  ما  مدخراته، 
نقدية أكثر في االقتصاد الفلسطيني”، مؤكدا تضاعف 
حجم المحفظة التمويلية خالل الفترة سالفة الذكر بأكثر 
من 190% حيث ارتفعت من 2,8 مليار دوالر إلى 8,4 
مليار دوالر، إذ بلغت نسبة الزيادة أعلى من نسبتها في 
الودائع والناتج المحلي اإلجمالي، بينما ارتفعت نسبة 
69%، بمعنى أن  إلى   %42 الودائع من  إلى  القروض 
كل دوالر مودع في الجهاز المصرفي يشير إلى أن 69 
في  تسهيالت  بصورة  مستثمرة  الدوالر  هذا  من  سنتا 
الخاص  القطاع  قروض  ونسبة  الفلسطيني،  االقتصاد 
ومع   ،%48 حوالي  إلى  ارتفعت  المحلي  الناتج  إلى 
هذا فإن االقتصاد الفلسطيني يعتمد أكثر على التمويل 
لقطاع  المخصصة  المحفظة  ارتفعت  فيما  المصرفي، 
إلى  دوالر  مليون   500 من  أقل  من  الصغير  التمويل 

حوالي 1,5 مليار دوالر”.

التمويل المصرفي أصبح مصدر قلق 
وأزمة وليس حال لألزمة

له عطا اهلل حول  الكريم، فإن ما أشار  وبرأي د. عبد 
بالرغم  االقتصادي  بالنمو  النهوض  على  المقدرة  عدم 
من صعود وتطور القطاع المصرفي، ألن العوامل التي 
البنيوية على  تؤثر على االقتصاد تختلف عن تأثيراتها 
له  آخر  خاص  سبب  وجود  ويرى  المصرفي،  القطاع 

عالقة بطبيعة االقتصاد الفلسطيني يجب أخذه باالعتبار 
وخدمات  تجارة  من  المتكونة  االقتصاد  بهيكلة  يتعلق 
كبير حسب  بشكل  تراجعت  التي  اإلنتاجية  والقطاعات 

مؤشرات جهاز اإلحصاء المركزي.
تتوفر  لم  حال  “في  يقول:  الكريم  عبد  د.  فإن  ولذلك 
للتمويل شروط مصرفية أو غيرها، من الصعب االدعاء 
بأن هذا سيقود إلى حالة نمو مستدامة في قطاع التنمية 

أو مؤشر التنمية ويحسنه في ظل هذه البيئة.
عن  الدفاع  في  يخشى  أنه  الكريم،  عبد  د.  يقلق  وما 
“أن  اهلل  عطا  مثلها  الذي  المالية  االئتمانات  تسهيل 
يكون من باب االضطرار وليس من باب االختيار أو إطار 
تسير  التي  الحقيقية  التنموية  االقتصادية  التوجهات 
بخطى متوازنة ومتماثلة مع توجهات البلد، وأخشى أن 
تكون الكثير من هذه الدفاعات غير مدروسة وال تتماثل 

أو تتماشى مع مسار االقتصاد الفلسطيني”.
بدا  أزمة  آخر  “في  الكريم:  عبد  يقول  السبب  ولهذا   
أصبح  كثيرا،  أحببناه  الذي  المصرفي  التمويل  أن  لي 
مصدر قلق وأزمة للمقترضين والبنوك وليس حال لها، 
ولهذا قد ال يكون التمويل المصرفي في ظروف مثل هذه 
عن  ناتجة  أصال  ألنها  بنيوية  اقتصادية  ألزمة  حل  هو 
من  صغير  جزء  هي  التمويل  وأزمة  االحتالل،  سياسة 
عدم  يجب  ولذلك  المركبة،  البنيوية  االقتصادية  األزمة 
المبالغة في دور البنوك التجارية في التنمية االقتصادية 

ألنه ال يمكنها أن تتحمل مسؤوليتها”.
ويؤكد د. عبد الكريم، أن “األهم من زيادة حجم التمويل 
العوائد  لتحقق  البنوك  عليها  تركز  التي  شروطه  هو 
على  المقترضين  قدرة  وتتجاهل  المخاطر،  وتتجنب 
واتجاهاته  الفلسطيني  االقتصاد  وأولويات  السداد 
وحاجته للتمويل والخارطة التمويلية، ولكن على القطاع 
الناجحة  البنوك  فاليوم  الفرص،  يستثمر  أن  المصرفي 
هي التي تجد وتعثر على مقترض جيد الستنفاذ الفرص، 
في  اإلبداعي  والتفكير  جديدة  أدوات  اختراع  وعليها 

التمويالت الجديدة”.

االقتصاد الفلسطيني فاقد لهويته
ويتساءل د. عبد الكريم عن هوية االقتصاد الفلسطيني، 
وما  الفلسطيني  االقتصاد  هوية  أفهم  “لست  ويقول: 
الفرص  وتمويل  تعريفه  من  نتمكن  حتى  هويته؟  هي 
التي نحتاجها، وأين هي الخارطة التمويلية التي يمكن 
والرغبة،  لالجتهاد  واسعا  مجاال  يترك  وهذا  إعدادها؟ 
ما  العالقة  السبب  ولهذا  مبعثرة،  الجهود  تصبح  لذلك 
بين التمويل المصرفي ومخرجاته ستبقى مشوهة حتى 

اآلن.
للبنوك  االئتماني  التسهيل  أن  الكريم  عبد  د.  ويؤكد 
أكبر  دورا  تأخذ  يجعلها  فلسطين  في  العاملة  التجارية 
تقوم  فهي  أهدافها،  في  تتواضع  أن  عليها  لذا  منها، 
بنك  كان  وأن  يسبق  فلم  فقط،  المالية  الوساطة  بوظيفة 
تجاري يدعي تمويل البلد وهو ادعاء غير واقعي كثيرا.

الخلل الكبير أن القطاع المصرفي 
والمالي مدفوع لتعظيم األرباح 

المخاطر ولتقليل 
والسياسات  األبحاث  معهد  في  الباحث  تساءل  بينما 
االقتصادية “ماس” د. بالل الفالح، “لماذا هذه المفارقة 
ما بين تراجع النمو االقتصادي أمام زيادة التسهيالت 
العالقة  على  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  في  االئتمانية؟”، 
والنمو  المصرفي  القطاع  وتطور  نمو  بين  ما  األصيلة 
االقتصادي، ولكنه يقول “إن هذا مشروط بالميكانيكية 
النمو  في  يساعد  المصرفي  القطاع  خاللها  من  والتي 
أو  للمواطنين  األموال  توزيع  إعادة  وهي  االقتصادي 

الدولة أو المنح باتجاه القطاعات االقتصادية”.
هذه  توزع  كيف  هو  فالح،  د.  بحسب  المهم  والسؤال 
األموال باتجاه القطاعات؟، مؤكدا أن االتجاه نحو النمو 
االقتصادي هو إلى حد كبير يكون مضمونا عندما يكون 

توزيع القطاعات والنشاطات االقتصادية األكثر كفاءة.

قروض القطاع الخاص لتمويل أمور 
استهالكية وجزء منها يتم تسريبها 

للخارج 
ولكن د. فالح يقول: “بتحليل توزيع النمو خالل السنوات 
السابقة نجد أن الخلل الكبير في أن القطاع المصرفي 
بأقل  المخاطر  ولتقليل  األرباح  لتعظيم  مدفوع  والمالي 
والتنمية  االقتصادي  النمو  مسألة  وبالنتيجة  يمكن،  ما 
القطاع  قطاعات  من  قطاع  كأي  المعادلة  في  تدخل  ال 
مضمون  هو  لما  تذهب  واألرباح  الفلسطيني،  الخاص 
العالية،  االقتصادية  لعوائدها  بالضرورة  وليست 
التي  فاألموال  االستهالكية؛  القروض  لصالح  وبالغالب 
تدخل االقتصاد تكون إداراتها قصيرة ولها عائد ليس 
بالضرورة أن يكون جيدا، كما تكمن المشكلة األساسية 
في مزاحمة القطاع الخاص واستثماراته والتمويل الذي 
الذي  التمويل  بالعادة  ولكن  عليها،  ينفق  أن  يمكن  كان 
يحّصله القطاع الخاص يرصد لتمويل أمور استهالكية 

وجزء منه يتم تسريبه خارج البلد”. 

جزء كبير من النوع االئتماني في 
قطاع المشاريع متناهية الصغر ينفق 

على أمور استهالكية
وانتقد د. فالح غياب اندفاع الجهاز المصرفي لتعظيم 
قروضه في قطاع الزراعة باعتباره غير آمن، ولكنه قال:  
متناهية  المشاريع  تمويل  قطاع  وهو  له  بديل  “هناك 
للمزارعين  المحبذة  القروض  غياب  بسبب  أو  الصغر 
اإلقراض  باتجاه  دفعا  يدفع  المصرفي  الجهاز  فإن 
أن  بمعنى  الكبرى،  اإلشكالية  تكمن  وهنا  الصغير 
فيها  اإلقراض  تكلفة  اإلقراض  مؤسسات  إلى  اللجوء 

د. نصر عبد الكريمعزمي عبد الرحمنأنور الجيوسي
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20%، وهنا تبرز أهمية  عالية جدا تصل إلى أكثر من 
في  االئتماني  النوع  وبتحليل  فيه،  االستثمار  جدوى 
منه  كبيرا  جزءا  نجد  الصغر  متناهية  المشاريع  قطاع 

ينفق على أمور استهالكية”.
يتعلق  وتشريعي  سياساتي  بإصالح  فالح  ويطالب 
الصغر  متناهية  المشاريع  لقطاع  القروض  بتوجيه 
إلى  أصحابها  يضطر  والتي  المنتجة،  واالستثمارات 
الحصول على التمويل بفائدة عالية تزيد على 6%، األمر 
الفائدة  من  المرتفع  المستوى  هذا  مع  يستوجب  الذي 
التركيز على تمويل للقطاع الزراعي أو الصناعي ليخلق 

وظائف ويتوسع في نشاطاته.

