رأي الحدث

الرئيس والتنازل عن قيادة فتح
روال سرحان

موقف الرئيس محمود عباس اليوم ،موقف ال يحسد عليه
أبدا ،هو اآلن في خانة “اليك” ،تلك الخانة التي توازي خانة
“كش ملك” في لعبة الشطرنج .فهو ال يستطيع القول للشارع
استمر في التصعيد وفي المواجهة ،وال يستطيع أن يقول له
توقف ،وبالتالي يمكن تفهم الخطاب السياسي للرئيس عباس
في القمة اإلسالمية في اسطنبول على أنه خطاب يحاول
أن يقول من خالله إن مستوى حراك السلطة لن يتجاوز
الحراك الدبلوماسي واالنضمام للمؤسسات الدولية ،بينما
في الشارع تستمر “فتح” مثل بقية الفصائل الفلسطينية في
توجيه الدعوات والمشاركة في الفعاليات الشعبية لمواجهة
قرار ترامب.
مع ذلك ،وفي لحظة ما ،تلك اللحظة التي ال بد أن يشتد فيها
التصعيد على أرض الواقع ،ألن مجريات األمور تدلل لنا أن
أي هبة من الممكن أن تهدأ إال تلك المتعلقة بالقدس ،وذلك
على خالف التقديرات السياسية واألمنية اإلسرائيلية ،في تلك
اللحظة سيتم توجيه أصابع االتهام بشكل مباشر إلى الرئيس
عباس باعتباره رئيس حركة فتح ،بأنه هو من يحرض ويعطي
التوجيهات على األرض ،وبالتالي استخدام األمر كورقة
ضغط عليه ،تماما كما جرى مع الرئيس الراحل ياسر عرفات،
وبالتالي تمرير عدم اعتباره شريكا في عملية صناعة السالم،
وهو األمر الذي قيل له صراحة في السعودية.
ويكمن الحل البسيط ،لكنه الحل الصعب ،في تقاسم
الصالحيات السياسية والتنظيمية بين الرئيس وحركة فتح،
بحيث يجري الفصل بين منصب رئيس السلطة ورئيس
الحركة ،فتقاسم الصالحيات يعني تقاسم المسؤوليات
وتقاسم النكبات والمصائب ،فال يتم القضاء على القيادة
الفلسطينية دفعة واحدة وبضربة واحدة في ظل نظام سياسي
توتاليتاري تتركز فيه كل الصالحيات في يد الرئيس.
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ملف العدد
وعد ترامب  ..2017نكبة جديدة على الفلسطينيين

الشعب الفلسطيني وأحرار العالم ينتفضون
ضد إعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل
شهيدا وأكثر من ثالثة آالف جريح
11
ً
لكل من حذره من خطورة
ّ
ًإذا ،فعلها الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،دون االستجابة
إقدامه على هذه الخطوة ،وأوفى بوعده االنتخابي لدولة االحتالل اإلسرائيلي ،وأعطى
ضاربا بعرض الحائط الحقوق القانونية والتاريخية كافة للشعب
ما ال يملك لمن ال يستحق،
ً

الفلسطيني ،كما فعلها قبل مئة عام وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور.
الحدث -محمد غفري
تندي ًدا بخطاب الرئيس ترامب ،اشتعلت المظاهرات االحتجاجية على
األرض في المناطق الفلسطينية كافة ،وعدد من العواصم العربية
واإلسالمية والعالمية ،أما داخل أروقة السياسيين فكان اإلجماع
وأن القدس ما زالت عاصمة فلسطين،
على رفضهم إلعالن ترامبَّ ،
دون ارتقاء المواقف السياسية إلى المستوى المطلوب ،باستثناء ما
أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل قمة منظمة التعاون
اإلسالمي ،من انتهاء الدور األمريكي في رعاية عملية السالم.
خطاب ترامب
مساء األربعاء  6كانون األول /ديسمبر  ،2017ح ّلت نكبة جديدة على
الفلسطينيين بإعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،خالل خطاب
متلفز ُب َّث من البيت األبيض في واشنطن ،اعتراف بالده بمدينة
القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل ،واعتزامها نقل سفارتها من تل
أبيب للمدينة المحتلة.
ترامب وصف هذا التحرك بأنه «خطوة متأخرة ج ًّدا» من أجل دفع
عملية السالم في الشرق األوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق
دائم.
وقال ترامب في خطابه «اليوم أنا أوفي» ،معتب ًرا أنّ االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل «ليس أكثر أو أقل من إقرار بالواقع».
وأ ّكد ترامب في الوقت نفسه أن الواليات المتحدة تدعم حل الدولتين
إذا أقره اإلسرائيليون والفلسطينيون.
وقال ترامب من البيت األبيض :إنه يرى أن هذا التحرك يصب في
مصلحة الواليات المتحدة ومسعى تحقيق السالم بين إسرائيل
والفلسطينيين.
ودعا األطراف كافة إلى «الحفاظ على الوضع القائم في المواقع
المقدسة في القدس».
ردود أولية
ر ًّدا على خطاب ترامب ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو :إن هذا يوم تاريخي ،وإن إسرائيل ممتنة ج ًّدا لترامب.

وتعهد نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم للمواقع المقدسة في
القدس.
وبالمقابل ،انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة ،معتب ًرا
أنها تمثل «إعال ًنا بانسحاب الواليات المتحدة من ممارسة الدور
الذي كانت تلعبه خالل العقود الماضية في رعاية عملية السالم».
كما حذر عباس من أنّ الخطوة «تصب في خدمة الجماعات المتطرفة»
في المنطقة.
وفي غضون ذلك اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية «حماس» أن
قرار ترامب «سيفتح أبواب جهنم على المصالح األمريكية».
الفصائل الفلسطينية األخرى بدورها لم تتأخر بالرد على خطاب
ترامب ،حيث توالت التصريحات الرسمية فور نهاية الخطاب
التاريخي ،وكلها بالمجل حملت مواقف شديدة اللهجة تجاه السياسة
األمريكية.
هذا ما ينبطق أيض ًا على مواقف الدول العربية واإلسالمية التي
استنكرت ما جاء في خطاب ترامب ،معتبرة إعالنه بالمخالف لقرارات
الشرعية الدولية.
ماذا يعني وعد ترامب؟
يع ّد قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ارتدا ًدا عن سياسة
اتبعتها الواليات المتحدة لعشرات السنين ،واختال ًفا حا ًّدا عن رؤية
باقي المجتمع الدولي بشأن وضع المدينة.
الفلسطينيون يطالبون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم
المستقبلية ،ووفق ًا التفاقية السالم الموقعة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين في عام  ،1993فإن الوضع النهائي للقدس يجب بحثه
في المراحل األخيرة من عملية السالم.
بأي اعتراف دولي ،وحتى
ولم تنل السيادة اإلسرائيلية على القدس ِّ
اآلن أبقت كل الدول سفاراتها في تل أبيب.
هذا ما يعني أن نقل السفارة األمريكية إلى القدس وإعالنها عاصمة
لالحتالل ،يعني تكريس قواعد سياسية جديدة ،وأمر واقع قانوني
وسياسي جديد يلغي فعالية المطالبة بتطبيق القوانين الدولية.
كذلك يعني تكريس الطابع السياسي للقدس على حساب الطابع
الديني ،ما يعني التعامل مع األماكن المقدسة والجغرافيا في المدينة

