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سلطة النقد تطلق نظام المقاصة اإللكترونية 
للشيكات ECC مطلع العام الجديد 2019

التاريخ  مدار  وعلى  أنه  مردُّها  السؤال،  هذا  أهمية  فلسطينيًا؟  “اآلن”  نعرف  أن  يمكن  كيف 
وضروراته  الوقتية  وداللته  الزمني  بسياقه  مرتبط  غير  فلسطينيًا  “اآلن”  فهم  ظل  الفلسطيني 
المرتبطة بالفعل الوطني الحق؛ ليكون حاصله عدم جاهزية صناعة القرار في اللحظة المناسبة 
التي  بداللته  مرتبطة  الزمن  وقتية  ظلَّت  لقد  فالحرية.  ِر  التحرُّ إلى  تقودنا  فعلية  نتائج  لتحقيق 
يصيغها الطرف المستعمُر لنا؛ ليكون زمن التوراة مشكاًل لزمن الرحلة االستعمارية لفلسطين، 
ولتكون أزمنُة انتصارات األطماع الكولونيالية في فلسطين هي زمٌن “ُمركلٌج” وفق صناع التاريخ 

المنتصرين إلى “اآلن” فيه.
يتقرر  مصيرهم  بأن  فانون:”مقتنعون  فرانز  يقول  كما  الُمستعَمرة  الشعوب  ُمعظم  كانت  وإن 
مرتبط  اآلن، وإنهم يعيشون في جو نهاية العالم، “فإن هذا الفهم الذي يورده فانون لـ “اآلن” 
بمفهوم “الحياد”، أي أن مصير تلك الشعوب يتقرر اآلن، لكن يتم تقريره في مكان آخر؛ أي 
لدى المستعِمر، ودون مشاركة من المستعَمرين. ولذلك، وألنهم يفهمون ذلك، وقيادتهم تفهم ذلك 

أيضا، فإنهم يلتزمون موقف التردد في اتخاذ القرار وينتخبون الحياد نهجا.  
في جلِّ الحاالت االستعمارية، وليست الحالة الفلسطينية استثناء، تتخلَّق قيادات داخل الصف 
“المصالح  على  الحفاظ  غطاء  تحت  تسير  لكنها  الُمستعِمر،  مع  المصالح  ذات  لها  الوطني 
السياسية، وتعمُل عبر نهج إقصاء   إلى جانب  المثقفة واالقتصادية  النخبة  الوطنية”، وتشمل 
“الالعنف”؛  عبر  التحرر  فكرة  مبتدعة  العنف”،  في  “الحق  أو  العنف”  عبر  “القوى المقاومة 
“نحن الشرعية”، هي عبارات  أو  بنا”؛  تثق  “الجماهير  أن  أو  الجماهير”،  “إننا نمثل  فعبارة 

تحمل ذات القدر من “انعدام التمثيل”، بل “التشكيك فيها”؛ فالتكرار اللغوي التوكيدي والحاجة 
من  الشرعية  على  الحصول  هو  البديل  يكون  بالتالي،  والتحُقق.  التأصيل  تنفي  اإلثبات،  إلى 
الُمحتل أو الُمستعِمر، فتكون تلك النخب والقيادات السياسية والقوى األمنية المنبثقة عنها، أداة 

في يد المستعِمر، ومن مراحل ما قبل التحرر، ما تلبث أن تترك في قاِع التاريخ.
أصله  عن  مأخوذ  لغوي  باقتراح  أيضا،  مرتبٌط  الفلسطيني،  السياق  في  “اآلن”،  فهم  وغياب 
الفرنسي )réglage( ومعرب عاميًا، بـ “الَرْكَلَجة”، والتي تعني ضبط اإلعدادات، أو التوليف، أو 
ضبط المعيار، وفي العادة تستخدم لضبط التقاط البث، فُيقال: “َركلج القناة أو ركلج بث القناة”.  
وفي السياق الفلسطيني، فإن المنظومة السياسية القائمة حاليًا، ُمركلجة؛ أي معاييرها مضبوطة 
وفق “الُمنظومة السياجية” المسموح لها بالتحرك داخل نطاقها، والتي ُيحدد مقاديرها ومساحتها 
المستعِمُر اإلسرائيلي. من هنا نفهم كيف تختفي األجهزة األمنية في لحظات المقاومة، تطبيقًا 
التفاقات موقع عليها، ونفهم خطاب الرئيس الذي ال يؤمن كما قال: “ال بالحرب، وال بالسالح، وال 
بالصواريخ، وال بالطائرات، وال بالدبابات”.  ونفهم كيف تظهر الهراوات -”مظاهر العنف”-، في 
داخل “السياج”، ضد أولئك الذين يريدون الخروج خارجه، وتشويش البث، فيصعب التقاطهم، 

أو تحديد معالمهم، عبر التنسيق األمني. 
لطالما كانت إحداهما متأخرة عن األخرى؛ أي أن “اآلن” سابقة على فعل “الُقدرة أو المقدرة” 
مغلق  والسياُج  ُمحكم،  اإليقاع  الصحيح، فضبط  الوطني  القرار  اللحظة وصناعة  التقاط  على 

بالكامل؛ لكن بالنسبة لهم فقط. 

رأي الحدث

“الَركَلَجة” الفلسطينية
روال سرحان
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ملف العدد

كما وستطلق سلطة النقد بالتزامن الشيكات التي تحتوي على 
عالمات أمنية حتى ال يتم تزويرها وبإمكان العمالء تبديل دفاتر 
القديمة  الشيكات  مع  التعامل  في  واالستمرار  مجانا  شيكاتهم 

حتى 30/6/2019.
المعلومات  تبادل  عملية  هي:  للشيكات  اإللكترونية  والمقاصة 
بما تشمله من بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكترونية 
آمنة وسريعة من خالل مركز المقاصة اإللكترونية الذي تشرف 
المركز  صافي  وتحديد  الفلسطينية  النقد  سلطة  إدارته  على 

المالي الناتج عن هذه العمليات في الوقت المحدد.
وهو ما يعتبره عزام الشوا – محافظ سلطة النقد، نقلة نوعية في 

المستمر  النقد  إطار سعي سلطة  في  ويأتي  المصرفي،  العمل 
العديد  استحداث  عبر  المصرفي  للنظام  التحتية  البنية  لتطوير 
ألحدث  ومواكبة  المصرفية،  والخدمات  والبرامج  األنظمة  من 

التطورات المصرفية العالمية.
وباالنتقال من نظام المقاصة اآللي المعمول به حاليا إلى نظام 
األموال  دوران  سرعة  )إن  الشوا:  قال  اإللكترونية  المقاصة 
دورة  وإن  ستزداد،  المحلي  االقتصاد  في  النقدية  والسيولة 
أيام،  ثالثة  من  بدال  واحد  عمل  يوم  الشيكات ستصبح  تقاّص 
وبإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خالل 24 ساعة من تاريخ 
استحقاقه، إذ يجب أن يكون صاحب الشيك جاهزا دائما للدفع، 
مما سيوفر قدرا كبيرا من األمان في عملية تحصيل الشيكات 
في  واإلسهام  الطويلة،  التقاص  فترة  استغالل  من  الحد  عبر 

تخفيض  في  يسهم  ما  وفاء  كأداة  الشيك  في  الثقة  تعزيز 
المعادة(. الشيكات 

البيئة  اإللكترونية،  المقاصة  مشاريع  تقدم  أن  الشوا،  ويأمل 
خدمات  المالي  والشمول  الذكي  الهاتف  استعمال  اإللكترونية، 

مصرفية أسرع وأفضل.

مزايا نظام المقاصة اإللكترونية وإدارته 
في  المدفوعات  نظم  دائرة  مدير   - عواد  رياض  يرى  حين  في 
سلطة النقد، أن نظام المقاصة اإللكترونية سيقلل من مخاطر نقل 
الشيكات الورقية من فروع وإدارات المصارف إلى المصارف 
الشيكات  وتقاص  يدويا،  تبادلها  بهدف  المقاصة  غرف  وإلى 
ونهائي،  فوري  بشكل   VIP Cheques العالية  األهمية  ذات 
الشيكات  على  فوري  بشكل  الرد  من  الدافع  المصرف  وتمكين 
في  وتسويتها  الشيكات  تقاص  إمكانية  ويوفر  عليه،  المقدمة 
تاريخ حق نفس اليوم T+0،  وتوفير السيولة على المصارف 

حيث يتم قبول أو رفض الشيك قبل تسويته. 
وأشار إلى أن دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد مسؤولية 
تتولى تشغيل وإدارة نظام المقاصة اإللكترونية للشيكات وذلك 
بما يشمله من  وإدارته  للنظام  العام  الوضع  مراقبة  من خالل: 
المصارف،  بين  المتبادلة  للشيكات  التقاص  عمليات  تدفق 
تحديد مواعيد عمل النظام، حل أية مشاكل فنية أو عملياتية في 
التسوية  تنفيذ  وضمان  المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  النظام 
التسويات  نظام  على  المقاصة  أرصدة  لنتائج  النهائية  النقدية 

اإللكترونية الفورية )براق(.

ملخص دورة الشيك في المقاصة 
اإللكترونية 

وتتلخص آلية عمل النظام كما وضحها عواد، بتصوير )مسح( 
الشيك الورقي ضوئيا حال تسلمه من قبل موظف الكاونتر في 

العام  مطلع   ECC للشيكات  اإللكترونية  المقاصة  نظام  إطالق  النقد  تعتزم سلطة 
الجديد 2019 بهدف مواكبة التطور في عملية تقاص الشيكات وذلك باالنتقال من 
نظام المقاصة اآللي إلى نظام المقاصة اإللكترونية المعتمد على ملفات تحتوي 
بيانات وصور الشيكات )Cheques Imaging(. والتوقف عن نقل وتداول الشيكات 
الورقية من خالل غرف المقاصة، وزيادة سرعة دوران األموال في االقتصاد المحلي 
وذلك بتخفيض دورة التقاص إلى يوم واحد، وإمكانية تحصيل الشيكات في نفس 
العمالء، ورفع مستوى  أو على حسابات  إلى  للتقاص وقيد قيمتها  يوم تقديمها 
الثقة في الشيك كأداة وفاء، والحد من االستخدام السيء للشيكات والمتمثل في 

استغالل فترة التقاص الطويلة إلصدار الشيكات الطيارة.

الحدث - خاص

سلطة النقد تطلق نظام المقاصة اإللكترونية 
للشيكات ECC مطلع العام الجديد 2019

وبالتزامن شيكات تحتوي على عالمات أمنية تمنع تزويرها وفتح 
الباب لتسجيل شركات تقدم خدمات إلكترونية

قيمة ودائع العمالء 12,2 مليار دوالر  

إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة 8,3 مليار دوالر  

صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين 15,7 مليار دوالر  

رأس المال المدفوع 1,2 مليار دوالر  
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نظام  إلى  للشيك  اإللكترونية  الصورة  وإرسال  المستلم،  البنك 
للمصادقة  المطالب  البنك  إلى  ومنه   ECC المركزي  المقاصة 
عبر  العملية  هذه  وتتم  الشيك.  صرف  على  والمالية  الفنية 
خطوط اتصال سريعة ثم تعود اإلجابة اإللكترونية بالموافقة أو 
الرفض على الصرف من البنك المسحوب عليه الشيك إلى البنك 
المركزي ومنه إلى البنك المستفيد ليقوم إما بقيد قيمة الشيك 

أو إرجاعه للمستفيد. 

المطلوب من جمهور المتعاملين بالشيكات 
يتطلب  للشيكات  اإللكترونية  المقاصة  نظام  أن  عواد  ويؤكد 
إيداع قيمة الشيك في الحساب قبل تاريخ استحقاقه بيوم واحد 
على األقل، واستبدال ما لديهم من الشيكات القديمة التي لديهم 
والتي ال تحمل المواصفات األمنية الجديدة بالشيكات الجديدة، 
حساباتهم  في  اآلجلة  القديمة  الشيكات  من  لديهم  ما  وإيداع 
في  للتقاص  تقديمها  ليتم  استحقاقها  تواريخ  قبل  المصرفية 

تواريخ استحقاقها.

أمثلة توضيحية عن عمل نظام المقاصة 
اإللكترونية الجديد

واستدرك عواد قائال: )إذا أودع الزبون الشيك في بنكه للتحصيل 
استحقاق  يوم  من  ظهرا  الواحدة  الساعة  ولغاية  وقت  أي  في 
الشيك، يصبح مبلغ الشيك قابال للتحصيل في يوم العمل التالي 
تم  وإذا  ساعة(.   24 خالل  )أي  11:00 صباحا.  الساعة  بعد 
إيداعه بعد الساعة الواحدة ظهرا فيصبح قابال للتحصيل بعد 
بإيداع  المستفيد  العميل  قام  يوم عمل إضافي آخر، وفي حال 
التاريخ  بنفس  يستحقان  صباحا  التاسعة  الساعة  في  شيكين 
ومسحوبان على نفس البنك أحدهما يحمل عالمات أمنية وفنية 
وفنية  أمنية  عالمات  يحمل  الذي  والشيك  قديم،  واآلخر  جديدة 
القديم  التالي، بينما الشيك  العمل  جديدة يتم تحصيله في يوم 

يتم تحصيله بحد أقصاه 3 أيام عمل.
أنه في حال  البنوك،  عام جمعية  مدير   – دياب  أبو  نبيل  ويرى 
تم اعتماد نظام المقاصة اإللكترونية للشيكات، فإنهم يحتاجون 
إلى ورشات عمل مع مدراء العمليات في البنوك واالجتماع ما 
التطبيق والتوافق  آلية  النقد ومدراء العمليات لبحث  بين سلطة 
مدراء  بها  يتقدم  أن  يمكن  التي  المعطيات  على  بناء  اآللية  على 
في  تجري  التطبيق  آلية  تعليمات  النهاية  في  ألنه  العمليات، 
التعليمات  هذه  كانت  ما  إذا  إمكانية  تحديد  على  األقدر  البنوك 
قابلة للتنفيذ أم ال، وبالعادة سلطة النقد تأخذ برأي البنوك إذا 

شعرت بأن إمكانيات التطبيق غير ممكنة أو صعبة.

تعزيز المواصفات األمنية للشيكات
تعليماتها  أصدرت  قد  كانت  النقد  سلطة  أن  الشوا،  وأوضح 
للشيكات كأحد متطلبات  المواصفات األمنية  لتعزيز  للمصارف 
التقاّص،  عملية  لتسهيل  اإللكترونية  المقاصة  بنظام  العمل 
حجم  وتقليل  للشيكات  والتزوير  التزييف  ظاهرة  من  وللحد 

خسائر االحتيال على القطاع المصرفي واالقتصادي.
أمنية  عالمات  على  تحتوي  التي  الشيكات  من  )انتهينا  وقال: 
وبإمكان  تزويرها،  يتم  ال  حتى  الجديد  العام  مطلع  وستسخدم 
العمالء تبديل دفاتر شيكاتهم مجانا، وينطبق ذلك على الشيكات 

لنظام  الجانب اإلسرائيلي، وهذا مهم جدا  التي ستستعمل مع 
معاملة  إلى  الشيك  تحويل  يتم  فعندما  اإللكترونية؛  المعامالت 
متنوعة  أمنية  عالمات  توجد  لم  إن  تزييفه،  يسهل  إلكترونية 
بسلطة  خاصة  أخرى  وعالمات  للبنك  وغيرها  الشيك  لصاحب 

النقد، وبالتالي لن يكون هناك تزييف وال تزوير.
المعدل  فإن   30/9/2018 وحتى   1/1 من  أنه  الشوا،  وأفاد 
بقيمة  شيك  ألف   26,145 للتقاص  المقدمة  للشيكات  اليومي 
إجمالية 52 مليون دوالر، المعادة منها 3,122 ألف شيك بقيمة 
تقترب من 5 ماليين دوالر، إذ بلغت نسبة الشيكات المعادة من 

حيث العدد %11,94 وبإجمالي القيمة 8,78 %.
ويتوقع الشوا، أن ال ينهي نظام المقاصة اإللكترونية في بداية 
تطبيقه ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، ال سيما أن 
تغيير العادة يحتاج إلى وقت في البداية، وبالتالي ال مجال إال 
أن يلتزم الناس بالنظام مما يسهم في تخفيض الشيكات فعليا.

في  السوق  انضباط  دائرة  مدير   – فرعون  علي  أشار  بينما 
سلطة النقد، إلى إطالق نظام الشيكات المعادة الذي حل بديال 
وتداول  ضبط  في  النظام  ويساعد  السوداء،  القائمة  نظام  عن 
تطوير  تم  أنه  على  مؤكدا  له،  القانوني  االعتبار  وإعادة  الشيك 
األفضل  هو  نموذجا  لتكون  للشيكات  اإللكترونية  المواصفات 
الشيكات،  تزوير  من  الحد  إطار  في  العالمي  المستوى  على 
المقاصة  نظام  إطالق  على  حثيث  بشكل  النقد  سلطة  وتعمل 
اإللكترونية؛ حيث سيكون لذلك أثر إيجابي وعميق على النظام 

المالي في فلسطين.

إجراءات معالجة ظاهرة الشيكات المعادة 
لعدم كفاية الرصيد في فلسطين

مع  الرصيد  كفاية  لعدم  المعادة  الشيكات  أن  فرعون،  ويرى 
2017 في انخفاض بالعدد %7 وبالقيمة حوالي 14%،  نهاية 
العام،  بداية  منذ  تدريجي  انخفاض  في  زالت  ما  أنها  مؤكدا 
ويؤكد أن الشيك لم يفقد الثقة القانونية بالعكس  هو أفضل من 
اإلجراءات  مع  أفضل  تحسن  حالة  في  وهو  السابقة  السنوات 
على  وتعمل  المصرفي  القطاع  على  النقد  سلطة  تطرحها  التي 
للشيكات،  اإللكترونية  المقاصة  مجال  في  وخاصة  تطبيقها، 
شيكات  دفاتر  إصدار  لضبط  خاصة  البنوك  بها  تلتزم  والتي 

وتداولها في السوق.
معالجة  إجراءات  من  الثانية  المرحلة  أن  إلى  فرعون  وأشار 
فلسطين في  الرصيد  كفاية  لعدم  المعادة  الشيكات   ظاهرة 
بفترة  العمل  ووقف  الرضائية  التسويات  عدد  خفض  تستهدف 
الثالثة أشهر متتالية والوفاء الجزئي للشيك، إضافة إلى تعديل 
وخفض  للتصنيف  والخاضعة  المعادة  الشيكات  أوراق  عدد 
الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد وتحديد 
نظام  تطوير  وكذلك  والشركات(،  )الشخصية  للشيكات  سقوف 
لألقارب  شيكات  دفاتر  منح  في  والتشدد  للمواطنين  استعالم 
من الدرجة األولى للعمالء المصنفين على النظام وتعديل قانون 

المصارف، وتعزيز اإلجراءات القضائية.
وفي حال االتفاق على هذه اإلجراءات مع القطاع المصرفي قال: 
تعليماتها  البنوك  جمعية  مع  بالتعاون  النقد  سلطة  )ستصدر 
ورقة  استخدام  يسيء  من  تجاه  صارمة  إجراءات  وستتخذ 
الشيك، بهدف استعادة قيمة الشيك ومكانته القانونية، وستعزز 

من  كل  وستطرد  الورقة  لهذه  الجيدين  والمستخدمين  الكادر 
من  وستحّد  المصرفي،  الجهاز  خارج  الشيك  ورقة  إلى  يسيء 
الشخصي  باسمه  سواء  أوراق شيكات  على  الحصول  إمكانية 
تعليمات  وهناك  به،  العالقة  ذوي  بأسماء  أو  عائلته  بأسماء  أو 
لعدم  المرتجع  الشيك  صاحب  تصنيف  يكون  أن  تستوجب 
كفاية الرصيد محددا وواضحا ونظيفا لكي يحصل على دفاتر 
الحصول  طلب   طريق  عن  عليها  التفافا  هناك  ولكن  شيكات، 
على الشيكات باستخدام أسماء أفراد عائلته أو ذوي العالقة أو 
التشددية  اإلجراءات  توزيع  سيتم  السبب  ولهذا  منه،  المقربين 
لقيم  سقوف  وضع  وسيتم  العائلة  أفراد  باقي  على  وتوسيعها 
الشيكات حيث تنسجم مع إجمالي دخل الشخص أو دخل عائلته 
أو إجمالي عمل الشركة، ومن أجل تعزيز هذه اإلجراءات نسعى 
في  للحواالت  اإللكترونية  العمليات  استخدام  تكلفة  إلى خفض 

القطاع المصرفي وطورنا نظام الدفع بالتجزئة(.
وقال فرعون )إن سياسة سلطة النقد تهدف إلى إدخال تطوير 
المراكز  في  الدفع  عمليات  لتوفير  البديلة  الوسائل  إيجاد  على 
المالية ومنها المقاصة اإللكترونية والخدمات المالية اإللكترونية 
التي ستعمل كلها على تقليل االعتماد على ورقة الشيك بشكل 

جوهري(.
في حين يطالب أبو دياب، بضرورة إعداد دراسة تحليلية لقاعدة 
المشكلة  لتحديد  الرصيد  كفاية  لعدم  المعادة  الشيكات  بيانات 
على أساس تصنيف الشيكات المعادة حسب التوزيع الجغرافي 

والعملة واألشخاص والمناطق الجغرافية. 
بما  الحاالت  تطبيق  في  القضاء  )ضعف  أن  دياب،  أبو  ويؤكد 
يتعلق بالشيكات المعادة هو سبب أساسي ورئيسي من وجهة 
نظرنا، ما يلزم كجهة رقابية وخصوصا أن هناك تعاونا ما بين 
سلطة النقد ومجلس القضاء األعلى يتم التنسيق بحيث أن تتخذ 
على  القانون  تطبيق  باتجاه  أكثر  إجراءات  والقضاء  المحاكم 

أصحاب الشيكات المرتجعة(.
العربي:  للبنك  اإلقليمي  المدير   – الحوراني  جمال  يقول  بينما 
إطار  االئتمان خارج  اسمه  )الشيكات هي عرض لمرض عندنا 
االئتمان الرسمي، وبالتالي أصبح الشيك عندنا أداة ائتمان بدال 
من أن يكون أداة وفاء، والقانون عّرف الشيك أداة وفاء وليس 
الشيك  انتقل  اإلسرائيلي  باالقتصاد  عالقتنا  ونتيجة  ائتمان، 
عندنا من أداة وفاء إلى أداة ائتمان، ندافع كيف يمكن أن نجعل 
الشيك أداة ائتمان ونريد أن نحد من أثره، وبالتالي أدعو سلطة 
ظاهرة  إلنهاء  المصرفي  القطاع  مع  برنامج  وضع  إلى  النقد 
باالقتصادات  أسوة  المعادة  الشيكات  فقط  وليس  الشيكات 
وإصدار  الورقي  االقتصاد  من  انتقلت  التي  المتقدمة  العالمية 
أن  فيجب  بالستيكي،  اقتصاد  أو  رقمي  اقتصاد  إلى  الشيكات 
وهناك  هنا  مظاهر  معالجة  وليس  االتجاه  بهذا  خطتنا  تكون 

بانخفاض أو ارتفاع منسوب الشيكات المعادة(.
الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  عام  مدير   - قاسم  بيان  كان  وإن 
يقول: )هذه الورقة المالية نحن نصدرها ولكن حق  استخدامها 
البنك  من  بدفتر شيكات  العميل  يتقدم  فعندما  المستخدم،  عند 
نتأكد من صالحية وضعه المصرفي ونقدم له الدفتر، وإن أساء 
فإن  دخله،  بمصادر  أعلم  فهو  عليه،  تعود  فالمالمة  استخدامه 
شيكاته  ُيفقد  فإنه  دخله  قيمة  من  أكثر  شيكات  بإصدار  قام 
بالسماح  النقد  سلطة  تقدمها  التي  والمقترحات  الثقة،  مصدر 
للمواطنين أن يكون عندهم استعالم على قضية تصنيف العميل 

رياض عواد نبيل ابو ذياب عزام الشوا
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سببها  التي  الظاهرة  على  كثيرا  ستؤثر  بالشيكات  يتعلق  فيما 
كله اإلفراط في االستدانة(.

