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رأي الحدث

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني، ليُالحظ المراقبُ 
لإلعالم الغربي، الذي يُهيمنُ على توجيه دفة وجهات النظر الغربية 
»القومية«  مفهوم  عودَة  سيرها،  وأفق  الحرب  مجمل  من  والتوقعات 
كمفهوم مركزي يروج له اإلعالميون والمراسلون الصحفيون والمحللون 
والخبراء الذين تتم استضافتهم. بل وليُالحَظ أيضًا نزعة نحو إطالق 
ما  توصيف  يجري  بحيث  »القومية«،  مفهوم  على  معيارية  توصيفات 
تقوم به أوكرانيا اليوم باعتباره دفاعًا عن »القومية الصالحة/المحقة« 
)Righteous Nationalism(. وليرتبط هذا التوصيف بعودة عبارات، لم 
الخصوص،  الفلسطينيين على وجه  المقهورة، ونحن  الشعوب  تنسها 
من قبيل: »الحق في تقرير المصير الوطني«، و«الحق في المقاومة«، 
لألوكرانيين  توصيفات  ظهرت  كما  النفس«.  عن  الدفاع  في  و«الحق 
الحرب باعتبارهم » جنودا-مواطنين«  الذين يُشاركون في  المدنيين 
يُدافعون بدافع من »وطنيتهم« عن وطنهم. وقد شكل ذلك كله مبررًا 
سمح لمواقع التواصل االجتماعي، التي تُحارب »المحتوى العنيف« كما 
الروس،  الكراهية والتحريض« ضد  تدعي، باستخدام ونشر »عبارات 
في  والمساعدة  المولوتوف  قنابل  تصنيع  كيفية  بنشر  والسماح  بل 
المتابعين  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  المصورة  اللقطات  هذه  إيصال 

األوكرانيين تحت ذريعة الدفاع عن »قوميتهم«.
في عالمنا المُعولم، يأخذ الخطاب العالمي حول »القومية« اتجاهين، 
التي  باألساس  المتخيلة«  »الجغرافيا  على  قائم  استشراقي  بعد  لهما 
القومية  الهويات  تعزيز  على  يعمل  األول  سعيد،  إدوارد  لها  نظر 
القسم  وفي  العربي  العالم  في  وتحديدًا  واالنفصالية  االنقسامية 
في  واالستمرار  المنطقتين  دول  إضعاف  بغية  أوروبا  من  الشرقي 
والتي  -األمة،  الدولة  تحقيق  أن  من  باالنطالق  وذلك  عليها.  الهيمنة 
وجنسهم..،  ودينهم  النظر عن عرقهم  مواطنيها بغض  أمة كل  هي 
أقوام  إلى  األمم  تقسيم  فإن  وبالتالي  »الغرب«،  دول  هي خطر على 
وجماعات على دويالت قطرية بذريعة اللحاق بركب القوميات الناجزة 
للسيطرة  والقابلية  التبعية  حالة  في  الدول  تلك  إلبقاء  مالئمًا  يبدو 
بفصم عرى انتماءاتها الوطنية والقومية الحقيقية. أما الثاني، فيعمل 
على دمج القوميات الناجزة في تكتالت أوسع مع الحفاظ على السيادة 
بين  وحتى  أوروبا،  في  نجد  إذ  بلد.  بكل  الخاصة  والثقافات  والهويات 
األوروبيين الديموقراطيين، رغبة في ضم دول أوروبا إلى تكتل أكبر 
األوروبيين  يجمع  أمر  هناك  أن  منطلق  من  األوروبي،  االتحاد  ضمن 
القوميات الضيقة داخل حدودها؛ وهذا األمر بحد ذاته »أمر  أكبر من 
متخيل« يجعلهم يتصرفون باعتبارهم »جماعة متخيلة« واحدة تُتيح 
إلى  وتضم  عليه،  المختلف  ونبذ  المشترك  على  التركيز  لألوروبيين 
من  فتعزز  هذا  متخيلها  في  معها  يشترك  من  كل  وحلفها  اتحادها 

قوتها ونفوذها.
الرؤية  هذه  أوكرانيا،  على  األخيرة  الروسية  الحرب  برهنت  وقد 
التي ال يمكن للغرب أن يتخلص منها، ألن بينه وبينها  االستشراقية، 
عالقة تكوينية. وليس الخطاب اإلعالمي الغربي على خروج عن هذه 

جديدة  بصيغة  ولكن  تحكمه،  زالت  ما  المتخيلة  فالجغرافيا  الرؤية، 
متوائمة مع سياقها األوروبي الذي يجري فيه الصراع هذه المرة بعيدًا 
المتخيلة  الجغرافيا  لتُعدِّل  و«الغرب«،  »الشرق«  بين  ما  الصراع  عن 
حدودها على مقياس أوروبا. فالصراعُ بين »نحن« و«هم« هذه المرة 
الشرقُ شرقًا  فيه  زال  ما  أرضهِ، ولكن  »الغرِب« نفسه، وعلى  داخل 
وهذه  »طالحة«،  وأخرى  صالحة«  »قوميات  وهنالك  غربًا.  والغربُ 
»الليبرالية«  بقيم  مؤمنة  غير  عدوانية،  هي  »الطالحة«،  األخيرة، 
و«الحرية«، وفاسدة وبحاجة إلى اإلصالح، ودون ذلك فإنها لن تحصَل 
على شهادة »حُسن سير وسلوك« ولن تكون ضمن قائمة »القوميات 

الصالحة«. 
تفعل  مثلما  وحثيثة،  واضحة  ورغبةٍ  بقوة  الغربي  اإلعالم  ويساهم 
Washington Post, The Guard- وصحف ، CNN, Fox News تقنوا

الذي  التهديد  على  وبصريًا  لفظيًا  التوكيد  في   ،ian, Le monde
الغربية  الحضارة  قيم  على  بوتين  بقيادة  الطالحة«  »القومية  تمثله 
بالنيابة  حربًا  يقود  الذي  زيلنسكي  بقيادة  الصالحة«  »القومية  وعلى 
من  ليس  إذ  األوروبيين.  وحلفائها  المتحدة  الواليات  عن  وبالوكالة 
أن تبث وسائل اإلعالم صور زيلنسكي وخطاباته من  الصدفة،  قبيل 
الجنود  وتصور  والمالجئ،  المستشفيات  داخل  ومن  أوكرانيا،  شوارع 
األوكرانيين باسلين وتجري مقابالت معهم وتُحيي صمودهم في وجه 
على  أوكرانيا  نحو  العائدات  النسوة  مع  مقابالت  تجري  مثلما  الغازي، 
يبثها  التي  الصورة  فهنا  رجالهن.  جانب  إلى  للقتال  البولندية  الحدود 
األوكرانيون  األبطال  يقاتل  تحمله ضمنًا:  الذي  المعنى  تعني  اإلعالم 
الذي  الشرير  العمالق  أجل وطنهم ضد هذا  االستقالل ومن  أجل  من 
صناعة  في  الغربي  اإلعالم  ليُساهم  الناشئة.  قوميتهم  سحق  يريدُ 
وذاكرتهم  سردياتهم  لتدور  أوكرانيا،  في  الجدد  القوميين  األبطال 
ماضيهم  عن  انفصالهم  قيم  ولتعزز  حولهم،  الحقًا  المستقبلية 
السوفياتي »سيء الذكر«. وما جميع ذلك، إال جرعة لتعويض النقص 
لدى الدولة األوكرانية حديثة النشأة التي تحتاجُ إلى مثل هذه »الجرعة 

القومية« لمواجهة محاولة ابتالع »القومية الروسية الطالحة« لها.
القومية  للجماعة  واالنتماء  بالهوية  اإلحساس  أن  فيه  شك  ال  مما 
دول  به  تقوم  وما  الوجودي،  الخطر  لحظات  في  األفراد  عند  يتعزز 
تواجه  التي  األوكرانية  القومية  وتر  اللعب على  اليوم هو  الناتو  حلف 
أجل  من  تصارعُ  وكأنها  اليوم  أوكرانيا  ولتبدو  الروسي.  الخطر 
هويتها ومن أجل بقائها كدولة مستقلة، وتُصارعُ من أجل التخلص 
إرثها  من  المستمد   ،Milieu de mémoire ذاكرتها  محيط  بقايا  من 
العالمي  االنقسام  ذاكرة  ومن  السوفياتي،  باالتحاد  المرتبط  السابق 
أن  للتأكيد على  أن هنالك حاجة  إذ  والغربية.  الشرقية  الكتلة  بين  ما 
تعني  الذي  الجديد،  تاريخهم  تاريخهم،  يصنعون  اليوم  األوكرانيين 
محاولُة  تجري  كما  يسيرُ  الذي  العالمي  التاريخ  مع  إنسجامًا  صناعته 
القيم  في  تحققه  ومنتهى  نهايته  نحو  الحتمية  خطيته  في  توصيفه 

الغربية لمفهمة ولمعنى التاريخ ولمن يصنعونه.

روسيا وأكرانيا: بين

“القومية الصالحة” و”القومية الطالحة” 
روال سرحان
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رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية 
القاضي، يقول في لقاء خاص مع “صحيفة الحدث”، إن  أحمد 
بـ  وتنتهي   10٪ من  تبدأ  متفاوتة  كانت  العالمية  االرتفاعات 
واأللمنيوم   ،35%  30- بنحو  الحديد  أسعار  على  أبرزها   ،45%
والبالستيك   ،20% والنحاس  الطون،  في  شيقل   2500 نحو 
الميكانيكية  واألعمال  اإلنارة  ووحدات  كذلك  الدهانات  ومواد 

بالكامل في كافة المدخالت اإلنشائية واألسمنت والباطون.
العالم  مستوى  على  الحاصلة  االرتفاعات  أن  القاضي،  ويرى 
فلسطين،  على  انعكست  األوكرانية؛  الروسية  الحرب  نتيجة 
مقارنة  جدا  كبيرة  كانت  فلسطين  في  االرتفاعات  ولكن 
في  االقتصاد  وزارة  تقصير  بسبب  العالمية،  باالرتفاعات 
بعض  واحتكار  األسواق،  وضبط  وضبطها،  األسعار  مراقبة 

التجار لبيع السلع وعدم االهتمام بالمصلحة العامة. 
أشار  المقاوالت،  قطاع  على  األسعار  ارتفاعات  تأثير  وحول 
أن  إلى  الشمالية،  المحافظات  في  المقاوالت  اتحاد  رئيس 
كورونا  جائحة  آثار  من  يخرج  أن  يلبث  لم  المقاوالت  قطاع 
وتأثير  العالمية،  االرتفاعات  مطب  جاء  حتى  منها،  والتعافي 
هذه االرتفاعات على قطاع المقاوالت سيكون سلبيا جدا. وذكر 

الفترة  في  بالتزاماتها  باإليفاء  الحكومة  تقم  لم  حال  في  أنه 
المقبلة وعدم وضع آلية عمل واضحة للخروج من األزمة؛ فإن 
هذا يهدد عددا من الشركات العاملة سواء في القطاع العام أو 
الخاص أو األهلي وقد يؤدي بها إلى اإلغالق لعدم قدرتها على 
اإليفاء بالتزاماتها سواء تجاه الموردين أو الموظفين العاملين 

لديها. 
عقد  أن  الحدث”،  “صحيفة  مع  لقائه  في  القاضي،  وأوضح 
“والحلول  والمتعاقدة،  المشترية  الجهة  يخاطب  المقاوالت 
ارتفعت،  التي  األسعار  تعديل  بـ:  تتمثل  اليوم  المقترحة 
في  للسلع  استرشادية  أسعار  ووضع  العقود،  هذه  وتعديل 
الفروقات،  المقاولين عن هذه  الفلسطيني، وتعويض  السوق 
وتوفير  العمالت  صرف  أسعار  تذبذب  عن  تعويضهم  وكذلك 
وعدم  الفلسطيني  السوق  في  للبقاء  وتحفيزها  عاملة  أيدي 

الذهاب للعمل لدى االحتالل”.
وبحسب القاضي، فإن هناك مجموعة من الحلول ترتكز على 
أن  أهمها  جديدة،  معضلة  في  وأخرى  فترة  كل  الوقوع  عدم 
يكون هناك توجه من الحكومة لسن تشريعات لمواجهة هذه 
الظروف وأن يكون اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين شركاء 
في وضع التشريعات، ألن أهل مكة أدرى بشعابها، والمطلوب 
مطلوب  الكبيرة  األزمات  وفي  مشتركة،  رؤية  وضع  اليوم 

قرارات وليس توصيات أو لقاءات بروتوكولية أو كالم منمق.