على أسس سياسية ،وليس بمنطق الحقوق الدينية.
وأيض ًا يعني أنه ليس من حق الفلسطينيين المطالبة بالقدس كعاصمة
في أي تفاوض وإيجاد بدائل لذلك.
ما هو المطلوب للرد على ترامب؟
خالل مجموعة من اللقاءات الصحفية ،كان قد أجراها مراسلو
صحيفة «الحدث» مع قيادات للفصائل الفلسطينية ،وأعضاء من
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،ومحللين سياسيين ،من أجل
البحث فيما هو مطلوب للرد على خطوة ترامب ،نستيطع اإليجاز
على النحو التالي:
 .1استمرار انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد قرار الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،بمشاركة من مختلف الفصائل الفلسطينية.
 .2رفض استقبال نائب الرئيس األمريكي مايك بينس وغيره من
المبعوثين الرسميين األمريكيين في فلسطين.
 .3رفض أي وجود للمؤسسات األمريكية على األراضي الفلسطينية.
 .4إعالن القيادة الفلسطينية انتهاء الدور األمريكي بشكل رسمي
في رعايته لعملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
 .5ضرورة إنهاء ملف االنقسام الفلسطيني ،والحفاظ على الوحدة
الوطنية الفلسطينية ،في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها
القضية الفلسطينية.
 .6عقد اجتماع اإلطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية،
الذي يضم كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد اإلسالمي
وحماس ،والعمل على ضياغة برنامج وطني نضالي شامل يعيد
االعتبار للقضية الفلسطينية.
 .7اإلعالن عن انتهاء اتفاق أوسلو بما في ذلك وقف التنسيق
األمني مع دولة االحتالل.
 .8تهديد مصالح الواليات المتحدة في المنطقة ،واستمرار
المظاهرات االحتجاجية أمام السفارات األمريكية في الدول
العربية واإلسالمية.
 .9على الدول العربية واإلسالمية أن تقوم باتخاذ خطوات جريئة
ضد الواليات المتحدة ،وعد االكتفاء ببيانات االستنكار والشجب.
 .10رفض ما يسمى بصفقة القرن وكل محاولة لتصفية القضية
الفلسطينية.
 .11إنهاء مهزلة التطبيع العربي مع دولة االحتالل.
 .12التوجه إلى األمم المتحدة من أجل استصدار قرار يدين الموقف
األمريكي من قضية القدس.
 .13انضمام فلسطين إلى باقي المؤسسات الدولية ،ورفع دعاوى
قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد االحتالل اإلسرائيلي.
الشعب الفلسطيني يلبي نداء القدس
لم يتأخر الشارع الفلسطيني عن االستجابة والقيام بدوره المطلوب
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تجاه قضية القدس ،فجاء الرد على إعالن ترامب قبل أن ينهي خطابه
بالدعوات إلى مسيرات جماهيرية في اليوم التالي ،تتوجه صوب نقاط
التماس مع االحتالل اإلسرائيلي ،وفي مراكز المدن.
وعلى مدار األيام القليلة الماضية ،تواصلت الفعالية النضالية
االحتجاجية يومي ًا ،فاستشهد  11مواطن ًا وتجاوز عدد الجرحى أكثر
من  3000جريح.
تركزت المواجهات طوال األيام الماضية على نقاط التماس مع قوات
االحتالل اإلسرائيلي بشكل أساسي عند حاجز بيت أيل المدخل
الشمالي لمدينة رام هلل ،وعند مسجد بالل بن رباح المدخل الشمالي
لمدينة بيت لحم ،وفي منطقة جامعة الخضوري في طولكرم ،وفي
بعض مناطق مدينة الخليل ،باإلضافة إلى المواجهات على الحدود
الشرقية لقطاع غزة.
يوم الجمعة الماضي  15كانون األول /ديسمبر ،كان يوم الغضب
الشامل ،واألشد من حيث المواجهات مع قوات االحتالل على نقاط
التماس ،حيث دعت مختلف القوى الوطنية والفصائل والفعاليات،
إلى مسيرات مركزية تتوجه نحو نقاط التماس ،كان أبرزها إقامة
صالة الجمعة عند حاجز قلنديا المدخل الشمالي لمدينة القدس
المحتلة.
وفي نفس اليوم ،نفذ الشاب محمد أمين عقل عملية طعن فدائية عند
حاجز بيت أيل شمال رام هلل ،فلم يكتف جيش االحتالل بتحييده،
وإنما واصل إطالق الرصاص عليه بعدما سقط بنية القتل ،ثم حاول
جنود االحتالل خطفه جريح ًا ،إال أن طواقم اإلسعاف الفلسطينية
تمكنت من نقله ألحد المستشفيات الفلسطينية ،قبل أن يرتقي شهيد ًا،
ويرفع عدد شهداء ذلك اليوم إلى أربعة شهداء.
يوم الجمعة أيض ًا تجاوز عدد نقاط التماس مع االحتالل أكثر من
 40نقطة مواجهة مباشرة شملت مختلف المدن والقرى الفلسطينية
والقدس المحتلة وأراضي  ،48حتى وصفه اإلعالم العبري باليوم
األعنف على مستوى االحتجاجات الشعبية منذ العام .2000
على الحدود الشرقية لقطاع غزة ،واصل الشبان الفلسطينيون
االحتجاج سلمي ًا ضد قرار ترامب ،بإلقاء الحجارة وإشعال اإلطارات،
ورفع األعالم الفلسطينية ،إال أن جيش االحتالل استخدم الرصاص
الحي في قمعهم ،فارتقى ثالثة شهداء خالل المواجهات المباشرة
برصاص قناصة االحتالل ،كان أبرزهم الشهيد المقعد إبراهيم أبو
ثريا ،الذي قتل االحتالل نصفه عام  ،2008وأجهز عليه في العام
.2017
ومن أبرز نقاط المواجهات مع قوات االحتالل ،كان رباط المقدسيين
واعتصامهم عند باب العامود ،إال أن قوات االحتالل تواصل يوم ًّيا
قمعها لتلك الوقفات السلمية ،وهو ما أوقع عشرات اإلصابات وحاالت
االعتقال.
بالتزامن مع المواجهات المباشرة مع قوات االحتالل ،تواصلت
المسيرات السلمية المختلفة في وسط المدن الفلسطينية وفي
الجامعات ،من وقفة أمام البيت األمريكي ،إلى جزئي للدوام في
الجامعات ،ومسيرة الضجيج ،وغيرها من مختلف الفعاليات.
حراك في مختلف أنحاء العالم
شمل الحراك الرافض إلعالن الرئيس األمريكي مختلف أنحاء
العواصم العربية والعالمية.
لعل أبرز تلك المسيرات ،كانت في العاصمة األردنية عمان التي
تحركت على مدار األيام الماضية ،وواصل النشامى اعتصامهم
الحاشد أمام السفارة األمريكية في عمان.
وليس بالبعيد عن عمان ،فقد انتفض الشارع اللبناني ضد إعالن
ترامب ،وحاول الشبان الغاضبون في العاصمة بيروت مرار ًا اقتحام
السفارة األمريكية ،كذلك خطب السيد حسن نصر هلل أمين عام
حزب هلل اللبناني نصرة للقدس.
في مدينة اسطنبول التركية ،وفي تونس ،وفي الرباط ،وفي طهران
وغيرها ،كلها مدن وعواصم عربية وإسالمية شهدت مسيرات باآلالف
ضد القرار األمريكي.
الشارع اليمني الجريح الذي تواصل التقارير األممية حديثها عن
ينس
أشد أزمة إنسانية يشهدها العالم هذه األيام في تلك البالد ،لم َ
قضية القدس وتحرك ً
أيضا ضد موقف أمريكا.
قمم عربية وإسالمية دون خطوات عملية
بالتزامن مع حراك الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نطاق
دولي واسع لثني الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن إعالنه القدس
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عاصمة لدولة االحتالل ،لم تعقد الجامعة العربية سوى اجتماع طارئ
على مستوى وزراء خارجية العرب في القاهرة ،فيما عقدت قمة أخرى
خجولة في اسطنول لمجس منظمة دول التعاون اإلسالمي.
الدول العربية حثت الواليات المتحدة على العدول عن قرارها
باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،محذرة من الخطوة قد تؤدي
لتأجيج أعمال العنف بالمنطقة.
ووصف وزراء الخارجية العرب ،في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ
لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم  10كانون األول /ديسمبر
الجاري ،بحضور جميع األعضاء ،إعالن ترامب بأنه «انتهاك خطير
للقانون الدولي».
وأفاد البيان بأن وزراء الخارجية أكدوا أنه «ال أثر قانون ًّيا لهذا القرار
الذي يقوض جهود تحقيق السالم ويعمق التوتر ويفجر الغضب
ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة
الدماء وعدم االستقرار.
وفي سياق متصل ،عقدت الدورة االستثنائية لمؤتمر القمة اإلسالمية
بشأن القدس ،يوم األربعاء  13كانون األول /ديسمبر الجاري ،بمدينة
إسطنبول التركية ،برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ومشاركة  16زعي ًما ،وممثلي دول منظمة التعاون اإلسالمي،
واختتمت بإصدار بيان ختامي يتضمن  23بن ًدا.
أهم ما جاء في البيان الختامي هو رفض قادة الدول اإلسالمية قرار
الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
ووصفه «بغير المسؤول» وبأنه «الغ وباطل» ،ودعوة العالم أجمع
إلى االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين.
خطاب الرئيس في اسطنبول يلخص الموقف

الرسمي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في كلمة استغرقت ساعة
كاملة ،قمة منظمة التعاون اإلسالمي إلى تحديد عالقاتها بدول العالم
على ضوء مواقفها من قضية القدس وقرار الرئيس األمريكي دونالد
ترامب.
وطالب الرئيس الفلسطيني ،بـ»اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية
تجاه إسرائيل ،وصو ًال إلجبارها على إنهاء االحتالل» ،كما طالب
دول العالم ،مراجعة اعترافها بدولة إسرائيل ،بسبب خرقها قرارات
الشرعية الدولية التي رفضتها جمي ًعا.
فيما دعا إلى التوجه إلعداد مشاريع قرارات لمجلس األمن الدولي
والمنظمات الدولية األخرى ،بغية إبطال ما اتخذته الواليات المتحدة
بشأن القدس وفق القانون الدولي.
وأكدالرئيس عباس التزامه بالسالم واالستمرار به حتى الحصول
على دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم
العربية.