ويرفض قاسم، أن يكون الرصيد هو األساس في إصدار دفتر 
الشيكات وقال: )الشروط إلصدار الشيكات هي نظام التصنيف 
إن كان تصنيف العميل على نظام الشيكات المعادة جيدا يمكن 
أن يوفر له دفتر شيكات، ولكن استخدامها يعود على العميل فهو 
المعلومة  توسعت  فكلما  وأسلوبه،  االستخدام  آلية  يحدد  الذي 
االئتماني،  التصنيف  نظام  على  أكثر  موردين  ربطنا  كلما  أكثر 
وكلما أتحنا معلومات أكثر للجمهور في التعامل بتقدير سيكون 

له األثر الكبير على ضبط  الظاهرة والحد منها(.
الشبكة  إدارة  مجلس  رئيس   - سيسالم  عالء  يؤكد  وفيما 
الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر “شراكة” ومدير 
أهمية  على  المالية،  والخدمات  لإلقراض  ريادة  مؤسسة  عام 
تعزيز  على  ويشدد  الشيكات،  عمليات  لتنظيم  ضوابط  وضع 
القناعة والثقة بأن الشيك أداة مهمة جدا ومطلوب استمراريتها 
الشيكات  دفتر  يكون  أن  فيجب  منها،  التقليل  وليس  ووجودها 
أداة للتسديد وليس للتمويل بمنطق أن يستخدم التسديد بشكل 

آني ومباشر وليس أداة لالقتراض أو لتمويل.
لكنه قال: )من القضايا التي يمكن أن نتحكم فيها ونطرحها هي 
تحديد الفترة الزمنية إلصدار الشيكات للحد من استخدامها في 
عمليات التمويل، وال بد من حد تمويل البنوك للشيكات بضمان 
لصاحب  مضاعفة  مخاطرة  عليه  يترتب  هذا  ألن  الشيكات، 
الحصول  من  األشخاص  أحد  منع  الظلم  ومن  وللبنك،  الشيك 
على شيكات في حال كان قريبه أو ابنه أو أخوه مصنفا ضمن 
كبير جدا  ظلم  فيه  فهذا  ائتمانيا  أنه سيء  أو  السوداء  القائمة 
التعامل  آلليات  ضوابط  هناك  المؤكد  من  ولكن  اإلنسان،  بحق 
فيها وتداولها واستخدامها لذلك علينا ضبط الشيكات واالنتقال 
مرحلة  إلى  وإنما  منها  التقليل  أو  إصدارها  ليس  مرحلة  إلى 

آليات وأغراض استخدامها للتسديد(.

تطوير أنظمة الدفع اإللكترونية للقطاع 
المصرفي

النقد  لسلطة  المستقبلية  الخطط  إلى  الشوا،  تطّرق  حين  في 
الفلسطيني،  المصرفي  للقطاع  اإللكترونية  الدفع  أنظمة  لتطوير 
البيع  نقاط  ليشمل  الوطني  المفتاح  نظام  وتطوير  توسيع  مثل 
الهاتف  الدفع من خالل  المنتشرة في فلسطين، وإدخال خدمة 
في  النقال  هاتفه  استعمال  من  المستخدم  يتمكن  بحيث  النقال 

تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.

مؤشرات أداء الجهاز المصرفي 
الفلسطيني

النقد  سلطة  حققتها  التي  اإلنجازات  جملة  )إن  الشوا:  وقال 
أداء الجهاز المصرفي  انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات 
يشهدها  التي  التطورات  في  الفاعل  وإسهامه  الفلسطيني، 
المصارف  أصول  صافي  بلغ  حيث  الفلسطيني،  االقتصاد 
الحالي  العام  من  أيلول  شهر  نهاية  حتى  فلسطين  في  العاملة 
االئتمانية  التسهيالت  إجمالي  بلغ  فيما  دوالر،  مليار   15.7
المباشرة 8.3 مليار دوالر، بينما بلغت قيمة ودائع العمالء في 
المصارف العاملة في فلسطين 12.2 مليار دوالر تقريبًا لنفس 

الفترة(.

حقيقة نمو الودائع وعالقتها بالسالمة 
المصرفية والمتانة والرقابة

ويؤكد الشوا، أن نمو الودائع سنويا إن كان %7 أو %15 فهو 
وبيئة  والرقابة  والمتانة  المصرفية  بالسالمة  عالقة  وله  حقيقي 
فلسطين النظيفة من غسل األموال أو تمويل اإلرهاب التي تعاني 

منها الكثير من الدول.

فتح الباب لشركات خدمات إلكترونية
ووفقا الستراتيجية سلطة النقد فإن تطوير وتطبيق هذه األنظمة 
الجديدة سيسهم في خدمة انتشار الخدمات المصرفية البعيدة 
عن البنك وفتح الباب لشركات خدمات إلكترونية، )وانتهينا حاليا 
من اإلجراءات والسياسات الخاصة بها ويفترض اعتمادها من 
القدرة  ولديه  يرغب  من  كل  وتمكين  النقد  سلطة  إدارة  مجلس 

على توصيل خدمة بشكل سهل إلكترونيا(.
وتبين أرقام القطاع المصرفي، أن عدد الفروع والمكاتب 344 
دوالر،  مليار   12,2 العمالء  ودائع  قيمة  وبلغت  ومكتبا،  فرعا 
دوالر،  مليار   8,3 المباشرة  االئتمانية  التسهيالت  وإجمالي 
مليار   15,7 فلسطين  في  العاملة  المصارف  أصول  وصافي 

دوالر، ورأس المال المدفوع 1,2 مليار دوالر.
تم إطالقها عبر  أن هناك مجموعة مشاريع  الجدير ذكره،  ومن 

السنوات السابقة منها نظام التسوية اإلجمالي في سنة 2011 
الرقم  وإطالق  البنوك،  بين  ما  التسوية  معامالت  “البراق” 
الحسابي المصرفي الدولي 2013، فأي حوالة للخارج تحتاج 
نهاية  وفي   ،2014 األولى  المقاصة  نظام  وإطالق  آيبان،  رقم 
ربط  فيه  تم  والذي   194 الوطني  المفتاح  رقم  أطلقنا   2015
للمعامالت  مستقبال  استعماله  ونستطيع  اآللية  الصرافات  كل 
التجارية اليومية لتصبح محلية بوجود نقاط البيع في المحالت 
تنعكس  وبالتالي  التجار  على  وأقل  أرخص  التكلفة  لتصبح 

إيجابا على المواطن.

بيان قاسم

علي فرعون

جمال حوراني عالء سيسالم
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تقرير

أسباب تفشي ظاهرة التهريب الجمركي 
والتهرب الضريبي

والتهرب  الجمركي  التهريب  ظاهرة  تفشي  أسباب  أن  ويبدو 
الباحث االقتصادي   - الضريبي، كما يحددها مسيف جميل 
العالقة  وشكل  شروط  أن  في  )ماس(،  معهد  في  والمالي 
الرقابي،  الدور  تغييب  إلى  أدت  »إسرائيل«  مع  التجارية 
»إسرائيل«  وتحكم  التجارية،  السياسات  تطبيق  وضعف 
بالمعابر، والقيود اإلسرائيلية على التجارة أدى إلى التوجه 
للشراء من السوق اإلسرائيلي وبالتالي زيادة نسبة التهريب 
والسياسي-  الجغرافي  والعامل  اإلسرائيلية،  السوق  من 
المادي  والربح  المستوطنات،  ج-  منطقة  مفتوحة-  حدود 
غير المشروع، والعبء الضريبي المرتفع، وارتفاع الجمارك 
على بعض السلع مثل السجائر والتبغ والسوالر، واختالف 
القوانين  وغياب  األردن،  مع  بالمقارنة  السجائر  أسعار 

الرادعة، وضعف اإلمكانيات البشرية والتقنية واللوجستية.

تهريب المحروقات – السوالر
السوالر  وبالذات  المحروقات  تهريب  تفشي  جميل،  ويرى 
بحيث:  »ج«،  مناطق  في  أربع سنوات  آخر  في  كبير  بشكل 
وصل عدد النقاط العشوائية إلى أكثر من 90 نقطة، وتصل 

الكمية  من   25%  17- بين  السوالر  في  التهريب  نسبة 
المستهلكة، وتقدر الخسائر بـ 120 مليون دوالر سنويا. 

في  جميل:  الباحث  يشخصها  كما  الظاهرة  أسباب  وتتبدى 
التجار  تواطئ  المحروقات،  أسعار  في  المتواصل  االرتفاع 
بين  األسعار  فارق  »ج«،  مناطق  واستغالل  اإلسرائيليين 
األخرى  واألسباب  والمهرب،  للمواصفات  المطابق  السوالر 

للتهريب.
في  البترول  دائرة  مدير  براهمة-  أمجد  الرائد  يقول  بينما 
أهمية  نوليها  التي  الملفات  ضمن  )من  الجمركية:  الضابطة 
الخزينة  رفد  في  أهميته  نتيجة  المحروقات  قطاع  هي  كبيرة 
العامة باإليرادات، وفيما يتعلق بالضبطيات نعمل على نظام 
في  تتركز  والتي  العشوائية  النقاط  ومتابعة  ومراقبة  الساعة 
مناطق خارج السيطرة الفلسطينية، ونبذل جهدا كبيرا ونجد 
عليها  والقضاء  الظاهرة  هذه  من  الحد  في  كبيرة  صعوبات 
مليون   20  –  15 بين  ما  تتراوح  وتقديراتنا  كبيرة  واألرقام 
لتر تهرب وهو رقم متدرج، وإن أردنا احتسابها في ضريبة 
 150  – مليون   100 تفوق  الخسائر  فإن  المهرب؛  السوالر 

مليون سنويا(.
في  المكافحة  مدير   - ناصر  أبو  لطفي  المقدم  قال  حين  في 
)ننظر كضابطة لتهرب وتهريب قطاعات  الضابطة الجمركية: 
الرافدة  باعتبارها  األساسية  والمحروقات  كالتبغ  مهمة 
التهريب  الحقيقية لموازنة السلطة. وبصفة عامة فإن ظاهرة 
هي نتاج عدم سيطرتنا على كافة مناطقنا ولعدم وجود معابر 

هذه  من  نعيشه  ما  كل  مع  لكن  دائم،  بشكل  عليها  نتواجد 
بإبداع،  الوسائل  دائما  يستحدثون  المهربين  فإن  الظروف 
مثل  نستحدثها  التي   األساليب  ونبتكر  نحاربهم  ذلك  ومع 
دائرة االستخبار الجمركي التي يصب عملها على المعلومات 

والمراقبة(.
لغاية  المضبوطة  القضايا  عدد  أن  ناصر،  أبو  المقدم  وذكر 
5348 قضية جميعها  يقارب  ما  إلى  2018 تصل   /8 شهر 

متعلقة بالتهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
من األمن االقتصادي في    - بينما ذكر زهران يونس مراعبة 
األمن الوقائي، )ضبطنا حوالي 147 ألف لتر تم التحفظ عليها 
القضائية،  الجهات  من  فيها  البّت  حين  إلى  مصادرتها  أو 
النقاط  تدمير  عبر  المهمات  أثناء  أتلفت  لتر  ألف   42500 و 
الخلط  الزيوت  من  ألفا  و52  بنزين  لتر   7900 و  العشوائية 
صهريجا  و117  محروقات  ماكينة   19 ومصادرة  الخفيفة، 
مهربا وإغالق 3 محطات رسمية، و 72 نقطة عشوائية وضبط 
الضابطة  مع  مشتركة  مهمات  أثناء  سوالر  لتر  ألف   142

الجمركية(.
ولظروف  والتهريب  التهرب  حجم  )نتيجة  زهران:  وقال 
لزيادة  توجها  لدينا  بات  المساعدات  ونقص  العامة  الخزينة 
قطاعات  ليشمل   2018 العام  من  بدءا  الملف  بهذا  االهتمام 
قطاع  وهي  والمحروقات،  البترول  إلى  إضافة  هامة  أخرى 
المنتجات  في  والتهرب  والحديد  واألسمنت  والمعسل  التبغ 

الزراعية وغيرها(.

استهالك 30 مليون لتر شهريا من مادة 
السوالر المخلوطة والمغشوشة

يؤكد  الوقود،  محطات  شركات  نقيب  جابر-  سهيل  أن  بيد 
تضرر ثالث جهات من تهريب السوالر )الخزينة ثم المواطن 
يزيد  كبير  بشكل  متفشيا  أصبح  والذي  التاجر(،  ثم  ومن 
المخلوطة  السوالر  مادة  من  شهريا  لتر  مليون   30 عن 

والمغشوشة.
تصنعه  )المغشوش(  البديل  السوالر  )أن  جابر،  ويكشف   
شركات إسرائيلية أهمها شركة )سانو للمنظفات الكيماوية(، 
 150 المركبات ويخلط من زيت  وهو سوالر ليس الستخدام 
يخضع  وال  السوالر،  من  قليلة  ونسبة  الكاز  مع  الخفيف 

خسائرها من تهريب السوالر تقدر بـ 120 مليون دوالر سنويا

مليار دوالر سنويا تخسرها الخزينة العامة جراء التهريب 
الجمركي والتهرب الضريبي من قيمة االستيراد من 

“إسرائيل”
ارتفاع عدد القضايا الجمركية إلى أكثر من 6300 قضية وخسائر مالية بحوالي 190 مليون دوالر  

وصل عدد النقاط العشوائية إلى أكثر من 90 نقطة ونسبة التهريب في السوالر بين 17 - 25% من   
الكمية المستهلكة

يقدر الخبراء أن حجم ظاهرة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي في مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية يصل ما بين 30-35 % من قيمة االستيراد من »إسرائيل«، أي ما يزيد عن مليار 
دوالر سنويا. في حين ارتفع عدد القضايا الجمركية من 5672 قضية عام 2017 إلى أكثر من 
6300 قضية لغاية شهر 10/2018. مقارنة بما قدرته الدراسات في العام 2014 بـ ) 725 
مليون دوالر( فقط من »إسرائيل«، وبخسائر مالية للخزينة بحوالي 190 مليون دوالر، وأن 
اإلفصاح الخاطئ )المخفض( لقيمة البضائع المستوردة من »إسرائيل« يصل إلى 23% من 

القيمة الحقيقية.

الحدث - خاص



7 الثالثاء 18 كانون أول 2018 م I العدد القادم الثالثاء 22 كانون ثاني 2019 م I العدد I 114 السنة الخامسة www.alhadath.ps
Tuesday 18th Dec 2018  I  Next Issue Tuesday 22th Jan 2019  I  No. 114  I  Fifth Year

لضريبة المحروقات ألنه ال يندرج تحت بندها، وتدخلها هذه 
الشركات للسوق الفلسطيني عن طريق النقاط العشوائية(.

والهيئة  المالية  ووزارة  الوزراء  لرئاسة  )أكدنا  جابر:  ويقول 
لتر السوالر شيكال  إذا تم تخفيض سعر  أنه  للبترول  العامة 
4:97 شيكال  يصبح  أن  أي   5:97 اليوم  يبلغ  والذي  واحدا 
)السوالر  المخلوطة  المادة  سعر  من  جدا  قريبا  يصبح 
يفكر  المواطن  يجعل  ما  شيكال،   4:20 وهو  المغشوش( 
المواد  الفارق ليس كبيرا ويقلع عن شراء  أكثر من مرة بأن 

المهربة، ويدفعه لشراء السوالر من المحطات الرسمية(.
التنسيقي  المجلس  عضو   – صوفان  غسان   ويصف 
أنه  ويرى  بالخطيرة،  الظاهرة  الخاص،  القطاع  لمؤسسات 
أن  )نعلم  قال:  لكنه  التهرب،  أو  للتهريب  تبرير  أي  يوجد  ال 
في  مستحيل  شبه  عليها  القضاء  أو  المشكلة  هذه  من  الحد 
المستوردين  ولكن  الراهنة،  والسياسية  األمنية  الظروف  ظل 
عن  إضافية  تكلفة  ويدفعون  الخزينة  مع  مشاكل  من  يعانون 
“إسرائيل”،  من  السلعة  نفس  يستورد  أن  يمكن  آخر  تاجر 
المتعبة والتي  الموانىء  تكاليف اإلجراءات على  ويخفف عنه 

فيها إشكاليات كثيرة(.

رفض ترخيص نقاط وقود عشوائية 
ومحطات رسمية في مناطق ليست 

بحاجتها
الضفة  في  القائمة  الوقود  محطات  عدد  أن  جابر،  ويؤكد 
غير  الجغرافي  توزيعها  لكن  المواطن،  حاجة  يفوق  الغربية 
غيرها.  دون  مناطق  في  تتركز  فهي  صحيحا  وليس  عادل 
ويأسف لمنح تراخيص لمحطات في منطقة حيوية يتوفر فيها 
محطات وقود لتضع بين محطتين محطة ثالثة المنطقة ليست 

بحاجتها.
الوقود  محطات  وأصحاب  النقابة  رفض  جابر،  ويعلن 
المرخصة، ترخيص النقاط العشوائية التي نتجت عن جشع 
لتثبيت  منهم  محاولة  وفي  السريع  الربح  في  هؤالء  وطمع 
التي  ديس  وأبو  العيزرية  في  وبخاصة  واقع  كأمر  نقاطهم 
معينة  ألنظمة  وتحتاج  الترخيص  مواصفات  مع  تتطابق  ال 
ويتواجد فيها عدد كاف من محطات رسمية ومرخصة تكفي 

المنطقة.
ويرى جابر، أن السوالر الصناعي يحتوي على نسبة تتجاوز 

300 بي بي أم من الكبريت، الذي يؤثر استخدامه سلبا على 
البيئة، واألمر الذي يستوجب تدخل سلطة جودة البيئة لمنع 

استعمال هذه المواد.
التراخيص حسب  تمنح  أن  على  براهمة،  الرائد  يشدد  بينما 
احتياجات المنطقة الجغرافية، في الوقت الذي نفى فيه  أي 
نقوم  نحن  )بالعكس  وقال:  العشوائية  النقاط  لترخيص  نية 
النقاط  نرخص  وال  بالجرافات  بالكامل  وتدميرها  بهدمها 

العشوائية ولم يسبق أن طرح ترخيصها نهائيا(.

مختبرات ميدانية متنقلة للضبط 
والمالحقة

الوقود  محطات  أصحاب  نقابة  مطلب  على  جابر،  ويشدد 
بتوفير مختبرات ميدانية متنقلة لفحص الوقود بشكل سريع 
محطة،  أي  في  مغشوشا  كان  إن  أو  سالمته  من  والتأكد 
التخاذ اإلجراءات الفورية ضد أصحابها، خصوصا أن اآللية 
والتي تستغرق  المالحقة  بها حاليا غير مجدية في  المعمول 
قد  المحطة  يكون صاحب  النتيجة  تظهر  أن  وإلى  أيام،  عدة 

تمكن من تصريف الكمية في محطته.
يتم  الضبط  عملية  حال  في  أنه  براهمة،  الرائد  يوضح  فيما 
ويتم  رسمي  بشكل  وتثبيتها  بالواقعة  ضبط  محضر  تحرير 
السوالر  من  عينة  ألخذ  للبترول  العامة  الهيئة  استدعاء 
اإلجراءات  استكمال  يتم  العينة  نتيجة  على  وبناء  المضبوط، 
إن سقطت العينة في الفحص تتم إحالة القضية فورا للنيابة 
العامة ولكن إن ضبط السوالر بدون أوراق رسمية وثبت أنه 
مطابق للمواصفات الفلسطينية يتم تحويله للجمارك الستيفاء 

الرسوم.

غياب القوانين واإلجراءات الرادعة 
للمهربين

لقيام  للمهربين، ويأسف  الرادعة  القوانين  ويؤكد جابر غياب 
أو  المواطن  مع  المشاكل  بحل  أحيانا  الجمركية  الضابطة 

المهرب دون اللجوء للقضاء بتغريمه.
)عندما يحولون واحدا من هؤالء إلى النيابة، فإنه يتم  وقال: 
أن  للبترول، مع  العامة  للهيئة  قانون  لعدم وجود  ملفه  إغالق 
مثل هذه الجرائم تدرج تحت بند الجرائم االقتصادية ويجب 
بقوانين  نطالب  لذا  لها،  ووفقا  ألنظمتها  استنادا  محاكمتهم 

للبترول  العامة  للهيئة  قانون  أي  يوجد  ال  ولألسف  رادعة، 
حاليا، وإن كان مشروعه قد طرح بالقراءة األولى والثانية على 

مجلس الوزراء واعتراضنا عليه.
بينما يؤكد الرائد براهمة، أن القوانين التي ترتكز عليها الهيئة 
للبترول في أغلب الحاالت تتعلق بالجمارك والمكوس  العامة 
للهيئة  الحصري  الحق  أعطى  والذي  الوزراء  مجلس  وبقرار 
القيام  من  أخرى  جهة  أي  ويمنع  الستيراده  للبترول  العامة 

بإدخاله. 
ويقول: )ال يتم تغريم أي ضبطية من ضبطيات البترول نهائيا، 
بحقهم  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  العامة  للنيابة  وتحال 
أحيانا،  وقوي  رادع  اإلجراء  وهذا  وحبسهم،  تغريمهم  ويتم 
والمضبوطات  المركبات  بحجز  نقوم  الحاالت  بعض  وفي 
واستكمال  بتغريمه  قرارا  النيابة  أن تصدر  إلى  ومصادرتها 
15 يوما وتجديده  ويتم حبسه وتوقيفة  القانونية،  اإلجراءات 

لمدة 15 يوما أخرى(.
لكن الرائد براهمة يؤكد، أن القوانين بحاجة إلى تعديل، على 
معها  نتعامل  التي  )الظاهرة  قال:  كمال  ألنه  أشد  تكون  أن 
أن  يجب  الذي  القانون  تطبيق  في  للتشدد  وبحاجة  خطيرة 
الممكن  فمن  المهربين،  على  العقوبات  ويشدد  شامال  يكون 
أن نعتقل المهرب ونحوله ويتم توقيفه ولكن في النهاية تفرج 
وجود  غياب  بسبب  اإلجراءات  استكمال  لعدم  عنه  النيابة 

قانون رادع(.
الملفات  فتح  إجراءات  في  بالتحسين  فيطالب  صوفان،  أما 
هذه وأنها تحتاج إلى إجراءات وإثباتات للتأكد من أنه ليس 
فواتير  تزوير  أو  وهمية  صفقات  أو  ملفات  أو  تالعب  هناك 

مقاصة وغيره.

