
اتحادا شركات التأمين 
والمستشفيات الخاصة 
واألهلية وهيئة سوق 

رأس المال يعلنون 
التوافق على أربع قضايا 

خالفية من بين ست

االعتراف اصطالحًا، عكس اإلنكار، وهو من المصدر »عرف«، الذي يحمُل في معاني اشتقاقاته الكثيرة 
المعرفة والتعريف، والتي تقتضي اإلقرار وعدم اإلنكار والعلم بالشيء والسعي إليه وتحديد هويته.

وصيغُة االعتراف تتناسُب عكسيًا مع مبدأ الصراع، فإن نُقصت زاد الصراُع، وإن اكتملت انتهى. كما 
وتتناسب طردًا مع تجلي الهوية في أعلى درجاتها، فكلما كان االعتراف كاماًل كلما كانت الهوية كاملًة. 
وتاريُخ العالقات الدولية حافٌل بصراعات االعتراف المتعلق بالهوية. وعلى غرار نظرية »الصراع من 
أجل االعتراف« التي أسس لها )أكسل هونيث(، رائد الجيل الثالث من مدرسة فرانكفورت الفلسفية 
والتي ُتعد نظرية جديدة في مقاربة قضايا ومشاكل المجتمع المعاصر ضمن علم االجتماع الفلسفي، 
والتي فسر على أساسها الصراعات االجتماعية إنطالقًا من الصراع على اعتراف الدولة بالمواطن 
وحقوقه، فإنه باإلمكان إطالق مقاربة مشابهة على صعيد العالقات الدولية )أو المستوى الدولي( ُتعنى 

بمسألة )الصراع من أجل االعتراف( المتبادل بين القوى المختلفة على الساحة الدولية.
وألننا اليوم نستدعي لحظات التوقيع األولى إلعالن المبادئ الذي جرى في البيت األبيض قبل ربع قرن، 
فإن مقاربة »الصراع من أجل االعتراف«، مقاربٌة تستحُق أن ُتختبر لجهة عالقة االعتراف بالصراع 

وبتشكيل الهوية.
ُل ما ُتطالُب به الدوُل الناشئُة حديثًا، هو االعتراف الدولي بها، والذي يعني اعترافًا بحقها في  إن أوَّ
الوجود، وهو الحق األصيل األول، الذي ال يأتي دونه حٌق آخر، وبإحدى صيغ هيجل، فإن االعتراف 
بالوجود هو أقل ما يمكن قوله عن أي كيان يمكن إدراكه أو تصوُّره، فهو الحد األدنى وهو الجانب األكثر 

تجريدًا.
التي تشكل نواة »الهوية«، الفردية أو الجماعية، لذلك  والحق في الوجوُد، يعني اعترافًا بـ »الذات« 
ظلت مسألة االعتراف تقض مضجع اإلسرائيلي إلى اليوم ألنها قائمٌة على فرضيتين؛ األولى: »فراغية 
المكان« الذي ُيشكل حدود ممارسة الهوية ونطاق تشكالتها وتحوالتها، أي خّلوه من أي طرٍف آخر 
ينازعه فيه ألنه يقتضي بالنتيجة إنكار وجوده. لذلك ارتبط الصهيوني األول بـ«الحق األدنى« للوجود 
وبالميزة العكسية للصراع، فكلما كان الصراع أكثر حدًة كلما تحقق الوجوُد المنشوُد بصيغة أكثر 
ِإْعَماَل اإلبادة والنفي والتطهير العرقي فكرًة ونهجًا وتطبيقًا  واقعية، من هنا تبنى الصهيوني األول 
حتى أثبتت فشلها باستمرارية وجود الفلسطيني كطرٍف نقيض لتعريف اإلسرائيلي ليظل سعُيه نحو 
كأساس  االعتراف مستمرا.  أما الفرضية الثانية فتقوم على أساس وحدة هوية “الشعب اليهودي” 
لقومية تمكنه من الوجود على أرض فلسطين، وهو ما أراَد له أن يتحقق عبر االعتراف بدولٍة يهودية، أي 

دولة قائمة على الدين كأساٍس للقومية.
وُيشكل االعتراف مطلبًا أساسيًا َقْبِليًا، يتبناه الصهيوني في أي عملية تفاوضية، فكان شرطًا أساسيًا 
قبل مدريد وأوسلو، ُنقِل على لسان الواليات المتحدة عبر قوانين الكونغرس التي تم تشريعها فيما 
يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية عند مطالبتها باالعتراف بقراري مجلس األمن 242 و338، واللذين 
يتضمنان اعترافًا بإسرائيل كدولة ضمن المنظومة األممية بالدرجة األولى كطموٍح تحقق بعد إعالن قيام 
دولة إسرائيل عام 1948، وبالدرجة الثانية ضمن المنظومة اإلقليمية للعالم العربي الممتد من المشرق 
إلى المغرب، وهو ما طمحت وتطمح لتحقيققه قريبا، ولطالما روجت له عبر مبادرات تطبيعية أو فتح 

قنوات سرية لها مع العالم العربي أو مع الفلسطينيين قبل مفاوضات أوسلو ومدريد، وما بعدهما وحتى 
اليوم. 

في المقابل كانت موازين القوى السائدة بعد انهيار االتحاد السوفيتي ودخول النظام العالمي مرحلة 
األحادية القطبية، وضعف شرعية قيادة منظمة التحرير في مقابل بزوغ شرعية جديدة لقيادات من 
السياسية، من  الساحة  إلى  التيارات اإلسالمية  االنتفاضة ودخول  المحتل وإنطالق شرارة  الداخل 
األسباب التي أدت بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى التفاوض على منح جزء من هويتها لإلسرائيلي كثمن 
تقايُض به وجودها، أي االعتراف بها، على الساحة الدولية كمنظمة تحمل الصيغة التمثيلة لشعبها؛ 

ال كجهة إرهابية، تفتقر للصيغة التمثيلية التي تتماهى مع وجودها ووجود الفلسطيني أرضًا وشعبًا.
وكان القبول بمبدأ التفاوض ألجل االعتراف يعني من ناحية عملية القبول بمبدأ التفاوض على الهوية 
لتحصيِل االعتراف، فكانت التركيبة المشوهة “لالعتراف والصراع” عاماًل حاسمًا في عملية صياغة 
هوية المعتِرف والمعَتَرف به؛ إذ أنه، وبما ُيشكل الجانبان لبعضهما البعض، فإنهما ُيعرفان حدوَد هوية 
كلٍّ منهما. فما يمنُحه الُمعَتِرف للُمعَترف به )والعكُس صحيح(، يكوُن جزءا من تعريفه لذاته والمنقول 
منه لآلخر. وال ُيمكن أن يكون هنالك اعتراف في حاالت الصراع دون أن يكون هنالك سلٌب لصفاِت 
الُمعَتِرف والُمعَتَرِف به، ودون أن َيتُرك كل منهما جزءًا من الهوية خلفهما طواعيًة، إذ تقتضي عملية 
االعتراف تحديد صيغة “الـ-أنا” في مقابل صيغة “الال-أنا” لكل طرف؛ ليكون “كل تحديد سلٌب” وفق 

تعريف سبينوزا. 
وبمقدار ما ُينتَقُص من هوية أحد الطرفين، عبر االتفاق الذي يجري التفاوض أو االتفاق عليه، أو تطبيقه، 
بمقدار ما ُينتقص من عوامِل االعتراِف الفعلي لذاك الطرف، فيظل ُمعاِمُل الصراع قائمًا. ذلك أن عملية 
التفاوض على االعتراف ال يمكن أن تتم في فراغ دون أدوات مأخوذة من موازين القوى، لتكون ذات 

تصور أحادي وإقصائي في آن معًا.
ففي رسائل االعتراف المتبادل بين رابين وعرفات، يقول األخيُر لألول: 

»إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في 
الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع االلتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت اآلن غير ذات 
موضوع ولم تعد سارية المفعول وبالتالي فإن م.ت.ف. تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني 

موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني«.
وهنا تتجلى صيغُة التحوالت والتشظي في هوية منظمة التحرير الفلسطينية، لتنسحب على تحديد هوية 
“الفلسطيني القديم والفلسطيني الجديد”، ولُتعيد تعريَف “ذاتها القديمة” قبل توقيع اتفاقات أوسلو، 
ال بصفتها حركة تحرر وطني، وإنما كحركة إرهابية، ولُتقدم أيضًا تعريفًا لـ “ذاتها الجديدة” ال ككياٍن 
الستعماِر  مستقٍل سيادي، وإنما “ككيان تحت االختبار”؛ ؛ فبينما كان الفلسطيني األول »ضحية« 

إحاللي استيطاني؛ أصبح الفلسطيني الجديد »رهينة« اختباِر الُمستعِمر له.
وألن االعتراف الذي ُمنح لمنظمة التحرير كان اعترافًا منقوصًا ُيشترط فيه أن يكون كاماًل نابعًا عن 
إرادة حّرة لكي ينجح، فإن تمثالتها على األرض، تجسدت بإعادة إطالق الصراع الداخلي الذي تحدث 
عنه أكسل هيونث؛ فاالعتراف هنا يعني وجود سلطة، أي سلطة تقوم على المكون األمني )عنصر أمني( 
ال على المكون البشري )المواطن الفلسطيني(، فوجود سلطة يعني سعي المواطن والنخب لممارسة 
مواطنتهم، ليتحول الصراع من صراع احتالل- ُمحَتل )إسرائيلي- فلسطيني( إلى صراع فلسطيني- 

فلسطيني.

رأي الحدث

»االعتراف« سبب فشل أوسلو
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ملف العدد

االتفاق على أربع قضايا خالفية
التوافقية  النقاط  عن  للحدث  المال  رأس  هيئة سوق  وكشفت 
التي تم التوصل لها بين الفرقاء خالل الحوار والمفاوضات 
منذ  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  والهيئة  برعايتها  تجري  التي 
التأمين  ببطاقات  العالج  قاعدة استئناف  أكثر من شهر على 
آلية  على  اتفاق  والمستشفيات، ضمن  العيادات  في  الصحي 
تضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض بالسرعة الالزمة وبجودة 
وفق البروتوكوالت الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، وأهمها: 
اجتماع  لعقد  التأمين  شركات  التحاد  الفوري  االستعداد 
الطبية.  الكشفيات  أسعار  لبحث  األطباء  نقابة  مع  منفصل 
والتأكيد على دفع شركات التأمين المطالبات المالية خالل 90 
التأكيد  المخالصة.  وتوقيع  عليها  المصادقة  تاريخ  من  يوما 
المعتمدة  الطبية  بالبروتوكوالت  التأمين  شركات  التزام  على 
من قبل وزارة الصحة الفلسطينية والتغطيات التأمينية المتفق 
عليها مع مؤمنها. االستعداد الفوري لشركات التأمين لدراسة 
أسعار الخدمات الطبية وأسعار كشفيات األطباء المعمول بها 

دراسة  إلى  استنادا  وذلك  النقصان،  أو  و/  )بالزيادة  حاليًا 
علمية وطبية ومهنية حقيقية ترعى مصالح جميع األطراف(.

وهناك قضيتان خالفيتان لم يتم االتفاق بشأنها، تتعلق بإعادة 
المستشفيات  في  بها  المعمول  الطبية  اإلجراءات  تسعير 
وإعادة النظر في الرسوم التي تدفعها الشركات للمستشفيات 

والعيادات الخاصة ورفع رسوم الكشفيات.
في  التفاق  التوصل  المتوقع  من  أنه  األطراف،  كافة  ويجمع 
القريب العاجل. لإلعالن عن انتهاء األزمة بين شركات التأمين 

واتحاد المستشفيات الخاصة ونقابة األطباء.

احتواء األزمة وتذليلها
للشؤون  العامة  اإلدارة  عام  مدير   – الصباح  أيمن  يقول  وإذ 
سوق  هيئة  في  السابق  التأمينات  مدير   – واإلدارية  المالية 
سعت  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  إن  المال،  رأس 
ومنذ بداية هذه األزمة الحتوائها والعمل على جمع األطراف 
لسنة   20 رقم  التأمين  قانون  احترام  قاعدة  على  لتذليلها 

2005م والمحافظة على حقوق حملة وثائق التأمين(.
أما بخصوص نتائج الحوار بين شركات التأمين وبين اتحاد 
المستشفيات الخاصة واألهلية ونقابة األطباء؛ فقال الصباح: 

التام  بالتزامها  خطيا  الهيئة  التأمين  شركات  )أشعرت 
الموقعة  وباالتفاقات  الهيئة  وتعليمات  التأمين  قانون  بأحكام 
مزودي  مع  الموقعة  واالتفاقات  الوثائق  حملة  المواطنين  مع 
الخدمات الصحية، حيث تلتزم شركات التأمين بما تم االتفاق 

عليه المذكور أعاله(.
وتابع: )وأبدى رئيس لجنة نقابة األطباء، ورئيس لجنة اتحاد 
اتحاد  لموقف  تقديرهما  واألهلية  الخاصة  المستشفيات 
التزام  قبيل  من  إضافية  بطلبات  وتقدموا  التأمين،  شركات 
حيث  األطباء،  نقابة  لكشفيات  األدنى  بالحد  التأمين  شركات 
تعكف حاليا شركات التأمين على دراسة هذه الطلبات بروح 

إيجابية(.
الخدمات  تقديم  استمرار  هو  اآلن  يهمنا  )ما  الصباح:  وقال 
وحث  ممكنة،  تكاليف  بأقل  الصحي  التأمين  وثائق  لحملة 
الهادئ  والحوار  التعاون  أسلوب  انتهاج  على  األطراف  كافة 
والبناء، وهنا أؤكد إبداء كافة األطراف الرغبة في خلق آليات 
مشتركة الستدامة الحوار والمفاوضات الفاعلة بهدف تجاوز 

أي عقبات أو إشكاليات مستقبلية(.

الطبية  العامة  اإلجراءات  على  التسعيرة  إعادة 
األكثر حساسية

عن  التفاوض  لجنة  رئيس   – مشعشع  أحمد  أكده  ما  وهو 
اتحاد شركات التأمين مع اتحاد المستشفيات ونقابة األطباء، 
ورقة  على  التوافق  حول  للتأمين.  الوطنية  شركة  عام  مدير 
عمل قدمها اتحاد شركات التأمين واللجنة المفاوضة التحاد 
الترحيب فيما يخص  الكثير من  المستشفيات والنقابة، القت 

التقدم الحاصل.
وقال: )تم تذليل ثالث قضايا خالفية من أصل خمس قضايا 
جاري  االثنين،  االتحادين  بين  التفاوض  فيها  األساس  كان 
العمل لبحث ورقة العمل التي تلقيناها من اتحاد المستشفيات 
حساسية  األكثر  وهي  النهائية  النقطة  على  العمل  الستكمال 

الخاصة واألهلية ونقابة األطباء إلى  التأمين والمستشفيات  اتحادا شركات  توصل 
اتفاق أولي حول بعض القضايا الخالفية، لكنهم لم يتوافقوا بعد حول رفع رسوم 
الخاصة،  والمستشفيات  العيادات  في  الصحي  التأمين  بطاقة  في  الكشفيات 
وتتوقع هيئة سوق رأس المال أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفرقاء لكافة 

القضايا الخالفية خالل األسابيع الثالثة القادمة.

الحدث - خاص

يتوقعان التوصل إلى حل نهائي خالل أقل من شهر يشمل االتفاق على 
قائمة أسعار للخدمات الطبية ملزمة والتنافس على جدوى الخدمة

اتحادا شركات التأمين والمستشفيات الخاصة 
واألهلية وهيئة سوق رأس المال يعلنون التوافق 

على أربع قضايا خالفية من بين ست
المواطن سيدفع ثمن رفع رسوم القسط التأميني
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عالم متكامل من برامج الفاتورة ومكس المتنوعة
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باإلضافة إلى

رسائل
ال محدودة
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مكالمات محلية
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كل االتجاهات
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في القدس والداخلال محدودة

تجوال محلي

أو  للمزيد زور أحد معارضنا
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الكثيرة  الطبية  العامة  اإلجراءات  على  التسعيرة  إعادة  وهي 
دراسة  إلى  وتحتاج  طبي،  إجراء  ألف   20 وتتجاوز  جدا 
استراتيجية واكتوارية مبنية على منهج علمي صحيح لتحديد 
والمستشفيات  التأمين  شركات  مصلحة  يحقق  بما  األسعار 

والمواطن أوال وآخرا(.

تشكيل لجنة حوار مصغرة
عام  مدير   – الريماوي  محمد  يرى  القضية،  ألهمية  ونظرا 
االتحاد  إدارة  مجلس  أن  للتأمين،  الفلسطينية  تمكين  شركة 
األطباء  نقابة  مع  تواصل  التأمين  لشركات  الفلسطيني 
عن  منبثقة  مصغرة  حوار  لجنة  تشكيل  وتم  والمستشفيات، 
المستشفيات  واتحاد  األطباء  ونقابة  االتحاد  إدارة  مجلس 
يكون  )ال  بحيث  األطراف،  جميع  يرضي  حل  إلى  للوصول 
أن  يجوز  وال  يعقل  ال  إذ  الضحية،  هو  الفلسطيني  المواطن 
يذهب المواطن المصاب أو الجريح أو بحاجة إلى رعاية طبية 
مسؤولية  هذه  وبالتالي  غيرها،  أو  المستشفيات  من  وُيرفض 
الجلسات والنقاشات  أن تحل فورا، وعلى ضوء  وطنية يجب 
التي حدثت للثالثة أطراف سيحل الموضوع قريبا بما يحقق 

مصلحة جميع األطراف قبل نهاية الشهر الحالي(.
يقول:  للتأمين،  المشرق  شركة  عام  مدير   - أسعد  نهاد  لكن 
لوضع  اجتماع  عقد  بعد  جارية  زالت  ال  المفاوضات  )إن 
المستشفيات،  اتحاد  مع  وآخر  النقابة  مع  العريضة  الخطوط 
النقاط  من  الجهات  لهذه  موقفه  التأمين  اتحاد شركات  وأبلغ 
النقاط  جميع  في  الكبير  بتعاوننا  اتسمت  والتي  المطروحة، 
الكشفيات،  بتعديل  األطباء  مطلب  لبحث  استعدادنا  وأبدينا 

وسيتم تعديلها حيث يلزم(.
أن  طويال، حيث  وقتا  يتطلب  التسعيرة  رفع  مطلب  أن  ويؤكد 
للعمليات  طبي  إجراء  ألف   20 عن  تزيد  الطبية  اإلجراءات 
كل  ومراجعة  متابعة  إلى  يحتاج  هذا  فإن  وبالتالي  الطبية، 
إجراء، وأبدينا استعدادنا لذلك، وإن كان هناك تعديالت الزمة 
بحاجة  فالموضوع  اللجان،  في  عليها  باالتفاق  نقوم  سوف 
للمزيد من الوقت حتى تكون النتائج إيجابية، والنقطة الخالفية 

الوحيدة التي ما زالت قيد البحث هي موضوع األسعار.
رئيس نقابة وكالء التأمين، فيقول:  أما سمير أبو شاويش – 
عن  خارج  والنقابة  المستشفيات  عليه  أقدمت  الذي  )العمل 
إجراء  يمكنهم  كان  المتحضرين،  بين  والمعتاد  المألوف 
وفي  عليها،  التوافق  يتم  لقرارات  للتوصل  جانبية  اتصاالت 
ما  يقدموا على  أن  يمكن  أمامهم؛  الطرق  تعثرت وسدت  حالة 
أقدموا عليه، لكن أن يمنع المواطن من تلقي خدماتهم الصحية 
الناحية  من  فإنه  مستشفياتهم،  في  استقباله  ويرفضون 

اإلنسانية أمر مرفوض وغير مقبول(.
األطراف  بين  كبيرة  اللقاء  أوجه  أن  شاويش،  أبو  ويرى 
القضايا  وكل  البعض  لبعضهم  بحاجة  وكالهما  المختلفة، 
عملية  وليس  معينة  بطريقة  لها  لحل  التوصل  يمكن  الخالفية 
فرض أو كسر ذراع بعكس االتفاقيات الموقعة بين الطرفين، 
فال يحق لشركة تأمين رفض خدمات مستشفى معين والعكس 

صحيح.
ويعتبر أبو شاويش اإلجراء الذي اتخذته نقابة األطباء واتحاد 

المستشفيات الخاصة يصب في صالح المستشفيات الكبيرة 
والهوامير والرؤوس الكبيرة في المستشفيات.

ومناقشة  عمل  يوم   90 خالل  الذمم  تسديد 
تعرفة الكشفيات الطبية

أما النقاط التي تم االتفاق بشأنها، قال مشعشع إنها تشمل 
منذ  عمل  يوم   90 خالل  الذمم  تسديد  آلية  على  )االتفاق 
وبين  التأمين  شركات  بين  األرصدة  على  المصادقة  لحظة 
المستشفيات، وتم االتفاق على البدء الفوري بفتح باب الحوار 
الطبية،  الكشفيات  تعرفة  موضوع  لمناقشة  األطباء  نقابة  مع 
أساس  أن  على  التوافق  تم  وأيضا  األسهل،  الموضوع  ألنها 
اإلجراءات  قاعدة  على  مبني  الطبي  باإلجراء  والتدخل  العمل 
الطبية والبروتوكوالت الطبية المعتمد لدى وزارة الصحة، وهذا 
المتخذ  الطبي  اإلجراء  وكفاءة  نوعية  يحدد  الذي  المطلب  هو 

من قبل المستشفيات دون المساس بحقوق المواطنين(.
اتحاد  رئيس   - صفية  أبو  ياسر  الدكتور  يؤكده  ما  وهو 
التأمين هيئة  بتسليم شركات  األهلية والخاصة  المستشفيات 
بموافقتها على أربع قضايا مهمة  سوق رأس المال »وديعة« 
المقدمة  بالبروتوكوالت  جدا في الحوار، »فزودناهم والتزمنا 
)اتفقوا معنا أمام هيئة سوق  من قبل وزارة الصحة«، وقال: 
بعض  من  بدال  يوما   90 خالل  الدفع  آلية  على  المال  رأس 

الشركات التي تدفع بعد 6 – 8 أشهر.
كانت  المستشفيات  الكثير من  )فإن  الخصومات،  ناحية  ومن 
تشكو من عدم تسديد الفواتير المرفوعة منذ سنة، ويطالبون 
الفاتورة،  تسديد  يتم  حتى   20% إلى  نسبته  تصل  بخصم 
وأعتقد أن هذا اإلجراء غير قانوني وليس من حقهم وهي في 
طريقها إلى الحل، ونأمل أن تكون ضمن األشياء التي درستها 
التأمين وعليهم معرفة أننا نقدم لهم أقل تسعيرة أو  شركات 

الحد األدنى وال نقدمه للذين يدفعون من جيوبهم(.
وهو ما يؤكده أسعد عندما قال: )أبدينا موافقتنا على التسديد 
هي  عليها  اتفقنا  التي  فالنقاط  عليها،  االتفاق  يتم  مدة  خالل 
خالل  التسديد  وفترة  الطبي  والبروتوكول  الطبية  اإلجراءات 

90 يوما(.