طرح أي سياسة تخل في المعادلة 
سيكون كارثيا

االقتصاد  وتشوه  المعاش  الصعب  الوضع  ظل  وفي 
الفلسطيني، يحث د. فالح على تفعيل بعض السياسيات 
طريق  عن  القروض  على  المخاطرة  مسألة  من  لتخفف 
الصناديق القومية الموجهة ضمن سياسة واضحة نحو 
بالتوجه  كبيرا  ضمانا  تشكل  التي  المنتجة  المشاريع 

للقطاع المصرفي ضمن تكلفة إقراض منخفضة.
أكبر  المصرفي  القطاع  إلى عدم تحميل  د. فالح  ودعا 
تعظيم  األساسية  وظيفته  قطاع خاص  فهو  من حجمه، 
التي  للحكومة  هي  والوطن  التنمية  لغة  بينما  األرباح، 
الخاص،  “القطاع  المجتمع  لكل  الرفاه  تعزيز  وظيفتها 
المواطنين، المنظمات غير الحكومية”، وقال: “طرح أي 
سياسة تخل في هذه المعادلة سيكون كارثيا، فالمسألة 
تتعلق بـ كيف تصيغ الحكومة سياسات تراعي الوظيفة 

األساسية للقطاع المصرفي وللقطاع الخاص”. 

تمكين المؤسسات الصغيرة 
ومتناهية الصغر من الوصول 
البنكية للتسهيالت االئتمانية 

االقتصاد،  وزارة  في  السياسات  مدير  اعتبر  حين  في 
للجهاز  التمويلية  السياسة  أن  الرحمن،  عبد  عزمي 
التنمية  خطة  إلخراج  النابض  القلب  هي  المصرفي 
للبعد  األخير  الحكومة  وتوجه   ،2022  –  2018
كما  التنفيذ،  حيز  إلى  التنموية  والعناقيد  الجغرافي 
يجب تسيير سياسات التمويل في البنوك باتجاه تحقيق 
هذه األهداف االقتصادية التنموية والسياسية في نفس 

الوقت.

والمؤسسات هي  الشركات  “كبرى  الرحمن:  عبد  وقال 
التي تستطيع أن تصل للبنوك من أجل تمويل إنتاجها 
لما تمتلكه من ضمانات، في حين ركزت االستراتيجيات 
االقتصادية على تمكين المؤسسات الصغيرة ومتناهية 

الصغر من الوصول للتسهيالت االئتمانية البنكية”.
أو  ترعى  مؤسسة  إلنشاء  البنوك  الرحمن  عبد  ودعا 
القروض  تقديم  لضمان  وقت  بأسرع  القروض  تضمن 
الذي  الوقت  في  الصغر،  ومتناهية  الصغيرة  للمشاريع 
اإلقراض  مؤسسات  بعض  على  تحفظه  فيه  سجل 
ومتناهية  الصغيرة  المشاريع  تمويل  في  المتخصصة 
 ،45% الصغر، لما تشترطه من نسب فائدة تصل إلى 
االئتمانية  التسهيالت  من  المزيد  تقدم  أن  يجب  بينما 
لتمكين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من تحقيق 

التنموي. هدفها 

توجه البنوك االئتماني ال يخدم 
التنمية

البنوك  توجه  أن  على  اآلخرين  مع  الرحمن  عبد  ويتفق 
سياسات  مع  يتناغم  وال  التنمية  يخدم  ال  االئتماني 
وسياستها  الحكومة  رؤية  مع  وال  االقتصادية  التنمية 
في عملية االنفكاك االقتصادي التدريجي عن إسرائيل، 
اإلنتاجية  القاعدة  لزيادة  الوطني  اإلنتاج  توجيه  في  أو 
والصناعي  الزراعي  القطاعين  نصيب  بلغ  إذ  الوطنية، 
اإلنتاجي من مؤسسات اإلقراض المتخصص في 2018 
أقل من 18%، حيث إن نقطة بداية التنمية االقتصادية 

في القطاعات اإلنتاجية المولدة لفرص العمل.
التمويل  تناغم سياسة  الحمن على ضرورة  وشدد عبد 
أجل  من  الريادية  الخريجين  أفكار  لتخدم  الفردية 
السياسة  توجيه  يتوجب  حيث  البطالة،  نسب  تخفيض 
وتقديم  الريادية،  األفكار  استيعاب  باتجاه  االئتمانية 

القروض التمويلية لها.

قروض حسنة بفوائد صفرية
لإلقراض  فاتن  مؤسسة  عام  مدير  استفز  األمر  هذا 
الصغير أنور الجيوسي، الذي أكد أن الفائدة لقروضهم 
ال تتعدى في حدها األعلى 8%، وقال: “نستغرب من أين 
تأتون بنسب 45% عندما تدعون أن اإلقراض الصغير 
والحكومة  التكلفة  مرتفع  أنه  وتتناسون  الفائدة  مرتفع 

عادة هي التي تدعم هذه المؤسسات”.
القروض  بـ  يعرف  ما  لديهم  أن  على  الجيوسي  ويؤكد 

القدس  في  الدوالرات  ماليين  “ضخينا  وقال:  الحسنة 
ال  وهذا  صفرية،  قروض  تقديم  خالل  من  غزة  وقطاع 
يمنعنا من اإلقرار بأن لدى مؤسسات اإلقراض برامج 
قروض استهالكية، ولكن ال أحد يعلم أن “فاتن” تحصل 
2% فقط على قروضها االستهالكية في الضفة الغربية، 
عمل  فرص  تخلق  التي  اإلنتاجية  القروض  على  ونركز 
الصغيرة  والمشاريع  الصغر  متناهية  المشاريع  وعلى 

وفي المخيمات والقرى وخلف الجدار”.

القطاع المالي ال يتحمل مسؤولية 
ما يحدث من تراجع في المؤشرات 

االقتصادية
وإن كان ال يختلف رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات 
مع  سيسالم  عالء  ريتاس  شركة  عام  ومدير  اإلقراض 
القطاع  يحمل  ال  أن  “يجب  قال:  لكنه  الكريم،  عبد  د. 
مجرد  فنحن  حدث،  ما  كل  على  المسؤولية  المالي 
االقتصادية،  األهداف  تحقيق  في  نساهم  تمويلية  أداة 
من خالل  الحكومة  هو  عنها  األساسي  المسؤول  ولكن 
الموائمة  القانونية  البيئة  وتوفير  والتشريعات  القوانين 
قوانين  وصياغة  المنافسة  على  وترتكز  تساعد  التي 

تأخذ الجميع باالعتبار”.
فقال  الصغير،  القطاع  بإقراض  يتعلق  فيما  أما   
الناس  احتياجات  لتغطية  بفعالية  “نعمل  سيسالم: 
نحن  وبالتالي  للبنوك،  الوصول  يستطيعون  ال  الذين 
األعلى  وفائدتنا بحدها  ننافسه  البنكي وال  الدور  نكمل 
20% كقطاع خاص، ولكننا نقترض من الجهاز البنكي 
باإلضافة   %7 إلى  تصل  بفائدة  الدولية  والمؤسسات 
باإلضافة   ،%9 إلى  لترتفع  التشغيلية  التكاليف  إلى 
14% ويفترض  إلى  والتي حاليا وصلت  المخاطر  إلى 
نسعى  لكن  الجميع خاسر،  أن  الحالية  للمعطيات  وفقا 
كل  في  معينة  فئات  خدمة  خالل  من  أهدافنا  لتحقيق 
ظروف ومراحل االنهيار االقتصادي واألزمات لذا نحن 

مستمرون في العمل”.
ويتابع سيسالم ليقول: “في ظل كل ما نقوم به نتعرض 
بعض  أو  الفلسطينية  الحكومة  من  لهجمات  باستمرار 
األهداف،  وتحقيق  األمور  لتصويب  ونسعى  االأخاص، 
ويجب على الجميع عدم إطالق األحكام على أي قطاع 
سواء بنكي أو مالي قبل دراسة ظروفه وما يتحمله من 
قبل  المستهدفة  والفئات  ومسؤوليات  وأعباء  تكاليف 

إصدار الحكم عليه”.

د. بالل فالحمحمد عطا اهللعالء سيسالم

w w w . a l h a d a t h . p s
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تقرير

وحول خطة عمل الشركة للعام 2020، كشف نائب الرئيس 
التنفيذي لشؤون عمليات الشركة القابضة وتطوير األعمال 
أيبك، نادر حواري، في مقابلة مع صحيفة الحدث، أن  في 
بالسعي  سيكون   ،2020 المقبل  العام  خالل  أيبك  توجه 
عدد  وزيادة  وقطاعات جديدة  مع مؤسسات  لعقد شراكات 
المؤسسات التي تقوم أيبك بدعمها، حيث قال، “نحن نبحث 
عن قطاعات ومؤسسات لم نستهدفها من قبل، فنقوم بزيارة 
هذه المؤسسات لالطالع على عملها عن قرب والتي تنتهي 
عادة بشراكات متوسطة إلى طويلة األمد وليس بالضرورة أن 
تقوم هذه المؤسسات بالتوجه إلى أيبك لهذا الغرض وإنما 
في كثير من األحيان تقوم أيبك بالتوجه لهذه المؤسسات، 
المستهدفة  غير  المناطق  إلى  للوصول  أيضا  ونسعى  كما 

سابقا”.