في النيابة قضايا منظورة بتهمة غسل 
األموال والجريمة األصلية تهرب ضريبي!

أما فراس مرار - نائب مدير وحدة المتابعة المالية في وحدة 
هيئة مستقلة مقرها  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب/ 
سلطة النقد، فقال: )نيابة الجرائم االقتصادية لم تقم بإجراءات 
ألنها تعاني من حلقة مفقودة، أن المعلومات المالية المرتبطة 
التحقيق  جهات  عند  موجودة  ليست  المهربين  باألشخاص 
المتابعة  لوحدة  اإلجرائي  الدور  في  يأتي  وهذا  واالدعاء، 
المالية وفق القانون التي تعنى بجرائم غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب والجرائم األصلية، فلدينا حلقة مفقودة على مستوى 
القوانين، وأن  اإلجراءات وحلقة مفقودة أخرى على مستوى 
يتم تنفيذ القانون في الجريمة األصلية وهي التهرب الضريبي 

ال يعني أنه ال يمكنك استخدام جريمة غسل األموال(.
الجمركية  الضابطة  قيام  القانون،  )المطلوب إلنفاذ  وأضاف: 
أو األمن الوقائي باإلجراءات المطلوبة بإحالة ملفاتها لوحدة 
المتابعة المالية وفق القانون، للقيام بالتحليالت المالية التي 
تدعمها في تقوية الملف عند ذهابها للنيابة العامة عندما يكون 
الوحدة، واالستخباراتي  به  الذي تقوم  المالي  مكتمال بشقيه 
الذي تقوم به جهات إنفاذ القانون أمام النيابة، وستكون هناك 
قضية ويمكن إصدار أحكام فيها حيث توجد اآلن في النيابة 
قضايا منظورة بتهمة غسل األموال والجريمة األصلية تهرب 

ضريبي(.

الباحث مسيف جميل المقدم لطفي ابو ناصر

سهيل جابر- نقيب شركات محطات الوقود

الرائد أمجد براهمة

غسان  صوفان
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قيادة »القفص الحديدي«
الصهيوني  االستيطاني  االستعمار  مشروع  تزاوج  أن  منذ 
الفلسطينيون  أصبح  البريطاني،  االستعماري  بالمشروع 
التاريخ.  شهدها  التي  المظلوميات  أكبر  من  لواحدة  ضحية 
وقد وضعهم ذلك في تحد مزدوج، لم ينجحوا في التغلُّب عليه 
مادية  مقاومة  أدوات  تطوير  على  القدرة  وهو:  اللحظة،  حتى 
وجوديًا  استهدفهم  الذي  الصهيوني  االستيطاني  لالستعمار 
للمنظومة  سياسية  مقاومة  وأدوات  التطهير؛  أشكال  بكافة 
بلفور وحتى  من  والمتدحرجة  الحاضنة  الغربية  االستعمارية 
ترامب. وقد وصف المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي قصة 
فشل النضال الفلسطيني إلقامة الدولة بـ»القفص الحديدي«، 
القيادات  خيارات  سوء  الحال،  بطبيعة  إليه،  انضاف  الذي 

الفلسطينية المتوالية.  
حيِّز  من  )اللهم  الفلسطينية  للقيادة  المدوِّي  الغياب  ظل  وفي 
الالذعة(، على كافة مستوياتها، في ذروة  السياسية  الفكاهة 
مدن  وبقية  اهلل  رام  على  الصهيوني  االحتالل  قوات  هجوم 
بعد  الخجول  وظهورها  الغربية،  الضفة  ومخيمات  وقرى 
على  ال  السؤال،  طرح  من  بد  ال  جزئيًا،  العاصفة،  هدأت  أن 
منظمة  قيادات  وعلى  بل  وحسب،  الفلسطينية  السلطة  قيادة 
في  برنامجكم  هو  ما  فصائلها:  بكافة  الفلسطينية  التحرير 
الجواب  إذ  عبثي،  انتظار  انتظار جواب هو  ولعل  المواجهة؟ 
المعد سلفًا، والمسجل صوتيًا على مايبدو، هو، خالصة بيان 
األسبوع  نهاية  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
و»نبذ  الدولي؛  بالمجتمع  االستنجاد  ومؤداه:  الماضي، 
الالزمة  على  حتى  المرة،  هذه  التأكيد،  دون  وكن  العنف«؛ 

المبتذلة بالدعوة إلى »المقاومة الشعبية السليمة«.
االستنتاج الواضح أن القيادة الفلسطينية، ال تراجع التجارب 
التاريخية، ليس على إطالقها، بل تجاربها هي بالتحديد، ذلك 
المليء باألخطاء،  أنها ما تزال قابعة في »القفص الحديدي« 
على  الكارثي  والوجودي  السياسي  األثر  ذات  والخيبات، 
الصهيونية  القيادة  فإن  وبالمقارنة،  الفلسطيني.  الشعب 

في  ماضية  تزال  ما  االستيطاني-إسرائيل،  االستعمار  لدولة 
ضمن استراتيجية واضحة يتناوب، وأحيانًا  خدمة »شعبها« 
يتزامن، إلنجازها مشروعان متكامالن رغم أنهما يعبِّران عن 
تيارين صهيونّيين من العبث التمييز بينهما: اليمين واليسار. 
و»الجدار  الحديدي«  »الجدار  هما:  المشروعان  هذان 
عنف  لمواجهة  الفلسطينية  القيادة  بنته  جدار  فأي  الطيِّب«.  
إال  تبن  لم  وهي  اآلن،  أمامها  خيار  وأي  الجدارين؟  هذين 

جدارًا من حرير، وال يكاد؟ 

عنف »الجدار الحديدي«
االستراتيجية  أعمدة  أبرز  الحديدي«  »الجدار  مفهوم  ل  يشكِّ
دولة  في  السياسية  والتيارات  للحكومات  العابرة  الصهيونية 
االستعمار االستيطاني-إسرائيل لمواجهة الشعب الفلسطيني. 
وقد بدأ زئيف جابوتنسكي بالتنظير لهذا المفهوم منذ برنامج 
هلسنكي في العام 1906، بعد عام واحد على إلغاء مشروع 
أوغندا، والتقاء المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني 

بالمشروع االستعماري البريطاني كما ذكر آنفًا.
كاستراتيجية  بوضوح،  ظهر  الحديدي«  »الجدار  ولكن 
صهيونية، في العام 1923، حين تبلورت تنظيرات جابوتنسكي 
مخطط  إقصائية  من  الرغم  وعلى  العربية«.  »المسألة  حول 
التي  اليهودية  الدولة  إقامة  حول  وأفكاره  جابوتنسكي 
واعترافه  فلسطين،  في  عربي  مليون  يعيقها  أن  ينبغي  ال 
ينبغي  ال  التي  كـ»أهالي«  السياسية  طموحاتهم  بـ»شرعية« 
فقد  األحوال…  من  حال  بأي  سياسي  كيان  في  تترجم  أن 
أوضح جابوتنسكي في مقالين متتابعين، يعبِّران عن »عدالة« 
»الجدار  هما:  نظره،  وجهة  من  و»أخالقيتها«  الصهيونية 
الحديدي 4/ 11/ 1923« و»أخالقيات الجدار الحديدي 11/ 
في  الصهيوني  الكيان  وجود  استمرارية  أن   ،»1923  /11
ومؤدى  التنفيذ،  موضع  الحديدي«  »الجدار  بوضع  فلسطين 
الفلسطينيون  العرب  يتخلى  لن   )1( أنه:  في  ص  يتلخَّ ذلك 
على  وسيعملون  اليهودي،  الكيان  لصالح  طواعية  وطنهم  عن 
مقاومته؛ )2( المهمة العظمى للحركة الصهيونية، ومن بعدها 
دولة االستعمار االستيطاني-إسرائيل، تتجلَّى في بناء »جدار 
لرغبتهم  الفلسطينيين  العرب  تحقيق  دون  يحول  حديدي« 

بعده  ومن  بلفور  وعد  نه  أمَّ ما  وهذا  اليهودي،  الكيان  تصفية 
حتى  المتحدة  لألمم  الدولية  والحاضنة  االنتداب«،  »صك 
»الجدار  اقتحام  عن  العجز  حالة  تكريس  سيتم   )3( اآلن؛ 
بإحداث رضة في الوعي الفلسطيني، حدَّ صهره،  الحديدي« 
تعززها  التي  الصهيونية  بالسيطرة  التسليم  إلى  دومًا  تقود 

قوة الردع المتنامية.     
وقد تواصلت فلسفة الجدار الحديدي على امتداد قرن كامل، 
في  المفهوم  تجليات  التي توضح  الكتب  العديد من  وصدرت 
وعرب  فلسطين«  »عرب  تجاه  الرسمية  الصهيونية  السياسة 
الجوار العربي لفلسطين بعد العام 1948، ربما أهمها كتاب 
العربي«.  والعالم  إسرائيل  الحديدي-  »الجدار  شاليم  آفي 
في:  )االستراتيجية(  السياسية-الممارسة  هذه  برزت  وقد 
البناء المتصاعد لقوة الردع العسكري؛ وعدم السماح بقيام، 
أو على األقل، االعتراف بكيان وطني فلسطيني؛ واالستمرار 
»الجدار  قوة  من  تعزز  ودولية  إقليمية  تحالفات  إقامة  في 

وتحمية قانونيًا، وتطبِّعه.  الحديدي« 
في  الحديدي«،  »الجدار  استراتيجية  اتخذت  فقد  وعليه، 
علي  شتى  صورًا  والنتاجات،  والممارسات  السياسات 
وبخاصة  لفلسطين،  الصهيوني  االستعماري  التاريخ  امتداد 
حيث   ،1967 العام  في  والعربية  الفلسطينية  »النكسة«  بعد 
لـ»هوس  جنونيًا  تصاعدًا  األخيرة  سنة  الخمسين  شهدت 
ًة،  مرَّ ألون،  يغال  الفاشي  وصفه،  الذي  الحديدي«  الجدار 
محطاته،  بأبرز  ر  نذكِّ أن  يمكن  هنا،  المتراكم«.  بـ»الردع 
النووي  شمشمون«  »خيار  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 
بتعبير شمعون  بتعبير ليفي أشكول أو »خيار اليوم الماطر« 
 1985 رابين  إسحق  الحديدية«  »القبضة  1958؛  بيرس 
الفاصل«  »الجدار  1987؛  العظام«   »تكسير  وسياسة 
الحديدية«  »القبة  2002؛  شارون  أرئيل  الواقي«  و»الدرع 
أولمرت  إيهود  المصبوب«  »الرصاص  2007؛  بيرتس  عمير 
العسكرية  العلميات  من  العشرات  وغيرها   …2008-2009
لبناء  المشاريع  وعشرات  والعرب،  الفلسطيني  الشعب  ضد 
العسكرية،  والوحدات  الكيان،  حول  والجدران  األسيجة 
لجهازي  االستخبارية  والعمليات  وغيرها،  »مسادا«  نحو 
»دماغ  جعلت  هذه،  الردع  قوة  و»الشاباك«.   »الموساد« 
محمود  وصفها  كما  من جسمها«،  أكبر  العسكري  إسرائيل 
تحقيق  في  الجزئي  نجاحها  من  الرغم  وعلى  مرة.  درويش 
كذلك  أنها  إال  الحاالت،  بعض  في  الحديدي«  »الجدار  هدف 
»النزعة  ال  »العسكرة«  هوس  في  نفسها  إسرائيل  أوقعت 
في  وحسب. أي ما أحالها إلى »دولة انتحارية«  العسكرية« 

حق نفسها بتعتبير جيل أنجار.

عنف »الجدار الطيب«  
»الجدار  قيام  أعلنت إسرائيل   ،1976 الثاني  كانون   26 في 
جنوب  على  المباشرة  غير  سيطرتها  لتفرض  الطيب«، 
يقاتلون  محليين«  »وكالء  عبر   ،2000 العام  حتى  لبنان، 
ويعبر  اللبنانية.  المقاومة  وقوى  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وقع  من  قبول  عن  ظاهره،  في  الطيب«،  »الجدار  مفهوم 
تحسين  بغية  معه  والتعاون  باالستعمار،  االستعمار  عليهم 
وكالة  فيتضمن  الداخلية،  بنيته  في  أما  المعيشية؛  أوضاعهم 
ما  المستعَمرين، ضمن  أمن  ال  أمنه  في حفظ  االستعمار  عن 
 Iron hand with a يعرف في التعبير اإلنجليزي المبتذل

velvet glove »القبضة الحديدية في قفاز مخملي«. 
كان الراحل غير المأسوف عليه، شمعون بيريس، وزير الحرب 
بأعلى  الحالية  الفلسطينية  القيادة  شاركت  والذي  حينه،  في 

ط في »شبهة« التحليل السياسي، ال بدَّ من تفسير ثقافي-تاريخي للعجز  دون التورُّ
التام، والتصاعدي، الذي تتسم به القيادة الفلسطينية على مستويين: األول، مواجهة 
ل الصهيوني السياسي والعسكري؛ واآلخر، مواجهة اإلجماع الفلسطيني على  التغوُّ
فشل الخيارات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تحديدًا بعد اتفاقية أوسلو، 
ل عنها نحو خيار المواجهة المفتوحة، والمقاومة غير المقننة، ال أمنيًا  وضرورة التحوُّ
ابتداًء، من إعادة االعتبار إلى   ، التفسير ال بدَّ وال سياسيًا، مع العدو. ولتأطير هذا 
األدوات البالغية في فهم الواقع وتوصيفه، ذلك أن »اللغة« التي تشكِّل البالغة 
السياسية الفلسطينية اليوم أصبحت جزءًا من المشكلة، إذ أن اللغة مؤشر مفتاحي 

على جذرية التفسير أو تواطئه. 

الحدث - عبد الرحيم الشيخ 

تقرير
سلطة الجدار الحريري



9 الثالثاء 18 كانون أول 2018 م I العدد القادم الثالثاء 22 كانون ثاني 2019 م I العدد I 114 السنة الخامسة www.alhadath.ps
Tuesday 18th Dec 2018  I  Next Issue Tuesday 22th Jan 2019  I  No. 114  I  Fifth Year

»الجدار  لفكرة  المؤدِلج  لها في جنازته، هو،  مستوى تمثيلي 
الطيب«. ومؤدى تلك الفكرة أن الطريقة المثلى للسيطرة على 
»طيبة«  عالقة  شبكات  إقامة  هي  العاملي،  اللبناني  الجنوب 
يكمل  فيما  لهم،  المدنية«  »الشؤون  وتيسير  »األهالي«،  مع 
األمنية،  وشبكتها  عمالؤها،  حرسه  الذي  األمني«،  »الحزام 
لبنان  مركز  في  مارونية  مليشيات  من  معهم  والمتواطئين 
والتي ارتكبت على يدها المذابح في صبرا وشاتيال، وضبية، 
وغيرها. وكانت فلسفة بيريس تقوم على قناعة مؤداها أن ما 
يعرف بالجانب اإلنساني )الصحة، العمل، الزراعة، التموين، 
مهمة  إال  ليست  والتصاريح…  األقارب،  وزيارات  البريد، 
ل، في جوهره، واقعًا جيو- فرعية لـ»الجدار الطيب« الذي شكَّ
سياسيًا جديدًا تمكنت فيه إسرائيل من الحفاظ على أمنها عبر 
المرويات  ذات  فاطمة«،  »بوابة  عبر  يتنقلون  محليين،  وكالء 
بزاوية  اليوم  واقعها  تغير  والتي  تسميتها  لسبب  المتعددة 
القوة  جبروت  مسخرت  التي  كال  كفر  قرية  في  درجة   180
العسكرية الصهيونية بعد البدء بتنفيذ مهزلة »درع الشمال« 

في مواجهة أنفاق المقاومة.  قرب مستوطنة »ميتوال« 
ولعله من الضروري التأكيد أن سياسة »الجدار الطيب« جاءت 
المتمثلة  الداخلية  اللبنانية  األزمة  لعمق  ثاقب  تشخيص  بعد 
بالحرب األهلية، والصراع الطائفي، واالنقسامات التي أسالت 
منظمة  وضرب  أمنه«،  لـ»حفظ  الصهيوني  التدخل  لعاب 
ل  التشكُّ في  اآلخذة  اللبنانية  والمقاومة  الفلسطينية  التحرير 
 1978-1984 الحر«   لبنان  »دولة  لقيام  كان  وقد  حينها. 
الواضح في  األثر   ،1978 نيسان   18 بقيادة سعد حداد في 
إنجاح »عملية األرز«، التي وضعت خططها في العام 1976، 
في العام 1982  وصارت تعرف الحقًا باسم »سالم الجليل« 
والتي كانت »حرب خيار« في مقابل »حروب الضرورة«، كما 
وصفها مجرم الحرب ميناحيم بيغن، ما برر استباحة الدولة 

اللبنانية و»سيادتها«.   
صار لـ»الجدار الطيب«، إذن، وظيفتان: السيطرة على النشاط 
والمهدد  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  والثوري  العسكري 
الدوريات وغيرها؛  لشمال فلسطين وقاعدة انطالقها لعمليات 
والمعبر لالحتالل الصهيوني للتحكم في سياسة لبنان ونظام 
بـ»الجدار  األمني«  بـ»الحزام  عرف  ما  ارتبط  وهنا،  حكمه.  
)بجدار فاصل، وتنسيق  وصار أحدهما يكمل اآلخر  الطيب« 
أمني بمفردات اليوم(، وتحت مسمى مطابق تمامًا لما يجري 
الصهيونية لجنوب  اليوم وجرى سابقًا هو »اإلدارة المدنية« 

منها األكثرية الصامتة والمتواطئة. لبنان التي »استفادت« 
ادية« إلى »جيش  ولكن ذلك كله، من »دولة لبنان الحرة الحدَّ
المقاومة  ضربات  تحت  ينجح  لم  اللَّحدي«،  الجنوبي  لبنان 
رحيل  بعد  سنامها  ذرورة  بلغت  التي  واللبنانية،  الفلسطينية 
وبروز  تونس،  إلى  وقواتها  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
المقاومة اإلسالمية التي تجلت ذروة سنامها في حزب اهلل، 
 ،2000 أيار  من  والعشرين  الخامس  في  الصهاينة  حتى 
اللذين  األمني«  و»الحزام  الطيب«  »الجدار  كلفة  زادت  حين 
شمال  في  الصهيونية  المستوطنات  حماية  من  يتمكنا  لم 
معه.  المتواطئين  وال  وجنوده،  االحتالل  جيش  وال  فلسطين، 
الذي وقفت  بـ»الخط األزرق«  هنا، انسحبت إسرائيل مكتفية 
عليه قوات األمم المتحدة »اليونيفيل« بعد صدور القرار 425 
 11 في  المغربي  دالل  عملية  أعقاب  في   1978 آذار   19 في 
آذار 1978. وبعدئذ، سيطرت المقاومة اللبنانية على الجنوب 
الذهبية  معادلتها  وتمكنت من فرض  بأسره،  ولبنان  اللبناني، 
للصهاينة،  قوة ردع  والمقاومة«، وشكلت  والشعب  »الجيش، 

وبخاصة بعد انتصار تموز 2006. 

عنف »الجدار الحريري«
لت لحظة أوسلو، وتأسيس السلطة الفلسطينية في العام  لقد شكَّ
الجدارين  التقاء  في  ومفارقة،  فارقة،  تاريخية  لحظة   ،1994
في  العسكرة  نزعات  تصاعدت  إذ  و»الطيب«،  »الحديدي« 
»الجدار الحديدي« على نحو غير مسبوق، وُأطلق العنان لدولة 

»الجدار  االستعمار االستيطاني-إسرائيل لممارسة سياسات 
الطيب« على نحو تام، وبختم وطني فلسطيني بمسميات عدة، 
تطبيع،  اقتصادي،  تعاون  أمني،  تنسيق  مدنية،  شؤون  منها: 
ولكن  ذلك.  وغير  اإلسرائيلي…  المجتمع  مع  تواصل  لجان 
وبخاصة  المقاومة،  خيار  شيطنة  هو  كله،  ذلك  من  األخطر 
وما   ،2004 العام  في  عرفات  ياسر  الراحل  استشهاد  بعد 
البطل«  لـ»تفكيك  وبالغية  وسياسية،  أمنية،  حمالت  من  تاله 

الفلسطيني. 
وعلى الرغم من صدقية المقارنة، وواقعيتها، بين الحالة اللبنانية 
إال   ،2004 العام  منذ  الفلسطينية  والحالة   ،2000 العام  قبل 
القيادة  بأن  االستنتاج  دون  تحول  أن  ينبغي  ال  قسوتها  إن 
الفلسطينية، لم تكتف بالشروط الجائرة لـ»القفص الحديدي«، 
أشبه  بخيارات  تزال،  وال  »القفص«  داخل  نفسها  كبَّلت  بل 
السلمية«،  الشعبية  »المقاومة  مؤداها:  المواجهة  في  بالوهم 
وتجريم غيرها، وممارسة العنف المادي، عبر األجهزة األمنية، 
ضد من يمارس، أو حتى يدعو إلى ممارسة، خيارات المواجه 
»الحديدي«  القيادة  »قفص«  ضيق  من  زاد  وقد  المسلحة. 
وغزة  لبنان  في  المقاومة  خيارات  بنجاح  البسيطة  المقارنات 
بكسر أسطورة الجدارين الصهيونيين المذكورين آنفًا؛ وعدم 
لخدمة  السياسي  توظيف  في  حتى  الفلسطينية  القيادة  نجاح 
توظيف  في  أبدعت  التي  الصهيونية  القيادة  قبالة  المدني، 

المدني لخدمة السياسي.
تجاربها  تراجع  ال  الفلسطينية  القيادة  إن  القول،  خالصة 
يبدو،  ما  وعلى  أخطائها،  من  تتعلم  أنها  يبدو  وال  التاريخية، 
أن األمر الوحيد، الذي نجحت فيه القيادة الفلسطينية، ما دام 
الحديث عن »الجدران«، هو بناء »جدار حريري«، ال وجود له 
إال في مجاز التعبير عن أردأ أنواع الواقعية السياسية. وعلى 
الرغم من ظهور تحليالت ومقاربات سياسية حالمة، تدعو إلى 
البحث في استنساخ التجربة السياسية اللبنانية، بحيث يصوغ 
الفلسطينيون معادلة سياسية تحتضن المقاومة، المتمثلة في 
حركتي المقاومة اإلسالمية-حماس وحركة الجهاد اإلسالمي 
التحليالت  هذه  أن  إال  الفلسطينية،  العسكرية  األذرع  وبقية 
»السيادة«  وأهمها  التجربتين،  بين  الفوارق  من  الكثير  تغفل 

رئيس  وصف  التي  الفلسطينية،  الحالة  في  بسفور  الغائبة 
يكون  ربما  هنا،  سلطة«.  بال  »سلطة  بأنها  سلطَته  سلطتها 
»الجدار  مستنقع  من  الخروج  تجربة  في  التأمل  األجدى  من 
الراحل  وصف  لقد  الحديدي«.  »الجدار  واختراق  الطيب«، 
فمنعت  فلسطينية«،  »فرساي  بكلمتين  أوسلو  سعيد  إدوارد 
لم  لكنَّها  الرسمية،  ذاكرتها  من  ونفته  كتبه،  تداول  السلطة 
ر الكثيرون قصيدته  تمنع تداول كتب محمود درويش، الذي فسَّ
لها عالقة  بمفردات سياسية  »للحقيقة وجهان والثلج أسود« 
مدريد  مؤتمر  بين  وبخاصة  عرفات،  ياسر  الراحل  بالشهيد 
1991 وتوقيع اتفاقية أوسلو 1993، حدَّ أن محمود درويش 
غيَّر بعض مفرداتها، لكنَّها بعد التغيير وقبله، ال تزال صالحة، 

للقراءة، واالعتبار: 

لُج َأْسَوُد فوق َمدينتَنا  للَْحقيَقة َوْجهان، َوالَثّ
 َلْم َنُعْد قادرين على الْيْأس أْكثَر مما َيئْسنا..