قضيتان خالفيتان
)القضية  مشعشع:  بحسب  فهما  الخالفيتان؛  القضيتان  أما 
العالقة ذات الحجم األكبر هي إعادة تسعير اإلجراءات الطبية 
المعمول بها في المستشفيات وهي ضخمة جدا وبحاجة إلى 
وقت أكبر للدراسة، نأمل أن ال تتجاوز فقط ثالثة أسابيع ليكون 
التفاهم النهائي بشأنها ويوجد اتفاق مع اتحاد المستشفيات 

على هذه المدة المطلوبة(.
وقائمة  مبنية  كانت  الخالف  أوجه  أن  الريماوي،  يرى  فيما 
الطبية  والخدمات  األسعار  بعض  )فهناك  األسعار،  رفع  على 
رفعت بنسب %70 %100- ونؤمن بأن جدول غالء المعيشة 
الخدمات  وأسعار  العالج  وتكاليف  األدوية  أسعار  وارتفاع 
الطبية، ولكن ليس بالنسب التي قدمت لشركات التأمين، وكلنا 
آذان صاغية للعودة إلى االتفاقيات الموقعة مع المستشفيات 

جدول  مع  يناسب  بما  األسعار  في  النظر  وإعادة  والنقابات 
والمالية  االقتصادية  والظروف  يتناسب  وبما  المعيشة  غالء 

التي نعيش فيها جميعا(.
ويقول الريماوي: )اآللية الوحيدة تقوم على أنه يجب أن يتوفر 
مبدأ حسن النية وروح الحوار وحل القضية، وهذه كانت نقطة 
االرتكاز نحو حلحلتها، ألنه في البداية كانت الرؤوس حامية 
الحوار  لغة  آثرنا على أن نغلب  للتصعيد، ولكن  آخذة األمور 

والعقل لمصلحة جميع األطراف والمواطن(.
خالفيتين  قضيتين  بوجود  صفية  أبو  د.  يؤكده  ما  وهو 
تسعيرة  برفع  النقابة  لمطلب  االستجابة  األولى:  أساسيتين، 
المستشفيات،  وفي  الخارجية  العيادات  في  سواء  الكشفيات 
طبيب  بكل  وإنما  بالمستشفيات  فقط  عالقة  لها  )وهي ليست 
كشفيات  األمر  كذلك  ويمس  التأمين،  شركات  مع  يعمل 
تتم  لم  وهذه  المستشفيات،  اتحاد  يمثلها  التي  المستشفيات 
بعد، وقدمنا طلبا بأن يلتزموا على األقل بالحد األدنى من هذه 

الكشفيات، وتلقينا وعودا بتلقي اإلجابات النهائية عليها(.
ما  تتراوح  البلد  في  أخصائي  كشفية  )أي  صفية:  أبو  وقال 
100 شيكل، ولكن شركات التأمين تحصل عليها   – 80 بين 
نصف  تدفع  أنها  أي  شيكال،   40 بـ  الطبية  المؤسسات  من 
ولهذا  الخاصة،  العيادات  في  المواطن  يدفعها  التي  الكشفية 
التأمين تحصل على سعر تفضيلي حتى في  السبب شركات 
اإلجراءات الطبية والسعر التفضيلي هذا يجب مراعاته ورفعه، 

فكل ما نطلبه في رفع الكشفيات من 10 – 15 شيكل فقط(.
لكل  سنوي  سعر  بعرض  تقوم  مؤمنة  مؤسسة  )أي  وقال: 
التسعيرة  تزداد  ما  وغالبا  عندها،  تؤمن  التي  الشركات 
حلول  حتى  لهم  وقلنا   7%  –  5% من  الماضية  السنة  عن 
على   5% إلى  يصل  خصما  ونعطيكم  وقعوا   1/1/2020
 1/1/2020 بتاريخ  فيها  االلتزام  ولكن  لكم  المقدمة  األسعار 
نحن  لهم  نقول  وكأننا  خصومات،  بدون   100% يكون  أن 
بمخاطبة  حتى  تقومون  شهرا   16 قيمتها  فرصة  أعطيناكم 
المؤسسات المؤمنة لديكم بإعادة النظر بالفاتورة أو البوليصة 
التي يدفعها المريض وهي فترة زمنية جيدة، بحيث أنها تعيد 
شروط  وتحسين  المؤسسات  مخاطبة  إلى  التأمين  شركات 
وعملية الدفع لدى هذه المؤسسات التي تدفع التأمين شهريا 
التأمين بضبط  تقوم شركات  ألن  يحتاج  وهذا  وليس سنويا، 
عالقتها مع المؤسسات، وفي نفس الوقت الكف عن التنافس 

على التسعيرة(.
ويرى د. أبو صفية، أنه قد تخسر شركات التأمين من التأمين 
الصحي، ولكن لسبب واحد أنهم لم يعيدوا النظر في مخاطبة 
غالء  من  كجزء  ورفعها  وكيفيته  الدفع  آلية  وفي  المؤسسات 
المعيشة، فمن حق المواطن علينا أن نعطيه %5 غالء معيشة 

سنويا، فما بالكم المستشفيات وشركات التأمين.
ويتحدى د. أبو صفية، أن أسعار المستشفيات المعمول بها 
منذ 1998 لم ترتفع شيكال واحدا كما يتحدى بعرض األسعار 

أمام الكل ما بين أسعار عام 98 والسنة الحالية.
حددت  قد  الحديثة  المستشفيات  بعض  كانت  )وإن  وقال: 
المستشفيات  عن   10% عن  تزيد  ال  فإنها  جديدة؛  أسعارا 
الموجودة حاليا في السوق، والسبب في ذلك أنها ال تقدر على 

سمير ابو شاويش ايمن الصباح نهاد أسعد
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فشركات  التنافس،  من  تمكنها  حتى  للضعف  أسعارها  رفع 
معين  2000 شيكل إلجراء  دفع  على  مجبورة  ليست  التأمين 
وهو مسموح لها بشرائه بـ 2000 شيكل في مستشفى آخر، 
لهذا السبب من مصلحة شركات التأمين أن توقع مع من يبيعها 
المستشفيات  اتحاد  في  وهدفنا  شيكل،   1000 بـ  الخدمة 
والنقابة هو توحيد هذه الفاتورة والتسعيرة بحيث أن نتنافس 
الجودة  تقديم  على  وإنما  التسعيرة  على  وال  المال  على  ليس 

السليمة %100 للمواطن(.
شركات  تتكبدها  التي  الخسائر  على  الصباح،  يؤكد  بينما 
التأمين من التأمين الصحي وقال: )فرع التأمين الصحي هو 
بلغ  حيث  التأمين،  لشركات  بالنسبة  الخاسرة  التأمينات  من 
إجمالي صافي األقساط المكتسبة حوالي 16.5 مليون دوالر 
في حين بلغ إجمالي التكلفة على شركات التأمين 18.5 مليون 
تصر  ذلك  ومع   .2018 العام  من  األول  النصف  حتى  دوالر 
التأمين المجازة للعمل في فلسطين  الهيئة على قيام شركات 
وفق القانون بتقديم هذه الخدمة لحين قيام مؤسسة الضمان 
الصحية  والرعاية  الصحي  التأمين  منافع  بتقديم  االجتماعي 

للمواطنين وفق قانون الضمان االجتماعي(.
وقال: )إنه من المنطق أن تكون الجهة المطالبة بااللتزام بالحد 
أن  كما  أنفسهم،  األطباء  هم  األطباء  كشفية  ألسعار  األدنى 
مسؤولية الرقابة على التزامهم تقع على عاتق نقابة األطباء من 
جهة تحديد أسعار الكشفيات، وذلك للحيلولة دون قبول طبيب 

كشفية أقل من سعر النقابة ألي سبب من األسباب(.
على  موقعة  كانت  المستشفيات  بعض  أن  أسعد،  ويوضح 
كما  وليس  سنوات  ثالث  منذ  تأمين  شركات  مع  اتفاقيات 
اتفاقيات حديثة  هناك  وبالتالي  السنين،  منذ عشرات  يقولون 
وأخرى ربما تكون قديمة، وقد تكون هناك بعض األمور التي 
على  االتحاد  يعارض  فلن  ذلك  وجب  وإن  تعديل  إلى  تحتاج 

إجرائه.
ويتفق أسعد مع الصباح على أن التأمين الصحي غير مربح 
وإنما هو مخسر لشركات التأمين ومصاريفه ونفقاته مرتفعة، 
التأمين  في  خسائر  سنويا  التأمين  شركات  تحقق  حيث 

الصحي، لكن توجهها له ألنه مرتبط بتأمينات أخرى.

الصحة  وزارة  في  الطبي  البروتوكول  اعتماد 
بشأن جودة تقديم الخدمات الطبية

وبشأن جودة تقديم الخدمات الطبية قال مشعشع: )تم اعتماد 

في  كأساس  الصحة  وزارة  في  المتخذ  الطبي  البروتوكول 
ومدى  المستشفيات  في  المتخذ  الطبي  اإلجراء  تحديد  عملية 
صحته وصحة اإلجراء الطبي دون تدخل من المستشفى أو من 
شركات التأمين، فاألساس في عملية العالج تكون مرجعيتها 
الصحة،  وزارة  لدى  المعتمدة  العالمية  الطبية  البروتوكوالت 
شركات  بين  عليها  المتعاقد  الطبية  التغطيات  إلى  باإلضافة 

التأمين والمؤمنين لديها(.
اإلجراءات  قضية  في  تعثر  وجود  صفية  أبو  د.  يؤكد  بينما 
الطبية، وقال: )فكل إجراء يحتاج لموافقة وكل موافقة تحتاج 
إلى ساعات للرد عليها وأحيانا يتم رفضها، هذه أهم لصحة 
التفاق  بحاجة  القضايا  من  الكثير  أن  إلى  إضافة  المواطن، 

داخلي مالي أو آلية الدفع مما ال شك فيه أنه مهم(.
البروتوكوالت  اعتماد  على  موافقتنا  )أبدينا  قال:  أسعد  ولكن 
الطبية المعتمدة في وزارة الصحة وموافقتنا عليها باعتبارها 
اإلجراءات الطبية المطلوبة عند حصول أي حادث، إضافة إلى 

أمور أخرى من حيث العالقة مع المستشفيات(.

التأميني  القسط  رسوم  رفع  وتداعيات  آثار 
على المواطن

على  مبلغ  أي  إضافة  يتم  أن  كامال  رفضا  مشعشع  ويرفض 
كفاية  مدى  تقييم  )هدفنا  وقال:  الحالية،  والتعرفة  اإلجراءات 
بحاجة  أنها  أم  بالغرض  تفي  هل  الحالية،  التسعيرة  هذه 
ويمكن  المواطن  أساسي  بشكل  تمس  التي  األشياء  لبعض 
والمستشفيات،  التأمين  شركات  بين  ما  بالتعاون  استيعابها 
بحيث يتم التفاهم عليها دون أن يكون لها أي انعكاس سلبي 

على المواطن، وهذا ما نسعى إليه.
 وتعهد مشعشع، )أن ال يكون هناك أي تغيير جذري، ألننا ال 
نستطيع نحن كشركات تأمين تحّمل هذا الفرق في األسعار، 
عندنا خسائر متراكمة في شركات التأمين في قطاع التأمين 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  يستطيع  ال  والمواطن  الصحي 
إليه  تحمل أي زيادة في األسعار، هذا ما نحاول أن نتوصل 

مع اتحاد المستشفيات الخاصة(.
الورقة، أن يكون هناك  )طالبنا في  أبو صفية يقول:  ولكن د. 
مساعدة التحاد شركات التأمين لبرمجة نفسها وإعادة النظر 
في أسعارها ومخاطبة المؤمنين ورفع البوليصة عليهم، وهذا 
يقومون به بشكل دوري سواء قدمنا اعتراضنا على األسعار 

أم ال(.

وال يشك د. أبو صفية، في أن رفع قيمة رسوم بوليصة التأمين 
ال  ان  )يجب  قال:  ولكنه  المواطن،  على  مباشرة  ستنعكس 
قليلة  فمساهماتهم  المؤمنة،  الشركة  وإنما  المواطن  يتحملها 
المانع  فما  جدا  عالية  سنوية  أرباحا  يحققون  أنهم  مع  ماليا 
من تقديم تأمين صحي ذو جودة عالية للموظف وأن ال يكون 
بثمن بخس ودون أن يحدد أي سقف للتأمين، فإنهم يحبسون 

الخدمات عن المواطن بقولهم له إنه أنهى سقفه التأميني(.
وبهذا الشأن يؤكد أسعد، أن أي تكلفة سوف يتم دراستها من 
األسعار  كانت  إن  يحددوا  أن  على  قادرين  اكتواريين  خبراء 
كافية أو غير ذلك، فالخيار ليس متروكا لشركات التأمين من 

أن تتحمل خسائر متواصلة.
التسعيرة،  ارتفاع  نسبة  حول  تصور  أي  بلورة  أسعد،  ونفى 
هناك  تكون  قد  ولكن  عنها  الحديث  المبكر  )من  ويقول: 
المناطق  بعض  في  األطباء  لكشفيات  بالنسبة  معينة  تعديالت 
طويلة،  طبية  وعمليات  إجراءات  تحكمها  التي  والمستشفيات 
عن  نتحدث  أن  المبكر  ومن  وقت،  إلى  بحاجة  فهي  وبالتالي 
اتفاق  إلى  التوصل  المحتمل  من  األحوال  كل  وفي  األسعار، 

في غضون شهر(.
سيتحمل  الذي  هو  المريض  المواطن  أن  الريماوي،  ويؤكد 
رفع  على  التأمين  شركات  )ستعمل  وقال:  اإلضافية،  التكلفة 
المواطن  النهاية  وفي  المشترك،  على  التأمين  إعادة  أقساط 
على  بناء  الطبية  واألسعار  الخدمات  تكلفة  رفع  ثمن  سيدفع 

األسعار المقدمة لنا من المستشفيات والنقابات(.
سيتم  الشريكة  األطراف  بين  االتفاق  حال  )في  وأضاف: 
وثيقة  انتهاء  بعد  المؤكد  ومن  الجديدة،  األسعار  تطبيق 
وطالبنا  جديدة،  بأسعار  ستكون  وبالطبع  للمشترك  التأمين 
الفلسطيني  الطبي  بالقطاع  نعتز  لهم  وقلنا  المستشفيات 
أرقى  طبية  خدمات  لتقديم  ونتطلع  والخاص  الحكومي 
تتناسب وتطلعات المواطن الفلسطيني ونحن غير معنيين بأن 
من  ونتطلع  ونصبوا  األردن  إلى  وال  إسرائيل  على  ال  نحول 
تطلعات  تحقق  كي  الطبية  بخدماتها  ترقى  أن  المستشفيات 

الفلسطيني(. المواطن 
المرحلة  في  األسعار  رفع  يتوقع  ال  شاويش،  أبو  كان  وإن 
الشركات  بين  الشروط  بعض  تحسين  يمكن  ولكن  الحالية؛ 
لبعض  األسعار  على  تعديالت  إجراء  ويمكن  والمستشفيات 
التأمين،  شركات  تغطيها  والمعالجة  اإلجراءات  أو  العمليات 
بعد  المواطن  كلفة  على  ستنعكس  التسعيرة  أن  المؤكد  ومن 

انتهاء مدة اتفاقيته.

صـحـيــفــة اقـتـصاديــة اجـتـمـاعـيــة ثقافية
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تقرير

ويصف حقوقيون وقانونيون ما تنطوي عليه هذه التعليمات والقرارات 
لبدء سريان مفعولها على الفئات الفقيرة والمهمشة وغير المستفيدة من 
برنامج المساعدات الحكومية من الوصول للخدمات الصحية والرعاية 
عند حاجتها؛ بالخطيرة على تمتع المواطن بحقه في أعلى مستوى يمكن 
بلوغه من الصحة. وهو ما اعتبروه مخالفة للمعايير واالتفاقيات الدولية 
البطالة  ارتفاع معدالت  الصحة وبخاصة في ظل  بالحق في  الخاصة 
وارتفاع  الدخل  مستوى  وتدني  االقتصادية  األوضاع  وسوء  والفقر 

معدالت غالء المعيشة.
محتوى التعليمات منع مواطنين من الوصول 

لخدمات التأمين الصحي
بخصوص  عواد  جواد  د.  الصحة  لوزير  الشفوية  التعليمات  وتشمل 
التأمين الصحي للعاطلين عن العمل: ))إعطاء الزائر الفلسطيني التأمين 
الصحة  وزارة  مرافق  داخل  مفعوله  يسري  اختياري  بشكل  الصحي 
الفلسطينية، رغم أن نظام التأمين الصحي الحكومي ينص في المادة 
الفلسطيني  المواطن  على أن يعامل الزائر الفلسطيني معاملة   )117(
وعدم إضافة الزائر الفلسطيني لتأمين الشؤون االجتماعية، رغم وجود 
بند في االتفاقية الموقعة معه ومع وزير التنمية االجتماعية ينص على أنه 
ال مانع من ذلك، أي حذف مرافقة الوالدين من تأمين الفتاة المتزوجة ما 
لم تكن المعيلة الوحيدة لهم بشهادة من المحكمة رغم عدم ورودها في 
النظام، وإعفاء العمال الحاصلين على تأمين من نقابات عن طريق اتحاد 
العمال من شهر 2/2017+1 ومحاسبتهم عن عشرة شهور عام 2017 
بدءا من 1/3/2017، والسماح للعمال الحاصلين على تأمين نقابات عن 

طريق اتحادات العمال بالعالج داخل مراكز ومستشفيات وزارة الصحة 
فور حصولهم على التأمين دون فترة االنتظار لشهرين((. وبخصوص 
آلية التعامل مع حملة الهوية اإلسرائيلية؛ فإنه يحق لهم االنضمام إلى 
نظام التأمين الصحي االختياري بشرط الدفع على أن يعالج فقط في 

مراكز وزارة الصحة وال يجوز التحويل للخارج.
وتبين الوثائق التي بحوزة )الحدث( ))أنه تم التعميم على أقسام التأمين 
الصحة  وزير  معالي  تعليمات  بناء على  )أنه  المحافظات  في  الصحي 
المحترم: وقف العمل على إضافة األب واألم في تأمين الفتاة المتزوجة 
تأمينا  الفلسطيني  الزائر  منح  ويتم  المحكمة،  من  إعالة  بإثبات  إال 
صحيا ساري المفعول فقط داخل مراكز وزارة الصحة، ويعرف الزائر 
فلسطين  دولة  مناطق  في  يقيم  الذي  الفلسطيني  أنه  على  الفلسطيني 
وال يحمل الهوية الفلسطينية، وأي استثناء ال يتم إال بقرار من معالي 

الوزير((.
رفض وزير الصحة التأشير خطيا على تعليماته 

الشفوية
))التعليمات  على  خطيا  التأشير  عواد  الوزير  رفض  الوثائق،  وتظهر 
الشفوية له الصادرة لمدير عام اإلدارة العامة للتأمين الصحي سابقا  د. 
له  الريماوي  مخاطبة  على  بناء  القرار،  هذا  بموجب  الريماوي  باسم 
حماية للعاملين واإلدارة العامة للتأمين في المستقبل أمام أي تساؤالت 
تطبيق  تم  أنه  بالعلم  التكرم  يرجى   (( المخاطبة  في  وجاء  مستقبلية، 
جميع تعليمات معاليكم الشفوية بخصوص التأمين الصحي للعاطلين 

عن العمل(( المذكورة أعاله.
وكان د. الريماوي، قد خاطب وزير الصحة وطالبه قائال: )يرجى قرار 
وإضافة  الفلسطيني  بالزائر  الخاصة  التعديالت  بخصوص  معاليكم 

الوالدين لتأمين الفتاة المتزوجة حيث يرد ذلك بشكل واضح في نظام 
في  المقيم  الفلسطيني  الزائر  منح  -يتم  به  المعمول  الصحي  التأمين 
أراضي دولة فلسطين وال يحمل الهوية تأمينا صحيا للعالج داخل مراكز 
ومستشفيات وزارة الصحة فقط وال يؤهله للعالج خارج الوزارة، وال يتم 
إضافة الوالدين لتأمين الفتاة المتزوجة إال إذا كانت المعيلة الوحيدة لهم 

بإثبات من المحكمة(.
لجنة من غير المختصين لدراسة مشروع قانون 

للتأمين الصحي
وانتقد الدكتور باسم الريماوي -الخبير في مجال التأمين الصحي ومدير 
عام التأمين الصحي السابق- تشكيل لجنة من غير المختصين بقرار 
في مجلس الوزراء لدراسة مشروع قانون للتأمين الصحي، والتي بدأت 
عملها منذ أشهر وهي عبارة عن »مندوبين من مؤسسات رسمية غير 
له  التأمين ويدرسونه بشكل سطحي، وما وصل  مختصين في مجال 
القرار األخير للتأمين الصحي بتحديد فترة 90 يوما لسريان مفعول 
التأمين الصحي بدال من 60 يوما، مع عدم السماح بدفع هذه الفترة، 
ومن المؤسف أنه يمر بدون أي ردود أفعال، علما أن المتضرر من هذا 
اإلجراء هو المواطن المسحوق والفقير؛ ألنهم هم من يضطرون للدفع 

لكن اآلخرين يستخدمون وسائل أخرى التفافية لالستفادة منه(.
خلل وعيوب في التأمين الصحي والحاجة إلى إعادة 

دراسة
لم  الوزراء  اتخذه مجلس  الذي  يوما   90 قرار  أن  الريماوي  د.  ويؤكد 
تستشر فيه دائرة التأمين التي أرسلت بدورها كتاب استفسار للوزير، 
وتحميل المريض نسبة %25 من قيمة األدوات الصحية منصوص عليها 

في النظام لكن لم تلق احتجاجات عليها.
وقال: »وهناك أكثر من ذلك، أحد المواطنين ليس لديه هوية أو تزوج 
من سيدة ليس معها هوية فإنه ال يعالج إال في مراكز وزارة الصحة، 
إن احتاج إلى تحويلة فهو بحاجة إلى قرار استثنائي من الوزير، بينما 
النظام يقول: )يعالج الزائر الفلسطيني مثله مثل المواطن الفلسطيني، 
فهناك قرار مخالف للنظام لماذا ال يحتجون عليه؟، توجد خروقات كثيرة. 
كاملة  دراسة  إعادة  إلى  ويحتاج  وعيوب  خلل  فيه  الصحي  فالتأمين 

وشاملة من الخبراء وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني(«.
تعديالت وتعليمات شفوية مخيبة آلمال وتوقعات 

الناس
المستقلة-  النقابات  اتحاد  عام  أمين   – زيادة  محمود  النقابي  وانتقد 
التعديالت الشفوية على النظام، وقال: »إن نظام التأمين الصحي مرتبط 
بعشرات آالف العمال وعائالتهم المستفيدين من خدماته، وأدخلت هذه 
التعديالت المكتوبة والشفوية دون أن يكون لنا رأي فيها والتي تمس بكل 

سيحرم الفئات الفقيرة والمهمشة من الوصول للخدمات الصحية والرعاية عند حاجتها

تعليمات )روحوا موتوا( الشفوية لتعديل نظام 
التأمين الصحي تدفع المرضى المقيمين والزائرين 

للموت ويصفها البعض بأحكام جائرة باإلعدام
قيام الدولة باتخاذ تدابير من شأنها التراجع عن الخدمات الصحية المقدمة من قبلها يعد 

بحد ذاته انتهاكا للحق في الصحة

يحرم قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتعديل نظام التأمين الصحي الصادر في جلسته رقم 
)211(، والتعليمات الشفوية الصادرة عن وزير الصحة؛ المرضى من المقيمين أو الزائرين 
أو المتعطلين عن العمل الحق في الصحة وتلقي العالج، وتدفعهم للموت أو اإلعدام، 
واألخطر من ذلك تجهيل الفاعل، بأن هذه التعديالت يجري جزء منها على النظام بتعليمات 
غير معروفة المصدر ومخالفة لنظام التأمين الصحي، بعدم سريان مفعول التأمين الصحي 
إال بعد مرور 90 يوما على صدوره، ويمنع عليهم شراء المدة ورفع رسومه إلى 150 شيقال 
لكل ثالثة أشهر، كما ويمنع على األنثى إدراج والديها في تأمينها الصحي إال بموجب قرار 

من المحكمة، ويحرم القرار الزائرين من تلقي الخدمات الصحية خارج مركز وزارة الصحة.