www.alhadath.ps

كما طالب الرئيس الفلسطيني نقل ملف الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي إلى األمم المتحدة ،وتشكيل آلية جديدة تتبنى مسا ًرا
جدي ًدا ،مشي ًرا إلى أن «الواليات المتحدة لم تعد أه ً
ال للتوسط في
عملية السالم» بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وشدد بهذا الخصوص ،على أنّ «فلسطين لن تقبل بأن يكون لإلدارة
األمريكية أي دور في العملية السياسية بعد اآلن» ،مجد ًدا رفضه
للقرار األمريكي المتعلق بالقدس.
هنية يتعهد بإسقاط قرار ترامب ويحدد مسارات
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية «حماس»،
إسماعيل هنية ،تعهد خالل مهرجان انطالقة حماس ،بإسقاط ما
يعرف بـ»صفقة القرن» ،وإعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
األخير اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وقال« :قرار ترامب ال ّ
يقل خطورة عن وعد بلفور».
أن تحقيق الهدفين يحتاج إلى السير في ثالثة
وشدد هنية على َّ
مسارات ،أولها دعوة الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية
إلى االستمرار في «انتفاضتهم نصر ًة للقدس ،وإلسقاط القرار
األمريكي األخير».
متمسكة بالمصالحة
أما الثاني فهو الوحدة الوطنية ،مؤك ًدا أنّ حركته
ّ
الوطنية ،التي «انطلقت بقوة خالل الشهور الماضية ،وقطعنا فيها
ً
أشواطا على طريق استعادة الوحدة».
وطالب هنية الفصائل الفلسطينية بـ»االتفاق على إستراتيجية وطنية
نضالية لدعم االنتفاضة لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي».
كما دعا لضرورة «اإلسراع في ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية،
بحيث يض ّم كافة القوى الوطنية واإلسالمية».
أما المسار الثالث فهو بناء تحالفات أقليمية قوية ،لذلك قال هنية :إنّ
حركته ،بدأت في «بناء تحالفات قوية في المنطقة للتص ّدي للمشروع
الذي وصفه بـ»األمريكي-الصهيوني» على أرض فلسطين».
وتابع« :سنستمر في بناء تحالفات قوية على مستوى المنطقة واألمة
لمواجهة القرار األمريكي األخير ،وصفقة القرن».
على األرض
حتى اليوم لم تضح بعد معالم المشهد الفلسطيني بشكل كامل فيما
يتعلق بمواجهة إعالن الرئيس األمريكي ترامب القدس عاصمة لدولة
االحتالل.
وبينما ينشغل الشبان الفلسطينيون بمقارعة االحتالل في نقاط
التماس ،بين من يراهن على استمرار الحراك إلى انتفاضة فلسطينية
ثالثة ،وبين من يؤكد أنها موجة مواجهة عابرة ،لم تلتئم بعد قيادة
الشعب الفلسطيني لتتخذ قرارات عملية من شأنها أن تساند حراك
الشارع.
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مقاالت
لماذا نستثني  12مليون صاروخ فلسطيني
بقلم :عدنان الصباح
لماذا نحارب أكبر ترسانة عسكرية في الشرق األوسط ببنادق
مهترئة أو من صنع يدوي ،وعبر قرن من الزمن ال زلنا نقدم
الضحايا تلو الضحايا ،ونسعد بتقديم أنفسنا كأبطال ومحبين
للموت ،بل ونتحدث بكل بجاحة عن انتصارات وانتصارات هنا
وهناك رغم حجم الكارثة وبال خجل ال من انفسنا وال من العالم
من حولنا ،وندرك أننا بذلك نعطي االعداء مبررا قويا لمواصلة
القتل والتدمير والتهويد ألرضنا ونحن نجد بيننا من يتحدث عن
قدرة صناعاتنا العسكرية على تصدير السالح للخارج بمهزلة قد
ال يشهد التاريخ مثيال لها ،فإذا كنا فعال نسعى ونرغب ونحتاج
الحرية لبالدنا وذواتنا فلماذا ال نعود لقراءة تجربتنا بتفحص بعد قرن من الخذالن والتراجع
والفشل ومنذ هبة البراق عام 1929م وحتى االنقسام بديال للثورة والتحرير ومنذ تجارب األردن
ولبنان واالنتفاضتين وحروب االحتالل على غزة التي خلفت الشهداء والمشردين والحصار
والجوع وخطابات النصر في آن معا ونحن على نفس الحال ونفس الخطاب بال خجل وال كلل
وقائمة المآسي تطول.
فقط لنقم بجرد للثورات الفلسطينية الرسمية ،منذ إعالن بلفور حتى النكبة الرسمية األولى عام
1948م ،لنرى ماذا فعلنا وماذا حققنا وكيف ،وما الذي أنجزناه ،وهل ما استخدمناه من وسائل
حتى اليوم وال زلنا سواء بثورة النخبة بديال عن الشعب ،أو بمفاوضات النخبة بديال عن الشعب
جعلتنا نتقدم خطوة واحدة إلى األمام ،أم أن العكس هو الصحيح تماما.
نيسان 1920
اضطرابات في فلسطين بما يسمى ثورة النبي موسى تودي بحياة  5يهود وبجرح .200
البريطانيين يشكلون لجنة بالين للتحقيق بأسباب االضطرابات وتجد أن أسبابها عدم الوفاء بوعد
بريطانيا للعرب باالستقالل والقلق من عواقب الحركة الصهيونية سياس ًيا واقتصاد ًيا.
النتيجة :استمرت الثورة ستة أيام فقط وأمعنت بريطانيا أكثر بتأييدها المشروع الصهيوني
وبدأت بإدارة لعبة الصراع العائلي بتأجيج الخالفات بين عائلتي الحسيني والنشاشيبي بإقالة
موسى الحسيني من بلدية القدس وتعيين راغب النشاشيبي مكانه.
أيار 1921
تجددت االشتباكات التي بدأت في ثورة النبي موسى بمناسبة عيد العمال العالمي وإعالن المؤتمر
الوطني الفلسطيني الثالث إنشاء حكومة وطنية في فلسطين وطلب الحكومة البريطانية من بلدية
القدس اعتبار العبرية اللغة الرسمية للبلدية.
النتيجة :تشكيل لجنة بريطانية أعلنت أن السبب ظلم بريطانيا للفلسطينيين لكن شيئا لم يتغير
من مشروعها الصهيوني على األرض.
آب 1929م
ثورة البراق والتي أدت إلى اشتباكات بين اليهود والفلسطينيين حول السلطة على حائط «البراق-
المبكى» في القدس ،وهو مكان مقدس لدى المسلمين .نتيجة المواجهات كانت  133قتيل و339
جريح يهودي وقتل الجيش البريطاني  116فلسطين ًيا وجرح .232
النتيجة :توقف الحراك الفلسطيني والمواجهات مع المستوطنين وأمعنت بريطانيا في مشروعها
وقدمت بريطانيا تسهيالت أكثر لهجرة اليهود واليوم وبعد مائة عام جاء ترامب ليتحدث عن
يهودية حائط “البراق – المبكي” وحق دولة االحتالل بالسيطرة عليه.
تشرين أول 1929م
انعقاد المؤتمر الفلسطيني العام في القدس لصياغة موقف موحد تجاه خالفات حائط “البراق-
المبكى”.
النتيجة :حتى اليوم ال زالت القوى الفلسطينية تتحدث وتنادي بصياغة موقف موحد وإستراتيجية
موحدة وتتغنى بأهمية الوحدة الوطنية والحقيقة القائمة هي االنقسام.
تشرين الثاني 1930م
تشكيل أول تنظيم فلسطيني مسلح باسم عصابة الكف األخضر “ الحظوا التسمية “ وانضم له
العديد من الثوار السوريين.
النتيجة :دخول فرنسا على خط حماية المشروع الصهيوني وسيرت قوات االستعمار البريطاني
في سوريا دوريات على الحدود لمنع وصول اإلمدادات إلى الثوار في فلسطين.
تشرين أول 1933م