مبادرة تطوعية هي األولى من نوعها 
في فلسطين

وأشار حواري، إلى أنه وبتوجيهات من السيد طارق العقاد 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة، تم إطالق 
في  األمد  طويل  شامل  تطوعي  برنامج  على  بالعمل  والبدء 
العام 2019 والذي سيتطور في العام القادم ليضم حوالي 
ومدراء  العامين  المدراء  أكفأ  من  وموظفة  موظف   100
للمجموعة، حيث  تابعة  الدوائر واألقسام في تسع شركات 
تقوم كوادر المجموعة بتقديم خدمات تطوعية مختلفة بشكل 
المؤسسات  بين  من  وجمعيات  مؤسسات  عشرة  في  كامل 

التي تقوم أيبك بدعمها عبر اتفاقيات متوسطة وطويلة األمد، 
القطاع  في  الحجم  بهذا  نوعها  من  األولى  المبادرة  وهي 

الخاص. 
على  تؤكد  التطوعية  المبادرة  “هذه  أن  على  وأكد حواري، 
عدم اقتصار الدعم المقدم من أيبك للمؤسسات والجمعيات 
على الجانب المادي فحسب على الرغم من أهميته لمساعدة 
هذه المؤسسات لتحقيق غاياتها،  وإنما يمتد دورها لتقديم 
والتسويقية  واإلدارية  المالية  المجاالت  في  والوقت  الخبرة 
وتكنولوجيا المعلومات والعالقات العامة واإلعالم والمجال 
الدعم  وتقديم  للتدريب  شامل  برنامج  خالل  من  اإلنساني 
المؤسسات،  هذه  تطلبه  ما  بحسب  والخبرات  والمهارات 
كما وتسعى المجموعة إلى نشر ثقافة التطوع بين كوادرها 
وتكون نموذجًا يحتذى به بين نظيراتها في القطاع الخاص 
والتطور  االستمرارية  من  المؤسسات  هذه  تمكين  بهدف 
وتحسين أعمالها وتحقيق أهدافها اإلنسانية، وهذا ما بدأنا 
أوسع  بشكل  بتقديمه  وسنستمر  الحالي  العام  خالل  فيه 

وأشمل في األعوام القادمة”. 

“المسؤولية االجتماعية واجب وطني 
وثقافة مجتمعية”

إلى مسؤوليتها تجاه  أيبك تنظر  وأكد حواري أن مجموعة 
أنها واجب وطني وليست  بها على  التي تعمل  المجتمعات 
الداخلية  ثقافتنا  “حتى في  والدعاية، مضيفًا  للترويج  أداة 
ننظر لها كنوع من االستثمار بغض النظر عن تصنيفها من 
قدر  الناحية المحاسبية، ونحاول دائما تفادي كلمة )تبرع( 
اإلمكان واستبدالها بثقافة “)لرعاية والتمكين والدعم(، ألنه 

من واجبنا إعادة ضخ نسبة جيدة من أرباحنا إلى صالح 
أهمية  وتنبع  واإلنسانية”،  والوطنية  الخيرية  المؤسسات 
على  تقع  أخالقية  مسؤولية  بكونها  االجتماعية  المسؤولية 
المجتمع،  لمصلحة  سويًا  للعمل  والمؤسسات  الفرد  عاتق 
حيث تتجاوز نظرتنا من كونها عالقة متبرع وجهة مستقبلة 
طريقة  عن  النظر  بغض  وتمكين  شراكة  عالقة  إلى  للتبرع 
الدعم المقدم إن كان دفعة واحدة أو شراكة طويلة األمد فهو 

يشمل جوانب إنسانية واجتماعية ووطنية”.
 أما في قطاع التعليم، فأشار حواري إلى أن حصة كبيرة 
والريادة  التعليمية  للمؤسسات  مخصصة  برامجهم  من 
في  لمدرستين  الدعم  بتقديم  أيبك  قامت  حيث  والشباب؛ 
لدعم   ،2019 الجاري  العام  خالل  المحتلة  القدس  مدينة 
صمود المقدسيين، وهما مدرسة دار الطفل العربي ومدرسة 
رياض األقصى، كما وتمكنت من إدخال أول مدرسة مقدسية 
مدرسة  فيه  حصلت  والذي  فلسطين  إنجاز  برنامج  ضمن 
إنجاز  مسابقة  في  األولى  المرتبة  على  العربي  الطفل  دار 
فلسطين وحصدت كذلك المركز األول على مستوى مدارس 
العالم العربي ضمن مسابقة الشركة الطالبية التي نظمتها 
مؤسسة إنجاز العرب وحققت تفوقا على عدد من المدارس 
من 13 دولة عربية، “وهو ما يعتبر إنجازا نفتخر به جميعا 

وكان لنا الشرف بالمساهمة بتحقيقه”.
وتدعم مجموعة أيبك أيضا، وفقا لما كشفه حواري، مؤسسة 
إنجاز فلسطين، والطلبة الفلسطينيين المتميزين للدراسة في 
كينغز أكاديمي في األردن منذ العام 2014، وتقدم حوالي 
55 منحة طالبية مخصصة لطلبة وطالبات القدس، وخمس 
منح لطلبة الهندسة في كلية عمر العقاد في جامعة بيرزيت، 
وأكثر من 150 طالبا في قطاع غزة عن طريق جمعية عطاء 
الفلسطينيين  الطلبة  لعشرات  دعما  وتقدم  كما  فلسطين، 
محمود  مؤسسة  خالل  من  اللبنانية  اللجوء  مخيمات  في 
المعيشية الصعبة  2015، نظرا لألوضاع  عام  منذ  عباس 
التي يعيشونها من خالل ثالثة برامج وهي برنامج الطالب 
األسري  التكافل  وبرنامج  للطلبة  المنح  لتقديم  المخصص 
الشباب  تمكين  وبرنامج  رمزية  مالية  يقدم مساعدات  الذي 
الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات الطلبة وتأهيلهم لدخول 
وستقوم قبل نهاية هذا العام بتغطية تكاليف  سوق العمل” 
برنامج  خالل  من  جامعيا  طالبا  لـ14  الجامعية  الدراسة 

“كفالة طالب” الذي أطلقته جمعية لجنة اليتيم العربي.
من  العديد  ومساندة  بدعم  أيبك  تقوم  الصحة،  قطاع  وفي 
إما  أعوام  عدة  منذ  المتخصصة  والمراكز  المستشفيات 

التعليم والصحة.. أهم القطاعات التي تلقى دعم أيبك ضمن 
برنامجها المخصص للمسؤولية االجتماعية 

أيبك تسعى لتغطية قطاعات جديدة 
مطلع العام 2020 لم تستهدف في 

السنوات السابقة

خاص – الحدث

تعتبر الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( طليعة الشركات في فلسطين 
من حيث تخصيص أعلى نسبة من صافي أرباحها الستثمارها في مجال المسؤولية 
االجتماعية، ففي عام 2018 بلغت النسبة حوالي 8.7% من صافي أرباحها بقيمة 
تحقيق  تتوقع  فإنها  الشركة،  رؤية  مع  وانسجاما  أمريكي.  دوالر  مليون   1.4 بلغت 
نسبة مقاربة مع نهاية هذا العام وتسعى للمحافظة على الريادة فيما يتعلق بمجال 

المسؤولية االجتماعية في العام القادم.
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بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق مثاًل الحفل الخيري 
الذي أقيم مؤخرا للفنان محمد عساف في رام اهلل، والتي 
تقوم  كما  له.  الرئيسيين  والداعمين  الرعاة  أحد  أيبك  كانت 
أيبك منذ سنوات بدعم مركز الحسين للسرطان في األردن 
وتقديم الدعم لجمعية مرضى السرطان الخيرية في الخليل، 
وجمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى السرطان في 
قطاع غزة إلى جانب الكثير من المؤسسات التي تساندها 

وترعاها أيبك.
تأسيس صندوق  اتفاقية  العقاد  طارق  السيد  مؤخرًا  ووقع 
لتغطية تكاليف إقامة مرضى السرطان الذين تحولهم وزارة 
الصحة الفلسطينية للعالج في مركز الحسين للسرطان في 
األردن وهو األول من نوعه، ويغطي هذا الصندوق مصاريف 
إقامة وسكن مرضى السرطان من الفلسطينيين أثناء رحلة 
العالج في األردن، حيث إن عددا من المرضى يتعثر عالجهم 
مكان  قرب  اإلقامة  تكاليف  تأمين  على  قدرتهم  عدم  بسبب 

العالج.
وال يقتصر دعم أيبك على قطاعي التعليم والصحة فقط؛ بل 
هناك قطاعات متعددة تندرج ضمن إطار منح دعمها وتمويلها، 
كدعم األطفال الذين يعيشون ظروفا معيشية صعبة من خالل 
دعم قرى األطفال في بيت لحم )SOS(. فبحسب حواري، 
السادس  للعام   SOS األطفال  قرى  مع  عقدت شراكة  أيبك 
على التوالي وهناك توجه لمواصلة دعمها بشكل دائم ضمن 
رسالة إنسانية لرعاية وتعليم األطفال الذين فقدوا رعايتهم 
األسرية والمجتمعية، كما وخصصت أيبك منذ عام 2016 
تمويال لرعاية عائلة مكونة من ثمانية أطفال في قرى األطفال 
وكذلك خصصت برنامج “التعليم من أجل مستقبل أفضل” 
تعليم  على  الحصول  من   SOS األطفال  قرى  طلبة  ليتمكن 
جيد ونوعي في المدارس. إضافة الى ذلك،  تقدم أيبك الدعم 
لجمعية إنعاش األسرة في البيرة وكذلك مركز جبل النجمة 
اإلعاقة  ذوي  تأهيل  في  المساعدة  بهدف  للمركز  للتأهيل 
يعكس  ما  وهو  المجتمع  في  ودمجهم  وتدريبهم  الذهنية 
اهتمام أيبك بهؤالء األفراد وإيمانها بتكافؤ الفرص واحترام 
اآلخر والدفاع عن حقوق اإلنسان. مضيفا أن هناك توجها 
الدعم  تقديم  بخصوص  قريبا  الشركة  عنه  ستعلن  جديدا 
لمؤسسة تعنى باألطفال المصابين بطيف التوحد وصعوبات 

