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ملف العدد

لكن شاءت األقدار، أن تتزامن كتابة هذا التقرير مع قضية إسراء غريب، 
غريب«  »إسراء  المرحومة  قضية  هزت  فلقد  فيه،  مهما  محورا  لتصبح 
الرأي العام الفلسطيني وحتى الدولي، ودفعته للتساؤل في كل االتجاهات، 
مرة باتجاه أهلها، وأخرى باتجاه اإلجراءات، ولم يغفل الرأي العام عن 
لقد  اختصاصها.  دوائر  في  وتقع  بهكذا قضايا  ُتعنى  التي  المؤسسات 
أخذت قضية الفتاة غريب وقتا طويال قبل اإلفصاح عن حقيقة ما جرى 
التساؤالت  ما يجيب على  يكن هناك  لم  التقرير  كتابة هذا  معها، وحتى 
المستمرة والمتكررة، وفي غمرة البحث عن ما يطمئن الرأي العام؛ كان 
هناك ما يثير الريبة والشك ويوسع دائرة التساؤالت. ففي صباح يوم األحد 
8.9.2019 قدم ثالثة أطباء شرعيين استقالتهم، وانفردت »الحدث« بنشر 

تقرير حول الموضوع مع ذكر بعض التفاصيل المتعلقة باالستقالة.
األطباء  أن  األطباء،  باستقالة  المتعلق  تقريرها  في  »الحدث«  وأشارت 
الذين قدموا استقالتهم، هم: الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي 
في محافظة رام اهلل، الدكتور مهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي 
الشرعي  الطب  اختصاصي  جابر  مهند  والدكتور  القدس،  محافظة  في 
في  الشرعي  الطب  مسؤولو  أنهم  إلى  اإلشارة  مع  الخليل،  محافظة  في 
محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، ومن المفترض أن يشاركوا في 
كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، حيث إنهم أعضاء في اللجنة 
التي يتم تكليفها في تشريح الحاالت الجنائية في معهد الطب العدلي أبو 

ديس.
وأوضحت، أن األطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على 
عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض اإلجراءات المتعلقة بدائرة 
الطب الشرعي، ومن األمثلة على ذلك؛ قضية إسراء غريب حيث استغرق 
صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويال ال يتناسب مع كون القضية 
قضية رأي عام، حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، خاصة في ظل 

وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها.

وزارة العدل تنفي لكن روايتها متضاربة

لوكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، والذي بدوره  توجهت »الحدث« 
نفى أية عالقة بين قضية إسراء غريب وبين استقالة األطباء المشار إليهم،  
مؤكدا أن »بعضهم عليه تهم فساد، ومنهم من كان على وشك أن يتم فصله، 
وهم استغلوا الرأي العام للهروب من اإلجراءات التي كانت ستتخذ بحقهم 
ويحاولون إثارة الرأي العام من خالل ربط قضيتهم بقضية إسراء غريب«.
بيانا  العدل  وزارة  أصدرت  السندس،  أبو  الوزارة  وكيل  تصريح  وبعد 
صحفيا، قالت فيه إن قيام ثالثة من األطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم 
استقاالتهم ليس له عالقة بقضية وفاة المرحومة إسراء غريب، وأن استقالة 
األطباء الثالثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية 
بحق بعضهم، وكان هناك احتجاج من قبلهم ومن ثم قدموا استقاالتهم، 
وأنهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح، وأشارت إلى أن الطبيب 
الطب  اختصاصي  هو  العامة  النيابة  من  بالتشريح  المكلف  الشرعي 
تسليم  يتم  بأنه سوف  علما  القاضي،  أشرف  د.  لحم  بيت  في  الشرعي 

التقرير النهائي للطب العدلي إلى النيابة العامة خالل يومين من تاريخه.
لكن وزير العدل محمد الشاللدة نسف روايتي وكيل الوزارة وبيانها، وأكد 
في تصريحات إذاعية أن قضية األطباء الداخلية لم تصل إلى حد المشكلة، 
وأن مخالفات األطباء الشرعيين المستقيلين روتينية وبسيطة لم تصل حد 
االنتهاك الجسيم للقوانين، وربط ضمنا بين استقالة األطباء وقضية إسراء 
غريب، قائال:  إن األطباء طعنوا في نزاهة زميلهم الطبيب أشرف القاضي، 
الذي قام بتشريح إسراء غريب، وأكدوا أنه كان يجب أن تتم استشارتهم 
في هكذا قضية. بذلك نسف الوزير تصريح وكيل الوزارة والبيان، حيث 
نفى في تصريحه وجود تهم بالفساد بحق األطباء المستقيلين، وفند كذلك 

نفي العالقة بين استقالة األطباء وقضية غريب.

عينات األنسجة في قضية إسراء ظهرت بعد 
استقالة األطباء

بدورها حصلت الحدث على وثيقة وجهها األطباء المستقيلون لجهة رسمية، 
فيما يخص قضية إسراء غريب، جاء فيها أن وكيل وزارة العدل محمد أبو 
السندس، المسؤول المباشر عن اإلدارة العامة للطب الشرعي في الوزارة، 
ونتيجة »ارتكابه أخطاء كارثية«، كان هناك تقصير في اإلعالن عن نتائج 

التشريح ونتائج المختبرات بخصوص القضية.
التي  »البلبلة«  أن  الوثيقة،  بحسب  المستقيلون،  األطباء  ويرى 

رافقت قضية إسراء غريب جاءت نتيجة األسباب التالية:
أوال: عدم مشاركة جميع أعضاء اللجنة في التشريح وهم الدكتور مؤيد بدر 
والدكتور مهند شويكي والدكتور مهند جابر، وتم تشريحها فقط من قبل 

الدكتور أشرف القاضي بتاريخ 22-8-2019.
تضليل النائب العام الفلسطيني من قبل وكيل وزارة العدل محمد  ثانيا: 
أبو السندس، حيث إن األخير أبلغ النائب العام بأن الفحوصات المخبرية 
للمتوفاة إسراء غريب أرسلت إلى األردن ولكنه تبين أن عينات من سوائل 
الجسم فقط هي التي أرسلت إلى المختبر الجنائي األردني )) األمن العام 
األردني((، فيما أن عينات من أنسجة الجسم – وهي األهم في حالة إسراء 
وزارة  في  عملها  يتم  ولم  األردني  الشرعي  الطب  إلى  ترسل  لم  غريب- 

الصحة الفلسطينية أو مختبرات »ميديكير« الفلسطينية في رام اهلل.
ظهرت العينات بعد استقالة األطباء الثالثة مباشرة، وتم تسليمها  ثالثا: 
من قبل المدير اإلداري يسري عليوي، تخصص تربية إسالمية، لطبيب 
األنسجة معتز النتشة، وتم البدء في إجراء الفحص النسيجي في مختبرات 
وزارة الصحة الفلسطينية في يوم استقالة األطباء الشرعيين الثالثة بتاريخ 

2019-9-8، مع اإلشارة إلى أن التشريح كان بتاريخ 22-8-2019.
رابعا: األشخاص المتابعون لقضية إسراء غريب غير مؤهلين؛ وذلك ألن 
أحدهم فني تخدير وهو سلهام عويس واآلخر تخصص شريعة إسالمية 
أبو  الوزارة محمد  وكيل  إشراف  تحت  يعملون  وهم  عليوي  يسري  وهو 

السندس.
خامسا: يرى األطباء المستقيلون، أنه كان من المفترض أن يتم التشريح 
من قبل اللجنة المختصة، وكذلك اإلسراع في إرسال عينات السوائل إلى 
األردن، وعمل عينات األنسجة بعد التشريح مباشرة من قبل المختصين 
في اإلدارة العامة للطب الشرعي وذلك ألن القضية أخذت منحى رأي عام.

أين يقع المدير الطبي من قضية إسراء غريب؟
وفي إطار متابعتنا في »الحدث« لتفاصيل ما يجري بدائرة الطب الشرعي، 
اطلعنا على وثيقة، يدعي األطباء الشرعيون الموقعون عليها، أن الدكتور 
التي  الطبية،  اللجنة  رأس  على  يكون  أن  المفترض  من  كان  العلي  ريان 
من المفترض أن تقوم بمتابعة ملف المرحومة إسراء غريب، ولكنه كان 
أبرز الغائبين عن القضية، بسبب ازدواجية العمل وانشغاله بأعمال أخرى، 
وعلى الرغم من أهمية وجوده في مقر دائرة الطب الشرعي في رام اهلل، إال 
أنه يقضي معظم وقته في جامعة النجاح في نابلس، وعادة ما يحضر للمقر 

يوم الثالثاء فقط، ويستغل هذا اليوم لقضاء أمور خاصة به في رام اهلل.
وفيما يخص ازدواجية العمل لدى الدكتور العلي؛ أشار األطباء، إلى أن هناك 
شكوى قدمت بحقه في كتاب استقالة األطباء، تفيد بأنه حصل على استثناء 
السابق  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  حكومة  فترة  في  الوزارة  مجلس  من 
رامي الحمد اهلل، وذلك للعمل في جامعة النجاح، ورغم أن االستثناء الذي 
حصل عليه جزئي، إال أنه عمل بدوام كامل في الجامعة، وكان يتقاضى من 
وزارة العدل مبلغ 2000 شيقل إضافيات على راتبه األساسي الذي يبلغ 
10,000 شيقل، أي أن مجموع ما كان يتقاضاه 12000 شيقل، وبالنسبة 
لـ 2000 شيقل اإلضافيات، فإنها بدل مناوبات ال يقوم بها إطالقا، مع العلم 
أنه ال يقوم بإثبات دوامه في الدائرة، كباقي األطباء الشرعيين، ومع اإلشارة 

إلى أنه يتقاضى راتبا من جامعة النجاح الوطنية أيضا.

“هناك من ينتحل شخصية األطباء الشرعيين”

إن قضية إسراء غريب بما حملت من تساؤالت وأوجاع وتأمل في واقعنا القانوني 
واالجتماعي، دفعتنا للكشف عن تفاصيل ومعلومات ومعطيات كنا نبحث فيها منذ 
أشهر فيما يخص عمل دائرة الطب الشرعي في فلسطين، وذلك بعد حصولنا على 
معلومات حول شبهات مخالفات في عمل الدائرة. لقد تواصلنا قبل عدة أشهر مع جامعة 
النجاح الوطنية واستفسرنا من خاللهم عن عمل مدير الطب الشرعي الفلسطيني ريان 
العلي في التدريس في الجامعة، وأكدوا لنا في حينها أنهم سيعملون على فحص 
األمر، وأنهم لن يقبلوا بازدواجية المهنة. بعدها حصلنا على وثيقة بالمساقات التي 
يقوم الدكتور العلي بتدريسها في الجامعة، وتبين لنا أنه باإلضافة لعمله كمدير للطب 

الشرعي، يعمل كذلك مدرسا في الجامعة ومديرا لمختبراتها. 

بالوثائق
وكيل وزارة العدل يضلل النائب 

العام في قضية إسراء غريب

خاص الحدث - سجود عاصي
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المعلومات المذكورة في التقرير عن صالحيات بعض غير المختصين، 
كانت اإلشارة األهم نحو البحث في الطريقة التي تدار فيها األمور في 
دائرة الطب الشرعي، خاصة وأن المدير الطبي عليه ما عليه من التزامات 
خارج إطار وظيفته الرسمية ويعمل بازدواجية وظيفة. وثائق من داخل 
كلف  عليان  الطبي  المدير  أن  إلى  تشير  عليها،  حصلنا  العدل،  وزارة 
اإلسالمية  التربية  في  البكالوريوس  درجة  على  الحاصل  عليوي  يحيى 
بإدارة أوضاع الدائرة وذلك بموافقة واطالع وكيل وزارة العدل محمد أبو 
السندس، وتم تعيين عليوي مديرا إداريا بصالحيات شبه مفتوحة داخل 
الدائرة وصلت حد توقيعه على تقارير طب شرعي، وعلمنا مؤخرا أنه تم 
 5.9.21019 بتاريخ  العام  للنائب  الخصوص  بهذا  بحقه  تقديم شكوى 
بأنه انتحل شخصية أحد األطباء الشرعيين وأشرف على حالة كان من 
المفترض أن يشرف عليها الطبيب الشرعي بتوكيل من النيابة، وقام برفقة 
فني التخدير سلهام عويس بكتابة التقرير الطبي، ووقع عويس على التقرير 
بصفته طبيب ومدير المعمل الجنائي في الطب العدلي رغم أنه ال يحمل 
هذه الصفة الوظيفية. وتشير الشكوى التي اطلعنا عليها، أنهما قاما بهذا 
النوع من العمل عدة مرات، وهو ما يضع عالمات استفهام على كثير من 
الحاالت التي تم تشريحها وعلى الكثير من التقارير التي تم كتابتها وعن 