ور واثَقًة ِمْن ُخَطاَها   والِنّهايُة َتْمِشي إلى الُسّ
ْمِع، واثقًة ِمْن ُخطاها   َفْوَق هذا الْبالط الُْمبِلّل بالَدّ

 مْن سُيْنزُل َأْعالمنا: َنْحُن، أم ُهْم؟ َوَمْن 
 سْوف يتلو علْينا »ُمعاَهَدة اليْأِس، َيا َمِلَك االْحِتَضاْر؟

 ُكُلّ َشْيٍء ُمَعُدّ لنا سَلفًا، مْن سيْنزُع َأْسماءَنا 
تنا: َأْنَت أْم ُهْم؟ َوَمْن سْوَف يْزرُع فينا   عْن ُهوَيّ

 ُخْطَبَة الّتيِه: »َلْم َنْسَتِطْع َأْن َنُفَكّ الِْحصاْر
الم، وَنْنجو..«   َفلُْنسِلّْم مفاتيَح ِفْرَدْوِسنا لرسوِل الَسّ

ُس َسْيفًا َلنا  عاُر الُْمَقَدّ  للحقيقِة وْجهاِن، كان الِشّ
 َوَعَلْينا، َفماذا َفَعلَْت بَقلَْعتنا َقْبَل هذا الَنّهار؟

هاَدَة، لكَنّ َعْرَشَك َنْعُشْك   َلْم ُتقاِتْل ألَنّك َتْخشى الَشّ
 فأْحِمِل الَنّْعَش كي َتحَفَظ الَْعْرَش يا َملك االْنِتظاْر 

 إَنّ هذا السالم َسيْتُرُكنا ُحْفَنًة مْن ُغباْر..
 َمْن سيْدفُن َأيامنا َبْعدَنا: َأْنت.. َأْم ُهْم ؟ َوَمْن 
 سْوَف يْرَفُع راياتهْم َفْوق َأْسواِرنا: َأْنَت.. َأْم 

 فارٌس يائٌس؟ من ُيعّلُق أْجراسهم َفْوَق رْحلِتَنا 
 َأْنَت.. َأْم حارٌس بائٌس؟ ُكُلّ شيء ُمَعُدّ َلَنا 
فَلماذا تُطيلُ التفاوض، يا ملك االْحتضاْر؟
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عام  مدير  لسان  على  الحدث  لـ  قالت  واآلثار  السياحة  وزارة 
المتاحف والتنقيبات فيها جهاد ياسين، إن القرار بقانون )قانون 
التراث الثقافي الجديد( رقم 11/2018 والذي تم توقيعه مؤخرا 
الجريدة  في  ونشره  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  قبل  من 
الرسمية في عددها 16 لسنة 2018، ينص على حماية أي مبنًى 
إضافة   ،1917 عام  قبل  ما  إلى  إنشائه  تاريخ  يعود  تاريخي 
وتراثية  ثقافية  قيمة  بعد ذلك وتحمل  ما  بنيت  التي  المباني  إلى 
وتاريخية أو قيمة جمالية أو فنية أو دينية أو معمارية أو روحية 
أو رمزية أو تحمل أهمية اقتصادية أو طبيعية، بشرط وضع خطة 
المبنى  أن هذا  بذلك على  المختصة  الوزارة  موافقة  أو  لحمايته 

يجب حمايته.
وأكد ياسين، أن وزارته تعمل حاليا بالتعاون مع بلدية رام اهلل 
لحماية المباني المنفردة الموجودة في القرى والمدن، مشيرا إلى 
وجود إشكالية تحتاج لعالج وهي المباني المنفردة خارج إطار 
التي  المناطق  محدودية  إلى  إضافة  التاريخية،  والمدن  البلدات 
يسمح فيها بالبناء والترميم، مشيرا إلى عدم قيام وزارته بإعطاء 
التاريخية، كما  للمباني  الماضية  الفترة  أي ترخيص هدم خالل 
وأن وزارة السياحة واآلثار تعمل على ترميم هذه المباني وإعادة 

استخدام الحجارة من جديد.
وشدد مدير عام المتاحف والتنقيبات في وزارة السياحة واآلثار 
بغض  مهمة  والتراثية  التاريخية  المراحل  كل  تعتبر  وزارته  أن 
 1917 النظر عن تاريخ إقامتها، مشيرا إلى أن اختيار التاريخ 

كان من قبل مجموعة من العاملين في مجال التراث الثقافي.
التاريخية،  المباني  لتملك  واآلثار  السياحة  وزارة  سعي  وحول 
قال ياسين لـ الحدث، إن إدخال المباني التاريخية على مستوى 
فلسطين ضمن ملكية وزارته أمر يحتاج إلى موازنة كبيرة جدا، 

بناية  بتملك  الوزارة  قامت  حال  في  إشكالية  يخلق  الذي  األمر 
معينة فإنها ستكون أمام قرارين إما الهدم أو التعويض المادي.

بالتعاون  التي تعدها وزارة السياحة واآلثار  وبذلك، فإن الخطة 
جاهزة،  ياسين،  قول  حد  على  القروية  والمجالس  البلديات  مع 
ومن المتوقع أن يتم المصادقة عليها قريبا من قبل وزارة الحكم 
الوزارة  رغبة  أن  إلى  مشيرا  القديمة.  المباني  لحماية  المحلي 
فردي  حق  هناك  وإنما  تكفي  ال  المباني  استمالك  في  وحدها 
التي  األبنية  مشكلة  على  مشددا  والقضاء.  القانون  فيه  يحكم 
إدراج هذين  لعدم  نظرا  تعود  رام اهلل مؤخرا  مدينة  هدمت في 

المبنيين ضمن خطة الحماية التي لم تقر بعد.
وبدورها، أكدت بلدية رام اهلل في تصريح صحفي لها، اعتزازها 
وأنها حريصة  مكوناته،  بكل  للمدينة  والتاريخي  الثقافي  باإلرث 
كل الحرص على حمايته بما يضمن تعزيز ذاكرة وتاريخ وتراث 
المدينة، وجاء التعبير عن ذلك  بحسب البلدية بالتعاقد مع مركز 

بين  كبيرا  نقاشا  الله  رام  مدينة  في  مؤخرا  هدمهما  عملية  أثارت  تاريخيان  مبنيان 
النخب والشعب حول ما أسماه البعض بـ “توغل االستثمار في التاريخ”. وبعيدا عن 
االتهام، تعتبر المباني التاريخية مهمة كجزء من الهوية الوطنية والحضارية للشعب 
الفلسطيني وهو األمر الذي ال يختلف اثنان عليه، ولكن حيثيات مسألة الهدم هي 
المحور الذي يتم النقاش في إطاره دون إغفال االعتبارات التاريخية والوطنية والقيمية 
للمباني التاريخية، خاصة بوقوع فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي، الذي يحاول 

جاهدا من أجل طمس المعالم الحضارية والتاريخية والمعمارية الفلسطينية.

الحدث - سجود عاصي

تقرير
بين االحتالل واالستثمار

عقوبات “غير كافية” على المخالفين الذين يقومون بهدم المباني القديمة مقابل االستثمار  

الحفاظ على المباني القديمة هو حفاظ على ذاكرة المكان والزمان واألشخاص  

استغالل االحتالل للمباني القديمة لخلق فردية جديدة مقابل الفردية الفلسطينية وإعادة تملك وتزوير   
ما يمتلكه الفلسطيني 
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حفظ التراث في بيت لحم عام 2016 من أجل مراجعة وتحديث 
مخطط  إعداد  على  البلدية  وتعكف  كما  التراثية،  المباني  سجل 
حماية للمادة رقم 35 من قرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن 
التراث المادي الثقافي وتقديمه لوزارة السياحة من أجل حمايتها 
المنفردة  التاريخية  والمباني  القديمة  البلدة  أحكام  إقرار  لحين 
من قبل وزارة الحكم المحلي، مشددة على أنها لم تمنح الموافقة 
على أي قرار بالهدم إال باالستناد إلى الوزارة ذات الصلة ولمبان 
لم تدرج ضمن قائمة المباني التاريخية المحمية، ورفضت البلدية 
المحمية  التراثية  المباني  من  لعدد  قدمت  بالهدم  طلبات  بدورها 

مثل قصر الحمراء ومجلس أمناء جامعة بيرزيت وغيرها.
جامعة  في  واألستاذ  الفلسطيني  للمتحف  السابق  المدير  وقال 
للعمارة  وثيقا  ارتباطا  هناك  إن  الهواري،  فهمي  د.  لحم  بيت 
التقليدية والتراثية بتاريخ الشعوب وتراثها وهويتها، وأي موروث 
معماري هو نتيجة تراكمات حضارية على مر العصور ألي شعب. 
التقليدية  التراث المعماري الفلسطيني والعمارة  مشيرا، إلى أن 
الفلسطينية تمثل مجموع التقاليد التي توارثها األجيال منذ آالف 

السنين في فلسطين. 
الجزيئيات  من  عددا  تمثل  العمارة  أن  إلى  الهواري،  وأشار 
ومكونات الهوية المعمارية لفلسطين، وهي بالتالي مكونات لهوية 
وطنية وقومية للشعب الفلسطيني إلى جانب التاريخ والحضارة 

واللغة والتراث.
المباني  على  “الحفاظ”  سياسة  اإلسرائيلي  االحتالل  وينتهج 
التاريخية الفلسطينية بشكل انتقائي على مدار 50 عاما، وتغيير 
مالمحها الفلسطينية بحسب الهواري. كما ويقوم االحتالل بهدم 
في   2002 عام  حدث  كما  واألثرية،  المعمارية  المعالم  وطمس 
التاريخية  واألحياء  لألبنية  تدمير  من  المثال  سبيل  على  نابلس 
عام  الفلسطينية  القرى  مئات  بتدمير  قيامه  جانب  إلى  القديمة، 
بحق  العرقي  والتطهير  القسري  التهجير  عملية  ضمن   1948

الفلسطينيين.
والمباني  الحجارة  على  االحتالل  أن حصول  الهواري،  وأضاف 
من  الخمسينيات  منذ  معروفة  إسرائيلية  سياسة  هي  القديمة 
القرن الماضي عندما أخذ حجارتها وأعاد استخدامها في بناء 
سابقا  حدث  مثلما  وقديمة  معروفة  ممارسات  وهي  مستوطناته، 

أسماء  بإعطائها  يقوم  حيث  وبيسان،  وطبريا  واللد  حيفا  في 
جديدة توحي بأنها ليست عربية أو فلسطينية.

عقوبات “مخففة” للمخالفين!
وبما يتعلق باالستثمار وما حدث مؤخرا في مدينة رام اهلل، أكد 
الهواري لـ الحدث، أن الدوافع االقتصادية واالستثمارية وجناية 
المباني  هدم  إلى  تؤدي  التي  األسباب  أهم  أحد  هي  األرباح 
في  منفردة  حالة  ليست  فلسطين  أن  مضيفا  التاريخية،  القديمة 
يتم  بحيث  العربية،  الدول  في  الحاالت  من  الكثير  فهناك  األمر 
شراء األراضي التي تحتوي على مباني قديمة من قبل مستثمرين 
يقومون بهدمها من أجل بناء عمارات استثمارية بغض النظر عن 
أهميتها التراثية التي تقع على عاتق السلطات المختصة بالحفاظ 
على التراث المعماري، والتي يتوجب عليها العمل من أجل وقف 

هذه الظاهرة ووضع التشريعات الالزمة من أجل منع حدوثها.
الذي  واآلثار  السياحة  وزارة  قانون  أن  إلى  الهواري،  وأشار 
على  وتثبيته  تطبيقه  يجب  “ممتاز”  قانون  هو  مؤخرا  سنه  تم 
قبل  ما  المباني  على  يقتصر  أنه  من  الرغم  وعلى  الواقع،  أرض 
قيمة  تحمل  التي  المباني  كل  بحماية  يقضي  أنه  إال   1917 عام 
السلطات  عاتق  على  يقع  الذي  األمر  وهو  جمالية  أو  تاريخية 
وعقوبات  مالية  غرامات  فرض  إلى  داعيا  بحمايتها،  المختصة 
مسؤولين  وأشخاص  مستثمرين  )من  المخالفين  على  مشددة 
عن الهدم(، خاصة وأن المستثمرين يستهترون بالغرامة المالية 
البسيطة على حد وصف الهواري، حيث إنهم يجازفون باالستثمار 

ويدفعون هذه الغرامات. 
وفي لقاء خاص مع الحدث، قال أستاذ علم االجتماع في جامعة 
التاريخية  األبنية  على  المحافظة  إن  السقا،  أباهر  د.  بيرزيت 
ومجسمات  مجرد حجارة  ليست  أنها  باب  من  تأتي  الفلسطينية 
وحياتها  المدينة  بتاريخ  باألساس  مرتبطة  هي  وإنما  معمارية 
االجتماعية وحيوات الناس المختلفة، وبالتالي الحفاظ عليها هو 
الذين مروا بهذه  المكان والزمان واألشخاص  حفاظ على ذاكرة 

األمكنة.
وشدد السقا، على ضرورة أن يكون هناك مجموعة من القوانين 
حول  سجال  وجود  من  الرغم  على  البيوت  هذه  هدم  تمنع  التي 

األمر  الفلسطيني،  المجتمع  بداخل  تصنيفها  وعدم  تصنيفها 
الذي يعتقد السقا أنه يجب أن يستفيد من خبرات أماكن كثيرة 
حول العالم، بمعنى تصنيف البيوت حسب القيمة المعمارية لهذا 
المكان، األمر المرتبط بالعمارة ونمط وذاكرة العمارة وهو تأريخ 
التاريخية  المجسمات  مع  التعامل  بمعنى  المجتمع،  وأرشفة 
للمدينة،  االجتماعي  التاريخ  من  أساسي  جزء  أنها  اعتبار  على 
أهمية  بمدى  والتوعية  القانون  طريق  عن  أوال  تكون  فالحماية 
الحفاظ على اإلرث المعماري والموروث االجتماعي، إضافة إلى 
من  والوقوف ضد  الهدم  عمليات  لمنع  تشكيل جماعات ضاغطة 
هذه  قيمة  أخذ  دون  أرباح  لتحقيق  الهدم  بعمليات  ويقوم  يسوغ 

المباني بعين االعتبار.

فردية جديدة مقابل الفردية الفلسطينية 
االحتالل  إن  بيرزيت،  جامعة  في  االجتماع  علم  أستاذ  وقال 
مقابل  جديدة  فردية  يخلق  أن  ويحاول  المباني  هذه  يستغل 
الفردية الفلسطينية وصاحب األرض، ألن كل الشواهد المعمارية 
واألرض  الحق  صاحب  أنه  على  الفلسطيني  تظهر  والتراثية 
إال  ما هي  الفلسطينية  البيوت  االحتالل بشراء  فقيام  األساسي، 
عملية شراء فردية جديدة يتم من خاللها تزوير الحقائق وإعادة 
تملك ما يمتلكه الفلسطيني عبر وضع إشارات يهودية واستخدام 
والداخل  القدس  مدينة  في  ما يحدث  البناء، وهو  في  معين  نمط 
المحتل، فاالحتالل بهذه الخطوات يحاول شراء ذاكرة الفلسطيني 

وفرديته وطمسها مقابل فردية المستعمر.
إنه  السقا،  قال  واآلثار،  السياحة  وزارة  قانون  على  وتعقيبا 
يتوجب على الجهات المختصة سن قوانين أخرى تعطي األبنية 
الحفاظ  اقتصار  وعدم  بنائها،  تاريخ  غير  أخرى  قيمة  المعمارية 
على الغرث بفترة زمنية معينة، فمكان العمارة وتصنيفها له أهمية 
كان  كما  قائما  بقائه  يتوجب  كان  الذي  الساعة  دوار  مثل  كبرى 
قبل تغييره، ألنه يعبر عن ذاكرة المكان وهو األمر غير الخاضع 

ألي قرار أو قانون.
القوانين  في  النظر  إعادة  إلى  بحاجة  أننا  السقا،  ويرى 
والمؤرخين  المعماريين  بين  مجتمعي  حوار  وفتح  والتشريعات 

والنشطاء وأبناء المدينة لتطوير آلية للحفاظ على هذه األبنية.
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على عتبات السفر ألقي التحية دائمًا وتساورني الشكوك المطلة على 
الطويل، حيث ال مفر من تكرار جملة قالها درويش في  الطريق  عمر 

رحلة عبر المحطة “ال شيء يعجبني”.
على  “أنثوية”، حينما قست  كانت  فالبداية  األخيرة،  تكن  لم  محطتنا 
وأمام  علنًا  بـ”السجائر”  لتحشيه  العشرينية  الفتاة  تلك  جسدها 
المسافرين المتعبين، لتفر به هروبًا مرورًا بـ الجسر األردني باتجاه 
األراضي الفلسطينية ومن خالل معبر الكرامة، وقد تتنصل من التفتيش 
وتفر هروبًا كما غيرها، السيما وأنها تمارس فن “التهريب” ألول مرة.

بها  يتسابق  التي  )الضيقة(  المساحة  تلك  في  وحدها  تكن  لم  هي 
حقائبهم،  عن  للبحث  مجددًا  والنهوض  أنفاسهم  اللتقاط  المسافرون 
وقد تتزاحم الحكايات داخل ذاك المكان المخبأ في الظل لتجد زمالئها 
في ذات “المهنة” يصعدون عنوة بين المسافرين ليضعونهم في صراع 
داخلي وبه: “أأقبل بمساعدته وحمل علبة من السجائر، أم أرفض!”.. 

وأنا رفضت وعاودت الرفض.
على  المائل  معطفها  السجائر  أثر  يفارق  لم  مساًء،  السابعة  الساعة 
كتفيها، وال حجابها األبيض، حتى إن ثوبها األسود الطويل المتدلي 
نحو قامتها القصيرة وجسدها الممتلئ بالهموم قد أوشك على البوح 
خريفية  لرياح  والمالمس  المخبأ  أن شعرها  غير  بجوفه،  يحميه  بما 

اللون قد احتضن هو أيضًا أعوادًا من السجائر “المهربة”.
أقول للحاضر تحملنا قلياًل، فالحكاية لم تنته بعد...

حينما  اللحظة،  تلك  في  االحتماالت  كل  رصد  عن  عيناي  تتوقف  لم 
حاولت الهروب من جسدها المعطش بـ”السجائر” لتبحث عن مسافر 
يمتطي حقائبه وترغمه على حمل جزء من همها في البحث عن قوت 

يومها، ومن مسافر آلخر.. دون جدوى، وال أحد يحمل علب السجائر 
عنها، السيما وأن عدد الركاب كان قليال على غير عادة في ذاك اليوم.
أقفلت حقائبي وجمعت أوراق السفر المبعثرة وصعدت بداخل الباص 
المغادرة اإلسرائيلية، وعلى غير عادة أجلس في  المتجه نحو صالة 
تتالشى  قد  حكاية  أكمل  كي  السائق  من  بالقرب  األمامي  الكرسي 

تفاصيلها بعد أن يتحرك الباص.
امتألت حينها بأسباب قد تجعل تلك الفتاة الصغيرة تقبل على ارتكاب 
فعل “التهريب” وبطريقة ملفتة، ال سيما وأنها كانت محاصرة بزمالئها 
آلية  في  يتشابهون  وهم  الثالثين،  أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  الشبان 

اقتناص الفرص للتهريب.
ويعلنون  المؤقتة  المحطة  ناصية  على  للوقوف  دفعهم  الذي  ما  ولكن 
محاولتهم “التهريب” وقد ينجحون أو يفشلون، وفي الحالتين قد يكون 
في ظل عدم توفر فرص للعمل وارتفاع  مبررهم البحث عن “الرزق” 

نسبة البطالة لدى المجتمع الفلسطيني.
أسفل  السجائر  علب  تخبئة  من  بعد  الفتاة  تنته  ولم  الدقائق  مرت 
مالبسها، حتى إنها تمكنت من غرسها بخوف داخل مالبسها الداخلية 
وفي حقيبة سوداء صغيرة وضعتها أسفل “إبطها” وهي تراقب المارة 
بعيونها، وأثناء ذلك كنت الشخص الوحيد الذي لم تقتنصه في تلك 
اللحظة، حيث بقيت جالسة في مقعدي داخل الباص وأرقب تحركاتها 
عن بعد دون أن أهمس لمن تجلس بقربي بأن أمامها فتاة “محشوة 

بالسجائر”.
وبلحظة صمت، ابتسمت السيدة النابلسية وأدارت وجهها لي وقالت: 
“هل تشاهدين ما أشاهده...اهلل يعين الناس... أنا أعرفها إنها مطلقة 

وتطعم أطفالها”.
وفي  آخر،  الجسد إلشباع جسد  ُيستغل  األقل،  على  الحالة  في هذه 

“التهريب”  وبعمليات  مختلفة  وبطرق  النساء  ُتستغل  أخرى  حاالت 
ازدادت  فيما  الجمركية،  الضابطة  أقوال  وبمقابل أجر بسيط بحسب 
على  أقدمن  وقد  العام،  هذا  التهريب  “يمتهن”  اللواتي  النساء  عدد 
استخدام أساليب جديدة وطرق مختلفة ومنها تخبئة أعواد السجائر 
لنفخ  المحجبات  النساء  تستخدمه  والذي  الشعر(  )مشبك  داخل 

المنطقة العلوية من الرأس.
وفي معرض الوصف، أفادت الضابطة: “يضعن في منطقة الصدر... 

