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تدور  بيكت،  لصموئيل  اللعبة”  “نهاية  مسرحية  في 
األحداث في مكان مغلق، له شباكاِن عالياِن، لكن ال أحد 
سوى  سلم  دون  الستائر  لفتح  إليهما  الوصول  يستطيع 
“الخادم كلوف”، الذي هو الوحيُد أيضًا غير المقعد بين 
الشخصيات الثالثة األخرى في المسرحية، والذي يعرف 
الساعُة  “كالعادة  إنها  فيجيب  الساعِة  عن  ُيسأُل  عندما 
صفر”؛ الصفر الكوني، الذي ما إن تتجمد عنده األشياء، 
أن  نظن  حتى  السياسة،  األفكار،  السنوات،  األوقات، 
ننطلق  وأن  وأن علينا أن نبدأ  “ساعة الصفر قد حانت” 
من جديد، هي حافُز االستمرار وهي تجسيُد الموت في 
ميزة  هي  تلك  النهايات،  عند  النهاية  أو  الالتوقف  دائرة 

“الصفر”. 
“الخادم كلوف” هو عيُن سيده “هام”، الذي رغم كونِه –
السيد هام- مقعدًا، وعاجزًا جسديًا، وضعيفًا، فإنه يتحكم 
بالمكان، ويسيطُر على األحداث، من قبيل أن بإمكانه أن 
حاويتي  في  هام-  –والدي  والديه  بوضع  “كلوف”  يأمر 
نضع  أن  باإلمكان  أنه  لنا  يقوَل  أن  يريُد  كأنما  القمامة، 

الماضي هناك، وأن نغلق عليه بغطاء صندوق القمامة. 

الواعي/ القادر،  العاجز/  والسيُد،  اإلنساُن  “هام”، 
ازدواجيٌة  الميُت/القاتُل،  السجين/المتحكم،  المتردد، 
التخاذ  النهائي  التردد  في  المسرحي  انعكاسها  ترى 
تم  بأنه  اقتناٌع  هي  أو  التخاذه،  الحاجِة  عند  القرار 
حتى  اتخذ،  بأنه  اإليحاُء  تم  أو  يتخذ،  لم  لكنه  اتخاُذه 
ُر إيحاءه لنفسه؛ وحواُر الدراجة بين “هام  َق الُمتفكِّ صدَّ

يفسر المعضلة: و “كلوف الخادم”  السيد” 
هام: أحضر لي دراجتي؟

كلوف: لم يعد من دراجات.
هام: ماذا فعلت بدراجتك.

كلوف: لم يكن عندي أبدًا دراجة.
هام: أمٌر ال ُيطاق.

كلوف: عندما كانت هناك دراجات كنت أبكي كي أحصل 
لم  اآلن  تأبه.  لم  لكنك  رجليك.  أمام  ركعت  واحدة.  على 

يعد من دراجات.
الدراجُة الموجودُة في الفكرِة، غيُر موجودٍة لتتحرك على 
األرض، وهي تعكُس التفكيَر الملتوي القائم على اليقين 
بأن ال شيء سيحدث أو أن ال نتيجة ستحقق رغم جهد 

أو  وقته  أو  أوانِه  غير  في  المبذول  والمجهود  التفكير، 
حوار  في  أيضًا  يتجسُد  والذي  كفاءته  أو  كفايته  عدم 

»البذرة«:
- هام: هل نبتت البذور التي زرعتها؟

- كلوف: كال.
- هام: هل نبشت قلياًل لترى إن كانت أنبتت؟

- كلوف: لم تنبت.
- هام: ربما لم يحن الوقُت بعد إلى ذلك.

- كلوف: لو كانت ستنبُت ألنبتت. لن تنبت أبدًا.
الُمتيقن  الصفريُة  “صفر”،  النتيجة  إلى  ُيعيُد  حواٌر  إنه 
منها: لن تنبُت النبتُة، وليست هنالك دراجة، وقرار ساعِة 
المغلق  المكان  هل نخرُج من هذا  لم يتخذ بعد:  الصفر 
أم نظلُّ فيه؟ وتصُل المسرحيُة إلى نهايتها دون جواب. 
مسرحية  مع  وتقرُأ  التردد،  على  قائمٌة  مسرحيٌة  إنها 
بيكيت األشهر في “انتظار جودو”،  وتنسجُم مع واحدٍة 
واإلصرار  العطب  تجسُد  التي  األهم  بيكت  مقوالت  من 
عليه، أو لربما تجسد األمل واإلصرار عليه: “ ال أقدر أن 

أستمر سوف أستمر”.

رأي الحدث

“ال أقدر أن أستمر سوف أستمر”
روال سرحان

مشروع جديد للمبادرة 
الفلسطينية لعلوم األعصاب 

في جامعة القدس 

مصنع األسفلت في بيرزيت.. جهات 
رسمية تطلب وقف العمل وأخرى 

منحت التراخيص
10 06

مظاهر وقف التنسيق األمني والمدني

هل تمكنت السلطة الفلسطينية من 
إيجاد البدائل؟
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ملف العدد

 

اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أن  مسودة  ويكشف 
األراضي  في  األوضاع  مناقشة  وتم  الصليب،  مع  اجتمع 
عنها  أعلن  التي  الفلسطينية،  القيادة  قرارات  بعد  المحتلة 
الرئيس محمود عباس في 9 آيار الماضي، والتي شملت قطع 
ممثلي  أن  إلى  مشيرا،  “إسرائيل”،  مع  العالقة  أنواع  كافة 
تأمين  أنهم سيعملون على  لـ”اشتية”  أكدوا  األحمر  الصليب 
عوائل  زيارات  وتنسيق  الفلسطينية  اإلسعاف  سيارات  مرور 
وتمكين  اإلسرائيلية،  السجون  في  الفلسطينيين  األسرى 
المزارعين وأصحاب األراضي الواقعة داخل السلك الفاصل 
األنشطة  بهذه  خاصة  تصاريح  وإصدار  إليها،  الدخول  من 

فقط. 
ويقول مسودة إن بعض المناطق ال يستطيع المزارعون فيها 
الفلسطيني  االرتباط  بين  بتنسيق  إال  أراضيهم  إلى  الدخول 
بلدة  أراضي  بعض  ذلك:  على  األمثلة  ومن  واإلسرائيلي، 
لحم،  بيت  قضاء  الولجة  وقرية  القدس،  غرب  شمال  بدو 
وبسبب وقف التنسيق، فإن الصليب األحمر مستعد إلصدار 
تؤمن  فرق  وجود  مع  السياق،  هذا  في  الخاصة  التصاريح 

الحماية للمزارعين خالل العمل.
 11 العبرية  القناة  نشرته  ما  اإلعالمي مسودة  الناطق  ونفى 
)كان( بتاريخ 9 حزيران الجاري بأن أجهزة األمن الفلسطينية 
أعادت 7 مستوطنين دخلوا إلى قلقيلية عن طريق الخطأ من 
اإلعالم  من  سمعنا  “لقد  وقال:  الصليب.  مع  التنسيق  خالل 
اإلسرائيلي عن ذلك، وفي الحقيقة هذا لم يجر، وكانت مجرد 

معلومات مغلوطة وغير دقيقة، ولم يتم االتصال بنا نهائيا”.

بها  معترف  غير  الجديدة  المدنية  الوثائق 
لدى االحتالل

خاصة  بشأنها،  التنسيق  توقف  التي  القضايا،  بين  ومن 

إلى  المدنية  السجالت  رفع  هي  المدني،  التنسيق  سياق  في 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  أكد  ذلك  وحول  “إسرائيل”، 
بأن السلطة الفلسطينية  لـ”الحدث”  الفلسطينية د.غسان نمر 
ووفيات  مواليد  من  المدني  السجل  أحوال  تحدث  مازالت 
األوراق  استصدار  استمرار  إلى  باإلضافة  يومي،  بشكل 
الثبوتية وجوزات السفر والهويات وتجديدها، ولكن من دون 

إرسالها إلى سلطات االحتالل لتسجيلها كما في الماضي.
السكاني  السجل  بيانات  إرسال  عن  التوقف  إن  نمر  وقال 
السلطة  اتخذته  الذي  القرار  إطار  في  جاء  الفلسطيني  
سلطات  مع  االتفاقيات  بجميع  العمل  بوقف  الفلسطينية 
أن  إذ  كامل،  بشكل  األمني  التنسيق  ووقف  االحتالل، 
فقد   ،1994 عام  قيامها  منذ  السجل  هذا  اعتمدت  السلطة 
والمواليد  السكان  بتسجيل  تقوم  أن  الداخلية  وزارة  كلفت 
والوفيات، واستصدار أوراق لهم، ومن ثم إرسالها “للجانب 
في  السكان  وتسجيل  باعتمادها  يقوم  الذي  اإلسرائيلي”، 

أنظمته، وفقًا له.
البيانات كما  السكان وتجديد  “مازلنا مستمرين في تسجيل 
الحكومة  ألن  وذلك  لإلسرائيليين،  إرسالها  دون  السابق،  في 
الفلسطينية تعتبر أن سجل السكان هو حق فلسطيني مطلق 
وكامل، وهو ضمن الجزئيات التي يجب االنفكاك عن االحتالل 

فيها”، يتابع الناطق باسم الوزارة.
لالحتالل  السكانية  البيانات  إرسال  عدم  أن  إلى  نمر  ونوه 
يخلق مشكلة عند السفر، باإلضافة إلى إصدار التصاريح من 
أجل التنقل في الداخل المحتل، فعدم إدخال بيانات السكان، 
يعني  االحتالل،  لدى  المواطنين   عن  معلومات  وجود  وعدم 
السفر  من  يمنعون  وبالتالي  السكان،  بهؤالء  اإلعتراف  عدم 
ومن الحصول على التصاريح، نافيًا وجود أي خطر آخر تابع 

لهذه المشكلة.
الفلسطينية  السلطة  فإن  الداخلية،  باسم  الناطق  وبحسب 
ثالث  طرف  عن  تبحث  األزمة،  إلدارة  خلية  بتشكيل  قامت 
كوسيط بين السلطة و”إسرائيل”، وذلك إلجبار األخيرة على 

االلتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والتي تضمن حقوق الشعوب 
والحركة،  التنقل  في  الكاملة  الحرية  وإعطائهم  المحتلة، 
ينبغي  فإنه  محتل  شعب  الفلسطيني  الشعب  أن  وباعتبار 
به  تتمتع  ما  بكل  تمتع  وأن  الفلسطينية،  الوثيقة  دعم  يتم  أن 
الوثائق العالمية من حقوق، باعتبار أن فلسطين دولة معترف 
يكون  أن  ويجب  المتحدة،  األمم  في  العضوية  كاملة  غير  بها 

لها سجل مدني مستقل خاص بها.
عليان،  تحسين  الحقوقي،  الخبير  بين  ذاته،  الصعيد  وعلى 
أن اتفاقية أوسلو في طور االنحالل ولم ُتلغ بعد، وأن إيقاف 
تجديد معلومات السجل المدني الفلسطيني لدى “إسرائيل”، 
يعني أن أي شخص يتم إصدار وثيقة  له من جواز سفر أو 
هوية أو حتى شهادة ميالد ووفاة، غير موجود في سجالتها، 
من  يتمكنوا  ولن  بهم،  معترف  غير  الجدد  المواليد  أن  أي 
جدد  أو  استصدر  لمن  بالنسبة  الحال  هو  وكذلك  السفر، 
السجل  بين  وثيق  ارتباط  لوجود  نظرًا  سفره،  وجواز  هويته 
“اإلدارة  بـ  ُيسمى  ما  وبين  الفلسطينية،  والسلطة  السكاني 

اإلسرائيلية”. المدنية 
االحتالل  اعتراف  فعدم  السفر،  منع  عند  األمر  يتوقف  “ال 
السلطات  أنظمة  على  بياناتهم  ُتدخل  لم  الذين  بالسكان 
االحتاللية، سيؤثر على مستقبل هؤالء السكان،  فعندما يريد 
أحدهم الزواج، سيواجه مشاكل كبيرة ألنه بالنسبة لالحتالل 
غير موجود وليست لديه شهادة ميالد، وكذلك هو الحال عند 
بناء المنازل، فهو مخالف بالنسبة لهم أيضًا”، يضيف عليان، 
مؤكدًا أن العديد من الحاالت بالفعل تعاني من هذه المشكلة، 
وال تستطيع فعل شيء، خصوصًا سكان المناطق المحتلة عام 
الفلسطينية  48 والقدس، فاالحتالل ال يعترف بهم، والسلطة 
ترفض إعطائهم أوراقًا ثبوتية لوجودهم ضمن حدود القدس 

ومناطق 48، أي ال سلطة لها عليهم.
له  ليس  يجري  ما  كل  إن  عليان  قال  قانونية،  ناحية  من  و 
الدولي،  للقانون  اختراق  االحتالل  فوجود  قانوني،  أساس 
البناء  أو تنظيم أعمال  المدني  بالسجل  “إسرائيل”  واحتفاظ 
وطنية  سلطة  إيجاد  حين  إلى  مؤقت  دور  وغيره،  والتخطيط 
تمارس سيادتها الفعلية على األرض، وبالتالي كل ما تقوم به 
“إسرائيل” غير شرعي، حتى لو أعلن سيادته على أجزاء من 
ساري  يعد  لم  اإلنساني  القانون  أن  يعني  ال  الغربية  الضفة 
الممنوحة  بالحماية  المدنيون  يتمتع  أن  فيجب  المفعول، 
لحقوق  الدولي  والقانون  الرابعة  جنيف  اتفاقية  بموجب  لهم 

اإلنسان.
وحقوق  الدولي  القانون  عن  أتحدث  “عندما  عليان،  ويتابع 
التحرك  لكل شخص حرية  تكفل  قوانين  أنها  يعني  اإلنسان، 
وله  يحب،  كما  بلده  من  شخص  كل  وعودة  خروج  والسفر، 
من  وغيرها  ميالد  شهادة  له  يكون  وأن  يبني  أن  في  الحق 

يؤكد الناطق اإلعالمي للصليب األحمر في األراضي المحتلة، يحيى مسودة، في مقابلة 
مع صحيفة الحدث، أن المنظمة الدولية ال يمكن أن تتجاوز مهامها ووظائفها األساسية 
اتجهت  الفلسطينية  السلطة  أن  إلى  التي تشير  التقارير،  تعقيبه على  اإلنسانية، في 
لتنسيق بعض المسائل األمنية والمدنية من خالل الصليب بعد وقف التنسيق األمني 

والمدني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”.

خاص - الحدث

مظاهر وقف التنسيق األمني والمدني

هل تمكنت السلطة الفلسطينية 
من إيجاد البدائل؟
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من  الفلسطينية  السلطة  به  تقوم  ما  وكل  المدنية،  الحقوق 
على  السيد  بأنه  يقول  أن  يحاول  اليوم  االحتالل  ألن  حقها، 

هذه األرض”.
أرض  على  أنه  إال  االحتالل،  إنهاء  هو  الحل  أن  إلى  وأشار 
عدم  ناحية  من  الفلسطيني  الشعب  يعاني  أن  بد  ال  الواقع 
توثيق بياناتهم، وعدم قدرتهم على السفر، األمر الذي ينطبق 
الفلسطينيين،  بمستقبل  يتعلق  ما  وكل  الجدد،  المواليد  على 
التفاقية  وفقًا  الفلسطينية  للجنسية  قانون  يوجد  ال  أنه  منوهًا 
أوسلو، فالسلطة الفلسطينية  غير قادرة على اختيار مواطنيها، 
أو  يقوم بمنح  والتحكم في منح جنسيتها، واالحتالل هو من 

رفض إعطاء المواطن الفلسطيني جنسيته.
لـ”إسرائيل”  السكانية  البيانات  خضوع  فإن  لعليان،  ووفقًا 
منذ  الغية  اتفاقية  اعتبرها  والتي  أوسلو،  اتفاقية  بعد  جاء 
على  ينص  الذي  الدولي  القانون  بموجب  وذلك   ،1999 عام 
أن أي اتفاقية يتم انتهاكها ماديًا بشكل كبير، فهي غير سارية 
المفعول، واالحتالل يقوم بمخالفة هذه االتفاقية كل يوم، لذلك 
إال  بها،  الفلسطيني  المصير  تقرير  حق  يتأثر  أن  ينبغي  ال 
أنه أمر صعب للغاية، لفرض االحتالل سيادته على األراضي 

الفلسطينية.