األهداف والدوافع وراء هذه األفعال.
إلى  بها  تقدم  شكوى  في  المستقيلين،  الشرعيين  األطباء  أحد  ويؤكد 
إلى  وقدمت  أعدت  كاذبة  مصادقات  إعطاء  »تم  أنه  المختصة،  الجهات 
خالل  من  وذلك  المواطنين،  بمصالح  ضررا  وألحقت  العامة  السلطات 
اختالق وانتحال صفة الطب العدلي من أجل تسهيل إعداد وإعطاء هذه 
اإلسالمية،  بالتربية  والمتخصص  التخدير  فني  إن  حيث  المصادقات، 
قاما بتحرير أوراق تحتوي على بيانات مخالفة للحقيقة موقعة بصفتهم 
أطباء عدليين ومدراء للمختبر الجنائي، وهو ما يشكل هدرا لحقوق بعض 
المواطنين وأدى إلى إعاقة سير العدالة، وإساءة استخدام الصالحيات 

والسلطات المخولة لهم«.
ويشير الطبيب في شكواه، إلى أن هذه التجاوزات الخطيرة تثير شكوكا 
العدليين  األطباء  عن  خفية  عليها  بالعمل  قاموا  التي  الملفات  حول 
المتخصصين، متسببين بإدانة مواطنين وتبرئة آخرين بما يتجاوز كل 

القوانين واألنظمة واألعراف.
وتبّين لنا، أن هناك إشارة من قبل األطباء الشرعيين الذين قدموا استقالتهم، 
في ملحق أرفقوه بكتاب االستقالة الجماعية، أن هذه المخالفات اإلدارية 
والقانونية من قبل أشخاص غير مؤهلين، ساهم بشكل واضح في إضعاف 
البينات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة، ووصلت المخالفات 
في هذا اإلطار حد العبث بالعينات الخاصة بأفراد األمن. كما أنه وبحسب 
األطباء، يتم تحديد النتائج في بعض الحاالت وفقا للمصالح الشخصية، 
وقد تكون نتيجة فحص التحري في بعض القضايا، عن المواد المخدرة؛ 
البريء في بعض الحاالت ويفلت من العقاب  إيجابية أو سلبية، فيعاقب 

متعاطي المخدرات.

“تربية إسالمية” و”سب دين” داخل وزارة العدل
على  الحاصل  عليوي،  يحيى  بحق  قدمت  أخرى  شكوى  على  اطلعنا 

أيام شهر  من  يوم  آخر  في  قام  أنه  تبين  اإلسالمية،  التربية  بكالوريوس 
أحد العاملين في الوزارة أكثر من مرة  بـ«سب دين«  رمضان الماضي، 
وبعصبية، باإلضافة إلى توجيهه ألفاظًا غير الئقة لهذا الموظف، حيث وإنه 
من باب إعادة التأكيد، يشرف عليوي ــ بشهادته التي ال تؤهله إال لتدريس 
أمورهم  ويدير  الوزارة،  في  الشرعيين  األطباء  على  ــ  اإلسالمية  التربية 
ويؤخذ من قبل وكيل الوزارة والمدير الطبي بكل ما يصدر عنه من قرارات 

أو توصيات.

عيادات الطب الشرعي.. أين تبخرت ولمصلحة من؟
واحدة من التساؤالت الهامة التي طرحها األطباء المستقيلون، والتي تأتي 
في سياق من التساؤالت األخرى، هي عن قيام اإلدارة بتجهيز عيادات في 
مختلف المستشفيات بمبالغ طائلة؛ بعضها لم يعد موجودا، وتم االستغناء 
المبالغ  البحث في  المبرر قد نجده خالل  عنها بدون مبرر منطقي. لكن 
الطائلة التي تدفع للجامعات مقابل خدمات تتعلق بالتشريح، رغم أن هذا 
المبلغ كفيل بإنشاء أكثر من مشرحة، باإلضافة إلى أن هناك مشارح في 
المستشفيات، ال يتم استخدامها، ليثير ذلك بوضوح عالمات استفهام عن 
المستفيد من هذه الحالة، خاصة وأن الحديث يدور عن طاقم إدارة يعمل 

مديره في جامعة النجاح.

تهديد ثم إنذار!
ومن بين الوثائق التي اطلعت عليها الحدث، تشير إحدى الشكاوى إلى أن 
الطبيب الشرعي قد تعرض للتهديد من قبل بعض العاملين في وزارة العدل 
من أجل تسليمهم وثائق رسمية تتعلق بوفاة أحد األشخاص في منطقة رام 
اهلل. ويوضح الطبيب في شكواه أن طلب الوثائق من قبل بعض العاملين 
في الوزارة تزامن مع طلب أهل المتوفى لنفس الوثائق، حيث إنه ال يمكن 

للطبيب الشرعي تسليم الوثائق  ألي جهة إال للنيابة العامة.
ويظهر في الشكوى، أن الطبيب يطالب بحرية العمل ضمن القانون واألصول 
بعيدا عن التدخالت الخارجية بما يضمن مصداقية التقارير والطب العدلي 
ووزارة العدل، محذرا من أن تدخل البعض ومن ضمنهم موظفين في وزارة 
العدل يجعله تحت ضغوط إدارية ووظيفية ضمن الوزارة وهذا األمر يجب 
التحرك بخصوصه فورا من قبل الوزارة لوقفه، قبل أن أكون مضطرا للجوء 
للحصانة الوظيفية والقضائية ضمن مجال عملي مع  معرفتكم الشخصية 
بشكل  التهديد  دائرة  نكون ضمن  أن  يمكن  وكيف  عملنا  خطورة  بمدى 
مستمر، مع العلم أنه كان هناك تحريضا من قبل البعض للشخص قريب 
المتوفى لتقديم شكوى بحق الطبيب الشرعي إليقاع الضرر به، بحيث إنه 
ال يجوز طلب التقرير إال بإذن من النيابة، حيث أبلغ الطبيب بإنذار تحت 
بند هدر المال العام بعد تقديمه الشكوى بيومين، حيث إن سبب اإلنذار 
المرفق كان »كسره لدلة قهوة« على الرغم من أنها من ممتلكاته الخاصة 

»من المال غير العام«.
حاولنا االستيضاح حول هذه الشكاوي من خالل االتصال بالدكتور مؤيد 
هذه  كل  أن  مؤكدا  التعقيب،  رفض  لكنه  المستقيلين،  األطباء  أحد  بدر، 
القضايا التي أثارها هو وزمالؤه أصبحت لدى الجهات المختصة، ورفعوا 

بها تقارير مفصلة، وأنهم أوكلوا محاميا لتمثيلهم لدى الجهات القضائية.
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تقرير

وإذ تشكل النفقات الجارية معظم نفقات الموازنة الفلسطينية بنسبة 
85%؛ فإن الخبير االقتصادي د. نصر عبد الكريم، يرى أن واقع اقتراض 
الحكومة داخليا من البنوك وخارجيا من الحكومات والمؤسسات الدولية 
 2018 عام  البالغ  الموازنة،  في  الحاصل  العجز  تعويض  إلى  يهدف 
حوالي مليار دوالر، في حين بلغت النفقات حوالي 6 مليار دوالر، مقابل 

5 مليار دوالر قيمة اإليرادات.
يقول عبد الكريم: »تشكل الجباية المحلية حوالي 25%، كذلك تصل 
نسبة المنح والهبات الخارجية إلى 25% أيضا، في حين يجمع النصف 
المتبقي من إيرادات المقاصة. وتكمن أهمية الدين العام في كونه يمس 
واألجيال  الحاضر  للجيل  الضرورية  والخدمات  المعيشة  بمستوى 

المقبلة والعدالة االجتماعية«.

75% من إيرادات السلطة تخضع للظروف 
السياسية

للسلطة  المالية  السياسة  نتاج  العام هو  الدين  أن  الكريم،  ويرى عبد 
والعجز في الرصيد الجاري في الموازنة العامة الفلسطينية لما تعانيه 
من وضع مالي هش وغير مستدام، سيما وأن 75% من إيرداتها تخضع 
للظروف السياسية، ما يعني زيادة في حجم الدين العام، وارتفاع مبلغ 

متأخرات القطاع الخاص. 

ويعود سبب ارتفاع الدين العام الفلسطيني بحسب عبد الكريم، إلى 
نمو النفقات والتوسع المؤسساتي للسلطة الفلسطينية، وغياب األسس 
السليمة في التنمية دون النظر إلى الظروف االقتصادية وحجم الموارد 
التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وانخفاض الضرائب المحلية، 
وعدم قدرة السلطة على فرض ضرائب أخرى، دون إغفال السبب األقوى 
والمتمثل بسيطرة االحتالل اإلسرائيلي على الموارد المحلية، والحدود 

والتحكم في تحويالت المقاصة.

تضارب أرقام قيمة وحجم الدين العام وامتناع 
وزارة المالية عن اإلفصاح عنه

وفي ظل واقع الدين العام المقلق، فإن د. عبد الكريم ينتقد بشدة تضارب 
األرقام حول قيمة وحجم الدين العام وامتناع وزارة المالية عن اإلفصاح 
عنها بجدول زمني وجداوله واستحقاقه وشروطه وتكلفته كما ينص عليه 

قانون تنظيم الموازنة في المادة 21 عن الدين العام.
ويؤكد أن ارتفاع الدين العام ناتج عن عجز الموازنة المفتوح والمستمر 
»فلم يكن يقينا إمكانية أن تعيش السلطة إال بعجز وهذا بحكم تشكيلتها 
ووجودها وظروفها، ولذلك ال نستغرب أن يبقى العجز دائما واالستدامة 
المالية ضعيفة، وبالتالي السلطة تبقى في حالة عوز وطبيعتها ال تستطيع 
إال االقتراض، ولوال المساعدات بقيمة 35 مليار دوالر؛ الرتفعت قيمة 

االقتراض إلى 40 مليار دوالر«.
ولضبط الدين العام؛ يحث عبد الكريم، الحكومة، على ضبط الموازنة 

وإزالة سبب وجود الدين العام بدعم العجز من خالل ضبط النفقات 
الفساد وإيجاد فرص عمل،  العجز وترشيدها ومحاربة  للتخلص من 
وتحسين الجباية المحلية ومنع التهرب الضريبي وإجراء إصالحات 

ضريبية وتوزيع العبء الضريبي.
إلى سياسة  يحتاج  تمويل  البحث عن  يمكن  العجز  بقي  »إن  ويقول: 
اقتراض منسجمة مع القانون وتحديد أولوياته وألي أغراض، والشروط 

التي يمكن القبول فيها وتحديد مصادرها ونتائجها وتبعاتها«.
هم  يدفعونها  وال  الدخل  بضريبة  يلتزمون  ال  »الذين  أن  على  ويؤكد 
كل  في  دوالر  مليون   200 الدخل  ضريبة  فقيمة  الفقراء؛  ال  األغنياء 
فلسطين، ولذلك يجعل قانون ضريبة الدخل وتعديالته واإلعفاءات التي 
على  الكبرى  الشركات  وقدرة  مختلفة  مسميات  تحت  للشركات  تقدم 
التهرب حصتها ومساهمتها في ضريبة الدخل جدا ضئيلة، ومن يدفع 
الضريبة هم الموظفون ولذلك فإن العبء الضريبي على الفقراء وليس 
على األغنياء، ولذلك يجب اإلصالح الضريبي وضمان تحقيق العدالة 

الغائبة. 

فجوة تمويلية ال يتحملها غير الحكومة
حركة  على  وتأثيراته  العام  الدين  أضرار  على  الكريم  عبد  ويشدد 
االقتصاد وأدائه، إال إذا كان تنمويا ويحكم على تداعياته من غرض 
نتاج  هو  األساسي  العام  الدين  مصدر  »إن  يستدرك  لكنه  توظيفه، 
السياسة المالية وعجز الموازنة، ولذلك فإن السياسة المالية هي إيرادات 
ونفقات ومساعدات، وبالتالي ما تبقى من فجوة تمويلية ال يتحملها غير 
الحكومة التي تبنت دائما سياسة تقشف تقتصر على فاتورة الرواتب 
فقط، ولذلك فإن هذه السياسة نقلت أزمة العبء المالي من وزارة المالية 

إلى المجتمع ولم تحلها نتيجة تأخير مستحقات الرواتب«.
وال يرى عبد الكريم، وجود تقشف في تحسن بعض الجوانب المالية؛ 
فالمقاصة تراجعت وبقيت تشكل 65% من اإليرادات وهيمنتها، األمر 
التمويلية  الفجوة  ألن  لالقتراض،  الحاجة  استمرار  إلى  يؤدي  الذي 
بقيت مستمرة ومستوى االستدامة تراجع في القدرة على التمويل من 

اإليرادات المحلية للنفقات.
المحلي،  وليس  الخارجي  للدين  الحكومة  لجوء  الكريم  عبد  ويفضل 
ألن شروطه أفضل وميسرة في الغالب، وألنه بالمجمل ال يمول نفقات 
تشغيلية كما ال يحدث مزاحمة مع القطاع الخاص، وتكمن أهميته في 

أنه يحدث سيولة في السوق. 
وبالمقابل فإن عبد الكريم، يرى ضرورة إحجام الحكومة عن االقتراض، 
كما أن التداعيات التنموية لالقتراض الجاري ليست كبيرة، فهي تنتهي 
من حيث تصرف، ولذلك دائما يحبذ لالستفادة منه في الفرص التنموية. 