الجميع  من  وأكبر  حقيقية  الحالية  “األزمة  أن  على  وشدد، 
بالتزاماتها  القيام  الحكومية  الجهات  وعلى  المرحلة،  هذه  في 
لديها  فالحكومة  الخاص،  القطاع  الكرة في ملعب  وعدم رمي 
في  خاصة  البلد  وإدارة  العام  المرفق  بتسيير  مسؤوليتها 
ونحن  األزمة،  هذه  من  للخروج  خالقة  رؤية  ووضع  األزمات 

اليوم على المحك”.
األساسية،  للسلع  الحكومة  دعم  ندعم  نحن  القاضي:  وأردف 
الوطني  باالقتصاد  عالقة  وله  ذلك،  من  أكبر  الموضوع  لكن 
المشغل  هو  المقاوالت  قطاع  وأن  خاصة  للخطر،  المعرض 
جانب  إلى   ،25% بمعدل  فلسطين  في  العاملة  لأليدي  األكبر 
100 قطاع آخر مساند يعمل معه، واإلضرار بقطاع المقاوالت 
الوطني  باالقتصاد  اإلضرار  إلى  سيؤدي  األزمة  هذه  نتيجة 

ككل.
رئيس  قال  الرسمية،  الجهات  مع  تبذل  التي  الجهود  وبشأن 
إنه  الشمالية،  المحافظات  في  الفلسطينيين  المقاولين  اتحاد 
ووزارة  االقتصاد  وزارة  مع  االجتماعات  من  مجموعة  عقد  تم 
لقاء  ولكن  العامة،  واألشغال  المحلي  الحكم  ووزارة  المالية 
وزير االقتصاد كان غير موفق بحسب القاضي، الذي أشار إلى 
الغذائية،  السلع  توفير  على  ترتكز  االقتصاد  وزارة  نظرة  أن 
السلة  توفير  في  الحكومة  جهود  كامل  بشكل  ندعم  “ونحن 
أن  نؤكد  لكننا  والمهمشة،  الضعيفة  للطبقات  الغذائية خاصة 
للخطر  معرض  كله  هو  اليوم  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد 
باالقتصاد  اإلضرار  أن  ونرى  الغذائية،  السلة  فقط  وليس 
الضعيفة  والفئات  المهمشة  بالفئات  إضرار  هو  الوطني 
الدفع  عن  المقاوالت  قطاع  عجز  إذا  النهائية  بالمحصلة  ألنه 
الخبز،  شراء  حتى  يستطيعوا  فلن  لديه  والعاملين  لموظفيه 
ومن هنا نرى أن اإلضرار بقطاع المقاوالت هو إضرار بالقطاع 
المستهلكين وعلى  الخاص بشكل عام وسينعكس سلبا على 

الطبقات الضعيفة والمهمشة”.
كانوا  العامة،  واألشغال  المحلي  الحكم  وزراء  أن  وأضاف، 
وطبيعة  المقاوالت  قطاع  على  الواقعة  لألضرار  متفهمين 

تأثرت فلسطين، مؤخرا، بارتفاع طرأ على عدد من السلع، طال الطحين والقمح والحديد 
واأللمنيوم والحليب وغيرها، في الوقت الذي عزا فيه كثيرون جزءا من هذه االرتفاعات 
إلى األزمة األوكرانية الروسية التي بدأت في 24 فبراير 2022، وأخرى إلى االرتفاعات 

العالمية على أسعار السلع، باإلضافة إلى العرض والطلب.

الحدث - خاص

اتحاد المقاولين: هناك تقصير في مراقبة األسعار وضبط السوق

جمعية رجال األعمال: ال توجد سياسات واضحة ويتم التعامل مع األزمة بردات فعل 
خاضعة في معظمها لوسائل التواصل االجتماعي

وزارة االقتصاد: نتابع ما يتعلق بالسلع الغذائية وملف مواد البناء لدى وزارة اإلسكان 

ملف العدد
ارتفاع أسعار السلع في السوق الفلسطينية

تجار لـ”الحدث” االرتفاعات 
العالمية انعكست على السوق 

الفلسطيني
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األزمة، “ونحن ننتظر منهم الحلول”. وأردف: تم تشكيل لجنة 
واالقتصاد  المحلي  الحكم  ووزارة  العامة  األشغال  وزير  تضم 
والمجلس  المقاولين  واتحاد  المهندسين  ونقابة  والمالية 
هذه  تنعقد  أن  نتوقع  وكنا  العام،  الشراء  لسياسات  األعلى 
اللجنة يوم األحد 6 مارس 2022، ولكنها لم تنعقد، ونأمل أن 
ال يتجاوز الموضوع ذلك وأن ينعقد االجتماع والخروج بقرارات 
يرفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها، ونرجوا أن ال تكون هذه 

اللجنة كنوع من التسويف.
هذه  ظل  في  المقاوالت  قطاع  إلى  بالنظر  القاضي،  وطالب 
واالستثنائي  الطارئ  الظرف  نتيجة  يعانيها  التي  الظروف 
تنبؤات  من  أكبر  كانت  والتي  المتوقعة  غير  المادية  والظروف 
جريئة  قرارات  ألخذ  المتعاقدة،  والجهات  المشترية  الجهات 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع، والعمل على ضخ مبالغ 

إضافية في هذا القطاع من المتأخرات.
نحو  المقاوالت  قطاع  لصالح  الحكومة  على  المستحقات  وتبلغ 
ضريبية،  استرجاعات  شيقل  مليون  و60  شيقل،  مليون   140
األخيرة،  الست  األشهر  في  مليون   85 يقارب  ما  دفع  تم  حيث 
توزيع  عمل  السلطة  على  إن  قال  الذي  القاضي،  بحسب 
حيث  الخاص،  القطاع  ومستحقات  العام  القطاع  بين  عادل 
رواتب  لفاتورة  إيراداتها  من  األكبر  الجزء  الحكومة  تدفع 
االقتصاد  في  أساسية  معضلة  “وهذه  العموميين،  الموظفين 

الفلسطيني”.
وحول الطرح الخاص بوقف البناء بسبب االرتفاعات العالمية، 
إيقاف  “ولكن  المطروحة،  الحلول  أحد  أنه  إلى  القاضي،  أشار 
عقود  وأن  خاصة  كبيرة،  مشاكل  عليه  تترتب  المشاريع 
متشعبة  فيها  التعاقدية  وااللتزامات  معقدة  عقود  المقاوالت 

فالموضوع ليس سهال ويحتاج إلى قرار جريء.
على  سلبا  ستؤثر  الخيارات  كافة  فإن  القاضي،  لـ  ووفقا 
الحكومة  مع  ناقشناها  خيارات  هناك  “لكن  المقاوالت،  قطاع 
منها  واألهلي-،  الخاص  والقطاع  الحكومة  مع  نتحاور  -ونحن 
قيد  مشاريع   .1 ثالثة؛  إلى  المشاريع  تقسيم  وتم  التعويض، 
التنفيذ، 2. مشاريع قيد اإلحالة، 3. مشاريع ستطرح مستقبال، 
وبالتالي  بعد،  بها  العمل  يبدأ  لم  والثالثة  الثانية  فالمشاريع 
وإعادة  المشاريع  هذه  تكلفة  تعيد  أن  المشترية  الجهات  على 
طرحها بما يتناسب وينسجم مع األسعار الجديدة، وسن أنظمة 
وتشريعات تكون ضامنة وحافظة لحقوق طرفي العقد بشكل 
متوازن. أما المشاريع قيد التنفيذ، فهي األصعب ومطلوب من 
الفاحش  الغالء  هذا  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  المشترية  الجهة 

والعمل على تعويض المقاولين”.

تجار: االرتفاعات العالمية انعكست على 
الفلسطيني السوق 

المهندس  للمقاوالت  أبعاد  شركة  صاحب  قال  جانبه،  من 
االرتفاع  إن  الحدث،  صحيفة  مع  مقابلة  في  عمرو،  أسامة 
سلبي  أثر  وله  تأكيد،  بكل  المستهلكين  على  سيؤثر  الجاري 
على الجميع، مضيفا، أن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار مواد 
الروسية  الحرب  بينها  من  عدة،  ألسباب  يعود  وذلك  البناء، 
بينها  من  كثيرة  خام  لمواد  منتجتان  دولتان  وهما  األوكرانية، 

الحديد واأللمنيوم وغيرها.
قدر  أكبر  شراء  بضرورة  تصور  لديه  الكل  أن  عمرو،  وأوضح 
كمية  انخفاض  يعني  األزمة  استمرار  ألن  المواد،  من  ممكن 
ارتفعت  وبالتالي  الطلب،  نسبة  على  أثر  بدوره  وهذا  المواد، 
باألسعار  هي  التجار  عند  الموجودة  المواد  أن  كما  األسعار، 

القدرة  يقلل  القديم،  بالسعر  المواد  بيع  ولكن  القديمة، 
التجار  لدى  رغبة  وجود  عدم  يعني  ال  وهذا  للتاجر،  الشرائية 

بزيادة الربح.
ويرى المقاول ورجل األعمال، عمرو، إن الحكومة تتحرك فقط 
لضبط األسعار عندما يتعلق األمر بالسلع األساسية، والحديث 
األساسية،  المواد  لبعض  باإلضافة  تحديدا  الخبز  عن  هنا 
مشددا على أن التعامل مع المواد األخرى غير المذكورة )الخبز 
والسلع األساسية( بطيء، وفي العادة تقوم الحكومة بتحميل 
منطق  من  المقاوالت  قطاع  مع  وتتعامل  العبء،  المقاولين 
عن  المالي  العبء  تحميله  يمكن  وبالتالي  الربح”  “قطاع  أنه 

االرتفاع.
السياسات  من  يعاني  المقاوالت  قطاع  بأن  عمرو  وتابع 
الحكومية التي ال توفر له أي نوع من أنواع الحماية، رغم أنه 
وبالتالي  الفلسطينيين،  العمال  آالف  ويشغل  صناعي  قطاع 
أن  وبيّن  مختلف،  نحو  على  يكون  أن  يجب  معه  فالتعامل 
والحديد  األلمنيوم  المواد،  كل  شمل  األسعار  في  االرتفاع 
التي  واالرتفاعات  جذريا،  ارتفعت  المواد  وبعض  والخشب، 
بدأت مع جائحة كورونا، وأسعار العمالت، وأخيرا بسبب الحرب 

الروسية األوكرانية.
لـ  نصار،  توفيق  األلمنيوم،  وتاجر  االقتصاد  أستاذ  ويقول 
صحيفة الحدث إن ارتفاع سعر األلمنيوم لم يكن دفعة واحدة، 
 2000 بنحو  األخير  االرتفاع  أن  كما  تدريجيا،  كان  واالرتفاع 
الماضية،  السنة  التي حدثت خالل  باالرتفاعات  شيقل مقارنة 
نابكو  التكلفة على شركة  إلى أن سعر  هو مبلغ قليل. وأشار 
شواقل،   6405 الماضي  العام  خالل  األلمنيوم  لطن  ارتفع 
وارتفع سعر الطن الخام حوالي 1000 دوالر، والبريميوم ارتفع 
المضافة  القيمة  ضريبة  ذلك  إلى  يضاف  تقريبا،  دوالر   700

وارتفاع قيمة الشحن.
وقال إن المشكلة األساس تكمن في االعتقاد أن هذا االرتفاع 
الحقيقة تراكمي،  لكنه في  جاء دفعة واحدة وبدون مقدمات، 
وتخفيض قيمة هذا االرتفاع يحتاج إلى تدخل حكومي يشمل 
التي  الوقود والغاز،  المضافة وأسعار  القيمة  تخفيض ضريبة 
ألنها  االرتفاع  هذا  على  بدورها  وأثرت  األخرى،  هي  ارتفعت 

تدخل في تكاليف اإلنتاج.
فإن  وبالتالي  لأللمينيوم،  مصنعا  وليس  تاجر  أنه  وأوضح 
يجري  ما  لكن  األسعار،  انخفاض  في  تكمن  التجار  مصلحة 
بالبورصة  بل  وتصنع،  تستورد  التي  بالشركات  له  عالقة  ال 
العالمية، وفي حالة األلمنيوم كان االرتفاع تدريجيا، ومدخالت 
من  حالة  شهد  األلمنيوم  وسعر  بالسعر،  عالقة  لها  اإلنتاج 
االرتفاع  هذا  أن  على  وشدد  الماضية.  األشهر  في  االرتفاع 
سيؤثر على المقاوالت والمقاولين، والشركات غير قادرة على 
تخفيض األسعار ألن ذلك مرتبط بالبورصات العالمية وحجم 
الحل  فإن  وبالتالي  والتجار،  الشركات  لدى  الموجود  التخزين 
الوحيد لدى الحكومة، التي عليها أن تتحرك من خالل تشريعات 
معينة لخفض تكاليف اإلنتاج حتى تكون الشركات قادرة على 

خفض األسعار، األمر الذي سيخفف عن المستهلك.
في السياق أكد عدلي حسونة، مدير عام شركة حسونة لمواد 
مواد  أسعار  في  االرتفاع  أن  الخليل،  مدينة  ومقرها  البناء 
الروسية  الحرب  وجاءت  الشحن،  أسعار  بارتفاع  مرتبط  البناء 
األوكرانية لتضاعف من هذا االرتفاع، إضافة إلى شح الموارد 
عالميا، وهذا بكل تأكيد ينعكس على ارتفاع األسعار، وخاصة 
البضاعة التي تستورد من الصين وتركيا، حيث شهدت ارتفاعا 

بنسبة 10 - 15%.
وأوضح أن سعر الشحن في األشهر الماضية ارتفع من 6 آالف 
دوالر إلى 20 ألف دوالر للكونتينر الواحد، وهناك أيضا خالف 
المالية،  وزارة  قبل  من  التخمين  إعادة  على  المالية  وزارة  مع 
وتضيف  التجار،  تخمين  ترفض  التي  الدخل،  وتحديدا ضريبة 

مبالغ كبيرة، ما يؤدي بكل تأكيد الرتفاع األسعار.
عالء  حسونة،  أسعد  لشركة  التنفيذي  المدير  أكد  حين  في 
األسبوع  نهاية  مع  أنه  الحدث،  صحيفة  لـ  حسونة،  الدين 
الموردين المحليين بحوالي  الماضي، ارتفع سعر الحديد على 
في  الحديد  أسعار  ارتفاع  بسبب  المصدر،  من  شيقل   500

العالمية. البورصة 
إلى  يصل  المورد  على  الحديد  طن  أن  إلى  حسونة  ويشير 
المورد  يحققه  الذي  والربح  الحالي،  الوقت  في  شيقل   4300