أبو  واصل  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  ويؤكد 
التحرير  منظمة  أصبحت  الماضي،  آيار   19 منذ  أنه  يوسف 
في حل من االتفاقيات األمنية والسياسية مع “إسرائيل”، وأن 
هناك بعض القضايا بحاجة إلى أجوبة، خاصة في ما يتعلق 
الجدد  المواليد  المثال تسجيل  المدنية، على سبيل  بالقضايا 
من  وفعلي  جدي  تدخل  إلى  يحتاج  وهذا  السفر،  وثائق  أو 
إسناد  تضمن  بدائل  إليجاد  الدولي  والمجتمع  العربية  الدول 

الموقف الفلسطيني في رفض التبعية لالحتالل.
وقال أبو يوسف إنه من غير المعقول التعامل مع “إسرائيل” 
فيه  توقفت  الذي  الوقت  في  المقاصة،  بأموال  يتعلق  ما  في 
القرصنة،  عملية  ظل  في  وأيضا  معها،  العالقة  أشكال  كل 
القيادة  تسعى  لذلك  الفلسطينية،  األموال  على  تمارسها  التي 
الفلسطينية بالتواصل مع كل الجهات العربية والدولية لوقف 
هذا األمر، والبديل هو وجود دولة فلسطينية معترف بها كدولة 
تم  ذلك  على  وبناء  القدس،  عاصمتها  االحتالل  تحت  واقعة 
الدستوري وفي  لمناقشة اإلعالن  قانونية  اقتراح إنشاء لجنة 
ما يتعلق بدستور دولة فلسطين وما يترتب على ذلك من تبعات 

قانونية وسياسية.
وتؤكد مصادر خاصة لصحيفة الحدث أنه على الرغم من توقف 

التنسيق األمني إال أن قيادة السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا 
بمنع االحتكاك بين أجهزة األمن الفلسطينية وجيش االحتالل 
اتفاق  وفق  )أ(  المصنفة  للمناطق  اقتحامه  اإلسرائيلي خالل 
أوسلو، مشيرة، إلى أن القيادة ال تسعى النزالق األوضاع إلى 
ما  وهو  العسكرية،  المواجهة  أو  العسكري  االحتكاك  مربع 
دفعها أيضا للطلب من ضباط األجهزة األمنية عدم اصطحاب 
منعا  وذلك  سابقا،  العادة  جرت  كما  المنزل،  إلى  أسلحتهم 
لمصادرتها من قبل جيش االحتالل، وأيضا منعا الستخدامها 
في عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وهو ما ينفيه الناطق باسم 
إلى  الحاجة  ما  أعلم  وال  بذلك،  أسمع  لم  قائال:  الداخلية،  

اتخاذ هكذا خطوات.
توقفت  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  أن  إلى  المصادر  وتشير 
نهائيا عن نقل المعلومات إلى أجهزة أمن االحتالل، وقد بدأت 
إلعادة  تحسبا  بحوزتها  الموجودة  السرية  الملفات  بإتالف 
احتالل الضفة الغربية من قبل جيش االحتالل، على غرار ما 
الجيش  داهم  حيث   ،2001 عام  الثانية  االنتفاضة  في  حدث 
المقرات الفلسطينية األمنية واستولى على الوثائق الموجودة 
شبكة  على  الرسمي  موقعه  على  بعضها  بنشر  وقام  فيها، 

اإلنترنت.
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تقرير

صناعات ثقيلة في منطقة صناعات حرفية 
ويقول المهندس عبدو في تصريحه لصحيفة الحدث، إن القضية بدأت 
عام 2018 عندما تقّدم أحد األشخاص بطلب إلنشاء مصنع أسفلت، 
في منطقة مصنفة على أنها “منطقة صناعات خفيفة وحرفية”، في 
حين أن مصنعا من هذا النوع، يصنف بأنه “مصنع صناعات ثقيلة” 
بمعنى ملّوث للبيئة، وهو ما دفع المجلس البلدي في بيرزيت لرفض 
الطلب، لكن األخير عاد وأعطى موافقة مبدئية، يدعي أنها جاءت بعد 
مشاورات مع الحكم المحلي، مشروطة بموافقة جودة البيئة والصحة 

وترخيص وزارة االقتصاد.
من صاحب  طلبتا  والسياحة  الصحة  وزارتي  أن  إلى  عبدو  وأشار 
المشروع إعداد دراسة بيئية حول اآلثار المترتبة على إقامة المصنع، 
وهذا الطلب بحد ذاته دليل على أن المصنع ال يتبع ألنواع الصناعات 
الخفيفة أو الحرفية، مؤكدا، أن إعداد الدراسة تم من قبل مكتب غير 
متخصص بإعداد دراسات حول األثر البيئي، ومع ذلك، بّينت الدراسة 

وجود آثار صحية سلبية.
عودة،  الطرقات،  هندسة  مجال  في  المتخصص  المهندس  وأوضح 
لـ”الحدث”، أنه “في 15 تشرين أول 2019 توجهنا باعتراض لوزير 
الحكم المحلي ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة السياحة واآلثار، 

وفي 19 مارس 2020 توجهنا بكتاب اعتراض لرئاسة الوزراء، ومع 
شهر  في  العمل  لبدء  الالزمة  التراخيص  على  المصنع  ذلك حصل 

مارس من العام الجاري”.
وقال عودة إن “صاحب المصنع بدأ بالعمل به في 22 مارس الماضي، 
رغم إعالن حالة الطوارئ من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وقد تم التواصل مع الجهات المعنية، وقمنا باالحتجاج بشكل صحي 
قبل  من  توجيهنا  تم  أن  بعد  بيرزيت  بلدية  أمام  وحضاري  وسلمي 
على  بناء  اعتراض،  رسالة  سلمناها  وقد  لها،  المختلفة  الوزارات 

األسباب المذكورة سابقا”.
وأكد المهندسان أن رئيس البلدية أخبر المحتجين أنه وجه رسالة إلى 
جامعة بيرزيت لدراسة اآلثار البيئية، وأنه في حال خلصت الدراسة 
في  العمل  بوقف  بنفسه  سيقوم  فإنه  الضرر،  يسبب  ذلك  أن  إلى 
المصنع، “لكن ورغم نتيجة الدراسة، ماطل رئيس بلدية بيرزيت، وهو 
ما دفعنا لتوسيع احتجاجنا في الميدان، واجتمعنا مع وكيل وزارة 
الحكم المحلي والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء وفي كل مراحل 
االحتجاج كان الرد الرسمي من كافة المؤسسات الرسمية بأن صاحب 
المصنع لديه ترخيص وهو يعمل بشكل قانوني، ولكن المعترضين 

يعتبرون أن المشكلة في األساس الذي بنيت عليه هذه اإلجراءات”.
غير  بناء على دراسة من مكتب  قرارات رسمية 

مختص
ما  في  الرسمية  الجهات  قرارات  أن  عبدو،  البيئي  الخبير  وأوضح 
يتعلق بالمصنع، مبنية على دراسة قد أعدها صاحبه، لدى مكتب غير 

متخصص، وهناك ثغرات في الدراسة التي أعدها وتم تقديمها إلى 

مصنع األسفلت في بيرزيت.. جهات رسمية 
تطلب وقف العمل وأخرى منحت التراخيص

الحدث- محمد بدر

والمهندس  الطرق،  هندسة  مجال  في  يعمل  الذي  عودة،  جورج  المهندس  ينتقل 
المتخصص في مجال البيئة إيميل عبدو، من وزارة إلى أخرى، ومن مكتب آلخر، إلقناع 
جهات االختصاص بضرورة وقف إنشاء مصنع األسفلت أو “مصنع الموت” كما يحلو 
لهم أن يطلقوا عليه، على أراضي بلدة بيرزيت بمحاذاة قرية جفنا. لكن المهندسين عودة 
وعبدو، ليسا وحيدين في خطواتهما، بل جزء من حراك شعبي مدعوم من مجلس قروي 
جفنا، ومجلس قروي دورا وعين سينيا، وعطارة، ورؤساء البلدية السابقين في بيرزيت 

وجامعة بيرزيت.
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البيئة،  جودة  برئاسة سلطة  وزارات   10 من  المكونة  البيئية  اللجنة 
خاصة وأنها خالفت الشروط المرجعية وضللت أصحاب القرار، ولم 
تذكر المسافة المطلوبة إلقامة مثل هذا المصنع بعيدا عن المنازل، 
حيث إن أقرب بيت يبعد حوالي 150 مترا، وهو ما يعني كارثة صحية 
األراضي  عن  مترا   50 يبعد  المصنع  أن  إلى  اإلشارة  مع  لسكانه، 

السكنية. 
ويرى عبدو أنه ال يمكن التذرع بأنه ال يوجد عندنا شروط مرجعية 
إلقامة مصانع األسفلت، ألن هناك دوال مجاورة يمكن االعتماد على 
الشبيهة كمصانع  المصانع  أو من خالل  اإلطار،  هذا  في  قوانينها 
الباطون. موضحا أن الدراسة الدراسة، التي أعدها صاحب المشروع، 
لم تجر تحليال التجاه الرياح وسرعتها ومدى االنبعاثات، بالحد العام 
أو األقصى، في المقابل توصلت الدراسة، التي أعدتها جامعة بيرزيت 

إلى أن مدى االنبعاثات يصل إلى 2.5 كم بالوضع الطبيعي.
ولفت عبدو إلى أن “دراسة صاحب المشروع” أغفلت وجود مصنع 
وكل  األسفلت،  مصنع  عن  متر   100 من  أقل  مسافة  على  للدجاج 
حياة  على  يشكل خطرا  ما  وهو  المصنع،  هذا  من  تتغذى  المنطقة 
في  تدخل  التي  الثقيلة،  الشاحنات  عدد  وأغفلت  كما  المواطنين. 
المصنع في حال عمل المصنع بكامل طاقته اإلنتاجية، وتحركها في 
الشوارع، وتأثير ذلك على حركة السيارات والسياحة والتلوث، وأيضا 
لم تشر الدراسة إلى طبيعة المنطقة، خاصة وأن جفنا مصنفة منطقة 
سياحية وأثرية بحسب تصنيف وزارة السياحة، والتقديرات تشير 

إلى إمكانية تأثرها.
ويتفق المهندسان على أن من يقوم بعمل دراسة في هكذا مواضيع 
يجب أن يضع عددا من البدائل إلقامة المشروع، ودراسة “صاحب 
المشروع” لم تقدم بدائل، رغم أن ذلك من أبجديات البحث والدراسة 
في هذه المجاالت. مؤكدين على أن دراسة بيرزيت محل ثقة من قبل 
الحملة الشعبية، لكن الحكومة ما زالت تصّر على أنها دراسة غير 
قانونية، مطالبين، بوقف اإلنشاء مؤقتا وتشكيل لجنة فنية محايدة 
التي  بالدراسة،  المتمثل  اإلجراءات،  عليه  بنيت  الذي  األساس  تقّيم 

قّدمها صاحب المشروع.
فلترة  على  يعمل  بمعنى  للبيئة،  صديق  المصنع  كون  على  وردا 
االنبعاثات، قال المهندس عبدو إن مفهوم صداقة البيئة يبدأ من عناصر 
اإلنتاج حتى آلية العمل واالنبعاثات وموقع المصنع، واالنبعاثات لن 
تكون مرئية، هذا إن عمل بالفالتر، متسائال: “كيف يمكن لسلطة البيئة 
قياس مستوى التلوث واالنبعاثات الضارة؟ هل هناك أجهزة قياس 
لرصد التلوث في طبقات الجو العليا؟ بالتأكيد غير موجودة”. مضيفا: 

“الدراسة، التي قّدمها صاحب المشروع، تعرضت بطرح هزيل في 
ما يخص للمياه العادمة الصادرة عن غسيل الماكينات بعد كل يوم 
عمل، خاصة وأن لها تأثيرات صحية خطيرة، والمقترح كان إنشاء 

حفرة صماء.
الحوادث، خاصة  مسألة  تغطي  أن  يجب  “الدراسة  أن  عبدو  وتابع 
التعامل  كيفية  كذلك  تغطي  أن  ويجب  بالغاز،  يعمل  المصنع  وأن 
أيضا  أية حوادث، وهذا  الممكنة عن  والنتائج  واآلثار  الحوادث  مع 
لم يذكر.. لألسف فإن الجهات الرسمية اعتمدت على دراسة مليئة 
بالثغرات وبالتالي فإننا بحاجة لمناقشة األساس، الذي اتخذت على 

أساسه القرارات الرسمية ببدء العمل في إنشاء المصنع”.
هناك ثغرات في تسجيل المصنع في وزارة االقتصاد، كما يوضح 
مدقق الحسابات القانوني شعيب أبو حاكمة، الذي أوضح لـ”الحدث” 
أن الشركة مسجلة برأس مال بقيمة 100 ألف دينار، رغم أن األرض 
لوحدها تم شراؤها بمبلغ نصف مليون دوالر، وإذا ما ُأضيف لذلك 

المعدات فإن المبلغ سيكون أكبر من ذلك بكثير.
مشكلة في تسجيل المصنع في وزارة 

االقتصاد 
ويقول أبو حاكمة إن أهمية التأكيد على هذه اإلشكالية تكمن في أن 
رأس مال الشركة أو المصنع هو أحد العوامل المهمة في تصنيف 
وزارة االقتصاد للمنطقة التي يجب أن يتواجد فيها، مثال إذا كان رأس 
مال الشركة أقل من 100 ألف دوالر فهذا يعني أنه من الممكن أن تقام 
في منطقة صناعات حرفية أو خفيفة، أما إذا كان رأس المال المسجل 

500 ألف دوالر فيجب أن تقام في منطقة صناعية مفتوحة. 
ويعتقد مدقق الحسابات القانوني، أبو حاكمة، أن تسجيل المصنع 
المذكور بـ 100 ألف دينار، جاء من أجل مالئمة الشروط مع وزارة 

االقتصاد بما ينطبق على تصنيفات المصانع واألراضي.
وقالت مصادر خاصة لصحيفة الحدث، إنه خالل اجتماع في العام 
أحد  أكد  المصنع،  بخصوص  واآلثار  السياحة  وزارة  مع  الجاري 
مسؤولي الوزارة لوزيرة السياحة روال معايعة أن المخططات واألوراق 
اللي قدمت للوزارة ال تتعلق بمصنع بل تتعلق ببناء سكني.  وأضافت 
آيار   20 في  أرسلتا  والصحة  السياحة  وزارتي  أن  المصادر  ذات 
الماضي كتبا لبلدية بيرزيت لوقف العمل بالمصنع إلى حين إعادة 

تقييم اآلثار، ومع ذلك ظل العمل مستمرا.
من جهته أكد رئيس مجلس بلدي جفنا، أمجد عواد، في مقابلة مع 
“الحدث”، أنه اجتمع مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتاريخ 

المصنع  إنشاء  مسألة  بدراسة  األخير  الجاري، ووعد  21 حزيران 
من جديد، على أن تكون القضية من ضمن أولويات الوزارة. مؤكدا 
الوزير على موقع المصنع بسبب قربه من  أن المجلس احتج أمام 

األراضي السكنية وما يشكل ذلك من ضرر صحي على السكان.
العمل  وقف  طلبتا  والثقافة  السياحة  وزارتا 

بالمصنع
وكشف رئيس بلدية بيرزيت إبراهيم السعد، في مقابلة مع “الحدث”، 
أن وزارة الثقافة بعثت برسالة إلى البلدية لوقف العمل في المنطقة 
الصناعية بما في ذلك مصنع األسفلت، وذلك لدراسة المشهد الثقافي 
للمنطقة، كما أن وزارة السياحة أرسلت رسالة مماثلة للبلدية، أشارت 
فيها إلى ضرورة وقف العمل إلى حين تهيئة البنية التحتية. وأكد أن 
البلدية رفعت الرسالتين إلى وزارة الحكم المحلي، بصفتها المسؤولة 
عن عمل البلديات، التي رّدت بأن صالحياتها تتمثل بسحب الرخصة، 