الحكومة نقلت أزمة العبء المالي من وزارة 
المالية إلى المجتمع

العجز المفتوح والمستمر في موازنة الحكومة يبقي االستدامة المالية ضعيفة
إزالة سبب الدين العام وترشيد النفقات ومحاربة الفساد وتحسين الجباية ومنع التهرب وتوزيع العبء الضريبي   

يخلق فرص عمل

الفقراء هم الملتزمون بضريبة الدخل وليس األغنياء  

أذونات الدفع ذات كلفة أعلى تجفف جزءا من السيولة وتمنع تدويرها في االقتصاد ومضرة ماليا أكثر من   
الدين الخارجي والمصرفي

الموردون يرفعون أسعار العطاءات الحكومية للتعويض عن أي خلل في عالقة مالية الحقة مع السلطة  

ما زالت الخزينة العامة الفلسطينية تعاني من وضع مالي هش وغير مستدام بعد المنح 
والمساعدات، بسبب ضعف اإليرادات وزيادة النفقات وعدم سيطرة الحكومة على تحصيل 
اإليرادات، األمر الذي يستدعي ضرورة ضبط النفقات وترشيدها، وعمل إصالحات ضريبية 
وتحسين كفاءة نظام الجباية الضريبية خاصة التهرب الضريبي، وتجنب االقتراض لتمويل 
النفقات التشغيلية، وضرورة قيام وزارة المالية بإضفاء المزيد من الشفافية والمساءلة في 
إدارة الدين العام وكذلك التشدد في مكافحة االختالسات الحكومية والبت بالقضايا بالسرعة 
الممكنة إلعادة األموال المختلسة إلى الموازنة العامة، والعمل على زيادة اإليرادات المحلية، 
إما عن طريق توسيع طاقة االقتصاد المحلي أو عبر تحسين الجباية الضريبية من توسيع 

القاعدة األفقية للضرائب والحد من ظاهرتي التهرب والتسرب الضريبي.

الحدث - خاص
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ولكن »ال تلتزم السلطة كثيرا في هذا الموضوع لظروف وجود العجز 
الدائم في الموازنة، وتطور الدين العام الذي يتضح  أن الخارجي منه 
يميل إلى الثبات ولم يختلف كثيرا عن الداخلي فبقي بحدود مليار دوالر 
أو أكثر بقليل، بينما بقي الدين العام الداخلي متذبذبا صعودا وهبوطا 

حسب قدرة الحكومة على سداد القروض وتجديدها«.
وإن كان الدين العام يبلغ حاليا حوالي 2.5 مليار دوالر تقريبا وقيمة 
فوائده 47 مليون دوالر، باستثناء النصف األول من العام 2019 ألن 
عددا من القروض أضيف إلى هذا المبلغ، فإن تركيبة )الدين العام(: 
»جاري/مدين المحلي 416 مليون دوالر وهيئة البترول 213 مليون دوالر 
والقروض من البنوك 738 مليون دوالر تركيبة الدين العام الخارجي 
مليون   200 دولية  وحكومات  دوالر  مليون   508 دولية  مؤسسات 

ومؤسسات عربية 512 مليون دوالر«.

الموردون يرفعون أسعار العطاءات الحكومية 
للتعويض عن أي خلل في عالقة مالية الحقة

ويؤكد عبد الكريم، أن الموردين عندما يتقدمون لعطاءات السلطة يرفعون 
األسعار لتعويضهم عن أي خلل في أي عالقة مالية الحقة أثناء فترات 
السداد، فيأخذون أذونات دفع يقدمونها للبنوك، ومن أجل خصمها يمكن 
أن تكون ذات كلفة أعلى، لذا فهي ماليا مضرة أكثر من الدين الخارجي 
والمصرفي ألنها تجفف جزءا من السيولة وتمنع تدويرها في االقتصاد، 
مما يربك الحياة االقتصادية، وبالنتيجة لها تداعيات الحقة على الناتج 
المحلي والبطالة، وعليه فإن مشكلة المتأخرات أكثر خطورة من الدين 

نفسه المجدول والمنظم بالعالقة مع بنك.

صافي اإلقراض معضلة يجب أن تنتهي
ويصف عبد الكريم، صافي اإلقراض بالمعضلة التي يجب أن تنتهي؛ 
ألن الطرف فيه بلديات هيئات محلية ووزارة ولذلك بعض البلديات عليها 
ديون بمئات ماليين الشواقل ولذلك فإنه يرى، أنه لو تمكنت الحكومة من 
ضبط أو محاولة إلغاء صافي اإلقراض) 300 مليون دوالر( لتخلصت 
ولكنه  دوالر،  مليار   3 من  أكثر  وقيمتها  اإلطالق  على  المتأخرات  من 
قال مستدركا »لم نتمكن من ضبطه، وتزاحم تبعات الدين العام القطاع 
الخاص واألهم أن مصيدة الدين تبقي الحكومة تقترض لتبقى تسدد 
قروضها بشروط، وألننا نعيش حالة الاليقين فإنه من الصعب ضبط 
عجز الموازنة بما ال يزيد عن 3% من الناتج المحلي وبالتالي سنبقى 

نعاني من عجز موازنة مفتوح مستمر«.

المشاريع الزراعية والصناعية الحكومية تعتبر بؤرة 
فساد

ولكن الباحث واألستاذ االقتصادي الجامعي د. عمر عبد الرازق، يشكك 
في قدرة الحكومة على التخلص من المتأخرات وقال: »إنها نافذة مريحة 

لها«.
ويرى عبد الرازق، أن الدين العام ناجم عن تأخير أموال المقاصة الذي 
اعتبره مؤقتا، وعند استردادها ستسدد الرواتب، في الوقت الذي يؤكد 
فيه أن المشكلة تكمن في عدم دفع جميع مستحقات القطاع الخاص 
»الموردين«، وأن سبب ارتفاع الدين العام هو عجز الموازنة الجاري، 
والعجز  التشغيلية  النفقات  لتمويل  محكوم  االقتراض  فإن  وبالتالي 
الجاري، وبالتالي ال يمكن االشتراط على الحكومة االستدانة من أجل 
ألن  دعوة صريحة  اعتبرها  التي  للدخل،  المدرة  والمشاريع  التطوير، 

تتملك الحكومة المشاريع الزراعية أو الصناعية. 
ويؤكد، أن وجود فجوة تمويلية نتيجة قصور اإليرادات المحلية والمنح 
والمساعدات الخارجية يجبر الحكومة على تأجيل التزاماتها المالية نحو 
القطاع الخاص من موردين للسلع والخدمات ومتعهدين، وحتى تأجيل 

دفع أجور ورواتب موظفي القطاع الحكومي، وتأخير تسديد مساهمات 
الحكومة في صندوق التقاعد والمعاشات والنفقات التحويلية االجتماعية 

لمستحقيها أو الخيار الثاني وهو االستدانة من المصارف المحلية.
ويقول عبد الرازق مستدركا: »ال نريد للحكومة أن تتملك ألن تملكها بؤرة 
فساد، ولكن نريد مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات التعليمية 
والصحية ضمن قوانين وشروط وظروف ورقابة تضمن النوعية ووصول 
عن  تخفف  أن  يمكنها  وبذلك  والصحة،  للتعليم  المجتمع  فئات  كل 
الموازنة في نسبة اإلنفاق على التعليم العام والرعاية الصحية، ووضع 
استراتيجية متوسطة وطويلة األجل لتقليص التوظيف في القطاع العام 

وخاصة األمني منه«.
وإن كان عبد الرازق يرى أن الحكومة أصبحت غير قادرة على االستدانة 
بمرونة من خالل االقتراض الداخلي بسبب ارتفاع حجم الدين الداخلي، 
وبنفس الوقت انخفاض هامش المرونة في االستمرار بتأجيل تسديد 
مستحقات القطاع الخاص بسبب ارتفاع مبلغ المتأخرات المتراكمة، 
إضافة إلى صعوبة االقتراض من المصادر الخارجية بسبب عدم توفرها 
التهرب  بـ:  العام  الدين  تزايد  أسباب  يلخص  فإنه  ألنها مشروطة؛  أو 
الضريبي بنسبة كبيرة، وأذونات الدفع واحتياطي العمالت الصعبة إلى 
جانب سوء إدارة الدين العام وضعف الشفافية والرقابة والتنمية والنمو 

االقتصادي الحقيقي.

توسيع الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص
وبحسب عبد الرازق، فإنه يرى الحل والمعالجة في وضع استراتيجية 
طويلة األمد لتوسيع الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، واعتماد 
آلية أخرى للشراكة في تمويل النفقات التطويرية ضمن ما يعرف بآليات 
التي تخفف من حاجة الحكومة لالقتراض، إضافة إلى  الدولي  البنك 
اعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التهرب الضريبي تقوم على محاربة 

الفساد.
ويقول عبد الرازق: »طالما يوجد فساد منتشر بهذه الصورة فالمواطن 

لن يدفع الضريبة وسيحاول قدر اإلمكان التهرب منها«.

أي مشروع تقيمه الحكومة يصبح بعد فترة عبئا 
على الموازنة وليس رافدا لها

ويشدد عبد الرازق على ضرورة تحسين الخدمات العامة لتعطي انطباعا 
للمواطن بأن هذه الضريبة التي تدفعها تنعكس على شكل خدمات صحية 
وتعليمية وخدماتية وعدالة اجتماعية، »ومن حيث المبدأ، فإن إنشاء أي 
مشروع تقيمه الحكومة يصبح بعد فترة بسيطة جدا عبئا على الموازنة 
وليس رافدا لها، ولذلك أنصح الحكومة بتأسيس بنك حكومي للتسليف 

الزراعي أو للتشجيع الصناعي وليس لحل مشاكل العجز أو الدين«.
وفي رؤيتها التحليلية، ترى منسقة الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة 
العامة الباحثة لميس فراج، أن المشكلة تكمن في تطبيق مبادئ الشفافية 
المتعلقة باإلفصاح عن الموازنة العامة وتفاصيلها، مؤكدة إيقاف التقارير 
المالية الشهرية على موقع وزارة المالية اإللكتروني تباعا للعمل بموزانة 

الطوارئ على نحو غير مبرر.
وعن النفقات، أكدت فراج أنه تم االلتزام باإلجراءات الخاصة بالتقنين 
زيادة  إلى  ما يشير  النقدي،  اإلنفاق على األساس  النقدي، وتخفيض 
التشغيلية  النفقات  تخفيض  تم  كما  الحكومة،  على  والديون  األعباء 
بدون توضيح لماهية النفقات التشغيلية التي تم تخفيضها، وضرورة 
االلتزام بعدم المساس في القطاعات التنموية التي تمس الخدمات العامة 
للمواطنين، إضافة إلى الحقائق التي تشير إلى أن صافي اإلقراض في 
المحلية  الديون  الموازنة، وزيادة  العجز في  زيادة  ناهيك عن  ارتفاع، 

والمتأخرات.

إقرار غياب سياسة مالية واضحة

 ويقر القائم بأعمال مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية طارق 
مصطفى، بغياب سياسة مالية واضحة عندما قال: “ليس لدينا سياسة 
مالية واضحة ولكن أدواتنا محدودة دائما، تحرك االقتصاد السياسة 
من  أكثر  النقدية  للسياسة  المباشر  للتأثير  ونخضع  والمالية  النقدية 
وعجز  الضريبة  نسبة  عن  بالحديث  محدودة  أدواتنا  ولكن  المالية، 
الموازنة، ومن يطالب بعدم المساس أو رفع نسبة ضريبة الدخل هم 

ليسوا من المواطنين المتأثرين منها”. 
ولكن مصطفى يطمئن الجميع، قائال “الدين العام مسيطر عليه بقدر 
اإلمكان، وإن كان قد ارتفع بشكل طفيف نتيجة انخفاض الدعم الخارجي 
إلى 550 مليون دوالر عام   للموازنة من 1,2 مليار دوالر عام 2013 
2018 وواصل االنخفاض إلى 2,5 مليون دوالر حاليا، وبالمقابل ارتفع 

الدين العام بمبلغ تقريبا أقل”. 
ويؤكد مصطفى، ارتفاع اإليرادات بشكل عام بنسبة 44% من حوالي 
 ،2018 عام  شيقل  إلى حوالي 12 مليار  8 مليار شيقل عام 2013 
وأنه لم يكن لعجز الموازنة تأثير كبير على الدين العام، أي نحو 100 
مليون دوالر زيادة على الدين العام، حتى الدين الخارجي ونتيجة جدولة 
السداد انخفض إلى حوالي تقريبا 70 مليون دوالر خالل نفس الفترة.