100 شيقل، واالرتفاع ليس ألسباب  في كل طن ال يتجاوز الـ 
األوكرانية  الحرب  أهمها  خارجية  ألسباب  وإنما  محلية، 
التساؤل  الناس  حق  من  أنه  على  حسونة  مشددا  والروسية. 
عن أسباب االرتفاع ألنهم بالنهاية هم المتضررون، واالرتفاع 
1000 شيقل، لكن هذا غير مرتبط  ليس بسيطا، ويصل إلى 
إن  حيث  العالمية،  باالرتفاعات  عالقة  وله  المحلي،  بالتاجر 
البضاعة  كانت  لو  حتى  الجديد،  السعر  على  سيبيع  المستورد 
السعر  على  الحقا  سيشتري  ألنه  قديمة،  بحوزته  الموجودة 
األسعار  على  باع  إذا  ستتضرر  الشرائية  وقدرته  الجديد، 
هذا  عن  الناجمة  الفجوة  سد  على  قادرا  يكون  ولن  القديمة، 

الفارق في األسعار.
وفي الوقت ذاته، قال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة 
الحدث”،  لـ”صحيفة  القاضي  إبراهيم  الفلسطينية،  االقتصاد 
بالسلع  العالقة  ذات  األسعار  كل  وتراقب  تتابع  الوزارة  إن 
الغذائية، وسط توقعات بارتفاع سعر الزيت النباتي. مؤكدا أن 
قضية متابعة أسعار السلع غير الغذائية تقع على عاتق وزارة 
التواصل  الحدث”  العامة واإلسكان، وحاولت “صحيفة  األشغال 
مع وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية؛ لكن دون رد، 
ارتفاع  لدراسة  لجنة  بتشكيل  قرارا،  أصدرت  قد  كانت  والتي 
يكون  اإلنشاءات  قطاع  على  عالميا  اإلنشائية  المواد  أسعار 

هيثم دراغمة

أسامة عمرو

معاوية القواسمي
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اتحاد المقاوالت طرفا فيها إلى جانب وزارة المالية واالقتصاد 
والحكم المحلي ونقابة المهندسين ومجلس السياسات، والتي 
تهدف إلى الخروج بتوصيات ورفعها للحكومة التخاذ القرارات 
الالزمة لتالفي األضرار الناجمة عن هذه التأثيرات على قطاع 

المقاوالت وتحقيق المصلحة الوطنية.

االرتفاعات العالمية.. األسباب والحلول
أن  القواسمي،  معاوية  األعمال  رجال  جمعية  سر  أمين  ويرى 
أسعار  على  الحاصلة  االرتفاعات  إلى  أدت  أسباب  عدة  هناك 
ما  وهو  الناس  لدى  السيولة  وزيادة  التضخم  أبرزها  السلع، 
يزيد من الطلب على الشراء وبدوره يؤدي إلى ارتفاع األسعار، 
إلى جانب الظروف غير الطبيعية التي طرأت على العالم مثل 
في  اإلنتاج  توقف  إلى  ما  مرحلة  في  أدت  التي  كورونا  جائحة 
ظل الزيادة في الكثافة السكانية وبقاء اإلنتاج عند حد معين، 

وارتفاع تكاليف النقل.
وقال في لقاء خاص مع “صحيفة الحدث”، إن الحرب الروسية 
روسيا  على  بالضرورة  تأثيرها  ينحصر  ال  أوكرانيا  في 
وأوكرانيا فقط بل يمتد إلى باقي دول العالم، وهو األمر الذي 
يؤدي بالكثيرين إلى أخذ االحتياطات من السلع التي تصدرها 
ما  وهو  أخرى  دول  مع  بعقود  المستقبل  لضمان  الدولتان، 

يؤدي إلى رفع األسعار كذلك.
من  واحد  والجمارك  الضرائب  ارتفاع  أن  القواسمي،  وأضاف 
حينما  جرى  كما  مؤخرا  األسعار  رفع  إلى  أدت  التي  األسباب 
إلى  السكر، يضاف  قيمة ضريبة  الفلسطينية  الحكومة  رفعت 
ذلك ارتفاع تكاليف اإلنتاج ورفع الحد األدنى لألجور، وانخفاض 
أثر على  الذي  بالدوالر األمر  العمالت خاصة فيما يتعلق  قيمة 

الصادرات والحقا أدى إلى ارتفاع األسعار.
ففي  كذلك،  األسباب  أحد  التجار  جشع  أن  القواسمي،  وذكر 
الشحنات  ببيع  التجار  يقوم  العرض  بانخفاض  التوقعات  ظل 
بثمن  جديدة  شحنات  شراء  أجل  من  الجديد  بالسعر  القديمة 
الموجودة لدى  للبضاعة  احتكار  بمثابة  أعلى، وهذا فعليا يعد 
التجار، وهو أمر غير محمود ويجب أن تكون هناك رقابة عليه.

وزارة  عاتق  على  يقع  األساسي  الدور  أن  القواسمي،  ويرى 
ويجب  المستهلك،  بحماية  خاصة  دائرة  لديها  التي  االقتصاد 
الموجود  بين  وما  المواطن  حاجة  بين  ومواءمة  موازنة  عمل 
من  التي  للسياسات  غيابا  هناك  أن  إلى  وأشار،  التجار.    لدى 
يعتبرها  سلعا  هناك  وأن  خاصة  األسعار،  على  الحفاظ  شأنها 
أو  االقتصادي  أو  الغذائي  سواء  أمنه  من  جزءا  كله  العالم 
في  الدوام  على  متوفرة  تكون  أن  يجب  والتي  االجتماعي، 
الناس. مطالبا الحكومة بوجود  األسواق ألنها ذات صلة بحياة 

سياسة واضحة للتعامل مع األزمات.
الحكومة  على  فإنه  األعمال،  رجال  جمعية  سر  أمين  وبحسب 
واضحة  سياسات  لديها  تكون  بأن  األساسي،  دورها  تأخذ  أن 
الظروف  مع  للتنفيذ  وجاهزة  مسبقا  معمولة  واستراتيجية 
السياسات  لهذه  تغييب  هناك  فلسطين  “وفي  المستجدة، 
ويتم التعامل مع األزمات كردات فعل معظمها خاضع لوسائل 
إلى  بحاجة  فيه  نحن  الذي  الوقت  في  االجتماعي،  التواصل 
للتعامل  مسبقا  وموضوعة  واضحة  واستراتيجية  رؤية  وضع 
على  الرسمية  الجهات  إصرار  ذلك  على  يدل  وما  أزمة،  أي  مع 

مدار شهرين على عدم وجود ارتفاع في األسعار”.
وأكد، أن رئيس الوزراء الفلسطيني ووزراء المالية واالقتصاد 
المسؤولية  يتحملون  من  هم  االجتماعية؛  والتنمية  واإلسكان 

عن ما يجري كونهم مرتبطين بحالة السوق.

القمح  الحكومة الرتفاع أسعار  للقواسمي، فإن معالجة  ووفقا 
والطحين والخبز، لم تكن األمثل وال األفضل، ولغاية اليوم لم 
تتخذ الحكومة قرارات جريئة للتعامل مع أزمة ارتفاع األسعار 
ورق،  على  حديث  اعتبره  الذي  بالخبز،  يتعلق  فيما  خاصة 
والطبقات  للفقراء  بالخصوص  الدعم  تخصيص  عدم  بسبب 
األكثر فقرا. مشيرا، إلى أن هناك خلال واضحا في عمل وزارة 
االقتصاد إذا كانت غير قادرة على وضع خطة لمواجهة ارتفاع 

األسعار.
التواصل  وسائل  هي  األزمة  يقود  من  أن  على  وشدد، 
األزمة،  إلدارة  األمثل  الطرق  عن  البحث  “ويجب  االجتماعي، 
قاتم في  اآلن هناك نقص، ونحن مقبلون على وضع  ولغاية 
العالم كله نتيجة التهافت على شراء السلع األساسية وتدارك 

ذلك بشكل مسبق، وهو ما ال يؤخذ بالحسبان.
وحول دور القطاع الخاص، أوضح: التفتنا لألزمة وبدأنا نتعاطى 
مستوى  على  االجتماعات  من  عددا  وعقدنا  كبير  بشكل  معها 
المختلفة،  القطاعات  مستوى  وعلى  األعمال  رجال  جمعية 
ووضعنا  والمالية  االقتصاد  وزيري  مع  اجتماعات  في  وشاركنا 
رؤية للتعامل مع األزمة، ونأمل األخذ بهذه الرؤية والبحث عن 
حقيقة ما يجري، ونرى أن الوضوح والشفافية جزء من حّل أي 
دورها  تأخذ  أن  كافة  والمؤسسات  الحكومة  على  ويجب  أزمة، 
بشكل أكبر وعدم انتظار األزمة الحقيقية للبحث عن الحلول.

أدى  ما  العالم، وهو  األعالف في  أسعار  ارتفعت  “وقبل أشهر، 
وبعض  فلسطين  في  األلبان  ومنتجات  الحليب  ثمن  رفع  إلى 
دول العالم من بينها تركيا واألردن، ولم يقف أحد من الجهات 
بالمصانع  لحق  الذي  االرتفاع،  هذا  سبب  ليشرح  الرسمية 
اإلنتاج،  ومدخالت  التكاليف  ارتفاع  جراء  الفلسطينية  الوطنية 
ويجب تقديم دعم مخصص للفئات الفقيرة، وتقديم الحوافز 

للتجار مقابل عدم رفع األسعار”، أردف القواسمي.
بوتيرة  العالم  في  الحليب  أسعار  ارتفعت  الماضي،  واألسبوع 
أوكرانيا،  الروسية في  العسكرية  العملية  سريعة على خلفية 
العالم  حول  الحليب  سوق  أن  أمريكية،  صحف  وأشارت 
األعالف  إمدادات  في  االضطرابات  جراء  متوترة  بفترة  يمر 
الغاز  أسعار  ارتفاع  أن  كما  التضخمية،  والضغوط  واألسمدة 
سالسل  في  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  واالضطرابات  عالميا 
اإلمداد، كانت قد زادت من الضغط على منتجي الحليب عالميا 

وفلسطينيا.

اتحاد الصناعات: المواد الغذائية أولوية
للصناعات  العام  االتحاد  أمين سرّ  الدين جرادات،  نور  ويقول 
المواد  إن  الخليل،  شمال  تجارة  غرفة  ورئيس  الفلسطينية 
تكاليف  ارتفاع  جانب  إلى  أصولها  من  ارتفعت  األساسية 
التجارية  والغرف  الصناعات  اتحاد  في  نحن  مضيفا:  الشحن. 
والقطاع الخاص، التقينا بوزارتي المالية واالقتصاد، واجتمعنا  
معهم أكثر من مرة، لبحث إمكانية تخفيض األسعار وتوصلنا 

إلى االتفاق المعلن بشأن الخبز والطحين.
وذكر جرادات في لقاء خاص مع “صحيفة الحدث”، أن التهافت 
إلى  أدى  تخزينها،  بغرض  األزمة  بداية  في  السلع  شراء  على 

رفع أسعارها.
وأشار، إلى أن المواد اإلنشائية تتعرض لالرتفاع في أسعارها 
هذه  لضبط  والعام  الخاص  القطاع  بين  تعاون  إلى  ما  وهو 
جراء  خسائر  من  القطاع  هذا  يتهدد  ما  ظل  في  الحالة، 

االرتفاعات في األسعار.
ويرى جرادات، أن التركيز في التعامل مع األزمة الحالية ينصب 
والخبز،  الطحين  رأسها  األساسية، على  الغذائية  السلع  باتجاه 
مشددا على ضرورة مراقبة األسعار في األسواق خاصة قبيل 

شهر رمضان. 
االرتفاعات،  للحد من  تعاون موجود  أن هناك  وأردف جرادات، 
الذي  الطحين  الضرائب على  المالية أسقطت جميع  وأن وزارة 
25 كيلوغرام، وقال: نأمل أن يتم التعامل مع  يزيد وزنه عن 
أن  الصعب  أمر  أنه  أعتقد  ولكن  الطريقة،  بهذه  السلع  باقي 
تكون هناك تدخالت مرتقبة فيما يخص أسعار المواد األخرى 

ألنها مرتبطة بأسعار السوق العالمي.

خبير اقتصادي: الجهات الرسمية مغيبة
لـ”صحيفة  دراغمة،  هيثم  االقتصادي  الخبير  قال  جانبه،  من 

الحدث”، إن االرتفاعات الحاصلة على أسعار السلع، ذات عالقة 
بشكل مباشر بالعرض والطلب، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط 
وأن  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية  والعملية  العالم  حول 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  أسعارها  تأثرت  العالم  السلع حول  بعض 
الذي  األمر  إنتاجها،  تكلفة  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  ما  النفط، 

انعكس بشكل أو بآخر على كل السلع على مستوى العالم.

طارق أبو لبن

أحمد القاضي

عبد الحكيم فقهاء

نور الدين جرادات
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وأضاف دراغمة: في فلسطين، ما يجعل التأثير مضاعفا، أنها 
الخوف  من  حالة  جانب  إلى  مصنعة،  وليست  استهالكية  دولة 
من تطور األوضاع الجارية في بعض الدول كروسيا وأوكرانيا، 
السلع  الحذر، وهو ما ساهم في رفع أسعار  ما خلق حالة من 

عالميا.
ويرى دراغمة، أن “الوزارة المسؤولة عن الرقابة على األسعار، 
وحتى  كاف،  بشكل  بدورها  تقوم  وال  ما،  حد  إلى  مغيبة 
الجشع  مظاهر  بأن  فعال  بدور  المختصة  الوزارة  قامت  لو 
منوها  عام”.  بشكل  األسعار  على  واالحتكار ستؤثر  والتهريب 
تشوبها  فلسطين  في  والمستهلك  التاجر  بين  العالقة  أن  إلى 

ظاهرة االستغالل.
وبحسب الخبير االقتصادي، فإنه في كثير من األحيان يتشارك 
المستثمرين،  مع  القطاعات  من  كثير  في  الرسمي  المستوى 

بمعنى أن المستوى الرسمي )الرقيب( يكون مستثمرا.
من  اقتصادية  سياسة  إلى  الفلسطينيين  حاجة  على  وأكد، 
موضوع  على  الرقابي  الدور  تعزيز  باتجاه  تذهب  أن  شأنها 
العمل على اإلطار  إلى  األسعار والتجار بشكل عام، باإلضافة 
القانوني الناظم للمخالفات في القضايا ذات العالقة والذي ال 

يرتقي إلى مستوى الجرم، ومعالجة الخروقات بشكل الئق.
ووفقا لدراغمة، فإن االرتفاعات الحاصلة عالميا، غير متكافئة 
مع االرتفاعات الحاصلة في فلسطين، وفي ظل غياب المواءمة 
بين الدخل وارتفاع األسعار، مردفا، أنه ال يوجد راسم سياسات 
الفلسطيني  المواطن  ضريبته  يدفع  ما  وهو  فلسطين،  في 

خاصة أصحاب الدخل المتدني.