التي منحت للمشروع، لكنه من غير الممكن وقف العمل بالرخصة.
وقال سعد إنه على الرغم من أن وزارتي السياحة والثقافة قد طلبتا 
أخرى  تعليمات  أي  إرسال  يتم  لم  لكنه  لجنة،  العمل وتشكيل  وقف 
لمعالجة األمر، مع اإلشارة إلى أن اإلجراءات البديلة مثل نقل المصنع 
أو حتى المنطقة الصناعية كما تطالب الحملة الشعبية، تحتاج إلى 
الكثير من المعالجة والخطوات، وبالتالي فإن هناك فرقا بين الفعل 
اإلعالمي والفعل على األرض. أما ممثلو الحملة الشعبية لنقل مصنع 

األسفلت فقد أكدوا لـ”الحدث” أن العمل ال زال قائما.
التوجه  جهات  عدة  من  طلب  أنه  إلى  بيرزيت  بلدية  رئيس  وأشار 
اإلجراءات من  الخطوة، ألن  باتجاه هذه  أحد ذهب  لكن ال  للقضاء، 
مؤكدا،  االختصاص،  التراخيص سليمة وصادرة عن جهات  ناحية 
أن اإلشكالية األساس هي أن بلدة جفنا مصنفة منطقة )أ( )منطقة 
الهيكلية، وهذا خطأ لدى وزارة الحكم  بحسب المخططات  سكنية( 
منطقة  على  موافقة  هناك  تكون  أن  المعقول  من  ليس  ألنه  المحلي، 

صناعية بالقرب من منطقة سكنية.
وأضاف سعد أن “البلدية ليست الجهة، التي تحدد مستوى الضرر، 
وقد أرسلنا لسلطة جودة البيئة رسالة وقلنا لهم إن هناك من يّدعي أن 
الدراسة، التي أعدت من خالل السلطة قد أجريت من تحت الطاولة، 
بالخصوص  بيرزيت من أجل إعداد دراسة أخرى  وتوجهنا لجامعة 
للتأكد من إمكانية وقوع ضرر على المواطنين، وأفادت الدراسة أنه 
بالفعل يشكل المصنع ضررا على المواطنين، ولكن الجهات الرسمية 

اعتبرت أنها تعّبر عن وجهة نظر معّديها”.
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تقرير

 

وتعتبر المبادرة الفلسطينية لعلوم األعصاب، األولى من نوعها في 
مجال األمراض النفسية والعصبية، والتي نشأت عام 2009 في 
فلسطين  في  تحتية  بنية  إنشاء  بهدف  )أبو ديس(  القدس  جامعة 
عدم  ظل  في  العلمي،  البحث  أساس  على  قائمة  األعصاب  لعلوم 
المجال  هذا  في  فلسطين  في  العلمي  للبحث  تحتية  بنية  وجود 
المبادرة  ومدير  مؤسس  اهلل  حرز  محمد  د.  وفق  المتخصص، 

الفلسطينية لعلوم األعصاب في جامعة القدس.
على  الباحثين  من  كبيرة  مجموعات  تدريب  على  المبادرة  تقوم 
أساس البحث العلمي وإجراء التجارب العلمية، وكذلك استهداف 
والسلوكية  والعصبية  النفسية  باألمراض  المصابين  المرضى 

وتعريفهم وعائالتهم بالمرض.
على  تعمل  المبادرة،  إن  لـ”الحدث”،  حرزاهلل  محمد  د.  ويقول 
واستكمال  العالم  جامعات  أفضل  إلى  والطالب  الباحثين  ابتعاث 
لتكوين  والعلمية،  الشخصية  مهاراتهم  وتطوير  العليا  دراساتهم 
معرفة وخبرة حول آخر ما توصل له العلم لإلسهام في بناء وتعزيز 

بنية البحث العلمي في فلسطين.
قدم  موطئ  لتكوين  تسعى  المبادرة  فإن  حرزاهلل،  د.  وبحسب 
في  نستثمر  “فنحن  األعصاب،  علوم  لتخصصات  فلسطين  في 
البنية التحتية ونحاول تكوين خبرات وقدرات فلسطينية في عالم 
البحث العلمي وعلوم األعصاب، تعتمد في ذلك على اإلنسان كأهم 

استثماراتها”.
 250 من  أكثر  دربنا  الماضية،  العشر  السنوات  خالل  ويضيف: 
درجة  لنيل  دراساتهم  يستكملون  باحثا   15 منهم  وباحثة،  باحثا 
الباحثين  خالل  من  المبادرة  وتمكنت  الخارج،  في  الدكتوراه 
الفلسطينيين لديها، من نشر 23 ورقة بحث علمي أصيلة، وتسجيل 
دوالر  مليون   2 يقارب  ما  على  الحصول  وكذلك  اختراع،  براءتي 
المبادرة  وابتعثت  كما  فلسطين،  في  العلمي  البحث  دعم  لصالح 
أكثر من 50 طالبا وطالبة للدراسة والتدريب في جامعات العالم، 
وتم استقدام ما ال يقل عن 40 عالما وعالمة بعضهم حاصل على 
جوائز نوبل إلى جامعة القدس للحديث عن آخر ما تم التوصل إليه 

في مجال علوم األعصاب.
كما وساعدت المبادرة بحسب حرزاهلل، أكثر من 10 آالف مريض 
المرضى  وتثقيف  وسلوكية،  وعصبية  نفسية  أمراض  من  يعانون 
وعائالتهم حول هذه األمراض، من خالل شبكة تتكون من 40 طبيب 

أعصاب وطبيبا نفسيا في الضفة الغربية.
 وأوضحت د. جمان النتشة، المديرة المشاركة وإحدى مؤسسي 
المبادرة الفلسطينية لعلوم األعصاب، أن المبادرة، تضم في الوقت 
الحالي 6 وحدات بحثية، تركز على عدة زوايا في دراسات علوم 
علوم  ووحدة  النفسية،  األمراض  علوم  وحدة  وتشمل  األعصاب، 
األمراض العصبية، ووحدة علوم األعصاب التطورية، ووحدة علوم 
األعصاب الوراثية، ووحدة علوم األعصاب المحوسبة، ووحدة علوم 
األعصاب الجزيئية، حيث تهدف المبادرة إلى تطوير هذه الوحدات 

مستقباًل إلى مختبرات بحثية مستقلة تحت مظلة المبادرة.
بشخص  سنوات  عشر  منذ  شيء  ال  من  العمل  “بدأنا  وأضافت، 
وعدد  ورسالتها  ورؤيتها  بأهدافها  المبادرة  تطورت  ثم  واحد، 
بسيطة  وورشات  محاضرات  من  العمل  وتحول  أيضا..  الباحثين 
نوبل.  جائزة  على  حاصلين  علماء  فيها  استضفنا  مؤتمرات  إلى 
المبادرة  إطار  ضمن  بها  قمنا  التي  اإلنجازات  خالل  من  ونأمل 
الفلسطينية لعلوم األعصاب أن نبني لمستقبل واعد في مجال علوم 

األعصاب والبحث العلمي في فلسطين، وفي العالم”.
المبادرة هو خلق موطئ  من  الرئيسي  الهدف  أن  وأكد حرزاهلل، 
قدم للباحثين الفلسطينيين، “من خالل تأسيس المبادرة، اكتشفنا 
عمل  الذي  الفلسطيني  الباحث  إليه  يصبوا  أن  يمكن  ما  أكثر  أن 
على مستوى عال في أي مكان في العالم بعد العودة إلى فلسطين 
العلمي  البحث  ثقافة  ألن  الجامعات،  في  األكاديمي  التدريس  هو 
غير موجودة. “لذلك نسعى لوضع فلسطين على خارطة العالم في 
ما يتعلق بالبحث العلمي وعلوم األعصاب والعالجات وتشخيص 
يضيف  ذلك”  على  قادرون  ونحن  والعصبية  النفسية  األمراض 

حرزاهلل.
على  تعتمد  تقليدية  مؤسسة  ليست  المبادرة  أن  حرزاهلل،  ويرى 
تدريب الطالب والباحثين وإصدار األوراق البحثية وتسويقها على 
هو  إليه  تسعى  ما  أن  إال  المبادرة؛  أهداف  أحد  أنها  من  الرغم 
اإلنسان  في  االستثمار  عقلية  زرع  ومحاولة  بالعقول،  االستثمار 

الفلسطيني لدى الباحثين عن طريق األبحاث العلمية.

رؤية 2030 للصحة النفسية في فلسطين
بخطة  العمل  بدء  تم  أنه  حرزاهلل،  د.  المبادرة  مؤسس  وأوضح 
المبادرة للسنوات العشر المقبلة، ضمن مشروع جديد بالتعاون مع 
“رؤية  )أيبك(، تحت إطار  الفلسطينية لالستثمار  العربية  الشركة 
بنية  بإنشاء  تتمثل  والتي  فلسطين”  في  النفسية  للصحة   2030

تحتية كاملة للصحة النفسية في فلسطين.
وأشارت النتشة، إلى أن هذه الخطة ستكون قابلة للتعميم على أي 
مكان في العالم واالنتقال إلى الدول األخرى، على أن تكون التجربة 

األولى في فلسطين.
“التعاون مع أيبك يعتمد على استعمال روح العصر، بحيث سيكون 
االصطناعي”  والذكاء  والحوسبة  للتكنولوجيا  كبير  دور  هناك 
يوجد  ال  الغربية  الضفة  أن  إلى  يضيف محمد حرزاهلل. مشيرا، 
فقط،  طبيبات   3 بينهم  من  فقط،  نفسيا  24 أخصائيا  فيها سوى 
من  الرغم  على  لألطفال،  النفسي  الطب  في  أخصائيين  وطبيبين 
ال  وهؤالء  عاما،   24 دون  ما  الفلسطينيين  من   65% نحو  وجود 
يجدون احتياجاتهم النفسية لعدم توفر الكادر الكافي للقيام بهذه 
المهمة، خاصة بوجود نوع من عدم االهتمام في هذا الجانب بسبب 
الرؤية االجتماعية. من هنا يأتي دور “رؤية 2030 للصحة النفسية 

في فلسطين”.
“أيبك”،  مع   التعاون  خالل  من  المبادرة  على  القائمون  ويتطلع 
األمراض  عالج  إلى  فقط  ليس  يهدف  محوسب  نظام  تطوير  إلى 
سبيل  “على  المجتمع،  مستوى  على  العمل  إلى  وإنما  النفسية 
المثال، هناك أعداد كبيرة من أطفال المدارس يعانون من مشاكل 
مالحظة  عدم  بسبب  متطورة  مستويات  إلى  أحيانا  تصل  نفسية، 
األهالي لها أو وجود إشكالية لدى المجتمع في ما يتعلق بالتوجه 
أن هناك نسبا عاليا جدا  المجال، كما  إلى األخصائيين في هذا 
بالعدد  إما  تصطدم  ولكنها  الغربية  الضفة  في  النفسية  للمشاكل 
هنا  ومن  المجتمعية،  الثقافة  ضعف  أو  األخصائيين  من  القليل 
تأتي أهمية هذا المشروع، بحيث سنعمل على استخدام وتطوير 
سواء  والمدارس  الجامعات  في  استخدامه  يمكن  محوسب  نظام 
إلجراء تقييم عام حول الصحة النفسية، أو تقديم برامج عالجية أو 
مساعدة سلوكية وإدراكية لألفراد قبل وصولهم للحالة المرضية” 

تضيف النتشة.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن مشروع “رؤية 2030 للصحة 
النفسية في فلسطين” يقوم على وجود نوع من الحوسبة لخدمات 
مستوى  على  األعصاب  علوم  أبحاث  وخدمات  النفسية  الصحة 
في  النظام  هذا  على  تجارب  إجراء  سيتم  حيث  الغربية،  الضفة 
المرحلة األولى في جامعة القدس، والتي هي عبارة عن فحوصات 
باقي  على  التجربة  تعميم  ثم  أولية،  تشخيصات  وتقديم  نفسية 
الصحة  ومراكز  العيادات  من  ومجموعة  والمدارس  الجامعات 

األولية، وهي عبارة عن نظام يحتاج إلى عمل طويل المدى.
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  العقاد،  طارق  السيد  وأوضح 
تغيير  إلى  الملحة  له، حاجة فلسطين  التنفيذي أليبك في تصريح 

رؤية الصحة النفسية في فلسطين 2030

بدعم من الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( 

مشروع جديد للمبادرة الفلسطينية لعلوم األعصاب 
في جامعة القدس 

الفلسطيني في تهميش أهمية ودور الصحة  المجتمع  الثقافة االجتماعية داخل  تساهم 
النفسية إلى درجة أن كثيرين يعتبرون أن الحديث عن المشاكل النفسية يسبب اإلحراج، رغم 
أهميتها في مجتمع يعاني من أزمات جوهرية متمثلة بالقضايا االجتماعية والنفسية وأخرى 
سياسية واقتصادية، وألن البحث العلمي يعتبر أحد العوامل المساعدة في إعادة تشكيل 
الفلسطينية  المبادرة  المجتمع؛ تشكلت  باحتياجات  ربطه  إذا تم  البشري  الوعي والسلوك 

لعلوم األعصاب.

خاص - الحدث
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وتعزيز  النفسية  والصحة  النفسي  الطب  عن  النمطية  الصورة 
أهميتها، مشددّا على أن اإلصابة باضطرابات أو تحديات نفسية 
ليس بالشيء المعيب ويلزمها عالج ومتابعة مثلها مثل أي مرض 
أن  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرًا  اإلنسان.  يصيب  أن  يمكن  آخر 
الصحة النفسية تتأّثر بشكل كبير بالعوامل السياسية واالقتصادية 
ومعاناته  الفلسطيني  الشعب  تاريخ  إلى  وبالنظر  واالجتماعية، 
الشعب  بحق  وممارساته  األولى  بالدرجة  االحتالل  من  الكبيرة 
أن  ارتأينا  لذلك  واالجتماعي،  النفسي  أمانهم  وتهديد  الفلسطيني 
الهامة  المبادرة  هذه  دعم  خالل  من  الموضوع  لهذا  أهمية  نولي 
لتوفير خدمة العالج الالزم والمتخصص ألبناء شعبنا خاصة أن 
الصحة النفسية هي جزء ال يتجزأ من الصحة العامة. مؤكدا، على 
بالقطاع الصحي بشكل خاص ضمن استراتيجيتها  أيبك  اهتمام 

للمسؤولية االجتماعية.

تأسيس منصة إلكترونية خاصة بالطب 
النفسي

العمل من أجل أن تكون  أنه سيجري  وأوضح د. محمد حرزاهلل 
هناك منصة مع رواد األعمال للحصول على دعم كامل وشامل لهذه 

المنصة التي ستعمل على مستوى الوطن.
سنعمل بداية على مستوى ضيق للتمكن من بناء أسس  وأضاف: 
متينة للمشروع، وبعدها يمكننا تصدير النموذج الخاص بنا إلى دول 
أخرى، ودعم “أيبك” يمّكننا من وضع حجر األساس لالستمرار في 
هذا المجال وتطوير اللبنات األساسية لهذه الرؤية التي يمكن أن 

تعمم على علوم األعصاب والصحة النفسية.
النظام  أن  النتشة،  جمان  د.  أوضحت  المحوسب،  النظام  وحول 
عبارة عن تطبيق إلكتروني أشبه ما يكون بلعبة كمبيوتر، يحتوي على 

معايير إدراكية مدروسة، يتم اختبارها على مجموعة من األشخاص 
قبل البدء بتعميمها، يمكن لها أن تقدم معلومات عن طبيعة إدراك 
األشخاص والصحة النفسية لهم، ويمكن أن تكون أيضا عبارة عن 
النفسية،  األبحاث  يمكن استخالص بعض  استبيانات من خاللها 
وهو ما يحتاج إلى منصة إلكترونية وأدوات متطورة وجهد للتأكد 
وعالقات  عمل  طاقم  إلى  وبحاجة  الصحيحة  بالطريقة  عملها  من 
لخلق نوع من التوعية المجتمعية حول األمراض النفسية والطرق 

الصحيحة للتشخيص.
مع  بالتعاون  تنفيذه  سيتم  المشروع  أن  إلى  حرزاهلل،  وأشار 
كوادر الطب النفسي وطب األعصاب، “ألن قدراتنا في هذا المجال 
محدودة لتغطية العدد الكبير من المرضى في فلسطين. كما أنه من 
ناحية مجتمعية؛ ينظر إلى أن الحديث مع أخصائي أو معالج نفسي 
عبر منصة إلكترونية أكثر سهولة وأقل حرجا من الذهاب إلى عيادة 
النظام  ألن  األهمية  غاية  في  مسألة  وهي  النفسي،  بالطب  خاصة 

المحوسب سيخلق خصوصية أكثر لألشخاص”.
بناء  يجب  أنه  الحدث”،  “صحيفة  مع  حديثها  في  النتشة  وترى 
الصحة  ألن  المبادرة،  إليها  تصبوا  التي  اإللكترونية،  المنصة 
جلسات  إلى  كذلك  تحتاج  وإنما  الدواء  على  تقتصر  ال  النفسية 
عالج نفسي، خاصة في ظل عدم توفر منصات فلسطينية تقدم هذه 

الخدمات.
النفسية  للصحة   2030 “رؤية  مشروع  يحدث  أن  النتشة،  وتأمل 
تغييرا في ثقافة المجتمع الفلسطيني في ما يتعلق  في فلسطين” 
بالصحة النفسية على أنها حق للجميع وغاية في األهمية، خاصة 
بعد ما خلقته جائحة فيروس كورونا من مشاكل في الصحة النفسية 
في دول العالم، التي لها آثارها وأبعادها، والتي تأمل، من خالل 
النظام المحوسب، أن تكون قادرة على التعامل مع األشخاص قبل 

الوصول إلى مرحلة المرض الشديد، ألن الصحة النفسية حق من 
حقوق اإلنسان.