 وفيما يخص الدين الخاص لصندوق األقصى وصندوق القدس، قال 
مصطفى: “لدينا حوالي 563 مليون دوالر عبارة عن منح دوارة مقدمة 
للسلطة الفلسطينية يتم استثمارها وسدادها وبالتالي إعادة منحها مرة 
أخرى. ويقدم البنك اإلسالمي للتنمية على إعفاء الفلسطينيين من هذه 
الديون مقابل تنفيذ مجموعة مشاريع تطويرية باسمه تنفذ من خالل 
وزارات الحكم المحلي واألشغال العامة واإلسكان، وهي مشاريع بنية 

تحتية”.

تحسن في آليات التحصيل وفي محاربة التهرب 
الضريبي 

ويشير مصطفى إلى ارتفاع اإليرادات المحلية عام 2018 بنسبة %10 
زيادة  وجود  نافيا  الضريبية،  اإليرادات  بسبب  السابق  بالعام  مقارنة 
آليات  فيه على وجود تحسن في  أكد  الذي  الوقت  الضرائب، في  في 
»عدة  بوجود  اعترف  لكنه  الضريبي  التهرب  محاربة  وفي  التحصيل 
قطاعات تعمل في البلد دون أن تدفع الضريبة، وإن دفعت فإنها تدفع 

شيئا رمزيا ال عالقة له بالمبالغ الحقيقية المترتبة عليها«. 

صافي اإلقراض يستنزف الخزينة
ويقر مصطفى، أن صافي اإلقراض من أكثر البنود المستنزفة للخزينة 
العامة، ويقول: »عندما نتلقى رسالة من الجانب اإلسرائيلي فيها حجم 
إيرادات المقاصة زائد االقتطاعات )من كهرباء بقيمة 40 مليون شيقل 
للضفة الغربية و35 مليون شيقل لقطاع غزة، ومياه وصرف صحي( ال 
يتم على الفواتير أي مراجعة وال محاسبة، إذ اقتطعت إسرائيل مؤخرا 
500 مليون شيقل من  األموال المحتجزة لديها لصالح شركة الكهرباء 
القطرية عن شركة كهرباء القدس، وكذلك الحال بالنسبة للمياه والصرف 
الصحي بمعدل شهري 5 – 7 مليون شيقل، وجاءنا في الشهر األخير 
خصم 33 مليون شيقل ال نعرف كيف وما هي آليات احتسابها، كما 
بلغت قيمة التحويالت الطبية المتوقفة إلسرائيل منذ شهر آذار الماضي 
ولغاية اليوم خصم ما معدله 95 مليون شيقل، غير مستشفيات القدس، 
وبعض النفقات تتوجه ليس لتقديم خدمات للمواطنين وإنما تسربات 
مالية هائلة كلها قضايا تؤثر على المالية العامة وعجز الموازنة والدين 
العام. ولكن لغاية شهر أيار الماضي كان رصيد الدين المترتب على 
البلديات حوالي 4 مليار شيقل وهي مشكلة، بينما تغطي فيها معظم 
المترتبة  المستحقات  التشغيلية وال تسدد  نفقاتها  إيراداتها  البلديات 

عليها«.

د. عمر عبد الرازقطارق مصطفىلميس فراجد.نصر عبد الكريم
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تقرير

حزيران/ من  الثالث  في  أطلق  اللبناني،  العمل  وزير  وكان 
يونيو 2019، خطة لمكافحة العمالة األجنبية غير الشرعية، 
وأعلن أن الهدف هو »حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق 
الحملة  هذه  وامتدت  االجتماعي«.  األمن  وتعزيز  القوانين 
لتشمل الالجئين الفلسطينيين، وبدأت وزارة العمل بإغالق 
يملكون  ال  فلسطينيين  عمال  وطرد  لفلسطينيين  مؤسسات 
النزول  إلى  الفلسطينيين  من  الكثير  دفع  ما  عمل،  إجازات 
عندها  العمل،  إجازة  من  بإعفائهم  مطالبين  الشارع  إلى 
نشرت وزارة العمل بياًنا يقول إن »قانون العمل ال يستهدف 

أحًدا، وبأنه يطبَّق على الجميع دون استثناء«.

رد الفعل الرسمي والشعبي 
الفلسطيني لم يرق إلى مستوى 

خطورة اإلجراء اللبناني
وحتى  الرسمي  الفلسطيني  الفعل  رد  مستويات  ترق  لم 
النقابي والشعبوي إلى مستوى خطورة استغاثة الالجئين 
الفلسطينيين في مخيمات لبنان لنجدتهم وإنقاذهم من آثار 
اللبناني كميل  العمل  وزير  قرار  تطبيق  وتداعيات ومخاطر 

إجازة  دون  العمل  من  يحرمهم  والذي  عليهم،  سليمان  أبو 
عامل  أي  عن  ضعفا   25 مضاعفة  ضريبة  عليهم  ويفرض 

آخر مع أنهم محرومون من العمل في حوالي 78 مهنة.
وبينما يعرب الالجئون الفلسطينيون في لبنان عن مخاوفهم 
من خطورة ما ينطوي عليه قرار وزير العمل اللبناني الذي 
اعتبروه جزءا من محاوالت تصفية قضية حقهم في العودة 
ضمن صفعة العصر، ما يستوجب تضافر الجهود الوطنية 
الحكومة  على  للضغط  والجماهيرية  والحزبية  السلطوية 
بحق  المجحفة  القرارات  هذه  مثل  عن  للتراجع  اللبنانية 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
السلطات  أن  يؤكد  سليمان،  أبو  اللبناني  العمل  وزير  فإن 
اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين 
فيه  يواصل  الذي  الوقت  اللبناني، في  القانون  وإنما تطبق 
الفلسطينيون اإلضراب في مخيماتهم وتجمعاتهم إلى حين 

التراجع عن القرار.

األحمد يدعو الالجئين إلى الهدوء 
لمعالجة أوضاعهم

لمنظمة  التنفيذية  اللجنتين  إليه عضو  وعلى خالف ما دعا 
الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام األحمد،  التحرير 
لمعالجة  الهدوء  إلى  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين 

أوضاعهم، ومطالبتهم بترك الفرصة للحوار من أجل إيجاد 
حل آني، واستئناف الجهود إليجاد حل جذري، وإزالة أي 
خالل  من  صدرت  التي  والتعديالت  القوانين  في  غموض 
العمل، وما  التعامل مع قانون  أنظمة ومراسيم حول كيفية 
»إن هذه القضية ليست قضية وزارة، وهناك قوانين  قاله: 
ونحن تحت هذه القوانين، وقانون العمل واضح والتعديالت 
واضحة وضوح  )128 و129(  الـ  التي جرت عليه خاصة 
الشمس. حيث يستثنى الالجئون الفلسطينيون من المعاملة 
»يجب  يقول  فإنه  وبالتالي  العمل،  رسوم  ومن  بالمثل 
تطبيق هذه المواد بدقة، مؤكدا أن هذه المسألة ال تحل إال 

بالحوار«.
الحمائي لحقوق اإلنسان من مخيم مار  ويؤكد مدير مركز 
حالة  سيطرة  استمرار  على  مناع،  سامر  بيروت  الياس/ 
الالجئ  »ألن  بلبنان  الفلسطينية  المخيمات  على  الغليان 
الفلسطيني في لبنان له خصوصيته ويجب احترامها، وأنهم 
يواصلون تحركاتهم حتى يتراجع وزير العمل اللبناني عن 
قراره بشأن العمال األجانب ألنه يمس بحياتهم، متوقعا بأن 
يرفع القرار نسبة البطالة بين صفوف الالجئين إلى %90.

الالجىء الفلسطيني في لبنان يشعر 
بوحدة ووحشة وغربة 

التحرير  ومنظمة  السلطة  مناع،  الحقوقي  الناشط  وحث 
والمؤسسات  والحزبية  السياسية  وفصائلها  الفلسطينية 
على  واإلنسانية،  والقانونية  الحقوقية  والمجتمعية  األهلية 
الوقوف إلى جانب الالجىء الفلسطيني في لبنان الذي بات 
معه،  المحتلة  فلسطين  لتواصل  الحاجة  »بأمس  قال:  كما 
ألنه يشعر اآلن بوحشة وغربة ووحدة وأن ال أحد يلتفت إلى 
مساندتنا  وغزة  الضفة  على  ونعول  دائما  ونأمل  معاناته، 
الوطنية  حقوقنا  من  األدنى  الحد  على  للحفاظ  لبنان  في 
وعندها  فلسطين  إلى  العودة  تتحقق  أن  إلى  المشتركة، 
يتم التخلص من المخيمات، فالالجىء الفلسطيني ال يحب 
العودة،  أمل  على  يعيش  هو  وإنما  المخيمات  في  العيش 
ونحن نتأمل خيرا في أبناء شعبنا في الضفة وغزة و48«.

وسط صمت رسمي فلسطيني وبيانات وتصريحات نقابية خجولة 

استمرار حالة الغليان التي تسيطر على المخيمات الفلسطينية في 
لبنان لألسبوع الثامن على التوالي تنديدا بقرار وزير العمل اللبناني

تحذير من تفجر ثورة اجتماعية في مخيمات لبنان حين ينتفي 
األمل ويسقط حلم الفلسطيني بالعودة

مالحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم بلبنان وإقفال مؤسسات خاصة يملكونها والقيام بتحرير   
محاضر ضبط قانونّية ومالّية بحق مشّغليهم

توقيف مجموعات من العمال الفلسطينيين وطردهم بسبب عدم حصولهم على إجازة عمل  

محرومون من العمل في 78 مهنة والقرار يرفع البطالة إلى %90  

الحدث – خاص

لألسبوع الثامن على التوالي، تتواصل احتجاجات وتظاهرات الالجئين الفلسطينيين 
في مخيمات لبنان احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني، بينما يلتزم الفلسطينيون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة الصمت إال ما رحم ربي من بيانات التنديد واالستنكار 
تنسجم مع  لبنان من سياسات ممنهجة  الالجئون في  له  يتعرض  ما  إزاء  الخجولة، 
صفقة القرن في التهجير القسري في محاولة إلنهاء قضية الالجئين وعودتهم إلى 

ديارهم التي هجروا منها في فلسطين 48.
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»أفال تقدرون حالة الصمت!«
الالجئين  مخيمات  في  الصمت  حالة  من  مناع،  وحذر 
تقدرون  »أفال  وقال:  الحرمان،  ظل  في  بلبنان  الفلسطينيين 
أمال  هناك  ألن  وساكت  موجوع  الفلسطيني  الصمت،  حالة 
لديه بالعودة إلى بلده، ولكن حين ينتفي األمل ويسقط الحلم 
بالعودة ستكون هناك ثورة اجتماعية في المخيمات، إذا كان 
لبنان  في  اآلن  فالفلسطيني  فليكن،  اللبنانيون  يريده  ما  هذا 
الطرقات  لقطع  الشارع  إلى  ونزل  الخوف،  من  حالة  يعيش 
إذا  وألنه  الجوع  من  يخاف  ألنه  السيارات  إطارات  وحرق 
جاع ستسير األمور نحو االنفجار ضد وكالة الغوث الدولية 
عملية  تسهل  التي  والسفارات  الدولي  والمجتمع  »األونروا« 

الهجرة بهدف سياسي واضح التخلص من حق العودة«.
 ويؤكد مناع، أن قرار وزير العمل اللبناني سيضاعف نسب 
الالجئ  يستطيع  ال  مهنة   78 فهناك  بالمخيمات،  البطالة 
الذي  العنصري  التنافس  بسبب  ممارستها  الفلسطيني 
تزامن  حول  متسائال  اللبنانيون،  الساسة  بعض  يفرضه 
الفلسطينيين  والالجئين  العمال  بحق  العمل  وزير  إجراءات 
وقال:  بالمشبوه،  إياه  واصفا  يواجهونها،  التي  والهجمة 
أمريكية  إجراءات  وقبلها  البحرين  مؤتمر  مؤخرا  »شهدنا 
صهيونية بنقل السفارة إلى القدس المحتلة، واآلن يستهدفون 
هجمتهم  مسلسل  في  لبنان  مخيمات  في  وبخاصة  الالجئين 

الفلسطينية«. على القضية 
مقومات  ذو  متكامل  الفلسطيني  المجتمع  »إن  مناع:  وتابع 
كاملة حيث أتى للبنان منذ 70 عاما في ظروف إنسانية صعبة 
اللبناني  النواب  مجلس  أن  إلى  الفتا  مباشرة«،  النكبة  بعد 
الفلسطيني  الالجئ  بأحقية   2010 عام  قانونية  تعديالت  أقر 
كما  العمل  إجازة  رسوم  دفع  من  باستثنائه  العمل  بممارسة 
أعطي الحق في التسجيل بالتضامن االجتماعي، إال أنه شيئا 

لم ينفذ على أرض الواقع منذ صدور القانون حتى اآلن.
اتخذها  التي  لإلجراءات  السياسية  القراءة  »في  وقال: 
األمريكية  الهجمة  مع  تتقاطع  فإنها  اللبناني؛  العمل  وزير 
الصهيونية على حق العودة المرتبطة بصفقة القرن، وإن كان 

القرار  ويتقاطع  مشبوه  التوقيت  لكن  العمل،  وزير  نفاه  قد 
القضاء  إلى  تهدف  التي  األمريكية  والسياسة  القرارات  مع 
طريق  عن  الالجئين،  قضية  من  والتخلص  العودة  حق  على 
إلى  للهجرة  ودفعهم  الفلسطينيين  الالجئين  على  التضييق 

الخارج والتخلص من عبئهم«.