ارتفاع أسعار الطحين والقمح والدجاج 
وإغالق مزارع المواشي

وبحسب تقارير اقتصادية، بلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا 
من صادرات القمح العالمية أكثر من %25، وتعتبر روسيا أكبر 
للعام  صادراتها  قيمة  بلغت  بحيث  العالم،  في  للقمح  مصدر 
الخبز  بسلة  أوكرانيا  تعرف  حين  في  دوالر،  مليار   8.8  2021
في  للقمح  مصدر  أكبر  خامس  باعتبارها  وتبرز  أوروبا،  في 

العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم 
فقهاء، إن هناك ارتفاعا عالميا كان قد حصل قبل بدء الحرب 
البورصات  في  العالمي  االرتفاع  نتيجة  الروسية،  األوكرانية 
الحرب،  بدء  بعد  وأنه   ،40%  -  30 بنحو  الحبوب  على  العالمية 
والطحين.وبحسب  القمح  أسعار  على  آخر  كبير  ارتفاع  حدث 
فقهاء في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، فإن روسيا وأوكرانيا 
مسؤولتان عن %30 من التجارة العالمية في سلعة القمح وأن 
المستورد  والطحين  القمح  على   95% بنسبة  تعتمد  فلسطين 
على  جدا  كبيرا  الحرب  تأثير  يجعل  ما  وروسيا،  أوكرانيا  من 

السوق الفلسطينية خاصة في مسألة األسعار.
وحول بدء هذا التأثير بشكل مباشر على األسواق الفلسطينية، 
لكان  الحرب،  قبل  مسبقا  األسعار  ترتفع  لم  لو  فقهاء:  أوضح 
على  انعكاسها  قبل  الوقت  من  فسحة  هناك  تكون  أن  يجب 
السوق الفلسطيني، ولدينا مشكلتان؛ األولى أن األسعار كانت 
من  كبير  مخزون  لدينا  ليس  أنه  والثانية  مرتفعة،  باألصل 
لدينا  بأن  االقتصاد  بيانات وزارة  والطحين، وكما تشير  القمح 
غير  المخزون  وهذا  أقصى،  كحد  شهرين  إلى  يكفي  مخزونا 

كاف المتصاص التقلبات الكبيرة.
“لن  أنه  الغذائية،  الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  ويرى 
خوف  وال  حساسة،  كسلعة  الطحين  في  انقطاع  هناك  يكون 
كانت  التي  والسحنات  مستمرة  التوريد  عمليات  ألن  ذلك  من 

موجودة في الموانئ دخلت.
وأشار فقهاء، أن هناك اجتماعات مع الجهات الرسمية لدراسة 
بشكل  ينعكس  ال  بحيث  السعر  في  الفرق  امتصاص  كيفية 
االقتصاد  وزارة  أعلنت  حيث  الفلسطيني،  المواطن  على  كبير 
رفع  بهدف عدم  القرارات  2022، عن عدد من  13 مارس  في 
السلع األساسية، والتي كانت أبرزها: يتم إعفاء جميع مبيعات 
الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة 
الى ضريبة قيمة  %16 حيث سيتم إخضاعها  البالغة  المضافة 
 ،2022 لعام  و5   4 و   3 األشهر  عن  وذلك   0% بنسبة  مضافة 
لألشهر  المضافة  القيمة  ضريبة  من  المخابز  جميع  وإعفاء 
شواقل،   4 أعاله  بحد  الواحد  الخبز  كيلو  سعر  وتحديد  ذاتها، 
وهي القرارات التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته األسبوعية 

المنعقدة في رام اهلل بتاريخ 14 مارس 2022.
السوق  في  الطحين  أسعار  في  الحاصل  االرتفاع  وبشان 
الفلسطينية، قال فقهاء إنه “يتم الحديث عن رفع ثمن كيس 
وهذا   ،25% بواقع  شيقال،   140 إلى  كيلو   50 بوزن  الطحين 
أن  وأكد  الخبز”.  رغيف  سعر  على  يؤثر  أن  بالضرورة  ليس 
لضمان  التدخل  من  بنوع  معنية  الرسمية  والجهات  الحكومة 
بقاء األسعار كما هي أو عدم رفعها بنسبة عالية خاصة الخبز، 
بحدوث  توقعات  ظل  في  المقبلة،  الثالثة  لألشهر  األقل  على 

متغيرات جديدة تتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا. 
أن  إلى  الغذائية،  الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
“أسعار القمح حاليا مجنونة ومرتفعة جدا، واالرتفاع باألسعار، 
يتعلق  وشق  التكلفة  ارتفاع  نتيجة  حقيقي  ارتفاع  منه  جزء 

بالتحوط من ارتفاعات مستقبلية”.
فقد  األسعار؛  ارتفاعات  من  كذلك  الالحم  الدجاج  يسلم  ولم 
ارتفع ثمن الكيلو الواحد منه إلى -15 16 شيقال في األسواق، 
التي  الطيور  إنفلونزا  إلى جائحة  الزراعة  وهو ما عزته وزارة 
مصادر  وهي  اإلسرائيلي  االحتالل  ولدى  أوروبا  في  انتشرت 
في  مباشر  كسبب  فلسطين،  إلى  التفريخ  بيض  توريد 
الموردة  الكميات  انخفاض  إلى  أدى  والذي  األسعار،  ارتفاع 
ظل  في   ،25% بنسبة  األخيرين  الشهرين  في  فلسطين  إلى 

استقرار الكميات الموردة من المزارع الفلسطينية.
أبو لبن في اتصال هاتفي مع “صحيفة الحدث”، إلى أن  ونوه 
الحم،  طير  ألف  و200  مليون  إلى  يحتاج  الفلسطيني  السوق 
ألف   200 الـ  تقارب  والفجوة  طير،  مليون  هو  حاليا  والمتوفر 
حتى  يستمر  أن  الممكن  من  النقص  أن  إلى  مشيرا  طير. 
األسبوع الثاني من شهر رمضان، وعليه سمحت وزارة الزراعة 
في  وتربيتها  اإلسرائيلية  المزارع  من  الصوص  باستيراد 
المزارع الفلسطينية لسد الفجوة، وأن وزارته ستوجد مسارات 
المبرد إلى األسواق الفلسطينية  الطازج  الدجاج  بديلة إلدخال 

للحفاظ على توازن األسعار خاصة.
بارتفاع  مرتبط  غير  الالحم  الدجاج  أسعار  ارتفاع  أن  وأوضح، 
أسعار السلع األخرى، ألن لها أسبابا مختلفة، وأن سعر الدواجن 
العرض  مجريات  حسب  وآخر  وأسبوع  وآخر  يوم  بين  يختلف 

والطلب.
إن  لبن،  أبو  قال  شهر،  لمدة  المواشي  أسواق  إغالق  وحول 
عدم  لضمان  القالعية  الحُمّى  وباء  انتشار  بسبب  جاء  القرار 
أنه لن يؤثر على  المواشي، مؤكدا  المرض في مزارع  تفشي 
أسعار اللحوم في السوق الفلسطينية، وستتم متابعة األسعار 

لضمان عدم المغاالة بها.
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رمضان  شهر  قبيل  اإلسرائيلية،  والمخاوف  التقديرات  وتتوالى 
مختلف  في  مواجهات  واشتعال  محتمل  تصعيد  من  المبارك، 
المحتلة  والقدس  المحتل  الداخل  يشمل  بما  فلسطين،  أنحاء 
فيه  تواصل  الذي  الوقت  في  غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة 
قوات االحتالل انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين من قتل 
األمنية  المؤسسة  تتعامل  حيث  وغيرها،  واعتداءات  واعتقاالت 
زمنية  نقطة  وتعتبره  بجدية،  رمضان  شهر  مع  اإلسرائيلية 

حساسة ومشحونة كل عام.
إسرائيلية،  أمنية  مصادر  عن  العبرية،  اإلعالم  وسائل  ونقلت 
حيث  رمضان،  في  تصعيد  وقوع  من  كبيرة  خشية  هناك  أن 
صدرت تعليمات برفع حالة التأهب في صفوف االحتالل تحسبا 
إلمكانية وقوع أحداث وصفتها بالكبيرة، حيث تعمل المؤسسة 
األمنية لدى االحتالل ضمن سياسة واضحة تشمل التخفيف على 
األقصى  المسجد  في  بالصالة  لهم  السماح  مثل  الفلسطينيين 
االقتصادية  التسهيالت  وعديد  المعابر  عمل  ساعات  وتمديد 
بزيارات  والسماح  غزة  قطاع  لسكان  العمل  تصاريح  بشأن 
فتح،   حركة  أسرى  على  اقتصارها  مع  غزة  قطاع  من  األسرى 
المسؤولون  يترقب  حيث  المحتمل،  التصعيد  لمنع  محاولة  في 

وسط  رمضان،  شهر  حلول  قبل  األخيرة  األيام  اإلسرائيليون 
استعدادات استخباراتية وعملياتية في الميدان.

شرطة  بين  خالف  وجود  جليا  يبدو  التخوفات؛  تلك  كل  ووسط 
اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  حول  االحتالل  وجيش  االحتالل 
رئيس  أجرى  حيث  “الهدوء”،  لضمان  رمضان  وخالل شهر  قبل 
جميع  مع  مباحثات  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء 
التي  والخطوات  االستعدادات  موضوع  حول  العسكريين  القادة 
اإلعالم  وسائل  وبينت  رمضان.  شهر  خالل  إسرائيل  ستتخذها 
خالف  عن  كشفت  بينيت،  أجراها  التي  المناقشات  أن  العبرية، 
كبير بين كبار ضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي وكبار ضباط 
شرطة االحتالل، حيث يَعتقد كبار المسؤولين العسكريين أنه 
على  التسهيل  يجب  التصعيد،  ومنع  التوترات  تقليل  أجل  من 
الفلسطينيين خالل شهر رمضان، ويجب السماح للذين تتراوح 
المسجد  ودخول  الحواجز  بعبور  عامًا   60 و   45 بين  أعمارهم 
األقصى للصالة، حتى لو لم تكن بحوزتهم تصاريح دخول إلى 
دخول  من  عاما   60 دون  ما  الفلسطينيين  تمنع  التي  إسرائيل 
القدس عبر الحواجز اإلسرائيلية، بينما يعارض ضباط شرطة 
بأنه في هذا  االحتالل، ويجادلون  االحتالل بشدة موقف جيش 
شخص  أي  منع  ويجب  القيود،  تشديد  يجب  بالتحديد،  الوقت 
القدس،  ودخول  المعابر،  عبر  المرور  من  تصريح  لديه  ليس 

والصالة في المسجد األقصى.
ورغم محاوالت االحتالل إلخماد الشعلة في القدس خاصة في 
شهر رمضان خشية من تكرار سيناريو العام الفائت، من خالل 
تأجيل عمليات هدم منازل المقدسيين، وعدم وضع حواجز في 
منطقة باب العامود، وغيرها من “التسهيالت” التي أعلنت عنها 
بأحداث  توقعات  هناك  أن  إلى  ومؤسساته،  االحتالل  حكومة 
لخصها  عدة،  لعوامل  نظرا  الماضي،  العام  من  صعوبة  أكثر 
الجعبري  العمل الوطني واألهلي في القدس مازن  عضو هيئة 
الحالية  الفترة  خالل  إنه  قائال:  الحدث،  صحيفة  مع  لقاء  في 
واإلعدامات  القمع  عمليات  في  تصعيد  يوجد  الماضية  والفترة 
الميدانية واالعتقاالت، وعمليات المقاومة من جهة أخرى، حيث 
القدس عدة عمليات مقاومة في فترات متقاربة، وهذا  شهدت 
 مؤشر إلى أننا أمام تصعيد محتمل خالل شهر رمضان القادم.