الحدث - خاص
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ما له صلة بحقوق ومصالح عمالنا«.
وأضاف: »جاءت التعديالت والتعليمات الشفوية مخيبة آلمال وتوقعات 
الناس، حيث جرى تقليص كبير في الحقوق والمكتسبات المترتبة لألسر 
والعاملين الذين يسري عليهم التأمين الصحي. وحرم هذا التعديل حق 
المعيل  أنها  المحكمة  بواسطة  أثبتت  إذا  إال  والديها  تأمين  األنثى في 
الوحيد لوالديها، ويدلل المعنى الفعلي لهذه المسألة أنه إذا كان للفتاة 
أخوة غير مقيمين أو متنكرين اللتزامهم لجهة أبويهم أو غير قادرين على 
ذلك فهي لن تستطيع القيام بذلك، فهذا له بعد من حيث المساواة وبعد 
آخر أخالقي، ناهيك عن التداعيات التي تترتب على عدم تأمين الوالدين 

عندما تكون األنثى هي المؤهلة والقادرة على تأمين والديها«.
تقييد للحيلولة دون تمكين كل الناس من الوصول 

إلى حق أساسي مكفول
150 شيكال كل ثالثة أشهر  إلى  التأمين  أن رفع رسوم  زيادة،  ويرى 
وإطالة مدة عدم سريان المفعول بمعنى أنه ال يسري التأمين الصحي إال 
بعد مرور 90 يوما من إصداره دون أن يكون للمؤمن حق في شراء هذه 
المدة وال حتى شراء مدة أطول منها كما كان في السابق، وهذا تأكيد 
على ممارسة الحقوق وتقييد في ممارسة الحق والحيلولة دون تمكين 
القانون  لهم بموجب  إلى حق أساسي مكفول  الوصول  الناس من  كل 

األساسي وبموجب النظام السابق الذي جرى تعديله بهذه الطريقة.
إلغاء حق التعامل مع الزائر أسوة بالمقيم من الناحية 

الصحية
للحقوق  المتتالية  القضم  »عمليات  إلى  بالغة  بخطورة  زيادة،  وينظر 
التعامل معه أسوة  الذي كان ممنوحا حق  فالزائر  للناس؛  االجتماعية 
يطرح  الذي  األمر  الحق،  هذا  إلغاء  وتم  الصحية  الناحية  من  بالمقيم 
تساؤال كبيرا عن األهداف إن كانت خارج نطاق موضوع التأمين الصحي 

التي دفعت بحرمان الزائر من الحصول على هذا الحق(.
ويرفض زيادة، هذه اإلجراءات والتعديالت وقال: »سنعمل في القريب 
العاجل على دعوة كل أصحاب الشأن للتداول في تداعيات هذه القرارات 
التي بعضها يصدر بمراسيم وبعضها اآلخر يصدر بتعليمات ومراسيم 
شفوية من قبل وزير الصحة. وهي محاولة للتهرب من تحمل المسؤوليات 
وللنظام،  للحقوق  المخالفة  اإلجراءات  هذه  مثل  عن  الناجمة  والتبعات 
وتشكل مساسا بحقوق الناس بغرض تجهيل الفاعل لكي ال يتاح للناس 
حتى حق االحتجاج عليه أو مالحقته عندما يتجاوز القانون أو يتطاول 

على األنظمة المعمول بها(.
التعليمات هي قرارات بإعدام الناس وكأنهم يقولون 

للمرضى )روحوا موتوا ال نريد معالجتكم(
يقولون  وكأنهم  الناس  إعدام  بقرارات  التعليمات  هذه  زيادة  ويصف 
للمرضى )روحوا موتوا ال نريد معالجتكم(، إال ماذا يعني عندما تفرض 
رسوما باهظة على المؤمنين الذين هم بحاجة إلى أدوات صحية مساعدة 
لالستمرار في الحياة مثل بطارية مرضى القلب التي يصل ثمنها إلى 
130 ألف شيكل، ومطالبة المريض بدفع %25 من تكلفتها بدال من 5% 
من تكاليف اإلقامة، اآلن يدفع المريض بدل اإلقامة ويطالب بـ %25 من 

تكلفة وقيمة األدوات الصحية المساعدة(.
وقال: »هذه جملة من القرارات الظالمة التي ستثقل كاهل الناس المعوزين 
والمهمشين والفقراء، وستحول دون قدرتهم على الوصول إلى الخدمات 
الصحية التي هي حق مكفول بموجب الدستور والنظام الصحي قبل 
إجراء كل هذه التعديالت بطريقة أحادية، كل ذلك يأتي بدال من االستجابة 
لمطلبنا منذ سنين طويلة لعمل قانون تأمين صحي إلزامي شامل لكل 
الناس، يساهمون بهذا التأمين وفق قدراتهم وامكانياتهم على أن يعفى 
المعوزين والفقراء والمتعطلين عن العمل، وأن يساهم به كل الناس وفق 

شرائح محددة مرتبطة بقدراتهم وامكانياتهم وبدخلهم وثرواتهم(.
ويأمل زيادة، في أن يتم تدارك تداعيات كل هذه التعديالت وسد الثغرات 
لتزيد  جاءت  التي  التعديالت  هذه  بدون  الصحي  التأمين  عن  الناجمة 
الطين بلة. وقال: »تؤدي هذه اإلجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي التي 
إلى  الخاص  األدوية على حسابهم  الكثير من  المرضى لشراء  تضطر 
تقليص الحماية االجتماعية، وبخالف ذلك فإنه عندما ال يتمكن الناس 
يجري  التعديالت؛  هذه  بموجب  عليهم  المترتبة  المستحقات  دفع  من 
دفعهم للموت أو اإلعدام بكل هذه البساطة.. واألخطر من ذلك تجهيل 
الفاعل، بأن يجري جزء من هذه التعديالت على النظام بتعليمات غير 
معروفة المصدر ومخالفة لنظام التأمين الصحي« ويتساءل إن كان لمثل 
هذه القرارات واإلجراءات الشفوية أية أغراض أخرى تتجاوز موضوع 

الصحة والتأمين الصحي.
التأمين الصحي للفلسطينيين من غير حملة الهوية 

الفلسطينية
 في حين تشير مالحظات وزير العمل مأمون أبو شهال حول التأمين 
الصحي للفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، إلى مطالبة وزارة 
التعديالت،  الذي سيترتب على هذه  المالي  األثر  ورقة  بتقديم  الصحة 
 )113( رقم  األصلي  النظام  في  الوارد  الزائر  تعريف  إعادة  وضرورة 
لسنة 2004، حيث أنه من الضروري التفرقة ما بين الزائر إلى األراضي 
الذين حضروا  وبين  المدة،  محدد  زيارة  تصريح  بموجب  الفلسطينية 
وضرورة  البالد  في  التواجد  في  واستمروا  زيارة  تصريح  بموجب 
التنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للشؤون المدنية لدراسة جميع 
الحاالت، خاصة فيما يتعلق بتعريف الزائر والمقيم إقامة دائمة أو مؤقتة 

والمقيم المخالف.
بشراء  الفلسطينية  لألراضي  الزائرين  من  الطلب  العمل  وزير  ويقترح 
بوليصة تأمين من شركات التأمين المرخصة ليحظى بالتغطية التأمينية 
العمل  وزارة  تعانيه  ما  اإلقامة. مؤكدا على  يناسب مدة  )تأمين سفر( 
من مشكلة لجوء بعض الفئات )المقيمين بصورة مخالفة وال يحملون 
الهوية( إلى الحصول على التغطية التأمينية من خالل التأمين الصحي 
المجاني للعمال المتعطلين عن العمل للعالج داخل مراكز ومستشفيات 

وزارة الصحة.
وضع محددات ومعايير لمنح التأمين الصحي للمناطق 

المهمشة
وتتعارض التعليمات الجديدة بشأن الفئات المستفيدة من خدمات التأمين 
مجلس  مداوالت  على  بناء  شكلت  التي  اللجنة  توصيات  مع  الصحي 
الوزراء في جلسته 176/17، لوضع محددات ومعايير لمنح المواطنين 
القاطنين في المناطق النائية تأمينا صحيا مجانيا، حيث أوصت بمنح 
تأمين صحي ساري المفعول فورا للعالج داخل وخارج مراكز وزارة 
الصحة بنسبة تغطية %100 لجميع المواطنين المقيمين في التجمعات 
البدوية المهددة بالترحيل، على أن يكون المعيار لمنح التأمين هو اإلقامة 
الدائمة في هذه التجمعات، وأن يكون يشمل التأمين جميع أفراد العائلة 
المعالين، وحتى لو كان الشخص المنفصل عن عائلته ويسكن لوحده من 

قبل صاحب التأمين.
مؤسسة )الحق(: إلغاء أو تعليق أي تشريع لمواصلة 

التمتع بالحق في الصحة يعد انتهاكا
 ولكن مؤسسة )الحق( – فرع لجنة الحقوقيين الدولية-، ترى أن قرار 
مجلس الوزراء في جلسته رقم)211( بشأن تعديل نظام التأمين الصحي، 
سيحرم الفئات الفقيرة والمهمشة وغير المستفيدة من برنامج المساعدات 
الحكومية من الوصول للخدمات الصحية والرعاية عند حاجتها، وهذا ما 

يخالف المعايير واالتفاقيات الدولية الخاصة بالحق في الصحة.
فلسطين  انضمام  أن  القرار،  على  ردها  معرض  في  )الحق(  وتؤكد 
لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان بدون تحفظات؛ أوجب عليها مجموعة 
من االلتزامات التي تؤكد على وجوب تمتع جميع المواطنين بأعلى قدر 
ممكن من الصحة يمكن بلوغه، وفي ذلك ترى لجنة الحقوقيين االقتصادية 
أن قيام  فقرة )48(  العام رقم)14(  التعليق  والثقافية في  واالجتماعية 
الدولة باتخاذ تدابير من شأنها التراجع عن الخدمات الصحية المقدمة 
من قبلها يعد بحد ذاته انتهاكا للحق في الصحة، كما ويعد إلغاء أو 
تعليق أي تشريع ضروري لمواصلة التمتع بالحق في الصحة انتهاكا 

لتلك االلتزامات.
وبذلك تستنتج )الحق( أن القرار المذكور بتعديل نظام التأمين الصحي 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  للعهد  مخالف 
والثقافية والمعايير الدولية ذات الصلة. كما ويخالف أجندة السياسات 
الوطنية 2017 – 2022 »المواطن أوال »التي أكدت على رعاية صحية 
شاملة ذات جودة متاحة للجميع، ويخالف أيضا ما أكدت عليه الخطة 
على  اعتمدت  التي   2022  –  2017 الوطنية  الصحية  االستراتيجية 
مبدأ العدالة والمساواة بوجوب حصول كافة المواطنين على الخدمات 
الصحية دون عوائق أو تمييز، وحددت في هدفها االستراتيجي األول 

ضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: نثمن القرار 

ونعتبره ضرورة لتطوير وإصالح نظام التأمين الصحي
وإن كانت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« تلتقي مع 
مؤسسة »الحق« في جزء من المضمون؛ إال أنها كانت أكثر مجاملة لقرار 
مجلس الوزراء من نقده، حيث جاء في معرض ردها على قرار مجلس 
الوزراء بشأن التأمين الصحي الصادر بتاريخ 6/8/2018: »ثمن الهيئة 
بالقرار الصادر عن مجلسكم بشأن التأمين الصحي الحكومي، وتعتبره 
الحكومي،  الصحي  التأمين  نظام  وإصالح  تطوير  في  إجراء ضروريا 
وترى في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن 

تجعل هذا القرار ال يمس بحقوق اإلنسان في الحصول على الصحة«.
العام  بداية  إلى  المذكور  القرار  تنفيذ  الهيئة، بضرورة تأجيل  وطالبت 
2019، والقيام بحملة إعالمية توعوية واسعة للتعميم بهذا القرار وبيان 
األسباب الداعية له واآلثار المترتبة عليه، وتسهيل إجراءات الحصول 
خالل  الخاصة  الترتيبات  إجراء  وكذلك  الصحي،  التأمين  بطاقة  على 
المهلة الممنوحة للمواطنين بغية تشجيع مختلف الفئات والشرائح إلى 
االنضمام إلى للتأمين الصحي، كما طالبت بإعادة النظر في نظام التأمين 

الصحي الحالي.
انزالق موضوع التأمين الصحي الحالي إلى هاوية 

الفساد.. وفتح الطريق للواسطة والمحسوبية
)أمان(  إدارة  مجلس  مستشار  الشعيبي-  عزمي  الدكتور  أشار  بينما 
لشؤون مكافحة الفساد-، إلى انزالق موضوع التأمين الصحي الحالي 
»إن  وقال:  والمحسوبية،  للواسطة  الطريق  وفتح  الفساد،  هاوية  إلى 
الشعب غير مقصر بدفع ما عليه من ضرائب إذ يمول %85 من الموازنة 
العامة، في المقابل المؤّمن غير راٍض عن مستوى الخدمة التي تقدمها 
وزارة الصحة، وأن تجميد استحداث نظام صحي جديد ألكثر من عشر 

سنوات، يصب في مصالح خاصة في القطاع الصحي«
وقال الشعيبي: »إن هذا التأمين قد انزلق إلى دائرة الفساد، ونشعر 
بأنه يجري إنفاق الموارد التي يدفعها المواطن دون أن تحقق النتائج 
المرجوة، بمعنى أن المواطنين غير راضيين عن الخدمات التي يقدمها 
التأمين الصحي، وهناك إجماع بأن هذا التأمين أصبح باليا، ومشكلته 
منذ  أنه  ذلك  واألسوأ من  والمحسوبية  الواسطة  أمام  الطريق  فتح  أنه 
عشر سنوات واألطراف الصحية تناقش هذا الموضوع وتطرح األسئلة 
والتحديات، لكنها ال تطرح اإلجابات، وهناك مصالح في القطاع الصحي 
في القطاعين الخاص والحكومي ومن وزارة الصحة ال تريد تغيير هذا 
الواقع، ألنهم مستفيدون ومن يدفع الثمن هو المواطن، ونحن بحاجة إلى 
وقف هذا الفساد ونرى أن هناك تبديدا للمال العام الذي ال يحقق العدالة 
في غاية من الغايات المهمة لإلنسان الفلسطيني وهو القطاع الصحي. 
كما ويجب تطبيق القانون على الجميع بعد أن يقر من أعلى المستويات(.

الدكتور باسم الريماوي النقابي محمود زيادة
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تحذير من ارتجالية اختيار التخصصات الجامعية
وإن كان بدر زماعرة - المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي، قد 
دعا طلبة الثانوية العامة )اإلنجاز( وينوون التقدم إلى إحدى الكليات 
المتوسطة أو الجامعات؛ إلى ضرورة اختيار تخصصاتهم بعناية 
التربوية  المؤسسات  طالب  مثلما  العمل،  سوق  لحاجة  تستجيب 
استراتيجيات  بوضع  العمل  سوق  مفاصل  ومختلف  والتعليمية 
موحدة إلرشاد الطلبة وتوجيههم، ورسم مسارات الدراسة ارتباطا 
بالقدرات الذاتية للطلبة، بتفاعلها مع ميولهم ورغباتهم من جهة، 

واالحتياجات الفعلية لسوق العمل من جهة أخرى.
بتضاعف  تنذر  التي  المسألة  هذه  في  االرتجالية  من  يحذر  فإنه 

ببعض  العمل  سوق  وإغراق  الخريجين،  صفوف  بين  البطالة 
بعد  ما  التعليم  عوز  عن  فضال  األخرى،  دون  التخصصات، 
التعليم  يقدمها  ال  التي  والتقنيات  المهارات  من  لجملة  المدرسي 
الحكومية،  المؤسسات  يتخم  بشكل  الحالية،  بصيغته  العالي 
يحتاجون  ربما  بل  مؤهلين،  غير  بموظفين  والخاصة  واألهلية 
لساعات تدريبية ربما تفوق ساعات دراساتهم الجامعية للوصول 

للدرجة المطلوبة من الفاعلية والكفاءة والجدارة في إنتاجيتهم.
خطورة اضطراد معدالت البطالة بين الشباب 

الخريجين
ولم يتردد زماعرة لوهلة في التحذير من خطورة اضطراد معدالت 
العالي،  التعليم  مؤسسات  خريجي  السيما  الشباب  بين  البطالة 
واألهلية  الحكومية  المعنية  الجهات  على  يستوجب  الذي  األمر 
للحد  تكاملية  وتبني سياسات  فتح حوار جاد،  الخاص  والقطاع 

من الظاهرة، وإعداد إستراتيجية موحدة لمواءمة مخرجات التعليم 
التوجيه  تقديم  خطواتها،  أولى  تكون  العمل،  سوق  واحتياجات 
إنجازهم  وقبل  الثانوية  المرحلة  في  للطلبة  الالزم  واإلرشاد 
)اإلنجاز(، لتوضيح التخصصات الجامعية، ومحتوياتها، وفرص 

العمل المتاحة لها.
رفد سوق العمل بالكفاءات المهنية وتشجيع 

التعليم المهني
المهنية  بالكفاءات  العمل  وبذلك يرى زماعرة، ضرورة رفد سوق 
وتشجيع التعليم المهني الصناعي لتحقيق أكبر فائدة لالقتصاد 
ينص  الريادي،  بالعمل  فلسطيني خاص  تشريع  وإقرار  الوطني، 
للشباب  الصغيرة  والمشاريع  الريادي  العمل  تشجيع  على 
صندوق  وإنشاء  المختلفة،  السلطة  أجهزة  قبل  من  الفلسطيني 
مستقلة  هيئة  إنشاء  وكذلك  الصغيرة،  المشاريع  لتمويل  خاص 
لدعم مفهوم الريادية، كما يعمل على تخفيف البيروقراطية المعيقة 

للعمل الريادي في فلسطين.
نظام التلمذة المهنية لمعالجة النقص والفجوة 

في المهارات
معهد  في  الرئيسي  الباحث   - اهلل  عبد  سمير  الدكتور  ويتفق 
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، مع زماعرة في 
ضوء ما أعده من دراسة بحثية حول »فجوة ونقص المهارات في 
سبق  المحتلة«  الفلسطينية  األرض  في  واإلنشاءات  البناء  قطاع 
وتمت مناقشتها في المعهد، بمطالبته اعتماد نظام التلمذة المهنية 
وتطبيقه باعتباره طريقا ال غنى عنها لمعالجة النقص والفجوة في 
المهارات لدى معظم الكوادر العاملة في الوظائف الفنية الوسطى، 
الفنية  المهارات  تدريبا عمليا على  يقدم  النظام  أن هذا  يعني  ما 

التي يحتاجها سوق العمل.
التعليمي  القطاع  حوكمة  إصالح  على  اهلل،  عبد  د.  وشدد 
خبرة  كبيت  والتقني  المهني  التطوير  مركز  وإنشاء  الفلسطيني، 
بالمشورة  األخرى  القطاع  ومؤسسات  القرار  لرفد جهات صنع 
الفنية والسياساتية، ومراجعة واعتماد إطار المؤهالت الوطنية، 
دولة  تحتاجها  التي  للمهن  المعياري  التصنيف  وتنفيذ  وإقرار 
فلسطين، وإدخال اإلصالحات الالزمة على التشريعات المتعلقة 
بمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، باإلضافة 

تواجه  التي  المعضالت  الجامعية واحدة من  األكاديمية  التخصصات  اختيار  فوضى 
يضع  الذي  األمر  قطاعاته،  بكافة  المجتمع  وإنما  العامة  الثانوية  طلبة  فقط  ليس 
على جهات االختصاص الحكومية والمجتمعية والخاصة مسؤوليات جسام لمواجهة 
تحديات إرشاد طلبة )اإلنجاز( إن جاز التعبير للتخصصات األكاديمية والتقنية والمهنية 
األكثر حاجة للمجتمع ومعالجة مشكلة فوضى اختيار التخصصات الجامعية التي تزيد 
يستدعي  الذي  األمر  الخريجين،  أوساط  بين  العمل  عن  العاطلين  جيش  أعداد  من 
من وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات التدخل لمواءمة هذه التخصصات مع 
االحتياجات الفعلية لسوق العمل، وقدرته االستيعابية، والتوسع في برامج التعليم 

المهني، وحث الشباب على االلتحاق فيها.