بدأت على شكل إضرابات عامة في سائر البالد الفلسطينية ومواجهات عنيفة في يافا سقط
خاللها  30شهيدا.
النتيجة ظهور حركة القسام عام  1935والتي لم يكتب لها النجاح وانتهت باستشهاد قائدها يوم
 19/11/1935في أحراش يعيد.
أيار 1936
السبب األول كان استشهاد القسام واغتيال بعض العرب من قبل البريطانيين وتصاعد الهجرة
اليهودية إلى فلسطيني وقد بدأت الثورة بإعالن اإلضراب العام في فلسطين وقد شارك العرب
بفصيل فوزي اللبناني فوزي القاوقجي بالثورة المسلحة.
النتيجة :تصاعد عنيف للثورة جوبه برد بريطاني صهيوني اعنف وكانت النتيجة توقف الثورة عام
1939م بعد اعتقال أو استشهاد معظم قادتها.
وندرك جيدا أن ما جرى بعد ذلك وتحديدا بعد الحرب العالمية األولى وقرار التقسيم ورفضه ثم النكبة
وما أدراك ما النكبة والتي أدت إلى إعالن قيام دولة االحتالل وتشتت المشروع الوطني الفلسطيني
حد التغييب لسنوات وسنوات إلى أن جاء اإلعالن عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام
 1964ومن ثم تأسيس الفصائل المسلحة بدءا بحركة فتح ومعها فصائل القوميين العرب وحركة
احمد جبريل الضابط في الجيش السوري آنذاك لنصل إلى حراك عربي مضاد للحركة الصهيونية
انتهى باحتالل كل األراضي الفلسطينية وجزء من األراضي العربية عام 1967م
حالة التراجع كادت أن تنتهي بحرب 1973م إال أن طريقة إدارة األنظمة العربية وخصوصا نظام
السادات للصراع أوصل الحال إلى اتفاقيات كامب ديفيد وخروج مصر العلني والرسمي من
الصراع مع دولة االحتالل.
ثم انتفاضة  1987وما آل إليه الحال باتفاقيات أوسلو ومن ثم انتفاضة  2000وما آل إليه الحال
بالجدار ومزيد من التهويد واالستيطان وإدارة الظهر لقضيتنا وخروج كل الدول العربية من
المواجهة الرسمية وغير الرسمية وصالفة الواليات المتحدة األمريكية في إعالن العداء لشعبنا
وما وجدناه من تأييد عربي رسمي لدى بعض الحكام العرب للمشاريع األمريكية المشبوهة والتي
تتوجت أخيرا بإعالن ترامب عن القدس.
أخطر ما في األمر ما آلت إليه األوضاع فلسطينيا وتحديدا االنقسام الحاصل بين فتح وحماس
أو بين الضفة وغزة رغم إدراك الجميع بخطورته على مجمل القضية وعلى مستقبلها وإعالنهم
ذلك عبر كل تصريحاتهم وأحاديثهم ،وكل محاوالت إنهاء االنقسام من القريب والبعيد فلسطينيا
وعربيا وحتى التدخل الدولي إال أن األمر ال زال متواصال منذ أكثر من عقد من الزمان مع كل
االتفاقيات التي وقعت وكل اإلعالنات عن المصالحة بما في ذلك ما بدا من نتائج للحراك المصري
األخير وإعالن الطرفين عن ردم هوة الخالف لكن شيئا لم يتغير على ارض الواقع.
السؤال اآلن لماذا تهمل قيادة الشعب الفلسطيني استخدام ما لديها من قوة كامنة وعظيمة
لشعب اثبت عبر العقود قدرته على العطاء والضحية بحشد الطاقات الشعبية ألكثر من  12مليون
فلسطيني هم في حقيقة األمر  12مليون صاروخ عابر للقارات إن وجدت القيادة القادرة على
توحيد صفوف الشعب بدل إضاعة الوقت في توحيد فصائلها وبرامجها ومشاريعها التي أثبتت
األحداث دائما استحالة تحقيقه.
إن إدارة الصراع على قاعدة الشعب كل الشعب ضد االحتالل هي الطريقة المتاحة لشعبنا
إللحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني العنصري في فلسطين والعالم عبر حشود جماهيرية
مليونية تجتاح الحواجز والمستوطنات دون حتى صرخة لفظية وبصدور عارية موحدة مؤمنة
قادرة على الصمود والصبر واحتمال طول الوقت.
ترى ماذا بإمكان ترسانات أسلحة األرض جميعها أن تفعل أمام مليون أو مليونين إنسان قرروا
أن يجتاحوا بصمتهم وصدورهم العارية آلة الحرب هذه ،وأي جندي مهما كانت درجة حقده
وعنصريته سيكون بإمكانه أن يطلق الرصاص على مليون إنسان أمامه صامتين مجردين من أي
سالح ،وحتى لو افترضنا أن أحدا قرر أن يفعل ذلك فكم بإمكانه أن يقتل قبل أن تدوسه أقدام
الجموع الشعبية من الرجال والنساء واألطفال والشيوخ ،من المرضى وذوي اإلعاقات والعجائز.
إن تحقيق النصر ممكن وممكن فقط إذا قرر الشعب كل الشعب أن يحصل على حريته بيديه
وبعيدا عن أي توكيل ألية جهة أو فرد أو جماعة على قاعدة أن ال احد يمكنه على اإلطالق كسر
إرادة جموع الجماهير الشعبية وكفاحهم الحق في سبيل الحرية للوطن وناسه ،إن ذلك ممكن حين
نفتح صفحات تاريخنا ومخازن عتادنا ونعاود فحص كل شيء بعين النقد وقبول الحقيقة والسعي
نحو توحيد الشعب كل الشعب النتزاع حريته بيديه.
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روى في الفكر والسياسة

“ سياسات الهيمنة والتِّ حديات
الصعبة “
بقلم :رائد دحبور
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المعنى رحمه الله

قضية أنظمة أم قضية
فلسطين؟
بقلم:محمد األمين سعيدي/شاعر وأكاديمي

ربما ال طائل أبد ًا من االستمرار في وصف الحال وتأويل الم َؤ َّول
وإجهاد َّ
صحة ما هو صحيح ،فهذا أضحى جز ًء من
النفس في إثبات َّ
مواقفنا وردود أفعالنا وانفعاالتنا في الغالب ،كوننا أضحينا ظاهرة
بشكل
وكالمية بالغية غالب ًا ،نحن الفلسطينيون والعرب
صوتية
ٍ
َّ
عام؛ فالحال يصفه الواقع بمفردات الوقائع تحت الشمس في رابعة
النهار ..المهم أكثر هو البحث عن حلول ومخارج للمآزق والتحديات
التي تفرضها وتضعها أمامنا سياسات الهيمنة .والمهم أكثر هو
اإلجابة عن األسئلة التي طالما حاولنا التهرب من اإلجابة عنها..
ماذا َّ
مأساوية لمقدِّمات كان من الواضح
كنا ننتظر من نتائج أقل
َّ