يحشدون  الهيكل  وجمعيات  االستيطانية  “الجمعيات  وأضاف: 
القتحام  اإلعالمية  المنشورات  من  الكثير  ويصدرون 
الذي  رمضان  شهر  خالل  كبيرة  بأعداد  األقصى  المسجد 
بإدخال  نية  لديهم  العام  وهذا  الفصح،  عيد  مع  يتزامن 
األقصى،  للمسجد  رمضان  من  الثالث  األسبوع  في  القربان 
يشير  وهذا  لها  والترتيب  التحضير  عمليات  جانب  إلى 
المبارك. رمضان  شهر  خالل  مواجهة  أمام  أننا  إلى   أيضا 
والبلدات  األحياء  في  الهدم  عمليات  تأجيل  عن  اإلعالن  وحول 
كانوا  لو  أنها خداع وتضليل، ألنهم  الجعبري  اعتبر  المقدسية، 
معنيين فعال باألمر لكانت اإلجراءات مختلفة على أرض الواقع، 
منوها إلى أن هذا التأجيل جاء نتيجة الحراك الشعبي في القدس 
حكومة  تزعم  كما  وليس  المكبر،  جبل  في  حدث  الذي  خاصة 
أنها  االحتالل  وقائد شرطة  اإلسرائيليين  والسياسيين  االحتالل 

خطوات للتهدئة.
في  وعراقيل  حواجز  وضع  عدم  عن  باإلعالن  يتعلق  وفيما 
منطقة باب العامود، قال: المنطقة هناك فيها نقاط عسكرية 
الناس  االحتالل  يمنع  وأحيانا  حركتهم،  وتقيد  الناس،  تستفز 
الجمعة،  أيام  خاصة  األقصى  المسجد  إلى  الوصول  من 
أن  إلى  يشير  كله  وهذا  الغربية،  الضفة  أهالي  وخاصة 
واإلبادة  القمع  االحتالل وسلطاته مستمرة في عمليات  حكومة 
القدس. مدينة  في  المقدسيين  ضد  االحتاللية   واإلجراءات 
شهر  في  المحتلة،  القدس  مدينة  تشهد  أن  الجعبري  ويتوقع 
السابقة،  المؤشرات  نتيجة  صعبة  أوضاعا  المبارك،  رمضان 
الذي  اليهودي،  العيد  مع  الفضيل  الشهر  تزامن  بسبب  خاصة 
يسعى  حيث  القرابين،  ذبح  اليهودية  الشريعة  حسب  يقتضي 
المستوطنون إلقامته في المسجد األقصى، في األسبوع الثالث من 
شهر رمضان، سعيا منهم لتغيير الواقع الديمغرافي في المسجد 
واليهود. المسلمين   األقصى وجعله مكانا مقدسا مشتركا بين 
الشهر  منتصف  المساخر  عيد  خالل  أنه  الجعبري  وأوضح 

تتجه األنظار خالل شهر رمضان المقبل، إلى العاصمة الفلسطينية، حيث يرتقب الناس 
الفلسطيني في هبة  التي حققها الشعب  هذا الشهر بلهفة سيما بعد االنتصارات 
رمضان 2021، إلى جانب خصوصية هذا الشهر في القدس المحتلة، لما يقوم به أهالي 
العربية  البهجة للنفوس من جهة، وإبراز الهوية  المدينة من تحضيرات تسعى إلدخال 
تقاطعه  العام،  الفضيل هذا  الشهر  يميز  أخرى، وما  الفلسطينية اإلسالمية من جهة 
االستيطانية  والجمعيات  المستوطنون  به  يقوم  وما  اليهودي،  الفصح  عيد  فترة  مع 
من تحضيرات لهذا العيد والتي بطبيعة الحال يتركز معظمها على االقتحامات المتكررة 
للمسجد األقصى، الذي يعتبر روح رمضان عند المسلمين في فلسطين كافة، كونه 
نقطة تجمع للمقدسيين وأهالي الداخل المحتل، وأهالي الضفة الغربية الذين يغتنمون 
فرصة الدخول إلى عاصمتهم في هذا الشهر، باإلضافة للمسيرات االستفزازية في 

شوارع القدس والبلدة القديمة.

الحدث- سوار عبد ربه

 الجعبري: تزامن شهر رمضان مع األعياد اليهودية سيؤدي إلى أوضاع صعبة في القدس

الهدمي: االنفجار قادم وسلطات االحتالل ستفقد سيطرتها

تقرير
االنفجار قادم في رمضان.. 
والعنوان القدس مؤشرات 

ودالئل  



15 آذار 2022 م I العدد القادم نيسان 2022 م I العدد I 151 السنة الثامنة www.alhadath.ps
Mar. 2022  I  Next Issue Apr. 2022  I  No. 151  I  Eighth year



16www.alhadath.ps
آذار 2022 م I العدد القادم نيسان 2022 م I العدد I 151 السنة الثامنة
Mar. 2022  I  Next Issue Apr. 2022  I  No. 151  I  Eighth year

داخل  استفزازية  بتنظيم مسيرات  المستوطنون  قام  الماضي، 
األقصى،  المسجد  اقتحام  على  وعملوا  القديمة  البلدة  شوارع 
وبعضهم دخل باللباس األبيض الديني وأدوا ألول مرة الصالة 
الجماعية بشكل عال وعلني، األمر الذي يؤكد أنهم ماضون في 
مخططاتهم خالل شهر رمضان المبارك، بغية تغيير الواقع بهذا 

المكان، وجعله مكانا مشتركا مقدسا عند المسلمين واليهود.

األجواء مهيأة لحدوث هبة جديدة
بدوره، قال الباحث والمختص في شؤون القدس ناصر الهدمي 
ترفع  العنيفة  والمواجهات  االعتداءات  إن  الحدث”،  لـ”صحيفة 
وتيرة التوتر في المدينة المقدسة، وهذه األمور يجب النظر إليها 
بشكل تراكمي بحيث أن الشارع المقدسي يفقد يوما بعد يوم 
أسباب الحياة، وأسباب وجوده في هذه المدينة، لذلك نرى الهبات 

تأتي فجأة كأنها تنتظر القشة التي تقسم ظهر البعير.
وجه  في  تفتح  التي  الكثيرة  للجبهات  نتيجة  أنه  الباحث،  ويرى 
المقدسيين والتي تبعث إلى اليأس وفقدان األمل بأي حل للواقع 
القادم سيؤدي  االنفجار  فإن  المقدسيون،  يعيشه  الذي  الصعب 
بسلطات االحتالل إلى فقدان سيطرتها، كما أن القضية لن تقف 

عند مدينة القدس فقط.
الماضي،   2021 مايو  هبة  في  الفلسطينيون  حققه  ما  وحول 
الهدمي إن معركة سيف القدس كانت عامال  الباحث ناصر  قال 
مهما وحدثا مركزيا في القضية الفلسطينية بالذات في الفترة 
األخيرة، بالنسبة للمقدسيين الذين اعتبروا أن دخول المقاومة 
أصبحت  القدس  أن  وبالذات  االحتالل  مع  الصراع  معادلة  في 
جزءا من مطالب المقاومة، وأصبحت المقاومة، مقاومة الشعب 
أو  غزة  قطاع  على  تقتصر  تعد  ولم  عام  بشكل  الفلسطيني 
موازين  غير  للتدخل،  الشكل  بهذا  المقاومة  وخروج  مطالبها، 
أهل  من  الكثيرين  لدى  التفكير  أسلوب  من  حتى  وغير  القوى 

فلسطين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
لنبذ  دافعا  القدس  سيف  معركة  شكلت  الغربية  الضفة  ففي 

كل طريق ومسار المفاوضات، وفي الداخل المحتل أحسوا بأن 
هناك قوة تحمي ظهورهم وتدافع عنهم، وتتدخل لمنع جرائم 
وهذه  االحتالل،  وجه  في  تقف  أن  ويمكن  بحقهم،  االحتالل 
على  المقدرة  عندها  المقاومة  أن  تثبت  أن  استطاعت  المعركة 
إلى تعزيز،  الذي يحتاج  األمر  أن تملي شروطها على االحتالل، 

وفقا للهدمي.
واعتبر الباحث أنه على المقدسيين والفلسطينيين في كل مكان 
المحرك  هو  القدس  مدينة  في  الشعبي  دورهم  أن  يعلموا  أن 
كونهم  الحاضر،  الوقت  في  االحتالل  مواجهة  في  األساس 
المقاومة،  دور  من  بكثير  أهم  الدور  وهذا  المعركة،  أرض  في 
فالمقاومة تأتي في النهاية، كون الثمن الذي يمكن أن يدفعهم 
إياه االحتالل، قليل نسبيا، إذا قيس مع الثمن الذي دفعه ويدفعه 
أهالي قطاع غزة في حال تدخل المقاومة للمواجهة، لذلك على 

المقدسيين أال يتراخوا في دورهم الشعبي.
في  واالحتجاجات  الهبات  إطالق  في  القدس  مدينة  دور  أما عن 
أنحاء فلسطين خالل السنوات األخيرة فقد تبلور بعد عام 2014 
بعد حادثة اختطاف الطفل محمد أبو خضير وإحراقه على أيدي 
مستوطنين، األمر الذي دفع باتجاه اندالع هبة شعبية في القدس 
مرحلة  شكل  ما  وهو  غزة،  قطاع  على  إسرائيلية  بحرب  انتهت 
القدس. لمدينة  اإلسرائيلي  االستهداف  شكل  في   مفصلية 

جهاز  في  السابق  للضابط  مقال  في  جاء  متصل،  سياق  في 
االستخبارات العسكرية- أمان يوني بن مناحيم أن “تحليل األحداث 
يشكل  األقصى  المسجد  أن  إلى  يشير  القدس  في  الميدانية 
نقطة احتكاك دائمة بين الجانبين، ما يتطلب من جيش وشرطة 
االحتالل إيجاد الطريقة المناسبة لتحييد هذه النقاط، أو تفكيكها، 
حيث  القادمة  الفلسطينية  الوطنية  المناسبات  أيام  في  خاصة 
النكبة ومجزرة دير ياسين، واستعدادًا ألعياد المسلمين  ذكرى 
 واليهود المتزامنة، مع التركيز على شهر رمضان وعيد الفطر”.
وأضاف، أن “معدل تصاعد األحداث في شرقي القدس يشير إلى 
أنها في الطريق إلى االنفجار، والتأثير بدورها على ما يجري في 
الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط األخضر بين فلسطينيي 
48، ورغم ذلك فال يقوم المسؤولون األمنيون اإلسرائيليون بأي 
التوتر  نار  على  الزيت  من  المزيد  صب  منع  شأنها  من  خطوات 
القائم، والنتيجة أن ما حصل العام الماضي قد يتكرر، مع العلم 
أننا أمام صراع طويل مع الفلسطينيين، وقد يستمر فترة طويلة، 
معاملتهم”. بإساءة  القدس  في  االحتالل  بلدية  يتهمون   وهم 

سيتبعها  استراتيجية  عن  عبرية  صحيفة  كشفت  المقابل،  في 
الدروس  ضمن  رمضان  شهر  خالل  القدس  في  االحتالل 
المستفادة من معركة سيف القدس، من ضمنها تخطيط بلدية 
العام لتنظيم فعاليات ثقافية للمسلمين في باب  االحتالل هذا 
العامود، زاعمة أن هذا يأتي بهدف أن يستمتع الناس بالعيد وأال 
والتي وضع طاوالت طعام  المواجهات،  أو  بالمفرقعات  ينشغلوا 

البلدية  من  وطلب  رمضان،  أمسيات شهر  في  العامود  باب  في 
تخصيص ميزانية لهذه الفعاليات.

المراكز الجماهيرية أداة للسيطرة على 
المقدسيين

وأوضح مازن الجعبري أن بلدية االحتالل، في ميزانيتها لعام 2022، 
رصدت أكثر من 5 مليون شيقل للنشاطات الثقافية والتطبيعية 
الفرق  بعض  إنزال  حاولوا  الماضي  والعام  القديمة،  البلدة  في 
العامود،  باب  منطقة  في  قاطعوها  المقدسيين  لكن  الثقافية 
مشيرا إلى أنهم في هذا العام أعلنوا عن برنامج لتكثيف النشاطات 
الجماهيرية  المراكز  خالل  من  للناس  والمساعدات  الثقافية 
وميزانياتها  الفلسطينية،  األحياء  كل  في  موجودة  وأنها  سيما 
القدس. مدينة  في  االحتالل  لتطبيع  بوابة  وهي  جدا،   عالية 
الجعبري،  مازن  العربية  الدراسات  جمعية  في  الباحث  ويعرف 
االحتالل  لبلدية  تتبع  مراكز  أنها  على  الجماهيرية  المراكز 
عدد  في  سنوات  في  عدة  قبل  أنشئت  إذ  مباشر،  بشكل 
الثقافية  األنشطة  بعض  لتؤدي  القدس  أحياء  من  محدود 
القدس. غربي  أحياء  في  وتحديدا  والجماهيرية،   والفنية 

وتوقع الجعبري أن تبذل بلدية االحتالل جهدا كبيرا من خالل المراكز 
الجماهيرية لعمل أنشطة اجتماعية وثقافية ودينية داخل البلدة 
القديمة، وفي أحياء القدس، األمر الذي قابلته القوى الوطنية في 
القدس بدعوات لمقطاعة المراكز وفعالياتها، إلى جانب الدعوات 
من خالل المساجد كون هذه المراكز ممولة من بلدية االحتالل 
بالمشاركة  تقوم  التي  وهي  االحتاللي  الجهاز  من  جزء  وهي 
القدس. مدينة  من  وتهجيرهم  الفلسطينيين  منازل  هدم   في 

من  بقرار  أنشئت  الجماهيرية  المراكز  أن  الجعبري  وأوضح 
تهويدها  أجل  من  القدس  مدينة  في  العمل  لتركيز  االحتالل 
مدينة  في  العمل  من  الفلسطينية  المؤسسات  ومنع  وأسرلتها 
لتغطي  المراكز  أعداد  بزيادة  وقاموا  نشاطها  فوسعوا  القدس، 

أغلب أحياء شرقي القدس.
وتابع: وفروا للمراكز ميزانيات ضخمة تتجاوز ال15 مليون شيقل 
تغلغلت  وأعمالها، حيث  ثم وسعوا صالحيتها  الواحد،  العام  في 
الرخص،  كمشاكل  البلدية  قضايا  على  وعملت  الناس  بين 
المراكز  أصبحت  ثم  المدارس،  مع  األنشطة  إلى  باإلضافة 
الشرطة  مع  ارتبطوا  ثم  اإلسرائيليين  مع  التطبيع  على  تعمل 
المتعلقة  القضايا  وتتابع  المدارس  التي تعمل مع  الجماهيرية، 