الحدث - خاص

تقرير
التخلص من فوضى اختيار التخصصات األكاديمية الجامعية باعتماد )التعليم الهجين( 

مطالبة الحكومة بوقف المجزرة بحق المال العام 
والشخص واإلنسان، بتحصيل رسوم الجامعات 
إلغراق السوق بالعاطلين عن العمل من الخريجين

الجامعات الفلسطينية تلقي خريجيها بكل قسوة للسوق دون تأهيل ألي عمل منتج مفيد   
للمجتمع أو ألنفسهم

إنشاء مدارس بنظام التعليم المعوم تقضي على عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات   
سوق العمل
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ميكن لكافة االأفراد باختالف اأعمارهم اال�ستفادة من ح�سابات توفري الوطني 	 
ت�سمل احلملة ح�ساب توفري الوطني وح�ساب توفري حياتي	 
اجلائزة ال�سهرية هي جائزة نقدية بقيمة 200,000 �سيكل لفائز/ة واحد/ة	 
احلد االأدنى للدخول يف ال�سحب على اجلائزة ال�سهرية هو 200$ وكل 100$ اإ�سافية تزيد فر�ستكم بالربح	 

ت�سمل احلملة العمالء احلاليني واجلدد	 
يتم ال�سحب على اجلائزة يف نهاية كل �سهر	 
تخ�سع اجلائزة ل�سريبة الدخل 	 
ت�ستمر احلملة لغاية 2018/12/31	 

اللي منوفـره اليـوم 
ِمنـالقيـه ُبـكــرة

tnb.ps +970 598 555 555

نك
الب

ام 
حك

ط واأ
سرو

ع ل�
ا�س

خ

حســـابات توفير الوطنـــي وحياتي هي حســـابات توفير 

بـــدون فوائـــد أو عمـــوالت، هدفها تشـــجيع األفراد على 

التوفيـــر من خالل تقديـــم جائزة شـــهرية، باإلضافة إلى 

تعزيز ثقافـــة االدخار عبـــر تذكير الجمهور المســـتهدف 

أن األهـــم هـــو توفير مبلغ اليـــوم لالســـتفادة منه غدًا. 
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المتطلبات  من  عدد  إلى  المهنية  التلمذة  نظام  ذلك سيحتاج  إلى 
للنظام  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  إعداد  وأهمها  به  الخاصة 
صياغة  الوزراء،  مجلس  من  وإقراره  الخاص  القطاع  بمشاركة 
تطبيق  على  اإلشراف  عن  المسؤولة  الهيئة  بين  الشراكة  اتفاقية 
النظام ومؤسسات القطاع الخاص، وإعداد اتفاقيات تنفيذ التلمذة 
إعادة  وإعداد خطة  المتدربين،  باستضافة  الراغبة  الشركات  مع 
في  حاليا  العاملين  للمدربين  التدريبية  القدرات  وتطوير  تأهيل 
مؤسسات التدريب، وإعداد المدربين الجدد القادرين على تنفيذ 

البرامج.
إدخال تعليم الوظائف المعرفية ومتابعة تنمية 

المهارات الحياتية
المعرفية  الوظائف  تعليم  إدخال  بضرورة  اهلل،  عبد  د.  وطالب 
ومتابعة تنمية المهارات الحياتية في جميع مراحل التعليم، وإشراك 
المشغلين في القطاع الخاص في تطوير مناهج مهارات التخصصات 
المختلفة، وفي فتح أبواب الشركات الخاصة والمؤسسات العامة 
أمام تدريب الطلبة أثناء الدراسة وبعد تخرجهم. وضرورة إدخال 
التدريب على إتقان المهارات المعرفية في كافة المراحل التعليمية، 
واالهتمام بتشجيع الطلبة على تنمية مهاراتهم الحياتية؛ فقد أفادت 
نسبة كبيرة من الشركات أنها تهتم بامتالك المتقدمين للوظائف 
بتلك المهارات ألهميتها الكبيرة بالنسبة إلنجاز األهداف، ودعوة 
الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني الشركات العاملة على 
المتوسطة  والكليات  الجامعات  في  المناهج  وضع  في  المشاركة 

والتدريب المهني.
منح الجامعات أولوية لفتح برامج لبعض 

التخصصات
وحث د. عبد اهلل، على إنشاء مركز تدريب لسد فجوة المهارات 
أو  بهم،  الئقة  عمل  فرص  إيجاد  على  الخريجين  قدرات  وزيادة 
الجامعات  منح  وضرورة  الخاصة،  منشآتهم  إقامة  من  تمكينهم 
أولوية لفتح البرامج المتعلقة ببعض التخصصات التي تعاني من 
نقص شديد كالتخطيط الهيكلي وفحص التربة وهندسة المساحة 
كالمباني  الجديدة  الفرعية  الهندسية  التخصصات  وبعض 
الطاقة  مصادر  واستغالل  وتنقيتها،  المياه  ومعالجة  الخضراء، 
البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية، ولكن دون اإلفراط في التوسع 

فيها.
ويؤكد د. عبد اهلل، أن التوصيف المعياري للمهن يشكل القاعدة 
الرئيسية للمهارات المطلوبة العتماد البرامج التعليمية والتدريبية، 
ومنح الشهادات التي تميز خريجي تلك البرامج في سوق العمل، 
سواء من خالل البحث عن وظيفة، أو لدى قيام الخريجين بإنشاء 
المهن  تلك  جاذبية  من  يزيد  بالطبع  )وهذا  الخاصة.  منشآتهم 

للشباب والفتيات، ويرفع من جودة إنجاز األعمال(.
فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل 

الفلسطيني
من  كل  رؤى  مع  العمل  وزارة  وكيل   – يختلف سامر سالمة  وال 
زماعرة ود. عبد اهلل، وأقر بوجود فجوة ونقص في التخصصات 
بين  المواءمة  عدم  معضلة  من  كثيرا  )نعاني  وقال:  والمهارات، 
في  يكمن  وجوهرها  العمل،  سوق  واحتياجات  التعليم  مخرجات 
على  الفلسطيني  االقتصاد  قدرة  أن  حيث  الطلب،  وليس  العرض 
توليد فرص عمل محدودة، وأمام هذا التحدي نتطلع إلى خريجين 
جذابين يتمتعون بمهارات غير المعرفية، رغم أن قدرة المؤسسات 

التعليمية على مواكبة التطور محدودة(.
تعويم التعليم أو اعتماد )التعليم الهجين(

وأكد سالمة، على حاجة المجتمع الفلسطيني لما أسماه )بالتعليم 
الهجين( الذي يدمج ما بين التعليم األكاديمي والتعليم المهني أو 
التدريب في مكان العمل، وهذا يعني أنه ال يستوجب على الطالب 
الطلبة  إكساب  أجل  من  سنوات  أربع  مدة  الجامعة  في  االنتظام 

مهارات مهنية وفنية ميدانية.
التعليم  بنظام  مدارس  بإنشاء  التعليم  تعويم  إلى  سالمة،  ودعا 
سوق  لدخول  تؤهله  لكن  عليها  يصادق  ال  شهادة  تعطي  المعوم 
معه  يوقع  للمشغل  الشهادة  هذه  يتوجه حامل  ما  بمجرد  العمل، 
عقد توظيف، وألنه ليس من السهل إكتساب المهارات خاصة إن تم 

إدراجه ضمن المنظومة التعليمية الرسمية، وبالتالي يمكن تغيير 
النظرة للتعليم.

وحث سالمة، القطاع الخاص على االستثمار في التعليم وخاصة 
والمتكلفين  المتضررين  أكبر  لكونه  نظرا  المهني،  التدريب  في 
ودعمه  ومشاركته  الخاص  القطاع  استثمار  بدون  وبالتالي  أكثر، 

من الصعوبة التوصل لحلول جذرية في القضية.
ويتفق سالمة مع د. عبد اهلل، وقال: )بدون وجود تصنيف معياري 
للمهن لن نقدر على تنظيم السوق، ومن أجل ذلك نحتاج إلى قانون 
لتنظيم السوق ونستخدم التصنيف المعياري للمهن، وإعادة تفعيل 
المجلس األعلى للتعليم المهني والتدريب التقني باعتباره مرجعية 
والتعليم، مع ضرورة تحديد  العمل  المنظومة وليست وزارة  هذه 

أولوية منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني(.  
نقص في البرامج التدريبية

االستشاري في قطاع اإلنشاءات،  وهو ما يؤكده يوسف زيادة - 
على تصاعد معدالت البطالة بين خريجي كليات الهندسة وتحديدا 
والهندسة  العمارة  مجال  في  أقل  وبنسب  التقنية  التخصصات 
اإلنشائية، مقرا بما يعانيه قطاع المهندسين من نقص في البرامج 
التدريبية، وقال: )الحوافز محدودة جدا وال يؤخذ أحيانا البرامج 
والكفاءات والقدرات اإلضافية التي حصل عليها الموظف التي من 

الممكن أن تسهم في رفع مستواه المهني والوظيفي ودخله(.
وانتقد زيادة، حشو الكثير من المناهج التعليمية بمعلومات عامة 
سالمة  مع  ويتفق  السوق،  وواقع  الخريج  بين  فجوة  يخلق  ما 
بالتوجه نحو تهجين التعليم، والتركيز على التعليم المهني، مؤكدا 
أن الجامعات ال تعطي الطلبة الخبرة الكافية التي تؤهلهم لدخول 

سوق العمل بشكل جيد.
ومدراء  والمدارس  الجامعات  مع  بمراجعة شاملة  زيادة،  ويطالب 
الجامعات وعمداء الكليات لنظام التعليم ولتوجهات القطاع الخاص 

التي تسير نحو التمركز حول القطاع االستثماري العقاري.
نقص حاد في الفنيين الذين يعتبرون عماد 

العملية اإلنتاجية
في حين يؤكد رجل األعمال م. أسامة عمرو/ رئيس جمعية رجال 
األعمال حاليا، أنهم يواجهون في السنوات األخيرة نقصا حادا في 
الفنيين الذين يعتبرون عماد العملية اإلنتاجية، بما في ذلك نقص 
استيعاب  بسبب  لهم،  وذلك  المساعدة  العمالة  في  ونوعي  كمي 

السوق اإلسرائيلي لهذه العمالة الفلسطينية.
بالمطلق في أوساط  بطالة  لدينا  )ال يوجد  بقوله:  ويستنتج عمرو 
الفنيين الفلسطينيين، وإنما البطالة تتركز بين أوساط الخريجين 
الجامعيين، التي تلقي بهم الجامعات الفلسطينية بكل قسوة للسوق 
دون أن يكونوا مؤهلين ألي عمل منتج مفيد للمجتمع أو ألنفسهم(.

وصفه  ما  بوقف  األكاديمية  والجهات  الحكومة  عمرو،  ويطالب 
واإلنسان  والشخص  الفلسطيني  العام  المال  بحق  بالمجزرة 
أي  بدون  الجامعات  الحصول على رسوم  أجل  فمن  الفلسطيني؛ 
الخريجين  من  العمل  عن  بالعاطلين  السوق  إغراق  يتم  تنسيق؛ 
الذين يضطرون إلى تضييع أوقاتهم في المقاهي أو العمل كعمال 

أو كفنيين إن حصلوا على فرص عمل فيها.
االستثمار في مدارس التدريب المهني وتحويل 

االستثمار في الجامعات
وتحويل  المهني  التدريب  مدارس  في  باالستثمار  عمرو،  وطالب 
االستثمار في الجامعات بتخصيص جزء كبير بشكل إلزامي بأن 
تخرج طلبة قادرين على استيعابهم في سوق العمل الفلسطيني، 
مقرا بأن القطاع الخاص هو أكثر الجهات تحمال للمسؤولية في 
التدريب المهني، فشركاتنا عبارة عن كليات للتدريب المهني حيث 
من  خبراتهم  اكتسبوا  الذين  الفنيين  من  هائل  عدد  منها  يتخرج 
مقاوالت  كشركات  ونحن  بسرعة  نخسرهم  ولكن  فيها.  التدريب 
قمنا  من  نفقد  الننا  الفنية  الكوادر  تدريب  في  باهظا  الثمن  ندفع 

بتدريبهم لذا علينا المحافظة على عمليات تدريب مستمرة.
ويأسف م. عمرو، بأن النظرة االجتماعية تحد من التوجه للتدريب 
في  شديد  اهتمام  هنالك  يكون  أن  الواجب  من  فإنه  لذا  المهني، 
التعليم األساسي والثانوي باتجاه تعزيز النظرة نحو الفني والعمل 
المهني والرفع من قيمته بين كافة الفئات العمرية، ال سيما أن لدينا 

فائض في كافة التخصصات الجامعية. يوسف زيادة - االستشاري في قطاع االنشاءات

بدر زماعرة - المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي

رجل االعمال م. اسامة عمرو

د. سمير عبد اهلل - الباحث الرئيسي في معهد ماس

سامر سالمة – وكيل وزارة العمل
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استطاع  لقد 
يطوِّر  َأن  اإلنسان 
من  مجموعة 
واآلالت  األَدوات 
الَّتي تضاعف قدرة 
المجرَّدة  الحواسِّ 
آالف المرَّات، فقام 
بغزو مذهل للواقع، 
ما  ذلك،  مع  لكنَّه 
بنقص  يشعر  زال 

معرفيٍّ هائل. 
ماء بالعين المجرَّدة سيرى لوحة  إنَّ النَّاظر نحو السَّ
كونيَّة مذهلة، لكنَّها، في حقيقة األَمر، لن تكون كذلك 
ونخضعها  هائل،  تلسكوب  عبر  إليها  ننظر  حين 

للتَّفكير، والتَّحليل.
األَزمان،  متفاوتة  الماضي،  من  لوحة  سترى 
ستقبض على صور بعض النُّجوم والمجرَّات كما 
كانت عليه، قبل مئة عام، َأو َألف، َأو آالف، َأو َأقلِّ َأو 
أَكثر، ذلك رهن بموقعها، وبعدها عن كوكب األَرض، 
نوات،  وبعضها قد يكون قد فني منذ عشرات السَّ
والثَّابت َأنَّه لن يكون بوسعك رؤية الكون في لحظة 
ا كان عليه الكون في  “اآلن”، بل ستكوِّن فكرة عمَّ
لحظة ما....قبل اآلن، مع َأنَّ وعيك يملي عليك بَأنَّك 
وعليك لكي تجابه  تشاهد هذه اللَّوحة في “اآلن” 
وعيك، َأن تتسلَّح بمجموعة من النَّظريَّات العلميَّة 
يجري  ال  َأمامك  يجري  ما  َأن  تثبت  الَّتي  العقليَّة 
في “اآلن”، وَأنَّه َأصاًل ال يجري ضمن زمن واحد، 
فبعض ما تراه، مثاًل، جرى منذ عامين، وبعضه منذ 

مئة عام، وبعضه منذ آالف األَعوام، وهكذا.
نحن َأمام لوحة زمنيَّة معقَّدة، َأمام الزَّمن بمفهومه 
المنفلت، الَّذي يصبح َأبعد من مجرَّد فكرة بسيطة، 
سهم ما يسير من الخلف إلى األَمام، كميَّة مطلقة 

ومتدفقَّة بشكل متساو في الكون.
خارج  يخرج  َأن  يستطيع  ال  البشريُّ  الوعي  إنَّ 
َأزليَّة،  حالة  يتخيَّل  َأن  يستطيع  ال  الزَّمن،  قيود 
مفهوم  يبدو  قد  هنا،  من  بالزَّمن،  ر  تؤطَّ ال  َأبديَّة، 
اإلنسان  وعي  يستطيع  ال  عبثيًَّا  مفهومًا  الخلود 
بط؟ ماذا يعني َأن  تخيُّله، ماذا يعني الخلود بالضَّ
تدخل في حالة الاّلزمن، أَي ال بداية، وال نهاية، وال 
عدَّاد يعدُّ ما ُيسّمى بالوقت، وليس هناك ما ُيسمَّى 
الُمستقبل، َأو الحاضر، َأو الماضي؟ ماذا ستعني 

لحظة “اآلن” في منظور الخلود؟ هل ستحمل لحظة 
إيجاد  َأجل  من  تجاوزًا  يها”اآلن”  -ونسمِّ “اآلن” 
ال  الَّذي  الماالنهاية  منطق  فقط-  مناسبة  تسمية 
حدود له؟ قد تبدو المسَألة كما ذكرُت َأكثر تعقيدًا 

. من َأن يستوعبها الوعي البشريُّ
صات فرعيَّة،  لقد أَصبحت العلوم تنقسم إلى تخصُّ
ضيِّقة، لشدَّة تعقيدها، وعدم قدرة شخص واحد 
على اإللمام بكلِّ تفاصيلها، وكما ينطبق ذلك على 
العلوم  كافَّة  على  َأيضًا  ينطبق  الطبيعيَّة،  العلوم 
اأُلخرى، ومنها الدِّينيَّة، وَأقصد اإلسالميَّة بالذَّات، 
حيث القرآن نصٌّ بالغيٌّ متعدِّد التأويل، في كثير 
من آياته، ونصٌّ تاريخيٌّ يروي سيرة اأُلمم، ونصٌّ 
به،  يحيط  ما  بكلِّ  اإلنسان  عالقة  م  ينظِّ تشريعيٌّ 
ونصٌّ برهانيٌّ يحاول َأن يقدِّم البراهين للمشركين 
بل، وهو باختصار  على وجود الخالق، بشتَّى السُّ
نصٌّ معرفيٌّ يشمل الكثير من المحاور المعرفيَّة، 
صات متعدِّدة، ما ال يسمح  الَّتي تندرج ضمن تخصُّ
، وما يدعو  لمجتهد واحد بتقديم تفسير لهذا النصِّ
باستمرار،  التَّفسير  كتب  مراجعة  إلى  بالتَّالي 
وإعادة تنقيحها، واإلشارة إلى مكامن الخلل فيها.

الواردة  المفاهيم  أَحد  المثال،  فالزَّمن على سبيل 
- في النصِّ القرآنيِّ بصراحة، وهو مفهوم فيزيائيٌّ

رين، والعلماء،  فلسفيٌّ ما زال يحيِّر الكثير من المفكِّ
وسنجد حين نطالع كتب التَّفسير، مْن اجتهد فقدَّم 
تفسيرًا سطحيًَّا، ساذجًا، ال يمتُّ إلى حقيقة مفهوم 
الزَّمن بصلة ال من قريب، وال من بعيد، فيه كثير من 
الجهل، والتَّجهيل، واألَهمُّ، َأنَّ هذا المفهوم، يطرح 
َأسئلة قد ُتعدُّ من َأخطر األَسئلة في فهم الموروث 
حسب  َأحد  إليها  يتطرَّق  لم  والعقيدة،  الدَّيني، 
لعُت عليه، ربَّما جهاًل، وربَّما  علمي، وحسب ما اطَّ
اعتقاد من  َأسئلة محرَّمة، حسب  إثارة  خوفًا من 

بوا َأنفسهم حرَّاسًا للدِّين. نصَّ
ما يجري اآلن في عالمنا اإلسالميِّ هو ذاته ما جرى 
في َأوروبَّا في القرون الوسطى، احتكار المعرفة، 
الغفران،  الجنَّة، وصكوك  مفاتيح  ومنح  والفتوى، 
حيث كان الكتاب المقدَّس حكرًا على الكنيسة الَّتي 
الَّتي كانت  الاّلتينيَّة  اللُّغة  لم تسمح بتداوله بغير 
حكرًا على رجال الدِّين، حتَّى مجيء مارتن لوثر، 
ا في العالم اإلسالميِّ فالتُّهمة جاهزة: من يحاول  َأمَّ
من غير الدَّائرة الدِّينيَّة الُمعترف بها َأن يقدِّم َأيَّة 
رؤية، َأو تفسير َأو اجتهاد، لمسَألة بعينها، ُيحارب، 
ل لهذا الدَّور،  ة َأنَّه ليس رجل دين، وغير مؤهَّ بحجَّ
وَأنَّ اجتهاده قد ُيسيء، وقد يذهب األَمر إلى َأبعد 

والتَّكفير،  النَّوايا،  سوء  افتراض  إلى  ذلك،  من 
متناسين َأنَّ العلم بالدَّين، ال يشترط َأبدًا حتَّى َأن 
تكون مسلمًا، فيمكن ألَيٍّ كان، من َأيَّة ملَّة كانت، َأن 
وَأن  الدينيَّة،  العلوم  يتعمَّق في جانب من جوانب 
يبرع فيه، دون َأن يعتنق الدِّين، ألَنَّ الدِّين مكوَّن من 

نصوص معرفيَّة متعدِّدة كما ذكرُت آنفًا.
يقول اهلل تعالى في محكم التَّنزيل: 

يوٍم كان مقداُرُه  إليِه في  المالئكُة والرُّوُح  “تعرُج 
خمسيَن َألَف سنٍة”-المعارج/ 4

ويقوُل تعالى:
ماِء إلى األَرِض ُثمَّ ُيعرُج إليه في  “ يدبِّر األَمَر من السِّ

جدة/5 ا َتُعدُّون” السَّ يوم كاَن ِمقداُرُه َألف سنٍة ممَّ
ويقوُل تعالى:

تُعدُّون”  ا  ممَّ سَنٍة  َكَألِف  ربَِّك  عند  يومًا  وإنَّ   “
الحج/47

النسبيِّ  الفيزيائيِّ  المفهوم  عن  تعبِّر  آيات  ثالث 
للزَّمن، وعلى الرُّغم من االلتباس بين اآلية اأُلولى، 
رين  والثَّانية، وتقديم عشرات االجتهادات من المفسِّ
ناضجًا  علميًَّا  تفسيرًا  يقدِّموا  لم  َأنَّهم  إاّل  لأَلمر، 
حقيقيًَّا مقنعًا، بل ذهب بعضهم إلى تقديم تفسيرات 
مضحكة، في الوقت الَّذي كان عليهم َأن يصمتوا، 
ويعلنوا بجملة ال تنتقص من هيبة مجتهد....ال َأعلم.