َّ
كارثية ؟؟.
أنها أكثر
َّ
األمريكية المتواصلة والمزمنة في
هل أجبنا عن األسئلة التي كانت ُتل ُِّح بها علينا سياسات الهيمنة
َّ
بكثير من الدِّعاية والدِّيماغوجيا التي كانت تلتقي بصورة أو
واقعنا وقبل ذلك في عقولِنا ،وال ُم ْد َمجة
ٍ
الدفينة تجاه هذا َّ
الطرف أو ذاك في الوطن أو في المنطقة
بأخرى مع
انتقائيتِنا ورغباتنا وأحقادِ نا َّ
َّ
واإلقليم وحتى في العالم؟.
نتهرب من مواجهة استحقاقات االعتراف بخطأ تحليالتنا ورؤانا ال ُمت ََح ْذلِقة؟! حتَّى نستطيع
لماذا َّ
بشكل أرشد وأصوب ..هذه ليست محاكمة لآلراءِ األخرى المختلفةَّ ،
لكنها دعوة لمراجعة
التفكير
ٍ
َّ
الذات.
ممن
راعني قبل يومين وأنا ُأطالع مقا ًال في أحد الصحف
العربية – بل َّ
َ
الد َّ
َّ
ولية  -ألحدِ الكتَّاب َّ
ً
شعبوية بحسب الحاجة ،وممن لهم الكثير
حولهم هالة وممن لهم صولة وجولة بالغية وأحيانا
َّ
ُ
يصول ويجول ويلعب في مقاله في ملعب وعلى وتر
والرأي اآلخر وهو
الرأي َّ
من المريدين و َأتباع َّ
واألقليات َّ
أقلية طائفية وأثنية في المحيط العربي
األكثريات
والطوائف وينفثُ حقده على أكثر من َّ
َّ
َّ
الدول في المنطقة ،ويحملها مسؤولية بقاء أحد األنظمة العربية
لعدم مؤازرتها لبرنامج إسقاط ُّ
األمريكية وبفعل طوفان التطرف واإلرهاب والمال الحرام.
التي لم تسقط بفعل سياسات الهيمنة
َّ
المرات .والغريب كان حجم التعاطي
أقلية “ و”
ُ
وأحصيت في مقاله كلمات “ َّ
َّ
أكثرية “ عشرات َّ
الكبير مع مقاله !!.
َ
عنا بال َء ُكم وأزماتِكم وقضايا ُكم َّ
خصية مع هذا ِّ
نقول ألمثالِ هؤالءِ ُ :كُّفوا َّ
النظام
أما آنَ لنا أنْ
الش َّ
األمريكية ؟.
العربي أو ذاك ،في هذا الجو ال ُمفعم بالهيمنة السياسية واألخالقية
َّ
نعم ..هذا جز ٌء من مفاعيل سياسات الهيمنة ،وهذا جز ٌء من وسائل توظيف أدواتِها – سوا ًء ع ِل َم ْت
كنت تدري فالمصيب ُة َ
أعظ ُم ..وهكذا
تلك األدوات أم لم تعلم – فإنْ كنت ال تدري فتلك مصيب ٌة وإنْ
َ
ُ
ِ
بأدوات التدليس والكذب وتضليل
سياق الهيمنة ليس بأدوات السياسة واالقتصاد فحسب ،بل
هو
الوعي ،واألمر مستمر.
الردح واللعب على العواطف ومحاولة استئجار العقول وتغييب الوعي
بلى ..فسياق وأوركسترا َّ
االنفعالية مستمر ،ولن يوقفه ال إعالن ووعد ترامب حول القدس وال
والغائية
االنتقائية
وترسيخ
َّ
َّ
َّ
ِ
جماحه وأسكته احتالل بيروت وبغداد
سواه من إعالنات ووعود قادمة ،فما أوقفه وكبح من
وتدمير العراق وسوريا واليمن وليبيا وال كل هاتيك الدِّماء َّ
والدمار والخراب ،وال ذلك
والضحايا َّ
الخرسانية
سمى جدار الفصل الذي يخنق الفلسطينيين ،وال كل هذه الكتلة
َّ
الوحش اإلسمنتي ال ُم َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
الغربية ،والتي
ِّيمغرافية التي تحيط بالقدس وتت َمطى وتتفلى تحت الشمس على هضاب الضفة
والد
َّ
َّ
باعية كانت تراها بأعينها َّ
الثمان َية ،والدول المانحة
عنها،
فصح
ي
ل
إعالن
إلى
ة
بحاج
تكن
لم
ٍ
ُ
فالر َّ
ٍ
َ
ُّ
ُ
السياسية واألمم المتَّحدة كانت تراها عبر عيون مبعوثيها
الرشوة
َّ
كانت ُت ْس ِبل عليها أهداب َّ
األمريكية وخالل ربع قرن من عمر مرحلة التسوية المزمنة كانت
واإلدارة
ومراقبيها بآالف العيون،
َّ
ترعاها بحدقات العيون ،والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لم تكن غافل ًة بل ُم ْس َت ْغفِ لة !!.
األمريكية التي ُن ِصُّر على عدم فهمها،
سياق سياسات الهيمنة
كل ذلك جا َء وسيجيء أكثر منه في
ِ
َّ
التذرع بذات وسائل المخاتلة والهروب وآليات
ونواصل
لها،
والتي إنْ فهمناها نتجاهل فهمنا
ُّ
ُ
َ
الدِّفاع عن َّ
أفظع منه أنْ ندري – على سبيل
جهل ما يجري وأفظ ُع منه أنْ ندري ..نعم،
ففظيع
الذات؛
ٌ
ُ
حصة الواليات
المثال َّ -
أن حجم سوق السالح في العالم بلغ هذا العام حوالي  375مليار دوالرَّ ،
المتَّحدة وحدها من المبيعات في هذا السوق  58%أي بمعنى حوالي  217مليار دوالر ابتاع منها
أي ما معناه أكثر من  174مليار دوالر ستستخدم في خوض
العرب وحدهم بمقدار أكثر من ْ 80%
المزيد من حروب ِ
خص
س والغبراء فوق الصحراء ولمواصلة الهجوم على حوثيي اليمن –
ْ
داح ْ
ألنهم عمالء إيران ،ولمواجهة البعبع اإليراني وفوبيا خطر الت َ
نص – َّ
َّشُّيع المزعوم !! ..وأثمانها
الصناعي
المجمع
عمالق
حلق
في
دارت
قد
الهبات
غير
الدوالرات،
مليارات
عشرات
النقدية –
ْ
ِّ
األمريكية لتحقيق نبو َءة ترامب قبل أشهر:
وصب ْت في َر ِح ِم ول َدةِ الوظائف
العسكري األمريكي،
َّ
َّ
وظائف ..وظائف ..وظائف ..وذلك قبل أنْ يُعْلِنَ الهوتِيَّاً عن القدس عاصمة إلسرائيل !!.

.1
معان؛ منها ما هي
ارتباط اإلنسان باألرض يع ّبر عن ع ّدة
ٍ
فيزيائية بالتواجد ،ووجودية باالنتماء والهوية ،ونفسية
تفسرها عالقة اإلنسان بالمكان .األرض بهذا المعنى هي
حضور وذاكرة في آن واحد .لذلك يحاجج اإلنسان على
امتالكه لألرض بالحضور اآلن ،وبالحضور التاريخي ،أي
ذاكرة اإلنسان وذكرياته عن المكان .ولذلك أيضا تك ّون
األرض رمزيات كثيرة قبل أن تعتبر مجرد تراب أو حدود
جغرافية .وبهذا أيضا يصبح التنازع على أرض بين فردين
أمرا معقدا ،فماذا إنْ كان بين شعبين كما هو الحال مع
فلسطين واالحتالل اإلسرائيلي .ستكون القضية هنا أكثر تعقيدا بالتأكيد خاصة وأنّ
ّ
المحتل أن تكون له ،ولذلك يصنع هو اآلخر
االنتماء الفلسطيني إلى األرض يقابله حلم
معناه ويع ّرفها وفق مرجعياته التي تخدمه هو أيضا بالضرورة .األرض هي المعنى ،ومن
يبني معناه قويا يفوز بها قبل أن يفوز بحرب.
.2
وبرغم أنّ من يصنع معنى المكان هم أصحابه ،وصل األمر بالقضية الفلسطينية إلى
توسيع أبعادها وتضييقها في وقت واحد؛ من البعد العربي إلى اإلسالمي(رغم وفرة
هذا العدد الذي لم يفعل شيئا حتى لشعوبه .)...لكن رغم هذا أيضا ماذا ق ّدم العرب
والمسلمون للقضية؟؟! أتساءل عن البحث عن حلول حقيقية وواقعية!! تقريبا ال شيء
مهم .وطبعا حدث هذا التوسيع ألبعاد القضية من طرف أنظمة عربية أغلبها انقالبية
وجدت في فلسطين صك غفران لجرائمها في حق شعوبها .لكن النهاية موجعة ،فتوسيع
القضية من البدء كان عملية تفكيك لبنيتها بلغ مع الوقت إلى ح ّد التشظي .لكن هل يمكن
جمع شتات القضية من جديد؟ هل تعيش فلسطين اليوم الشتات الذي عاشه اليهود
سابقا!!!!!! هل يمكن إخراجها من األبعاد التي مزقتها إلى بعد واحد أواثنين على األكثر:
.1فلسطين قضية الفلسطينيين أوال وأخيرا ،وما دعمنا لها إال من باب التضامن مع
القضايا العادلة .فالجزائر حررها شعبها ال األنظمة العربية ،ودون أن ننسى اإلعانات
التي قدمها العرب لثورتنا لكنهم لم يقاتلوا معنا ..ولذا؛ يجب على الفلسطينيين أن يعودوا
إلى بعدهم األعمق :فلسطين التي تعني الشعب الفلسطيني أوال بكل تنوعاته.
.2البعد اإلنساني وهنا من حق أي إنسان أن يتضامن مع القضية ويدافع عنها في حدود
ما يستطيع وتسمح به قوانين دولته.
.3
يأخذنا هذا إلى قرار الكونغرس الذي رفض التوقيع عليه من سبقوا ترامب وقبل هو .لكن
ال أريد الخوض في ردود فعل الشارع العربي ،وال عن انعكاساته السلبية على الواقع .بل
أرى فيه شيئا مهما واحدا هو أنه فرصة ليتوحد الفلسطينيون جميعا على القضية ،أن
يعتبروا أنهم صاروا ،بل كانوا وحدهم دوما أمام الغول ،ألن الدعم العربي للقضية منذ
بداياتها انتهى ببساطة إلى فقدان المزيد من األراضي التي تم االستيالء عليها بالحرب
أو االستيطان.
.4
ما الذي فعلته األنظمة العربية اآلن ،تاجرت بالقضية ،كما ذكرنا ،لتأخذ شرعيتها هي،
ولتلعب بالبعد العاطفي للشعوب التي تتعلق بفلسطين ال بإسرائيل بسبب التاريخ
واالنتماءات المختلفة .لكن فلسطين ال يمكنها االنعتاق وهي سجينة البعد اإلسالمي
فقط ،بل ستفعل حين تنطلق من بعدها الفلسطيني أوال ،من حاجة شعبها إلى وحدته ال
من انقسامه السياسي واإليديولوجي .وهنا يحضرني مثال الثورة الجزائرية التي اجتمع
حولها الشيوعي واإلسالمي ،األمازيغي والعربي ....ألن جبهتين منقسمتين أمام واحد
هما نصف قوة فقط من منظور استراتيجي.
.5
كل الكالم الذي سبق هو للتأكيد أن إرادة الحياة والحرية يعيشها الفلسطيني واقعا
وجرحا ال يبرأ ،بينما تعيشها باقي الدول عن بعد ..قضية تجربة .وألني أعتقد أن
الفلسطيني قد عانى بما يكفي ،أظن قرار ترامب بكل سلبياته يحمل دعوة صريحة إلى
التكتّل ونسيان الخالفات والتصادمات ..األرض لن يستعيدها إال من يؤمن بها ،أما
انتظار الدعم العربي فهذا يعقد القضية أكثر .جدوا حلوال أيها الفلسطينيون األحباء قبل
أن تذهب كل األرض ويتبدد كل اإلنسان...
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البنك اإلسالمي الفلسطيني :نعتني بتقديم الخدمات
اإللكترونية المتطورة والمتجددة
الناظر إلى تاريخ تطور البنوك ،من طاولة خشبية على مرافئ البحر
األبيض المتوسط في القرن الرابع عشر يرأسها شخص ماهر في
العمليات الحسابية وتدوير األموال وحفظها ،ما بين الصيادين والتجار
وأصحاب المراكب ،إلى منظومات معقدة تعتمد على الحسابات وأرقام
فريدة وترتكز على تكنولوجيا غاية في الدقة ،قادرة على اجتذاب الجمهور
الساعي دوما إليجاد أدوات تجعل من حياته أسهل في حضارة عظيمة
يتسارع بنائها بشكل مهول ،مما جعل القطاع المصرفي بشكل عام
يشهد نقلة نوعية في العمليات والخدمات التي يقدمها لجمهوره الذي
لم يتخيلها قط.
فبعد اقتصار العمليات المصرفية على إيداع األموال واستثمارها أصبح
يشمل تقديم خدمات التحويل والنقل واالستثمار ال سيما في القطاعات
التكنولوجية وغيرها ،وقد رافق ذلك عدة تحديات تمثلت في تسهيل
وتبسيط هذه التكنولوجيا ليسهل استخدامها إضافة إلى المحافظة على
أمن وخصوصية المستخدمين لها.
وفي البنك اإلسالمي الفلسطيني ،أدركنا الفرص العظيمة التي أتاحتها
التكنولوجيا ،فكان لها مدخل كامل واعتناء خاص في إعداد الخطة
االستراتيجية للبنك للعام  ،2020فعملنا على تسخيرها لخدمة
الجمهور بشكل يليق بهم ويواكب التطور المتالحق على مختلف
األصعدة ،فاعتمدنا سياسة تقوم على تحسين أدائنا وعملياتنا من خالل
وميسرة،
توظيف التكنولوجيا في تنفيذها ،وعملنا على جعلها سهلة
ّ
وأحطناها بعدد من اإلجراءات البسيطة التي تضمن حماية خصوصية
المستخدمين لها.
ولتحقيق ذلك على أكمل وجه ،يعكف البنك حاليا على تغيير نظامه
البنكي األساسي من خالل شراكة استراتيجية مع شركة «أوراكل»،