بالشؤون االجتماعية، كي يتغلغلوا بالجسد الفلسطيني.
ويبين الجعبري أن هذه المراكز جاءت نتيجة للهبات الفلسطينية 
في القدس، ال سيما بعد استشهاد الطفل محمد أبو خضير، إذ 
بهدف  المقدسيين  مع  االحتواء  سياسة  اتباع  في  االحتالل  فكر 
األحياء  في  لتغلغلها  نظرا  بالخطرة  إياها  واصفا  أسرلتهم، 

المقدسية من ناحية اجتماعية.
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هذه البنود وغيرها من البنود التفصيلية، التي تتعلق بفئات 
إضافية من الرعايا األجانب الذين يسعون للدخول واإلقامة 
الدائمة”  الطلبات  “ملف  في  مدرجة  الغربية،  الضفة  في 
لجيش االحتالل اإلسرائيلي، والذي تم نشره الشهر الماضي 

وسيدخل حيز التنفيذ في مايو 2022.
الملف، الذي يحمل عنوان “إجراءات دخول وإقامة المهاجرين 
في منطقة الضفة الغربية”، يحدد أيضًا حصة لعدد الطالب 
المؤسسات  في  بالدراسة  لهم  سيسمح  الذين  األجانب 
ذلك،  إلى  باإلضافة  فقط.   150 الفلسطينية:  األكاديمية 
في  الدراسة  مواد  بتقييد  صالحيات  اإلسرائيلي  للجيش 
الجامعات الفلسطينية المفتوحة للطالب األجانب. وسيُطلب 
بلده  اإلسرائيلية في  البعثة  إجراء مقابلة مع  من كل طالب 
االحتالل  جيش  في  مصدر  ذلك  بعد  وسيقوم  كما  األصلي. 
لتحديد  الطالب  ووثائق  المقابلة  نتائج  بموازنة  اإلسرائيلي 

ما إذا كان سيحصل على تأشيرة دخول.
دعوة  المعلقة  والمحاضر  الطالب  وثائق  تتضمن  أن  يجب 
التأشيرات  وستكون  الفلسطينية،  السلطة  من  رسمية 
واحد،  عام  لمدة  صالحة  والمحاضرين  للطالب  األساسية 
ويمكن تمديدها. والحد األقصى لفترة التدريس التي تسمح 
بها إسرائيل للمحاضرين األجانب في الجامعات الفلسطينية 
هي خمس سنوات غير متتالية، بما في ذلك اإلقامة اإللزامية 
لمدة تسعة أشهر في الخارج بعد أول 27 شهرًا من التدريس. 
أما الحد األقصى لفترة الدراسة بالنسبة للطالب األجانب فهو 

وخمس  والماجستير  العليا  الدراسات  لدرجتي  سنوات  أربع 
سنوات لطالب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

عالقات  لها  التي  الدول  مواطني  على  فقط  اإلجراء  ينطبق 
األردن  مثل  دواًل  يستثني  ولكنه  إسرائيل،  مع  دبلوماسية 
ومصر ودول الخليج على الرغم من أن لديهم أيضًا عالقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
تم نشر القانون الجديد، بعد حوالي 15 عامًا شددت خاللها 
مواطني  دخول  على  المفروضة  القيود  تدريجيًا  إسرائيل 
الدول األجنبية إلى الضفة الغربية، بما في ذلك أزواج السكان 
كان  والطالب.  المحاضرين  األعمال،  ورجال  الفلسطينيين 
المقدمة  الفردية  االلتماسات  عشرات  موضوع  التشديد  هذا 
إلى المحكمة العليا على مر السنين. كان رد حكومة االحتالل 
بصدد  كانت  اإلسرائيلية  السلطات  أن  االلتماسات  على 
تأجيل  تم  وبالتالي  الموضوع،  صياغة سياسة جديدة بشأن 

اتخاذ القرار في قضيتهم.
انتظر رافعو القضايا والدعاوى حتى إقرار القرار، الذي جاء 
في  ومؤسساتهم  الفلسطينيين  يحترم حق  لم  بحيث  أخيرا 
العالقات  تطوير  في  واحتياجاتهم  الختياراتهم  وفًقا  العمل 
العالقات  وتوسيع  التدريس  وتعزيز  والتجارية،  االقتصادية 
األكاديمية والمهنية مع الدول األخرى. كان القرار بمثابة 62 
صفحة، مقارنة بأربع صفحات في اإلجراءات السابقة، وزاد 
والعائلية  المدنية  الحياة  في  اإلسرائيلي  الجيش  تدخل  من 
للفلسطينيين، بينما يمنح الصالحيات للضباط اإلسرائيليين 

لتحديد ما يحتاجه الفلسطينيون.
)حتى  اإلقامة  قصيرة  الزيارة  تأشيرات  بين  القرار  يميز 
إضافية(،  أشهر  ثالثة  لمدة  التمديد  إمكانية  مع  أشهر  ثالثة 

والتي يتم إصدارها عند المعبر الحدودي، وتأشيرات اإلقامة 
والتي تتطلب تقديم طلب قبل عدة أشهر. ويحق  الطويلة، 
األقارب  من  وغيرهم  عامًا   16 حتى سن  واألطفال  لألزواج 
األعمال  ورجال  الفلسطينيين  للمقيمين  األولى  الدرجة  من 
لجيش  وثائق  يقدمون  الذين  والصحفيين  والمستثمرين 
اإلعالم  وسائل  في  موظفون  بأنهم  اإلسرائيلي  االحتالل 

الدولية الحصول على تأشيرات إقامة قصيرة.
اإلعالم  وسائل  في  العاملين  الصحفيين  اإلجراء  يذكر  ال 
الفلسطينية أو السياح من الضفة الغربية أو أصدقاء السكان 
السياسية.  والوفود  الزائرين  الفنانين  أو  الفلسطينيين 
في  المذكورة  األطول  اإلقامة  تأشيرات  على  الحاصلون 
في  أجر  بدون  ومتطوعون  وطالب  محاضرون  هم  اإلجراء 
مسموحًا  كان  إذا  ما  إسرائيل  تحدد  فلسطينية  منظمات 
لهم بدعوة متطوعين وموظفين في منظمات دولية ورجال 
أعمال ومستثمرين. يُسمح فقط للهيئة المختصة في جيش 
االحتالل اإلسرائيلي بالبت في مجاالت النشاط “المطلوبة”، 
المتقدمين  دخول  تبرر  التي  االقتصادية  المعايير  هي  وما 

إلى الضفة الغربية.
ويعتمد  الفعلي،  الدخول  يضمن  ال  التأشيرة  على  الحصول 
االلتزام  أن  كما  الحدودي،  المعبر  عند  االستجواب  على 
إلى عام بين عدة فترات من  الخارج لمدة تصل  بالبقاء في 
اإلقامة في الضفة الغربية هو قيد جديد، وسيضر بالنشاط 
االقتصادي لرجال األعمال وأنشطة المنظمات التي يساعدها 

متطوعون.
وأزواج  بنات  هم  التأشيرات  طالبي  من  أخرى  مجموعة 
إقامة  على  للحصول  التقدم  يعتزمون  لفلسطينيين 
التقدم  عليهم  يجب  الغربية،  الضفة  في  فلسطينية 
للحصول على تأشيرة زيارة لمدة ثالثة أشهر أثناء تواجدهم 
تقديم  الغربية،  الضفة  في  وجودهم  وأثناء  الخارج،  في 
طلب الحصول على وضع اإلقامة إلى السلطة الفلسطينية، 
وتحدد إسرائيل ما إذا كان سيتم منحه أم ال. إذا لم يحصلوا 
على موافقة من جيش االحتالل، يجب عليهم المغادرة، ولن 
الضفة  في  وعائالتهم  منازلهم  إلى  بالعودة  لهم  يُسمح 
الغربية إال بعد ستة أشهر - مقارنة بفترة قصيرة جدًا في 

الخارج في اإلجراء السابق.
اإلجراء  ينص  اإلقامة،  على  الحصول  طلب  تقديم  عند 
رفض  يكن  لم  إذا  اإلقامة  تأشيرات  تمديد  سيتم  أنه  على 
الطلب شخصيًا بل سياسيًا )قرار سياسي إسرائيلي شامل 
الفلسطينيين(.  السكان  سجل  إلى  سكان  إضافة  بعدم 
والجيش  المدنية  اإلدارة  للضباط في  الجديد  اإلجراء  يسمح 
يدخلون،  عالية على من  مالية  اإلسرائيلي بفرض ضمانات 

من الممكن أن تتجاوز 70000 شيقل.
السابقة،  اإلجراءات  في  المالية  الضمانات  ذكر  يتم  لم 
المطلوب  األزواج  عدد  يتزايد  كان  السنين  مر  على  ولكن 
اإلجراء  ينشئ  الغربية.  الضفة  دخول  قبل  إيداعها  منهم 
الماضية،  السنوات الست  أيضًا تغييرًا سلبيًا آخر حدث في 

في 9 مارس الجاري كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن إسرائيل ستسمح لمؤسسات 
يقومون  كانوا  إذا  فقط  الخارج  من  محاضرين  بتوظيف  الفلسطينية  العالي  التعليم 
بالتدريس في المجاالت التي تحددها وزارة جيش االحتالل، وإذا كانوا محاضرين وباحثين 
بارزين، حاصلين على درجة الدكتوراه على األقل. وسيتم تقديم طلبات الحصول على 
الطلب. وينص  البلد األصلي لمقدم  القنصليات اإلسرائيلية في  إلى  تأشيرة دخول 
اإلجراء على موافقة مصدر معتمد في جيش االحتالل اإلسرائيلي على دخول المحاضر 
بعد “أن يثبت أن المحاضر يقدم مساهمة في التعليم األكاديمي واقتصاد المنطقة 
الذين  المحاضرين  عدد  تحديد  والتطبيع”. وسيتم  اإلقليمي  والسالم  التعاون  وتعزيز 
سيحصلون على تأشيرة دخول من خالل حصة تحددها إسرائيل، وهي تصل في الوقت 

الحالي إلى مائة.

ترجمة الحدث 

جيش االحتالل يقرر عن جامعات الضفة والسلطة: محاضرون أجانب بعد الفحص

إجراءات إسرائيلية جديدة متعلقة 
بدخول األكاديميين األجانب 

للضفة الغربية

تقرير
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المتجهين  األجانب  دخول  حظر  في  إسرائيل  بدأت  عندما 
الفلسطينية عبر مطار بن غوريون - رغم أن  المناطق  إلى 
اإلجراءات السابقة سمحت بذلك. ال يُسمح لهم اآلن بالدخول 
)جسر  الكرامة  إلى معبر  األردن  مع  الحدودي  المعبر  عبر  إال 

اللنبي( وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة.
تم تضمين القرار أو اإلجراء الجديد في رد حكومة االحتالل 
على االلتماس الذي قدمه المحاميان يوتام بن هيلل وليورا 
2019 ضد القيود وتشديد السياسة. أبلغهم  بيكور في عام 
إلى  اآلن  ترجمته  تمت  قد  اإلجراء  أن  العام  المدعي  مكتب 
باللغة  نشره  مسألة  إلى  يتطرق  لم  لكنه  اإلنجليزية،  اللغة 
“مدى  يوضح  اإلجراء  إن  هيليل  بن  المحامي  وقال  العربية. 
كل  على  السيطرة  في  الرغبة  عن  التخلي  إسرائيل  رفض 

عنصر من حياة الفلسطينيين وعائالتهم”.

ردود فعل
جمعية أساتذة الجامعات الفلسطينية استنكرت قرار االحتالل 
الجامعات  إلى  لالنضمام  األجانب  والطلبة  األكاديميين  منع 
على  مشددة  إسرائيلية  وشروط  قيود  وفرض  الفلسطينية 
العنصري  القرار  هذا  أن  على  مؤكدة  والطلبة،  األكاديميين 
يأتي ضمن جرائم االحتالل بحق التعليم العالي، بل يفضح 
الجامعات  على  يفرضها  التي  والقيود  االحتالل  عنصرية 

الفلسطينية.
وشددت جمعية أساتذة الجامعات على أن هذا القرار يعمل على 
محاولة منع األكاديميين وأساتذة الجامعات والمحاضرين من 
التعسفي  القرار  هذا  وأن  الفلسطينية،  للجامعات  االنضمام 
الفلسطينية،  التعليمية  العملية  ضرب  مواصلة  يستهدف 
والتأثير  الفلسطينية،  الجامعات  عزل  محاولة  يستهدف  كما 
وأن  الفلسطيني،  األكاديمي  والتقدم  التميز  معايير  على 
“مثل هذه القرارات المجحفة لن تؤثر في عزيمتنا وإرادتنا، 
أوتينا  ما  بكل  التعسفية  القرارات  هذه  مواجهة  وسنواصل 

من قوة”.