إلى  يلجأون  مرضى،   10 كل  من   8 أن  على  حرزاهلل،  وأكد 
عيادات  إلى  الوصول  قبل  النفسي  الطب  عن  بعيًدا  تقليدية  طرق 
اللبنة األساسية  االختصاص، “وبناء على ذلك، يجب أن نبدأ من 

للمجتمع خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفلسطينيون”.

عمل المبادرة في قطاع غزة
في  للمبادرة  قدم  موطئ  تأسيس  يتم  أن  المبادرة  مؤسس  ويأمل 
الرغم  “على  النفسية،  للصحة  الماسة  الحاجة  بسبب  غزة  قطاع 
على  بناء  القطاع”،  في  تواجدنا  تعيق  التي  الراهنة  الظروف  من 
من  مستوى  إلى  الوصول  في  التدريجية  المبادرة  استراتيجية 

ضمان الديمومة.
ويشير، إلى أن الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية التي يمر 
خاصا،  وضعا  الفلسطيني  الوضع  من  تجعل  الفلسطينيون،  بها 
ألنها تجعل الفلسطيني ينظر للصحة النفسية كنوع من الرفاهية، 
أمر  النفسية  الصحة  بأن  المجتمع  تعريف  هو  إليه  نسعى  “وما 
أساسي ومهم في الحياة ليتمكن األفراد من اإلنجاز والعمل بشكل 

متزن”.
األعصاب  لعلوم  الفلسطينية  للمبادرة  المؤسسان  الباحثان  وأكد 
على عدم وجود الدعم الكافي وثقافة المجتمع وثقافة البحث العلمي 
وغياب الدور الرسمي والحكومي في تشجيع ودعم البحث العلمي 
على مستوى الوطن. وعلى الرغم من أّن فلسطين مليئة بأفراد على 
إلى  تحتاج  أنها  إال  المجال،  هذا  في  القدرات  من  عال  مستوى 
وتقدير  القرار  صناع  وتعاون  مجتمعية  وثقافة  وطنية  تحتية  بنية 

األشخاص الذين يمتلكون القدرات.

 د. جمان النتشة
 طبيبة وباحثة في علوم األعصاب. تعمل في الواليات المتحدة كزميل باحث في األمراض النفسية 
والعصبية لألطفال في مؤسسة كسلر إلعادة التأهيل العصبي، وكأستاذ بحثي مساعد في كلية 
المبادرة  المشاركة وإحدى مؤسسي  المديرة  األمريكية. وهي كذلك  الطب في جامعة رتجرز 
الفلسطينية لعلوم األعصاب. تخرجت من كلية الطب البشري في جامعة القدس وحصلت على 
درجة الدكتوراه في علوم الجزيئية واإلدراكية من جامعة رتجرز في الواليات المتحدة األمريكية. 
حصلت على عدد من الجوائز من منظمات عالمية لعلوم األعصاب من ضمنها جائزة جمعية 
علماء األعصاب العرب للباحث العربي الشاب، وجائزة التميز في علوم األعصاب في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد تم اختيارها من ضمن ثالثة باحثين على مستوى العالم 

.IBRO للحصول على جائزة منظمة أبحاث الدماغ العالمية

د. محمد حرزالله
األعصاب،  لعلوم  الفلسطينية  المبادرة  ومدير  مؤسس  هو  األعصاب.  علوم  في  وباحث  طبيب 
فلسطين. وهو كذلك باحث في علوم األعصاب في جامعة  وأستاذ مساعد في جامعة القدس – 
جامعة  من  الطب  في  البكالوريوس  درجة  على  األمريكية. حصل  المتحدة  الواليات  في  رتجرز 
القدس، ثم حصل على درجة الدكتوراه في علوم األعصاب الجزيئية واإلدراكية من جامعة رتجرز. 
حصل على العديد من الجوائز العالمية من ضمنها جائزة جمعية علماء األعصاب العرب للباحث 
 Arabian العربي الشاب. وقد تم اختياره ضمت أكثر شخصية عربية مؤثرة في العالم من مجلة
Business، ومن ضمن ٢٠ مبادرًا على مستوى العالم لزمالة مبادرة TED العالمية، ومبادرة 
العالم إلعادة  Aspen Institute for Leadership. وشارك حديثًا ضمن ٣٠ عالمًا حول 

.Lancet تعريف احتياجات الصحة العقلية والنفسية عالميًا في تقرير شامل نشر في مجلة
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مقال

بيضاء  فضاءات  والعدالة  األسئلة،  تولُِّد  سوداء  ظلمات  الظلم 
تجهض اإلجابات. ونحن في فلسطين، حين نتجاوز الُبكم، نتلعثم 
الجسور  تزال  ال  التي  اآلخرين،  وإنسانيَّة  إنسانيَّتنا،  سرد  في 
فمثاًل:  الطريق.  على  مساهمة  وهذه  اإلجابة.  برسم  سؤااًل  بينها 
في 25 أيار 2020، استشهد األسود جورج فلويد )46 عامًا( في 
مينيابوليس على يد وحدة من الشرطة األمريكية البيضاء؛ وفي 30 
في القدس على يد  أيار 2020 استشهد إياد الحالق )32 عامًا( 
وحدة خاصة من الشرطة الصهيونية البيضاء؛ وفي 10 حزيران 
2020 اسُتشهَدت »مقبرة اإلسعاف« في يافا على يد وحدة خاصة 
نة لم ُترَو، بعد،  افات الصهيونية. ثالثة أحداث ملوَّ بيضاء من الجرَّ
ولن ُتْفَهَم إال باألبيض واألسود، ولن يسعف في روايتها إال المزيد 
د« الحالق في لحظاته  من األسئلة: كيف كان فلويد سيروي »توحُّ
األخيرة؟ وكيف كان الحالق سيرسم الهواء في جدارية فلويد على 
في  المجاهدين  مقبرة  في  )ال  معًا  ُدِفَنا  ولو  العناية؟  مركز  حائط 
بل(  بيربالند،  في  غاردن  ميموريال  مقبرة  في  وال  الساهرة  باب 
كان  ماذا  يافا،  في  اإلسعاف«  »مقبرة  في  مشترٍك  ضريح  في 

الفلسطينيون والسود سيكتبون على الشاهدة؟ 
مينيابولس،  في  فلويد  استشهاد  السوداء  المرأة  كاميرا  التقطت 
ن الشرطي األبيض من  دون أن تمنحه قلياًل من األكسجين؛ وتـَمكَّ
محوه من الوجود؛ لكن كل تقانة إمبراطورية الرقمنة األمريكية لم 

تستطع محو الصورة السوداء من تاريخها، ولن تستطيع. 
والتقطت كاميرات »األمن« الصهيوني البيضاء استشهاد الحالق 
في القدس وأخفتها؛ ولم يدِر أحٌد إن كان الحالق بحاجة إلى غير 
من  البيضاء  الصهيونية  الخاصة  الوحدات  نت  وتمكَّ األكسجين؛ 
الضحيَّة  تأبيد  ترسانة  كل  لكنَّ  الوجود؛  من  الملوَّن  محو جسده 
اليهودية في امبراطورية الضحايا-«إسرائيل«، لن تتمكن من طرد 

َضَحِويَّة الحالق من صورتها السوداء. 
»مقبرة  استشهاد  نة  الملوَّ الفلسطينيين  كاميرات  والتقطت 
كانوا  وإن  الموتى،  صراخ  أحٌد  يسمع  ولم  يافا،  في  اإلسعاف« 
نت وحدة المحو الصهيونية من  أصاًل بحاجة لألكسجين أم ال. تمكَّ
محو آثار الموت الفلسطيني، وهذه من معجزات االستعمار المسلَّح 
باألسطورة، إذ لديه القدرة على محو المحو-«اسمه وِذْكره«، كما 
رت التوراة. لكن كلَّ ما في »بيت بيرس للسالم«، المقام على  بشَّ
موتى  لرفات  السالم  بعض  منح  من  يتمكن  لن  الكازخانة،  مقبرة 
الكاميرا،  بين حضور  الفلسطيني  يقف  فأين  اإلسعاف«.  »مقبرة 
وغيابها؟ وماذا يقول الفلسطيني بين محو الوجود، ومحو الذكرى، 

ومحو المحو؟ 
جامعة  في  كنُت   ،2015 العام  أواخر  ففي  هارليم.  من  سأبدأ 
كولومبيا في نيويورك. لم أشأ أن أسكن على البقع البيضاء على 
معاينة  وخالل  السوداء.  هارليم  في  فبحثت  الَهدسن،  نهر  ضفة 
وحسب،  موقفًا  ال  بفلسطينيَّتي،  أحسست  هناك،  الشقق  بعض 
لم  آلبير.  آلالن  »العبور«  رواية  الفور  على  وتذكَّرت  موقعًا...  بل 
سعيد  إدوارد  مكتبة  في  وال  كولومبيا،  جامعة  مكتبة  في  أجدها 
التي ُحصرت في ركن قصيٍّ منها... فأوصيت عليها، ولم أجد في 
مكتبة »أمازون« العمالقة إال »نسخة مستخدمة« أصلية من العام 
الرواية،  وجود  عدم  من  استغربت  شهرًا.  شحنها  تأخر   ،1964
ولكنني كففت، اآلن، عن االستغراب: فمن يعرف، اليوم، آالن ألبير؟ 
ر إيالن هاليفي؟ ومن يقرأ جورج ليفين؟ ومن يبكي على  ومن يتذكَّ

دانيال بيبلس؟ 
وفلسطيني   100٪ »يهودي  واحد،  في  أربعة  هاليفي:  إيالن 
لم تطأها  التي  بلهجة هارليم  »العبور«  ٪100«، هو مؤلِّف رواية 
قدماه، وهو مشهدها وشاهدها وشهيدها. فرنسي يهودي أبيض، 

ولد دون قابلة، في 12 تشرين األول 1943، في مكتب للبريد كانت 
تستخدمه المقاومة الفرنسية مخبأ سريًَّا ومخزنًا للسالح في مدينة 
وفاة  بعد  روسيا.  من  يهودي  وأبوه  تركيا،  من  يهودية  أمه  ليون. 
ه، إميل ألبير، فصار اسمه إيالن  والده، اكتسب إيالن اسم زوج أمَّ
به  آلبير. بعد انتقاله إلى باريس، تعلَّم اإلنجليزية بنفسه خالل تدرُّ
على الجاز في الحي الالتيني، وعبر صداقته مع كبار الموسيقيين 
وجيمس  دولفي،  وإيريك  باول،  َبد  أمثال:  من  السود،  والمثقفين 
بالدون، وإيلين رايت زوجة )ريتشارد رايت(، التي عرَّفته على جان 
الحديثة«  »األزمنة  مجلة  في  ينشر  هاليفي  صار  سارتر...  بول 
وفي مجلة »الحضور األفريقي« أشعارًا ومقاالت عن معاناة حياة 
الذي  إكس  ومالكوم  بإيمي سيزار،  متأثرًا  أمريكا،  في  »الزنوج« 

التقاه مرة واحدة في باريس. 
العالم  أذهلت  التي  »العبور«  رواية  هاليفي  كتب  األثناء  تلك  في 
األبيض، موقعًا وموقفًا، ووصفتها الواشنطن بوست، حينها، بأنها 
الجرائم  مسرح  عن  يكتب  أبيض  لشاب  التماهي  أعاجيب  »من 
ليس  التي  الرواية،  نشرت  باريس«.  من  السود  بحق  البيضاء 
1964 باسم  العام  هنا محل نقدها، باإلنجليزية في نيويورك في 
آالن آلبير، وترجمها بنفسه إلى الفرنسية، ونشرت في باريس في 
»العبور«  يكن  لم  ليفين.  جورج  هو  مستعار  باسم   1965 العام 
عبورًا لغويًا وحسب، بل كان عبورًا في الموقف والهوية من موقعيَّة 
والمعاناة  النازية  أهوال  عاشت  التي  البيضاء  اليهودية  الضحيَّة 
التي تاجرت بها الصهيونية )بوصفها »سمسار الدم اليهودي« كما 
ًة(، إلى موقعيَّة الضحيَّة التي ال بواكي لها:  عبَّر محمود درويش مرَّ
نة )الفلسطينية(. عبر  الضحية السوداء )األفريقية( والضحيَّة الملوَّ
هاليفي إلى أفريقيا، وتعرُّف على المظلمة الفلسطينية في منتصف 
الصهيونية  االستعمار  دولة  إلى  »الهجرة«  فقرر  الستينيات، 
جماعة  إلى  وانضمَّ  كيبيوتس،  في  أقام  حيث   ،1967 العام  مع 
)النضال(  »مأفاك«  منظمة  إلى  ثم  ومن  )البوصلة(،  »ماتسبين« 

األكثر راديكالية في مقاومة عنصرية دولة اليهود والصهيونية. 
يهوديَّته،  وال  »ليبراسيون«،  لصحيفة  كمراسل  عمله  يسعفه  لم 
حين قرر االرتباط بالمناضلة كاترين ليفي: فُطرد هو من الكيبوتس 
حين انكشف أمر »خليته«، ومنعت هي »من دخول إسرائيل« في 
منتصف السبعينيات... فغادرا إلى باريس ثانية. هناك، عرَّفته ليفي 
على عدد من »الفوضويين الشباب«، المشهود لهم في ثورة الشباب 
في أيار 1968، وفي مواقفهم الداعمة »للفهود السود«، وللثورة 
الفلسطينية، من أمثال: فيليكس غتَّاري، وجيل دولوز، وجان جينيه 
هاليفي  تفرَّغ  هناك،  أيضًا(.  هنا  فيهم  القول  ليس محل  )والذين 
أوسع  من  الفلسطينية  بالثورة  والتحق  والنضالي،  الفكري  للعمل 
جرائم  عن   )1978( فلسطين«  إسرائيل،  »تحت  فنشر:  أبوابها، 
و«المسألة  عرقيًا،  المطهرة  الفلسطينية  القرى  بحق  الصهيونية 
أسطوريات  عن   ،)1981( المكان«  القانون،  القبلية،  اليهودية: 
الهوية اليهودية ودحض األيديولوجيا الصهيونية، وساهم في مجلة 

الدراسات الفلسطينية في نسختها الفلسطينية. 
انتمى هاليفي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح، وكلَّفه 
األمم  لجنة  في  فلسطين  بتمثيل  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس 
المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان، ومن ثم في األممية االشتراكية 
بعد اغتيال عصام سرطاوي... فكان مدافعًا بليغًا عن عدالة القضية 
العام  في  الحجارة  انتفاضة  اندالع  بعد  وبخاصة  الفلسطينية، 
1987. أفادت منظمة التحرير الفلسطينية من خبرته في الشؤون 
الفلسطيني  الوفد  طواقم  في  فشارك  والدولية،  االستراتيجية، 
 ،1991 العام  في  للسالم  مدريد  لمؤتمر  المشترك(  )األردني 
أوسلو،  اتفاقية  توقيع  بعد  فلسطين،  إلى  بالعودة  رغب  وحين 
ل األممية االشتراكية التي  منعته »إسرائيل« من الدخول، لوال تدخُّ
ضمنت له مشاركة لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمرها 

الذي انعقد في القدس في العام 1995. انتخب هاليفي عضوًا في 
المجلس الثوري لحركة فتح، وعاش بين القدس ورام اهلل وباريس، 
إلى حين رحيله بعد صراع مع المرض في 10 تموز 2013، تاركًا 
الحرب:  مواجهة  »في  كتيَِّب  الثوري:  البياض  جمال  من  المزيد 
باإلمبريالية  تنديدًا   2003 العام  في  صدر  اهلل«  رام  من  رسالة 
»ذهابًا  ورواية-سيريَّة  العراق؛  على  العالمي  والعدوان  األمريكية 
في العام 2005، كما صدرت أخيرًا ترجمة كتابه »رهاب  وإيابًا« 
اإلسالم ورهاب اليهودية: الصورة في المرآة«، في العام 2017. 