التعلم في طولكرم.
مختلف  في  ومتنوعة  عديدة  لقطاعات  أيبك  دعم  يمتد  كما 
المدن الفلسطينية بما فيها القدس وغزة والقرى والمخيمات 
المنتخب  رعاية  خالل  من  كالرياضة  المهمشة  والمناطق 
رعاية  خالل  من  والثقافة  القدم  لكرة  الفلسطيني  األولمبي 
فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية ومركز يابوس الثقافي في 
مدينة القدس، وريادة الشباب من خالل دعم مؤسسة مفتاح- 
والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية  المبادرة 
األعمال ومطوري  رواد  الذي يحتضن  وغزة سكاي جيكس 
البرمجيات في غزة واستضافة 16 طالبا وطالبة من جامعة 
إضافة  الثنائية.  الدراسات  برنامج  ديس ضمن  أبو  القدس 
إلى توفير مشاريع الطاقة البديلة لعدد من المؤسسات منها 
جامعة بيرزيت وقرى األطفال SOS من خالل تركيب نظام 
لتوليد الطاقة باستخدام الخاليا الشمسية على سطح مبنى 
كلية عمر العقاد للهندسة وبيوت األطفال في SOS في بيت 

لحم.
يشار، إلى أن الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(، 
هي شركة استثمارية قابضة، وتتنوع استثماراتها في قطاعات 
مجموعة  من خالل  والخدمات  والتوزيع  والتجارة  التصنيع 
للصناعات  سنيورة  شركة  وهي  شركات  تسع  من  مكونة 
والبروفيالت  األلمنيوم  لصناعة  الوطنية  الشركة  الغذائية، 
التوريدات  العامة، شركة  للتجارة  )نابكو(،  شركة يونيبال 
الشركة  للسيارات،  الفلسطينية  الشركة  الطبية،  والخدمات 
)برافو(، شركة سكاي  التسوق  الفلسطينية لمراكز  العربية 
الشركة  الحدث،  وإدارة  العامة  والعالقات  واإلعالن  للدعاية 
الفلسطينية  العربية  والشركة  التمويلي  للتأجير  العربية 
في  المشغلين  أكبر  إحدى  أيبك  وتعتبر  والتبريد.  للتخزين 
فلسطين بكادر يتجاوز عددهم 1,900 موظف/ة في شركات 

المجموعة.

نادر حواري - نائب الرئيس التنفيذي لشٔوون عمليات الشركة القابضة وتطوير االٔعمال في أيبك

جانب من نظام توليد الطاقة باستخدام الخاليا الشمسية على سطح مبنى كلية عمر العقاد للهندسة في جامعة بيرزيت

تطوع ما يزيد عن مئة موظف وموظفة من أكفأ كوادر ومدراء مجموعة أيبك في كافة الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بدعمها من خالل اتفاقيات متوسطة الى 
طويلة األمد.
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في ظل االتفاقات والبروتوكوالت االقتصادية الموقعة خالل وما 
كبير  ولحد  المالية  المنظومة  بقيت  المبادئ؛  إعالن  اتفاقية  بعد 
سنوات  الخمس  فترة  مرور  بانتظار  المحددات  ببعض  مكبلة 
إلتمام الوعد باالستقالل، ولم تكن تلك المحددات كثيرة ولكنها 
أن  وباألخص  فلسطين  في  االقتصادية  التنمية  إلعاقة  كافية 
عليه  المتفق  حجمها  أضعاف  خمسة  تمددت  االنتقالية  الفترة 
المالية  بالمنظومة  حدا  مما  السياسي،  الوضع  سخونة  بفعل 
الفترة  تلك  في  تقدير.  أقل  على  متأخرة  تبقى  أن  الفلسطينية 
ولغاية يومنا هذا، لعبت سلطة النقد الفلسطينية دورها الرقابي 
جميع  بشهادة  وذلك  عالية  وبمهنية  قوى  بشكل  البنوك  على 
المسار  تعثر  ظل  في  والخارجية،  واإلقليمية  الداخلية  األطراف 

السياسي وبالتالي االستقالل بكل أشكاله السياسية واالقتصادية.  
المالي  االستقرار  بحماية  النقد  سلطة  استمرت  عاما،  وعشرين  خمسة  من  أكثر  وبعد  اليوم 
في  هي  كما   %  36.4 إلى  نسبته  تدني  يعاني  والذي  المالي  لالشتمال  اهتمامها  ووجهت 
منتصف العام 2018، والتي تقرر رفعها من خالل استراتيجية خمسية 2018 – 2023  إلى 
%50، ولكن هنا التحديات والتي هي جوهر مقالي. اليوم نحن مع سلطة رقابية في مقتبل العمر 
مسلحة بكفاءات تستحق الثناء ولكنها ما زالت تستشعر رياح التغيير.  فاليوم نحن نواجهه 
لحياتنا  اإلنترنت  اختراق  خالل  من  نفسها  فرضت  والتي   ”Fintech“ المالية  التكنولوجيا 
 Apple, Amazon, مثل  العالمية  التجارية  العالمات  فظهرت  متعددة،  وخدمات  بأشكال 
Facebook, Google التي فرضت نفسها وغيرت وتغير حياتنا بشكل يومي.  التكنولوجيا 
المالية في كل مفصل في حياتنا، ففي المواصالت،  نراها مكملة ألوبر أو كريم –في منطقتنا- 
حيث تكمل حلقة العرض بتسوية ثمن الخدمة “تكسي” بسرعة وبسعر أرخص وبطريقة سهلة 
آمنة لكافة الشرائح، منظومة الدفع هذه بحاجة إلى بنية تحتية على شكل شبكة دفع إلكتروني، 

ترخص، تشرع وتراقب من قبل البنوك المركزية بنكهة عصرية بعيدة عن الكالسيكية في عمل 
الرقابة على البنوك، وعليه أطلق تعبير “تكنولوجيا الرقابة” أو Suptech كتعبير عن الفصل 
فعلنا  مثلما  الطاقات  في  باالستثمار  نحن مطالبون  فهنا  الرقابة.  مفهوم  عنها وعن  بالتعريف 
عام 1994 لتأسيس خامة رقابية تحاكي التطور بعلم المال وتجذب المستثمر لخدمة المواطن 
الذي يعيش حاليا خارج نطاق التغطية وبنسبة %65 من حجم المستحقين للخدمات المالية 
في فلسطين، ولكن الزمن تغير ونحن بعصر السرعة ولن ننتظر خمسة وعشرين عاما لتلبية 

طلبنا. 
مطالبة  غير  البنوك  وهنا  لها،  الملحة  وحاجاتنا  المالية  التكنولوجيا  بتطبيقات  كثيرة  األمثلة 
بالتنافس مع الشركات الناشئة على خدمات ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لهم، فهذه الشركات 
الناشئة متخصصة لشريحة أساسا غير مرغوب فيها وغير مغطاة من قبل البنوك التجارية، 
نظرا الرتفاع تكلفة معامالتها ذات المبالغ القليلة جدا، وعليه فلن تشارك البنوك زبائنها فهي 
والمتابعة  الحصانة  منح  الرقابية  الجهات  من  والمطلوب  المجازي-  -بالمعنى  الكعكة  ستكبر 
التكنولوجيا  توليفة  عن  غريب  منفر،  وليس  مألوف  حاضن  بتشريع  ودعمها  الشركات  لهذه 
فترة  خالل  فعل  بردة  أم  التشريع  باستباقية  معها  نتعامل  هل  النجاح،  سر  وهنا  المالية 
هل نشرع وبعدها نرخص أم العكس؟؟ المطلوب هو قرار  الحصانه )أو الحضانة(؟؟ بمعنى: 
البنوك  بين  الفصل  يحدد  وبالتالي  كسلعة  وليس  كخدمة  المالية  التكنولوجيا  يعامل  حكيم 
أعطى البنك المركزي المساحة لتلك الشركات الناشئة  مثال:  الهند  ففي  الناشئة؛  والشركات 
الشركات  هذه  خاللها  أضحت  كافية  لمدة  بتشريع”  “وليس  بسيطة  منظمة  بتعليمات  لتعمل 
مالذا آمنا للكثير من المستفيدين من خدماتها والتي توسعت قاعدتهم والخدمات المقدمة لهم، 
حيث وصلت الهند من خالل هذه الشركات الى نسبة شمول مالي أعلى للفئات المهمشة والتي 
بالنظام  وبالتالي جاهزة لالنخراط  الموثق  المالي  والتاريخ  المالية  بالخدمات  تتمتع  أصبحت 

المصرفي بتوسيع نطاق عملها وتطورها.  
هذا ما نريده في فلسطين، البدء من مكان انتهى منه اآلخرون         