لتزويده بالنظام البنكي المتاكمل المتخصص بالبنوك اإلسالمية،
وهي نقلة نوعية ليس فقط على مستوى القطاع المصرفي المحلي،
بل على مستوى المنطقة بر ّمتها ،فهذا النظام يتيح العديد من المزايا،
منها إمكانية تصميم منتجات متخصصة باألفراد ،تلبي حاجة الفرد
واستثنائي.
الشخصية ورغبته في التعامل مع البنوك بشكل خاص
ّ
الصي َرفة اإللكترونية التي يقدمها البنك لعمالئه ،تبدأ
وحاليا ،فإن تجربة ّ
من هاتف العميل الشخصي من خالل تطبيق «إسالمي موبايل» وهو
متاح على متجري جوجل وآبل مجانا للجمهور ،حيث يتيح هذا التطبيق
إمكانية االطالع على أرصدة الحسابات وبطاقات االئتمان ،كما يتيح
تنفيذ عمليات التحويل بين حسابات العميل المختلفة وبين حساباته
ُ
التطبيق
وحسابات عمالء في نفس البنك أو في بنوك أخرى ،ويتيح
خدم َة تغذي ِة بطاقات االئتمان وغيرها من الخدمات التي تساهم في جعل
حياة العميل المصرفية أقرب إلى كبسة زر.
وألن الخصوصية هي أساس الثقة ،وحماية لبيانات المستخدم ،قام
رسل لهاتف
البنك بتفعيل نظام التحقق الثنائي بواسطة رمز سري ُي َ
العميل المعتمد وال يمكن إتمام الحركة إال بعد إدخال ال ّرمز الس ّري.
وال يغفل البنك اإلسالمي الفلسطيني ،عن تقديم الخدمة من خالل
الشبكة العنكبوتية ،فيتيح خدمة «إسالمي أون الين» التي ُتم ّكن العميل
من الحصول على خيارات واسعة ومتعددة ،أوسع من تلك المتوفرة
على التطبيق ،إلى جانب تزويده بإحصائيات ورسوم بيانية والعمليات
التي أجريت على الحساب ،ويستخدم فيه كذلك خاصية التحقق الثنائي
لضمان المحافظة على السرية والخصوصية.
وفي ظل االرتباط المتزايد بشبكات التواصل االجتماعي وخاصة موقع
الفيس بوك ،قرر البنك أن يكون قريبا من عمالئه في كل مكان وفي
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خدمتهم وراحتهم ،فأطلق خدمة المساعد الذاتي «إسالمي أوتو» عبر
صفحته على موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك» ،حيث ُتم ّكنُ
الخدمة الجمهور من االستفادة من مجموعة من الخدمات البنكية
األساسية التي تهم العميل في أي وقت ومن أي مكان ،وهي خدمة
يتم تقديمها ألول مرة من خالل القطاع المصرفي في فلسطين ،وتمت
معالجتها وتخصيصها من قبل فريق التطوير في البنك.
ويمكن االستفادة من خدمة «إسالمي أوتو» بكل سهولة وذلك فور بدء
محادثة مع صفحة البنك على الفيس بوك حيث يستطيع المستخدم
االستفسار عن الخدمة التي يرغب بها من خالل القائمة التي تظهر له
ويقوم «إسالمي أوتو» بالرد عليها بشكل أوتوماتيكي ،وعند االستخدام
يتم تسجيل الدخول إلى «إسالمي أونالين» وتفعيل الخدمة ،مما ُيم ّكن
العميل من االستعالم عن تفاصيل حساباته مباشرة ،والتعرف على
موقع أقرب فرع وأقرب صراف آلي لمكان تواجده والذي يتم تحديده
بشكل تلقائي ،كما بإمكانه معرفة أوقات الدوام الرسمية لليوم الحالي،
إلى جانب متابعة أسعار صرف العمالت الرئيسية والحصول على
كشف باألرصدة ،وآخر ثالث حركات تمت على حسابات العميل،
وكشف بأرصدة بطاقات اإلئتمان خاصته.
ويدعم هذه الخدمات أكثر من  60جهاز صراف آلي موزعة على أغلب
المناطق الحيوية في فلسطين ،ويحتوى عدد كبير منها على خدمة
اإليداع النقدي.
ويأتي إطالق وتعزيز هذه الخدمات استجابة للخطة االستراتيحية للبنك،
الخطي الرامية إلى تطوير القنوات اإللكترونية مما يساهم في خدمة
الجمهور ،وليحقق بذلك استراتيجية الشمول المالي التي تعني الوصول
إلى العمالء حيثما كانوا وتقديم الخدمات البنكية المتميزة لهم.
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إضاءات
بقلم :نبيل عمرو