على كلِّ حال، بعيدًا عن هذا االلتباس، سنجد َأنَّ 
ًا هائاًل من األَسئلة حول  هذه اآليات الثَّالث تطرح كمَّ
وسنجد  الخلود،  ومسَألة  بالزَّمن،  اإلنسان  وعي 
فالزَّمن  المعراج،  حادثة  مع  لوجه  وجهًا  َأنفسنا 
اأُلخرى،  الكواكب  َأزمان  عن  مختلف  األَرضيُّ 
جاء  هنا  من   ، نسبيٌّ الزَّمن  واألَكوان،  والمجرَّات، 
مفهوم الزَّمكان، الزَّمن بعد رابع لأَلبعاد المكانيَّة 
الثَّالثة، هذا ما ذهب إليه َأينشتاين ناسفًا مفهوم 
العالم الَّذي كان قد ُبني على مفهوم نيوتن للزَّمن 
الكوني، وعليه، وبالنَّظر إلى اآليتين َأعاله، سنجد 
َأنَّنا ُنخضع حركة الرُّوح، والمالئكة لمفهومنا نحن 
من  األَمر  يحتاج  األَمر،  حقيقة  في  بينما،  للزَّمن، 
هذه  كلَّ  القرآني-  النصِّ  والرُّوح-حسب  المالئكة 
عود، أَو الهبوط، ما يعني،  نوات األَرضيَّة للصُّ السَّ
حسب المفهوم المعروف، َأنَّ روحًا ُتقبض تحتاج 
عود، أَو حسب التَّفسير  نوات للصُّ إلى كلِّ هذه السَّ
إلى كلِّ  يحتاج  الم-  السَّ –عليه  َأنَّ جبريل  اآلخر، 
عود، ألَنَّ المنظومة اإللهيَّة ليست  نوات للصُّ هذه السَّ
سيطرح  ما  به،  محيطة  هي  بل  زمننا،  من  جزءًا 
وانتقاله  الوحي  حركة  حول  تعقيدًا،  َأكثر  َأسئلة 
في الزَّمن، وحادثة المعراج، حيث تمَّ خلق الجسد 

وهذا ما ُأشير إليه ضمنًا  ضمن شروط بعينها - 
قال  إليك  َأنظر  َأرني  ربِّ  “قال  الكريمة:  اآلية  في 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرَّ مكانه 
فسوف تراني/ األَعراف -143 وحول مفهوم الزَّمن 
اإللهي، هل يجوز َأن تخضع الذَّات اإللهيَّة للزَّمن؟ 
وهل الزَّمن مخلوق؟ وهل يجوز َأن يخضع الخالق 

للمخلوق؟ وماذا بالنِّسبة لآلية الثَّالثة:  
تُعدُّون”  ا  ممَّ سَنٍة  َكَألِف  ربَِّك  عند  يومًا  وإنَّ   “  

الحج/47؟
كلُّ سؤال سيقودنا إلى سؤال...واألَمر بحاجة إلى 
أَكثر من مقالة بكثير لمناقشته، لكنَّ الثَّابت-إن جاز 
َأن يكون ثابتًا- هو َأنَّنا بحاجة إلى إعادة التَّفكير 

في هذا الموروث، وطرح األَسئلة.
اإللهيِّ  الواقع  الستيعاب  كإطار  اللُّغة  تكفي  هل 
مقاربات؟  مجرَّد  األَمر  إنَّ  َأم  والتَّوصيل،   ، الغيبيِّ
وإنَّ المكان هو غير المكان، والزَّمن هو مجرَّد فكرة، 
واللُّغة مجرَّد حامل فقير؟ والكون كلُّه، مجرَّد نقطة 
، ما  زمكانيَّة انتهت في لحظتها، في الوعي اإللهيِّ
سيقودنا إلى مفهوم اللُّغة، والوعي، ويقودنا َأيضًا، 
من جديد، إلى دائرة محنة خلق القرآن، هل كنَّا على 
ريق، وما زلنا؟ لماذا ُأسدل  حقٍّ َأم َأنَّنا ضللنا الطَّ
تار على كثير من اأُلمور الَّتي اعُتبرت حقائق،  السِّ
بينما إعادة النَّظر فيها قد يغيِّر الكثير ألَنَّها تحتمل 

الخطأ؟
ال  بعينها،  مسارات  َأفرزت  ُكبرى،  ات  محطَّ ة  ثمَّ
ُيراد ألَحد َأن يشكِّك بحقيقتها ألَنَّها ستعيد ترتيب 
األَوراق من جديد، ولذلك ُجعلت مقدَّسة مع َأنَّها ال 

تحمل َأيَّة قداسة ألَنَّها من اجتهاد البشر.
ؤال، وُيحارب، وُيقدَّس كثير  من َأجل ذلك ُيحرَّم السُّ
ب فئة، َأو فئات َأنفسها  ا هو غير مقدَّس، وتنصِّ ممَّ
وتدَّعي  بذلك،  َأحد  يكلِّفها  َأن  دون  للجنَّة  حرَّاسًا 
، متناسين َأنَّ النصَّ ذاته يدعو  امتالك حقيقة النصِّ
ر، والتدبُّر، وَأنَّ اهلل  ؤال، والبحث، والتفكُّ إلى السُّ

لب: لم ُيعاقب إبراهيم حين جاهر بالطَّ
وإذ قال إبراهيُم ربِّ َأرني كيف تحيي الموتى قاَل 
قال فخذ  قلبي  ليطمئنَّ  ولكن  بلى  قال  تؤمن  َأولم 
ثمَّ اجعل على كلِّ  إليك  ير فُصرُهنَّ  الطَّ َأربعة من 
جبٍل منهنَّ ُجزءًا ثمَّ ادعهنَّ يأتينك سعيًا واعلم َأنَّ 

اهلل عزيز حكيم/البقرة 260
كان ذلك سيِّدنا إبراهيم....وكان الُمخاِطب هو اهلل 

جلَّ وعال....
ؤال، ومْن حرَّمه؟ فكيف  ُحرِّم السُّ

بقلم: أحمد أبو سليم

مة كـلمات متـقاطعة ... اأَلسئلة المحرَّ
ثقافة

ُتنسى في تكّوِر الّضجيج حولك 
ُتنسى كأنك متفرٌج عقيم بين 

جموٍع تصّفق ألبنائها ...

تتالشى كأّنك نوتة شاذة عن 
إيقاع الّلحن بعد خروج المغني 

عن طور األغنية ...
ُتترك كعلبة َعصير صدئة 
تخطاها عامل النظافة عَن 

دونما قصْد ..
تتناثر بين الحضور مشكاًل الغياب

كأنك رماد سيجارة قام أحد األطفاِل
بتدخينها سرًا ..

تنعى كأنك مشارًك في مهرجان 

و فّوَت المقدُم اسمه على عجل 
ألّن الليل بدأ بسدل أستاره 

و كان للعتمة نصيب من اسمك 
فلم يلحظه األخير ...

ُتهمش كقصيدة ُكتبت
على حائط مدرسة يحتاج للطالء

وال يواسيها إال طفٌل أمّي يحاول 
تهجئة حروفها في فسحة ينقصها

الحب ...
تعلق ..

ُتعلق عاليًا..
 مرفوعًا ..

مرففًا ..
كعلم في أقاصي الّسماء يحتاج

الدفئ ..
ماذا ينقصَك لتكون حاضرًا ؟

ربما لو تخلى عنك الغياب
لما كنَت أنت ..

ربما لو كنت تملُك بنونًا لما
حضرت الحفل .. 

و ربما لو تمكن المنشُد من
أداء االغنية بأكمل وجه لما

كنت شاذًا ..
و ربما لو قام ذلك الرجل من

إلقاء العلبة الصدئة في مكانها الصحيح
لما إلتقطك الغياب ..
 و لما كتبت عنك ..

لو لم تكن أنت لما كنُت أنا ..

بقلم: هاني الّريس

ُتنسى..
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مّرة  ألّول  الّسماء،  أمام  لوجه  وجًها  أكوُن  مّرة  ألّول 
الّنجماِت كأّنني أعرفها  أتفّقد  الُحر،  الَعراء  أناَم في 
منُذ الّشهقة األولى للَخلْق، إّن شعوًرا باأللفة يجمعنا 
رغَم أّننا لم نلتِق إاّل لماًما، سأعترُف أّنني أعاني من الّدوار عنَد الّنظر إلى 
الّسماء، وعند الّنظر من مكاٍن مرتفع، وعند القراءة في الّسيارة، الّدوار ِصفة 

تكاد تكون من متالِزمات الحياة. 
بماذا يفّكر اإلنسان ِعندما َيجد نفسه هكذا؟، أعني ملتصًقا برؤية النهائّية 
للّسماء التي ال ُتنَقُص من أطراِفها، والتي تلَتحم بآخر زوايا الّنظر، لم َيكن 
يهّمني في الحقيقة بماذا يفّكر اإلنسان، كنت منساًقا وحدي إلى الّتفكير في 
الّنجمة التي يراها ماليين الَبشر في هذه الّلحظة، وينثروَن لها األمنيات، أو 
الّدعاء، أو الّسخط، أو الُبكاء الُمّر جًدا، َنجمة واحدة من الُمفترض أّنها ترى 
ماليين الَبشر، ورّبما يحتجزها عاشقان كملٍك قسرّي لهما: هذه َنجمتنا، يقول ِمن سطح بيِته في شمال الّنهر، 

ترد: أجل نجمتنا، وترسُل له قبلًة معها من غرب الّنهر، وكذا الَقمر.
لسُت ُمغرًما باّتباع العادات الّصحية لممارساٍت ال صحّية، الجميع يحّذرني من أن أدّخن وأنا مستلٍق على 
ظهري، أّي هراء هذا، إّن الّتدخين جالًسا أقّل ضرًرا، أكثر صحّية، هذه قّشاٌت للّتعلق واألمل وال تعنيني 

مطلًقا، فالَغريق يسّلم جسده للَبحر، هذا منطقّي أكثر على األقل ُهنا، ُهنا في هذه المهزلة.
قبَل ثالثة أيام زرُت مؤّسسة ما، دخلت، وجلست بال أّية رغبة بالَحديث، الّتعب أحياًنا يفقدك القدرة على عمل 
أّي شيء، اسَتمعت: تخّيل نفَسَك رغيَف خبز، وتخّيل أيَن يمكن أن تكون اآلن، للوهلة األولى قد يبدو األمر 
غاية في الّتفاهة، لكّن الحقيقية أّنني لو كنُت رغيَف خبز لما احتجُت أن أفّكر كثيًرا في أّي شيء، لن أفرح 
مثال ألّنني سأكون في معدة غنّي أو فقير، لن أهتّم إن ُأكلُت مع الفول أو مع الّلحم، لن أشعر بأّية رغبة في 
متابعة ما يجري َحولي، َلن أحلَم بطبٍق ذهبّي أوضع فيه، ليَس ألّنني جماد، بل ألّنني تجاوزت مراِحل أكثر 
من كثيرة، حيَن كنُت حّبة، ودفنُت لتتفّتق أجزائي، ثّم ُطحنت، فوضعُت في ماٍء يغلي، ففرٍن شديد الَحرارة، 

بعَد هذا َهل ُيمكنني أن أعيَر األمور األخرى أّي انتباه؟. لو كنُت رغيَف خبز لقررُت أن أكتَب شعًرا وأقول:
»َفَعالَم ُتِريدون َحديثي؟ َو أنا ذو قلٍب ُمْسَتْعَمْل
َأْباَلُه الماضي لم َيْتُرْك شيًئا ِلَبالِء الـُمستقَبْل«

وكنُت أشرُت أّننا متشابهون جًدا، البشر والُخبز، فرّبما )تغّمس( آلهٌة ما إداَمها بالَبشر، ورّبما كاَن الُفرن 
األّول مخبَز صلصال، وال فرَق بين سبِع سنابل وضلٍع أعوج أو مستقيم.

أمس كاَنت الغيوم زهرّية الّلون، وال ُمبرر لهذا الّلون إطالًقا، لسُت متشائًما لدرجة أن أفّكر بالّدم، وال متفاِئاًل 
ألفّكر في الورد، أو أّن الّسماء َحَنت على عاِشقين، فحاولت إرضاَءهما، ال شيء َيحنو ُهنا، كّل األشياء تحّن.
ال أعرُف لماذا يعتقُد البعض أّن الّسماء أكثر غموًضا من األرض، ولو طلبَت منه ذكر ثالثة أنواٍع من الّنمل 
لم َيعرف، األرض أكثر غموًضا، وجنوًنا، وسواًدا، وتوّحًشا، ال أدري أّي لعنة جعلتها هكذا، أو أّنها هكذا 

من َقبل! 
َنحن رماديون في الّليل، الّسماء زهرّية، ورغيف الخبز يابس جًدا على طرِف المدينة، وصديقي يختار اسًما 

غبًيا لروايته، تماًما كما اختير عنوان هذه الّرواية: الحياة.

1.  وردة للصدق.. فلة للوضوح.. سنبلة للذات إذ تعلو بأوجاعها.. ونشيد للوقوف في جمر السؤال.. 
بنفسجة للذات إذ تصعد من ذاتها إلى نرجسة الحبيب.. تصيرها في الطريق إلى الطريق.

2.  على حجر سأبكي وأسأل.. على حجر سأنقش وجهك وما لم يقله اآلخرون، أين نحن من يدينا! فضاؤنا 
الرحب أينه؟ أفي موتنا البطيء أم في رغباتنا المؤجلة! وماذا نحن.. ومن نحن سوى بحثنا المضني عن 
الذات والحبيب.. ما الذي يشدني للتراب يأخذني أخذا لطراوته التراب.. أصغي لنشيدي.. أهو تاريخي 
أم الكيمياء! أهي وحدة التكوين أم غياب من أحب! ومن أنا؟ هل هو أنا أم لغتي؟ أم أنا أوغل في لغتي.. 

كي أنأى عن األنا..
وأحب في ما أحب.. وأبغض في ما أحب، جنوني.. عادية وجعي.. وجلجلة األنين في الحنين إلى إحد..   .3
وأراني حينا.. ذهنا متقدا يفيق كما العنقاء شفيف.. وأحب في ما أحب.. أرقي وأشيائي التي انغرست 
أحب  ما  في  وأحب  يميل،  لغروبها  مالت  كلما شمس  يميل..  وبريق ضوء  كنقش صخري  بذاكرتي 
...تأجيلي لروحي في الحياة.. وتأجيجي لها في الورق.. فهل أنا أنا! أم أحب في ما أحب.. جميعكم.. 

من رأيت ومن لم أر.
أذهب طوعا وقسرا للكتابه.. أسكب فيها غموضي.. أحن علي ألصحو علي.. أدسني في جروفها..   .4
كمهمل يفتش عن معناه وأناغيها.. علها تناغيني.. فال أظل نسيا طريا..وأظل يفاجئني داخلي.. إنني 
بعد لم أقلني.. ربما الوقت والحشرجات.. ربما انغمست فيها فانستني ونسيت أنها الكتابة آسرة.. 
تسحبني من خجلي إلى جرأته.. وتصد جرأتي المجهده.. توه.. أو أنسى مالمحي األولى.. ثم أصحو.. 

بعد.. بعد.. فأجدني لم أضف بعد غير أألهة للسؤال..
قلت الكتابة ليست قاتلتي.. قالت: وليكن بدءك فوضى.. قلت: أين أفتش عني..أفي خارج الكلمات؟ قالت:   .5
في كل ما استطعت فيك وحولك.. قلت: شحوبي يعتليني، وأحسني أنسرب من جرحي إلى ضجر.. 

احاول أختبئ مني.. أثمل.. أحدق في.. دوما أراني معلقا في السؤال..
واألشياء واقفة تظل على باب البحر.. وفّي.. كأنما األضداد تالطم األضداد.. أضداد تعانق أضداد..   .6
ربما.. وكما يكون الموت وقفا للمياه كذا تكون الحياة.. اندفاق معنى في السؤال، والسؤال أوجاع 

أشرعه..
وما بين قدرتي وال قدرتي على فهم ما قال الغائبون، انبش ذاكرتي عما يوازن بين أضدادي.. وال يكون   .7
انسياقا لحاجة عابرة.. ولم أجد ألني لم أجد.. ربما أنني أشتهي احتياال جميال.. يأخذني من أرقي.. 
يعيد ترتيبي.. يمحيني من عيون العسس وينقذني من نايات الصباح ويمنحني حرية الساقين، ألركض.. 

أركض أركض باتجاهي.. أخدش هذا الصمت..
صار سؤالي يتعبني.. هو ال يمزق أشرعتي.. يقض فكرتي ربما.. يؤرق حدسي ربما.. يوسع أشرعتي   .8
ربما.. ال يحيلني اآلن إلى تراب ربما.. كأنما يعبث بي، أو كأنما سؤالي ال يريد.. يدهش بالدم المحاط 
بالذاكرة.. ال يريد..  يرتعب أمام هدوء البحر والسوسنه كأنما سؤالي ليس صاخبا وال هادئا.. كأنما 

سؤالي خلخلة فقط.. كأنما سؤالي فقط.. لعلي أرى..
فأنا أحبك.. وأحب أذنيك تصغيني حين أنشد.. وحين أنام.. وأحلم بك.. جسد المرأة األولى.. وروح   .9
اإلنسان.. ربما وهما.. حلما .. وعيا.. وربما مزدوج الوعي االشتهاء.. فما سر الربط بين الرمل واألنثى.. 

أو بين ذكر وماء.. لما أبعد عن أوالتي.. أو ما قيل لي إنها االوالت.. لما أفصل بين ما ال ينفصل.. هل 
شوهتني تملكات المفرد الشاحبة؟  أخبريني. أو اصرخيني إن شئت ولنكن ما شاءت خطانا..

قالت المنشدة: أنا لحبيبي وحبيبي إلي.. فقلت: كما روح حطت قرب أنين روح.. وقال المنشد: أنا لست   .10
لحبيبي وحبيبي ليس لي.. فقلت: كما فراشة حطت على صغير ضوء.

فكرتي صارت أرق.. أعضائي تستلب ودكة الموتى تغص بمكتوم الصرخ.. فأنقذيني مما يجعل البوح   .11
مقصلة.. أو قولي.. أنى سأذهب.. والتاريخ يالحقني كالعسكري المجازف.. وأنت أنت.. وردة الطريق 
إلى الياسمين.. وملح الطريق إلى سواك.. وأنت أنت.. نافذة للفراش الحر.. وأنا أنا وما زلت أسأل متى 

نغني للفرح؟
وماذا يحب الذكر في األنثى! وما يدفع أنثى إلى ذكر سوى رغبة التماهي بالجلجلة.. وفي لحظة نحتاج   .12
البكاء على صدر الحنين.. ومن نحن سوى ما ميزتنا األشياء به في لحظة خصب ساخنة قبلنا.. لتنهض 
اللحظات بعدها بنا.. على نمنمة أعضائنا ونحسه األنوحاد المر يكبر فينا ومعنا وبنا.. ونشتهي البوح 
كي نحيا.. فماذا أحب أن أدري حين أدري غير أن أدري من أنا فيك.. فانتشري في دمي حبرا ملحا ماء 

وإلها يدب في الحياة، فأنا أحب فيك كل ما أحب..
وأنا ما زلت أفتش عن حجر أسند ساقي إليه وأصرخ.. أحدق في ظلي كي أراه  وأحدق في المعنى كي   .13
ال أرى الغياب.. فما عاد الموت موت وما عاد المحض محض كل يتداخل في كل.. وأنا ألهث بالكتابة 
نحو وضوحي العالي كي أراك.. وكي ال تظل فاكهة المعنى صور تؤلفها الذاكرة.. وال أظل أفتش عما 

لن أجد.. وأصرخ.. أفتش عن حجر وعني.. ألنني أريد أن أرى دونما التياثي بكتابتي عن االلتياث..
وأريد.. أريد أيتها الكتابة قبل نفاذ الحبر أن أرى وأن أقول: أفاقت روحي من غفوتها.. واتخذت منك   .14

شكال أوليا للحياة.. وأريدني حجرا وأركض نحو اآلتي.
تعالي إذن نعيد ترتيب معنانا.. منذ الطبيعة األولى وحتى القمر.. نخلع ما ترسب منهم فينا.. نحك   .15
جلدنا بخشونة الفوالذ.. وننزع عن دمنا الطحالب.. نقرأ األشياء منذ البداية.. منذ االوالت ونسأل أين 
الحكاية.. في تقعرات الذهن أم في البدايات.. وما الذي فينا سينجرح إن نحن حاولنا.. ذهننا المجرح 
بالندوب وحدسنا المعتق بالخدوش وروحنا المجلود به كلما شاء أن يصحو.. وهل من مساحة فينا لم 

يهشمها أحد؟
تعالي نعيد إصغاء األغاني.. تعالي نشتهي األمنيات.. تعالي نعيد اندفاق النبيذ في األوردة.. تعالي كي   .16
ال يظل دمنا مسفوحا مباحا لكل من شاء أن يستعيد على ظهرنا أمجاد العرب.. ونصرخ فيهم.. هذا لب 

الحكاية وهذا عنق عشقنا.. كما ضوء في ثنايا الروح متى انطفاء أيقظ كل األسئله.
لن  الحياة  أن  داهمني ضدي اللحظة.. وألقيت القبض علي أواصل حلمي.. عاندني ضدي وذكرني   .17
تأخذني لمشتهاي.. فحزمت أضلعي وصعدت حائط المدينة وتذكرت.. كم في الليل يجهدني الغياب .. 
تذكرت حجر السؤال.. الكتابة وما بين عيش وكتابه.. ضيعت مني الحياة.. فسامحيني حبيبي.. حبك 
كالقهوة.. وأنت بالد دمي اآلمنة وأنت نشيدي.. ولتذهب األشياء ما شاءت مشيئتها ولتذهب الذات في 

االرتباك.. سأنتظرك وأنتظرك وأظل أنتظرك.. ونحوك أمشي.. مؤرجحا بين الزوربا والكتابة.
25/5/1991

بقلم: مهند ذويب

بقلم: رائد أبو زهره
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فضاء للكتابة .. أو خجل البنفسج..
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مكتبه  خلف  الطويل  البنّي  كرسيه  يجلسعلى 
الكرتون  أفالم  الغامضيَن في  المبعثر، وكالرجال 
ُيدير ظهره للباب أو للمكتب وال فرق،ويتأّمل نافذة 
نفسه،  يتأمل  رّبما  عينيه،  مغمًضا  أمامه  الّزجاج 
ال ُيهم، تمسكه دّقة الباِب من ياَقِته تشّده وترميه، 
قائاًل:  شفتيه  ويّزم  يتنهد  الُمفتعل،  ُسكونه  تقطع 
تفضل !، يدُخل شخٌص ما ال َيعرفه آنًيا وال نعرفه، 
لكّنه يتذكر بعد أن يخرج بأّنه مدير مكتبه: قضّية 

جديدة، وامرأة تّدعي أّنها تعرفك !
- ما اسمها ؟

-ال أعلم، لم تخبرني بهذا !
-ال بأس، دعها تدخل.