إضاءات

بقلم: نبيل عمرو

القدس في االنتخابات القادمة
إلسرائيل  بطلب  تقدمت  السلطة  بأن  القول  يعجبني  لم   
االنتخابات  في  بالمشاركة  القدس  في  ألهلنا  تسمح  كي 

القادمة. التشريعية 
في  االنتخابات  منع  يستطيعون  اإلسرائيليين  أن  صحيح 
حكومة  أن  أيضا  وصحيح  القوة،  باستخدام  عاصمتنا 
الزهور  تفرش  لن  بينيت،  دفاعها  ووزير  نتنياهو  رئيسها 
تحت أقدام المقدسيين وهم يتوجهون إلى صناديق االقتراع 
داخل المدينة القديمة، التي هي قدس أقداسنا وما حولها 

مما يسمونه ونسميه كذلك القدس الكبرى.
كذلك فإذا كان هنالك رهان على ضغط دولي إلرغام الحكومة اليمينية في إسرائيل على 
والمدعومة  إسرائيل  في  اليمينية  الحكومة  فإن  القدس،  في  االنتخابات  إلجراء  الموافقة 
بصورة مطلقة من جانب إدارة ترمب، لن تذعن ألي ضغط دولي، وهي منتشية باالعتراف 
واشنطن  من  تأتي  التي  بالمؤشرات  كذلك  ومنتشية  بالقدس عاصمة إلسرائيل  األمريكي 

بشأن ضم مناطق هامة إلسرائيل، والذي يتداول اآلن هو منطقة األغوار الفلسطينية.
ال أحد يجزم بأن الحكومة اإلسرائيلية ستتخذ قرارا إيجابيا وهي تتأهب لخوض انتخابات 
بالفلسطينيين وحقوقهم،  األذى  أكبر  إلحاق  يقوم على أساس  فيها  اليمين  برنامج  ثالثة، 
ومن قبيل الدهاء والمكر فربما لن ترد الحكومة على الطلب الفلسطيني كي يظل مقدموا 
الطلب تحت ضغط حالة من القلق وعدم اليقين، ما يؤثر على القرار السياسي الفلسطيني 

بشأن إجراء االنتخابات.
يقال  أن  يجب  كان  ما  الهامة؟  القضية  هذه  بشأن  يفعل  وأن  يقال  أن  يجب  كان  ماذا 

والفرصة لم تفت بعد ما يلي...
كافة  في  التشريعية  االنتخابات  إجراء  قررت  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ألن  “نظرا 
مناطقها بما في ذلك القدس، فإن لجنة االنتخابات المركزية سوف تتخذ ترتيبات إجراء 

االنتخابات في القدس تماما مثل الترتيبات التي ستتخذ إلجرائها في كافة مناطق الضفة 
الغربية وغزة، ونحذر سلطات االحتالل من منع المواطنين المقدسيين وغيرهم من التوجه 
المؤسسات  داخل  ممثليهم  انتخاب  في  البديهي  حقهم  لممارسة  االقتراع  صناديق  إلى 

الفلسطينية”. الشرعية 
هذا ما يجب أن يقال، أما ما يجب أن يفعل فهو أوال اإلقالع عن انتظار الموافقة اإلسرائيلية، 
ألن ذلك يجسد نوعا من االعتراف بأن سلطة االحتالل هي صاحبة القول الفصل في شأن 
فلسطيني، وشتان ما بين يد عليا نطلب منها تسهيالت، وبين قبضة حديدية تفرض نفسها 

بالقوة على المقدسيين أوال وعلى باقي الفلسطينيين كذلك.
من اآلن ودون إبطاء لتبدأ معركة االنتخابات، لتشمل العالم كله، فلسنا بصدد بناء قواعد 
عسكرية في القدس التي يعيش فيها مئات آالف الفلسطينيين، بل بصدد وضع صناديق 
من  والمشروع  العادل  الفلسطيني  الشعب  لكفاح  الحضاري  المضمون  تجسد  اقتراع 

خالل نشر صناديق اقتراع يحترمها العالم ويدعم فعلها ومغزاها.
لن أوافق على فكرة إلغاء االنتخابات في كل الوطن إذا رفضت إسرائيل أو منعت إجراء 
االنتخابات في القدس، فربما هذا ما تسعى إليه حكومة االحتالل بأن ال تنتظم في حياة 
فكل  وأهلها،  لعاصمتنا  الظهر  إدارة  يعني  ال  ذلك  ولكن  محترمة،  مؤسسة  الفلسطينيين 
قائمة انتخابية يجب أن تضم في مواقعها المضمونة ممثلين عن أهلنا المرابطين داخل 
أي  الصناديق  نشر  يوم  المركزية  االنتخابات  لجنة  تتوجه  وكذلك  حولها،  ومن  القدس 
عشية االقتراع حاملة صناديقها إلى القدس، ولتعتقلهم أو تمنعهم سلطات االحتالل، بهذا 
القدس، سنكسب  أهلنا داخل  فيه  بواجبهم  القيام  يتوانى عن  لن  الذي  الكفاحي  اإلجراء 
االحتالل  منع  يكون  ولن  بأسره،  العالم  ويؤيدها  سيحترمها  التي  الحضارية  المعركة 
البديهي  حقنا  من  أبدا  ينتقص  ال  مدانًا  إجراء  إال  وعاصمتنا،  مدينتنا  في  لالنتخابات 
والذي ال يناقش في أن القدس المحتلة هي لنا هي عاصمتنا هي قلب كفاحنا وصمودنا 

الوطني.

التكنولوجيا المالية… من أين نبدأ؟
عيسى قسيس
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 طوى الموت صفحة رجل وال كل الرجال، اسمه أحمد، لكن هذا 
األحمد عبد الرحمن لم يكن عابرا في زمن الثورة في زمن الرجال، 
كان رجال بألف رجل وجيشًا من المحاربين اإلعالميين في شخص 
رجل واحد، كيف ال وهو في أكثر من موقع وموقعة أدار صرحا 
صوت  العاصفة  صوت  إذاعة  ففي  وثورية.   اقتدار  بكل  إعالميا 
مرة  من  أكثر  أدار  وبجهد شخصي  درعا  من  الفلسطينية  الثورة 
ولمدة تزيد عن عشر ساعات متواصلة من البث اإلذاعي المباشر 
لصوته وقلمه وتعليقاته مستعينا باألناشيد الثورية التي يختارها 

وببعض ما كان يكتب من مساعديه بعد تدقيقه.
همه أن يتواصل بث اإلذاعة ما تواصل القتال بين مقاتلي الثورة 
اإلسرائيلي،  االحتالل  وقوات  اللبناني  الجنوب  في  الفلسطينية 
معنوياتهم  وترفع  أزرهم  وتشد  المقاتلين  أسماع  كلماته  وتصل 
ويفتخر  خلفهم  يقف  العربي  الشعب  كما  شعبهم  إن  لهم  وتقول 
مصادر  وال  الفنية  اإلمكانيات  تكن  لم  وبطوالتهم.  بتضحياتهم 
أهمية  تكمن  وهنا  اليوم،  تشهدها  التي  بالوفرة  المتاحة  األخبار 
استمرار البث اإلذاعي المباشر لساعات متواصلة وأهمية الرجل 

الذي يقف على رأس العمل وهو أحمد.
أغلقت إذاعة الثورة الفلسطينية من درعا قبل حرب تشرين بأيام 
ألمر في نفس يعقوب السوري، وعندما اندلعت الحرب وفي أيامها 
قوات  به  تقوم  الذي  الدور  تغييب  القيادة  والحظت  األولى  الثالثة 
الثورة الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني على جبهة القتال؛ 
العربية  األقطار  في  المنتشرة  الفلسطينية  الثورة  إذاعات  أمرت 
بالتركيز على دور القوات الفدائية الفلسطينية في المعركة، وكان 
إلى  درعا  إذاعة  كادر  يوجه  أن  الرحمن  عبد  أحمد  األخ  قرر  أن 
العراق لرفد صوت الثورة الفلسطينية المنطلق من بغداد، وهكذا 
زادت ساعات البث اإلذاعي وتواصلت على مدار أيام الحرب، إلى 
إليه  انتهت  ما  على  الجبهات  أوضاع  واستقرت  القتال  توقف  أن 

نتائج الحرب.
كانت تنتظر األخ أحمد مهمة إعالمية بالغة الدقة في مرحلة بالغة 
الحساسية بعد حرب تشرين، إذ صدر قرار من األخ أبو عمار الذي 
كان خصوصا لإلعالم في حركة فتح، بأن يتولى األخ أحمد رئاسة 
التحرير  لمنظمة  المركزية  الثورة الصحيفة  تحرير مجلة فلسطين 
الفلسطينية، وكان قد مضى على تأسيسها نحو عام ونيف، األمر 
الذي استدعى أن يطلب من كادر إذاعة درعا المتواجد في بغداد 
انشقاق  بوادر  بيروت، خاصة وأن  الثورة في  بفلسطين  االلتحاق 
للعيان، وما  البنا معتمد حركة فتح في بغداد قد بدت  أبو نضال 
كان ألحمد أن يترك كادر درعا في بغداد في تلك الظروف، بل إن 
التحق  بغداد  من  الفلسطينية  الثورة  إذاعة صوت  كادر  من  جزءا 
بفلسطين الثورة في بيروت رغم كل المغريات المادية التي حاول 