لم يتركن أي مكان”.
أعداد  تزايد  وبفعل  “التفتيش”  عملية  من  هروبًا  يفرون  قد  أحيانًا 
25 راكبًا فقط في كل باص،  الركاب ال سيما وأنه يتم تفتيش قرابة 
وبهذا فلن تطال عملية التفتيش جميع الركاب، وبالمقابل من يشار إليه 
بعين “الشك” يتم تفتيشه وقد سجلت له بعض “اإلسباقيات” ويعرف 
بأنه مهرب سجائر، وقد يتم اقتناصهم بناء على معلومات مسبقة فهم 

يشكلون مجموعات تهريب )منظمة(.
وهنا، هل فرت هروبًا من أعين المفتشين؟

في نهاية المحطة، إي في استراحة أريحا، ركض نحوي أحد السائقين 
رام اهلل، ومن  دون أن أعلمه بوجهتي واعتمد على حاسته وقال لي: 
ثم حمل حقيبتي وأوصدها بجانب حقائب المسافرين داخل السيارة 

العمومية.
“هل  أذني:  من  بالقرب  يهمس  صوتًا  سمعت  دقائق،  بضع  بعد 

شاهدتني؟!”
نظرت إليها وابتسمت قلياًل، ومن ثم خبأت ما لديها وقالت: “هو قوت 

يومي.. ال وسيلة أخرى أمامي”.
وأكملت: “نعم جسدي محشو بالسجائر.. وأجسادهم محشوة خفية 

بالذهب”.

نساء محشوة بالسجائر
الحدث - ريم أبو لبن

تقرير
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اإل االحتالل  أمن  أجهزة  أصابع  تشير 
محرري صفقة وفاء األحرار )صفقة شاليط( المبعدين إلى قطاع غزة، 
الغربية،  الضفة  في  لحماس  عسكرية  خاليا  تشكيل  وراء  بالوقوف 

ووقوفهم خلف العمليات الفدائية التي جرت في السنوات األخيرة.
لم يعلن االحتالل مسؤوليته المباشرة عن اغتيال الشهيد مازن فقهاء، 
وهو أسير محرر مبعد إلى قطاع غزة استشهد بتاريخ 24 آذار العام 
الماضي. إال أن وسائل اإلعالم العبرية نشرت في ذلك الوقت أن تصفية 
الضفة  في  لحماس  عسكرية  أنشطة  توجيهه  خلفية  على  تمت  فقهاء 

الغربية.
األسرى  على  التحريض  اإلسرائيلي  االحتالل  يواصل  لذلك  نتيجة 
والخارج، وبشكل خاص محرري  قطاع غزة  إلى  المبعدين  المحررين 

صفقة وفاء األحرار، وتحذير كل من يتواصل معهم باالعتقال.
هذا التحذير يتم عبر إعالنات ممولة تنشر في صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي، وعبر مختلف وسائل اإلعالم العبرية، وأيضًا يصل إلى حد 

تعليق الملصقات التحذيرية في القرى الفلسطينية.
تابعت “الحدث” خالل العام الجاري صفحات أجهزة أمن االحتالل عبر 
وسائل التواصل االجتماعي وما نشر في اإلعالم العبري، والملصقات 
التحذيرية، وإبراز أسماء المحررين المبعدين إلى قطاع غزة عبد اهلل 
عرار، وخالد النجار، ورمزي العوق، من األشخاص الذي يحذر االحتالل 
باستمرار من خطورة التواصل معهم، وأن عددا من الشبان الفلسطينيين 

كانوا “ضحايا” كما يصفهم االحتالل نتيجة التواصل مع هؤالء.
بغض النظر عن وقوف المبعدين إلى غزة فعاًل خلف العمليات الفدائية 
في الضفة الغربية أو أنها مجرد فرضية لالحتالل؛ إال أن هذا التحريض 
لالحتالل  استراتيجية  أهداف  مجموعة  خلفه  تكمن  ضدهم  الممنهج 
تتجاوز مجرد العمل على إجهاض العمل العسكري لحماس في الضفة 

الغربية.
إذا ما هو الهدف؟

يرى رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين السابق عيسى قراقع أن 
إسرائيل تريد أن تعمل بشكل استراتيجي وقانوني لتحويل كل من ناضل 

ضدها إلى مجرم، وصواًل إلى تجريم النضال الوطني الفلسطيني.
الدفاع  في  فلسطيني  فعل  ورد  فدائية  بعد كل عملية  قراقع؛  وبحسب 
عن حقوق الشعب الفلسطيني، تبدأ إسرائيل بالنشر أن المعتقلين هم 
التحريض  هذا  تثبيت  أجل  من  وذلك  العمليات،  هذه  يقفون خلف  من 

اإلسرائيلي الواسع ضد ملف المعتقلين.
هذا التحريض على األسرى المحررين وفق ما قال قراقع في حواره 
على قضية  العامة  الهجمة  “الحدث”، هو جزء من سياق  مراسل  مع 
المعتقلين التي بدأتها الحكومة اإلسرائيلية والكنيست منذ عدة سنوات 
وتشريعات  قوانين  بوضع  وذلك  األسرى،  قضية  على  التحريض  في 
عدائية تجاه المعتقلين في السجون، من أجل الوصول إلى التعامل معهم 

كإرهابيين ومجرمين.
وأضاف قراقع، أن إسرائيل تعمل على الساحة الدولية لنشر أن األسرى 
يجوز  ال  وبالتالي  قانونية،  مكانة  أي  لهم  وليس  وإرهابيون،  مجرمون 

التعاون معهم كأسرى حرية وأسرى مناضلين وشرعيين.
هذا يأتي أيضًا وفق ما يرى قراقع تمهيدًا لخصم مخصصات األسرى 

أن  حجة  تحت  العامة  الموازنة  من  الفلسطينية  الضرائب  عوائد  من 
السلطة الفلسطينية تدعم اإلرهاب والمجرمين بحسب ما تدعي إسرائيل.

المحررين بحسب  األسرى  على  التحريض  من  األخرى  األهداف  ومن 
الوزير عيسى قراقع، هو تقليل الثمن في أي صفقة تبادل محتملة.

وأوضح ذلك، أنه في حالة الوصول إلى عملية تبادل في المستقبل، فإن 
إسرائيل تريد أن تحصل على ثمن منخفض جدًا في أي عملية تبادل 
من خالل تكوين رأي عام بأن هؤالء إرهابيون ومجرمون يحرضون على 

العنف وال يجوز إطالق سراحهم.
يسميها  كما  األحرار  وفاء  صفقة  أو  شاليط  صفقة  أن  بالذكر  جدير 
الفلسطينيون تعتبر من أكبر صفقات التبادل، وتم بموجبها اإلفراج عام 
2011 عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي األحكام العالية والمؤبدات.

تجرم  أن  تريد  إسرائيل  قراقع،  عيسى  به  تقدم  ما  محصلة  وفي 
المناضلين الفلسطينيين وتصنيفهم كإرهابيين، وتشويه صورة األسرى 
على المستوى الدولي، وتريد أن تجد ذريعة للخصم من أموال المقاصة، 

وأيضًا تقليل الثمن المدفوع في أي صفقة تبادل محتملة مع حماس.
ولكن كيف ينعكس هذا التحريض على حياة المحررين أنفسهم؟

سامر أبو سير أسير محرر مبعد إلى قطاع غزة، يرى أن االحتالل يريد 
جراء هذا التحريض تشويه صورة المناضل واألسير المحرر، وخلق 

إنسان ال قيمة له عبر هذا التحريض المستمر عليهم.
وحول تأثير هذا التحريض عليه بشكل شخصي يقول أبو سير ابن مدينة 
القدس، إن هناك أشخاصًا اعتقلوا جراء التواصل معه، وبات البعض 

يخشى التواصل معه.
سامر أبو سير أمضى 24 عامًا في سجون االحتالل وفور اإلفراج عنه 
عام 2011 أبعد إلى قطاع غزة، يقول بحسرة إنه يحب التواصل مع 
أصدقائه ومعارفه، ولديه ذكريات جميلة وعالقات اجتماعية واسعة قبل 
األسر، ولكن خوفًا من اعتقالهم من قبل االحتالل بات ال يتواصل معهم.

من القصص التي جرت مع أبو سير وقالها لـ”الحدث”، أن أحد األصدقاء 
تواصل معه كي يقوم بذبح عقيقة له وتوزيعها على الفقراء في غزة، فقام 
االحتالل باعتقال صديقه مباشرة وتحذيره من التواصل معه حتى لو 

لمجرد ذبح عقيقة.
وبحسب أبو سير، فإن من يخرج من األسر يفكر في بناء أسرة والعيش 
األسرى  تجريم  على  يصر  االحتالل  ولكن  المجتمع،  في  واالندماج 

ونضالهم، ونفيهم إلى قطاع غزة كمجرمين ومنبوذين.
هذا ما يقوله أيضًا األسير المحرر عامر القواسمي، إن األسير المحرر 
بعدما أمضى أكثر من ربع قرن في السجن، يخرج من األسر ويفكر في 

بناء أسرة وإنجاب أطفال والعيش داخل مجتمعه.
النشاط  من  حتى  المحررين  األسرى  يحرم  اإلسرائيلي  االحتالل  لكن 

االجتماعي، وفق ما أكد من واقع تجربته المحرر عامر القواسمي.
وأوضح لـ”الحدث”، أنه عندما أفرج عنهم في صفقة وفاء األحرار قاموا 
بالتوقيع بوساطة مصرية على ورقة في سجن النقب تحرمهم من ممارسة 
أي حق في النشاطات السياسية، ولكن األمر تطور إلى الحرمان من 

المشاركة في األنشطة االجتماعية.
وأضاف، بأن ضابط الشاباك تواصل معه مرارًا وحذره في أحد المرات 
من المشاركة في االعتصامات عند الصليب األحمر، بالرغم من إبالغه أن 
هذا النشاط اجتماعي، مؤكدًا “ما يريده االحتالل هو بقاءنا في المنازل«.

لم يبعد القواسمي إلى قطاع غزة، ولكنه ختم حواره بحسرة هو اآلخر 
“االحتالل وضع علينا قيودا في التنقل ومنعنا من السفر للخارج، وعلى 
لدينا  بأننا  وتذكيرنا  الشخصية  الهويات  في  التدقيق  يتم  حاجز  كل 
ملفات، والهاتف الشخصي مراقب وأحيانًا استمع إلى أصوات تشويش 

خالل الحديث عبر الهاتف«.
يثق القواسمي أن أي صفقة تبادل قادمة مع االحتالل يجب أن تتضمن 
واالعتقاالت  التحريض  عمليات  من  المحررين  األسرى  يحمي  بندًا 

االنتقامية.

“خلف عمليات الضفة يقف محررو شاليط”.. 
ما بين الحقيقة والفرضية إسرائيل لديها 

هدف استراتيجي
الحدث- محمد غفري

تقرير
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)إلى صديقي: الذي أحب النص وتمنى نشره، وذلك الذي تمنى لو كان 
شجرة(

۞۞۞
إن األشجار ”تستوحش“ غيبة أصحابها إذا لم يعودوها، فما بالك إذا 

لم يتعهدوها؟. قال لي أحدهم مؤكدا.
أوراق  تخضر  كيف  عيني  بأم  ورأيت  األمر،  هذا  اختبرت  شخصيا، 
األشجار و“تونع“ كلما واظبنا على ريها وانتظمنا في ذلك. كما توصلت 
التي  الغرسة  تتبع  أن  فرصة  يعوض  شيء  ال  أن  مفادها  نتيجة  إلى 
زرعتها، وترقب، فصال إثر آخر، كيف تكبر هذه الغرسة شيئا.. فشيئا، 

فتصير شجرة.
۞۞۞

أشجار  األرض حول  ”أعزق“  وأنا  أستشعره  الراحة  من  غامر  فيض 
غبار  من  بأوراقها  علق  ما  فيسقط  بالماء  ”أرشها“  أو حين  الحديقة، 
وغيره.. وحين يحل موسم قطاف الزيتون- األثير على قلبي- كانت على 
الدوام تنتابني حالة من السكينة لم أشهد مثيال لها، وأنا أقطف ثمار هذا 
”الذهب األخضر“، فتنداح الحبات الخضر مطواعة/لينة/المعة بين يدي.

۞۞۞
كلما عاد جنود االحتالل للعبتهم األثيرة في مطاردة كل ما هو جميل، 
بما في ذلك األشجار، كنت أتأكد أكثر أن المعركة بيننا وبينهم في هذي 
البالد تدور حول أصل االخضرار: أي نبتة فينا أصيلة ومن هي الطارئة، 
زيتون الــ K18 أم الزيتون البلدي، ومن منهما األنقى، واألكثر تدفقا، 

وأيهما أقدر على الصمود في األرض ؟
۞۞۞

الشهداء هم األشجار الوارفة التي تحمي الوطن!
۞۞۞

بين أغصان األشجار، على أوراقها، وفي ثمارها، تراءى لي اهلل في بديع 
صنعه.. وفي ظاللها كنت أراك تستريحين!

۞۞۞
مع كل ذلك، ال تزال تحضرني عديد األسئلة:

ما هي تلك الطالسم التي تشكل مجموعة الحفر والخطوط التي تنشأ على 
طول سيقان األشجار كلما تقدم بها العمر؟.. هل هي كلمات األشجار أم 

حكايا السنين التي مرت عليها؟
والكون  خصوصا،  باالنسان  عالقتها  ما  األشجار؟  تتحدث  حقا  هل 

عموما؟.. أولم تكن في الكتب السماوية آية لالنسان لتدبر عظمة خلق 
اهلل واالستدالل عليه جلت قدرته؟.. حتى في األساطير، كم من شجرة 
والشعراء  الكتاب  ولدى  حاجة،  تلبية  أو  البركة  اللتماس  مزارا  كانت 

والفنانين مصدر الهام!
هل صحيح ما يقال بأن نشأة العديد من القرى في بالدنا ارتبط بوجود 
شجرة أو أكثر في المكان، عالمة على أن الجو لطيف هناك وهو األنسب 

للسكنى؟..
الثقافي  الرقي  ومستوى  الشعوب  وتاريخ  بهوية  األشجار  عالقة  ما 

والحضاري الذي وصلت إليه؟
۞۞۞

يعتقد بعض سكان أمريكا الالتينية أن أرواح أحبتهم الذين غادروهم 
ال تزال تحوم على سرب األشجار التي تطوق بيوتهم، أما أنا فال تزال 
روحي عالقة في مكان ما في تلك المساحات الشاسعة من ”بيارات“ 
الحمضيات التي كانت تكسو ذات يوم غابر أراضي قرية الجفتلك، شمال 
األرض وتداهمها الجرافات فتحيلها إلى  أريحا، قبل أن يجف ”درع“ 

غابة من الدفيئات البالستيكية!
۞۞۞

في عالم قلق يبحث عن يقينه.. تبقين أنت المؤكد.. أنت وحدك تبقين.. 
وحدك تبقين غابتي.

۞۞۞
في داخل كل منا شجرة.. شجرتي أنا في غابتها.. ربما هي، في حالتي، 
شجرة السرو التي كنت ألهو تحتها مع أقراني الصغار، نجمع الثمار 
المكورة التي تتساقط من أغصانها، ننشؤ حفرة لها، ونتنافس أينا يسدد 

ثمارا أكثر في الحفرة..
ال تزال الحفرة تكبر فّي.. وأنا أكبر.. والسرو يكبر..

۞۞۞
ريقي جف.. أبحث عن لحاء شجرة كي أستاك!

۞۞۞
بين  تنبت  زهرة  الحياة  ”إن  قال  حين  تسرع  غاردر  جوستاين  لعل 
وكان األجدر به أن يقول عنها شجرة؛ فتلك األخيرة ”أطول  هاويتين“ 
الكتاب  عن  الجاحظ  تحدث  حين  مجتنى“  وأقرب  أثرا،  وأطيب  عمرا، 

واصفا إياه.
۞۞۞

عالم الكتب، بالنسبة، لي غابة من األشجار لكل لونها وثمرها.. وكلما 
قرأت كتابا فتعرفت فيه ألجمة من األشجار الكثيفة وقلت إن هذه األجمل 
واألطيب، كنت أعود فأغير رأيي لدى قراءتي لكتاب آخر.. فاستنتجت 

”الكتب نهر يتدفق أشجار“.
۞۞۞

األشجار تموت واقفة وال تهجر أوطانها.. األشجار ال تخون.
۞۞۞

أنا شجرة تورق بك.. ال أنا ظل وال أنت جدار.
۞۞۞

أمي هي الشجرة الوحيدة التي ال تتساقط أوراقها؛ فهي تبقى مخضرة 
في كل الفصول.

مصطفى بشارات

األشجار وأشياء أخرى.. 
ثقافة

من كتاب موت شاعرة
عشش  كما  العفن.  عليها  وتساقط  أوصالي،  خمدت  الزمن  من  ردح  بعد 
العنكبوت على عقٍل قد حسبته وهن. على سريري الهاوي ُغصت في أحضان 
الكرى، فذهبت في سبات ظننته قبرا يواري أحزاني. لوال ستارة بالية هدها 
الزمن، سقطت على رأسي فأخرجته من سكن. فإذا النور يهاجمني، ُتساعده 
خياالت األشياء حولي فأثار ُرعبي وقلبي ركن. ترنحت صورة أمي من هول 
ما جرى. وتراقص بروازها على حائط من صفيح صدئ. كذلك هرب الفأر 
من على رف يئن. وهوى جسم معدني أصدر دويا مزق األذن. هممت إلى 
األرض أحمله خائفا أن أعود لبحيرة ذكرى، ماؤها أِسن. هو وسام حرب نلته 
لشجاعة لم تكن. مات رفاق الحرب أذلة وذلي بأنني لم أندفن. عدت بعدها 

ألحيا في هذا الوطن. إلى المقابر حيث أمي لها سكن. وجدتها قد رحلت من الِعشة بال كفن. أصابها الويل 
بعد أن كان أبي قد ُسجن، عندما سرق رغيفا ِليُرم به البدن. قال للقاضي: أنا مقعد ولي ابن معاق وآخر في 

خدمة العلم. كان القاضي عادال فقال: السارق في بالدنا جزاؤه السجن.
كم أنا بليد وشعوري متجمد، لم أَر قبر أمي حيث لم يكن. فقد باعوها مجزأة لطالب علم أو قادر على دفع 

الثمن. وأبي توارى في غياهب الزمن. وأخي تاه مقعدا، فكيف يتيه ُمقعٌد عنده أخ فِطن؟
خانتني أنفاسي وتصلبت شراييني فقلت ربما الماء يحييني. فركضت إلى الصنبور مسرعا عله يرويني 
فوجدته تالفًا لم يَر ماء من سنين. ففتحت الباب مسرعا نحو ترعة تحاذيني، فوجدت األغنام تسقي فسابقتها 
قبضت على سارق األغنام فيا شرطة  لعلي أفوز برشفة تغذيني. فأمسك راعيها بتالبيبي وصاح قائال : 

إلحقيني.                  
في السجن ال زلت صالحًا لكنها األيام تعاديني.

محمد إقبال حرب

ستارة بالية
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تبدو األيام متشابهة، وحده يمّيزها ويفّرق ما بين االثنين والخميس واألربعاء 
وغيرها من األيام المتدحرجة في سفح السنة، وحده قادر على تحديد بدايات 
الخريف والربيع بمجّرد النظر إلى األفق، ومع كّل هذا ال يعرف كم بلغ من 
العمر إذا ما سئل عن ذلك، في الحقيقة لم يطرح عليه أحد أسئلة شبيهة ولم 

يخض حواًرا مدنًيا منذ زمن بعيد.
في ساعات ما بعد الظهيرة يستلقي على ظهره ويمّد ناظريه إلى البعيد، ال 
يعاني من غواية النظر في ظّل المحدودية األفق، كّل اآلفاق تبدو مطيعة ومرنة 

وكريمة حّد التأّمل وامتداد الحياة، تمنحه التجّلي المنشود دون عناء.
“إّنه يوم  شعر في أحد األيام بقلٍق شديد، حّدده دون عناء وبدّقة متناهية 
االثنين”. اختلف وقُع دّقات قلبه دون سابق إنذار هو القادر على سحق الهواء 
بين كّفيه. اشتّدت وتائُر التوّتر لديه حين تيّقن من حقيقة ما شاهد. هناك في 
البعيد الذي تمتلكه حدقتا عينيه ارتفع عمود بناء شاهق طويل، يعرف بالطبع 
االسم الذي يستخدموه لتوصيف العمود، إّنه “برج”. ال يوجد في األنحاء من يقدر على مساعدته أو إخباره بما 
يحدث في األفق، كأّنه يوّجه االستفسارات لذاته دون أن ينتظر جواًبا. لكن ِلَم هنا بالذات، بالقرب من صحرائه 

المتحّررة من قيود اإلسمنت والحديد، بالقرب من معبده المتوّحد مع رموز الطبيعة والحياة؟
أعاده صوُت األزيز الذي طرأ في الفضاء الشاسع من حوله لعقود إلى الوراء، وقد تحّرر من غواية الصوت 
أيًضا، إّنهم يفّجرون الصخور ويحفرون األرض بآليات ضخمة، لتتحّول مداخل صحرائه لمدينة مأهولة بعد 
حين. يعملون على إنجاز المشروع ليل نهار، ال يتوّقفون سوى في ساعات الظهيرة حين ترتفع درجات الحرارة 

لمعّدالت ال ُتحتمل.
- كبير المهندسين سمير مبيضين أمَر بفحِص التربة.