يعّدل جلَسته، ويلّف كرسّيه ليغرق في أوراق مكتبه. 
يمكنني  ال  لكّلهم  أو  مميّزة،  راِئحة  البشر  ألغلِب 
لكّن  كالُوجوه،  الروائح  تتغير  فربما  بهذا،  الَجزم 
لم  هي  ربما  تتغير،  لم  راِئحتها  أّن  به  أجزُم  ما 
تغّير عطرها ذاته، أو أّن جسدها لم يغّير تركيبته 
أعرُف  وال   ،! الَمكان  الراِئحة  فاحتلت  العطرّية، 

أيًضا من يستنشق الِعطر أوال األنف أم القلب !
تبعثرت  أرًضا،  سقطت  الفلسفّية  الهالة  هذه   
لألقدام  فإّن  وبالمناسبة  القادم،  القدميِن  كصوِت 
دّقة خاّصة، شعرت هي بسقوط الهاالت، وبارتباِك 
القلِب من الذكريات، والرائحة، وموسيقى القدمين 
ضباب  من  بظهورها  سريًعا  الموقف  فتداركت 
ألقت علّي  الذكريات،  أو تجليها من سماء  الباِب، 

تحّية الصباِح أو المساء، وجلست ! 
فلسطين،  إلى  ريم  عاَدت  األرجح  على  قبلعامين 
وحسب ما تقوُل األسطورة التي ال نعلُم من كتبها 
وأّن  الحقول،  في  تضاعفت  النعمان  شقاِئق  أّن 
العصافير غّنت كلماٍت مفهومة جًدا عن الُحب، وأّن 
الربيع تفّجر في الطرقاِت وفي قلوب العشاق، ربما 
األسطورة  أّن  أو  حضورها،  مع  الّسماء  تواَطأت 
لم تنبت إاّل في صدر زياد، ورغم هذا كّله اختار 
زياد أن يسلك الّطرق الجاّفة، ويجلس في الِوديان 
القاِحلة كي ال يراها، وال يرى أثرها ولو ُمصادفة، 

أّما اآلن فهي أمامه تماًما.
الفلسفاِت،  بعثرة  بعد  وجهي،  مالِمح  أعدُتترتيب 

وتقاطع المشاعر فوَق وجهي الضّيق، اسَتجمعُت 
مفردات الّلغة، وهمست: أهال ريم !

كاَدت عينها أن َتبلتع المكاَن وتتركني أرتدي الَعدم 
أو  ينبغي،  مما  أكثر  بارًدا  أبدو  وحدي،  أمامها 
أتظاهر بهذا الُبرود كي أخفي انتصار َجملها على 
الوقت، فما تزال جميلًة وناِصعة الحضور، تتكّور 
فوق كرسّيها وتشتعل، غضًبا، أو جنوًنا، أو حناًنا 
للذكريات، صمٌت َتعّده الدقاِئق حداًدا مّتفًقا بينهما 

على الّلقاء األخير، والوداع األخير.
تسحبني ِمن هّوة الّصمت بنشيجها الذي َيرتفع، 
تحاول إقناع لساني على ُنطق الدموع: أكَرُهه، أكره 
نفسي ِعندما سلمتها ليلًة له، استنزفُت مشاِعري 
في رحلٍة خريفّية ُمصفّرة، أكرُهه، وأكره القمر الذي 

سّول لي ذاَت مساٍء أّنه عّراُب عشقنا، أّي عشق ؟
الصوت  َصدى  مع  الُبكاء  ويلتحم  أكثر،  َتنفعل 

الَمكتوم، 
- ال بأس، اهدئي سّيدة ريم كي نتحّدث، يقول زياد 

بكّل ُبرود. 
أخذت شهيًقا مطواًل وبدأت تبكي بعنف، قّدم زياد 
لها الَمناديل الورقّية: هّوني على نفسك، وأخبريني 

ماذا تريدين، وكيف ُيمكنني أن أخِدمك؟
برّبَك  نظرت إليه كمن استيقظ بغَتة من نوٍم ثقيل: 
يا َرُجل تحدث بغير هذه الّطريقة، األمُر ال ُيحَتمل !

أسند ظهره إلى كرسّيه وقال: ما الذي أسَتطيُع ِفعله 
ألجلك ريم ؟

- أريُد الّطالق، تقوُل ريم بغضب.
- ليست القضية األولى التي أتوالها سّيدة ريم،  ال 
تشغلي نفسِك، فقط اهدئي، وكل شيء َسيكون على 

ما ُيرام، قالها زياد وتنّهد.
وقالت  وارَتدت غَضبها، وكبرياءها  وقفت منفعلة، 
بغضب واضح: ُيستحسن أن تتعامل بشكل آخر، 
ويفّضل أن تنجَز هذه القضّية بسرعة يا صديقي 
بالمغادرة،  هّمت   ! ذهب  أين  فعاًل  أجهل  الذي 

استوقفها بجوارحه قبل َصوته: انتظري قلياًل !
- مال الذي تريُده، أْن تهينني أكثر يا زياْد !

- ال أبًدا، أعتذر، ورّبما ال أدرك ما فعلت لكّنني فعاًل 
أعتذر، واآلن أريد معرفة سبب رفع قضّية الطالق؛ 

لننجز األمر بسرعة كما تريدين.
كلمة  يسمع  لم  أّنه  وأجِزُم  وتبكي،  تتحدث  بدأت 
واحدة، لذلك ِمن الّصعب علّي أنا الراوي الّتعيس 

بمراقبة  منشغاًل  كنُت  فأنا  قّصتها،  لكم  أورد  أن 
دفق  إيقاَف  الجاّدة  ومحاولته  وُشروده،  ُشعوره، 
تحُضر  التي  الذكريات  بكّم  والّتحكم  المشاِعر، 

وتغيب. 
َسَكتت فجأة كأّنها أحّست بشروده، تدارَك نفَسه 

وتعلثم قائال:  
- اطمئّني خالل ثالثِة أيام سيكون األمر منجًزا ! 

ودموعها،  ُحضورها،  لملمت  الّصمت،  واَصلت 
وهّمت بالخروج

بعد  الخارج  في  عند  رقمك  واتركي  إلى الّلقاء،   -
إذنك، يقول زياد.

الباب خلَفها بغضب،  وأغلقت  المكتب  من  خرجت 
أحّس أّنها ُتغلق باَب الذكريات في قلبه، أو َتخلُعه 
!، تنّهد، ووَضَع رأَسه على الطاولة: كاَن هذا ضرًبا 
الَقدر في تقاطعاته  من الخيال، أّي ُجنوٌن يمارسه 
أدرك  نعم  تجاوزتها،   ،! تجاوزتها  أنا  الالمنطقّية، 

هذا .. 
على  بذلك  يعتقد  ال  وهو  تجاوزها،  أّنه  أعتقُد  ال 
مع  بذلك، خاّصة  كفيلة  َتكن  لم  فالّسنين  األرجح، 
مصاَدفة كهذه، وجَد نفسه أمام الباب مغادًرا، طرقه 

خلَفه: 
- هل تركت الّسيدة رَقمها ؟

- نعم، كتبته على هذه الُقصاصة ورمته في وجهي ! 
- أعطني إياه.

دّون زياد الّرقم على هاتفه، وغاَدر دوَن أن ينبس 
ببنت َشفة، مقّرًرا السيَر نحَو مقهى “فتيم” الذي 
جزًء  أصَبح  والذي  دائًما،  فيه  الجلوس  يفضل 
لكّل  طعامه  وجبات  حفَظ  النادل  أّن  لدرجة  منه، 
الّنسكاِفيه !، لكن ولفرِط  يوم، ومشروبه المفّضل: 
شروِده، تجاوز الَمقهى، بل تجاوز الّسنواِت نحو 

الوراء.
إلى  منزله،  إلى  الّذهاَب  فقرر  متأخًرا،  ذلك  أدرك   
صديقه الذي يقطُن هناك، وينتظره دائًما ليحدثه عن 
يومه، َصديقه الذي لم تغّيره األيام، ولم تصّدعه كثرة 

الدّموع، حتمًا ستعرفونَ صديقه جيّدًا فيما بعد. 
)2(

وتجاوز  الّصغيرة،  الخضراَء  البوابة  تجاوز 
الّدرجاترالثالث، َمشى مسافة الّنصف ِمتر، أخرج 
الباب، رمى سترته  َجيبه وفتَح  المنزل من  مفتاح 
على األريكة البرتقالّية، اّتجه إلى الكرسّي الخشبّي 

الموجود في غرفِته، ألقى َجَسده عليه، ونظر إلى 
َصديقه: لقد عاَدت، هل تعلم ماذا يعني أّنها عادت 
؟ ال تغضب !، أدرك أّنني تجاوزتها، وأدرك دورك 
في هذا، وأذكر كيف ُكنت تسندني وتأخذني إلى 
ال  من حضورها،  متعب  أنا  فقط  الخيال،  شاطئ 

شيء آخر ! 
أسند رأسه للخلف، وبدأ يتذّكر ما ذكرته أمه عن 
وبلوغه،  ومراَهَقته  وِعالجه،  ومرضه  مولده،  يوم 
وتخّرجه وعمله، وشهرته التي ولدت فجأة، أحّس 
َسيحفُظ  فمن  مصادفة  ماَت  إْن  قلبه،  في  بغّصة 
صديقه  وغيَر  غيره،  يعرفها  أحد  ال  ذكرياته، 
أو  لمعت  أن  بعَد  مكاِنه،  من  انتفَض  لذا  الحاِئط، 
غيَر  ورقًيا  دفتًرا  جلَب  رأِسه،  في  الفكرة  التمعت 
مسطر ، اصفّر ورقه لفرط قدمه، أحّس أنه يشبهه !، 
وأحضر قلمه األزرَق، وعاَد إلى الكرسّي الخشبّي 
هناك،  أّمه  مْذ وضعته  مكانه  من  يحركه  لم  الذي 
يشبه  أّنه  لدرجة  تعيًسا  خّطه  وكاَن  بالكتابة،  بدأ 

تعاستني: أنا الراوي المتوّرط بالخط !
العزيز،  صديقي  يا  لغيرَك  سأكتب  المرة  هذه   -
بل  القراءة،  على  قدرتك  على  واثق  أنا  تحزن،  ال 
الوحيد،  الوحيد  أّنك  وتأكد  نسيت،  إن  وتذكيري 

همَس للحائط بلطف، ورّبت على قلبه.

بقلم: شهيرة يوسف

مقطع ِمن رواية الحاِئط، شهيرة أبو الكرم طميزه

هنا  شيٌئ  عاد  ما 
كما كاْن 

من  تنبت  العتمُة 
جديد كّل صباح 

الذي  الّتراب  من 
سقاه غيابك 

لْم  الشجرة  ظّل 
َيعد يكفي   

فالّشمس تذوُب أحيانًا..
وتسيل علّي 

فتبدو على جبهتي 
وبين حاجبّي.. ُندَب رحيلك 

سنابُل القمِح التي كانت تنبُت من صوتي 
كّلما غّنيتك.. يبسْت 

يبست كثيرًا.. حّتى أّني أسمع صوت تكّسرها 
كّلما حاولُت الغناء 

شاماُت وجهي أيضًا نسيُت عددها 
 أتذّكر فقط صوت ضحكتك بعد فوزك في كّل مّرة 

برهاِن عّدها معي..
 أدوات زينتي  

كان رحيلك هو تاريخ انتهاء صالحيتها 
الكحُل فقد ذاكرة لونه وصار شّفافًا كالّدمع 

وشّقق أحمُر الشفاه شفتّي
فسال منها دمًا.. لكثرة ما عضْضُته

هنا.. ما عاد شيٌئ فّي كما كان 
إاّل أّن..

وجهك الزال يهطل بغزارٍة حولي 
أكنت متعمدًا أن تنساه هنا؟ 
فتقنعني المرايا أّنني ِصْرُتك؟

في  أصابعك  موسيقى  تزرع  أن  متعّمدًا  أكنَت 
كّفي؟ 

فتتكاثر كمنجاتك كّلما مددت يدي بالّسالم؟

أكنت متعمدًا أن تسقي صوتك للّشجر!
فتتساقط أسرارك علّي كّلما مّر خريف؟

وتغّني 
)تعي نقعد بالفي 

مش لحدا هالفي(..
هنا..

ما عاد شيٌئ فّي كما كان 
إال أّنني..

الزلت أعّد لِك القهوة كّل الصباح 
وأباغتك بوردة أخرى ذابلة 

أعّد لَك بعضي.. أو أكثر 
وأترُك جزءًا مني أستهلكه كفاف يومي بدونك

بقلم: ميسم العيسى - سوريا

الزلت أعّد لِك القهوة
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مفهوم االبتزاز.. واالبتزاز العاطفي:
ِقَبِل  من  واالستغالل  غط  الضَّ ممارسِة  من  نوٌع  هو  عام  بشكٍل  االبتزاُز 
شخٍص يمتِلُك نوعًا من التأثيِر على شخٍص آخر ضمَن منظومِة عالَقٍة 
ما، من زاويِة وعلى قاِعَدِة التَّهديد بالحرمان أو المْنع أو استخدام وسائل 
العقاب المختلفة، أو استغالاًل لشعوِر الحاجِة لدى طَرٍف ما إلى االحتفاِظ 
بشيٍء ماديٍّ أو معنوي من قَبِل طَرٍف آخر يمتِلُك القدرة على البذل أو 

االنتزاع والحرمان .
ا يحرصوَن  َيْنِزُع النَّاس إلى الحْرِص على االحتفاِظ بما يمتلكوَن أكثر ِممَّ
عي إلى امتالِك أشياَء جديدة؛ لذا فهم مسَتِعدوَن لمماَرَسِة سلوٍك  على السَّ
اجتماعيٍّ أو عاطفيٍّ أو استهالكي ما َمْدفوعيَن بدافع الحرِص على ما يمتلكون من عالقاٍت اجتماعيَّة أو 

عاطفيَّة، أو ِسَلٍع أو مقتنياٍت أو عالقاِت عمل.
ة أشخاٌص في حياتنا نعمُل  ائرة األسريَّة أو في بيئِة العمل، أو في الحياة االجتماعيَّة بشكٍل عام، ثمَّ في الدَّ
جاهدين على إرضائهم، منهم األخ أو األخت أو الزَّوج أو الزَّوجة أو ربِّ العمل أو صاِحب سلطٍة ما، وذلك 
ة، ومنها كذلك عدم  خصيَّة والعامَّ ألسباٍب متعدِّدة، منها العاطفيُّ ومنها ما يتَِّصل بضرورات العالقات الشَّ
النُّفوذ المادِّي أو العاطفي أو  رغبتنا في اإلساَءِة إلى العالقِة التي تربطنا بهم، أو المتالِكهم نوعًا من 
الوجداني أو المعياري – والنُّفوذ المعياري هو ذلك النَّوع من النُّفوذ الذي يكتسبه بعض األفراد من ذوي 
ينيَّة أو السياسية أو االقتصاديَّة أو الماليَّة على نحٍو ما ولدى مجموعٍة ما  أو لدى  المكانة االجتماعيَّة أو الدِّ
األفراد في ظروٍف ما – وفي محاولتنا إلرضائهم نقُع ضحيََّة التمزُّق ما بين رغباتنا وقناعاِتنا وضروراِتنا 

خصيَّة، وما بيَن إرضائهم على حساِب راَحِتنا النَّفسيَّة، أو حتِّى الجسديَّة. الشَّ
المرأة  بين  العاطفيَّة  العاقات  جانِب  على  يقتصراِن  ال  وتطبيقاِته  العاطفي  االبتزاز  مفهوم  فإنَّ  هنا  من 
العالئق  من  واسعة  مرَوَحٍة  إليه، ضمن  أشرنا  قد  ما  إلى  ذلك  يتعدَّى  بل  المثال،  سبيل  على  والرَّجل 

االجتماعيَّة واإلنسانيَّة.
يسَتْخِدُم العاملوَن في مجاِل الدِّعايِة والتَّسويق مفهوم الُنْدرة؛ لجذِب أكبر عَدٍد من  فعلى سبيِل المثال: 
ا  يَّاِت المَتَوفَِّرِة منها؛ ِممَّ لعة أو محدوديَِّة الكمِّ زوَن دعايتهم وإعالناِتهم على ُنْدَرِة السِّ المستهلكين؛ فهم ُيَركِّ
َلِع أو األشياِء انطالقًا من إحدى مظاهر الحرص  عي إلى امتالِك تلك السِّ يْدَفُع بقطاِع الُمْسَتْهِلكيَن إلى السَّ

على االحتفاِظ بإمكانيَِّة امتالك األشياء والخوف من فقِد فرصِة امتالِكها. 
ومن هنا ُيمكننا القول: إنَّ هذا المثال ُيعَتَبُر كإحدى مظاهر االبتزاز العاطفي؛ ألنَُّه ُيحاوُل استغالل مشاعر 

ً مشاِعَرُهم. َلع أو الخدمات، ُمْسَتِغالَّ الحرص والخوف من الَفْقِد لدى قطاعات المستهلكيَن للسِّ
ويسَتخِدُم المديروَن وأرباِب العمل نفوذهم وسلَطَتُهم والوسائل الَّتي يمتلكونها في سبيِل حمِل اآلخرين 
م لسلوِكهم أو اإلعجاب بشخصيَّاتهم او إطرائها وإطراء ما يفعلون أو ما  على التَّعبيِر عن مشاعر التََّفهُّ

يصدر عنهم من مواقف.
ْيكولوجي واالنفعالي لطبيعة العالقة التي  ويستخِدُم الرَّجل والمرأة آليَّة االبتزاز العاطفي في المناخ السَّ
االهتمام  مشاعر  كتبادل   – المجرَّدة  الحميميَّة  العاطفيَّة  العالقات  نطاِق  في  وذلك  ِبَبْعِضهما،  تربطهما 
سات أو الشركات  والُحْب - أو في نطاِق العالقات الجنسيَّة، أو في نطاق العالقة في بيئة األعمال في المؤسَّ

أو أماكن العمل المشتركة أو  في األسواق، أو حتَّى في جوِّ العالقة ضمن البيئة اأُلَسِريَّة الُمشَتَركة.
وباإلجمال: فإنَّ استخدام آليَّة االبتزاِز العاطفّي بتجلِّياِتها ومظاهرها المختلفة، هو نقيُض التَّوازن، ونقيض 
ضرورة تحقيق معايير التَّقدير واالحترام في العالقات اإلنسانيَّة.، وهو إحدى مظاهر االستغالل لظروف 
الدَّاخليَّة  اتجاهاِتهم  على  ال  الفعَّ لبي  السَّ التأثر  وسائل  وإحدى  والماديَّة،  والشعوريَّة  النفسيَّة  اآلخرين 
وعلى سلوِكهم االجتماعي والعاطفي بما ُيناقض رغباتهم وحاجاتهم الحقيقيَّة، وقناعاِتهم الدَّاخليَّة؛ وهو 
خصيَّة، ويتجلَّى في ممارسِة سلوٍك تظاُهريٍّ  عوِر بالكبت والتمزُّق والتناقض داخل الشَّ ما يؤدِّي إلى الشُّ

واهر أو المواقف.  عور الدَّاخلي المجرَّد تجاه األشخاص أو الظَّ ُمناِقض لطبيعة الشُّ
* االبتـزاُز الـعاطـفــي... داِخـُل َعْقـِل الُمـْبـَتـّز !!.

تلخيُص مفهوم االبتزاز العاطفي، والِصَفُة األبَرُز للمبَتزُّ عاطفيًَّا في  إّذْن وبناًء على ما تقدَّم -  يمكننا – 
تهديٍد واحٍد َأساسيٍّ هو: 

» إذا لْم َتفعل ما أرَغُب بِه وما ُأريُدَك َأْن تفعله؛ فسوَف ًأجعلك تعاني وَتَتعذَّب أو َتَتألَّم !!«.
إنَُّهم ُيْدِخلوننا في حاَلٍة من الَحِميميَِّة المريحِة عندما ُيريدون ِمنَّا شيئًا، ولكنَُّهم كثيرًا ما ُيَهدِّدوننا حتَّى 

نِب ولْوِم الذَّات عندما يريدون !!. يحصلوا على ما ُيريدونه، ويغمروننا بإحساٍس بالذَّ
هذه – إّذْن - أبرُز ِصَفٍة في شخصيَِّة ُممارِس االبتزاز العاطفي، تقوُل – د. سوزان فوروارد – في كتابها 

الَّذي حمَل ذات العنوان. ثمَّ ُتضيف:
ما  وهو  لدى ضحيَّته،  نِب  بالذَّ عور  والشُّ وااللتزام،  الخوف،  مشاعر  العاطفي  االبتزاز  ُممارس  َيْخِلُق   «
الخوُف واإلحساس  َلَدْينا  ُيوجد  ُيعاِمَلُه، فعندما  َأْن  له  ينبغي  ُب على الضحيَّة أحيانَا معرفة كيف  ُيَصعِّ

بالذَّنب؛ فكثيرًا ما نشعُر بَأنَّنا نحُن المشكلة، وليس من ُيحاِوُل ابتزاَزنا ».

لوكيَّات التالية، فاحذر من أْن تقَع ضحيًَّة لإلبتزاِز  وتضيُف فوْرَواْرد: » إذا مارَس عليَك أحٌد ما، إحدى السُّ
العاطفي:

التَّهديد بتصعيب األمور؛ إذا لْم تتوافق معه فيما ُيريد، بما في ذلك التَّهديد بإنهاِء عالقته بك.
التَّلميح بأنَّ ما ُتعاني منه من بؤٍس هو بسَبِب عدِم تواِفِقَك مع ما يريُد منَك أْن تفعله.