يدفعونهم للتهجير لتسهيل توطينهم 
الشباب  لدى  جدا  كبيرة  استفزاز  حالة  وجود  مناع،  ويؤكد 
التنقل  والحرمان وصعوبات  البطالة  يعاني  الذي  الفلسطيني 
يعرضهم  مما  لبنان،  في  مرتفعة  وبطالة  مدقع  فقر  ومستوى 
المخدرات، وهذا يشكل خطرا كبيرا  أو  التطرف  أو  للتهجير 

عليهم وعلى المجتمع ككل. 
أن  الفلسطينيين  لالجئين  إحصاء  آخر  بيانات  تشير  وبينما 
 400( بالسابق   ألف نسمة، مقارنة   170 يتجاوز  عددهم ال 
ألف(، وهناك حالة استنزاف لالجئين الفلسطينيين في لبنان. 
فإن مناع يحذر، من أن يصل عدد الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان إلى أقل من 100 ألف، حيث يصبح توطينهم والتخلص 
في  والتوطين  أخرى  لدول  الهجرة  إلى  بدفعهم  أسهل،  منهم 
التحرير  ومنظمة  السلطة  على  يستوجب  ما  أخرى،  أماكن 
اللبنانية  الحكومة  مع  بالتعاون  الفوري  التدخل  وفصائلها 
لبنان بإعطائهم الحد  للعمل على تعزيز صمود الالجئين في 

األدنى من مستويات المعيشة والحياة بكرامة”.

تشكيل لجنة متابعة لالنتهاكات واإلجراءات 
التعسفية

إلى  وحقوقيون،  وباحثون  نقابيون  دعا  السياق  هذا  وفي 
التي  التعسفية  واإلجراءات  لالنتهاكات  متابعة  لجنة  تشكيل 
يتعرض لها الالجئون في مخيمات لبنان، ولخطورة ما تنطوي 
عليه إجراءات وزير العمل اللبناني والتي ال تحتمل االنتظار، 
صدى  الالجئين  من  والعمال  الفقراء  يجد  أن  يجب  حيث 
صوتهم في رام اهلل وغزة وكل أماكن تواجد شعبنا وعمالنا.
العمالية  الحركات  لكل  نداء  والحقوقيون،  النقابيون  وأطلق 

في  الفلسطينيين  والالجئين  العمال  مع  للتضامن  العالم  في 
مخيمات لبنان، والبدء بتنظيم تظاهرات التضامن االحتجاجية 
كرامتهم  هدر  من  الفلسطينيون  العمال  له  يتعرض  ما  على 
واالعتداء عليهم، وضد كل المحاوالت لتشريع هذه االعتداءات 
واعتداء  عنصرية  هناك  يجري  ما  أن  مؤكدين  واالنتهاكات، 
الفلسطيني  الشعب  وأبناء  عمال  كرامة  على  وفاضح  صارخ 

الالجئ في مخيمات التشرد في لبنان.

مطالبة السلطة بالعمل على خلق ظروف 
معيشية كريمة والئقة لالجئين

ال  بأن  الفلسطينية،  السلطة  والحقوقيون  النقابيون  وطالب 
كونيا،  به  المعترف  األدنى  الحد  من  أقل  اتفاقات  إلى  تذهب 
ظروف  خلق  على  العمل  وفي  بالكرامة،  له  عالقة  له  ألن 
معيشية كريمة والئقة بكرامة العمال والالجئين الفلسطينيين 
دون  حيثياته  بكل  األمر  متابعة  ضرورة  مع  المخيمات،  في 
الركون لكل تصريحات رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب 
اللبناني التي تشير إلى أن وزير العمل اللبناني سيتراجع عن 
اإلجراءات التي اتخذها بحق عمالنا وأبناء شعبنا الالجئ في 

لبنان. مخيمات 
محمود  المستقلة  النقابات  عام  وأمين  النقابي  الناشط  وقال 
التي  اإلجراءات  عن  اللبناني  العمل  وزير  »تراجع  إن  زيادة: 
كافيا،  ليس  لبنان  في  شعبنا  وأبناء  عمالنا  بحق  اتخذها 
عليها  اتفق  التي  للتعديالت  مراسيم  إصدار  فالمطلوب 
فهي  اللبناني،  النواب  مجلس  أقرها  والتي   2010 عام 
بتشريعات  ذلك  ينعكس  لم  إن  الدنيا،  للحقوق  تستجيب  ال 
وانطالقا  وعلينا  الريح  مهب  في  المسألة  وإجراءات؛ ستبقى 
واالجتماعية  واألخالقية  واإلنسانية  الوطنية  مسؤولياتنا  من 

أن نبقى في متابعة حية لما يجري هناك أوال بأول«.
من  الفلسطينية،  والفصائل  الوطنية  السلطة  زيادة،  وحذر 
الحدود  من  أقل  هو  ما  على  اللبنانية  السلطة  مع  االتفاق 
الدنيا التي تضمن كرامة العمال والالجئين الفلسطينيين في 
وستنذر  تبقى،  ولن  تصمد  »لن  إنها  وقال:  لبنان،   مخيمات 

محمود خليفة 

أبي عابودي

شاهر سعد

محمود زيادة

محمد عرقاوي

سامر مناع
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بانتفاضة وتحرك جديين إذا ما طفح الكيل، ونزول الالجئين 
للشارع جاء عندما أغلقت الدنيا في وجوههم، خصوصا أن 
األمر متعلق باآلدمية واإلنسانية والكرامة، بعد ذلك لن يتحمل 
يدفع  بحقهم   اآلن  يجري  فما  أكثر،  الالجئون  الفلسطينيون 

الناس إلى الرجوع بالذاكرة إلى صبرا وشاتيال«.
والعمالية  النقابية  للحركة  رسالة  زيادة،  النقابي  ووجه 
الفلسطينيين  للعمال  تنتصروا  لم  »إن  فيها:  قال  اللبنانية، 
الذين يبحثون فقط عن كرامتهم؛ لن يكون بإمكانكم االنتصار 
لعمالكم، انتصاركم للعمال الفلسطينيين هو انتصار ألنفسكم 
اللبنانية  العمالية  حركتكم  من  ومطلوب  ومبادئكم،  وكرامتكم 
أن ترفع صوتا واضحا دفاعا عن الحقوق األساسية لعمالنا 

وهو المبرر لكرامة الحركة النقابية والعمالية في لبنان«.
وطالب النقابي زيادة، القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية برفع 
ال  التي  للمقاومة  معنى  »ال  المقاومة:  لمحور  وقال  صوتها، 
التوطين  ومقاومة  والمقاومة  فالكرامة  الكرامة،  عن  تدافع 
والالجئين  العمال  لكرامة  واالنتصار  بينها،  فيما  مرتبطة 
أو  التأجيل  يحتمل  ال  أساسي  حق  لبنان  في  الفلسطينيين 
الفلسطينيين  لكرامة  ينتصر  ال  ومن  التأتأة،  أو  االنتظار 
المقوالت  كل  على  استفهام  عالمة  يضع  لبنان،  في  والعمال 

يتلفظها«. التي 

األعداد الكبيرة لالجئين السوريين ال تبرر 
استهداف الالجئين الفلسطينيين في 

اللبنانية القوانين 
العابودي،  أبي  اإلنمائية  للبحوث  بيسان  مركز  مدير  وشدد 
التجاذبات  عن  وقضيتهم  الفلسطينيين  إبعاد  ضرورة  على 
بما  لهم  العيش  كرامة  توفير  وضمان  اللبنانية  السياسية 
العودة  حلم  تحقيق  حتى  مخيماتهم  في  صمودهم  يضمن 

والتحرير.
وأوضح العابدوي أن مركزه أصدر ورقة موقف، أكد فيها على 
أن هناك تحميال لفشل الحكومات اللبنانية المتتالية اقتصاديا 
واجتماعيا لالجئين، وإن كان هناك الجئون سوريون بأعداد 
كبيرة في لبنان فهذا ال يبرر استهداف الالجئين الفلسطينيين 
مقارنة  أعدادهم  لمحدودية  نظرا  اللبنانية  القوانين  في 
الوجود  استهداف  إلى  منوها  األخرى،  الوافدة  العمالة  مع 
الفلسطيني في لبنان وحق العودة في ظل الحديث عن صفقة 

القرن.
الحالية  األزمة  سبب  أن  الموقف،  ورقة  في  العابودي  ويرى 
واستجابتها  النيوليبرالية  اللبنانية  الحكومات  سياسات  هي 
لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومغامرة قوى 

سياسية في المنطقة.

إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة 
العمل اللبنانية ضد الفلسطينيين

العمالية  الوحدة  كتلة  في  النقابي  القيادي  طالب  حين  في 
وزارة  عن  الصادرة  القرارات  جميع  بإلغاء  خليفة،  محمود 
اإلسراع  إلى  ودعا  الفلسطيني،  الشعب  اللبنانية ضد  العمل 
لغاية  بها  المعمول  اإلجراءات  جميع  في  النظر  إعادة  في 
الكرامة  يحفظ  بما  لبنان  في  الفلسطيني  الوجود  تجاه  اآلن 
حقوقه  نيل  أجل  من  ونضاله  صموده  ودعم  اإلنسانية 
المستقلة  دولته  وبناء  المصير  وتقرير  العودة  في  المشروعة 

وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.
لعشرات  الحلول  إيجاد  في  المساهمة  إلى  خليفة  ودعا 
عمليات  في  مباشرا  سببا  تشكل  التي  الضاغطة  المشاكل 
حق  مقدمتها  وفي  اإلنسانية  الحقوق  بإقرار  وذلك  التهجير، 
وزير  إجراءات  ووقف  التملك  وحق  والمهنيين  للعمال  العمل 
العمل األخيرة بما يبعث برسالة إيجابية بأن الدولة اللبنانية 
المواجهة  خندق  نفس  في  الفلسطيني  الشعب  مع  تقف 

لمشاريع التهجير والتوطين.
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  خليفة،  وحمل 
والفصائل  الفلسطيني  للشعب  اليومية  القيادة  باعتبارها 
لجهة  الوطنية  المسؤولية  والمؤسسات،  الشعبية  واللجان 

الالجئين  آلالف  وناجعة  ناجحة  حلول  عن  الجدي  البحث 
وطنية  خطة  بوضع  متعددة،  بمخاطر  المهددين  الفلسطينيين 
تستجيب للحد األدنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء 
على المستوى السياسي بإنهاء االنقسام أو على المستويين 
الشباب  هجرة  ظاهرة  مع  والتعاطي  واالقتصادي،  األمني 

الفلسطيني باعتبارها خطرا يهدد المجتمع الفلسطيني.

القرار يخدم أجندات تحارب قضية الالجئين 
وحقهم في العودة

فلسطين  في  العمالي  النقابي  لالئتالف  العام  األمين  ويرى 
عملها  ووزير  اللبنانية  الحكومة  قرار  أن  عرقاوي،  محمد 
قضية  تحارب  أجندات  ويخدم  صحيح  غير  توقيت  في  جاء 
الالجئين وحقهم في العودة، معربا عن رفضه الشديد للقرار 
من  الفلسطينيين  العمال  استثناء  أو  بإلغائه  وطالب  اللبناني 

إجراءاته. 
إن »موقف السلطة الفلسطينية لم يرتق إلى  ويقول عرقاوي: 
المستوى المطلوب، لذا يجب تفعيل دور مؤسسات م. ت. ف  

واألحزاب والنقابات بهذا الخصوص«.

سعد يندد بإجراءات وزارة العمل اللبنانية 
بحق الالجئين الفلسطينيين

سعد،  شاهر  فلسطين  عمال  نقابات  اتحاد  عام  أمين  أما 
في  الفلسطينيين  الالجئين  بحق  اللبنانية  باإلجراءات  فندد 
لبنان. وهو الذي يأتي في إطار تنافس مذموم بين المسؤولين 
اللبنانيين إلثبات أيهم أكثر قدرة على إلحاق األذى بالالجئين 
من  وقربًا  عنصرية  أكثر  وأيهم  والفلسطينيين،  السوريين 

الواليات المتحدة األمريكية.
ويؤكد سعد شروع وزير العمل اللبناني بتنفيذ حملة عنصرية 
من خالل مفتشي وزارته تستهدف الالجئين الفلسطينيين في 
»مكافحة العمالة األجنبية غير الشرعية«  لبنان، تحت شعار 
أماكن  في  الفلسطينيين  العمال  مالحقة  على  تقوم  والتي 
بحق  ومالّية  قانونّية  ضبط  محاضر  بتحرير  والقيام  عملهم 
في  فلسطينيون  يملكها  خاصة  مؤسسات  وإقفال  مشّغليهم 
وطردهم  الفلسطينيين  العمال  من  مجموعات  وتوقيف  لبنان، 

بسبب عدم حصولهم على إجازة عمل.
وقال سعد: »إن ما تقوم به حكومة لبنان اليوم برئاسة »سعد 
يهدف إلى دفع الالجئين للفرار من جحيم العيش  الحريري« 
في لبنان، للمساهمة في إنهاء ملفهم، وهذا على األرجح شكل 
مساهمة  يعد  ما  األمريكية،  للضغوط  االستجابة  أشكال  من 

على  القرن  صفقة  تطبيق  في  الحكومة  تلك  من  مفهومة  غير 
األرض«.