لم يكن المقصد من هذه المقالة إيجاز سيرة هاليفي، وال استعراض 
البطولة،  لتحوُّالت  كنموذج  إليهما  اإلشارة  بل  »العبور«،  رواية 
بيضًا، وسودًا،  التي ال لون لها، في إهاب ضحايا تتعدد ألوانهم: 
دانيال  ليفين/  جورج  إيالن هاليفي/  ألبير/  لم يكن آالن  وملونين. 
قناع  بيضاء في  أبيض، وال بشرة  قناع  بيبلس بشرة سوداء في 
أسود... بل كان مفتاحًا ضروريًا إلجابة أسئلة إنسانية كبرى، لم 
واإلشارة  إثارتها  دت  تقصَّ ما  بقدر  إجابتها  المقالة  هذه  تتقصد 

إليها. 
ب علينا إعادة  ر في إجابات ما سبق من أسئلة، يتوجَّ فقبل أن نفكَّ
المؤسسية،  أدواتنا  وفي  الراهنة،  الفلسطينية  بالغتنا  في  النظر 
إجابة  المجتمع اإلسرائيلي«  التواصل مع  »لجنة  تملك  هل  مثاًل: 
وإياد  فلويد  جورج  قضية  في  اليهودي  جمهورها  مساهمة  عن 
عصام  مرَّة،  امتلكها،  التي  كتلك  اإلسعاف...  ومقبرة  الحالق 
السرطاوي؟ وهل يمتلك الرئيس الفلسطيني الحالي بالغة الرئيس 
أديب في  لة إليهود  فقرة مطوَّ ياسر عرفات حين خصص  الراحل 
والنضال  السالح  لرفقة  مثااًل  الزيتون«  »البندقية وغصن  خطاب 
للدين والقومية، في مقاومة عنصرية  ي  الثوري المشترك، المتخطِّ
الصهيونية وجرائمها؟ وهل يملك المثقفون، الثوريون والمطبِّعون 
وفاة  وإعالن  العدمية  خطابات  غير  خطابًا  السواء،  حدِّ  على 
»الضمير اليهودي«، يداني خطاب محمود درويش في استنهاض 
»الضمير » ذاته، والردِّ على »الالسامية المعكوسة« التي امتهنها 

المثقفون الصهاينة؟ 
إن من شأن هكذا أسئلة أن تبدأ الدورة المعاكسة لزمِن محِو المحِو 
الذي تمارسه العنصرية البيضاء في فلسطين، وأمريكا، والعالم، 
ومن شأنها كذلك أن تبقي جذوة األمل مشتعلًة ببياض ثوريٍّ قادم، 
لن يكون له وجود، وال أسئلة، إال بوجود بوصلة قادرة على التقاطه. 

العبور: سؤال البياض الثوري
بقلم: عبد الرحيم الشيخ
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تقرير

وفي هذا السياق، قال مهندس التصنيع الغذائي محمود حرزاهلل، 
إن أي اختالف في شكل العلبة، ولو كان بسيطًا، يعني أن هناك 
خلال ما فيها، وينبغي إتالفها فورًا لما تشكله من أضرار على 

صحة المستهلكين.
وأوضح حرزاهلل لـ”الحدث”، أن المعلبات ُتصنع من الصفيح، 
والذي ُيكبس في المكبس،  ليتشكل على شكل علبة مستديرة أو 
ُتسمى  بمادة  وُتطلى  ببعضها،  الصفيحة  ُتلحم  ثم  ومن  مربعة، 
والمواد  الطعام  بين  العزل  المسؤولة عن  “الفود جريد”، وهي 
المكونة لمعدن الصفيح،  تجنبًا لتفاعل الطعام مع المعدن، وغالبًا 
ما تُستخدم الزيوت كمادة عازلة كزيت الخس، الذي ُيستخدم مع 
للمواد  الجافة كاللحوم، في حين تستخدم زيوت أخرى  المواد 

السائلة كالمخلالت.
أخرى  مرحلة  في  تمر  التعليب  عملية  أن  م. حرزاهلل،  وأضاف 
ُتدعى “السيمنغ”، والتي ُتعرف بأنها عملية تداخل غطاء العلبة 
مع جسمها، أي عملية إغالقها، ومن ثم يتم قلب العلبة وغسلها 
مع ضغط قوي وتنشيفها للتأكد من عدم وجود عوالق بكتيرية 

على العلبة.
»بعد إغالق العلبة، يتم إجراء الفحص األخطر في عملية التعليب، 
أال وهو )األوفر الب( والذي يعني تداخل غطاء العلبة مع جسمها، 
تعرضها  بعد  خفيف  بشكل  العلبة  طعج  يتم  العملية  هذه  ففي 
لضغط علوي وسفلي، ووجود أي انقسام بينهما يؤثر على سالمة 

المنتج”، يتابع حرزاهلل.
وأشار م.حرزاهلل، إلى وجود فحص آخر مهم تخضع له األغذية 
بين  التداخل  بقص  ُيعنى  الذي  النتوءات،  فحص  وهو  المعلبة، 
التداخل  في  به  المسموح  المدى  أن  إذ  وغطائها،  العلبة  جسم 
يتراوح ما بين 0.1 إلى 0.3 مليمتر، وأي زيادة فيه تضر بالمنتج، 

منوهُا إلى ضرورة فحصه في المختبرات للتأكد من سالمته.
وأكد حرزاهلل، أن ضرب العلبة من منطقة اللحام يشكل الخطر 
األكبر على سالمة المنتج، فالمادة العازلة الموجودة أسفل اللحام 
قد تتضرر في حال خدشها أو بعجها، ألن هذه المادة تحتوي 
على مواد كيميائية أسيدية كالفسفور وثاني أكسيد الكربون، فإما 
أن تتفاعل المواد الكيميائية مع المواد الغذائية، أو أن هذا الهتك 
يؤدي إلى تسريب األكسجين إلى داخل العبوة وتسميم ما فيها، 
أو أن يحدث كال األمرين. وقد تشكل أيضًا أي ضربة على منطقة 
التداخل بين جسم العبوة والغطاء مشكلة أخرى، نظرًا الحتمالية 

تتفاعل  ال  وقد  فيها،  وتحوصلها  العلبة  إلى  البكتيريا  دخول 
الظروف  انتظار  في  تبقى  ولكنها  الغذاء،  مع  مباشرة  البكتيريا 

البيئية والجوية المحيطة لتتنشط وتسمم المادة الغذائية.
»قد تكون العلبة منتفخة نتيجة لضربة ما، وال يالحظها المستهلك، 
فيتسمم بمجرد تناولها، فانتفاخ العلبة يمنع ظهور الخلل الفيزيائي 
فيها، ويحجب رؤية هذا الخلل، الذي قد يكون ناتجًا عن وجود 
تلوث كيميائي أو جرثومة«، يستأنف حرزاهلل حديثه، مبينًا أي 
خلل في العبوة حتى وإن لم يكن في منطقة اللحام ومنطقة الغطاء 
من األسفل واألعلى، فهذا ال يعني بأنها سليمة، بل على العكس 
المادة  أن  على  يدل  مكان  أي  من  العبوة  انبعاج  أن  إذ  تمامًا، 

الغذائية تمددت، وتلقائيًا أصبحت ملوثة وسامة.
سحب  بضرورة  حرزاهلل،  الغذائي  التصنيع  مهندس  وأوصى 
كاالنبعاج  بها،  منطقة  أي  في  خلل  أي  يظهر  مادة  أي  وإتالف 
ولما  بها،  تلوٍث  وجود  الحتمالية  والصدأ،  واالنتفاخ  والخدش 

تتركه من آثار على صحة اإلنسان.
أما في ما يتعلق باحتكاك مفاتيح العلب بالمعلبات عند فتحها، 
فإن هذا االحتكاك، يؤدي إلى انتهاء صالحية معدن العلبة تلقائيًا، 
مما يعني ظهور الصدأ الذي ينتج عن تفاعل الرطوبة مع المعدن 
لفساد المادة المطلية، أو قد يحدث التآكل، الذي يشير إلى تهتك 
المادة الحامية للطعام، وتأثر هذا الطعام بالمعدن، وفقًا لحرزاهلل.
»أحيانًا يقول المستهلكون إنهم وبعد ساعاِت قليلة من فتح العلبة، 
أصبحت المواد الغذائية الموجودة فيها تبدو متعفنة، صحيح، 
فالحديث هنا عن علبة كانت مقفلة، فإن فتحها يؤدي إلى تغيير 
صالحيتها 180 درجة، فأنا ال أعلم الظروف التي وضعت فيها 

هذه المواد، حتى وإن تم تفريغها”، يضيف م. حرزاهلل. 
 وشدد حرزاهلل على ضرورة استهالك المادة الغذائية فور فتحها 
بأي طريقة فتح كانت، وتفريغ ما تبقى منها في علب بالستيكية 
أو زجاجية، أو حتى وضعها في كيس بالستيكي، وفي بعض 
األغذية، كصلصة الطماطم المعلبة، ينبغي أن ُيضاف زيت زيتون 
عليها بعد نقلها إلى علبة مناسبة، لضمان بقاءها لفترة أطول دون 
تلوث، وهناك بعض المواد كالمخلالت يستلزم حفظها بمحلول 
يتكون من الماء والملح، كما أن بعض المواد الغذائية ينبغي أن 
ُيضاف إليها  السكر لحفظها كالمربى مثاًل، باإلضافة إلى وسائل 

الغلي والتعقيم والبسترة.
وفسر م. حرزاهلل ضرورة حفظ األطعمة المعلبة بهذه الطريقة، بأن 
المواد الغذائية ترتبط بمعامل الرطوبة أو نسبة الماء فيها، والتي 
على  المحصلة  في  لتنعكس  األغذية،  درجة حموضة  على  تؤثر 

سالمة الطعام، فكلما كان الطعام جافُا ورطوبته أقل كالشوكوالته 
مثاًل، كلما قلت احتمالية دخول البكتيريا إليه، والعكس صحيح.

ووفقًا لحرزاهلل، فإن هناك قوانين واشتراطات صحية مفروضة 
هذه  على  يتحتم  إذ  باختالفها،  المعلبة  األغذية  مصانع  على 
المصانع أن تحصل على ترخيص من وزارة االقتصاد ومؤسسة 
المواصفات والمقاييس، و ينبغي أن تحصل على عالمة الجودة، 
التي لم تحصل عليها معظم الشركات والمصانع في البالد، كما 
أن تحصل على  المستوردة يجب  المعلبات  أن جميع  أكد على 
تصريح استيراد، وتصريح توزيع، بعد أن تقوم وزارة الصحة 
ووزارة االقتصاد بفحص هذه المنتجات، والتأكد من مطابقتها 

لشروط السالمة الفلسطينية.
لألغذية  المستهلك  فحص  ضرورة  على  حرزاهلل  م.  وشدد 
من  العلبة  تفحص  يتم من خالل  الذي  فزيائيًا،  المعلبة فحصًا 
كل جوانبها والتأكد من خلوها من أي ضرر، باإلضافة إلى قراءة 
بطاقة البيانات والمحتوى وتاريخ صالحية المنتج الموجودة على 
العبوة، واالنتباه إلى التحذيرات والتعليمات المرفقة، كما ينبغي 
على المستهلكين متابعة ما تنشره وزارتا الصحة واالقتصاد، 
والمقاييس،  المواصفات  ومؤسسة  المستهلك  حماية  وجمعية 

للتأكد من عدم شراء منتٍج تالف.
وعلى الصعيد ذاته، أفاد رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس 
العلب  تلف  أو  انبعاج  أن  لـ”الحدث”،  حجة  حيدر  الفلسطينية 
الحديدية المخصصة لتخزين األغذية، يأتي نتيجة خلل أو سوء 
على جودة  يؤثر  قد  ما  وهو  النقل،  أو  الشحن  أو  التخزين  في 

المنتج ويلحق ضررا بالمستهلك.
وأضاف حجة، أنه بحسب المواصفات، يجب طالء العبوات بمادة 
عليها، الن  تؤثر  األغذية وال  لمالمسة  تكون مالئمة  الداخل  من 
معظم العبوات الحديدية تكون قابلة للصدأ ويفترض وجود طالء 

داخلي مالئم لمالمسة األغذية.
وبحسب حجة، فإن انطعاج أو تلف أي علبة فيما يتعلق بهيكلها 
الحديدي الخارجي يؤدي إلى تشقق وخلل في الطبقة الداخلية، 
وهو ما قد يتسبب بتشكل الصدأ لهيكل العلبة الداخلي، خاصة 
المواد الغذائية التي تحتوي على أحماض أو تلك القابلة للتفاعل 

مع المعدن نفسه، وهو ما يشكل خطورة على المستهلك.
عبوات الطعام اإلسرائيلية المضروبة تغزو 

األسواق الفلسطينية 
وأوضح حجة، أن تعرض العبوات الحديدية لضربة خالل النقل 
أو التخزين، قد يؤدي إلى دخول الهواء إلى العلبة، وهو ما يؤدي 
إلى تكاثر األعفان والبكتيريا التي تضر بالمستهلك. مشيرا، إلى 
أنه يفترض عند تعبئة العبوات بالمواد الغذائية إما تفريغها تماما 
من الهواء أو وضع هواء خامل يمنع حدوث تفاعل بين مكونات 

العبوة أو بين المكونات الغذائية والعبوة نفسها.
وفي ما يتعلق بالعبوات الغذائية التالفة ذات اإلنتاج اإلسرائيلي، 
قال، إن هذه المنتجات ممنوع عرضها في األسواق اإلسرائيلية، 
لذلك، فإن بعض المحال تقوم بتجميع العبوات »المضروبة« أو 
التالفة وإرسالها للسوق الفلسطيني. مؤكدا، أن هذا الموضوع تتم 

متابعته مع جمعية حماية المستهلك.

هل يشكل انبعاج علب األطعمة المعلبة خطرا على 
الصحة؟

عبوات الطعام اإلسرائيلية “المضروبة” تغزو األسواق الفلسطينية   

صفقات تجارية لتمرير علب الطعام الحديدية   

االقتصادية  األزمات  وأوقات  واالنشغال  السرعة  زمن  في  المشترين  من  الكثيرون  يلجأ 
والعالمية، إلى استخدام األطعمة المعلبة كحل سريع ومشبع ومتدني السعر، وقد يعتقد 
البعض أن معرفة تاريخ انتهاء الطعام يكفي لضمان جودته، وعدم تأثيره على صحة اإلنسان، 
ولكن الحقيقة أن أمرًا أكثر خطورة  يغيب عن أذهان المشترين، فوجود علبة طعام “مطعوجة” 

أو منبعجة في سلة المشتريات كفيٌل بأن يشكل خطرا على صحة اإلنسان.