أبو نضال تقديمها.
للتحرير  كرئيس  موقعه  من  الثورة  فلسطين  أحمد مجلة  األخ  قاد 
الثورة  الروح جعلت من فلسطين  بروح أخوية ثورية رفاقية، هذه 
من  فكادرها  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  حقيقيا  ومنبرا  ملتقى 
كتاب وصحفيين وفنيين وإداريين لم يقتصر على أعضاء حركة فتح 
لبنانيين  وكتابا  الفلسطينية  والتنظيمات  األحزاب  معظم  بل شمل 
من مختلف الطوائف واألحزاب والحركات وعددا من الكتاب العرب 
والجزائر.  واليمن  ومصر  وتونس  واألردن  وسوريا  العراق  من 
على  ويشرف  يقوده  متناغم  عمل  فريق  في  جميعا  هؤالء  انصهر 
عمله أحمد عبد الرحمن. ويطوع إنتاجهم اإلبداعي في خدمة الثورة 
الالتينية  وأمريكا  العربي  العالم  في  التحرر  الفلسطينية وحركات 
وأفريقيا. وكانت افتتاحية المجلة التي يكتبها أحمد بمثابة التوجيه 
الفلسطينية،  التحرير  ولمنظمة  فتح  لحركة  األسبوعي  السياسي 
الطالب  واتحادات  الحركة  أقاليم  في  الثوري  فعلها  تفعل  وكانت 
المنتشرة في مختلف الدول. وألهمية هذا الدور التعبوي لفلسطين 
الثورة؛ كان أحمد حريصا على أن تصل بانتظام ألقاليم الحركة في 

واالنعزالي  الصهيوني  البحري  الحصار  كل مكان، وعندما اشتد 
على لبنان أثناء الحرب األهلية؛ قرر إنشاء مركز توزيع للمجلة في 
قبرص التي تربطها بفلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عالقة 
التواصل مع شعبنا وقيادة  صداقة قوية، كل ذلك حتى ال ينقطع 
ثورته وال يجري حرف بوصلة الثورة عن هدفها الحقيقي في الحرية 

واالستقالل ورفض الوصاية والتبعية.
إبان  الزعتر  تل  مخيم  على  االنعزالي  الحصار  اشتد  وعندما 
أن  الرحمن  عبد  أحمد  األخ  رأى  الحصار،  وطال  األهلية،  الحرب 
األحداث  لتغطية  كافية  تعد  لم  األسبوعية  الثورة  فلسطين  مجلة 
بمثابة  هي  يومية  جريدة  إطالق  فقرر  الزعتر،  تل  في  المتسارعة 
أخت لفلسطين الثورة وتحمل نفس االسم برئاسته وطاقم محررين 
من كادر المجلة، ولم تتوقف هذه الصحيفة بعد انتهاء مأساة تل 
الزعتر واستمرت في الصدور كصحيفة يومية مكتملة المواصفات 
المكاتب  المقاتلون في مواقعهم كل صباح كما تنتظرها  ينتظرها 
اإلدارية والسفارات العربية واألجنبية وقيادات التنظيمات ووسائل 

اإلعالم وأبناء الشعب الفلسطيني واللبناني.
الغزو  أثناء  اليومية  الثورة  فلسطين  صحيفة  أهمية  وظهرت 
اإلسرائيلي للبنان عام 1982 وحصار بيروت الذي دام 88 يوما. 
إذ لم تتوقف عن الصدور المعتاد لها وكانت توجيهات األخ أحمد 
عبد الرحمن تصل إلى مكاتب الصحيفة بانتظام كل مساء إذا ما 

كان في اجتماع للقيادة أو بمرافقة لألخ أبو عمار.
أن تصدر صحيفة فلسطين الثورة اليومية بانتظام في ظل الحصار 
الطيران حتى  وغارات  بيروت  على  المتواصل  المدفعي  والقصف 
نحو  واحد  يوم  في  بيروت  على  التي سقطت  القذائف  عدد  يصل 
على  يبرهن  أمر  عنده؛  بالتوقف  جدير  أمر  وهو  240 ألف قذيفة 
شخصية  في  كلها  تجلت  بالنصر  وإيمان  وقوٍة  إرادٍة  صالبة 
المناضل الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن وبث هذه الصفات في 
القائد  العاملين معه، وهذا هو دور  نفوس أخوته ورفاقه وزمالئه 
أيام  كل  بالصدور  الثورة  فلسطين  صحيفة  واستمرت  القدوة، 
تدميرها  جرى  ومطابعها  استهدافه  جرى  مقرها  أن  رغم  الحرب 
فيما  أنقاض  إلى  تحول  منه  تصدر  كانت  الذي  الفاكهاني  ومربع 

كبريات الصحف البيروتية توقفت ليوم أو أكثر عن الصدور.
الصديقة،  اللبنانية  الصحف  بمطابع  الثورة  فلسطين  استعانت 
أمنت  كما  الصحف،  هذه  مخازن  نفذت  عندما  الورق  لها  وأمنت 
المحروقات للمولدات الكهربائية عندما تعذر الحصول عليها.  وما 
وإداركه ألهمية  الرحمن  عبد  أحمد  األخ  إرادة  لوال  ليتم  ذلك  كان 
فلسطين  صحيفة  تصل  أن  على  وحرصه  المعركة  في  اإلعالم 
الثورة كل صباح إلى الخنادق األمامية لمقاتلي الثورة الفلسطينية 
في  الدم  ضريبة  اإلعالميون  وليدفع  اللبنانية  الوطنية  والحركة 
مواجهة الغزو والحصار اإلسرائيلي ويسقط منهم الشهداء سواء 

في تغطية األحداث أو في توزيع المواد اإلعالمية.
مرفوعة  بسالحها  بيروت  حصار  من  الفلسطينية  الثورة  خرجت 
وتونس  واليمن  والعراق  سوريا  بين  مقاتلوها  وتشتت  الرأس 
والجزائر، وكان على أحمد عبد الرحمن أن يتدبر أمر اإلعالم في 
هذه المرحلة ويجمع شتات كادر اإلعالم مرة أخرى، فالمهمة اليوم 
أكثر دقة وصعوبة من األمس، وطاف على معسكرات قوات الثورة 
في بلدان الشتات ليجمع كادر اإلعالم في تونس وليتفاجأ بمجزرة 
الخروج  بعد  اإلسرائيلي  الجيش  اقترفها  التي  وشاتيال  صبرا 
التي  والصور  الوثائق  جمع  في  يتوانى  فلم  مباشرة،  بيروت  من 
توثق بشاعة الجريمة اإلسرائيلية ويصدرها من تونس في كتابين 
من  صدر  ما  أهم  من  وكانا  والعربية،  الفرنسية  باللغة  مصورين 
توثيق لهذه الجريمة الصهيونية البشعة وجرى توزيعها على أهم 

الشخصيات السياسية والثقافية في أوروبا الغربية وغيرها.
ومن تلك اللحظة، انطلق وتأسس مركز اإلعالم الموحد في تونس 
ليتولى إصدار النشرات والكتب والملصقات التي كان يبدع خيال 

أحمد عبد الرحمن وخبرته وفكره في إطالقها.
وسرعان ما قرر األخ أحمد أن تعود مجلة فلسطين الثورة للصدور 
من قبرص كسابق عهدها من بيروت. وقد هيأ كل الظروف البشرية 
النضالية  مسيرتها  الثورة  فلسطين  لتكمل  والسياسية  والمادية 
تحت رئاسته ولتكون مركزا إعالميا متقدما على اتصال بشعبنا 
في األرض المحتلة ولتتألق من جديد خاصة في مواكبتها اليومية 
النتفاضة الحجارة وتوثيق تاريخها. لم تغب افتتاحيات أحمد عن 
أعداد فلسطين الثورة وهي تعتبر تاريخا سياسيا لمسيرة الثورة 
عبد  أحمد  المناضل  القائد  ووعي  نضج  على  ودليال  الفلسطينية 

الرحمن وقربه من المطبخ السياسي طيلة مسيرة الثورة.
وعندما قرر الرئيس القائد أبو عماد أن يعود إلى لبنان وبالتحديد 
وأعقد  أروع  هناك  ليخوض  القائد  مع  أحمد  عاد  طرابلس،  إلى 
عن  وانشق  الطريق  ضل  خصم  مواجهة  في  إعالمية  معركة 
وحده  اإلعالميين  من  جيشا  أحمد  وليكون  الفلسطيني،  الركب 
حرص أن يعقد كل يوم مؤتمرا صحفيا أمام عشرات الصحافيين 
وابل  تحت  الجارية  األحداث  على  ليطلعهم  األجانب  والمراسلين 
من قذائف مدفعية المنشقين المتمركزة في جبل تربل المطل على 
مقر  األولى  بالدرجة  وتستهدف  طرابلس  ومدينة  البداوي  مخيم 
إقامة الرئيس القائد أبو عمار ومحيطه ومقرات القيادات العسكرية 

لإلعالم.
جريدة  يعيد  أن  الرحمن  عبد  أحمد  األخ  قرر  أيضا،  ذلك  ورغم 
ذلك  له  وكان  طرابلس،  من  الصدور  إلى  اليومية  الثورة  فلسطين 
رغم  قبرص  إلى  تونس  من  بحرا  به  لحق  الذي  فريقه  بفضل 

اإلمكانيات المتواضعة جدا المتوفرة للطباعة في طرابلس.
الموانع  تقف  وال  الصعاب  يتحدى  الرحمن  عبد  أحمد  كان  هكذا 
والظروف القاهرة أمام إرادته التي ال تلين، واستمر قائدا إعالميا 
هذه  تاريخ  مراحل  أدق  وفي  المستحيل  ثورة  في  رفيع  طراز  من 
الثورة. وإذا كانت هذه رؤوس األقالم في مسيرة أحمد اإلعالمية؛ 
فإن مسيرته السياسية والتنظيمية في حركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسطينية بحاجة إلى مؤرخ، فقربه من القائد الرمز أبو عمار في 
كل مراحل الثورة عبر عنه أحمد في كتابين أّرخا لجزء هام من زمن 
الزعيم  كتب  فيما  أحمد  أنصف  فقد  ودبلوماسيته،  عرفات  ياسر 
والقائد والسياسي والثائر والدبلوماسي واإلنسان أبو عمار، كما 
لم يوصفه أحد سواء في حياته أو بعد استشهاده، وحق علينا أن 
ننصف األخ أحمد عبد الرحمن بعد رحيله، إذ ربما لم ننصفه في 