»تدابيرها  عن  التراجع  إلى  اللبنانية  الحكومة  سعد،  ودعا 
بمضاعفة  ذلك سيتسبب  لبنان، ألن  في  الكريهة بحق شعبنا 
مشكلة سكان المخيمات، ومضاعفة نسب ومعدالت االحتقان، 

اللبنانية الفلسطينية«. وتوتير العالقة 

مكالمة هاتفية بين وزيري العمل 
واللبناني الفلسطيني 

وعلمت »الحدث« من مصادر موثوقة أن »السفير الفلسطيني 
باإلضافة  السياسي  المستوى  على  القضية  يتابع  لبنان  في 
على  دخلت  الفلسطينية  العمل  وزارة  ولكن  التنظيمات،  إلى 
الفلسطيني  العمل  وزير  من  هاتفية  مكالمة  خالل  من  الخط 
د. نصري أبو جيش مع وزير العمل اللبناني، وكان محتوى 
وتم  واإلجراءات،  للقضية  الفني  الشق  حول  يدور  المكالمة 
يتخذ  بأن  اللبناني  العمل  وزير  ووعد  الوزيرين  بين  التوافق 
إجراء فنيا بما يضمن عدم تضرر العمال الفلسطينيين من كل 
هذا اإلجراء، لكن اصطدمنا بخصوصية الوجود الفلسطيني 
حد  على  االعتبار  بعين  سنأخذها  والتي  لبنان  أرض  على 
للفلسطينيين  يكون  وبحيث  اللبناني  العمل  وزير  تعبير 
تسهيالت ال تعطى للبنانيين، وأن يتم التعامل مع الفلسطيني 
يكن  لم  اللبناني  الوزير  أعلنه  ما  أن  وواضح  لبناني،  وكأنه 
أن  يعتبرون  الذين  لبنان  مخيمات  في  للفلسطينيين  مرضيا 

لهم من الحقوق أكثر من ذلك«.
وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
أسوأ  في  يعيشون  الجئ  ألف   168 حوالي  إلى  انخفض 
 – أنواع االضطهاد والعنصرية  الظروف ويتعرضون ألبشع 
بعد أن كان عدد الالجئين في لبنان أكثر من 600 ألف الجئ، 
منهم    %38 أن  العمل، رغم  56%  منهم عاطلون عن  وأن 
في  يعملون  نصفهم  من  أكثر  وأن  يعملون،  العمل  سن  في 
ومزارعون(،  بناء  وعمال  متجولون  )بائعون  بسيطة  وظائف 
وأن األعمال التي يقومون بها ال تخفف من مستويات البطالة 
الفلسطينيين تحت  6.6% من  والفقر، حيث يرزح ما نسبته 
حاجاتهم  تلبية  عن  عاجزون  أنهم  أي  الشديد،  الفقر  خط 
أوساط  في   %1.7 )مقابل  الغذاء  من  األساسية  اليومية 
في  الفلسطينيين  الالجئين  من    %66.4 وأن  اللبنانيين(، 
من  األدنى  الحد  تلبية  عن  عاجزون  أنهم  أي  فقراء،  لبنان 
 %35 )مقابل  الضرورية  الغذائية  وغير  الغذائية  حاجاتهم 

في أوساط اللبنانيين(.
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مقال

ماذا يريد االحتالل من ميس أبو غوش وزكريا زبيدي؟ قد 
الحكمة، هنا،  وليس من  »أمنيَّة«،  االحتالل  إجابة  تكون 
إجالس نوايا العدو، تقريريًا، على قدمين من يقين؛ كما إنه 
ليس من الحكمة مساءلته، استنكاريًا، عن جرائم االعتقال 
وغيرها، خارج محكمة ال تمنح الضحية الفلسطينية، حق 
المرافعة ضد الجالد وحسب، بل وتنصفه بحق محاسبته، 
تاريٍخ«  »سبُت  للفلسطينيين  ويكون  العدالة،  لتتحقق 
وطنية  مقاربة  برسم  فالسؤال  فلسطينيًا،  أما  هم.  يخصُّ
-إنسانية، ال يفهمها االحتالل، وال يريد أن يفهمها، ولن 
يفهمها: فأسفار المأساة الفلسطينية تبدأ بـ«الخروج« ال 
الفلسطينيين لعودتهم إلى بالدهم- بالتكوين؛ و«أنشاد« 
الحبيبة؛ و«الجامعة« ِسفٌر لم يسرقوه من الفرس وال من 
أجسادهم  على  محفورة  التاريخية  فحكايتهم  اإلغريق، 
تؤرَّخها.  وهي  المستمرة،  نكبتهم  تشهد  تزال  ال  التي 
أسرى،  الفلسطينيين  وكلُّ  الفلسطينيون،  واألسرى 
المخيم  نات  مدوَّ تختزنها  التي  المعاناة  هذه  أبناء  هم 
المهمَّشة  الفلسطينيَّة  والمقبرة-الجغرافيات  والسجن 
الفلسطينية  للقضية  المستمرة  الفحوى  تحفظ  التي 
بوصفها تاريخ نضال حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
األصالنية ضد حركة االستعمار االستيطاني الصهيونية 

ودولتها المارقة.      
لكون  خاصة  التفاتة  إلى  إجابة  هكذا  تحتاج  ربما 
األسيرين، ميس وزكريا، من طلبة جامعة بيرزيت-«ثمرة 
للفكرة  الروحي  و«الهيكل  الكسر«  على  العصيَّة  الجوز 
الصهاينة  يراها  كما  السالح«...  و«مكتبة  الفلسطينية« 
رونها، ولكن محورة النقاش حول سجال »الحرية  ويصوِّ
المعرفة  لمؤسسات  التحتية  البنية  و«تدمير  األكاديمية« 
مقاطعة  حركة  غات  مسوِّ من  وغيرهما  الفلسطينية«، 
العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل 
ذلك  وجاهة.  من  لذلك  ما  رغم  ة،  المهمَّ ينجز  ال  عليها، 
واالقتحام،  واألسر،  والخطف،  القتل،  ممارسات  أن 
جامعة  مجتمع  على  والتضييق...  الحركة،  وإعاقة 
المقاربة،  هذه  أما  الكثير.  فيه  قيل  تاريخ  له  بيرزيت 
التعريف  على  فتركز  واألسطرة،  عارية  الشِّ عن  وبعيدًا 
فارق  من  بينهما  ما  رغم  ألسيرين،  عينيَّتين  بـ«حالتين« 
السن والتجربة، ينتميان إلى عائلتين كان لهما حظ وافر 
وعاشا  المستمرة،  الفلسطينيين  نكبة  في  المعاناة  من 
على  المعاناة  تاريخ  فانكتب  بيرزيت«،  »جامعة  تجربة 
إلى  وألنهما  فلسطينيَّين،  ألنهما  واعُتقال  جسديهما، 
جماعية  لهما،  سيرة  وهذه  الطريق.  يعرفان  فلسطينهما 

بصيغة اإلفراد.  
لعائلة   ،1997 آب   11 ميس  غوش  أبو  ميس  ولدت 
رة  فلسطينية الجئة من قرية عمواس، قضاء الرملة، المطهَّ
1967. وقد لجأت  العام  اللطرون في  عرقيًا ضمن قرى 
العائلة إلى مخيم قلنديا، وفيه أسست ما أمكن من حياة. 
القدس  رياض  في  التعليمية  مسيرتها  ميس  بدأت  وقد 
ومدارسها، لتنتقل، بعدئذ، إلى مدارس رام اهلل والبيرة. 
في  بالكدح  مصاريفها  لت  حصَّ عصاميَّة  فتاة  وميس 
كرة  في  برعت  ورياضيَّة  ومسائية؛  صباحية  وظيفتين، 
رفيع  دراسيٍّ  بتحصيل  بيرزيت  جامعة  ودخلت  السلة، 
ودعم من منتخب فلسطين لكرة السلة، على خالف رغبة 
الهندسة  درست  بارعة.  امة  رسَّ فيها  رأوا  الذين  األهل 
بتحصيل  الجارفة  رغبتها  رغم  واحدة،  لسنة  الكهربائية 

درجة في اإلعالم من الجزائر أو كوبا.

كانت ميس في انتظار بدء الدراسة في 25 كانون الثاني 
أبو  حسين  أخيهما  على  أختها  تعرَّفت  حين   ،2016
تنفيذه  بعد  التلفزيون،  شاشة  على  عامًا(   17( غوش 
عملية فدائية مع رفيق دربه إبراهيم عالن )23 عامًا( في 
المقامة على أرضي قرية بيت  مستوطنة »بيت حورون« 
ية إلى مقتل مستوطنة وجرح آخرين. استشهد  عور، مؤدِّ
الصهيوني  االحتالل  سلطات  وباشرت  الرفيقان، 
مقاسات  وأخذ  غوش،  أبو  عائلة  ترويع  في  إجراءاتها 
البيت لغرض هدمه. لم تفرج سلطات االحتالل عن جثمان 
هدم  إخطار  العائلة  مسلِّمة  أيام،  أربعة  بعد  إال  الشهيد 
شهر  نهاية  في  تنفيذه  دون  االستئناف  يحل  لم  للبيت، 
آذار 2016، بعد أن أفرغت العائلة بالكاد متعلِّقاتها من 
البيت، وكلُّه متعلِّقاتها. وخالل تحضيرات العائلة لذكرى 
الثاني  الخامس والعشرين من كانون  تأبين حسين، في 
أبو  حسين  كذلك  واسمه  الشهيد،  عم  ابن  نفَّذ   ،2017
غوش، عملية فدائية على مفترق مخماس واستشهد فيها، 
انتقامًا البن عمه. وفي اآلن نفسه، رزقت العائلة بمولود 
 ،2019 آب   28 وفي  الحسين.«  »زين  أسمته  جديد 
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني ميس، وهي في سنتها 
األخيرة في تخصص اإلعالم وعلم االجتماع في جامعة 
بيرزيت، وال تزال قيد االعتقال في مركز المسكوبية في 
اعتقال  االحتالل  سلطات  عاودت  حيث  المحتلة،  القدس 

أخيها الفتى سليمان.
 1976 19 كانون الثاني  أما زكريا زبيدي، فقد ولد في 
لعائلة الجئة من قيسارية، قضاء حيفا، انتقلت في العام 
أيدي  على  ر  ُتهجَّ أن  قبل  الحوارث،  وادي  إلى   1948
إلى  ثم  ومن  جنزور،  مخيم  إلى  الصهيونية  العصابات 
يد  على  النضالي  العائلة  تاريخ  بدأ  وقد  جنين.  مخيم 
العام  في  الفلسطينية  الثورة  التحق بصفوف  الذي  ه  جدِّ
1967، وألقي القبض عليه وحكم بالمؤبد، قبل أن ينجح 
وقد  أسره.  على  عام  بعد  شطة  سجن  من  الهروب  في 
هناك،  الدراسة  األردن الستكمال  إلى  زكريا  والد  سافر 
حيث تزوج والدته، لتبدأ العائلة معاناة »لم الشمل« التي 

وقد  العودة...  من  التمكن  قبل  سنوات  عشر  استمرت 
النهر  التنقل على ضفتي  العائلة في  شهد زكريا معاناة 
 ،1986 العام  وفي  لعائلته،  المهينة  الصهاينة  ومعاملة 