الحدث - جنى حسان
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صفقات وغش تجاري
من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صالح هنية، أن 
المواطن يقع في معظم األحيان ضحية الغش التجاري من قبل 
التجار والشركات المصنعة، إذ أن هذه الشركات تبرم مع التجار 
الراغبين في زيادة أرباحهم، صفقاٍت من أجل التخلص من المواد 
التالفة لديها، ومن ثم ُتباع علب الطعام التالفة عبر عرضها بكميات 
كبيرة وبأسعار زهيدة دون اكتراٍث لتأثيراتها الصحية، مما يدفع 

المواطن إلى شرائها فورًا.
وأوضح هنية أن معلبات الطعام بمجرد انبعاجها أصبحت غير 
صالحة لألكل، وذلك ألنها أضحت غير محكمة اإلغالق وتسرب ما 
فيها من مواد، مما يجعل الطعام غير صالح لالستخدام، ويترك 

آثارًا كبيرة على جسم المستهلك.
»أحيانَا يتم عقد هذه الصفقات عبر ما ُيسمى بالمزادات الموجودة 
في الموانئ واألسواق العامة، يشتريها عدد من التجار ومن ثم 
تنتشر بشكل كبير في األسواق، فمثاًل تنتشر هذه المعلبات في 
سوق رام اهلل على البسطات بكميات هائلة وبعروض مخيفة، على 
سبيل المثال يتم عرض 6 علب بسعر 10 شيقل!« يضيف هنية. 
موضحا، أنه في المقابل هناك العديد من الشركات الفلسطينية 
المصنعة والمستوردة لعلب الطعام التي تلتزم بالقوانين، وتنتبه 
بتبليغ  فورًا  الشركات  وتقوم  لديها،  »منبعجة«  معلبات  لوجود 
عبر  ذلك  عن  وتعلن  المنتج،  في  خلل  بوجود  االقتصاد  وزارة 
ويتم  شرائها،  عدم  بضرورة  المستهلك  لتنبيه  اإلعالم  وسائل 

إتالفها على الفور.
وبين رئيس جمعية حماية المستهلك أنهم يعملون بالتعاون مع 
وزارة االقتصاد ولجان السالمة في المحافظات، على تطبيق قانون 
حماية المستهلك رقم 21 وقوانين الصحة العامة، وذلك من خالل 

تنظيم زيارات ميدانية إلى المحالت التجارية، والتأكد من سالمة 
المأكوالت المعلبة. مؤكدًا على التزامهم بمحاسبة المخالفين من 
خالل تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات، إلى جانب العمل دائم 
على توعية المواطنين بضرورة التأكد من سالمة المنتج المعلب 

من خالل فحص شكله وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء.
وتنص المادة 27 من قانون حماية المستهلك على أن “كل من 
يعاقب  اإللزامية،  الفنية  للتعليمات  باع منتجا مخالفا  أو  عرض 
تتجاوز  ال  بغرامة  أو  أشهر  ستة  عن  تزيد  ال  لمدة  بالسجن 
خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو 

بكلتا العقوبتين”.
»نعاني كجمعية حماية المستهلك أحيانًا من صعوبة في ضبط 
التجار المخالفين ومعاقبتهم، نظرًا للجوء بعض المواطنين إلى 
شراء الطعام المعلب من البسطات، وبالتالي في حال وجود أي 
علبة طعام مبعوجة، لن يتمكن المستهلك من إعادتها للتاجر وال 
للشركة المصنعة، فال يمكن الوصول لعناوينهما، و لن نتمكن نحن 

أيضَا من محاسبة التاجر المخالف” يتابع هنية.
وحث رئيس جمعية حماية المستهلك، المواطنين، على ضرورة 
شراء المنتجات من محالت تجارية معروفة، والتأكد من الحصول 
المعلبة  المنتجات  إرجاع  ضمان  أجل  من  إيصال  ورقة  على 
بهذا  المواطن  استهانة  عدم  ضرورة  إلى  باإلضافة  المنبعجة، 

الخلل في المنتج لخطورته على صحته في حال استهالكه.
تناول  دانا حسان، خطورة  التغذية  أوعزت خبيرة  ناحيتها،  من 
معلبات الطعام المنبعجة إلى حدوث تفاعل بين المكونات الغذائية 
تفاعل  أو  منه،  تتكون  الذي  المعدن  وبين  العلب،  تحويها  التي 

المعدن مع البيئة المحيطة به.
وقالت حسان، إن مسببات فساد األغذية في العلبة المنبعجة تقسم 

إلى مسببات ميكروبية وأخرى غير ميكروبية، فالميكروبية تتمثل 
بوجود البكتيريا التي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، 
القابلين للتفاعل معا، مما يسبب انتفاخ العلبة المعدنية، والتأثير 
على طعم ولون ورائحة الطعام المعلب، باإلضافة إلى نمو بعض 
الخمائر واألعفان في األغذية المليئة بالسكريات كالمربى والجلي.
أما في ما يتعلق بالمسببات غير الميكروبية، فقد تكون على شكل 
تفاعل بين المكونات الغذائية وبين معدن العلبة، مما ينجم عنه 
تآكل العلبة وتغير لون الطعام والتأثير على قيمته الغذائية، وفقًا 

ألخصائية التغذية.
أمراض خطيرة قد تسببها علب الطعام 

المنبعجة 
وحول المخاطر الصحية المترتبة على األكل من المعلبات التالفة، 
إلى  تؤدي  قد  فهي  وخيمة،  آثارًا صحية  لها  أن  حسان،  بينت 
اإلصابة بالسرطان، باإلضافة إلى تأثيرها على هرمونات اإلنسان، 
وإحداث خلل بها، كما أن العديد من الدراسات أكدت الدور الذي 
تلعبه األطعمة المصنوعة من علب األلومنيوم في اإلصابة بمرض 

الزهايمر.
على  تحتوي  المعلبة  األسماك  أو  اللحوم  مثل  األغذية  »بعض 
بكتيريا تسمى ) الكلوستريديوم بوتولينيوم(، هذه البكتيريا تفرز 
مادة البوتيولينيوم التي تعد األكثر سمية بالطبيعة، وتسبب نوبات 

شلل عضلي قد تكون قاتلة”، تابعت األخصائية.
وأوصت حسان بضرورة التأكد من صحة المعلبات المستهلكة، 
وذلك من خالل فحص شكلها إذا ما كان طبيعيًا أم ال، فوجود 
تحدب في أطراف العلبة وجوانبها يدل على فساد الطعام الذي 

تحتويه، فالشكل الطبيعي للعلبة مقعر من الجوانب.



17 حزيران 2020 م I العدد القادم تموز 2020 م I العدد I 130 السنة السادسة www.alhadath.ps
June. 2020  I  Next Issue Jul. 2020  I  No. 130  I  Sixth year



18www.alhadath.ps
حزيران 2020 م I العدد القادم تموز 2020 م I العدد I 130 السنة السادسة
June. 2020  I  Next Issue Jul. 2020  I  No. 130  I  Sixth year

تقرير

 

ثمن كبير ستتكبده الخزينة العامة 
محاضرته  سياق  في  الخالدي  وقال  االمني  التنسيق  وقف 
السياسات  ودراسة  لالبحاث  العربي  للمركز  االلكترونية 
بعنوان »جدوى االقتصاد الفلسطيني على المحك: بين مطرقة 
مواقف  كانت  إذا  االستعماري«:«  الضم  وسندان  كوفيد19- 
واالقتصادي  والمدني  األمني  التنسيق  بوقف  األخيرة  القيادة 
مع االحتالل تدل على شيء، فان الثمن الذي ستتكبده الخزينة 
في  وكبيرا،  فوريا  سيكون  يبدو  ما  على  الفلسطينية  العامة 
عن  »بالنزول  إسرائيل  إجبار  إمكانية  على  األخير  الرهان 
شجرة الضم.... أو بأن تسلم السلطة الوطنية بمنطق التحذير 
»تحمل  إسرائيل  على  بأن  الفلسطيني  الرئيس  وجهه  الذي 
مسؤولياتها بصفتها القوة القائمة على احتالل دولة فلسطين«. 

النتيجة الحتمية لرؤية ترامب 

ترامب  رؤية  لتطبيق  الحتمية  النتيجة  من  الخالدي  وحذر 
تدمير  الى  ستقود  والتي  بالضم،  المتعلقة  الجوانب  وخاصة 
المتاح  الحيز  وخنق  المستقل  الفلسطيني  االقتصاد  مفهوم 
سياسات  تنفيذ  على  قدرته  على  والتأثير  واالستثمار،  للعمل 
على  تقضي  أنها  كما  الخاصة.  ألوضاعه  مناسبة  تنموية 
مفاتيح  وتبقي  سيادي،  فلسطيني  اقتصاد  إلقامة  فرصة  أية 
الجغرافيا  تشرذم  إسرائيل.  بيد  االقتصادية  السيطرة 
فيها  مجال  ال  معازل  في  الفلسطينيين  وتحاصر  الفلسطينية 
التي  القيود  كافة  وتكرس  الزراعي،  أو  العمراني  للتوسع 
جديدة.  ومحددات  قيود  وتضيف  حاليا  إسرائيل  تفرضها 
باإلضافة إلى سرقة المزيد من األراضي والمصادر الطبيعية 

من خالل الضم.
االنفكاك  لتحقيق  الفلسطينية  المساعي 

حجر األساس في مواجهة الرؤية
لتحقيق  الحالية  الفلسطينية  المساعي  إن  الخالدي،  ويرى 
التبعية  عن  )الذكي(  والمدروس  التدريجي  االنفكاك 

في  األساس  حجر  هي  اإلسرائيلي  لالقتصاد  االستعمارية 
اإلجراءات الفلسطينية لمواجهة هذه الرؤية، مع مراعاة ضعف 
والدولية.  اإلقليمية  القوى  موازين  في  الفلسطيني  الموقف 
اقتصاد  بناء  لبرنامج  اآلخر  الوجه  هو  االنفكاك  تحقيق  إن 
للمواطنين  كريمة  حياة  توفير  على  وقادر  مستقل  فلسطيني 

رغما عن االحتالل.
سياسي  فلسطيني  برنامج  فرض 

واقتصادي واجتماعي مناسب للمرحلة
دعم  في  كبيرة  مسؤولية  أمامنا  الخالدي:«ستكون  وقال 
صمود المواطنين في المناطق المهددة بالضم من جانب دولة 
يجب  عليها،  تنطوي  التي  الكبيرة  للمخاطر  نظرا  االحتالل. 
الخطاب  في  تحول  نقطة  الرؤية  هذه  عن  اإلعالن  يشكل  أن 
المستويات،  كافة  على  الفلسطينية  االقتصادية  والممارسة 
باتجاه فرض برنامج فلسطيني سياسي واقتصادي واجتماعي 
متقادمة  ومقاربات  بالتزامات  مرتهن  وغير  للمرحلة  مناسب 

وغير مناسبة للمرحلة الجديدة.
وأضاف:« دون إحداث تغيير جوهري في السلوك الفلسطيني 
تتوفر  لن  فإنه  االحتالل،  مع  االقتصادية  العالقة  إدارة  في 
يجب  أنه  أي  ترامب،  رؤية  لمواجهة  اقتصادية  أدوات  أي 
االقتصاد  على  للفلسطينيين  المعيشي  االرتهان  حالة  تقليص 
اتخاذ خطوات  القدرة على  اإلسرائيلي، إلتاحة هامش ما من 
االستعمارية  السيطرة  بنية  اختراق  شأنها  من  إجراءات  أو 

اإلسرائيلية.
ويتوقع الخالدي، ان الفلسطينيين على موعد مع ما وصفه بـ 
اجتماعي  اقتصادي  انهيار  من  الثالثية:  المثالية«  »العاصفة 
مع  سياسية  اقتصادية  مواجهة  إلى  طبيعية،  كارثة  بسبب 
لحقبة  المعلنة  النهاية  إلى  وصوال  االستيطاني،  االستعمار 
العملية السلمية وما أفرزته من اتفاقات وترتيبات ومؤسسات.

جدوى االقتصاد الفلسطيني على المحك: بين مطرقة كوفيد19- 
وسندان الضم االستعماري

الفلسطينيون على موعد مع “العاصفة المثالية” 
الثالثية: من انهيار اقتصادي اجتماعي بسبب كارثة 

طبيعية، إلى مواجهة اقتصادية سياسية مع االستعمار 
االستيطاني، وصوال إلى النهاية المعلنة لحقبة 

العملية السلمية
حركة التحرر الوطني الفلسطيني أصبحت اليوم أبعد ما تكون منذ 

1947 عن تحقيق هدف حل الدولتين

شدد مدير عام معهد ابحاث السياسات االقتصادية«ماس« رجا الخالدي على األهمية الكبرى 
القطاع  أو  الحكومة  تجارية/مالية قد ال تستطيع  الفلسطينيين مواجهات  في عدم خوض 
الخاص تحمل اإلجراءات العقابية اإلسرائيلية الناجمة عنها، وبالمقابل دعا السلطة والحكومة 
الفلسطينية مواصلة مبادراتها لتدويل الملف االقتصادي الفلسطيني-اإلسرائيلي )التحكيم 
الدولي، التوجه للمحافل االقتصادية والتجارية العالمية( للمطالبة بحقوق فلسطين القانونية 
والنتزاع االعتراف باقتصاد فلسطين »كإقليم جمركي منفصل«، حفاظا على إمكانية إقامة 

دولة فلسطينية ذات مقومات اقتصادية مستدامة

الحدث – كرمل ابراهيم
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مجرد التهديد بالضم، يؤجج عدم اليقين 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي

وقال الخالدي:«بغض النظر عن نطاق ومراحل تطبيق الضم، فإن 
مجرد التهديد به، خاصة في وسط أزمة كوفيد19-، بدأ يؤجج 
درجات  إلى  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  اليقين  عدم 
»بالعواقب  فعاًل  ينذر  ما  الثانية.  االنتفاضة  منذ  نشهدها  لم 
العربية  المواقف  في سياق  بها،  التهديد  طال  التي  الوخيمة« 
والدولية الرافضة خطابيًا للعدوان اإلسرائيلي المتواصل منذ 

70 عاما ونيف«.
مالحظات حول حالة المشروع الوطني في 

2020
في  الوطني  المشروع  حالة  مالحظاته حول  الخالدي  ويسجل 
2020، منطلقا في ذلك من أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
أصبحت اليوم أبعد ما تكون منذ 1947 عن تحقيق هدف حل 
منذ  تكون  ما  أقرب  فإنها  الواقع،  أرض  على  بينما  الدولتين، 
50 سنة للهدف المتمثل بشعار الدولة الديموقراطية العلمانية 

الواحدة الذي رفع، ثم سحب، آنذاك.
افتراضات واستنتاجات قد تثير بعض الجدل
االستنتاجات  أو  االفتراضات  بعض  الخالدي  ويطرح 
تنطوي  لما  الجدل  بعض  تثير  قد  التي  تمامًا(،  )الشخصية 
الوطنية  المشاعر(  )أو  الثوابت  جدوى  حول  تساؤل  من  عليه 
مؤكدا انه لم  الخاصة بممارسة حق تقرير المصير الوطني«: 
يعد ممكنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وجدوى 
اقتصادية، على األراضي المحتلة عام 1967، وهناك انحسار 
عن  تقل  مساحات  في  أصاًل(  )المحدود  الفلسطيني  للتحكم 
%10 من أرض فلسطين التاريخية )دون احتساب مناطق نفوذ 
قابل لالستدامة،  ما يجعله غير  الداخل(،  العربية في  البلدات 
ولم تعد هناك مصداقية أو قدرة للتكتيك السياسي في مواصلة 
في  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  قيام  واجب  بين  الموائمة 
وحمايته  للشعب  أساسية  خدمات  تقديم  في  واجباتها  تأدية 
جهة،  من  للعدو(  وتسليمها  عنها  التخلي  الصعب  من  )والتي 
واالدعاء بخوض نضال تحرر وطني قد يعيد الوطن إلى هاوية 
تجربة  وتثبت  ثانية،  جهة  من   ،2002 أو   1967 أو   1948
فلسطينيي الداخل أن إذابة الهوية واالنتماء العربي في خدمة 
تغير  عالمي  نظام  وفي  تتم،  ولن،  لم،  الصهيوني  المشروع 
جوهريا خالل القرن الماضي، لم تعد لتحقيق هدف حق تقرير 
القيمة  ذات  القومية  أحادية  دولة  إطار  في  الوطني  المصير 
التي كانت عليها عند انطالقة الثورة الفلسطينية المسلحة عام 
الزمن  عليها  تقادم  عقيدة  باتت  أنها  الجزم  يمكن  بل   ،1965