تمّكن من التقاط هذه الكلمات وأصيب على الفور بالصداع. لم كّل هذا الهرج، أال يمكن التواصل بكلمات أقّل، 
أال يقدرون على تبادل األفكار والخواطر؟ يمكنه بسهولة قراءة ما يجول في ذهن أفعى وإذا ما كانت على وشك 

االنقضاض على فريسة مثال، أو تنوي االختباء في جحرها والنوم أليام، دون الحاجة لهدر كّل هذا الكالم.
لجأ إلى مغارته في أعلى التّل الذي استأنسه منذ وطأت قدمه المكان، دون أن يتمّكن من النوم وكيف يفعل وقد 
بات ذهنه مشغوال بالزحمة المرتقبة؟ لم تغمض عيناه سوى في ساعات الصباح الباكر، ورغم ذلك سرعان ما 
استيقظ مضطرًبا. أصاغ السمع وهو القادر على تمييز السكون وحفيف الهواء وهمس الصحراء، ضرب رأسه 
بأعلى المغارة بعد أن تيّقن من وجود أصوات غريبة ال تنتمي لمملكته وإقليمه الوادع. خرج من المغارة بحذر 
ومّد ناظريه في األفق ثانية، هناك شاهد جّرافة كبيرة تضرب بأنيابها سفح الجبل، تبعج بطنه وتحفر بأصابعها 
الفوالذية أمعاءه، ثّم تمأل شاحنات ضخمة حجارة البناء الكبيرة المستنفذة من موطنه األصفر وتمضي تجاه 

مشروع البرج العمالق خلف األفق.
سالت دمعة من عينه، أدرك أّن مملكته قد باتت مهزومة ومغتصبة، وال يمكنه الرّد بشيء حيال ذلك. ارتفعت 
يداه إلى السماء وهمس “يا رّب”، تلك هي الجملة األولى التي خرجت من فمه منذ زمن طويل، وسرعان ما جاء 
الرّد حين شاهد طائرة تشّق السماء من فوقه مخّلفة خيًطا أبيَض طويل، كأّن الخالق أرسل له إشارة مشّفرة 

يتوّجب عليه بطريقة ما تفسير كنهها.
عاد إلى المغارة ونادًرا ما كان يفعل خالل ساعات النهار، بعد أن أدرك بأّنه قد أصبح أسيَر غواية الكالم. كم 
يحتاج اآلن لصدر امرأة يبكي عليه ويسّر لها هّمه وحزنه، ليعلن أمامها خيبته وهزيمته المحتومة. في األثناء 
تقّدم منه جاره العقرب الذي يخشاه وعلى خالف معه معظم الوقت، أسّر له العقرب ببعض كلمات ثّم مضى في 
طريقه بسالم. في اليوم التالي جمع حاجاته الشحيحة، ضّم قبضته حانًقا ومضى نحو ثّلة المستعمرين الجدد 
الذين لم يحترموا حرمة صحرائه، التي كان ينوي اإلقامة فيها أربعين عاًما بحًثا عن معبد ال يخضع لغواية 

النظر والثرثرة، ترافقه عقارٌب وأفاعي، وكان على بّينة من أّن اليوم هو االثنين.

دائما كنُت أجلُس في حديقتي اآلمنة، التي ال برد فيها وال نار، حيث إنها كانت 
سالًما علّي، تجّملها األزهار، وتسّيجها األشجار الخضراء، والربيُع مبثوٌث 
على أرضها كالرمال في الصحراء. آتي إليها وقت طلوع الشمس، أستلقى 

على ربيعها، وأشتمُّ زهرها، وتحجُب عّني الشمَس أشجاُرها.
تراخت  المشي،  في  التوازن  وعدم  االنحناء  حّد  إلى  متعًبا  كنُت  مّرٍة،  ذات 
أضلعي، وإذ بي أنام لثالث ساعات دون وعي وإدراك، لم أكن معتاًدا على 
النوم في الحديقة، كنُت أشعُر أن جمالَها ال يمكن أن يجعل المرء أن يغفى 
باب  فتحُت  سنوات.  ثالث  أنه  شعرُت  الذي  نومي  من  ويتغاضاه. صحوُت 
الحديقة؛ ألطل على العالم، فوجدته مستوحًشا، يأكل القويُّ لحم الضعيف، 
وينافُق الّضعيُف على القوي، ويحتّل المتسّلُط أرض الجاهل. ُهرعت من رداءة 
المنظر، عدُت إلى وسط الحديقة هرولة، واستلقيُت تحت شجرة اللوز، ونسيُت 
الباب مفتوحًا. بعد ساعات، دخل علّي قٌط لطيف، شعُره كثيف، وجميل قلياًل، 
ال يشبه باقي القطط، صار يبكي بعدما دخل، ظنَّني سأطرده، كعادتي أطرُد العابرين، أدخلته، وذهبُت ألحضر ماًء 
وصابون، وغّسلته، واستمعُت لحديثه عن حياته، لّمَح لي بأّنه جائٌع جًدا، أطعمته وأسقيته، وأطلعته على المكان.
ظّل القط يسرُح في مكاني وزماني وحديقتي، كان لطيًفا، يلعُب، ويضحُك، ويغني، ويداعبني كثيًرا، حيث كاَن 

بارًعا في جذبي إليه، يتمّشى بجانبي، كنعامة، ويفرُد حبَُّه لي، كطاووس يفرُد الكبرياء.

كنُت أبتعُد شيًئا فشيًئا عن حديقتي.
، لياًل، وأخبرني أن جيًشا من الوحوِش تطارده، خبئته بيَن ذراعّي، كعالمة  في يوٍم من األيام، أتى القطُّ إليَّ
التنصيص، كان الجو صيًفا، طمأنته، خلَع مالبسه، وارتمى على سريري، ظّل يرتجف حّتى نام، ونمُت أنا أيًضا. 
صرُت أرى القطَّ اللطيَف، ملهًما للحياة، ُمميًتا للماضي األليم والذاكرة، كان يعّز علَيّ أن أفارقه، كنا نأكُل ونشرُب 

مًعا، ونمّسُد للسماِء غيومها.
حديقتي اآلمنة كدُت أنساها، لم أزورها منذ شهرين.

حدث معي كما حدث )ألخيل( في األساطير اليونانية، اغتسلُت بماء الحياة، والنسيان، والقّوة األبدّية، ولكن بقَي 
قلبي دون غسيل، مثل كعب أخيل، بقَي معّلًقا بحديقتي اآلمنة، وباقي جسدي خرج منها طوًعا.

طوى جسدي الزمن، وجَرّ مساحتي نحو الهاوية والعدمية. قلبي ظلَّ ينبض، كمطرقة يطرُق قفصي الصدري، وأنا 
الٍه بالقّط، غيُر مكترث بالقلب الذي لم يغتسل، وال بالخطورة التي سترافقني نتيجة لذلك.

بيديه الناعمتين، بعَدها تفّجَر بالبكاء، وهنا تذكرُت حديقتي اآلمنة، الدموع  لمَس القطُّ قلبي -نقطة ضعفي- 
لتُه إلى شكٍل  صارت تذرف، وقليُلها سقَط على جسد القط، هنا الكارثة! الدموع التي سقطت على جسد القط حوَّ
لم أتخّيله، صَعقني رأسه المثلث، وقدماه الطويلتان، وعيناه الحمراوتان، أما يداه وباقي جسمه كانت على شكل 
نار، تحرق من يقترب منها، صرخت )إنه جن، يا للهول! أنقذيني يا حديقتي اآلمنة(، ولم يخرج صوًتا لصوتي، 
ولم َيسمع ندائي أحد، قاومت، بكلِّ ما أوتيُت من مقاومة، لكن دون جدوى، فهذا جن! تذكرُت بعًضا من تعاليمنا 
الدينية، غير متأكد إذا كانت صحيحة أم ال، قلُت ال وقَت للشك، وبدأُت أقرأ ما قاله اهلُل للناس في قرآنه، مرة، 

مرتين، ثالثة، واختفى الجن.
لم أكن يوًما أتخّيل أن هذا القط اللطيف به شيء يعاب، وكنُت كلما جلسُت بجانبه، أرّدُد بيًتا من الّشعر “رماك 

الحاسدون بكل عيٍب وعيُبك أن ُحسنَك ال يعاُب”، ولكّنه كان.
نظرُت إلى حديقتي اآلمنة، كم أبدو ذلياًل أمامها، قّلة إيماني بها، وحماقاتي جعلتني أخرج منها. وكانت الحياة 
بدونها حياًة من العدم، حيث ال وجوًدا حقيقًيا لها. اآلن أنا كالمهزوم، أتردد كثيًرا في اللجوء إليها، ولكن صرُت 

أعرف أن ال أماًنا وال وجوًدا في هذه الدنيا سواها.

صدى االثنين 

أصعب ما في األمر، أنني 
صّدقُت العدم، وأنكرُت الوجود 

بقلم: خيري حمدان - بلغاريا

بقلم: محمد الريماوي

َيسِرُقِني الوجُد ِمْن َنْفِسي
اّلتي َأْحَكْمُت َضبَطها فال َتِميل

أماَم ُهبوِب ريٍح...
وال تنكسُر إذا ما داهَمْتها الَمنون

ال ُيدِهُشها إال قطُر الندى
أثٌر كثيٌف لليٍل وحيد...

ال بياَض يلوُح خلَف المدى
ُش داخَل أقبيِة الرُّوح الُسُكوُن ُيَعشِّ

الغباِر الكثيف ِحمٌل ثقيل.
نبُض القلِب أْحَكَم تواتراِتِه

للرتابة واستكاَن 
ال القليُل ُيْنِعُشُه

وال ماُء األرِض َيْرِويِه
كسيرٌة هَي األياُم تالحُق بعَضها

َصوٌت بداخِلي َيعُلو وأجهُلُه
ترنيمٍة  إلى  الروِح  عزُف  واألمنياُت 

مشتهاة
تربُك النبَض بيَن المتاِح والمباح

والبوُح ِسرُّ النفِس في الّتمّني
وما الّتمّني ِسَوى الّتجّني

على قلٍب أتعَبُه األرُق
ونبٍض ُمضّمٍخ بالّسواِد

أّنــٌة ُتَجْرِجُر َمَعها األنين...
َتعُلو غّصٌة َتْخُنُقها َعْبَرٌة

َوْحِدي .. أتكّوُر على َبْعِضي
ضوٌء شفيٌف َيْسِري ِبَداِخلي

فيّتِقُد رماُد ُروِحي
ُق كلَّ ما كتْبُت في هذي القصيدة أمزِّ

واْمِضي إليك و ُكّلَي إشراق .

على حين غرة
مجد يعقوب
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برج  مخّيم  قِحِف  من  ُهناك 
بكاِمل شالها  تقوُم سّيدة  البراجنة 
التسعينّي، وتجاعيدها التي تشّكل 
المخّيم  مئذنة  تشّد  الِبالد،  خارطة 
من ياقتها إلى أثر صدأ المفتاِح في 
العالقيَن  أحفادها  تجمُع  صدرها، 
بماضيها، ماٍض يستحّق وحده أن 
الِبالُد ترِجع  نعلق فيه وبه، وتقول: 
خطوًة للوراء، هذا الوراُء األمام .. 
هذا الوراُء األمام.. تقول هذا، أماًل 
برحلة جبلّية محتملة، وصوُت الَفرح يغّطي عنق المخّيم، تقول هذا 

فتنتصُب ساقها، ساَق عشرينّية متأخرٍة عن بيتها/يافا.
وُهنا، تبتلُع الّطرقاُت صوَت أقدام الماّرة، يمشي الُغرباُء منتصبي 
كحالة  ُصدورهم،  يعِلك  الذي  الّسر  ثقل  من  والهامة  الرأِس 
ُهنا  رؤوسهّن شوامُخ،  الّسنابِل  “مألى  ُتصبح  وحيدة  استثنائّية 
المذياع  صوُت  المقاهي،  نقاشاُت  الجانبّية،  األحاديُث  ترجُع 

بيَن  أنفسهم  إاّل  الكثير  فقدوا  الذين  الُغرباء  يمشي  الطازج، 
طاوالٍت مرّبعة ال تشبه شكل الوطن، يديروَن المذياَع على صوِت 
رّبما تكون الّليلة األخيرة، نرمقهم بغرابة  أّم كلثوم، ُيسّرون لهم: 
عاطفّية، بغرابة “ما لم ُنحط به ُخبرى”، فيقولون بصوِت الراوي 

العليم كالًما غير مرئي.
قّطعت  لمن  صدًرا  بيته  فتح  الذي  الّرجل  صدًقا،  أكثُر  األسرار 
بهم الّسبل ولم يكتب هذا في مذكراته، الّرجل الذي دخل المعتقَل 
وخرج منه دوَن أن يسمَع به أحد، الّرجل الذي بكى من الداِخل؛ 
على  أبناءه  أوصى  الذي  الرجل  الهزيلة،  نفسه  إال  يملك  ال  ألّنه 
أنفسهم بنظرة وابتسامة، ولم يوّدع زوجته إال بقلبه، الذي ال يحّب 
المرتجف  الخارج،  من  الالمبالي  الكلمات،  وال  الوجوه  تعابير 
نومها ساعًة إضافّية، هذه األسرار  تأخرت حبيبته في  لو  كطفل 
قوُت رواياِتنا القادمة، يكتبها األطفال بمخيالتهم، وينقلها الّزمان 

أسطورًة حقيقّية من الخيال، كحالٍة استثنائية أيًضا.
وجبًة  يقّدمن  كأّنهن  أبنائهن،  بارتفاِع  األّمهات  زغاريُد  واألسرار 
إضافّية من الّتعاسة للمحتل المتعّطش للّدمع بعد الّدم. بوضوٍح 

إبراهيم نصر اهلل في رائعته أعراس آمنة هذا فقال:  أكثر كتب 
“نزغرُد حّتى ال نجعل المحتّل يحس لحظة أّنه هزمنا، وإن عشنا 
سأذكرك أننا سنبكي كثيًرا بعد أن نتحرر”، سنبكي حّتى يرجَع 

الغائبون، هذه الُمبالغة للكثرة مع االستحالة.
الَيوم، أقُف على الّشرفة المطّلة على رام اهلل، وأستذكر جبل عّزت 
نهر يستحم  نّبو(، ونهر يحيى يخلف)رواية  الغّزاوي)رواية جبل 
الخيال،  فلسطين  ليست  الواقع  “فلسطين  وأردد:  بحيرة(،  في 
هذا  الّزجاج،  انعكاِس  في  لوجهي  أنظر  المنفى”،  نفتقد  وإّننا 
الوجه، الذي لم تعّفره معارك المنفى، ولم يشرب خوَف بيروت مع 
قهوته “أخت الوقت”، يحّس بهذا، أنظُر إلى الوراِء األمام، وشبُح 

الواقعيّ يطبقُ يده على فكرتنا جميعًا.
لكّن  هذا،  قال  من  أعرُف  ال  الّدموع”،  تخّبأ  الّليالي  هذه  “لمثِل 
جّدة  تقوُل  -كما  البالَد  أّن  تؤّكد  الُمقبلة  المكّرة  الّرجال  صدوَر 
ترجُع خطوة للوراء، هذا  المخّيم التي ال أعرفها/جداُتنا جميًعا- 
الوراُء األمام، وال أحَد سيستطيُع اآلن على األقل أن يكبَح جماَح 

عاطفته لصالح أّي شيء آخر.

كَأَيِّ مَاءٍ تَدَلَّى مِنْ غَيمٍ شَفِيفٍ وَحَطَّ فِي حَجَرِ
َكَخْيِط الَورِد في ِظلِّ َقَمر

َرْحِم  ِفي  الرْعَشِة  لُذُهوِل  الَهَواِء  كاْنِتَباِه 
الَشَجِر

ني َهاِجُس الَخاِئفيَن َوَمسَّ
الُعُلوَّ َفاْنَتَخْبُت 

َوَقَبْضُت ِبَيِدي َعلى َدْهَشِة الَبَراِعِم
ِل الَسَحِر ِفي َأَوّ

ال َوْرَد ُيفِضي للَغِريِب
ِبَغضِّ  َكالُغَرَباِء  َتْكَتِفي  َما  النهاياِت  وَعاَدُة 

الَبَصِر
َوْحِدي ،

ُأَفاِوُض الَشْمَس َعْن ِظلِّي
َأْحَتِسي َغيَم الَحِنيِن الى َوْجِهي ِفي الَتَجِلّي

َوُأَصلِّي ،
ِلَخْمِسيَن َوْرَدٍة َتْصَعُد الَهَواَء َوَتْسَتِعُدّ ِلَقْتِلي

ٌع للِغَناِء َوَعيناَي َفِمي ُمشرَّ
 ُروَحاِن في الَوَتِر

ي َكَفاُف الَسَفْرَجِل َكِفّ
َوُعُنِقي َوَهُج الُصُعوِد الى َمَجاِز الُفُضوِل

ِفي َرحِمي ِتسُع ُفصوٍل
َوَأِلُد ِحيَن َأِلُد َجنينًا َعْبَقِرًيا ِمَن الُذُهوِل

ال ُقبَّراُت ُتْخِبُر َعْن ِمْعَراِجي
وال ُسُنونواُت َتْحَتِفي ِبَمْوِعِد ُوُصوِلي

َوْحِدي ،
َأُشدُّ اليَّ الَغْيَمات َوَأْصَنُع ِمْن َأَلِمي

َتبِغي َوِتبري
اِني يحُفّ الَسَماَء صوَّ

األَرَض  َيْحِمُلوَن  َكَمْوتى  َباِرَدٌة  وَألْواني 
َوَيْمُضوَن

الى ال َشْأَن ،
والَشاِهُق َشْأُن الُغَرَباِء ِفي َهَذا الُجُنوِن

َبرٌق َخِفيٌف ِبَكاِمِل الَوَداَعِة
ُيْضِفي الَرَماَد َياسِمينًا َبِحيحًا ِفي الُعُيوِن

ُأِحبُّ األمَكَنة كظّلي ،
َوَأْخَتِلُط َعَلى الِجَهاِت َكَحْرٍف ُموثق ِبالُسكوِن

ُأزيُح الماَء َعِن الَفْجِر ُكلََّما َبَسْمُت ِبَثْغِري
وحدي ،

أكنُس الَحرَب ِبَأَصاِبَع ِمْن ُتوٍت
الَحَوانيِت  في  للُغرَباِء  َأَغاٍن  األَلَْواَن  َوَأْعِجُن 

َوالَسَماِء
ِلي ُكلُّ َهِذِه الُمْسَتِديرُة

للُخبِز  ُيَغنِّي  الَبِعيِد  ِفي  الَصَدى  هَذا  وِلي 
َوللُفَقراِء

وِلي َما َأَشاُء ِمَن الَهَوى
َطرِف  ِعنَد  للقَماِش  الُروِح  َفْضَفَضِة  ِمْن 

المَساِء
َكَأيِّ ُذهوٍل َيْمَتصُّ الُقُلوَب

َوُيَدْوِزُن الُرْؤَيَة ِفي َلْوَحِة الَكوِن َوِفي األَْرَجاِء
َوْحِدي ،

َأُغطُّ الُفْرَشاَة ِبَدِم اللوِن َوَأْثِني َخيَط الماِء
كي َيُمرَّ الَوهُج

وكي َأُفضَّ َسَماَجَة الَكْوَكِب الُمْكَتظِّ بالَشَقاِء
فَأَصْنَع َعاَلَمًا َيِليُق ِبي

الموِت  ُرْغَم  للَحَياِة  َم  التبسُّ ُيْمِكُنُه  َعاَلَمًا 
َوالَفَناِء

َوْحِدي ،

َيَباَس  َيُشقُّ  ِإَلهًا  الَخفيَف  الُعْشَب  َأَرى 
الَصْخِر

أنا وبقيُة الجبِل
وبعُض عظاِم من سبقوا

وغيماٌت ستمطرني
بريقًا َسّلُه الّشفُق 

ستنبُت ِسدرتي األولى
على صرخاِت ما سرقوا 

أنا كنعاُن قبل الموْت 
وصرُت الموْت 

وبعد الموتِ
 ُأخَتَلُق 

جذوعي التيُن والزيتوْن 
وغيري 

جذُعُه األَرُق 

أما علموا بأنَّ القدَس أسراٌر 
ولعنُة نبِشها ممحاْة 

ستمحو كلَّ من مرقوا

أنا وبقّيُة الجبِل 
أهازيٌج وناياٌت 

وهذا الحبُر أوهاٌم 
تذّريها صالُة األرْض 
وَترُجُم َسْيَرها الطُرُق 

فقْل للّريِح حين تجوْر 
كم في اإلرِث من أقالْم 

وكيف َتَمّزَق الورق ُ

هذا الوراُء األمام ..! 

ورُد الجبلَوْحَدي َأَرى الُعْشَب

بقلم: مهند ذويب

بقلم:  إسالم علقمبقلم:  ناصر القواسمى
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1
قلبي مدفون 

تحت شجرة كاكاو
كتعويذة حلوة 

وأنا هائٌم
كأرواح االجداد .
أتعربش كل ليلة

بجدائل السمراوات 
أعزف على قصبة 
وأغريهن بالرقص 

حتى تتساقط ثيابهن 
عر الطويل وحده وينسدل الشَّ

ليستر الجسد.
أغني لهن 

حتى تهتز االرض 
ويسري في أجسادهن 

سم الجنون 
فيتوّحشن 

وتمتد شعورهن وتجري في الغابة
كخيول تقودها شياطين المرح.

تقفُز من عرّي السمراء ذئبٌة
القمر  تشتهي 

تحفر عن قلبي النائم 
وتأكله

2
إذا اتسعت حقيبتك
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شجرة كاكاو 
خليل ناصيف

بين  أن مرضًا شاع  قانوني بحت. يحكى  اآلن نخوض في شأن  إننا 
السياح من مختلف األديان بعد زيارتهم للقدس، يقول العلماء أنه موجود 
التحقق من ذلك عبر  الجميع  بامكان  القدس”  “متالزمة  فعاًل، أسموه 
ويكيبيديا. يّدعون أن من يبتلى بالمرض قد يعاني من اضرابات عقلية 
في  ملحة  رغبة  فتصير  بعضهم  لدى  الحالة  تتعاظم  وقد  وهلوسات، 
زيارتها مرارًا دون معرفة السبب. كنت قد سمعت باألمر ومضيت أنكره 
يمكنني اآلن الجزم أنني  بل اعتبره خرافة، حتى رأيت هذه الصورة! 
مريض جدًا من مجرد صورة، اذًا فاألمر حقيقة. أشعر أنني محموم! 
لست بخير وأتهم المصور بدفع األذى نحوي، وتعمد التسبب لي به، كما 
أنني أنوي مقاضاته في كل المحافل قريبًا وسأضع في الئحة االتهام 

الكثير. إليكم القصة.
كنت قد أجريت فحصًا لعيني قبل أسبوع، ولدي تقرير موقع ومختوم 
بالنتيجة. باستطاعة القاضي أن يثبت تورط المصور في التسبب بشكل 
أو بآخر في تراجع قوة نظري إن أنا أبرزت فحصًا حديث العهد لعيني 
بعد أن رأيت هذا المشهد. في الحقيقة طالعت كل شي في الصورة، 
كل شيء. حملقت فيها لساعات، قمت صباح اليوم بعد حجارة السور 
الظاهرة، وخزانات المياه والمنازل ذات القباب أحصيتها مرارًا، ركزت 
بشكل مبالغ فيه بشدة في نوافذ البيوت الصغيرة، وفي أجهزة استقبال 
القنوات الفضائية على سطوخ المنازل. عينيان تولمان كثيرًا، تدمعان بال 

سبب وجيه. وحده المصور المسؤول عن فظاعة ما حل بي.
كلي يقين اآلن أنني أستطيع إدانته بطرق شتى! قالوا أن جهازًا ما في 
بدوار شديد جراء  األذن، أشعر  الكشف عن طنين  المشافي يستطيع 
سماع اصوات أظنها ليست موجودة، ساستشير طبيب أعصاب كذلك، 
باألمس  عقوبة خصمي. سمعت  تزيد  وبهذا  عقليًا  المرض  يكون  فقد 
باب  بناء  أمر  حاجبه  على  يملي  القانوني  سليمان  السلطان  صوت 
العامود، وكذلك صرخات المعماري درويش الحلبي يوبخ البناءة والعمال 
بعد أن اكتشف قوسًا ال يشابه تصميمه الذي صممه للباب، لم ينفذونه 

كما أراد! كان يهدد بنقل النبأ للسلطان، شتم أيضًا بالتركية ولم أفهم. 
على أقصى يسار الصورة ثمة حجر دائرى واحد حوله حجارة مربعة، 
سقط يومًا على يد عامل من األحباش فنقلوه لياًل على ظهر بغل الى دير 
قريب، ال أنفك أسمع صراخ الرجل. في رأسي أيضًا صوت فتاة تجلس 
في خان الزيت و تبكي لياًل حين علمت أنهم باعوها لسيد من أرض 
العراق. في رأسي صوت  الى  غريبة، ونقلوا حبيبها مع االنكشاريين 
صهيل خيول حضرت من أقاصي األرض مع أصحابها المغاربة ليبيعوا 

التحف في القدس.
سأكتب في الشكوى ضد المصور أيضًا أن أنفي تضرر. أعاني عطاسًا 
شديدًا جراء استنشاق بهارات أحد العطارين ممزوجة ببخور ايراني 
فاحت من صورته، طبيب مبتدء كفيل باعطائي تقرير بذلك وسارفقه مع 
الالئحة. تعلمون كيف تتشقق الشفاه في الخريف، شفتاي استهلكتا 
تمامًا وتنزفان من شدة قضمهما بأسناني األمامية وأنا محملق في جمال 
قبة الكنيسة أقصى يمين الصورة. قد يفيد هذا التفصيل في مجريات 

القضية.
علي أن أعثر على الرجل صاحب الصورة، ساراسل اصدقائي المقدسيين 
الليلة، يكفي أن يعطونني اسمه الرباعي أو عنوان بيته وسأتكفل بالباقي. 