اعتقل والده وبقي في األسر ثالث سنوات.
1987، شارك زكريا  انتفاضة الحجارة في  ومع اندالع 
ساقه  في  ناري  بطلق  وأصيب  االحتالل،  مقاومة  في 
حيث  أشهر،  ستة  واعتقل   ،1988 العام  في  اليمنى 
سجني  في  التنظيمية  الجلسات  في  الوطني  وعيه  تأطر 
عن  التحرر،  بعد  يثنه،  لم  األسر  لكن  و.  ومجدُّ الفارعة 
للمشاركة في  أبناء جيله  تشكيل مجموعات األشبال من 
وُحكم   ،1989 العام  في  ثانيًة،  اعتقل،  االنتفاضة، حيث 
على  حارقة  زجاجات  إلقاء  بتهمة  ونصف  سنوات  أربع 
قوات االحتالل، وإعداد قنابل محلية الصنع. وبعد تحرره، 
 .1998 العام  حتى  الفلسطينية  السلطة  بأجهزة  التحق 
شارك   ،2000 العام  في  األقصى  انتفاضة  اندالع  وإثر 
زكريا في تأسيس وقيادة كتائب شهداء األقصى، وخاض 
2002، حيث استشهدت  معركة مخيم جنين في نيسان 
والدته سميرة وأخوه طه وابن عمته زياد العامر، فضاًل 
عن ابن عمته نضال أبو شاذوف الذي استشهد في العام 
ه محمد زبيدي الذي اغتيل في ألمانيا. لكن  2001، وجدِّ
العام  النضال حتى  نفسه، وواصل  أال يسلَّم  قرر  زكريا 
المحاوالت  في  رصاصات  بتسع  أصيب  حيث   ،2012
أو  لتصفيته  الخاصة  الصهيونية  الوحدات  المتكررة من 
اعتقاله، وانفجرت في وجهه عبوة ناسفة ال تزال آثارها 
يحيى،  زكريا:  إخوة  ُأسر  وقد  اليوم.  حتى  جسده  على 
وداوود، وعبد الرحمن، وجبريل فترات متفاوتة بين ستة 
عائلة  ألفراد  األسر  سنوات  مجموع  وبلغ  سنة،   6-17
زبيدي في سجون االحتالل قرابة سبعين عامًا، باإلضافة 
1988- األعوام  بين  مرات  ثالث  العائلة  بيوت  إلى هدم 

  .2004
الفلسطينية  السلطة  مراكز  في  زكريا  احتجاز  تم 
من  حمايته  بدعوى  سنوات  سبع  قرابة  وسجونها 
أو  االعتقال،  أو  باالغتيال،  الصهيونية  التهديدات 

ميس وزكريا: الخروج واألنشاد والجامعة
عبد الرحيم الشيخ
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العام  في  ليخرج  الصهيوني...  »العفو«  شروط  ضمن 
2016، ويستأنف عمله الوطني في هيئة شؤون األسرى 
والمحررين، وفي المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني 
أتم  فقد  التعليمي،  المستوى  على  أما  الفلسطيني-فتح. 
وأنهى  المخيم ومدينة جنين؛  زكريا دراسته في مدارس 
جامعة  من  االجتماعية  الخدمة  في  البكالوريوس  درجة 
القدس المفتوحة؛ ومن ثم التحق ببرنامج الماجستير في 
حتى  بيرزيت  جامعة  في  المعاصرة  العربية  الدراسات 
إنجاز  إال  عليه  يتبق  ولم   ،2019 شباط   27 في  أسره 
المطاردة  والتنين:  »الصياد  بعنوان:  الالفتة،  أطروحته 
وال  في التجربة الوطنية الفلسطينية من 1968-2018.« 
يزال أسيرًا في سجن »جلبوع« في انتظار »المحاكمة«.
الالجئة«،  الفلسطينية  العودة-الحركة  »دفاتر  في مساق 
وكانت ميس وزكريا ملتحقين به، ُسئل الطلبة أن يرسموا 
بالدهم  إلى  العودة«  »مشروع  لـ  العريضة  »الخطوط 
سيناريوهات  بوضع   ،1948 العام  في  عرقيًا  رة  المطهَّ
للعودة الفردية، وإمكانية تعميم نموذج »مشروع العودة« 
على كامل جغرافيات فلسطين التاريخية في إطار العودة 

الجماعية«.
دًا أنه "قبل  كتب زكريا مشروع عودته إلى قيسارية، مؤكِّ
والتفاصيل  اآلليات  في  والبحث  للعودة،  العام  التصور 
التي ستنتج عنه، يجب أن يكون واضحًا ما هي الطريقة 
المثلى  "الطريقة  وأن  العودة"  ستتم  خاللها  من  التي 
أن  اإلجابة  زكريا  اختصر  المنتصر".  عودة  هي  للعودة 
العودة الفردية هي ال-عودة، أو بالكاد "رجوع" أو "عودة 
العودة  وأن  ة.  مرَّ درويش،  محمود  أشار  كما  مجازية"، 
زكريا عبَّر  لكن  الجماعية.  العودة  الحقيقية هي  الوحيدة 
عن ذلك بأسلوب مختلف، إذ ثمة عودتان، ضمن شرطين 
المهزوم-المستحيلة،  عودة  األولى  مختلفين:  سياسيين 
واألخرى عودة المنتصر-الممكنة. أما العودة المستحيلة، 
"حل سياسي دولي"، ذلك أن  المترتبة على  العودة  فهي 
رون بهكذا عودة ال يفهمون التاريخ، وال يعرفون  من يبشِّ
السياسية  االستعمارية  الحاضنة  إن  إذ  الجغرافيا، 
نت للمستوطنين القادمين  والعسكرية والقانونية، التي أمَّ
إلى فلسطين ممرات برية وبحرية وجوية، لن تعكس اتجاه 
لالستعمار  محكمة  تعقد  ولن  إلخراجهم،  الممرات  هذه 

الصهيوني. كما إن أي حل سياسي ال يضمن حق تقرير 
والشتات،  التاريخية  فلسطين  في  للفلسطينيين  المصير 
سيكون  مقتضياته...  أحد  الكاملة،  العودة  تعتبر  والذي 
حاًل ظالمًا، وإن أي عودة ستترتب عليه، ستكون منقوصة.
على  ويعمل  زكريا  بها  ر  يبشِّ التي  الممكنة،  العودة  لكن 
ينجزها  ال  العودة  وهذه  المنتصر.  عودة  هي  تحقيقها، 
تزال،  وال  خاضته،  الذي  الطويل  المقاومة  مسار  إال 
بمنظمة  متمثلة  الفلسطيني،  الوطني  التحرر  حركة 
المقاومة  طريق  على  سار  ومن  الفلسطينية،  التحرير 
اللجوء  أماكن  من  الجماعية  العودة  هذه  خارجها.  من 
والنزوح الفلسطيني في الشتات وفي فلسطين التاريخية 
توصل  الذي  المقاوم  الميثاقي  النهج  على  بالدهم،  إلى 
إليه الفلسطينيون في العام 1968... هي العودة العادلة 
محكمة  في  المنتظر  يومهم  للفلسطينيين  تضمن  التي 
التاريخ. هي عودة للناس، والحكاية، والمشروع الوطني 
الديمقراطية،  الفلسطينية  الدولة  إطار  في  الفلسطيني 
يعرفه  الذي  التاريخي  الوطن  حدود  في  غيرها،  ال 

الفلسطينيون، ويتعرَّفون به، وال يعرفون غيره.
نه  تؤمِّ بما  التام  وعيها  من  الرغم  وعلى  ميس،  أما 
لالستعمار  منظومة القانون الدولي من حاضنة "مريحة" 
االستيطاني الصهيوني في فلسطين، فقد أشارت إلى أن 
قرار العودة )194(، على الرغم من المياه الكثيرة التي 
مرَّت في النهر بعده، ال يزال إطارًا قانونيًا ملزمًا لتحقيق 
العودة بكامل تبعاتها السياسية واالقتصادية واألخالقية 
على دولة االحتالل وحاضناته االستعمارية. ولكن ميس، 
المقتدر-العاجز  سماحة  تنجزه  ال  حل  هكذا  أن  تدرك 
االستعمارية  بالهيمنة  المضبوع  الدولي  المجتمع  )وهو 
التي  الفداء والتضحية  الغربية(، بل مسيرة  والمركزانية 
خيار  عبر  الفلسطيني  الوطني  التحرر  حركة  تقودها 
على  يساوم  ال  سياسي  استثمار  يزامله  الذي  المقاومة 
ورفض  العربية،  المناصرة  ومواصلة  الميثاقية،  ثوابته 
مقترحها  في  ميس  اشترطت  كما  التوطين.  مخططات 
واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  حاضنة  توفير  للعودة، 
الوطنية  المؤسسات  قبل  من  الوطني  الخيار  لهذا 
ثقافة  من  تجعل  واألهلية،  الرسمية  وشبه  الرسمية 
وطنية  ورشة  أجلها،  من  والعمل  ومخططاتها،  العودة، 

التي  للحاضنة  نقيضة  حاضنة  التحرير،  حتى  تهدأ  ال 
وفرتها المؤسسة الصهيونية ومن بعدها دولة "إسرائيل" 

لمجتمع المستوطنين في فلسطين المحتلة.
ليست "جامعة" ميس وزكريا هي جامعة بيرزيت وحسب، 
بل "ِسفر الجامعة الفلسطيني"، الذي يرافع عن ضرورة 
تحويل الحق في التحرير والعودة إلى واجب، وهو ِسفٌر 
إلى  حاجتهم  بقدر  قراءته،  إلى  الفلسطينيون  يحتاج  ال 
ر به، وال إلى  ره، رغم أن األلم ال يحتاج إلى من يذكِّ تذكُّ
من يبرر الحق في التخلُّص منه. لقد آمن كالهما بعدالة 
بة في  ية في بالغتها، والمركَّ مقولة محمود درويش الخطِّ
إلنهاء  المقاومة  أم  االحتالل،  أقسى:  "أيهما  دالالتها: 
غيره  قبل  الفلسطيني،  تلزم  مقولة  وهي  االحتالل؟"، 
العالم،  في  والعدالة  الحرية  وأنصار  العرب  أشقائه  من 
بالعمل، دون كلل، على تفكيك دولة االستعمار االستيطاني 
التي  التاريخية  المظلمة  وإنهاء  الصهيوني-"إسرائيل"، 

حلَّت بالفلسطينيين، وإيقاف نكبتهم المستمرة.
محاولة  كان  وزكريا  ميس  االحتالل  اعتقال  أن  شك  ال 
يحب  ال  جيل  عند  الفلسطينية  اللحظة  وعي  العتقال 
االستعمار ألنه ليس موضوعًا للحب، بل للمقاومة؛ وليس 
موضوعًا للكره، بل للتفكيك... وليس ألحد أن يفرض على 
استمرار  ولعل  وكرههم.  حبهم  موضوعات  الفلسطينيين 
اختيار  في  الحق،  لهذا  الفلسطينية  األجيال  إدراك 
موضوعات الحب والكره، هو ما يصنع سياسات األمل، 
يشاؤون:  كما  الفلسطينيون  ينجزها  تاريخية،  كلحظة 

بالطلقة، والخارطة، والسرد.
آالف  من  فقط  اثنين  السردية حول  الشذرة  هذه  *أعدت 
جامعة  في  فلسطين"  بـ"مساقات  التحقوا  الذين  الطلبة 
مساقات  أرشيف  في  ناتهما  مدوَّ إلى  استنادًا  بيرزيت، 
والدراسات  الفلسفة  دائرة  تطرحها  التي  فلسطين 
العليا:  الدراسات  في  برامج  مع  باالشتراك  الثقافية، 
الحركة  جن:  السِّ »دفاتر  والقضيَّة«؛  الهويَّة  »فلسطين: 
الفلسطينيَّة األسيرة«؛ »دفاتر الفداء: الحركة الفلسطينيَّة 
جئة«؛  هيدة«؛ »دفاتر العودة: الحركة الفلسطينيَّة الالَّ الشَّ
»الدراسات  والخارج«؛  الداخل  فلسطين  »بروبوغاندا: 
العربية  »القومية  الفلسطينية«؛  البصرية  الثقافية 

وسياسات الهوية«؛ »مفهمة فلسطين الحديثة«.

بقلم: نبيل عمرو

المصالحة المنسية
ألم تالحظوا أننا جميعا نسيناحكاية المصالحة!

عن  إال  شيء  كل  عن  الحديث  يجري  اهلل  رام  في  هنا 
المصالحة، وهذا أهم دليل على اليأس المطلق من إمكانية 
واحد  عن شيء  إال  يتحدثون  ال  غزة  في  وهناك  تحقيقها، 
هو التهدئة والشروط التي يتعين على إسرائيل القيام بها 

لتثبيتها والتنعم بمزاياها.
نسيان مجرد المحاولة لجعل موضوعة المصالحة مطروحة 
على جدول األعمال، هو شكل من أشكال التسليم بحقيقة 
تحول  ومضمونها  عنوانها  الباب  وراء  تقف  مأساوية 
االنقسام إلى انفصال، أي تحول الوطن الفلسطيني الذي كان واحدا منذ بدء الخليقة إلى 

وطنين مختلفين ومتناحرين في زمن الشعارات الثورية والمقاومة.
 أخطر ما ينجم عن استمرار االنقسام وتحوله إلى انفصال، هو أن هنالك من يتعامل مع 

الوطنين الفلسطينيين على أنهما دولتان تقتسمان أرضا وشرعية وسياسة.
صحيح أن أحدا لم يعلن رسميا وعلنيا اعترافا بدولة غزة؛ إال أن كثيرين يتعاملون مع 
الوضع القائم فيها كما لو أنه دولة مستقلة... وفود تستقبل باسم غزة ومحادثات تجري 
مع األمر الواقع في غزة ومكاتب وممثليات تفتح في أماكن عديدة وتحظى برعاية تكون 
غالبا موازية إن لم تكن أفضل من الرعايات التي تحظى بها ممثليات الدولة الفلسطينية 

ومنظمة التحرير والسلطة.
 ومع أن النهج الذي تم على مدى 12 سنة تحت عنوان إنهاء االنقسام، كان نهجا ساذجا 
قضية  تطرح  كانت  تلك  الساذجة  المحاوالت  أن  إال  الفشل،  الحاسمة  نتيجته  ومرتجال 
االنقسام كقضية يتابعها الناس وينتظرون حال لها، وحتى هذا الذي هو أضعف اإليمان لم 
يعد قائما، إذ اودعت فيما يبدو أخطر قضية يواجهها الفلسطينيون في تاريخهم في أرشيف 
كتب على ملفه “مستحيل الحل”  حتى الوسطاء الذين كانوا يوجهون الدعوات للوفود بين 
وقت وآخر لم يعودوا يأتون على ذكر المصالحة وإن فعلوا فمن أجل رفع العتب ليس إال .