اإلسرائيلي  العسكري  القرار  رفضها  أعلنت  بيرزيت  جامعة 
بعدد  والمتمثل  الفلسطينية  الجامعات  بحق  والجائر  الجديد 
على  والحصول  الدخول  بشروط  الخاصة  التعليمات  من 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  مكوث  وتأشيرة  عمل،  تصريح 
للتعليم  حضورهم  حال  في  األجانب  والطلبة  لألكاديميين 
الفلسطيني،  العالي  التعليم  مؤسسات  إحدى  في  التعلم  أو 
ويحدد القرار التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 

من األساتذة و150 من الطلبة سنويًا.
ورأت الجامعة أن هذه القرارات والتعليمات الجديدة الصادرة 
حيّز  وستدخل  خاصة،  كراسة  في  االحتالل،  سلطات  عن 
التنفيذ في شهر أيار المقبل، ستشكل تعديًا على حق الجامعة 
في استقطاب الخبرات األكاديمية الدولية، وستضطر أعضاء 
هيئة التدريس والطبة الحاليين إلى ترك البرامج األكاديمية 
من  الجامعة  ن  تمكُّ دون  الحيلولة  وستعني  الجامعة،  في 
وغيرها  تعاونية  علمية  بحوث  وإجراء  جدد  موظفين  تعيين 

من عمليات التواصل والتبادل األكاديمي.
السياسة  إطار  في  يأتي  الجديد  االنتهاك  هذا  أن  وأوضحت 
الفلسطيني،  شعبنا  بحق  االحتالل  يمارسها  التي  العنصرية 
على  قبله  من  المستمرة  االعتداءات  في  أيضا  تتمثل  والتي 
وعلى  عام  بشكل  فلسطين  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
تقييد  سياسة  تتكرس  حيث  خاص،  بشكل  بيرزيت  جامعة 
من  الكفاءات  ومنع  والعزل  والحصار  والحركة  التنقل  حرية 
دخول فلسطين، ما أدى إلى تحويل التعليم في فلسطين إلى 

تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني 
نفسه، وما أدى، كذلك، إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال 
أثَّر بشكل  ما  التواصل، وهو  والحدِّ من قدرتها على  دورها 

واضح على بيئة اإلنتاج المعرفي.
ومن الجدير ذكره، أن شروط االحتالل الجديدة لألكاديميين 
والطلبة األجانب، تنصُّ أن على المتقدِّم بطلب التعليم في 
مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من 
الخارج، التوجّه الى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم، 
إلى  إشارة سافرة  مقابلة، في  ولتُجرى معه  الطلب،  ليقدّم 
إمكانية إجراء تحقيق معه. وكذلك، فإن التأشيرات األساسية 
سنة  لمدّة  المفعول  سارية  ستكون  والمحاضرين  للطلبة 
التعليم  فترة  أن  حين  في  تمديدها،  إمكانية  مع  واحدة، 
في  األجانب  للمحاضرين  بها  إسرائيل  تسمح  التي  القصوى 
متواصلة،  غير  سنوات  خمس  هي  الفلسطينية  الجامعات 
خارج  أشهر  تسعة  مدة  بالمكوث  إلزام  هناك  ذلك  وخالل 

البالد بعد األشهر الـ 27 األولى من نيل تصريح التعليم.
ودعت جامعة بيرزيت جميع المؤسسات األكاديمية ومنظمات 
وتطالب  الرفض،  هذا  في  إليها  لالنضمام  اإلنسان  حقوق 
للقانون  الواضح  االنتهاك  هذا  على  االحتالل  بمحاسبة 
والحق   ،)1949( الرابعة  جنيف  اتفاقية  ذلك  في  بما  الدولي، 
اإلعالن  من   26 المادة  في  عليه  المنصوص  التعليم  في 
العالمي لحقوق اإلنسان )1948( والمادة 13 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966(.
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للقصص  مثاال  السّالم،  عليه  يوسف،  النّبيّ  قصّة  تعدّ 
الّذاتيّة  المعنى  دوائر  على  األفق  المفتوحة  الدّينيّة 
الدّولة  مستوى  )على  والدّوليّة  )األسُِريّة(  واالجتماعيّة 
الواحدة، وعلى مستوى العالقة بين الدّول(، وفيها غوص 
عميق في الّذات اإلنسانيّة وأمراضها النّفسيّة، ومساءلة 
الجنسانيّ  والجماعيّ  الكليّ  والجماعيّ  الفرديّ  الوعي 
اّلتي جاءت في سياق  )الرّجال والنّساء(، وتكشف القصّة 
الكريم عن  القرآن  واحد غير موزّعة على عدّة سور في 
تحت  ووقوعها  بنفسها،  وعالقتها  بغيرها  الّذات  عالقة 
أو  الخاصّة،  اختياراتها  بفعل  المباشرة  المسؤوليّة  طائلة 
ما دفعت إليه دفعا لتختاره مستعدّة لدفع ثمن هذا االختيار 
في الحالتين، عدا أّن القصّة »مثال للعّفة والنّصح للسّيّد 

وللمجتمع«]1[. والرّئيس 
سياسيّة،  أبعادا  القصّة  هذه  في  السّياسيّ  ويرى 
واالقتصاديّ يقرأ فيها نظريّة اقتصاديّة، واإلداريّ يلمح 
البشريّة  الموارد  إدارة  في  سواء  اإلدارة،  من  آفاقا  فيها 
تربويّة،  نظريّات  منها  يستشفّ  والتّربويّ  المادّيّة،  أو 
الخاصّة  لثقافة  أنثروبولوجيا  فيها  يرى  االجتماع  وعالم 
والجماعيّ  الفرديّ  التّفكير  وتفسير  النّخبة،  ومجتمع 
بالحاجات  الّذاتيّ  والهوس  الخاصّة،  الحاجة  على  المبنيّ 
الملحّة، وصوت الغريزة، وما إلى ذلك من مباحث مشتركة 

مع علم النّفس كذلك]2[.
كما أّن هذه القصّة تُقرأ على مستويين على أقّل تقدير؛ 
من  يرفع  رمزيّ  ومستوى  مباشر،  حقيقيّ  مستوى 
الّثقافيّ  السّياق  ضمن  الّلغويّ  الخطاب  في  شعريّتها 
القصّة على مجموعة من  اّلذي توّظف فيه، فقد اشتملت 
والباب  كالقميص  التّأويل،  من  أبعادا  تأخذ  اّلتي  الرّموز 
الرّجل  وعالقة  والحاكم،  النّساء،  ومجلس  والسّّكين، 
الحاكمة  بالمرأة، والشّهوة وحدودها وتداعياتها، والّطبقة 
واالستغالل  البشر  وبيع  واألحالم  والجبّ  وسلوكيّاتها، 
ممّا  وثقافيّة  لغويّة  دواّل  من  ذلك  إلى  وما  والرّحلة، 
غير  عامّة  معرفيّة  آفاق  ذات  مدلوالت  إلى  يتحوّل 
مقصورة على فضاء القصّة أو المجتمع اّلذي وجدت فيه، 
تشتمل  تمثيليّة  أو  كليّة  استعارة  نفسها  القصّة  لتصبح 

على استعارات فرعيّة تؤدّي وظائف دالليّة.

ومحّطات  مفاصل  من  فيها  وما  القصّة]3[  هذه  بنية  إّن 
تعبّر  جديدة  معاني  لتحمل  البناء  وإعادة  للتّفكيك  تصلح 
عن أفكار المجتمع، أيّ مجتمع، ومن هنا تكتسب أوّال هذه 
المشاكل  لمعالجتها  الشّاملة،  اإلنسانيّة  الصّفة  القصّة 
تلك  مختلفة،  حاالت  في  البشر  اجتماع  عن  النّاشئة 
المجتمعات  اّلتي لم تتغيّر، وبقيت هي هي في  المشاكل 
الحديثة، ففي الحقيقة لم يتغيّر سوى الوسائل والشّكل 
واألمراض  والّذاتيّة  البشريّة  الحاجة  كنه  أمّا  الخارجيّ، 
هذه  عبّرت  فقد  تتالشى،  ولن  تتالش  لم  النّفسيّة 
تفارق  ال  اّلتي  المشاكل  من  االستمرار  ذلك  عن  القصّة 
البشر، ومن هنا أيضا اكتسبت القصّة صفة الخلود ودوام 

الحضور في التفكير البشري.
المستويات في  وقد حظيت قصّة يوسف بتوظيف متعدّد 
الشّعر الحديث، وقرأها الشّعراء قراءات إبداعيّة متنوّعة 
تخدم النّصّ اّلذي وجدت فيه، ولعّله يصعب تتبّع تناصّ 
الشّعراء مع هذه القصّة الدّينيّة اّلتي لم يقتصر ورودها 
عن  الحديث  سأقصر  أنّني  إاّل  وحده،  الكريم  القرآن  على 
لمحمود  شعريّة  نماذج  على  الحديث  الشّعر  في  ورودها 
وسلطان  نزّال  وفاطمة  الرّيشة  حلمي  ومحمّد  درويش 
نظرًا  سابقًا،  كتبتُها  كنتُ  نصوص  ومن  القيسي]4[ 
هذه  حملته  اّلذي  الجديد  والمعنى  والتّنوّع  لالختالف 

النّصوص اّلتي استندت على هذه القصّة.
محمود درويش واالستغراق االستعاريّ:

القصّة  هذه  وّظفت  اّلتي  الشّعريّة  النّماذج  أبرز  لعّل 
أبي«]5[،  يا  »أنا يوسف  في شعر محمود درويش قصيدة 
ووردت في ديوان »ورد أقّل« اّلذي صدر عام 1986، وحازت 
هذه القصيدة شهرة واسعة عندما غنّاها الفنّان الّلبناني 
مارسيل خليفة، واشتعل حينها الجدل حول شرعيّة تلحين 
ما ورد في القصيدة من نصّ قرآنيّ، ومن َثم غناؤه]6[.

عن  القصيدة  هذه  في  درويش  محمود  الشّاعر  يبتعد  لم 
صورة يوسف في القصّة الدّينيّة، بل بقيت الصّورة كما 
النّاس  أقرب  عليه، من  المجنيّ  البريء  ذلك  يوسف  هي، 
وكبيرًا،  صغيرًا  وحاربوه  العداء  ناصبوه  اّلذين  إخوته  له، 
كان  يوسف  بدم  المتّهم  ذلك  الّذئب  أّن  الشّاعر  فيرى 
إاّل أن قصّ حلمه عليهم،  أرحم منهم، وما كانت جريرته 
القرآنيّة:  اآلية  بتضمين  الدّرويشيّ  النّصّ  ينتهي  وهنا 
»إنّي رأيت أحد عشر كوكبَا والشّمس والقمر رأيتهم لي 

ساجدين«.

النّصّ  هذا  في  درويش  محمود  قدّمه  اّلذي  الجديد  فما 
ليطوّر في معنى النّصّ القرآنيّ؟

لقد عمد درويش إلى استعارة بطل القصّة الدّينية ليكون 
رمزًا للفلسطينيّ اّلذي تشتّت في المنافي وضاق به ذرعًا 
خاصّة،  بفكرة  محكومًا  الشّاعر  كان  وهنا  العرب،  إخوتُه 
العذاب  وقصّة  يوسف  النّبيّ  قصّة  بين  التّشابه  مبرزًا 
الفلسطينيّ إلى حدّ التّطابق التّامّ ليصبح الفلسطينيّ 
استعاريّ  نحو  على  به  مرّ  فقد  الحديث،  العصر  يوسف 
متطابق كّل ما مرّ بيوسف، من المكيدة حتّى الوقوع في 
»على  يصبح  ولم  يوسف  نجا  كما  ينج  لم  لكنّه  الجُبّ، 
خزائن األرض«، وانفتح النّصّ على المأساة اّلتي لم تنته 

إلى اآلن.
ويستخلصها  اإلنسانيّة  التّجربة  يعمّق  درويش  كان  لقد 
الفرديّة  الّذات  يتجاوز  شاماًل  بعدًا  لتأخذ  للفلسطينيّ، 
لتكون  فلسطينيًّا  تكون  أن  فيكفي  الجماعيّة،  الّذات  إلى 

يوسف.
الكينونة  في  األصوات  واختالط  الرّيشة  حلمي  محمّد 

الواحدة:
تجليًّا  وجدت  يوسف  قصّة  في  النّظر  من  الزّاوية  هذه 
الرّيشة  حلمي  محمّد  الشّاعر  عند  مختلفًا  آخر  شعريًّا 
في ديوانه »أيّها الشّاعر فيّ«]7[، فقد عمد الشّاعر في 
قصديّة واضحة إلى التّالعب في القصّة القرآنيّة تالعبًا 
المؤنت،  المذّكر وذّكر  أنّث  إبداعيًّا طريفًا وظريفًا، بحيث 
لهذه  الدّاعي  فما  زليخَ،  وزليخة  يوسفة،  يوسف  فصار 

الّلعبة النّصّيّة اّلتي لجأ إليها الشّاعر؟
ضميرا  وأصبح  بالمؤنّث،  المذّكر  النّصّ  في  التبس 
مع  زليخ،  زليخة/  تماهت  بحيث  تمامًا  متداخليْن  الخطاب 
يوسف/ يوسفة، واندمج الصّوت مع صوت الشّاعر فأصبح 
الّثالثة واحدًا، ال تدري من المتحدّث ومن المُصغي، ليبرز 
من  متخّلصًا  الرّيشة  الشّاعر  صوت  النّصّ  نهاية  في 
»أظنّ  ليقول:  والصّوت  الكينونة  في  االندماجيّة  هذه 
الشّعريّة  الجملة  هذه  إّن  فعلتُ«.  ما  شاعرا-   – أنا  ألنّي 
فقد  النّصّ،  في  لوجودها  نظرًا  تركيبتها،  في  غريبة 
بأّن  المتّصل  الضّمير  في  مرّات؛  أربع  الّذات  فيها  وردت 
جاء  اّلذي  )شاعر(  وبلفظ  )أنا(،  المنفصل  وبالضّمير  )ي(، 
وكأنّه  )فعلتُ(،  الفعل  في  المتّصل  وبالضّمير  معترضًا، 
أراد أن يقول إنّه هو نفسه كّل هؤالء الواردين في النّصّ 
اّلذي  بيرون(  وجوان  ويوسف،  وزليخة،  الرّيشة،  )الشّاعر 

فراس حج محمد| فلسطين

توظيف قّصة النبّي يوسف 
في الشعر الحديث

ثقافة

محمّد  نجيب  القديم،  التّاريخيّ  محيطه  في  العربيّ  الشّعر   ]1[
البيهيتي، دار الّثقافة، الدّار البيضاء، ط1، 1987، )ص208(.