أعرف محاميًا بارعًا سألجأ له، وأتبرع بصياغة الئحة االتهام بنفسي.
أنا ال أنام منذ أيام، وإن نمت أحلم بالقدس للضرورة.  بقي أمر آخر! 
النوم حق لكل انسان، وأحدهم تسبب بحرماني من النوم بصورته هذه، 
ال بد أنه كان بارعًا، انظروا كيف تحين وقت الغروب واصطاد الغمام 
األسود، ال بد أنه محترف، لكن هذا ال يمنع مقاضاته ويجب أن ينال 

عقابًا رادعًا.
لكن لألمانة، ثمة شيء غريب في الصورة. الحظت أشكال الزوار! ركزت 
بشدة في كل البادين في المشهد. الداخل الى الباب ال يشبه الخارج منه. 
من يستعد للدخول يبدو عليه الشوق والنشاط، أما الخارج منه هزيل 
متعب. يشبهون كثيرًا الهواء المحمل باالكسجين يدخل جوف االنسان 

نقيًا، ثم يخرج على شكل ثاني أكسيد الكربون المستهلك. قف هناك 
ساعة وستفهم ماذا أقول، لهذا ربما قالو أن هناك ما يشبه المتالزمة و 
كانوا محقين! القدس ليست مجرد مدينة، هي رئة كبيرة تتنفس منها كل 

كائنات األرض.
الليلة سأجمع تقاريري وقرائني وبياناتي وأمراضي وسأبدأ الهجوم، 
ابحثوا عن المحمومين رفاقي ولنقف صفًا واحدًا ضد هذا الجمال و 

صانعيه. و “المحاكم بيننا”

محمد حمودة

هذه رئة وليست مدينة! 
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مقاالت
السلطة وحماس ونموذج حزب الله

كان أداء المقاومة الفلسطينية في اآلونة رائعًا بكل معنى الكلمة. لم 
ينقصه الشجاعة وال االبداع وال حسن التصرف أو وروح المبادرة. 
وقد بدا على إسرائيل االرتباك وتعالت األصوات التي تتبادل االتهامات 
بالتقصير، تمامًا مثلما كان يحصل في المواجهات الفالشلة مع حزب 

اهلل. 
فرصة  توليد  إلى  النضالي  الفعل  ارتقاء  يقود  أن  المترض  من  كان 
التصادم  شهد  أمس  يوم  لكن  الفلسطينية.  القوى  بين  “للتنسيق” 
المؤلم بين متظاهرين من أنصار حماس وأجهزة السلطة التي قامت 
بقمعهم كما ينبغي ألية أجهزة أمنية في العالم الثالث أن تقمع. بالطبع 
نحن نتمتع بخصوصية مؤلمة هي أن القوة القامعة ال تملك فعليًا السيطرة على األرض التي تمارس 

القمع فوقها. 
لكن أليس من األجدى للسلطة وحماس معًا أن يذهبا إلى إتمام المصالحة؟ 

دعونا نتفحص هذه اإلمكانية.
ماذا يريد فريق رام اهلل من المصالحة، وماذا يريد فريق غزة؟

العودة إلى ما قبل االنفصال أو  فريق رام اهلل يريد شيئًا من قبيل عودة األمور إلى “نصابها”: 
االنقالب مثلما يحبون أن يسموه. إنهم يريدون شطب العقد األخير كله، وإعادة التاريخ إلى مساره 
“الطبيعي” الممتد من سنة 1993 إلى سنة 2007. ما تال ذلك كان انحرافًا بالمسيرة واختطافًا 

للقطاع من قبل حماس والقسام.
فريق غزة يريد عودة الوضع المالي إلى وضعه الطبيعي. بالتأكيد هم ال يريدون العودة إلى الخضوع 
لسلطة “رام اهلل” وأمنها وشرطتها وأجهزتها. السلطة بالطبع واعية لذلك، وقد اوضحت على ألسنة 

كثيرين بمن فيهم الرئيس ذاته أنها ليست مصرفًا أو “صرافًا آليًا” عند حماس أو غيرها. 
وفتح المعابر يتطلب أن  قد تكون حماس مقتنعة بأن هذا غير ممكن عمليًا، وأن عودة “الصراف” 
تتسلم السلطة فعاًل المسؤولية عن غزة لتخضع “للسيادة” الفعلية سياسيًا وقانونيًا وإداريًا للسلطة، 

لكنها تظل على ما يبدو تعيش بأمل ان تتمكن من تحقيق “اختراق” ما. 
هناك من يتحدث عن نموذج حزب اهلل الذي يعني وجود “الدولة” مع احتفاظ الحزب بكيانه وقراره 
المستقل سياسيًا وعسكريًا وثقافيًا واقتصاديًا...الخ ولكن هل هذا ممكن؟ يقال إن رئيس السلطة قد 

أوضح أنه لن يسمح بحزب اهلل في غزة، وكذلك نتانياهو وآخرون.
مرة أخرى يشكل حزب اهلل النموذج المزعج للدولة العبرية: قدم مثااًل لم يكن متوقعًا على أن العرب 
قادرون على القتال الشجاع المبدع والذكي، وأن باإلمكان هزيمة إسرائيل. وقدم نموذجًا سحريًا 

إلمكانية تعايش المقاومة مع الدولة مع وجود طريقة لعيش مشترك ال يعتدي فيه طرف على اآلخر.
لكن إسرائيل بالطبع لن تسمح أبدًا بأن يتحول القسام إلى جناح حزب اهلل في فلسطين. بالعكس 
أن وضعت  بعد  الفلسطينية في جيبها  الورقة  فيه  أن تصل وضعًا تضع  أملت إسرائيل في  ربما 
السعودية واإلمارات ومصر في صفها، وحيدت قطر وتركيا وآخرين. ربما أن إسرائيل تريد غزة 
الصعبة  المعارك  يدخل  الذي  اهلل  حزب  مع  جديدة  حرب  إلى  ذهابها  حال  في  ومسالمة  هادئة 

ويربحها، ليتفاقم خطره على وجود الدولة العبرية وأمنها واستقرارها.

أن سالح  على  وتشدد  للمصالحة،  إسرائيلية  أية شروط  مناقشة  تقبل  ال  أنها  على  حماس  تصر 
المقاومة سيظل مرفوعًا حتى زوال االحتالل. بالطبع نعرف أن السياسة ال تتعلق فقط بالنوايا أو 
التصريحات، وإنما باإلمكانيات الواقعية المتاحة، وطبيعة االتوازنات االقليمية التي تحدد موازين 
إلى تقويض شرعيتها وشعبيتها عن طريق إرهاب  القوى. حماس تعاني من حصار خانق يهدف 
الجوع. تتم عملية رهيبة لتثوير الجمهور ضد حماس عن طريق تجويع جماهير غزة. وال بد أن ما 
يحصل حاليًا قد سجل نقاطًا صافية في صالح حماس عندما اتضح أن باالمكان وضع حد لنموذج 
في السياسة ويقف على الحياد في الصراع بين المقاومة  رام اهلل االستهالكي الذي ال “يتدخل” 

واسرائيل. 
لكنها  المتطرقة.  نتانياهو  قيادة  ظل  في  حتى  الفلسطينية  المصالحة  في  إسرائيل  ترغب  بالطبع 
تريد من المصالحة أن تقود الى االعتراف بالدولة العبرية دون قيد أو شرط، ونزع سالح حماس، 
واالنصياع “للقرارات الدولية” ونبذ االرهاب، وصواًل إلى التفاوض “المتحضر” حول الخالفات بين 
اسرائيل والفلسطينين العزل من اية قوة عسكرية أو سياسية، باعتبار أن المحيط العربي فقد في 

معظمه صفته العروبية، واصبح جسمًا اقليميًا يدور في فلك اسرائيل.
فيما مضى ظهر أن السلطة الفلسطينية ال تبدو متلهفة على اتمام المصالحة واستحقاقاتها، وهذا 
أمر مفهوم سياسيًا باعتبار أن من الضروري اعطاء الفرصة للثمرة “الحمساوية” حتى تنضج تمامًا 
وتسقط في الموقع المنتظر بدقة ودون اي انحرافات. وفي هذا السياق اشتكت قيادات حماس مرارًا 

من انفتاحها التام في مقابل تمنع فتح والسلطة في موضوع المصالحة.
في ذلك السياق لم توقف السلطة “العقوبات” المفروضة على قطاع غزة في مجاالت الكهرباء والمياه 
والموظفين ومستحقات االسر الفقيرة. كذلك ظل الخطاب عالي النبرة ضد المقاومة وضد سالحها. 
بالطبع هذه الشكوى تعني سياسيًا ان السلطة كانت في وضع “قوي” لتفرض أجندتها، وهي أجندة 
تتضمن تحقيق الشروط األمريكية/األسرائيلية التي ال سبيل الى تحقيق المصالحة دونها. وال بد أن 

مصر ذاتها لن تغير موقفها من غزة قيد انملة ان لم يتم االنصياع الكامل للشروط األمريكية. 
نتانياهو وقادة الدولة العبرية كلهم ال يتركون لنا مجااًل للتفكير أو االجتهاد: العدو الرئيس االستراتجي 
األسوأ في هذه اللحظة هو ايران ومعكسرها ممثلين بحزب اهلل وسوريا والجهاد اإلسالمي. لكن 
يبدو أن حماس مرشحة دائمًا للعودة إلى هذا المعسكر.  ويبدو أن هذا هو الحال في هذه اللحظة 
أكثر من أي وقت مضى منذ بداية ما عرف بالربيع العربي الذي انحازت فيه حماس إلى المعسكر 

اآلخر مما أدى إلى حرمان “القسام” من االستفادة من معكسر المقاومة لبعض الوقت. 
اليوم يبدو أصعب من األشهر الماضية، وقد يكون على السلطة أن تحاول اختراع طريقة للتعايش 
مع المقاومة بدون مغادرة “أوسلو” نهائيًا. لكن طلبنا هذا قد يبدو هو المحال من الناحية العملية 
ألن وجود السلطة بالذات يستند في شرعيته إلى رضا إسرائيل واتفاقية أوسلو بالذات. كأن على 
لذلك  المنال.  أمرًا يسير  ذلك  نظن  الدائرة. وال  تربيع  تقترب من  تجترح معجزة  أن  السلطة  قيادة 
ريما يظل الخيار األكثر واقعية هو “ السيطرة” على الجماهير الفلسطينية بالطرق المعروفة مهما 
في  والعيش  اهلل  حزب  نموذج  التحرير.  ومنظمة  لسلطة  الشعبية  الشرعية  على  خطيرًا  ذلك  كان 
باستقالل داخل الدولة ضمن حد أدنى من االحتكاك يظل إذن حالة فريدة ال يمكن أن تتقبلها السلطة 

الفلسطينية وال مموليها.

بقلم: ناجح شاهين 

في  شعبنا  ألبناء  الفردية  البطولية  األحداث  تتكرر  باستمرار 
مواجهة االحتالل ومستوطنيه ويوميا يبادر االحتالل إلى فرض 
تجتاح  ويوميا  مختلفة ضد شعبنا  وألوان  بأشكال  العقوبات 
وما  رادع  أي  بدون  ومخيماتنا  وقرانا  مدننا  االحتالل  قوات 
تكرار  فهو  استثناء  ليس  يحدث  زال  وال  اهلل  رام  في  حدث 
لما يجري في كل مناطق الضفة الغربية بال توقف منذ أوسلو 
وحتى اليوم يدخلون إلى شوارعنا وزقاقاتنا وبيوتنا يفتشون 
ويعتقلون ثم يغادرون وقد يجدوا بعض الشبان الصغار الذين 
يخرجون لمواجهتهم كما اعتادوا بالحجارة والصدور العارية 

ولكنهم أبدا لم يجدوا مواجهة جماعية في تلك األحياء تعطل قدرتهم على األداء وبدال من ذلك 
نلجأ للخطابات عن بعد ومصمصة الشفاه ولعن الحال ال أكثر وال اقل.

أسوأ ما في الصورة هي تلك األحداث التي تترافق بنزول المستوطنين الى الشوارع إللقاء 
الحجارة او االعتداء على سيارات المواطنين الذين يتنقلون بين المدن خصوصا بين رام 
اهلل وشمال الضفة وجنوبها فما ان يعلن عن وجود مستوطنين هنا او هناك بجانب زعترة او 
حوارة او الجيب او ترمسعيا حتى نبادر فورا بالبحث عن بدائل للمبيت او لتالفي المواجهة 
بأي شكل من األشكال ان لم يكن للهروب من المواجهة دون ان يلتفت احد ال شعبيا وال 
والدعوة  طرقنا  لحماية  االستنفار  الى  الثورة  تبادر فصائل  ان  ودون  ذلك  لخطورة  رسميا 
ويعتدون  دروبنا  استخدام  من  يمنعوننا  الذين  الدخالء  لنا ضد  التي  زعترة  في  للمواجهة 

نحن وضرورة استحضار البطل الجمعي 
بقلم: عدنان الصباح
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الرواية اإلسرائيلية والمأزق العربي ومخاطر االنزالق

توقفت كثيرًا أمام الدراسات والكتب اإلسرائيلية التي تصدر عن الدولة العبرية، والتي تتعلق بالتاريخ 
اليهودي، وتظهر مدى االهتمام في الدوائر الرسمية اإلسرائيلية السيما األكاديمية بتناول التاريخ 
اليهودي بمفهومه الواسع، والذي يشتمل على جوانب الحياة اليهودية المختلفة قديمًا وحديثًا، في 

محاولة لتكريس الهوية اإلسرائيلية ونفي هوية اآلخر.
ويتضح للمتأمل لهذه الدراسات اإلسرائيلية التاريخية التي ال تخلو من التوليف بين اليهودي وغير 
اليهودي، أن إسرائيل تحاول أن تهيمن على تراث المنطقة، وأن تنحت في الصخر لبناء شخصية 
يهودية ترتبط تاريخيا بالمنطقة، حيث تقوم هذه الدراسات بتوظيف الروايات الدينية، وترسم لها 
مسارات ووقائع على الجغرافيا الفلسطينية، وتتعداها إلى الرقعة الجغرافية في دول الجوار، رغم 
أن الدراسات التاريخية التي أنجزها علماء غربيون ويهود قد أقرت بفشلهم في تأكيد ما جاء في 
الروايات الدينية اليهودية، ورغم نفي الحفريات التي قاموا بها في المواقع األثرية الفلسطينية الرواية 

الدينية اليهودية، وتأكيدها على عدم وجود إرث تاريخي لليهود في فلسطين.
للكنعانيين  التاريخي  اإلرث  على  الهيمنة  األكاديمية  ومؤسساتها  إسرائيل  تحاول  ذلك،  كل  ورغم 
والعرب، وسرقة عاداتهم وتقاليدهم وتراثهم الشعبي وآثارهم وأزيائهم في محاولة لتكريس هويتها، 

وبالتالي إضفاء الحق التاريخي لوجودها، وطمس هوية اآلخر.
وتقدم إسرائيل روايتها التاريخية بأفكار بسيطة وأساليب سلسة تسهل على المتلقي في العالم-

السيما في أوروبا-فهمها وتبنيها دون عناء، وذلك لعدة أسباب منها السياسية والدينية، حيث يتوافر 
من  واعتبارها  اليهودية  الرواية  لتقبل  المسيحية  الدينية  الطوائف  بعض  لدى  الفطري  االستعداد 

المسلمات.
وهنا ينبغي أن نشير الحترام الديانة اليهودية باعتبارها ديانة سماوية مثلها مثل الديانات السماوية 
األخرى، كما ينبغي أن نشير إلى أن اإلشكالية هنا تكمن في محاوالت توظيف هذه الديانة لتحقيق 
السماوية  الكتب  التي وردت في  الدينية  التعاليم  تتناقض مع مبادئ  أهداف سياسية واستعمارية 

كافة.
ويجب أن نشير إلى أن العديد من الكتاب اإلسرائيليين قد أشاروا إلى خطورة ما تقوم به إسرائيل، 
من تزوير للحقائق وتغليفها لسياساتها بغالف ديني، األمر الذي يقودها إلى التعصب والعنصرية، 
والقضاء على طابعها الديمقراطي، وعلى التحرر الفكري االجتماعي، الذي تحاول أن تظهر به أمام 

المجتمعات األخرى.
ثقافة  وتغذي  اإلسرائيليين،  عند  والكراهية  العنف  لثقافة  اإلسرائيلية  السياسة  هذه  تؤسس  كما 

تفتت  مذهبية  وصراعات  مدمرة،  دينية  حرب  أتون  إلى  بها  وتدفع  المنطقة،  في  الديني  التطرف 
الشعوب وتدفعها باتجاه التطرف والعنف، وبالتالي جرها إلى المربع الذي تريده إسرائيل والذي 

يضمن لها الدعم الغربي السيما األمريكي تحت عنوان “محاربة اإلرهاب”.
وإزاء ذلك، يتوجب علينا نحن الفلسطينيين الذين نمتلك الحق التاريخي في أرض فلسطين، والذي 
الرواية  ترهبنا  أال  وإزالتها،  تزويرها  عن  إسرائيل  عجزت  التي  والحقائق  التاريخية  اآلثار  تؤكده 
بعيدًا  واالنحراف  بحقوقنا،  التمسك  على  بقدرتنا  الثقة  فقدان  إلى  بنا  وتدفع  الزائفة،  اإلسرائيلية 
بسبب العجز العربي، والتهرب الدولي من االلتزام بمبادئ العدالة، وقرارات الشرعية الدولية التي 

أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إن الهيمنة األمريكية الداعمة إلسرائيل التي تتبنى أفكار اليمين اإلسرائيلي المتطرف، والتي تحاول 
اإلجهاز على وجودنا كشعب، وجعلنا خارج السياق التاريخي من خالل إنكار حقوقنا وحرماننا من 
حقنا في تقرير مصيرنا، تتطلب منا كفلسطينيين الصمود والتمسك بحقوقنا وأرضنا برغم المناخ 

العربي الرسمي فاقد البوصلة.
ولهذا الصمود متطلبات، أهمها خلق وعي جمعي في الساحة الفلسطينية والعربية خاصة المؤسسات 
األكاديمية، يقوم على تبني الحقوق الفلسطينية التاريخية التي تجسد الحق العربي في فلسطين، 
بما يعزز من ثقة الشعوب العربية في قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة ومخاطرها، كما يتطلب 
آليات لمواجهة محاوالت التطبيع التي تقوم بها بعض األنظمة العربية لما لها من آثار مدمرة على 

مستقبل الشعب الفلسطيني.
إن الرواية التاريخية التي تحاول إسرائيل ترويجها والتي تتزامن مع ما يعرف “بصفقة القرن”، 
بحاجة إلى تحرك على الساحة الدولية ليس فقط على المستوى السياسي، بل البد من تحرك النخب 
والمثقفين، وصناع القرار، والمؤسسات األكاديمية للعمل بشكل فاعل خاصة في الدول األوروبية 

المؤثرة في السياسة الدولية قبل فوات اآلوان.
عالقات  بتطبيع  بدأ  قد  حلفائها  مع  والتنسيق  بالتعاون  للمنطقة  المتحدة  الواليات  ترسمه  ما  إن 
بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وترويج الرواية اإلسرائيلية الزائفة التي تؤكد على الحق 
التاريخي لليهود في فلسطين، وقد بدأت آثار ذلك تظهر في خطابات بعض اإلعالميين واألصوات 
الزمن الستغالل حالة  المتحدة تسابقان  والواليات  أن إسرائيل  يؤكد على  المأجورة، مما  العربية 
المنطقة  في  وقائع  لفرض  العربي  الربيع  يسمى  ما  ثورات  بعد  خاصة  العربي  والضعف  التردي 

تتجاوز التاريخ والجغرافيا.