.)caduc(
ويتساءل الخالدي فيما كان هناك من أفق للتوجه نحو نضال 
للتحرر  الطريق  أن  افتراض  على  القومي،  بعد  ما  تحرري 
واالقتصادي؟؟  ولماذا  االجتماعي  التحرر  من  يمر  الوطني 
نصر على العودة الى حل 1947 البعيد كل البعد )مهما كان 
مرغوبا أو مجمعا عليه دوليًا(، بينما نقف على أبواب الظروف 
 1970 في  طرحت  التي  المستقبلية  للرؤية  المناسبة  المادية 

)والتي ما زال اإلجماع العالمي يدعي عدم واقعيتها(!؟.
جائحة كوفيد19-: الكساد الفلسطيني 

الكبير

في بداية العام بدا أن االقتصاد الفلسطيني على وشك استيعاب 
الصدمات التي تكبدها في 2019 جراء المواجهة مع سلطات 
االحتالل التي دامت ستة أشهر بعد رفض السلطة الفلسطينية 
استالم أموال المقاصة الضريبية )المقدرة ب 2.2 مليار دوالر 
سنويا، أو حوالي ثلثين من الموازنة العامة(ناقصة ما خصمته 
إسرائيل بموجب قوانين »مكافحة اإلرهاب«. كان هناك توقع 
رافق  ما  لكن  ال  2%،  قرابة  إلى  النمو  يصل  وأن  بالتعافي 
للنشاط االقتصادي بدد  انتشار جائحة كوفيد19- من تجميد 

بسرعة أية توقعات اقتصادية ومالية إيجابية.
الغربية قدر عدد  الضفة  وباء كوفيد19- في  انتشار  لكن، مع 
مختلفة،  منهجيات  بواسطة  والدولية  الفلسطينية  الجهات  من 
وتوقف  اإلغالقات  من  أشهر  ثالث  جراء  المتوقعة  األضرار 
ال  بتراجع  تفاؤاًل  األكثر  بين  تراوحت  االقتصادية.  النشاطات 
الدولي(،  )البنك  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   10% يتعدى 
والذي  المتوقع،  الركود  وحجم  لنطاق  حدة  األكثر  والتقدير 
المحلي  الناتج  أن  الى  الذي اشار   ، »ماس«  صدر عن معهد 
سينكمش   2020 للعام  الغربية  للضفة  الحقيقي  اإلجمالي 
بنسبة %21 عن مستواه عام 2019، ما يعادل 3,009 مليون 
دوالر. أما نتائج السيناريو الثاني، فتظهر انكماشا في الناتج 
مليون   5,027)35% الى  يصل  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي 

دوالر(.
الخسائر االقتصادية للجائحة ستتجاوز الركود 
وتدخل في كساد كبير وطويل من الصعب 

الخروج منه
ومع تجدد انتشار الجائحة خالل األيام القليلة الماضية، قال 
السنة  هذه  الفعلية  االقتصادية  الخسائر  أن  يبدو  الخالدي:« 
المتفائل، ونواجه  ستتجاوز تلك المقدرة في سيناريو »ماس« 
في فلسطين ليس فقط ركود لم نشهده إال خالل -2001 2003 
الصعب  من  سيكون  وطويل  كبير  كساد  في  ندخل  بل  ربما، 
والمؤسساتي  السياسي  السياق  ضمن  منه  الخروج  بمكان 
الراهن. أي أننا سنواجه أزمة اقتصادية اجتماعية غير مسبوقة 
مهما  إلدارتها،  جمة  صعوبات  الفلسطينية  السلطة  وستواجه 

أحسنت في أدائها وفي جهودها للتقليل من انتشار الوباء«.
حجم  تعكس  ال  المجردة  األرقام  هذه  ان  الخالدي،  ويرى 
اآلالف  لمئات  المتأزمة  المعيشية  األوضاع  وخطورة  واتساع 
من اآلسر الفقيرة التي يقدر االرتفاع في عددها بما يزيد على 
تسريح  أو  الرواتب  في  انخفاض  أو  العمل  فقدان  %50جراء 
هناك  خدماتهم.  على  األسواق  في  كاف  طلب  وجود  عدم  أو 
فئات مستضعفة عديدة في المجتمع الفلسطيني ال تجد معيل 
الذين فقدوا  العمال  الظروف االستثنائية بخاصة  لها في هذه 
وظائفهم داخل إسرائيل، ثم العاملون دون عقود عمل وحقوق 
مثبتة، والعاملون في القطاعات األكثر تضررًا التي ُأجبرت على 
العامالت،  األمهات  الى  باإلضافة  األزمة،  بدايات  منذ  اإلغالق 
المساعدات  على  تعتمد  التي  فقرًا  األشد  العائالت  كذلك 

الحكومية أصاًل. وهو مشهد مخيف فعاًل.
التداعيات االقتصادية للرؤية األميركية 

اإلسرائيلية لتصفية قضية فلسطين
ويؤكد الخالدي انه تلوح في األفق موجة وبائية جديدة تزامنا 
لضم  المقررة  سياستها  لتنفيذ  إسرائيل  استعدادات  مع 

الكاتب  وصف  حسب  فلسطين،  أرض  من  جديدة  مساحات 
في  »كاللصوص  الصهيونية  العصابات  منهج  كوستلر  ارثور 
الصديقة  الدول  معظم  من  اكتراث  وعدم  الليل«، وسط صمت 

والشقيقة.
اإلنسانية  الكارثة  حجم  استدراك  الى  العالم  الخالدي  ودعا 
مقدرة  عدم  بسبب  العام  هذا  فلسطين  شعب  تصيب  قد  التي 
وتأمين  الحكم  في  وظيفتها  مواصلة  على  الوطنية  السلطة 
ليس  القائمة  االسرائيلية  السلطة  ونية  جهة،  من  الخدمات، 
باالحتالل فقط، بل باإلحالل، على بسط سيادتها على ما تبقى 
وهم  من  25 سنة  على  بذلك  وتقضي  التاريخية،  فلسطين  من 
الحل السلمي القائم على دولتين، وعلى ترتيبات الحكم القائمة 

بفضل أوسلو.
الرؤية  هذه  لتنفيذ  المتوقعة  النتائج  بين  تطابق  وقال:«هناك 
واإلخضاع  الضبط  لمنظومة  االستراتيجية  األهداف  وبين 
تدمير  خالل  من  الفلسطينيين،  على  اإلسرائيلية  والسيطرة 
إلحاقه  وتأكيد  الفلسطيني،  لالقتصاد  اإلنتاجية  القاعدة 
العربي  الوجود  تجزئة  في  واإلمعان  اإلسرائيلي،  باالقتصاد 
خاضعة  منفصلة  تجمعات  إلى  التاريخية  فلسطين  أرض  في 
لسيادة دولة إسرائيل، كل منها بحسب منظومة أمنية وقانونية 
يبرر  ما   – الكولونيالية  إدارتها  لغايات  مناسبة  واقتصادية 

تمامًا لقب »بانتوستانات«.
وصانعي  والعربية،  الفلسطينية  القيادات  الخالدي  ودعا 
االنخراط  والمفكرين،  واالقتصاديين  االقتصادية،  السياسات 
في حوار مفتوح وصريح حول خطورة رؤية ترامب وما تمثله 
السلمية«  »العملية  وغايات  مرجعيات  في  جوهري  تغيير  من 
مواجهة  سبل  وحول  الفلسطيني،  الوطني  النضال  واتجاهات 
توقع  محاولة  يستدعي  كما  وإفشالها،  المعادية  الهجمة 
ميدانيا  مواجهتها  وسبل  المحتملة،  اإلسرائيلية  اإلجراءات 
ومن خالل البرنامج االقتصادي »االنفكاكي« للحكومة وغيرها 

من استراتيجيات المقاومة االقتصادية، إذا صح التعبير.
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تقرير

 

مع قدوم السلطة الفلسطينية تعددت دور النشر ومكتبات توزيع الكتب، 
الداخلية  وزارة  من  تراخيصًا  مُنحت  والتي   ،٢٤ عددها  بلغ  حيثُ 
الفلسطينية والمنتسبة لجمعية الناشرين الفلسطينية، لكن ذلك لم يمنع 
من أزمة تزييف الكتب والطباعة والنسخ غير األصلية التي ُتعاني منها 

دور النشر الفلسطينية.
 قال أمين سر اتحاد الناشرين الفلسطينيين وعضو اتحاد الناشرين 
العرب بكر زيدان لـ”الحدث”، إن دور النشر الفلسطينية ال تتوفر لها 
السياسي  الواقع  النشر وأهمها  التي تشجع على  الالزمة  اإلمكانيات 
فيها غير مستقر ال  فالوضع  االحتالل  قبل  فلسطين من  تعيشه  الذي 
الثقافية  العقول  أصحاب  يدفع  بدوره  وهذا  اقتصاديًا،  وال  سياسيًا 
للهجرة خارج بالدهم، باحثين عن االنتشار الثقافي األوسع وعن المردود 

المادي والمعنوي أكثر من خالل االنتشار.
التي  والخدمات  اإلنتاج  مراحل  في  العالية  الكلفة  هو  اآلخر  والسبب 
آن  في  والناشر  الكاتب  ترهق  بالكاد  والتي  الكتاب  تحتاجها صناعة 
واحد، وبالتالي قلة القراءة وقلة الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة للناشر 

الفلسطيني كما تفعل الوزارات األخرى، كما يؤكد زيدان لـ “الحدث”.
النشر  دور  أزمات  أسباب  عن  حديثه  معرض  في  زيدان  ويضيف 
التي  المعابر  عبر  الخارج  إلى  الفلسطيني  الكتاب  وصعوبات تصدير 
في  الفلسطينيين  الناشرين  مشاركة  قلة  أن  إسرائيل،  عليها  تسيطر 
المعارض العربية بسبب التكاليف العالية لتصدير الكتاب خارج حدود 
البالد، مما دفع عددا قليال من الناشرين الفلسطينيين وأصحاب دور 
النشر في فلسطين مثل دار الشامل للنشر من مدينة نابلس ودار الجندي 
من مدينة القدس، إلى تكُبد التكاليف العالية لنقل الكتب ومشاركتها في 

المعارض الخارجية.
والكتاب  الناشرين  على  تحتم  التي  الظروف  هذه  أن  زيدان،  ويوضح 
بين  ما  المتبادلة  العالقات  إضعاف  من شأنها  تحملها،  الفلسطينيين 

الناشر الفلسطيني والناشر العربي.
وأشار زيدان، إلى أن الدور الذي تقدمه الجهات المسؤولة في السلطة 
الفلسطينية ليس بالدور الكافي، فهناك ضعف في تطوير وإقرار قوانين 
من  سيُضعف  اإلهمال  وهذا  المؤلف،  حقوق  وحماية  الفكرية  الملكية 
التطوير والصورة الثقافية الفلسطينية التي سُتعكس للعالم على اعتبار 

أن الثقافة والنشر أهم مؤسسة تعكس الدور الثقافي والتطور. 
بعدم  الثقافة  وزارة  مؤسسات  قبل  من  إهماال  هناك  أن  زيدان  ويرى 
إنشاء المكتبة الوطنية والتي تقوم وظيفتها على حماية حقوق الملكية 
الفكرية واألدبية للكاتب والناشر والحفاظ على اإلرث، فعدم شعور الُكتاب 

والناشرين باألمان الفكري يدفعهم للهجرة لحماية حقوقهم الفكرية. 
قطاع النشر في كل بالد العالم له النسبة األكبر من األهمية ألنه يعكس 
الهوية الثقافية للبلد ويحمي إرثها الثقافي والتي يعمل االحتالل جاهدًا 
أن  المشكالت  أكبر  فتكمن  الفلسطيني،  الثقافي  الموروث  على طمس 

عددا كبيرا من المكتبات العامة المنتشرة في مختلف محافظات الوطن 
تقوم بطباعة الكتب وعمل نسخ غير أصلية وبعضها مزيف، وهذا بدوره 
انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية للكاتب والناشر والذي يعود إلى 
الثقافة  وزارة  قبل  من  كانت  سواء  المسؤولة  الجهات  من  الرقابة  قلة 
أو وزارة اإلعالم أو حتى الجهات األمنية، فهناك تزوير واضح للكتب 

والناشرين في األراضي الفلسطينية.
في  المسؤولة  والجهات  الناشرين  اتحاد  يمنع  األحيان  من  كثير  ففي 
السلطة بعض الكتب التي تصدر من الخارج من النشر أو توزيعها، إال 
أن المكتبات العامة المنتشرة تعمل على إنشاء نسخ غير أصلية وبيعها 
وهذا بالتالي يعود إلى قلة الرقابة الموجودة وعدم وجود قوانين رادعة 

تحمي حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح مدير األدب والنشر في وزارة الثقافة عبد السالم عطاري، أن 
موضوع الكتب المطبوعة والمزورة ال يمكن مواجهته تحديدا في ظل 
فترة عالم التطور والتكنولوجيا الذي نعيشه من انتشار شبكات التواصل 
االجتماعي واإلنترنت، فأصبحت عملية القرصنة متاحة أكثر وال يمكن 

السيطرة عليها. 
في ظل التزييف والقرصنة للمؤلفات ودور النشر  ويتساءل عطاري، “ 
كيف يمكن للجهات المسؤولة عن الرقابة والتي من واجبها تقديم الرقابة 
لصالح  عنها  تتخلى  أن  والنظامية  القانونية  والمحاسبات  البوليسية 

الرقابة األخالقية لدى المؤلفين والناشرين وأصحاب المكتبات”.
 وأكد “أن وزارة الثقافة الفلسطينية ال يوجد لديها قانون أو نظام ُيحاسب 
ويراقب النشر والمكتبات، ولكن من خالل وجود األخالق مع الناشرين 
والمؤلفين والمكتبات ال بد من الرقي لمسألة الكرامة واألخالق في النشر 

حتى ال يتم قرصنة وتزوير الكتب التي تقوم دور النشر بطباعتها”.
وبحسب عبد السالم عطاري، فإن 4 فقط من دور النشر الفلسطينية 
اتحاد  لجمعية  وجناح  شيء  كل  مكتبة  الجندي،  دار  الشامل،  دار   (
الناشرين( تشارك سنويا في معرض الشارقة الدولي الذي يقام في 31 
أكتوبر من كل عام، على مدار 11 يوما، ويضم مشاركة نحو 4000 دار 

نشر من مختلف الدول العربية. 