تقديمه وعودَا كبيرة إذا فعلَت شيئًا ُمعيَّنًا، ولكن تلك الوعود – في الحقيقة – ال تتحقَّق َأبدًا.
ُد تجاهل أفكارِك ومشاِعِرَك تجاه شيٍء ما، أو التَّقليل من شأنها. تعمُّ

الحرُص على إخباِرَك بأنََّك سيٌء إْذ أنَت َلْم تسَتْسِلم لرغباته.
ُمها أو يحِجُبها، إذا أعطيته، أو لْم تعطِه ما ُيريد “. استخدام المال أو التعاطف، كمكافَأٍة ُيَقدِّ

إلى هنا كالم “ د. سوزان فوْرَواْرد “ فيما 
تربطه  التي  الُمعقَّدة  العالقة  طبيعة  تحَت ضغوط  لالبتزاز  للوقوع ضحيًَّة  ح  المرشَّ خص  الشَّ يخَضُع   
غوط، وامتالكه آلليَّات ذلك ووسائله من جانب، ومدى  ِبُمْبَتزِّه، وضمَن ُمعاَدَلِة قدرة الُمْبَتز على ممارسة الضُّ
حيَّة من جانٍب آخر؛ فُكلَّما ازداَد المرُء ُمقاَوَمًة  غوط مقاومتها لدى الضَّ القدرة على إبطاِل مفعول تلك الضُّ
ه لدى ضحيَِّتِه من خوف، وزاَد فيما ُيطالبه ِبِه  لطلباِت ممارس االبتزاز العاطفي؛ زاَد األخيُر فيما يضخُّ
ا  ِمَمّ به؛  ْنِب لديه في إطاِر عالقته  بالذَّ التزاٍم تجاهه وتجاه العالقة معه، وزاَد من تعميِق اإلحساس  من 
يجعل المرء الخاضع لإلبتزاز ُمرَتِبكًا وُمستاًء ِمْن الجوِّ الَّذي تفرضه الضغوط عليه، وربما يشعُر أنَّه فاقٌد 
ه، لدرَجِة أنَُّه يُشكُّ أصاًل في كوِنِه  لخياراته. وربما يبقى ُمْفَتِقرًا للقدَرِة على القياِم بفعٍل حاِسٍم تجاَه ُمْبَتزِّ

أنَّ َلُه ُمبرِّراِته في عَدِم التَّجاوب مع طلباِت ورغبات ُممارس االبتزاز.
لكْن، وبكلِّ األحوال ال ينبغي ُمطلقًا االستسالم لرغباِت ومطالبات ُمماِرس االبتزاز، الَّتي تستنُد على قاعَدة 
اإللحاح والتكرار، والبديل عن ذلك هو اإلصرار على الحق في حريَّة القرار والخيار الشخصي، واإلصرار 
خصيَّة، وفي رسم حدوٍد واضحة المعالم ما بين حدود العالقة وضروراتها  على الحقِّ في استقالل الشَّ
وواِجباِتها الُمتبادلة في الحدِّ األدنى من شروِط التكافؤ على األقل، وبين حرية الخيار والقرار الشخصي، 
م  َة فرٌق بيَن االستسالِم للرَّغبات واإلذعاِن للمطالبات وبيَن التََّفهُّ مع مراعاة الواجبات والضرورات، فثمَّ

والتفاهم واالحترام، والتوازن في العالقات الشخصيَّة أو اأُلَسِريَِّة أو العاطفيَّة أو الرَّسميَّة.
ُد ستُّ ُخطواٍت  وبالعوَدِة إلى “ فوْرَوارْد “ وما تقدِّمه من شرٍح لهذا الموضوع في كتابها الُمِهم، فهي تحدِّ

ُمَتَقاِبَلٍة وُمَتباَدَلٍة وُمَتَفاِعَلٍة لعمليَِّة وآلية اإلبتزاز العاطفي، وكيَف تجري، وهي كالتَّالي:
َطَلَب ُمَماِرُس االبتزاُز العاطفيُّ شيئًا...

َلْب... حيَُّة الطَّ َرَفَض الضَّ
ُمماِرُس االبتزاز يْضَغُط، كأْن يقول: “ إنَّ كلَّ ما ُأريُده هو فقط مصلحُتك !! “ أو “ أال ُتحبُّني ؟! “ أْو “ 

إْن َلْم تلَتِزَم بما بِفْعِل هذا؛ فسأبدُأ بالبحِث عْن شخٍص آخَر لِفْعِله !! “.
َلْب. حيَّة لعَدِم َرْغَبِتِه في تعريِض العالقِة للَخَطر، حيُث يوافق الضحيَّة في النِّهاَيِة على الطَّ إذعاُن الضَّ

خِص الُمْبَتّز – حيُث يرى انَّه قد نَجْح؛ وبذلك يكوُن قْد وضَع األساَس ِلُمَمارَسِة  التَّكرار – من جاِنِب الشَّ
دَا ومستقبال.ً  التَّالعِب ُمجدَّ

ادسة هي أهمُّ الخطوات – بالنِّْسَبِة للُممارس اإلبتزاز – ألنَّها َتْجعلُه يعرُف أنَّ ما فعَلُه قد  والخطوة السَّ
نجح، ويكَتِشُف نمَط التَّالُعِب باآلَخِر الَّذي ُيْصِبُح ضحيًَّة دائمًة له.

من هنا ومن هذا العرض الَّذي تقدمه “ فوْروارد “ يتِضُح لنا وكما أسلفنا سابقًا، أنَّ أخطر ما في مراحل 
االبتزاز هو اإلذعان ابتداًء ومن ثمَّ االستسالم التَّام لرغبات ومطالبات الُمْبَتْز الُمتكرِّرة والُمَتَجدِّدة.

المتوازنة في معظم  بيعيَّة  الطَّ والتنازالت  والتَّفاهمات  المألوفة،  والمجادالت  راعات  الصِّ بين  فرٌق  فهناَك 
وخصوصًا  أنواعها،  بمختلف  العالقات  استغالل  قاِعَدِة  على  بالمشاعر  التَّالعب  نمِط  وبيَن  العالقات، 

العالقات العاطفيَّة.
حتَّى  إنَُّه   “ فوْرَواْرد:  تقول  اآلخر،  رف  الطَّ ة  قوَّ زيادة  لحساب  طرف  قوَّة  تهميش  هو  هدفه  فالتَّالعب 
راعات  رِف اآلخر؛ النَّ الصِّ َن إهاناٍت شخصيٍَّة للطَّ روريِّ أْن تتضمَّ االختالفات القويَّة للغاية، ليَس من الضَّ

رف اآلخر عاطفيًَّا أو انفعاليًَّا “.  ُن َأبدًا هزيمة الطَّ الصحيَّة ال تتضمَّ
وَنْقَتِبُس هنا  ما كَتَبْتُه  “ د. سوزان ُفوْرَواْرد “ في كتاِبها، تحَت عنوان ) داخل عقل الُمبَتز العاطفي ( 

حيُث تقول:
) لماذا يهتم الُمْبَتزُّ بالحصوِل على ما يريد حتى لو بلغ به األمر معاقبة الضحية إْن لم يستجب له ؟! 

إنَّ الُمْبَتزَّ عادة قد يكون شخصا ً محبطا ً يشعر بأن عليه القيام ِبِفْعٍل حادٍّ قويٍّ ليحصل على ما يعتبره 
مهماً  بالنسبة له . و ُيْذِهُل اُلُمبتزُّ شركاَءُه بصورة مفاجئة ، حيث َتِحلُّ القرارات المتصلبة محل التفاوض 

الطبيعي في العالقات الحميمة. 
والناس الُمَتشبِّثون، أو الغاضبون أو من يحبون اختبارنا بصورة دائمة، ُيِحبُّون هذا؛ ألن هذا األسلوب قد 
لجأوا إليه لحماية أنفسهم من احتمال الفقد أو الخسارة . ورغم أننا نشعر بأننا نفعل شيئًأ خطًأ ؛ فإن 

االحتمال األكبر هو أن تعود المشاكل القديمة لدى المبتزين لتؤثر سلبا على العالقة الحالية .
و يشعر المبتز من خالل عقابه للضحية بأنه يحافظ على النظام أو يلقنه درساً ، ويشعره موقفه الُمَتَصلِّب 

مقاالت

” “االبتـزاُز العـاطـفـيُّ
بقلم: رائد دحبور 

روى في الفكر والسياسة 
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بالرِّضا عن نفسه . و مع ذلك ، فدائمًا ما يكون ِلعقابه لضحيته عواقب لم يكن ينويها، أو يحقق أهدافه من 
خاللها ؛ فبدال ً من أن ينصاع الضحية له فإنه يستاء من الموقف بكامله و ينسحب منه .

َر االلتحاق  َر زوٌج القياَم َبِرْحَلِة َعَمٍل أو قرَّ ويأتي معظم صور االبتزاز في صورة احتياج أو امتالك ، فإذا قرَّ
و  بالوحدة  شعوره  مدى  له  يوضح  بأن  بالذنب  يشعره  زوجه  فإنَّ  ؛  األسبوعية  بالعطلة  تعليمية  بدورة 
اإلكتئاب أثناء غيابه ؛ و الطبيعي أن يتعاطف الزَّوج الضحية مع زوجه و لكن هذا التعاطف يؤدي إلى زيادة 
السلوك المناور المتالعب ؛ و حتى نظلَّ أصحاٌء فعلينا أن نوضح الحدود ، و نعرف أنَّ ما نريد فعله طبيعي 

تماما ً، و أن طلبات شركائنا غير مبررة حتى إذا كان من الواضح أنها ناتجة عن الُحْب . 
وهناك أنواٌع عديدة من االبتزاز العاطفي حيث يصدر عن بعض النَّاس تهديدات عدوانية ، في حين يوضح 
آخرون في هدوٍء ما سيحدث نتيجة عدم حصولهم على ما يريدون ويلجَأ آخرون إلى المعاملة والتَّعبير 
حايا ما يريدونه ، ثم يقدمونه إليهم في سعي محموم إلعادة تأسيس عالقات  مت ؛ حتى يعرف الضَّ بالصَّ

طبيعية .
حية فيها أمام المبتز. يجد الكثيرون منا صعوبة في  إنه كلما ازدادت حميميَّة العالقة ؛ ازداد ضعف الضَّ
الق ، أو مواجهة خطر كبير أو حتى االعتداء  التصدي للتهديد خاصة إذا تضمن عقوبات مالية أو الطَّ

البدني . 
أال  و على مستوى خفي، َفَمْن ِمنَّا يجد سهولًة في رفِض طلب يأتي في صورة سؤال توسلي ، مثل : “ 

تحبني ؟! “ .
راب تعرُف أنَّها تستطيع أْن تحصَل من والدتها على قرض  إنَّ فتاًة في مرحلة النَّقاهة من عالِج تعاطي الشَّ

راب”. لشراِء منزل و ذلك لتوافر التهديد: “إن لم تفعلي ؛ فسوف أعوُد إلى ما ُكْنُت فيه من تعاطي الشَّ
تطلب ِمنَّا “فوروارد” أْن نتذكَر أنَّ االبتزاز العاطفي يبدو كما لو ُكْنَت أنت محوره و تشعر بأنك أنت محوره 
ولكنه غالبا ما ال تكون أنت محوره بأيِّ حال ؛ بل أنَّه ينبع من محاولة إحداث توازن في المشاعر النَّاتجة 

عن إحساٍس بعدم األمان لدى ممارس االبتزاز (.
المصدر: توم باْتَلْر – باْوِدْن -  أهم خمسون كتاب في علم النَّفس ص 114، 115– منشورات مكتبة جرير 

الطبعة األولى 2012.
وِبذا – يمكننا القول: إنَّ ُأولى ُخطوات مواجهة االبتزاز العاطفي، تْكُمُن في فهم جوهره ومعرفة أسبابه، 
روف الَّتي يجري فيها، وقبل كلِّ ذلك فهم وقراَءة دوافع ُمَماِرسي االبتزاز؛ وقد كان هذا ما َهَدفنا  وتقدير الظُّ

إلى توضيح بعض جوانبه من خالل هذا المقال. 

إعصار أمريكا يلفظ أنفاسه وهو يدمر الحقوق العربية 

إنه زمن السفور. لسنا متأكدين أن هناك أية حاجة إلى التضليل، أو 
إلى أدوات جاك دريدا أو ميشيل فوكو من أجل قراءة شاقة تحفر عميقًا 

في جينالوجيا السياسة األمريكية. 
في هذه اللحظة الخطابية الساطعة كما شمس تموز في مكة أو أبوظبي 
االهتمام  على صعيد  األهم  المكانة  إدلب  محافظة  تتبوأ  البصرة،  أو 
“العالمي” والعربي. ويعود ذلك إلى أن حماية المدنيين األبرياء في تلك 
المحافظة يشكل الهاجس األول للواليات المتحدة وقائدها الحساس 

للقضايا اإلنسانية دونالد ترامب. 
لهذا السبب ال يبدو واضحًا لدى التلفاز الصيني على سبيل المثال أن 
فلسطين تشكل مأساة كبرى من النواحي المختلفة، أو أن اليمن يموت حرفيًا على نحو مفزع. القيادة 

األمريكية ليست مقتنعة بأن هناك تراجيديا كاملة في هذه اللحظة باستثناء محافظة إدلب. 
قد يتوهم  بعض البسطاء أن تركيا أو قطر أو السعودية أو اإلخوان المسلمين...الخ هم من يضعون إدلب 
في بؤرة الحدث. إن هذا وهم ال سند له من الواقع، ألن قطر والسعودية واإلمارات وأوروبا وتركيا...
الخ يمكن أن تنخرط جميعًا في نشيج متصل يقطع أنياط القلب بسبب مأساة اليمن التي تدمي القلوب 

المتحجرة. يلزم فقط أن يقرر البيت األبيض وضع الضحايا اليمنيين تحت دائرة الضوء. 
بالطبع لسنا نزعم هنا أن  الواليات المتحدة قدر ال يمكن مغافلته والنجاة منه أبدًا. على العكس من 
ذلك، فقد هزمت أمريكا في فيتنام وهي في أوج هيمنتها المطلقة على العالم. وهي اآلن أبعد ما تكون عن 
االنفراد المريح بالهيمنة. ومن الواضح أن تراجعها المذهل عن العولمة لتتجه نحو الحمائية هو دليل 

ساطع على أنها قد فقدت الكثير من نقاط قوتها. 
قبل عقد من الزمن كان من السخف أن نقول إن أحدًا سوف يوقف تيار العولمة الجارف المنطلق في 
أن  تام دون  العالم في يسر  تنتقل حول   يلوي على شيء. كانت حركة األموال والبضائع  اتجاهه ال 
“يتمكن” أحد من مراقبتها، أو هكذا اعتقد أساتذة مدرستي “شيكاغو” و”وارتون سكول” العظميين. 
لكن الحقيقة التي نعرفها اليوم بدون الحاجة إلى إعمال النظر والتفكير هي أن أمريكا هي التي صنعت 
الحريات المطلقة لدوران المال والسلع حول الكرة األرضية مع إبقاء حركة العمل تحت الرقابة الصارمة. 

لكن ذلك كله ودعنا وذهب في حال سبيله بدءًا من العام 2008 لينقلب السحر على الساحر. 
اليوم أصبحت الصين هي من يربح من وجود القوانين التي فرضتها أمريكا على العالم طوعًا أو كرهًا، 
ولذلك تقرر أمريكا إلغاء تلك القوانين بجرة قلم، وتتجه نحو الحمائية البغيضة التي كاد بيل كلينيتون 
المقدسة النتقال  من أجلها أن يذهب إلى محاربة ماليزيا التي راقبت األسواق، وانتهكت “الحريات” 

المال والبضاعة. 
لكن تراجع واشنطون في ميدان االقتصاد ال يرافقه أي ضعف في مكانتها العسكرية التي تستغلها في 
فرض هيبتها وإرادتها على الحلفاء واألعداء على حد سواء. وإال كيف نقرأ قيام دولة مثل إسبانيا بتقديم 
400 قذيفة ذكية موجهة بالليزر إلى السعودية لتقتل أطفال اليمن؟ وفي الوقت نفسه تغضب إسبانيا 
مثلها مثل فرنسا وكندا وإسرائيل ...الخ من جرائم حزب اهلل والدولة السورية ضد المدنيين، خصوصًا 
حزب اهلل صاحب التاريخ المرعب في قتل المدنيين بحسب ما تخبرنا تل أبيب وراعيتها واشنطون. 
انسجامًا مع ذلك فإن إسبانيا ال ترى المسلحين الذين يقاتلون الدولة  السورية وسكانها الذين ال يدينون 
بدين العصابات فيستحقون الذبح بحد السكين. لكننا لن نلوم إسبانيا، فذلك ليس ذنبها ألنها في الواقع 
عمياء، وهي تبصر العالم بفضل العيون األمريكية فحسب. بالطبع إسبانيا مجرد مثال قد ال يكون مقززًا 
بمقدار المثال السويدي الذي يطبل بأعلى صوت ممكن ضد سوريا وحزب اهلل، وال يرى إبادة اليمن أو 

اقتالع فلسطين وتهجير سكانها جميعًا حتى آخر جنين ما يزال في رحم أمه. 

تحاول روسيا أن تدافع عن أمنها المنزلي فقط ال غير. تكتفي بالمقاومة في القرم وسوريا، لكن ذلك 
األيام  وفي  بالتحدي.  تظاهرها  من  الرغم  على  روسيا  وتئن  األمريكية.  االقتصادية  العقوبات  يكلفها 
األخيرة بدا المشهد مثيرًا للشفقة عندما وقف الفروف ليقسم أيمانًا مغلظة بأن روسيا والدولة السورية 
ال ينويان مهاجمة إدلب. لقد اضطرت موسكو أمام التحذيرات الحاسمة لواشنطون وأنقرة وتل أبيب 
وباريس ولندن...الخ أن تتراجع إلى حد التبرؤ التام من أية نوايا لمهاجمة محافظة إدلب الواقعة على 
ما يبدو في األراضي األمريكية بجوار كاروالينا الشمالية التي ضربها اإلعصار. الوجود األمريكي في 
سوريا مثله مثل التركي واإلنجليزي والفرنسي والعمل اإلسرائيلي النشط هناك...الخ كله مشروع وال 
اعتراض عليه. إنما الدولة السورية وحلفاؤها من يعتذر عن وجوده بالجوار ويقسم األيمان المغلظة 
المدعومة  اإلرهابية  العصابات  من  أكانت  السورية سواء  األرض  تحتل  التي  بالقوة  يريد شرًا  ال  أنه 

استعماريًا أو من قوى االستعمار التي تدعمه ذاتها. 
ربما أن الخروج من هذه الحالة المباشرة من “البلطجة” التي تمارسها الواليات المتحدة في العالقات 
الدولية يستلزم دون شك أن تدخل الصين إلى الملعب الدولي. لكن بكين تمارس اللعب بعيدًا عن الملعب 
الذي تفضله أمريكا أكثر من غيره، ونعني به ملعب الشرق األوسط. ومن الواضح أن الصين ال تقيم وزنًا 
من أي نوع لما يحدث في فلسطين وسوريا واليمن. كأنما لسان حال الصينيين هنا هو “فخار يكسر 
بعضه”.  وقبل شهر تقريبًا قامت الصين بلفتة لطيفة ذات داللة حاسمة على مقدار اهتمامها بالقضية 
للفلسطينيين تمثلت في مليون دوالر مساعدة لألونروا. وفيما عدا هذه  الفسطينية، إذ قدمت “عيدية” 
اللفتات التي تحدث مرة كل سبع سنوات عجاف يمكن للشرق األوسط أن يحترق بنفطه، ومن يسكن 
فيه على السواء. الصين ليست معنية بالعبث الذي يحدث في “الشرق األوسط” ويكفيها افريقيا وشرق 
آسيا، دون أن يعني ذلك التفريط بأي شكل في التجارة مع دول المنطقة دون استثناء، وبما يشمل الفوز 

بمناقصات لتطوير الموانئ اإلسرائيلية وتطوير شبكات القطار ...الخ.
علينا أن نتذكر أيضًا أن هناك حلفًا غامضًا بين “المصلحة” الصينية ونظيرتها األمريكية تجعل الصين 
االقتصاد الصيني يعتمد كثيرا على التصدير ألمريكا،  غير معنية بتدهور األوضاع كثيرًا في أمريكا: 
ولعل من المفيد أن نذكر بأن متجر “وول مارت” بمفرده يستورد من الصين سلعًا بمئات المليارات من 
الدوالرات، ومن الواضح أن احدًا في العالم ال يمكن أن يحل محل السوق األمريكية. وهناك أمر آخر 
يتمثل في الديون الصينية الكبيرة لدى الواليات المتحدة. ولذلك ليست الصين حرة تماما في إغضاب 
أمريكا أكثر مما يجب، فقد تقرر واشنطون عدم سداد الديون، ولتضرب بكين رأسها في أصلب نقطة 

من سور الصين العظيم.
قانون  بقوة  تعيش  ولكنها  االقتصادي،  هيمنتها  أساس  “موضوعيًا”  فقدت  قد  أمريكا  أن  يبدو  هكذا 
“القصور” الذاتي بضعة عقود أو على األقل عقدًا واحدًا من الزمن في ظل عدم تقدم الصين إلزاحتها. 
وليس الزمن بالتأكيد زمن هتلر الذي تقدم بقوة إلزاحة بريطانيا العجوز، فقدم خدمة ال تعوض للمهيمن 
األمريكي الصاعد. اليوم روسيا أضعف من القيام بذلك الدور، وأمريكا أضعف من أن تمارس الهيمنة 
الناعمة، لذلك تتصف سياستها بالبلطجة الفجة، وتفرض على “العالم” عنوة وجهة نظرها في “عدالة” 
القضايا بحسب ما تقرره المصلحة األمريكية واإلسرائيلية. وليس على اآلخرين إال القبول صاغرين بأن 
الشر كله يأتي من سوريا وحزب اهلل وأنصار اهلل..الخ وأن ما تفعله إسرائيل وتوابع أمريكا في العالم 
هو الحق والعدل والخير الذي ال تشوبه شائبة. كأننا في مواجهة أبي الحسن األشعري الذي يقرر بأن 
الفعل يصبح جمياًل ألن اهلل أمر به، وليس بسبب سمات ذاتية خاصة به. وهكذا فإن ذبح اليمنيين فعل 
جميل ما دام اهلل، عفوًا نقصد ما دامت أمريكا قد أمرت به، وهذا ينطبق على فلسطين التي يصبح 
قضمها التام فعاًل شرعيًا أخالقيًا يجسد إرادة السماء كما تقرؤها إدارة ترامب، ودوائر الصهيونية 

المسيحية في الواليات المتحدة.