أصل الحكاية

أمريكا إن أخطأت وكثيرا ما تخطئ ،وإن أصابت ونادرا ما تصيب،
هي في كل الحاالت أمر ال يمكن تفاديه ،هي ليست في القضايا
الدولية مدعوة من قبل احد ،فهي تحضر أو تغيب ،وفقا لحسابات
إداراتها وص ّناع السياسة فيها.
ونحن العرب في داخلنا عقدة أمريكية ،السلبي فيها يحدد حجمه
وعمقه وأذاه مستوى التزامها بإسرائيل بكل ما تفعل من موبقات
رسخها االحتالل واالستيطان والقهر ،وفي كل منعطف أظهرت
ّ
الواليات المتحدة قدرا من الجفاء إلسرائيل ،كانت الخالصات
سجل لمصلحة إسرائيل وسياساتها ،التي دائما ما
دائما ُت ّ
حرجة حتى للواليات المتحدة.
توصف على أنها ُم ِ
هكذا كانت أمريكا مذ عرفناها ،ولن تكون غير ذلك رغم أمنياتنا ودعواتنا وجهدنا ورشاوينا لعلها
تتغير ،إال أنها كانت على الدوام تأخذ م ّنا وتطالبنا نحن بأن نتغير.
في هذه األيام هبّت عاصفة علينا ،تحمل اسمَ ترامب ،تشبه عاصفة كاترين التي تهب في وقت مفاجئ
وتترك ورائها دمارا فيه قدر كبير من التخريب ،إال أنه ال يوحي بنهاية الكون.
ق ّدم ترمب إلسرائيل قرارا ،ال لزوم له ،ضمن كل المقاييس المنطقية ،وضمن قوانين المساومة
واألخذ والعطاء التي تبدو مجانية ،فلهذا القرار المباشر تداعيات ،إذ أنه يقدم إلسرائيل تشجيعا
على التشدد إزاء الفلسطينيين ،ويفتح شهيتها على القدس الشرقية ،بعد أن ضمنت دولة االحتالل
اعترافا أمريكيا بالقدس عاصمة لها ،وبهذه الخطوة التي أقدم عليها ترامب بدافع الوفاء بوعده
لمن م ّولوا حملته االنتخابية ،يكون قد قزّم قضية كبرى ،فقد ه ّز قراره بشأنها أركان العالم ليبيعها
كمقاولة شخصية ،كان كل من سبقوه في البيت األبيض قد تجنبوها ،لمعرفتهم األكيدة بردود الفعل
التي ستترتّب عليها ،فك ّلها ردود سلبية إن لم نقل عدائية.
يمسها عدوان على أي مستوى يستنفر العالم من أقصاه الى أقصاه،
القدس تثير االنفعال ،وحين ّ

كتب :أحمد زكارنة

وتندلع العواطف بما يبدو متجاوزا كل الحسابات المنطقية والعملية ،وتنفتح القرائح على أوسع
مساحاتها ومجاالتها ،فتسمع من يطالب بمعاقبة أمريكا وقطع العالقات معها وقطع النفط عنها
وسحب األرصدة منها ،وإنهاء رعايتها السياسية بما كان يسمى عملية السالم ،واالمتناع عن تحميل
وتنزيل حموالت طائراتها وبواخرها في الموانئ والمطارات العربية واإلسالمية ،أمور كهذه لم تكن
ل ُتسمع من قبل ،إال أنها ُتسمع بإلحاح اآلن بفعل القدس والتجرؤ عليها.
في لحظات االنفعال يقال كل شيء بحده األقصى ،وعند ضرورة الفعل يتراجع كل شيء وال ُيرى
حتى الحد األدنى ،فما العمل إذا ؟ .سياسة المطالبات والتمنيات تندرج غالبا تحت بند االنفعال
البديهي والغريزي لتمضي وتتطاير كأنها لم تكن بعد أيام وأسابيع ،غير أن إلحاح سؤال «ما العمل»
يظل فارضا نفسه على تفسيرنا وسلوكنا ،والجواب بسيط للغاية ،بدل من أن نطلب من العالم أن
يفعل كل شيء ،وبالتأكيد لن يستجيب لنا ،فلنفعل نحن كل ما هو مطلوب منا وهذه هي ضمانة تفريغ
وعد ترامب من مضمونه العملي ،وتبديد الوهم اإلسرائيلي بجعل القدس عاصمة للدولة العبرية ،وإن
لم نستطع جعلها عاصمة لنا فباستطاعتنا أن تظل حقوقنا فيها حية ومتجذرة وعصية على اإلنهاء.
أول ما يتع ّين علينا فعله ،هو تغيير سياساتنا جذريا تجاه القدس ،فال يجب أن نتباهى بعشرات
دفع لها بين وقت وآخر ،بل يجب أن ال تحتاج وال يحتاج  ،إلى أي أمر يتعلق
ماليين الشواقل التي ُت ُ
بالحياة الكريمة التي تؤ ّمن صمودا راسخا ال يتزعزع ،كذلك يجب أن نحمي أيقونتنا الوطنية بوحدة
داخلية متينة وأداء سياسي متمكن ،تكون فيه المؤسسات هي إطار سياستنا ،والمفاعل الوحيد
قابل للتفوق عليه ،سالح متمثل
النتاجها ،فالقدس يجب أن تم ّثل بالنسبة لنا سالحا استراتيجيا غير ٍ
ُ
بالجغرافيا والبشر ،فالقدس متصلة بكل الجغرافيا الفلسطينية وهيهات أن يتم عزلها ،فأهل القدس
الذين ُيعدون بمئات األلوف جعلوا من التهويد والدمج خرافة مستحيلة ،كما أقر بذلك ،حتى غالة
معان عميقة ،ثبت مع الزمن
الصهاينة ،وفي مدينة القدس ،يقع األقصى والقيامة ،بكل ما يجسدان من ٍ
أنها لن تنطفىء ولن تزول ،ومن له كل هذا في القدس له المدينة وله المستقبل فيها ،فلنفعل ما يتعين
علينا أن نفعل أما الذي يأتي من غيرنا فهو خير وبركة.

ً
قريبا؟
هل سيهدم األقصى

السؤال أعاله ليس سؤا ًال استنكاري ًا ُيطرح في سياق السخرية من حال
العرب؟ وال يرتبط ارتباطا مباشر ًا برد الفعل العربي “العاجز عن الفعل”
أمام قرار ترامب؟ وكذا لم يأت من باب ما يطلق عليه بالكوميديا السوداء؟
ولكنه سؤال اإلجابة إن صح التعبير ،على إقرار حكومة نتنياهو البحث
في إقرار خطة وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية “ميري ريجيف”
حول أعمال الحفر والتنقيب عن أساسات الهيكل المزعوم والذي يرصد
ما قيمته  ٢٥٠مليون شيكل إسرائيلي ،أي ما يعادل  ٧٠مليون للدوالر
للتنقيب عن اساسات أقر عدد ال بأس به من علماء اآلثار اليهود أنفسهم
أنه ال وجود لها في كامل منطقة القدس ،ما يعني أن الميزانية المرصودة
علنا لهذا الغرض ،إنما هي رصدت لتقويض أساسات المسجد األقصى ،ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن
يفعل كل هذا المبلغ لهذا الهدف!.
بهذا المعنى وبعد تلمس سقف الردود العربية على قرار ترامب ،والذي يمكننا قرأته في تعقيب سفيرة
اإلدارة األمريكية الجديدة في األمم المتحدة نيكي هالي وقولها“ :إن االعتقاد بعد قرار الرئيس دونالد
ترامب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل كان أن السماء ستطبق على األرض ولكن لم يحصل
شيء” .يعني أننا اليوم أمام تحد لم يعد للعوامل السياسية مكان في سياقه ،خاصة وأن الصهيونية
العالمية باتت أكثر تطرفا باتجاه إعادة الصراع إلى مربعه األول ،مربع الصراع الديني ،األمر الذي
حاولت الثورة الفلسطينية طيلة الوقت االبتعاد عنه قدر اإلمكان.
والحقيقة اليوم تقول بشكل واضح وصريح وجلي :إننا أمام حقيقة تاريخية تثبت للمبصر والكفيف “أن
أصل الصراع ،صراع وجود وليس صراع حدود” وهنا وجب على الطرف العربي والفلسطيني ،أن يعيد
صياغة سياساته برمتها ،لطرح السؤال األكثر صوابية فلسطينيا وعربيا ،على أسس ال تعتمد االبتعاد عن
حقائق األمور ،وإنما تعترف بأن الصراع ،صراع عقائدي ،يلعب فيه اإليمان بالحق الديني الدور األساس.
في هذا السياق يمكننا االنتباه لما حدث قبل وبعد قرار ترامب داخل اللوبي الصهيوني ذاته في الواليات
المتحدة األمريكية ،حيث كانت رسالة اليهود األمريكيين واضحة َّ
كل الوضوح :حتى لو كانت القدس هي