نسبة  أن  زيدان،  بكر  الفلسطينيين  الناشرين  اتحاد  سر  أمين  وبين 
أن  إذ  المصرية  النشر  لدور  هي  العربية  الدول  في  األكبر  المشاركة 
المشاركة المصرية في المعرض تزيد عن 700 دار نشر، وكذلك مشاركة 
الدول العربية األخرى لها النصيب األكبر من المشاركة، وهناك معارض 
أخرى ال تتجاوز المشاركة الفلسطينية لدور النشر على دار “الشامل” 

ودار “الجندي”.
ويرى زيدان، أن انتشار جائحة كورونا كان لها أثر كبير على المواطنين 
بالحديث عن واقع دور  التي تضررت  القطاعات  وكذلك على كثير من 
النشر وما تواجه من أزمة، فقبل جائحة كورونا لم يكن هناك إقبال على 
دور النشر نظرًا لقلة وجود المؤلفين بسبب تكاليف اإلنتاج العالية وبعد 

جائحة كورونا ساءت األمور أكثر.
وأكد زيدان أنه بعد الجائحة لم يكن هناك أي إغالق ألي من دور النشر 
ولكن هناك ناشرين تضرروا كثيرًا، فقبل الجائحة كان الدخل الذي يعود 
على دور النشر بسيط جدًا وبعد الجائحة أصبح الدخل معدوما وحتى 
اللحظة ال يوجد أي تغييرات على قطاع النشر والناشرين وفي حال بقيت 
األمور تأخذ مسارها على هذا النحو من المؤكد سيكون هناك إغالق 

لبعض دور النشر. 
وأضاف، أن وزارة الثقافة لم تقم بتقديم أي خطة توضح ما هي األسباب 
التي يجب أخذها للنهوض من جديد بعد جائحة كورونا، ولكنها اكتفت 

بطلب تعبئة استبيانات لمعرفة مدى خسائر دور النشر. 
وذكر زيدان، أن المعرض الوطني الذي ُيقام في شهر نيسان من كل عام، 
لم تتم إقامته لهذا العام بسبب جائحة كورونا، “والميزانية المخصصة 
من قبل وزارة المالية الفلسطينية للمعرض متوفرة، لذلك وبشكٍل غير 
لتوزيع  طلب  بتقديم  الفلسطينيين  الناشرين  جمعية  أقدمت  رسمي 
هذه المبالغ على مكتبات البلديات على مستوى الوطن وعرضها على 

المواطنين لبيعها ولو بسعر بسيط”. 
الكبير بعد جائحة كورونا الزم   أن الضرر  وبين عبد السالم عطاري، 
من  عدد  وتوقف  العربية  النشر  حركة  تضرر  نتيجة  النشر،  حركة 
المعارض العربية من أهمها معرض مسقط ومعرض الرياض ومعرض 
أبو ظبي، وبالحديث عن إغالق أكثر من 5 معارض بسبب الجائحة هذا 

من شأنه أن يضّر بحركة النشر العربية وليس الفلسطينية فقط.
وأشار عطاري إلى “أن هناك إقباال من القارئ الفلسطيني على القراءة 
وتبين ذلك من خالل دورات معارض الكتاب وكان هناك إقبال كبير على 

سوق الكتاب”.
ومن الجدير ذكره، أن الصورة الحضارية والثقافية لإلنسان الفلسطيني 
تبرز من خالل صناعة الكتاب وحل أزمة دور النشر والناشرين، وذلك من 
خالل نقطة تقع على عاتق الجهات الحكومية الفلسطينية بإقرار القوانين 
الخاصة بالملكية الفكرية وإنشاء المكتبة الوطنية وتفعيل دور الرقابة 
الفلسطينية  الثقافية  المؤسسات  لوعي  باإلضافة  والنظامية،  القانونية 

بضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية للناشرين.

 في زمن التزييف والنسخ غير األصلية هل تقبل دور 
النشر الفلسطينية على اإلغالق؟

تواجه صناعة الكتاب في الوطن العربي عمومًا صعوبات منذ العام 2011، وفي فلسطين 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  ففي  الصعوبات،  من  الكثير  والنشر  الكتاب  صناعة  واجهت 
الماضي فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حصارًا ثقافيًا في األراضي التي احتلتها عام 
1967، بموجبه منعت دخول أي ُكتب صدرت في البلدان العربية إلى فلسطين بغض النظر عن 
نوع الكتاب ومن هو مؤلفه على اعتبار أن هذه البلدان كانت في حالة حرب مع دولة االحتالل، 
مما دفع العديد من المبدعين والروائيين والُكتاب والشعراء والباحثين للنشر خارج فلسطين. 

الحدث - فيفيان القاضي
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إضاءات

بقلم: نبيل عمرو

إسرائيل... تعددية الخطاب ووحدانية السلوك

تبدو جدية ومثيرة  لمغامرة الضم،  المعارضة اإلسرائيلية 
أنها ال تقتصر على  إليها  النظر  يلفت  لالهتمام، وأكثر ما 
بل  والحزبيين،  واألكاديميين  والباحثين  األعمدة  كّتاب 
لهم  نظراء  مع  والتقاعد،  االحتياط  في  جنراالت  تشمل 
التحذير  يواصلون  هؤالء  وكل  الخدمة،  في  يزالون  ما 
إلى  يصل  قد  الذي  الفلسطيني  الفعل  رد  من  الساخن 
بحيث  وغزة،  الضفة  في  ومسلحة  انتفاضة شاملة سلمية 
في  تراجع  من  كذلك  ويحذرون  عليها،  السيطرة  تصعب 
العربية،  الدول  السرية والعلنية مع بعض  العالقات  وتيرة 
ويفردون مكانة خاصة لخطر يتهدد المعاهدة األردنية، دون إغفال التحذيرات من مواقف 
الحزب الديمقراطي األمريكي الذي ال يكف عن إعالن تحفظاته على الضم، وكذلك يحذرون 
من اختالفات في تقديرات ومواقف فريق ترامب ذاته، الذي يتخذ جزء منه موقفا يشترط 
بلورة سياسة إسرائيلية موحدة لمنح الضم موافقة أمريكية رسمية ... كل ذلك وهو كثير 
ويفترض أن يكون فّعاال، ال ينعكس البتة على السلوك اإلسرائيلي على األرض، ذلك أن 
يشكون  ال  عليها  سيطرة  ال  فلسطينية  انتفاضة  احتمال  من  يحذرون  الذين  الجنراالت 
الضم كي  تعليمات رسمية حول خطط  يعطهم  لم  نتنياهو  أن  من  عمليا من شيء سوى 
يعدوا أنفسهم لتنفيذها، مما يضع التحذيرات آنفة الذكر على هامش القرار في إسرائيل، 
الذي  ألن  الجنراالت،  وحتى  األعمدة  كّتاب  وتقديرات  أهواء  تحكمه  ال  الذي  القرار  ذلك 
يحكمه فعال هو القرار الذي يصدر عن المستوى السياسي الذي ما زال نتنياهو صاحب 

الباع األطول فيه.
ومضمون  مستوى  على  مباشرة  بصورة  يؤثر  والذي  إسرائيل  في  اآلن  الدائر  الجدل 
الموقف األمريكي، حقق حتى اآلن نتيجة يراها اليمين اإلسرائيلي مرضية ويمكن البناء 

عليها، إذ صار الضم مجرد قرار داخلي فما يتفق عليه مثلث القرار يصبح نافذا والمعني 
بالمثلث البيت األبيض كقاعدة وكاحول الفان كضلع أقصر ونتنياهو كضلع أطول. 

نتجت  التي  المخاوف  هو  المثلث  هذا  أضالع  داخل  الدائر  الجدل  في  الجديد  المؤثر 
التراجع  وهذا  القادمة،  االنتخابات  في  فوزه  وتراجع فرص  ترامب،  الرئيس  جراء حالة 
بفعل سعيه  بمغامرته  التمسك  نتنياهو على  يقيني شجع  المحسوم سلبا على نحو  غير 
رئاسته  تجددت  فإن  األخيرة،  القطرة  حتى  الحالية  ترامب  والية  العتصار  االنتهازي 
فالضم سيتكرس بدعم أمريكي مباشر، وإن لم يتجدد يكون نتنياهو قد سجل نقطة هامة 
أي  لجعل  الكافية  اإلمكانيات  ولديه  الخليفة،  اإلدارة  مع  سيستخدمها  مشروعه  لصالح 
إدارة أمريكية تراعي ضرورات التكيف مع المصالح اإلسرائيلية... وانظروا لحالة كيري 

أوباما.
بدد  أن  السياسية اإلسرائيلية، فبعد  الحياة  فاعلية في  الرقم األكثر  نتنياهو هو  ما زال 
قوة كاحول الفان، وبعد أن طمأنته استطالعات الرأي بأنه سوف يتقدم على كل منافسيه 
في االنتخابات القادمة، بدأ بممارسة نفوذه الراهن والمستقبلي، وها هو يجر المشاركين 
وإما  يريد  لما  اإلذعان  فإما  أجنداته،  وتدعم  قدراتهم  تشل  زاوية  إلى  الحكومة  في  معه 
الذهاب إلى انتخابات يتبدد فيها نفوذ كاحول الفان وتتعزز فيها سيطرته المزدوجة على 

قوى اليمين في إسرائيل ومن ثم على القرار اإلسرائيلي الرئيس كله.
السياسة  ستحدد  التي  المفترضة  الخالصات  حيث  يقترب  الذي  تموز  من  األول  وقبل 
اإلسرائيلية الرسمية، فهنالك االحتمال الذي يبدو أقوى من غيره وهو بلوغ تسوية بين 
أضالع مثلث القرار النهائي، يميل إلى منح نتنياهو موافقة على الضم ويمنح المتحفظين 
تدرجا في تنفيذه، وبذلك يكون نتنياهو قد فاز في األمر األساسي ومنح المتحفظين ما 
يتلهون به، حتى اآلن ال يقين يمكن قراءته بفعل الرمال المتحركة في إسرائيل وأمريكا 

ولكن األرجح أن تتقدم فكرة الضم على أي فكرة أخرى تتصل بالصراع.
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فلسطين  إن  القول  التاريخ،  اجترار  أو  التكرار  باب  من  ليس 
وأن  الخليج  إلى  المحيط  من  الممتد  العربي  الوطن  من  جزء 
الفلسطينيين جزء من الشعب العربي الذي تقارب تعداده اليوم 
القضية  هي  الفلسطينية  القضية  وأن  مواطن،  مليار  نصف 
المركزية لألمة العربية مذن اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور 
فلسطين  البريطاني على  االنتداب  في  الحدثين  وترجمة هذين 
الكيان  لزرع  المنطقة  تهدئة  ليتم  األولى  العالمية  الحرب  بعد 

الصهيوني في فلسطين قلب الوطن العربي.
على هذه المقولة عاش الشعب العربي مئة سنة، وشكلت رافعة 
لماذا  ولكن  المتعاقبة،  ولثوراته  الفلسطيني  الوطني  للنضال 
المشروع  مع  المعركة  في  ترك  بأنه  اليوم  الفلسطيني  يشعر 
تستهدف  تاريخه  في  مؤامرة  أكبر  يواجه  لوحده  الصهيوني 
تصفية وجوده وهويته ووطنه، ويشعر أن بعض أشقاءه تخلوا 
وتركوه يواجه مصيره وحيدا والبعض اآلخر طعنه في الظهر 

بحسن نية أو بسوء تقدير أو سوء نية.
نحن العرب ونحن في أسوأ أحوالنا نملك من الموارد البشرية 
منا  يجعل  ما  والديمغرافية  واالقتصادية  والعسكرية  والمالية 
احترامها  عن  تعبر  كريمة  عزيزة  األمم  بين  مكانتها  لها  أمة 
على غيرها من األمم وتوفر األمن والرفاهية لمواطنيها وتثبت 
أنها أمة سالم بكرامة وليس استسالما بذل ومهانة، أمة قادت 

العالم يوما.
نحن اليوم في عالم تحكمه المصالح وكل دول العالم الكبرى 
دولنا  ومع  العربي  وطننا  في  المصالح  من  لها  والصغرى 
العربية الغني منها والفقير، ما يفرض عليها احترام هذه األمة 

واحترام مصالحها.
وعليه، أين يكمن ضعف هذه األمة وضعف دولها وفشلها في 
مختلف  في  التنمية  في  وفشلها  والوطني  القومي  أمنها  حفظ 
المجاالت وتخلفها عن مواكبة التقدم الذي تشهده معظم دول 
في  العالم حتى باتت في ذيل األمم وباتت “الرجل المريض” 
عصرها   أواخر  في  العثمانية  الدولة  كانت  كما  اليوم  عالم 
ال  وهي  هويتها  من  وسلختها  تركتها  الغربية  الدول  وتوزعت 

تدري حتى اليوم إلى أي عالم تنتمي.
إن ضعف هذه األمة يكمن في تجزئتها التي فرضها االستعمار 
الغربي وكرس فيها الدولة القطرية وبالغ في معاني سيادة هذه 
الطائفية والمذهبية  الدولة وتمايز شعبها وخصوصية وتغذية 
اإلثنية العرقية بين هذه الدول وفي داخلها، حتى بات المواطن 

في هذه الدولة حبيس نظامه وطائفته ودينه وفي وقت لم يراع 
هذا النظام حقا من حقوق المواطنة وفشل في التنمية والسلم 
االجتماعي، في ظل نظام بوليسي مخابراتي يترصد مواطنيه 
فيه  يعزز  الذي  الوقت  في  العربي  محيطه  مع  القطيعة  ويعزز 
التبعية لألجنبي، ال هم فيه للحاكم غير الحفاظ على الكرسي 
مدى الحياة أو لعشرين أو ثالثين سنة بغير انتخابات ونهب 
مليارات  تبعات  وتحميله  أمره  على  المغلوب  الشعب  ثورة 
الدوالرات من الديون الخارجية التي صرفت في غير مصارفها 
الواجبة وتحول جزء مهم منها إلى أرصدة الحكام في البنوك 

األجنبية.
وما زاد الطين بلة، أن هذه الدول القطرية دخلت في صراعات 
ما  الدول  هذه  قدرات  الصراع  فاستنزف  المدى  طويلة  بينية 
لبث أن بات الصراع في داخل هذه الدول وباتت دوال فاشلة 
حدودها  داخل  سيادتها  فرض  على  وقدرتها  إلرادتها  فاقدة 

المصطنعة التي رسمها االستعمار وأسماها دولة.
واليوم نرى الجار الشمالي للوطن العربي والشقيق في العقيدة 
العراق  شمال  ويحتل  ويحتله  سوريا  شمال  يتهدد  والتاريخ 
وله  والصومال  ليبيا  في  ويتواجد  فيه،  البرية  قواعده  وينشر 
الذي  الشرقي  الجار  مع  يتكرر  ذاته  األمر  قطر،   في  قواعده 
وغزة  ولبنان  واليمن  وسوريا  العراق  مع  محور  عن  يتحدث 
توافق  يرى  والصراع  العربي  للحال  والمراقب  فلسطين.  من 
المنطقة  في  الصراع  إدارة  في  والشرقي  الشمالي  الجارين 
وثمة  فعل  عن  أو حديث  فعل  أي  عن  الشأن  أصحاب  وغياب 
على  سدا  تبني  ومصر  السودان  جنوب  أقصى  في  أثيوبيا 
في  واألهم  األكبر  الدولة  لمصر  الحياة  األزرق وشريان  النيل 
الذين  الشأن  ألصحاب  حساب  أي  تحسب  أن  دون  المنطقة 

تتوقف حياتهم على مياه النيل ومياه النيل ال غير.
متناحرة  عربية  دولة  وعشرين  الثنين  حساب  أي  تحسب  وال 
الذي  اإلسرائيلي  الكيان  في  تتمثل  الكبرى  والطامة  وفاشلة. 
يدرك العجز العربي ويسهم مع الواليات المتحدة راعية الكيان 
وقلب  فلسطين  في  وجوده  ليعزز  العربي  التردي  تعميق  في 
السيادة  ويفرض  ويرسخه  احتالله  ويوسع  العربي  الوطن 
على الجوالن والقدس وضم أجزاء من الضفة الغربية أو كلها 
الفرات  من  حدود  في  أحالمه  تحقق  قادمة  لقفزة   استعدادا 

الى النيل.
أكبر هجمه استعمارية  أمام  تقفان وحدهما  فلسطين واألردن 

الدول  بعضه  إن  بل  ساكنا  العرب  يحرك  أن  دون  صهيونية 
وتسعى  اإلسرائيلي  المحتل  مع  للتطبيع  تهرول  العربية 
بالطرق  تجاوزه  يمكن  مفترض  خطر  لمواجهة  معه  للتحالف 
في  وجيرانها  العربية  الدول  بين  الثقة  يعيد  الدبلوماسية 
الشرق والشمال وتغليب المصالح المشتركة على لغة التهديد 
المتمثل  العربية  لألمة  الحقيقي  بالعدد  واالستعانة  والوعيد 

بالكيان الصهيوني الذي يترصد هذه األمة وثرواتها.
تدرك  لم  ما  األسوأ  وشعوبها  بدولها  األمة  هذه  ينتظر  ما 
األخطار التي تهددها حكاما وحكومات وشعوبا وكيانات وهي 
بحاجة إلى قوة مركزية أو دول مركزية تسترشد بمجموعة من 
الجرس  يقرعون  ومصالحها  األمة  هذه  إلى  ينتمون  الحكماء 
بجرأة في وجه هؤالء الذين يفتقدون أدنى درجات اإلحساس 
بالمسؤولية ويغامرون بحاضر األمة ومستقبلها ورضوا الذل 
ملوك  كحال  حالهم  األجنبية،  والحماية  والعبودية  والهوان 
لم   – كالنساء  مضاعا  ملكا  يبكون  األندلس  في  الطوائف 
عليه...  الهوان  يسهل  يهن  من  لكن  كالرجال-  عليه  يحافظوا 

فالجرح بميٍت إيالم كما قال الشاعر.

الرجل المريض
بقلم: سامي سرحان
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