حياته.
كان أحمد قارئًا نهمًا يحب الكتاب ويحرص على اقتنائه، ما أثرى 
قاموسه المعرفي وعزز به تجربته النضالية في الثورة الفلسطينية، 
منصب  يشغل  أن  مصادفة  ليست  وبالتالي  الكلمة  ناصية  فملك 
والمتحدث  الزمن  من  مدة  التحرير  منظمة  باسم  الرسمي  الناطق 

الرسمي باسم العديد من دورات المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان األخ أحمد عبد الرحمن محاورا ومناظرا مقنعا في كل المراحل 
الندوات  في  أو  التلفزة  شاشات  على  الظهور  منه  اقتضت  التي 
اللينيني  الماركسي  الفكر  على  وقف  فقد  والثقافية،  السياسية 
الشيوعية  الحركة  تطور  على  وقف  كما  والماوتي،  والتروتسكي 
في بلدان أوروبا الغربية كالتجربة اإليطالية والفرنسية واإلسبانية 
إضافة إلى الفكر القومي العربي بكل تشعباته والفكر اإلسالمي، 
وأخضع كل هذه األفكار وصقلها لخدمة الثورة الفلسطينية وتجربة 

حركة فتح الرائدة.
لذلك كله كان له حضور مميز في المؤتمرات الحركية وفي اجتماعات 

المجلس الثوري واألطر القيادية في منظمة التحرير ومؤسساتها.
رحل عنا أبو يزن اإلعالمي والسياسي والمثقف العضوي والثائر 

والمبدع والمعلم والقائد الوطني الكبير.
رحل وما يزال في قنديله بعض من الزيت يضيء به الطريق لألجيال 

اآلتية، لكن لكل أجل كتاب فوداعا أبا يزن.

أحمد لم يكن عابرا في زمنه
بقلم: سامي سرحان
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مقال

ه  ، وحظُّ هذه شذرة إثنوغرافية موجزة، شاهدها هامشيٌّ
والحاضر  المتن؛  تعريف  في  الهامش  حظُّ  التجربة  من 
بالشعر  مداويًا  كان  وقد  البرغوثي،  فيها حسين  األكبر 
وأمكنة  نيويورك،  المسمَّى  مكانها  واأللم.  والفلسفة 
وزمانها  القراءة؛  على  مفتوحة  اة،  مسمَّ غير  أخرى، 
اة،  مسمَّ غير  أخرى،  وأزمنة   ،2016 العام  ى  المسمَّ
لعيش  طباقية  قراءة  مقدمة  وهي  الكتابة.  على  مفتوحة 
بالوقت  واإلحساس  الشعر،  الختبار  كإمكانية  الحب 
كإمكانية  الموت  وانتظار  الفلسفة،  الختبار  كإمكانية 
بة  مركَّ كإمكانية  الثالث  والثنائيات  األلم...  الختبار 
وتختبر  العلمنة،  على  تستعصي  الفقد،  من  للتعافي 

للحياة كمعنى لها، قلَّما نلتقطه. »الجمال الجانبي« 
في العام 2016، كنُت هناك، في مشهدية الفيلم، )936 
الهدسن وبحيرة سنترال  إند، نيويورك، بين نهر  وست 
بارك وجامعة كولومبيا(، أبحث في »المقبرة الحية« عن 
معاني فلسطين؛ وأترجم نصًا مفقودًا لحسين البرغوثي، 
هو رسالته للدكتوراه )تحت النشر(، عنوانه: »الصوت 
بين  وأطابق  التحوُّل«؛  ظواهريَّة  إلى  مقدمة  اآلخر: 
وأخرى  منشورة،  واحدة  سائلة«،  »مرايا  من  نسختين 
مخطوطة، لمقاربة »رؤية الصوت، وسماع الصورة« في 
القصيدة المستحيلة؛ وأتملَّى حكمة الفيلسوف في »آخر 
سبع دقائق مع حسين البرغوثي« لصبحي الزبيدي، بين 
هبة السطر األول وفتنة السطر األخير... كان حاضرًا، 
والستين:  الثانية  في  كان  وألمه.  وفلسفته  شعره  ومعه 
ثمانية وأربعين فوق األرض، وأربعة عشر تحتها، وهو 
»التفاحة  في  هناك،  كنا  والستين.  السادسة  في  اآلن 

التي ال يقطع مشتهياتها إال سكين الوقت.  الكبيرة« 
كونه  عن  فضاًل  أخير«،  »مونتاج  أو  سائلة«،  و«مرايا 
الشعر  بين  التخوم  الَشت  متقدمة  إبداعية  كتابة  ورشة 
رقَّى  قصيدة،  كتابة  لفيلم حول  هو سيناريو  والفلسفة، 
فيه حسين الهوامش إلى متون على نهج »بول كلي« في 
الرسم. يروي الديوان قصة مخرجة سينمائية يساعدها 
كثير  اللسان،  ثقيل  أعمى،  شاب  الفيلم  مونتاج  في 
اإلغريقي  العراف  شبح  الذهن  إلى  يستدعي  التأتأة، 
بصيرِتِه...  تأتأُة  ورؤاه  حدِسِه،  تأتأُة  شعره  ترسياس، 
سنتبيَّن الحقًا أنه  Alter ego حسين الذي لم يفصح 
على  الصور  يتحسس  لعماه،  المونتير،  كان  عنه.  يومًا 
الشاشة بعصاه فقط، ثم يقص كل مشهد تصفه المخرجة، 
وخالل  المفاتيح.  لوحة  على  تدور  التي  أصابعه  بعيون 
هذا المشروع السينمائي-الشعري، تطاردهما الشرطة، 
النرجسية،  المخرجة  حب  في  األعمى  المونتير  ويقع 
فتقول إنها ستحبه شريطة أن يكتب “القصيدة التي في 
ذهنها”، والتي تشبه حديقة، أو صحراء نحاس، مكتوبة 

بأبجدية غريبة. 
من  العديد  وبعد  المستحيلة،  المهمة  هذه  نهاية  في 
واإلقبال  واللصق،  والقص  والتجريب،  السجاالت 
في  الليالي،  إحدى  في  المونتير  ل  يتحوَّ والصدود، 
يأتي  وعندما  القمر،  تحت  سائلة  مرآة  إلى  شقتها، 
في  للتحقيق  الحقًا،  لألستوديو،  الشرطة  ضابط 
الجريمة، تتحول المخرجة نفسها إلى تمثال من الرخام 
حلزون  يصعد  الكمبيوتر  شاشة  وعلى  وردة،  يدها  في 
كان  وقد  لألبد.  الملف  الشرطة  وتقفل  قوقعته،  ساحبًا 

هو  أعمى،  لمونتير  مبصرة  مخرجة  “استئجار”  دافع 
مساعدتها في الرقابة الذاتية على فلمها الجديد لتالفي 
فيها  استدعيت  مرة  آخر  لقيتها  التي  السيئة  المعاملة 
بأن  إحساس  الشاب  لدى  كان  وقد  المخابرات.  لمبنى 
ربما  اإلنسانية،  لمصلحة  تجربة  عليه  ُتجري  المخرجة 

في كتابة الشعر.  
»مرايا  ومقارنات  اآلخر«  »الصوت  ترجمة  من  َأْنتهي 
العمارة،  درج  وأنزل   ،2016 آذار   16 مساء  سائلة«، 
ألن المصعد تم تعطيله، أللتقي وجها لوجه بالنجم ويل 
العمارة  مدخل  ردهة  وأجد  الثاني،  الطابق  في  سميث، 
لت إلى استوديو مليء بالمخرجين والمونتيرات،  قد تحوَّ
كان  إن  أتساءل  لم  نايلتي!  كيرا  الحسناء  وأصادف 
سائلة«،  »مرايا  فيلم  في  والذهني  الروحي  االستغراق 
)الذي كان حسين يحذرنا منه، في صبانا، ويحثُّنا عليه، 
أوهام  أو  قصائد  لتصير  أحالمنا  لتطوير  معًا،  آن  في 
في  أدخلني  قد  كذلك(  كونها  نسينا  لحقائق  تؤسس 

ذهان سينمائي، إذ تذكرت إعالنًا من قبل إدارة العمارة 
قريب.  عما  تصويره  سيجري  فيلمًا  أن  الساكنين  يبلغ 
الحقًا  ستظهر  التي  المجاورة،  للبقالة  السير  أواصل 
كمشهد آخر في الفيلم قيد التصوير، والذي عرفت، بعد 
وترجمته    Collateral Beauty عنوانه  أن  السؤال، 
"جمال جانبي"، وسيعرض في موسم األعياد  الحرفية: 

أواخر ذلك العام. 
لم أنتظر ظهور "الجمال الجانبي"، لكنني حين شاهدته 
أول مرة، في فلسطين، تعززت قناعتي أن الفقد، بمعنى 
الغياب، هو علَّة السرد، من "اهلل" إلى "سواه". وللسرد، 
اآلخر"  "الصوت  في  يدعوه حسين  كما  "التحويل"،  أو 
الفانية"،  لليد  "انتقامًا  الشعر  ككتابة  العسيرة،  ُسبله، 
واالحتفاء  الطريدة،  للروح  تطبيبًا  بالتفلسف  والعيش 