د. محمد أبو حميد

علينا حد البحث عن بطوالت في الهرب كبطولة استضافة من تقطعت بهم السبل واإلعالن 
عبر الفيس بوك عن وجود بدائل ثورية في البيوت والمؤسسات او جمع الفراش من البيوت 
لتحويل مسجد او أي مؤسسة أهلية أخرى الى منامة واعتبار هذا الفعل بطوليا من طراز 

رفيع دون ان نرى فيه إخالء للطرق لصالح االحتالل جيشا ومستوطنين.
أيا من القوى والفصائل لم يعلن االستنفار والدعوة الى السفر الى هناك فورا لمنع عربدة 
المستوطنين ولكي نقول لهم جماعيا بأننا شعب حي ال يتراجع وبدل ذلك ننتظر بطال من هنا 
وبطال من هناك لينتقم لنا ثم نصفق له وهو مختفي ونصفق لدمه وهو يستشهد وال شيء 

أكثر.
بالدنا  عن  دفاعا  حياتهم  قدموا  الذين  أبناء شعبنا  من  العظماء  األبطال  أسماء  هي  كثيرة 
وشعبنا وقضيتنا منفردين ولو اجتمعوا معا لسدوا وجه الشمس عن االحتالل وإفرازاته وفي 
المقدمة المستوطنين ولكننا لم نعد نتقن غير التصفيق من على األرصفة وحتى حين يصل 
االحتالل الى البرغوثي في كوبر و نعالوة في عسكر او جرار في جنين وغيرهم وغيرهم ال 

نجد منا سوى مصمصة الشفاه والسير بالجنازات وكفى اهلل المؤمنين شر القتال.
األسوأ من ذلك أننا بتنا نستخدم األسماء العبرية لبالدنا فالجيب هي ) يتسهار ( واللبن هي ) 
عيلي ( ودير شرف هي ) شافي شومرون ( ووادي النار هو ) الكونتينر ( وهكذا الى أن أصبح 
الجمع المفرق فينا حين تغلق منطقة من هذه المناطق يبدع في البحث عن بدائل لاللتفاف 
وترك الطريق الرئيس لمستوطني االحتالل يعربدون كيف شاءوا بدون رادع على اإلطالق وبدل 
وصول اآلالف من المسافرين الى زعترة نبادر الى تركها لبضعة مستوطنين يعربدون وحدهم 
وكان األرض لهم والطريق لهم مما يزيد من قناعتهم أنهم األقدر واألقوى ويلغي خوفهم من 
مواجهة شعب بأسره دفاعا حتى عن حقوقه اليومية البسيطة فهذا التسليم السريع من قبلنا 
والقوة نحن  بالنصر  االحتالل ومستوطنيه شعورا  يعطي  أكثر,   المرور ال  في  بالحق حتى 
األقدر على منعهم منه فقط باستعدادنا الن نكون معا في مواجهة جماعية ضد اللصوص الذين 

من المفترض ان يفروا فورا من مواجهة أصحاب الحق ان استفاقوا لحقهم معا.
للبطل  يمكن  الجمعي في مواجهة االحتالل ال شعبا وال قوى فال  بالمعنى  لسنا موجودين 

الفرد االنتصار حتى النهاية ان لم يجد من حوله بطل الجماعة تحميه وتزوده بالقدرة على 
المواصلة وتشاركه بذلك بهذا الشكل او ذاك وتشد من أزره وتمنع األعداء من الوصول إليه 
بدل ان نتركه وحيدا وننشر أخباره وصوره ونقدم الكاميرات لالحتالل دون أدنى ممانعة بل 
ندعها موجودة وفعالة بانتظار حضوره وحين نخسر البطل نعاود التصفيق أياما قليلة لروحه 
ثم يغيبه النسيان كما الحال مع من سبقه فلقد تغنت كل الضفة الغربية ببطل وادي عيون 
الحرامية في االنتفاضة األولى وغنت اقل ألحمد جرار واقل لنعالوة واقل للبرغوثي وال احد 
يدري ما الذي ينتظر البطل القادم من صمت ان ظل حال البطل الجماعي الغائب هذا الحال.

االحتالل يبني المستوطنات يوميا ويقيم الطرق ويخطط لحرماننا منها ونحن نجد أنفسنا 
نقدم له يد العون حين نبدأ بالبحث بأنفسنا عن طرق بديلة للطرق المعروفة والتي يحتاجها 
لمستوطنيه فقط في سبيل تهويد األرض غدا وفرض سيطرته المطلقة على الضفة الغربية 
في ظل غياب تام إلستراتيجية وطنية واحدة وموحدة لكفاحنا في سبيل التحرير الحقيقي 

ألرضنا والحرية لشعبنا.
ننشر  للبطل  نصفق  ونحن  شعبنا  أبناء  من  بطال  يطارد  االحتالل   ... إذن  حالنا  هو  هذا 
صوره ننقل أخباره ونتغنى به حد تسليم خزائن كميرات بيوتنا ومتاجرنا لالحتالل وجنده 
دون أن نبذل جهدا صغيرا بمسح محتوياتها إلى أن يضيق الخناق عليه فنصمت قليال ثم 
نعاود الغناء من جديد ولكن هذه المرة للشهيد أو األسير إلى أن يغيب, بعد كل حادث يلجا 
المستوطنون إلى إغالق طرقنا ببضعة قليلة منهم فنترك لهم الطريق فورا ونبحث عن بديل أيا 
كان إال بديل المواجهة الجماعية للصوص أرضنا وقوى الشعب والثورة غائبة ومغيبة وفيما 
عدا حركة حماس التي تملك برنامجها والجهاد اإلسالمي وبعض األنشطة الفردية هنا وهناك 
يظل االحتالل مدركا الن الجموع غائبة وهو ما يجعله أكثر قدرة على اإلمعان في جرائمه ليس 
اآلنية والمباشرة فقط بل والبعيدة المدى في التهويد لألرض ونهبها والتخلص من الشعب 
بأشكال وأنماط مختلفة أهمها التيأييس واإلخضاع للشعب بأسره فلن ينتصر شعبنا بأبطال 
يولدون فرادى ويرحلون فرادى بل بالبطل الجماعي الكامن في الشعب كل الشعب حين يقرر 

التوقف عن الغياب.
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إضاءات

بقلم: نبيل عمرو

وظلم ذوي القربى
رغم أنني لم أكن من الفريق الذي أنجز أوسلو، إال أنني كنت 
لنا  ُقدم  المطاف بل ألنه  نهاية  المدافعين عنه، ليس ألنه  أكثر 

على أنه أول المطاف في رحلة جديدة.
 وحين دققت في مواقف الذين أيدوا أوسلو وكانوا في حينه 
يزيدون عن الخمسة وسبعين بالمائة، هم الذين صوتوا لياسر 
وجدت  األول؛  التشريعي  المجلس  وانتخبوا  رئيسا  عرفات 
سانحة  فرصة  اعتبروه  ولما  الدولة  لوعد  صوتوا  الناس  أن 

لتحقيقها على األرض.
مضت شهور وربما سنوات قليلة جعلت الوعد قابال للتحقيق، 
وكان الناس يتغاضون عن المعوقات التي ظهرت منذ اليوم األول، ليس لقلة وعي منهم وإنما 

إلعطاء الوعد باألمل الكبير فرصة.
وفاتها،  إعالن  كيفية  في  واإلسرائيليون  الفلسطينيون  واحتار  أوسلو  مبكر فشلت  نحو  وعلى 
وتقاسم الطرفان إرثها، فأخذ الفلسطينيون منها سلطة ووزارات، وأخذ اإلسرائيليون تنسيقا 
آمال  الوعد نشهد أفظع فترة تطحن  أمنيا وتعاظما لالستيطان، وها نحن وبعد ربع قرن من 

وتطلعات وواقع الشعب الفلسطيني.
ما تعيشه غزة وما ينتظرها لم يسبق أن عاشت مثله منذ أن بني فيها أول بيت، وها هي الضفة 

التي نامت على هدوء خادع تخللته بعض قطرات من دماء، تتحول إلى سجن أو مجمع سجون ال 
قبل آلدميين بالعيش فيه، وحين يتحدث عضو في الكنيست من الحزب الحاكم عن قتل الرئيس 
الفلسطيني كحاجة أمنية ضرورية إلسرائيل، فتلك هي الرسالة األكثر بالغة توجهها إسرائيل 
لمن ال يزالون وأنا منهم بالطبع، نحلم بسالم نعيش في أفيائه بحرية وكرامة ويتوجه في ظله 

أبناؤنا وأحفادنا إلى مدارسهم دون أن يكون قلقنا عليهم هو رفيقهم ورفيق روحنا.
ما  عن  نعتذر  أن  علينا  ولكن  واستقاللنا،  وحريتنا  كرامتنا  يكفل  بسالم  عن حلمنا  نعتذر  لن 
فعلناه بأنفسنا من تنكيل بالذات وتدمير ألساسات بنائنا الوطني، وانشغالنا بحروبنا الداخلية 
في أخطر عملية قلب للمنطق، فكل حروبنا الداخلية هي إعفاء صريح بحروبنا المشروعة مع 

الخصم وحمل عبء ثقيل كان يتعين عليه أن يحمله.
الفلسطينيون الذين تحولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق، وناموا في سياراتهم بعد أن استحال 
عليهم الرجوع إلى بيوتهم التي يبعد بعضها مئات األمتار عنهم، والفلسطينيون الذين ال ينامون 
الذين  والفلسطينيون  بيوتهم،  على  والجيش  المستوطنون  فيها  يتناوب  التي  المداهمات  بفعل 

أرغمهم الخذالن الشقيق والصديق على الصراخ ببيت الشعر اليائس
“ لقد أسمعت لو ناديت حيا... ولكن ال حياة لمن تنادي”.

هؤالء الفلسطينيون قرروا تجرع المرارة وتحمل األلم، فهل ينتبه أولو األمر فيهم إلى أن أفظع 
أنواع األلم هو ألم ذوي القربى؟ وال أقصد هنا العرب وإنما الفلسطينيين أنفسهم.

قد يكون للتغول اإلسرائيلي في التعدي على السيادة الفلسطينية حجج 
أمنية معلومة، ولكنه بالضرورة يدفعنا لقراءة الرسائل السياسية التي من 

المفترض أن تكون واضحة.
وأولى هذه الرسائل تقول إنه وبالرغم من سنوات أوسلو العجاف، إال 
أن حلم الدولة يجب أن يبصر حقيقة أن صفقة القرن إنما آتت لتخرجنا 
من دائرة األوهام إلى تداعيات الوقائع التي تؤكد أن الكيان اإلسرائيلي 
الحالية،  القوى  موازين  لنا ضمن  يسمحوا  لن  العالم،  حول  وحلفاؤه 
بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل األرض الفلسطينية المحتلة 
في العام  1967 وعاصمتها القدس، وإنما كل ما مر سابقًا لم يخرج من 
إطار التوظيف السياسي االستراتيجي الذي تبنته العقلية اإلسرائيلية طيلة العقود الثالث األخيرة مماطلة 
وتسويفًا وصوال إلى لحظة الحقيقة التي تشير إلى إمكانية إقامة “دويلة فلسطينية” هناك في المساحة 
الغير مرغوب بها، أال وهي مساحة غزة التي سمح “لجنودها المقاومين« أن يتقاضوا رواتبهم اآلتية 
بواسطة دبابات االحتالل وإن ُمدت بأياد عربية مشكوك في انتمائها للقضية أو للحق سواء في فلسطين 

أو في غيرها من المنطقة.
وثاني هذه الرسائل تشير بشكل ال لبس فيه، أننا فيما يشبه “الحكم الذاتي” أو أقل قلياًل بحسب المزاج 
اإلسرائيلي، وهو هدف صهيوني منذ قرن من الزمن، على حسب قول الرئيس محمود عباس في كلمته 
األخيرة أمام المجلس االستشاري لحركة فتح، وهو نفسه األمر الذي يلزمنا بمصارحة أنفسنا بأنفسنا، 
ال لممارسة جلد الذات التي دفعت بعض الوجوه القيادية من حركة حماس إلى جانب شرائح ُمتحزبة من 

مجتمعنا للشماتة حينما، وللنضال اإللكتروني من وراء حجاب أحيانًا كثيرة!. 
والرسالة الثالثة التي يمكن أن نلتقطها في هذا السياق تذكرنا بما حدث في االنتفاضة الثانية من العام 
2000 وحتى العام 2004، وبخاصة فكرة المس المباشر بالسيادة الوطنية، عبر المساس برمزية هذه 
السيادة متمثلة في حصار القائد الرمز “ياسر عرفات” في مقر المقاطعة، وما لهذا الحصار من دالالت 
سياسية أكثر منها عسكرية، إال أن رد الشهيد الرمز حينذاك كان بليغًا وهو يردد: »يريدونني إما أسيرًا 

أو طريدًا أو قتياًل.. وأنا أقول: بل شهيدًا، شهيدًا، شهيدا”. 
المهم في األمر اآلن، أن تداعيات المشهد باتت أكثر صعوبة بعد دخول اإلدارة األمريكية حلبة الصراع 
المباشر مع النظام الفلسطيني أوال عبر المس بالتمثيل الفلسطيني في واشنطن وإعالن القدس ونقل 
السفارة واستهداف األونروا، ما يعني أن األهداف الثالثة هنا تتمحور في المس المعلن بالكيانية الفلسطينية 
ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، مرورا بمحاولة سحب قضية القدس عن طاولة التفاوض، وصوال إلى 
إنهاء ملف العودة عبر استهداف األونروا وما لهذا االستهداف من دالالت سياسية، فضال عن تحويل ملف 
غزة بوصفه جزء ال يتجزأ من مجمل القضية السياسية الفلسطينية إلى ملف إنساني على أقصى تقدير.

كل ما ذكر أعاله يعد بشكل أو بآخر تنفيذًا عمليًا لما أصطلح على تسميته بـ” صفقة القرن”، وإن بدأ األمر 
دون إعالن واضح، جراء الرفض الرسمي والشعبي الفلسطيني، ولكنه أيضا قد يكون تشخيصًا للحالة 
الراهنة بكل أبعادها السياسية واالجتماعية واالقتصادية في آن، فضال عن البعد الثقافي الذي ُاستهدف 

وال يزال لتزييف الوعي الجمعي للكل الفلسطيني أو للشريحة األوسع منه. 
ولكن هذا التشخيص ال يعفينا من طرح األفكار والمقاربات التي من الواجب الوطني واألخالقي أن نفكر 

بها والتي يمكن أن نلحصها على النحو التالي:
الذي  الحال  على المستوى السياسي االقتراب أكثر من القواعد الشعبية واالعتراف سويًا بواقع   .1
نعيشه، كي نتمكن من اجتراح السياسات والخطوات التي يجب أن نتخذها في مجابهة الوضع 

الراهن.
توظيف الوضع القانوني للكيانية الفلسطينية في المؤسسات الدولية باتجاه االشتغال على مالحقة   .2

مجرمي الحرب اإلسرائيليين.
ضرورة إعادة النظر في مجمل الوضع الفلسطيني الراهن على المستويين السياسي واالقتصادي.  .3

االنتباه الشعبي لضرورة التمييز بين حق ممارسة النقد، وواجب ممارسة الفعل، واألفعال هنا ال   .4
تشترط شكال بعينه من أشكال النضال، وإنما تفتح قوسي الممارسة الوطنية على كافة األفعال.

المستوى  على  فرضًا  وفرضها  المصالحة،  مسألة  في  المبادرة  لزمام  الجماهير  اتخاذ  ضرورة   .5
السياسي على كال الجانبين في الضفة وغزة.

التفكير الجدي باقتراح المزج بين كافة اشكال المقاومة المشروعة بحسب القوانين واألعراف الدولية،   .6
وبين ما يمكن أن تؤديه الجماهير من عصيان مدني على جميع نقاط التماس سواء في الضفة أو في 

قطاع غزة، ونحن هنا نتحدث عن عصيان مدني ال مجابهة غير متكافئة.
إعادة صياغة الفعل الفلسطيني في الشتات بعد تنسيق المواقف والممارسات بين الداخل والخارج  .7
إعادة تعريف العالقة السياسية واالجتماعية مع أهلنا في الداخل الفلسطيني “فلسطين التاريخية”.  .8

يّدعي  الطريق على من  المقاومة ونقطع  أولوياتنا في  النظر، وكي نحدد  االقتراحات بصرف  مثل هذه 
المقاومة ويمارس كل ما من شأنه أن يؤدي إلى فصل غزة في سياق التطبيق الفعلي لصيغ ومفردات صفقة 
القرن، يمكن أن تكون أرضية خصبة للبناء عليها أو التعديل فيها، المهم أال نبقى أسرى الفعل وردود الفعل 
التي ال تغني وال تسمن من جوع، وهنا يحضرني تصريح للقيادي الفلسطيني محمد أشتيه، كان قد أدلى 
به في لقاء أجريته معه قبل ثالثة أعوام، أختم به مع إعادة قولبته بتصرف من كاتب المقال هنا، إذ يجب 
أن تعلم الحكومة اإلسرائيلية أن نتنياهو إن أراد أال يميز بين “مستوطنة معاليه أدوميم وتل أبيب”، فنحن 
من اليوم وصاعدا علينا أال نميز بين يافا ورام اهلل مع كل فوارق التشبيه، وما لهذا التصريح من دالالت 

وإشارات تقول بشكل واضح وجلي: يمكننا أن نعيد الصراع إلى مربعه األول إما نحن أو أنتم.

المقاومة بين انفصال غزة وصفقة القرن
كتب: أحمد زكارنة
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حقيقة ال بد من تأكيدها، أن صمود الشعب الفلسطيني بقيادة 
عنها  أعلن  التي  القرن  صفقة  أفشل  من  هو  عباس  الرئيس 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لدى تسلمه الرئاسة األمريكية 
قبل عامين، وكان وراء تأجيل اإلعالن عن هذه الصفقة شهرا 
إلى  ألفها  من  إسرائيلية  رؤية  حقيقتها  في  وهي  آخر،  بعد 

يائها لتصفية القضية الفلسطينية.
من  عدد  انبرى  وقد  عربي  غطاء  إلى  بحاجة  كانت  الصفقة   
الرؤية  وتبني  الصفقة  عن  للدفاع  لألسف  العرب  الزعماء 
مارسوا  بل  الفلسطينية،  القضية  لحل  اإلسرائيلية  األمريكية 
ضغطا سياسيا وماليا على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس 
عباس للقبول بالصفقة دون جدوى إلدراكهم أن الرئيس عباس 
الفلسطيني  الصراع  معادلة  الصعب في  الرقم  يمثله هو  وما 

اإلسرائيلي.
 وتبّدى الرفض الرئاسي الفلسطيني للصفقة في رفض اللقاء 
التفرد  ورفض  إدارته  وأركان  ونائبه  األمريكي  الرئيس  مع 
الصراع  لحل  مستقبلية  مفاوضات  أي  رعاية  في  األمريكي 
زعيم  أي  عليه  يجرؤ  لم  أمر  وهو  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 

عربي أو دولة.
 ولعل هذا الموقف الصلب للرئيس عباس وتمسكه بالثوابت 
المتمثلة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أقرتها  التي  الفلسطينية 
في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ الرابع من حزيران 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
من  تشريدهم  تم  الذين  الالجئين  وحق  القدس،  وعاصمتها 
وممتلكاتهم  بيوتهم  إلى  العودة  في   1948 عام  وطنهم 

والتعويض عليهم. 
وحكومته  نتنياهو  من  المسعور  الهجوم  يفسر  الموقف  هذا 
وتهديد  عباس  الرئيس  شخص  على  المستوطنين  وقطعان 
حياته، وهذا الموقف الصلب للرئيس في مواجهة األخطار التي 

والفصائل  القوى  يتطلب موقفا واحدا من كل  تهدد قضيتنا؛ 
واألحزاب والحركات الفلسطينية والقومية واإلسالمية، داعما 
للشرعية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية 
الفلسطيني  الوطني  فالمشروع  عباس،  محمود  ورئيسها 
تحيط به اليوم جملة أخطار كبيرة، ولعل الحراك الجماهيري 
مواجهة  في  وغزة  والقدس  الفلسطينية  الضفة  في  النوعي 
في  الفلسطينية  للجماهير  السياسي  والدعم  االحتالل  تغول 
الشتات وبعض قوى التضامن والمقاومة والتحرر في العالم 
األمريكية-االسرائيلية  المؤامرة  وجه  في  منيعا  سدا  يقف 
لمصالحة  أرضية  ويشكل  الفلسطينية،  القضية  لتصفية 
في  الفلسطيني  الوطني  المشروع  حماية  هدفها  فلسطينية 
بعيدا  السهام   وتوجيه  االحتالل  وإنهاء  واالستقالل  الحرية 
ألرضنا  المحتل  الصهيوني  العدو  إلى  الرئيس  شخص  عن 

ووطننا ويتهدد هويتنا واستقاللنا.
وحيد  أنه  مضى  وقت  أي  من  أكثر  شعبنا  يشعر  واليوم 
ومكشوف الظهر في ساحة المواجهة، وأن أشياءه وأصدقاءه 
عنه  انصرفوا  قد  دعمهم  تمنينا  لطالما  الذين  العالم  وأحرار 

لما يشغلهم من قضايا مصيرية في أوطانهم.
الذي  المركزي  العدو  أن  المظلم  الزمن  هذا  في  والعجيب 
بالحركة  والمتمثل  الزمان  من  قرن  من  ألكثر  ُشّخَص 
ألنظمة  والسند  المرجو  الحليف  بات  وإسرائيل  الصهيونية 

عربية وإسالمية في ظل صمت شعبي لألسف الشديد.
يتصور  أن  السياسي  العمل  أبجدية  يعرف  لعاقل  يمكن  وال 
أن إسرائيل قد تهّب لنجدة دول عربية كسلطنة عمان أو قطر 
أو اإلمارات أو البحرين أو موريتانيا من خطر قد يهدد هذه 
الدول، وإذا كان من خطر يتهددها فليس غير عدم تصالحها 
مع  أو  واالجتماعية  والقومية  الوطنية  وتطلعاته  شعبها  مع 

محيطها العربي واإلسالمي.

يتعلق  بما  غيبوبة  في  يعيشون  العرب  بعض  كان  وإذا 
مع  تواطؤ  حالة  البعض  هذا  يعيش  بل  الفلسطينية  بالقضية 
المجتمع  فإن  فلسطين؛  ألرض  المحتل  الصهيوني  العدو 
عن  أيضا  غائب  هو  المئتين  من  تقترب  التي  بدوله  الدولي 
فباتت  بالعالم،  تعصف  التي  األحداث  مع  التفاعل  أو  الفعل 
ورق  على  حبرا  كونها  تتعدى  ال  ما  لقضية  تأييده  أو  إدانته 
التي  بإسرائيل  األمر  تعلق  ما  إذا  تؤخر، خاصة  وال  تقدم  ال 
القانون  فوق  نفسها  وترى  المتحدة  الواليات  بحماية  تتمتع 
من  الفلسطيني  الشعب  بحق  الجرائم  أبشع  فترتكب  الدولي 
البيوت  وهدم  واالستيطان  األراضي  ومصادرة  ميداني  قتل 
واعتقال األطفال والنساء وتشريدهم في العراء وقطع الطرق 

ونصب الحواجز في كل مكان.
وحروبها  بقضاياها  منشغلة  العالم  دول  أن  ويالحظ 
هؤالء  على  شعوبها  وثورات  حكامها  وفساد  االقتصادية 
الحكام، ما يدعو شعبنا وقواه الفاعلة للوحدة ورّص الصفوف 
برنامج  تحت  واالنضواء  والتنظيمية  الفئوية  الخالفات  ونبذ 
المسعورة  وهجمته  االحتالل  لمخططات  والتصدي  للصمود 

على شعبنا وصواًل إلى الحرية واالستقالل.

حقيقة ال بد من تأكيدها
بقلم: سامي سرحان
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