ألن هذا س ُي َع ِّمق
فإن الوقت لم يحن بعد إلعالنها عاصمة للدولة اإلسرائيليةَّ ،
العاصمة الروحية لليهوديةَّ ،
الصراع فقط.
وفي يوم إعالن دونالد ترامب عن نقل سفارة بالده إلى القدس ،قام ِّ
“االتحاد من أجل إصالح اليهودية”،
ألن البيت األبيض يعمل من
عبر فيه عن قلقه َّ
وهو أكبر جمعية دينية يهودية في العالم ،بنشر بيان صحفي َّ
خالل هذه الخطوة “غير المناسبة من حيث التوقيت” على حد تعبير البيان ،على “تقويض عملية السالم
فقط” و”زيادة حدة الصراع».
فإن ترامب قدم ،ومازال ،نفسه في غير مناسبة بوصفه
وعلى الرغم من هذا النقد الواضح والمباشرَّ ،
المدافع األول عن اليهود ،حتى أنه وصل في إحدى خطاباته إلى حد القول في خطابه َّأنه يعمل بالنيابة
عن اليهود.
ً
إن هذا
:
ال
قائ
يهودي”
“طفل
بـ
الحامل
إيفانكا،
ابنته
عن
فيه،
مبالغ
بحماس
تحدث
له
آخر
خطاب
وفي
َّ
الطفل سيكون سعي ًدا ً
أيضا بكون القدس عاصمة إلسرائيل .ما يطرح سؤال :لصالح من يعمل الرئيس
األمريكي “ترامب”؟
اإلجابة التي نستقيها من كافة التقارير والدراسات الغربية تقر بأنه يعمل لصالح إرضاء اإلنجيليين ،أي
األصوليين المسيحيين “البروتستانت” .علم ًا بأن معظم الزعماء المسيحيين حول العالم ،نددوا بهذا
القرارـ بل وقدموا النصح لإلدارة األمريكية للعدول عنه.
وبالرغم من حقيقة وجود تيارات مختلفة داخل األصولية المسيحية-البروتستانتية .فإن األغلبية منهم
يريدون خلق الفوضى في “إسرائيل – فلسطين” ،وذلك من أجل التعجيل بما يعرف باسم معركة “آخر
الزمان” ،أي المعركة الكبرى المعروفة باسم “هرمجدون” ،والتي ستجري رحاها بالقرب من القدس.
السؤال اآلن بات أكثر إلحاحاً :ماذا سنفعل نحن العرب والفلسطينيون في ظل دفع المتطرفين اليهود،
بالصراع باتجاه أبعاده الدينية؟ وما هي أدواتنا وسياساتنا القادمة لصراع فرضه ويفرضه المحتل
صراع وجود ال صراع حدود؟ والسؤال هنا ليس برسم الشعب الفلسطيني وحده ،ولكنه يدفع بالعرب
والمسلمين على حد سواء إلى مواجهة ،عمل العديد منهم ،على تأجيلها جيل بعد آخر ،أال وهي مواجهة
الحلم اإلسرائيلي ما بين النيل والفرات ،فهل من جواب يحمي عواصم العرب ال القدس وحدها؟
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بينيس وراء ترامب

بقلم :سامي سرحان
يصل غدا األربعاء مايك بينيس نائب الرئيس األمريكي دونالد
ترامب إلى إسرائيل بعد  14يوما على قرار ترامب االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها.
فجر عاصفة من الغضب واالحتجاج والمقاومة التي
القرار ّ
لم تهدأ في أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة ،في الضفة
والقطاع والقدس والداخل الفلسطيني والشارع العربي
واإلسالمي والمتضامنين في العالم.
القرار القى رفضا عربيا دوليا شامال ،حيث ُو ِصف بالحماقة،
ويفتقد إلى الشرعية وال يؤسس حقا ،بل هو قرار باطل من
ترامب الذي ُوصف هو اآلخر “باألحمق واألزعر ،الجاهل
بالتاريخ والجغرافيا والسياسة الدولية” ،وهو يهرب من
فضائحه التي تالحقه في الداخل األمريكي إلى أحضان
اللوبي الصهيوني الذي يم ّث ُل بالنسبة إليه خشبة النجاة من
فضيحة “روسيا غيت” التي يقال إنها أوصلته إلى البيت
األبيض.
واليوم يصل مايك بينيس ،نائب ترامب الذي وقف خلفه أثناء
توقيعه القرار المتعلق بالقدس قبل نحو أسبوعين ،ويقال إنه
كان وراء دفع ترامب لتوقيع القرار وتشجيعه على الخطوة
الحمقاء التي أثارت العالم كله وعزلت الواليات المتحدة،
حيث لم تجد من يناصرها في باطلها وافترائها على الشرعية
الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
على األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية ،وفق مبدأ حل الدولتين ،الذي ال يرى العال ُم
حال عمليا غيره للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الممتد منذ
وعد بلفور عام  1917مرورا بنكبة فلسطين وقيام الكيان
الصهيوني عام  1948وحرب حزيران  1967وانتهاء بتوقيع
اتفاق أوسلو عام .1993
يصل بينيس إلى المنطقة بدءا من القاهرة ،وسط مقاطعة
مسيحية ومسلمة ممثلة بشيخ األزهر أحمد الطيب وبابا

األقباط تواضرس ،وإذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي سوف يستقبله ،فإن مصر تب ّنت مشروع قرار في
مجلس األمن يدعو الواليات المتحدة إلى سحب االعتراف
بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ويدعو دول العالم عدم نقل
سفاراتها إليها ،ألن ذلك القرار من شأنه أن يع ّقد األوضاع
في الشرق األوسط والعالم ،ويق ّدم خدمة مجانية للتطرف مما
يفاقم من الصراع ويقتل آفاق التسوية.
الشارع العربي المصري والفلسطيني تمنى من الرئيس
السيسي عدم استقبال بينيس ،وفي حال لقائه تمنى منه
أن يسمعه موقفا يع ّبر عن ضمير شعب مصر ،المتمثل في
مقاطعة شيخ األزهر وبابا األقباط لذلك المسؤول األمريكي،
الذي يجاهر بالعداء لإلسالم والمسلمين وحقوقهم في القدس
ومق ّدساتها ،ويذهب معلنا أن زيارته ستكون رسمية كنائب
للرئيس األمريكي لحائط البراق الذي يسمونه “حائط المبكى”
وكأن هذه الصفة تضفي شرعية الحتالل إسرائيل للقدس و
األرض الفلسطينية وحائط البراق في عدوان حزيران عام
.1967
مايك بينيس أعلن أنه سيزور بيت لحم مهد السيد المسيح،
ولن يكون في استقباله أحد من المسؤولين الرسميين بعد
أن أعلن الرئيس أبو مازن أنه لن يجتمع به أو بأي مسؤول
أميركي قبل أن يتراجع ترامب عن قرارات إدارته.
وليس مشهد رجم الرئيس األسبق جورج بوش األبن وإهانته
المنصة لدى استقباله في بغداد بعد غزوها واحتاللها
على
ّ
ببعيد ،إذ ال يزال في ذاكرة المواطن العربي الذي يرى في
السياسة األمريكية انحيازا أعمى للسياسات اإلسرائيلية،
وللسياسات المعادية لألمة العربية في مختلف مراحل
تاريخها الحديث.
سيجد بينيس ترحيبا حارا في إسرائيل ،وحفاوة كصديق
حميم إلسرائيل ومدافع عن الحقيقة التي تدعيها إسرائيل.

لقد أخرج قرار ترامب ومن خلفه مايك بينيس ،اإلدارة
األمريكية من دور الوسيط النزيه في الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي الذي كانت تدعيه منذ أوسلو ،إلى ما يسمى
صفقة القرن التي باتت في مهب الريح بعد مقاطعة القيادة
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن لالتصال باإلدارة
األمريكية ،ولن تؤدي زيارة بينيس للمنطقة أي نتيجة في ظل
مس وجدان العرب
المقاطعة الفلسطينية ،فالقرار األمريكي ّ
والمسلمين وإصرار العالم في الصميم ،ولن يستطيع أي
مسؤول عربي في المنطقة تجاوز إرادة الشعوب واإلعالن
صراحة عن انسالخه من عروبته وأسالفه ،ووضع يده بيد
اإلسرائيليين مهما كانت األخطار التي تتهدد بالده .فالخطر
سيكون أعظم بالتساوق مع الرغبات اإلسرائيلية واإلمالءات
األمريكية.
وسيجد المترددون من العرب وغيرهم أن إدارة المقاومة
والتضحية ،من أجل القدس واألقصى سوف تكسر اإلرادة
األمريكية وازدراءها لألمة العربية واإلسالمية وحكامهما.
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