باأللم قنطرًة لآلخر "الضروري". 
ديفيد  إخراج  من  فيلم  ذلك:  كل  هو  الجانبي"  "الجمال 
فرانكل، يروي قصة إعالمي شهير من مدينة نيويورك، 

حسين البرغوثي في نيويورك
عبد الرحيم الشيخ
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يفقد  سميث(،  )ويل  هاورد  هو  الشخصية،  كاريزمي 
مع  ويفقد  الدماغ،  من سرطان  نادر  بنوع  ابنته-أوليفيا 
من  محيطه:  مع  السوي  التواصل  على  قدرته  رحيلها 
المؤسسة،  في  وشركائه  مرؤوسيه  إلى  زوجته-مادلين، 
الدومينو  مصفوفات  بناء  إال  فيها  يحسن  يعد  لم  التي 
الذي  نورتون(  )إدوارد  ويت  الحياة:  كأنها  وهدمها، 
التواصل  ويخسر  لها،  خيانته  بعد  زوجته  عن  انفصل 
وكلير  بحضانتها؛  أمها  حظيت  التي  ابنته  مع  السلس 
التي تفشل في تأسيس عائلة، وتبحث  )كيت وينسليت( 
بينا(  )مايكل  وسايمون  ولدًا؛  لتنجب  بنطفة  متبرع  عن 
الذي يصارع السرطان، ويحاول إخفاء ذلك عن زوجته 
لشركاء  الفردية  المآسي  هذه  لكن  العمل.  في  وشركائه 
لهم إلى »خبراء نهش«  هاورد الثالثة، لم تحل دون تحوُّ
األزرق«،  »الضوء  في  أمثالهم  حسين  يصف  كما 
رئيسهم وشريكهم في العمل رغم  »يقتاتون على قوى« 
ش الحداد، إذ لم يعد  ما يعانيه من مأساة الفقد، وتوحُّ
يهمهم إال عودته للتعامل »السوي«، مهنيًا، كي ال تنهار 

الشركة. 
رون  وحين يفشلون في إعادته إلى حياة »السواء«، يؤجِّ
»استرجاع«  من  وتتمكن  هاورد،  تتبع  خاصة،  محققة 
مقابل  رصيف  على  البريد  في صندوق  يودعها  رسائل 
والوقت،  الحب،  لـ:  كتبها  أنه  يتبيَّن  السكنية،  لعمارته 
الثالثة  يدبِّر  حين  أوجها  انية  الشرَّ تبلغ  هنا،  والموت. 
إليقاع  يتعاقدون  ذهنية  أحبولة  عن  عبارة  هي  مؤامرة 
فيها  تجسد  مسرحية،  مجموعة  مع  فيها  »صديقهم« 
شخصية الحب-إيمي )كيرا نايلتي(، وشخصية الوقت-

-بريجيت  الموت  وشخصية  اليتمور(،  )جاكوب  رافي 
قبل  من  الذهني  التالعب  جوالت  وتبدأ  ميرين(.  )هلين 
برسائله  انفراد،  على  كل  يواجهونه،  إذ  بهاورد،  هؤالء 
الخاصة  المحققة  عليها  وحصلت  لهم،  أرسلها  التي 
حقيقيون،  أشخاص  أنهم  ليتأكد  قانونية،  غير  بطريقة 
الترهيب والترغيب،  وينوِّعون في أساليب مواجهته بين 
ر المحققة الخاصة هذه اللقاءات لتوثيقها  في حين تصوِّ
ضد  قانونية  قضية  لكسب  بعد،  فيما  واستخدامها، 
يزيلوا  أن  بعد  عقليًا،  غير سوي  أنه  فيه  يثبتون  هاورد 

الشخصيات الثالث من التسجيالت رقميًا. 

السياق  في  سائدة  دعم«،  »مجموعة  إلى  هاورد  يلجأ 
امرأة  تقودها  صغارهم،  فقدوا  ألناس  األمريكي، 
التعرف  بوسعه  ليس  التي  زوجته  )هي  مادلين  تدعى 
يتمكن  ال  لكنه  ذاكرته(،  أصاب  محدود  لعطب  عليها 
ُيستدعى  المطاف،  نهاية  في  مصابه.  عن  الحديث  من 
الشركة،  إدارة  مجلس  محامي  مع  جلسة  إلى  هاورد 
لة  وزمالئه اللدودين، حيث يواجهونه بالتسجيالت المعدَّ
رقميًا، لكنه يرد على زمالئه بلطف، ويذكرهم بماضيهم، 
فيعترفون  يعرفه عنهم من أسرار...  لهم، وما  وإحسانه 
القانونية  األرواق  على  يوقِّع  لكنه،  ويعتذرون.  بفعلتهم، 
كشارة  ابنته  بوفاة  إقرارا  يوقع  كما  أرادوها،  التي 
الجانبية  الحبكات  تأزمات  ُتحلُّ  بالفقد.  التسليم  على 
والوقت،  لـ«الحب،  المتآمرون  يدفع  أن  )بعد  الفيلم  في 
ن ويت  أجرة أدوارهم في المسرحية!(، فيحسِّ والموت« 
عالقته بابنته؛ وتبدأ كلير بخطوات عملية إلنجاب طفل؛ 
ويعترف سايمون لزوجته بمرضه واقتراب رحيله. فيما 
بيتها،  في  مادلين  الدعم  مجموعة  قائدة  هاورد  يزور 
عشية عيد الميالد، وهناك تعيد عليه قصة ابنتها أوليفيا 
هاورد  يظهر  مسجل،  شريط  عبر  الست  السنوات  ذات 
ويتعرف  ذاكرته  يستعيد  ابنته، حيث  يالعب  وهو  نفسه 
وبخاصة  بعدئذ،  »غرباء«  يعودا  وال  ثانيًة،  زوجته  على 
و«الموت«، كشخوص  و«الوقت«  »الحب«  اختفاء  بعد 
»الجمال  يبقى  فيما  تمامًا،  المشهد  من  استيهامية، 

برسم مزيد من التحديد.  الجانبي« 
ر الفيلم  ربما كان تزامن تصوير الفيلم األمريكي، مع تصوُّ
الفلسطيني محض مصادفة؛ وربما كان اشتراك الفيلمين 
في الموضوعات األثيرة )الحب والوقت والموت( محض 
كان حاضرًا،  البرغوثي  لكن حسين  إنساني...  مشَترك 
ليس في »آخر سبع دقائق« وحسب، بل وفي اقتراحاته 
سأله  إذ  للحياة،  الجانبي«  »الجمال  الكتشاف  العديدة 
غبطته  عن  فعبَّر  يفرحه،  عما  زبيدي،  صبحي  المخرج 
ه ألنه عاش في زمن محمود درويش الذي قال  ووفرة حظِّ
لتني سماء،« وأعلن  عن فلسطين: »أنت أرضي التي حوَّ
أن درويش أحاله »من طفل أرضي إلى طفل سماوي.« 
وفي الرد على ما يحزنه، قال: »قلَّة الحب في هذا العالم.« 
أوجز حسين حدود الفرح والحزن في الحياة بالمزاوجة 

وكذلك  ومضى...  الحب«،  و«قلَّة  الشعر«  »وفرة  بين 
الحب:  »عزيزي  برسالة مختصرة:  الحب،  هاورد  واجه 
توصيف  في  األديان  بشعرية  يكترث  لم  لكنه  وداعًا«. 
حال الراحلين في الجنة بعد أن اصطفى اهلل »أزهاره« 
من »حدائق األرض« إلى »رياض السماء« ضمن خطته 
الكبرى لمصلحة العباد؛ ولم يلتفت لـ«رومانسية« والت 
ويتمان في »االختالف، بالموت، عما يتوقعه اآلخرون«، 
إلى«الغضب  دعوته  في  توماس  ديالن  لـ«تفاؤلية«  وال 
على موت الضوء«. كان الحب في كل شيء، لكنه لم يره 

بعد غياب موضوعه األثير-ابنته. 
الموت  في  ما  »أسوأ  أن:  رًا  متندِّ حسين،  سخر  وفيما 
في  والعبد  السيد  جدل  نهايات  يحكم  الذي  توقيُته«، 
هو  إذ  جبنه،  الموت  على  هاورد  عاب  التاريخ،  مطحنة 
ألنه  به:  يوثق  ال  للشفقة«،  مثير  ورق،  من  »نمر  محض 
بال مروءة، وال يقبل المقايضة: »خذني، يا موت، واترك 
اإلنسان  على  نعى حسين  الذي  »الوقت«،  أما  ابنتي«. 
ترك  »دون  األرض  هذه  على  والمرور  له،  االنتباه  عدم 
ر  يدمِّ بل  الجروح،  أنه ال يشفي  أدرك هاورد  فقد  أثر«، 
كل شيء، ويحيل الجمال إلى تراب، وأنه »ال شيء«... 
منها  والشعر  حسين،  عند  الكتابة  أن  القول،  حاصل 
الذات  به  وتترك  الروح،  يه  تؤدِّ تغيير  فعل  هو  بخاصة، 
أثرًا عبر فعل »التحويل«. هنا، وهنا فقط، يمكن للشعر، 
نها األلم، أن يكون تداويًا ألجل اآلخر،  بوصفه فلسفًة دجَّ

الضروري، ومنه.

زوروا موقعنا االلكتروني

w w w . a l h a d a t h . p s

ويمكنكم متابعتنا أيضًا من خالل

 facebook.com/alhadathnews

   https://twitter.com/Alhadathpal
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