بقلم: ناجح شاهين 
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إضاءات

بقلم: نبيل عمرو

أمريكا والقيادة الفلسطينية ... رحلة الذهاب واإلياب
كنت أول من التقى الرئيس ياسر عرفات ساعة عودته من زيارته 

األولى للبيت األبيض، سألته كيف تقيم الرحلة؟
نظر إلى أحد أعضاء الوفد وقال له: جاوب.

قال عضو الوفد، لقد انتهى عهد وبدأ عهد جديد، كنا نقّبل األيادي 
مستوًى  أدنى  مع  لقاًء  رئيس  أو  وزير  أو  سفير  لنا  يؤمن  لكي 

أمريكي حتى ولو برتبة سكرتير ثالث في سفارة.
أّما اآلن فلم نعد بحاجة ألحد، إن باستطاعتنا أن نطلب لقاًء في 

البيت األبيض لمجرد اتصال هاتفي قبل أربع وعشرين ساعة.
 نظرت إلى الرئيس ألرى هل يوافق على ما قاله عضو الوفد ولو 

بلغة الجسد، أم أنه سيعترض، عّلق على ما سمع بلهجته المصرية الخالصة »مش للدرجة دي«.
لم آت على ذكر عضو الوفد الذي كان متحمسا إلى هذا الحد، خشية إحراجه وهو الذي يخوض 
معركة كالمية حامية الوطيس مع اإلدارة األمريكية ليست المنحازة إلسرائيل فحسب، وإنما المعادية 
أكثر من إسرائيل للفلسطينيين. تكلفة رحلة الذهاب إلى البيت األبيض كانت باهظة، وتكلفة االحتفاظ 
بعالقات مع أمريكا كانت أكثر من باهظة، وال لزوم إلعادة التذكير ببنود الفاتورة، فالكل يعرفها منذ 

أول تنازل قدم قبل أكثر من عقدين من الزمن.
كان الرهان الفلسطيني على مجرد العالقة مع أمريكا مصيريا بحكم الحاجة الفلسطينية إلى تسوية، 

وبحكم اعتناق نظرية السادات بأن تسعة وتسعين بالمائة من أوراق الحل هي بيد أمريكا.
كان الفلسطينيون وهم يركضون وراء حلمهم يغضون الطرف عن االحتكار األمريكي المطلق لعملية 
التسوية بينهم وبين إسرائيل، فما حيلتهم حين يوافق العرب جميعا على هذا االحتكار وتقبل أوروبا 
دور الممول المالي دون أن يكون لها أي قدر من الحضور السياسي سوى إطفاء الحرائق إن اشتعلت 

أو ترويض الفلسطينيين لقبول ما ال يقبل، وما حيلتهم كذلك حين صنعت أمريكا تمثاال من التمر 
أسمته اللجنة الرباعية، وضمت روسيا وأوروبا واألمم المتحدة وأخذت من الفلسطينيين ما أراد 
اإلسرائيليون، وحين جاء دور إسرائيل لتقديم ما عليها وهي باقي بنود خطة خارطة الطريق؛ ألغى 
األمريكيون الخطة وأكلوا تمثال التمر الذي صنعوه، وصارت الرباعية منذ ذلك الحين نسيا منسيا.

أمريكا قوة عظمى في أي مكان، دمرت دول وقوضت كيانات وأبادت شعوب، وتكرست كآلهة القوة 
في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وهزمت االتحاد السوفياتي بعد حروب باردة وساخنة، 
وأّدبت يوغسالفيا ودمرت العراق وفعلت الكثير مما نتذكر وال نتذكر على هذه الشاكلة، إال أنها وهذا 
ما لم يقرأ جيدًا تتحول إلى دولة هامشية عديمة التأثير حين يتصل األمر بحل سياسي يستفيد منه 

الفلسطينيون وال يرضى عنه اإلسرائيليون.
وقبل ترمب الذي يستحق الوصف بأنه الضمير المعلن ألمريكا في أمر الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
فقد شهدنا كيف هزم نتنياهو أوباما وكيري في قلب واشنطن، وكيف جعل أحد أهم وزراء الخارجية 
عملية السالم مع  تحريك-  -مجرد  لتحريك  في مسعاه  أمامه إلنجاحه  متوسل  األمريكيين مجرد 
الفلسطينيين، وذكرنا هذا بتوسالت كلينتون لنتنياهو حين زار فلسطين يوم الجلسة التاريخية التي 
ألغى فيها المجلس الوطني بعض النصوص من ميثاقه لمصلحة وعود التسوية، فأحضر له ياسر 
عرفات زوجتي أسيرين مريضين في السجون اإلسرائيلية، وطلب منه التدخل لإلفراج عنهما كبادرة 
حسن نية أو كحلوان للزيارة، فوعد الرئيس األمريكي بأن يعود إلى غزة ومعه األسيرين المحررين، 

وحين عرض األمر على نتنياهو قال له.. آسف. فعليك طلب األمر من القضاء اإلسرائيلي.
رحلة الذهاب إلى البيت األبيض ومن خالل الوقائع كانت باهظة التكاليف، واالحتفاظ بالعالقة مع 
البيت األبيض كانت أكثر من باهظة، أما رحلة اإلياب ولنسمها المغادرة فكانت قصيرة أي بعدد 

الساعات التي أقلت بها الطائرة ممثلنا إلى هناك عائدا إلى رام اهلل.

»صفقة القرن، هي في الحقيقة خطة أمريكية-إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن عندما تفشل هذه 
الصفقة لن يتبقى إال خيار واحد هو »الدولة الواحدة«.

 على الرغم أن »صفقة القرن« لم تعلن من قبل اإلدارة األمريكية بشكل رسمي، إال أن بعض وسائل اإلعالم 
سربت مالمح هذه الصفقة.

والمبعوث  كوشنر«  »جاريد  ترامب  مستشار  التقى  عندما  عباس«  »محمود  الفلسطيني  الرئيس  سئل 
»جيسون جرينجالت«، عن نية القيادة الفلسطينية بإقامة كونفدرالية مع األردن.

 على الرغم من أن اإلدارة األمريكية تقترح »دويلة فلسطينية« وعاصمتها أبو ديس، فإن االقتراح الكونفدرالي 
يقوم على أقل من ذلك، لن تكون فلسطين أو باألحرى الضفة الغربية دولة، بل كجزء من األردن، وهنا ستكون 
الضفة تحت السيطرة األردنية، أمنيا وسياسيا. أسقط األردن هذا االقتراح، حيث قال الملك عبد اهلل 
الثاني: »كونفدرالية مع مين؟!!«. األردن ال يريد حل مشاكل سياسية شائكة على حسابه، كما ال يريد إعفاء 

إسرائيل من مسؤولية معالجة القضايا المصيرية الشائكة للفلسطينيين، باألخص قضية تقرير المصير.
إن »جمال« هذا االقتراح من وجهة النظر األمريكية واإلسرائيلية، بأن هذا االقتراح يصيب عصفورين بحجر 
واحد، إن جاز التعبير، فيمكن االلتفاف على تعريف الدولة، بأن غزة هي الدولة، ولكن هذا االقتراح أيضا 
لن يعطي غزة مقومات الدولة أي، السيادة على اإلقليم البري، البحري والجوي، بل سيجعل غزة مرتبطة 

بطريقة غير محددة بمصر. 
»كوشنر« اتخذ نهجا مغايرا لإلدارات األمريكية السابقة التي كانت تتبنى »سياسة الحوافز«، »فكوشنر« 
تبنى االتجاه المعاكس، أي »عدم تقديم أي شيء« للفلسطينيين، وإن قال الفلسطينيين »ال« فسوف يقدم 

»كوشنير« األكثر من »الال شيء«.
لهذا السبب أغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ولهذا السبب أعلنت الواليات المتحدة األمريكية إنهاء 

دعمها المالي لألونروا، وهي وكالة الغوث والتشغيل الدولية التي تدعم الفلسطينيين.
نيابتا عن إسرائيل، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية بأنها ترفض جملة وتفصيال تعريف »وضع الالجئ«، 
»بوضع  الدولية تعترف بوضع الالجئ هو وأبنائه. عدم االعتراف  العلم أن بروتوكوالت الالجئين  على 
الالجئ« من قبل اإلدارة األمريكية هدية ال تقدر بثمن من قبل اإلدارة األمريكية لدولة إسرائيل، ألن »الرعب 
األكبر« إلسرائيل هو حق عودة زهاء 7 مليون الجئ فلسطيني لدياره، وبالطبع إن عادوا يوما، سيعودون 

لديارهم التي هجروا منها، أي لداخل »إسرائيل«، وهذا بدوره سيجعل إسرائيل ذات أغلبية فلسطينية.
 إن فشلت صفقة القرن، كما هو مرجح، الخيار الوحيد اآلن هو »الدولة الواحدة« أي دولة واحدة، تجمع 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهنا أقصد الضفة الغربية مع إسرائيل.
قدم هذا االقتراح من قبل »افروم بورجج« رئيس الكنيست األسبق في أيديولوجيته القائمة على حل الدولة 
الواحدة. إسرائيل – فلسطين، سيكون لديهم مستوى كونفدرالي وكنتونتان كما يسميهم، »األمم«، مكونه 
من اليهود والفلسطينيين. يتصور »افروم بورجج« الهيكل السياسي كمبنى مكون من ثالثة طوابق. يمثل 
المستوى األرضي المبادئ األساسية للدولة، حيث يتمتع المواطنون جميعهم بحقوق سياسية واقتصادية 
واجتماعية متساوية، بغض النظر عن الدين أو العرق. الطابق الثاني يضم كال الشعبين، أي مجموعة من 
القوى المستقلة المتمتعة بالحكم الذاتي ككيانات -تذكرنا بالنموذج األمريكي-، حيث تتمتع بجميع السلطات 
غير المخصصة للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك القدرة على تحديد األولويات االجتماعية المحلية، أما 
الطابق الثالث سيكون بمثابة هيكل، يضم كال الطرفين في االتحاد الفيدرالي لضمان تمكن الشعبين من 
العيش سوية، على الرغم من االختالفات، سيكون التنسيق والتشاور ضرورة لضمان االحترام المتبادل، 

وسيكون هذا االتحاد هو المنفذ النهائي للنظام الدستوري.
جميع  تمثيل  يتم  حيث  موحدة  دولة  الحالية:  إسرائيل  نموذج  سيكون  الواحدة«،  »للدولة  آخر  نموذج 
المجموعات العرقية والدينية داخل هيكل حاكم واحد، بطبيعة الحال، ستكون هذه الدولة مختلفة تماًما عن 
الدولة الحالية، حيث من المرجح أن الفلسطينيين سيمثلون األغلبية، وسيكون هناك أكثر من طرف يمثل كل 

مجتمع، مما يتطلب إنشاء تحالفات تتحكم بالحدود -الدينية.
الداخلية  التوترات  الوقت، بسبب  التفكك بمرور  إلى  تميل  تقوم مجتمعاتها على ظلم عميق  التي  الدول 

والصراعات.
العديد من اليهود اإلسرائيليين يخشون أن يصبحوا أقلية، لهذا يفهم المرء لماذا تقدم »بورغ« نموذًجا 
فيدرالًيا / ثنائي القومية، يضمن مستوى كبيرا من االستقاللية لما يمكن أن يصبح أقلية يهودية، ويمنحها 
سلطات لتدوين بروتوكوالتها الدينية والعرقية والثقافية والسياسية الخاصة بها ويحميها من التعدي على 
المستوى االتحادي. وبالطبع، ال يزال هذا تغييرا كبيرا عن الوضع الراهن، لكن علينا أن نتذكر أن مواطني 

ألمانيا الشرقية واالتحاد السوفيتي شعروا بنفس الطريقة قبل انهيار أنظمتهم السياسية.
الشيء الوحيد المؤكد هو أن األمم التي تقوم مجتمعاتها على ظلم عميق تميل إلى التفكك بمرور الوقت، 
وذلك بسبب التوترات الداخلية والصراع الذي ينطوي عليه الحفاظ على مثل هذه التناقضات عندما تتحلل، 
فإنها ال تذوب في الهواء، ولكن تتحول إلى شكل جديد -وليس بالضرورة الكمال-، ولكن يفترض أنه شكل 

أكثر استقرارا وعدالة، نفس الشيء سيحدث إلسرائيل في نهاية المطاف... 

بينما تدمر اإلدارة األمريكية حل الدولتين، كل ما تبقى اآلن هو حل الدولة الواحدة 
بقلم: وسام شبيب
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ليس أحمق من دونالد ترامب رئيسا مّر على الواليات المتحدة، وال 
أكثر جهال منه في الشؤون الدولية، فلم نعد نسمع عن السياسة 
الرئيس  وجه  على  ترتد صفعات  التي  الصفقات  غير  األمريكية 
المتحدة  الواليات  ترضى  كيف  عقل  كل  يحتار  الذي  األمريكي 
وشعبها متعدد األعراق واألجناس واأللوان، وفيه العلماء واألدباء 
أحاط  الذي  الجاهل  الشخص  هذا  مثل  يقودها  أن  والفنانون، 
أخالقيا  وانحطاطا  جهال  األكثر  المستشارين  من  بزمرة  نفسه 
وضيق أفق، ومن غالة الصهاينة والمستوطنين ما أفقد الواليات 
“إسرائيل”،  باستثناء  األرض  أركان  أربعة  في  هيبتها  المتحدة 
هناك سياسة  بل  المتحدة سياسة  للواليات  ليس  إنه  قيل  حتى 
بتنفيذها  فيقوم  ترامب  على  تملي  متطرفة  صهيونية  إسرائيلية 
بصفة استعراضية، كتلك التي وّقع فيها على قرار نقل السفارة 

األمريكية من تل أبيب إلى القدس أمام عدسات المصورين.
مع  اقتصادية  حرب  في  المتحدة  الواليات  ترامب  وضع  لقد   
دول  آخر  حتى  روسيا  ومن  كندا  وحتى  الصين  من  العالم  كل 
يقوم  فيما  العالم  وساسة  المحللون  واحتار  األوروبي،  االتحاد 
أين  وإلى  إحدى شركاته،  العالم  وكأن  األرعن،  الرئيس  هذا  به 
سيذهب بالواليات المتحدة واالقتصاد العالمي واالتفاقات الدولية 
والقانون الدولي وكل الذي نظم الحياة الدولية منذ أكثر من قرن.

ونحن كشعب فلسطين ابتلينا بحماقات هذا الرئيس وبسياسته 
شريكا  يجد  لم  لكنه  القرن،  صفقة  عليها  أطلق  التي  الرعناء 
فلسطينيا أو عربيا حتى يومنا هذا يجلس معه ويناقش فحوى 
إليه صفعة مدوية عندما رفض شعب  هذه الصفقة التي ارتدت 
فلسطين وقيادة الشعب الفلسطيني مجرد اللقاء مع هذا الرئيس 
أو مع أحد من مبعوثيه أو مستشاريه، لكن ترامب “الغبي” وتحت 
تأثير المستشارين الصهاينة؛ يستمر في حديثه عن صفقة القرن، 
باعترافه  المفاوضات  طاولة  عن  القدس  قضية  أزاح  أنه  فأعلن 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها من تل أبيب.

لقد أيقظ قرار ترامب حول القدس الشعوب العربية واإلسالمية 
من غفوتها وغفلتها بالقدس، فالقدس ومسجدها األقصى آية من 
وترتبط  يوم،  المسلمون كل  يتلوها  المجيد  قرآنه  آيات اهلل في 
ارتباطا وثيقا بعقيدتهم التي إن غفلوا عنها يوما فال بد أن يذكروها 
في اليوم التالي، ويقظة الشعوب العربية واإلسالمية امتدت إلى 
حكامهم الذين بدا لهم أن سياسة ترامب حول القدس ال يمكن 
أن تمر بسهولة رغم الوضع العربي الرديء والحروب المستعرة 
في أجزاء الوطن العربي، وبين دوله وشعوبه فتنادوا إلى قمة في 
الظهران بالمملكة العربية السعودية أطلق عليها اسم قمة القدس، 
العرب  الحكام  بأن أحدا من  جاءت قراراتها واضحة وحاسمة، 
لن يتعامل مع صفقة القرن إذا لم تكن القدس الشرقية التي يقع 
فلسطين  لدولة  عاصمة  المشرفة  والقبة  األقصى  المسجد  فيها 
االستيطان  وعدم شرعية   ،1967 من حزيران  الرابع  في حدود 
وضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية والعربية 

المحتلة وحق العودة لالجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
القيادة  ويأس  عزيمة  من  الرياض  قمة  قرارات  شدت  لقد 
الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن وما تهدف إليه من تصفية 

للقضية الفلسطينية.
لكن رعونة وجهل الرئيس األمريكي وإغواء مستشاريه الصهاينة، 
صفقته  جوانب  تكشف  التي  القرارات  من  مزيد  إلى  دفعته 
المشبوهة، فأعلن قطع المساعدات األمريكية التي تقدم لألونروا، 
المفاوضات  طاولة  عن  العودة  حق  إزالة  إلى  بذلك  يرمي  وهو 
الوهمية التي يجلس عليها في مقابل كوشنر ونتنياهو. وبقراره 
الذي  الفلسطيني  الشعب  لدى  والغضب  الحقد  نار  أذكى  هذا 
شرد من أرضه وجرد من ممتلكاته وأقيم الكيان اإلسرائيلي على 
إلى  عليها  وجوده  وتواصل  امتد  الذي  وشعبها  فلسطين  أرض 
أرض  ليست  فهي  وأبنائه،  إبراهيم  وقبل  التوراة  نزول  قبل  ما 
اآلباء واألجداد كما يقول المستوطن الصهيوني اليهودي سفير 
الذي يخشى  المتحدة األمريكية في إسرائيل فريدمان  الواليات 
من حرب أهلية بين أهله إن أزيلت مستوطنة واحدة من الضفة 
الغربية سواء في إطار تسوية سالم عادل أو بموجب صفقة القرن 

الذي يبدو أنه أحد مهندسيها.
ثابت  ديارهم هو حق  إلى  الفلسطينيين  الالجئين  إن حق عودة 
ال يمكن إزالته عن طاولة المفاوضات، وهو حق فردي وجماعي 
لشعب فلسطين وهو جذر القضية الفلسطينية وال يسقط بالتقادم 
اإلدارة  إليه  تروج  بدأت  الذي  البديل  بالوطن  أو  بالتوطين  أو 

األمريكية.
إن التوطين والوطن البديل شعاران الزما القضية الفلسطينية منذ 
نشأتها، وفشال حتى اآلن، األمر الذي يستدعي عقد قمة طارئة 
التخاذ موقف رافض للتوطين والوطن البديل، ومساندة الشعب 
المحتل  مع  المستمر  الصراع  إدارة  في  وقيادته  الفلسطيني 
والمساندة،  الدعم  لهذا  يكون  ما  أحوج  اليوم  وهم  اإلسرائيلي، 
أوال للحفاظ على حق العودة وثانيا لتبرير حظر التوطين والوطن 

البديل وتشييد الجهود العربية في مواجهة صفقة القرن.
للشرق  ترامب  الوهمية، يطرح مبعوث  القرن  واستكماال لصفقة 
األوسط غرينبالت أمن إسرائيل كجزء أساسي من صفقة القرن 
وتلك العبارة هي التي أعطت كل الجهود العربية والدولية لصنع 
سالم مع الكيان اإلسرائيلي الذي ال دستور له وال حدود معروفة 

الحتالله غير حدودك يا “إسرائيل” من الفرات إلى النيل.
القضية  تصفية  بل  إسرائيل؛  أمن  ليس  ترامب  إدارة  هم  إن 
الفلسطينية ألن تترذع للهروب من السالم العادل والدائم والشامل 
مع الفلسطينيين والعرب عموما، وإذا لم يكن الطرفان اإلسرائيلي 
على حساب  لطرف  أمن  أي  هناك  يكن  فلن  آمنين  والفلسطيني 
يوم  كل  تنتهك  وهي  إلسرائيل  أمن  يكون  وكيف  اآلخر،  الطرف 
أمن الجانب الفلسطيني بمصادرة أرضه وزرع المستوطنات فيها 
واقتالع أشجاره ومزروعاته واعتقال وقتل الفلسطينيين ميدانيا، 
وكيف يكون أمن إلسرائيل وهي ترى في إيران التي هي على بعد 
آالف األميال من هنا تهديدا استراتيجيا يجب إخضاعه لمعادلة 
دمشق  شمال  األمنية  مخاوفها  وتتجاوز  شرقا،  إسرائيل  أمن 
العربية السعودية  المملكة  وحمص وحماة وحتى تركيا وجنوبا 

واليمن وشرقا سيناء وحتى النيل.
إن ترامب الغبي يخضع حاليا لنهج اللوبي الصهيوني في التعامل 

مع القضية الفلسطينية والمنطقة العربية واإلسالمية، وهو نهج 
يفقده حتى إنسانيته التي لم نلحظ منها أي شيء سوى قراراته 
كالجراء  القضبان  خلف  ووضعهم  أمهاتهم  عن  األطفال  بفصل 
الجائعة ووقف ما يقدمه الشعب األمريكي من مساعدات إنسانية 
من  وتخفف  السرطان  مرضى  تعالج  التي  القدس  لمستشفيات 

آالمهم وهم ينتظرون مصيرهم ولقاء وجه ربهم.
فارغة  مفاوضات  طاولة  على  يجلس  ترامب  إن  القول،  خالصة 
ومع ظله نتنياهو، وله أن يزيل عن مثل هذه الطاولة ما يشاء من 
مواضيع وهو أسير فضائحه ال يرى غير غالة الصهاينة اليمنيين 
في الواليات المتحدة وفي إسرائيل المنقذ له، وهو بذلك مستعد 
وأغلب  الرئاسية،  واليته  إكمال  ليتمكن من  منه  يطلب  ما  لتقديم 
التوقعات تقول إن صفقة القرن ولدت ميتة أمام إصرار القيادة 
الفلسطينية على رفضها ورفض التواصل مع الرئيس األمريكي 
يعلن  قريب  ليوم  وإنه  به،  الخاصين  والمستشارين  والمبعوثين 
فيه اإلسرائيليون فشل رهانهم على ترامب وبالتالي التخلي عنه 
امتطاء بغل آخر، ولعه يكون  إلى  إلى مصيره، واالنتقال  وتركه 
نائبه الذي أسمعنا كالما توراتيا لدى زيارته للكيان اإلسرائيلي 

ورفض الرئيس عباس واستقباله.

أحمق في قبضة نتنياهو
بقلم: سامي سرحان
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