في  التوغل  عن  إسرائيل  يمنع  وأن  ينصرنا  بأن  يوم  كل  نطالبه  الذي  للعالم  نقول  ماذا 
سياساتها التهويدية واإللحاقية التي لم يعد ينجو منها أي جزء من الوطن الفلسطيني.

وحدتكم  استعادة  هو  القرن  صفقة  تهديد  أمام  فعله  عليكم  يتعين  ما  أول  إن  لنا  قيل 
وتوحيد شرعيتكم.

وال  أهلها  ينقسم  لقضية  حياة  فال  بدونها،  أو  القرن  بصفقة  إذ  ذلك  من  نفعل شيئا  لم 
يعرفون كيف يتوحدون.

صفقة القرن ساقطة ال محالة لكونها معزوفة نشاز ال يسمعها غير المغامرين بصياغتها، 
غير أن ما هو أخطر من صفقة القرن ما يفعله اإلسرائيليون كل يوم على أرضنا بحيث 
في  البائس  األصوات  سوق  في  تداولها  يتم  انتخابية  مادة  مجرد  نملك  ما  أغلى  صار 

إسرائيل.
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وشعبها  فلسطين  على  والمؤامرة  ويزيد،  الزمان  من  قرن 
شهر  بعد  وشهرا  يوم  بعد  يوما  فصولها  تتكرر  متواصلة 
وعاما بعد عام وعقدا بعد عقد، حتى تجاوز عمر المؤامرة 

قرنا من الزمان. 
العرب  ومن  والشرق  الغرب  من  متعددة  المؤامرة  أطراف 
وحل  الصهيونية  الحركة  راية  تحت  تجندوا  كلهم  والعجم، 
وشعب  فلسطين  أرض  حساب  على  اليهودية  المسألة 
المتواضعة  بإمكانياته  الذي وقف صامدا ووحيدا  فلسطين 
في وجه المؤامرة ولم يتخّل عن النضال والجهاد والتضحية 
تاريخي  بشكل  ال  فلسطين  في  بحق  للصهاينة  يسلم  ولم 
فاضح  بشكل  القوى  ميزان  اختالل  رغم  قانوني،  وال 
نكبة  في  االختالل  هذا  وترجم  المؤامرة،  أطراف  لصالح 
أرض  من   78% على  اإلسرائيلي  الكيان  وإنشاء   1948
وتشريد  فلسطينية  وبلدة  قرية   450 نحو  وتدمير  فلسطين 
لحقهم  والتنكر  ممتلكاتهم  وسلب  وطنهم  من  فلسطين  أهل 
الشرعي والتاريخي في العيش بحرية واستقالل على أرض 

وطنهم. 
وكادت فلسطين أن تختفي عن الخارطة السياسية والتاريخ 
لنهر  الغربية  الضفة  فضمت  العربية،  للمنظمة  والجغرافيا 
األردن للمملكة األردنية الهاشمية وخضع قطاع غزة لإلدارة 
الجيش  باحتالل   1967 حزيران  عدوان  في  المصرية 
اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى أراض 
عربية مثل سيناء من أرض مصر والجوالن من أرض سوريا.
فراش  على  فلسطين  شعب  أبناء  ينم  لم  األثناء،  تلك  في 
النسيان، وظل حلم التحرير والعودة إلى الديار رفيقهم في 
الليل والنهار، فجمع الحلم فتية تفرقوا في األقطار العربية 
وكانوا هم طليعة حركة فتح التي استقطبت شباب فلسطين 
النضال  وقادت  المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  ليفجروا 
التحرير  منظمة  ورفدت  والسياسي  العسكري  الفلسطيني 
الوعاء  منها  ولتجعل  ومقاتليها  بكوادرها  الفلسطينية 
والنقابية  الحزبية  قواه  بكل  الفلسطيني  للشعب  الجامع 
وفصائله المسلحة لتحرير فلسطين، وأن شعب فلسطين هو 
طليعة األمة العربية للتحرير. وتعززت مكانة منظمة التحرير 
العربي  الصعيد  على  الراحل  الرئيس  بقيادة  الفلسطينية 
حتى  العالم  دول  معظم  وبأهدافها  بها  واعترفت  والدولي 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  أصبحت 
وتولى  مجددا  انبعث  الذي  فلسطين  بشعب  العالم  واعترف 
أمر نفسه بعيدا عن الوصاية والتبعية واالحتواء من األنظمة 

العربية وغيرها. 
خاضت المنظمة بقيادة حركة فتح، نضاال عسكريا وسياسيا 
المستقلة  دولته  إقامة  في  فلسطين  شعب  بحق  لالعتراف 
على األراضي التي احتلت في الخامس من حزيران 1976 
وعاصمتها القدس الشريف، وتلخص األمر في حل الدولتين 
وحل قضية الالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم 

وفق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرار 194. 
أتاحت  التي  أوسلو  اتفاقيات  توقيع  تم  األساس  هذا  وعلى 
وإقامة  الوطن  أرض  إلى  العودة  الفلسطيني  الشعب  لقيادة 
تمارس  فلسطينية  سلطة  كأول  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
أرض  من  جزء  فوق  فلسطين  شعب  شؤون  وإدارة  الحكم 
عام  تنتهي  انتقالية  فترة  في  والقطاع(،  )الضفة  فلسطين 
غير  الفلسطينية.  الدولة  أجهزة  بناء  خاللها  يتم   1999
على  وحرضت  االتفاق  على  انقلبت  اإلسرائيلية  القيادة  أن 
رئيس  رابين  إسحق  فاغتيل  الجانبين  في  االتفاق  موقعي 
الوزراء اإلسرائيلي على يد متطرف إسرائيلي بفعل تحريض 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، ثم حوصر الرئيس 
أبو عمار في المقاطعة، وجرى دس السم إليه واغتياله على 

يد عمالء إسرائيليين. 
المتطرف في إسرائيل، وسيطرت على  اليمين  تنامت حركة 
مقاليد الحكم، وتجلت في أبشع صورها العنصرية بوصول 
لالتفاقات  تنكر  الذي  الحكومة  رئاسة  إلى  نتنياهو  بنيامين 
اتفاقيات  وأفرغ  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع  الموقعة 
الضفة  في  االستيطان  عملية  فسّرع  محتواها.  من  أوسلو 
الغربية، كما وسرع عملية تهويد القدس وعمليات مصادرة 
الميدانية  واإلعدامات  البيوت  وهدم  الفلسطينية  األرض 
الليلية  المداهمات  عمليات  وتكثيف  الفلسطيني  للشباب 
واعتقال من يشاء من أبناء شعبنا والتضييق على األسرى 
لألعداد  تتسع  ال  باتت  التي  اإلسرائيلية  المعتقالت  في 
غير  حياة  ظروف  يعيشون  الذين  األسرى  من  المتصاعدة 
السجون  في  الحياة  يفارقون  منهم  كثيرون  وبات  إنسانية، 
وتفتك األمراض بمعظمهم وال نسمع للمجتمع الدولي صوتا 
تقوم  التي  والمنظمة  البطيئة  باإلبادة  منددا  أو  ومستنكرا 
الفلسطينيين،  األسرى  ضد  نتنياهو  بنيامين  حكومة  بها 
من  األسرى  هؤالء  عائالت  لحرمان  طغيانها  في  أمعنت  بل 
المقاصة  أموال  واحتجزت  لألسرى  المخصصة  الرواتب 
اإلعانات  هذه  دفع  عدم  على  الفلسطينية  السلطة  إلجبار 
إسرائيل  في  نتنياهو  حكم  وترافق  األسرى.  لعائالت 
األبيض  البيت  إلى  جاهل  أرعن  أمريكي  رئيس  بوصول 
تطرفا  أكثر  بمستشارين  ومحاط  ومتصهين  بالخرافة  يؤمن 
المتطرفة  اليمينية  نتنياهو  سياسات  تبنوا  منه  وصهيونية 
وحقوق  وفلسطين  الفلسطيني  الشعب  وجود  إنكار  في 
وكانت  والطبيعية.   والقانونية  التاريخية  فلسطين  شعب 
أولى خطوات هذا الرئيس أن أعلن عن خطة لحل الصراع 
الفلسطيني عرفت بصفقة القرن، وقبل أن يتم  اإلسرائيلي- 
الكشف عن محتوى الصفقة؛ أعلن اعترافه بالقدس عاصمة 
وأتبع  القدس،  إلى  األمريكية  السفارة  بنقل  وقام  إلسرائيل 
ذلك بوقف المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة لوكالة 
ويسعى  )أونروا(،  الفلسطينين  الالجئين  وتشغيل  غوث 
لالجئين،  العودة  حق  وإسقاط  الغوث  وكالة  إللغاء  جاهدا 
وقرر إغالق السفارة الفلسطينية في أمريكا. وأوقف الدعم 
األمريكي المقدم للمستشفيات الفلسطينية في القدس ودعم 
أراضي  في  أمريكية  هيئة  تنفذها  كانت  التي  المشاريع 
السلطة الوطنية واستمرت في قراراتها وسياساتها المعادية 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة؛ فأطلقت يد نتنياهو  للشعب 
اإلسرائيلية  السيادة  لفرض  وسعيه  االستيطاني  البناء  في 
على  المقامة  المستوطنات  وخاصة  الغربية  الضفة  على 

أراضي السلطة الوطنية. 
لدعم  وسيلة  أي  ترامب  األرعن  األمريكي  الرئيس  يترك  لم 
االنتخابية  حملته  في  خاصة  شخصيا،  نتنياهو  بنيامين 
السابقة وتلك التي ستجري بعد أسبوع من اآلن، خاصة بعد 
اليوم  ويخشى  يمينية  حكومة  تشكيل  في  نتنياهو  فشل  أن 
السياسي  نتنياهو  مستقبل  على  يقضي  مماثل  فشل  من 

الذي يواجه السجن بتهمة الفساد.
األولى فشل صفقة  نتيجته  المتوقع ستكون  نتنياهو  وفشل 
القرن، وربما تكون استقالة غرينبالت مرتبطة بتوقعه فشل 
نتنياهو وفشل صفقة القرن، والنتيجة الثانية لفشل نتنياهو 
انتخابه  إعادة  في  له  حقيقي  لداعم  ترامب  فقدان  ستكون 

رئيسا للواليات المتحدة في انتخابات العام القادم. 
لقد طوقت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود 
عباس “صفقة القرن”، وأفشلت ورشة البحرين بالتفاف كل 

أطياف الشعب الفلسطيني حول أبو مازن. 
الخط األخضر  القادم شعبنا في داخل  ويستكمل األسبوع 
هدم  وسياسة  القومية  قانون  وإسقاط  القرن  إسقاط صفقة 

بإسقاط  النقب  في  العربية  بالقرى  االعتراف  وعدم  المنازل 
االقتراع  صناديق  إلى  التوجه  خالل  من  نتنياهو  بنيامين 
في  العرب  النواب  عدد  لرفع  بكثافة،  بأصواتهم  واإلدالء 
الكنيست إلى  16 أو 17 نائبا، وليدركوا أن نتنياهو يحاول 
جاهدا ثني أبناء شعبنا في الداخل عن التوجه إلى صناديق 
االنتخابات  هذه  في  العربي  الصوت  يدرك  ألنه  االقتراع، 
اإلسرائيلية  الحكومة  تشكيل  في  الحاسم  الصوت  سيكون 
نتنياهو  التي يسعى  الكاميرات  القادمة وحذار الخشية من 
لنصبها في قاعات التصويت، فهي ليست إال فزاعة من جهة 
وذريعة من جهة أخرى لنتنياهو للطعن في نزاهة االنتخابات 
ما  إذا  االنتخابات  نتائج  من  والتملص  العربي  الوسط  في 

جاءت لغير صالح حزبه وحلفائه. 
نتنياهو  سيسقط  المرة  هذه  االقتراع  لصناديق  خروجكم 
عنصرية  من  العالم  ويتخلص  ترامب  سيسقط  بعده  ومن 
أربعة  في  الشعوب  وازدراء  للحروب  وتعطشهم  االثنين 

أركان األرض.  

قضية معقدة وشعب مناضل
بقلم: سامي سرحان
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