القرآن  ليست مقصورة على  القصّة  أّن هذه  إلى  اإلشارة  تنبغي   ]2[
ينظر:  جدّا.  مختلفة  بوقائع  ولكنّها  التّوراة،  في  وردت  فقد  الكريم، 

المرجع السّابق، )ص203-208(.

فعال،  القصّة  هذه  حّققت  »وقد  بقوله:  القصّة  البيهيتي  يصف   ]3[
الدّينيّ، فهي مستوفاة  وهي وحي من اهلل، أحسن صورة للقصص 
السّابق،  المرجع  ينظر  والحّل«.  والعقدة  التّمهيد  من  األركان 

)ص207(.

موسى  للشاعر  »يوسف«  قصيدة  إلى  اإلشارة  المناسب  من  لعّله   ]4[
بزيع،  شوقي  الّلبنانيّ  للشّاعر  يوسف«  »قمصان  وقصيدة  حوامده 
وقصيدة أحمد دحبور »نهار غير هذا«، وأشار النّاقد عادل األسطة إلى 
توظيف الشّاعر دحبور لقصّة يوسف في هذه القصيدة بمقال )لست 
الفلسطينيّة  األيّام  صحيفة  في  نشر  راودتني(،  ما  وزليخة  يوسف 
»نهد  كتابه  في  البرقاوي  أحمد  الدّكتور  ويذكر   .)18/6/2017(
األرض«: »وأنا باألصل ال أحبّ يوسف، ألنّه كان قاسيا جدّا مع المرأة 
اّلتي أحبّته، وديواني األوّل يحتوي على قصيدة »براءة« مطلعها: ما 

أنا يوسف يا بني أمّي«. )ص114(.

بيروت، ط1،  العودة،  دار  الّثاني،  المجّلد  ديوان محمود درويش،   .]5[
1994، )ص359(.

]6[ على الرّغم من أّن الفنّان السّوريّ صباح فخري سبق أن غنّى 
المقاطع  أحد  الصّبر وهى منّي«، وفي  أغنية »يا صاح  قبل مارسيل 
وّظف اآلية القرآنيّة الكريمة »إنّا أعطيناك الكوثر« في سياق الغزل: 
أيّ  الكوثر«، ولم ترفع ضدّه  إنّا أعطيناك  »مكتوب على درّ مبسمه 
أو محاكمة، كما حدث مع مارسيل خليفة. وقد نشرت صحيفة  دعوى 
الّلندنيّة جانبا من محاكمة مارسيل، ومرافعته أمام المحكمة.  الحياة 

ينظر الصحيفة، عدد: 13417، 2/12/1999، )ص4(.

]7[. »أيّها الشّاعر فيّ«، )شذرات شعريّة(، بيت الشّعر في فلسطين، 
رام اهلل، ط1، 2015، والنّصّ دون عنوان، )ص68(.
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يتناصّ معه أيضًا في قوله »ليت للنّساء جميعًا فمًا واحدًا 
في  هكذا  النّصّ  هذا  ليصبح  واسترحتُ«،  قبّلته  كنت 
نصّ الرّيشة: »أما كان للشّعر هذا فم واحد كنت قبّلته 

واسترحتُ«.
يحيل  إبداعيًّا  منتجًا  النّصّ  هذا  في  الرّيشة  حّقق  لقد 
المقصد  في  ليس  معها  ويختلف  الدّينيّة،  القصّة  إلى 
وتحوّلت  كذلك،  التّركيبيّة  البنية  في  بل  فقط،  والمعنى 
باأليقونات،  أشبه  عامّة  إنسانيّة  رموز  إلى  الشّخصيّات 
عند  ورد  كما  المعنى  متطابقة  استعارة  مجرّد  وليس 

الشّاعر محمود درويش.
اإلبداعيّة  منطلقاته  النّصّين  من  لكّل  أّن  في  شكّ  وال 
أحال  وإْن  لذاته،  منتميًا  النّصّ  تجعل  اّلتي  والفكريّة 
الشّاعر  جعل  ما  هذا  خارجيّة.  معرفيّة  إشارات  إلى 
القميص، فال ضرورة معنويّة له،  درويش يبتعد عن داّل 
ومشهد  اإلغواء  لحظة  على  الرّيشة  نصّ  يرتكز  فحين 
والّذكوريّة  األنثويّة  الرّغبات  واختالط  القميص،  قدّ 

والشّعريّة.
فاطمة نزّال واختيار الفعل بعيدا عن اإلغواء:

هذه المشهديّة الدراميّة الحاملة للتّرّقب والدّهشة تدفع 
في  »نهاية«]8[  بعنوان  نصّ  في  نزّال  فاطمة  الشّاعرة 
ديوانها »اصعد إلى عليائك فيّ« إلى بناء النّصّ مفارقة 
اإلحالة المعرفيّة، فتنفي التّشابه بينها وبين امرأة العزيز 
اإلغواء  جاعلة  يوسف،  وبين  المفترض(  )المخاطب  وبينه 
اإلغواء  لعالم  وليس  الكتابة،  لعالم  منتميًا  معنويًّا  فعاًل 
األنثويّ، كما هو في القصّة الدّينية، عدا ذلك، فإنّها لم 
توصد الباب، ولم تقل »هيت لك«، كما قالت امرأة العزيز، 
أيضًا، بل قالت: »إن استبقت  الرّيشة  وكما ورد في نصّ 
الباب فهو مشرّعٌ/ لكن ال ترجو إيابًا لقلب/ أوصدته بوجه 
الرّيح...«. لقد جعلت له الحرّيّة الكاملة في االختيار، فلم 
يحدث فعل الغصب واإلجبار، كما هو في القصّة الدّينيّة. 
عاطفيّ  اختبار  أمام  لوجه  وجهًا  المخاطب  وضعت  إنّها 

إنسانيّ، حتّى ال يظّل يثرثر بابتهاالته الفارغة.
غابت  فقد  هنا،  الشّخوص  وأدوار  للقصّة  قلب  ثمّة 
شخصيّة يوسف وأصبح ظاّلً باهتًا، صامتًا، ال يفعل شيئًا، 
ومسلوب اإلرادة كليًّا، ووحدها الشّاعرة/ زليخة اّلتي كانت 
حاضرة، وال تخاف من أيّ شيء قد يقال على ألسنة نساء 
القرآنية  القصة  في  كما  الباب  تغلق  لم  لذلك  المدينة، 

»وغّلقتِ األبواب«.
سلطان القيسي واالنشغال بالسّؤال الفلسفيّ:

في النّصوص السّابقة ثمّة معنى جامع في الدّوران حول 
شخصيّة زليخة أو يوسف بمقاربات إبداعيّة اختلف بعضها 
عن بعض، ولكنّها اتّفقت في بؤرة من المعنى، وخاصّة 
في نصّيّ الرّيشة وفاطمة نزال، وظّل المعنى استعاريًّا 

عند درويش، فكيف جاءت القصة في شعر سلطان القيسي 
النّبيّ«]9[؟ »بائع 

زعر«  بن  »مالك  شخصيّة  من  القيسي  سلطان  اتّخذ 
بدءا من  للعزيز مرتكزا نصّيّا  باع يوسف  اّلذي  الشّخص 
االغتراب  في  النّبيّ  تجربة  استلهام  إلى  الدّيوان  عنوان 
والغربة والقلق الوجوديّ ومساءلة الحاضر من خالل نصّ 
جعل  القيسي  أّن  إلى  اإلشارة  مع  النّبيّ«،  وبائع  »غودو 
مفتتح الدّيوان اآلية »وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزّاهدين«]10[. وفي قراءة سابقة أشرتُ 
إلى »أن الشّاعر جعل هذه القصّة هي الفضاء األعمّ اّلذي 
هذا  عند  أتوّقف  ولم  الدّيوان«]11[.  نصوص  كّل  يشمل 
التّوظيف للقصّة في تلك القراءة. هنا أحاول أن أرى كيف 

جاء هذا التّناصّ؟ وكيف افترق عن النّصوص السّابقة؟
اسما  مذكورة  غير  قصصيّة  شخصيّة  الشّاعر  يلتقط 
الخارجة  التّفسيرات  إلى  وتحيل  القرآنيّ،  النّصّ  في 
مباشرة  يبيعوه  لم  يوسف  فإخوة  النّصّيّة،  البنية  عن 
بائع  لشخصيّة  األوّليّة  المالمح  تبرز  وهنا  مصر،  لعزيز 
بيع  في  أخالقيّا  ال  عمال  يمارس  شخصا  بوصفه  النّبيّ، 
معدودة«،  دراهم  بخس  »ثمن  مقابل  واسترقاقهم  البشر 
قرن  وقد  البائع،  لهذا  والمهانة  الضِّعة  في  إمعان  وهذا 
الشّاعر القيسي بين هذه الشّخصيّة وشخصيّة »غودو« 
صموئيل  للكاتب  غودو«  انتظار  »في  مسرحيّة  بطل 
الرّمزيّ«  »التوليف  يشبه  ما  إلى  القيسي  فيعمد  بكيت، 
شخصيّة  في  الرّمزين  ليجمع  االستعاريّ«  »التّلفيق  أو 
واحدة، اتفقت على أن تمارس أفعاال غير أخالقيّة كما جاء 

في نصّ القيسي، فغودو:
لن يجيء إلى مضاربنا إذن إاّل إذا نفدت جيوبه.

سيجيء حتما كي يبيع األنبياء جميعهم
ويعود »للدّيسكو« يجرّ وراءه أحالمنا

غير  فعله  فاق في  فقد  كّلهم،  لألنبياء  بائعا  غدا »غودو« 
على  بل  واحدا،  نبيّا  باع  اّلذي  زعر  بن  مالك  األخالقيّ 
السّاعات/ قبّل رأس  العكس فقد »عاد كما تعود عقارب 
باحثا  مستغّلة،  شخصيّة  »غودو«  ليظهر  نادما«،  يوسف 
أجل  من  القوم  جيوب  يفرغ  الشّخصيّة،  مصالحه  عن 
إلى  تحولت  اّلتي  الجماهير  بأحالم  ديسكو، مضحّيا  حفلة 

خيبات. 
السّياق  في  مهملة  شخصيّة  القيسي  يختار  هكذا 
فكرة  تؤدّي  محوريّة،  ويجعلها  األصليّ،  القصصيّ 
النّظرة  متجاوزا  السّابقة،  النّصوص  في  هو  ممّا  أعمّ 
كما  اإلغواء  فكرة  حول  تدور  اّلتي  القصّة  في  التّقليديّة 
هو عند الرّيشة وعند فاطمة نزّال، وإن كان إغواء كتابيّا 
إبداعيّا، متقاطعا مع فكرة المأساة الجمعيّة كما جاءت عند 
الفلسطينيّ  بمصير  مرتبطة  كانت  وإن  درويش،  محمود 
مادونا  الّلبنانيّة  الكاتبة  ترى  كما  أنّها،  إاّل  درويش،  عند 
عسكر، جاءت في نصّ القيسي شاملة للمصير اإلنسانيّ 
يحكي  القيسي  سلطان  الشّاعر  أّن  في  ريب  »وال  كّله، 
أكثر  الفكرة  يوسّع  أنّه  إاّل  الفلسطينيّ،  الشّعب  معاناة 
ألنّه  األشمل،  اإلنسانيّ  الواقع  لتطال  عميقًا  بها  ويذهب 
تطال  رؤيويّة،  داللة  له  اّلذي  )نبيّ(  مصطلح  استخدم 

اإلنسانيّة كّلها«]12[.
يوسف غير البريء من نوازعه الغريزيّة

كّل  ذهني  إلى  تداعت  الشّعريّة  القراءة  لهذا  أعدّ  وأنا 
سيّدنا  قصّة  مع  وتناصّت  كتبتها  اّلتي  النّصوص  تلك 
مختلفة  نصوص]13[،  أربعة  وهي  السّالم،  عليه  يوسف 
»ال  بعنوان  وهو  األوّل  النّصّ  في  والمعنى،  الهدف  في 

أحد بريئا«]14[، فيوسف العصر الحديث ليس كما هو في 
القصّة القرآنيّة، بل إنّه متّهم، بل ليس متّهمًا وحسب، 
أن  استحقّ  ولذلك  عنه،  باحثًا  اإلثم  في  وواقع  جانٍ  بل 

يرمى في الجُبّ]15[:
رأيت يوسف ناعيا يبكي قتيل سكرتِه وتاه في األمواج تاه

وإخوته توّلوا راحلينْ
تركوه في جبّ المهامه مستكينْ

الرّكبان وحدّثوا 
عن ولد وسيٍم أغرى الّذئاب بكّل دمْ

فهذا اليوسفُ الباغي وهذا بعضُ ما صنعت يداه
وفي النّصّ الّثاني المصوغ على لسان امرأة جعلتُها تقدّ 
هو،  قميصه  وليس  هي،  قميصها  ُقبُل،  من  القميص  له 

كما في القصّة الدّينيّة:
تعاَل

كي أقدّ لكَ القميصَ من ُقبٍُل
وأفتحُ هذا الصّدر لكْ

واتْرُكْ جنونكَ كي يمارسني معكْ
وفي النّصّ الّثالث، يكون ما لم يكن في القصّة القرآنيّة، 
يوسف  بصوت  المتلبّس  الشّاعر  المتحدّث/  يكتفي  حيث 
المرأة  زليخة/  المقابل/  الّطرف  أّن  مع  دبقة«،  »بقبلة 
»هيت  له  تقل  لم  ولكنّها  األبواب،  غّلقت  قد  المقصودة 
يكون،  لن  ولكن  الفعل،  على  بينهما  الرّغبة  لوجود  لك«، 
لينتهي النّصّ كاشفًا عن العجز في هذا السّطر الشّعريّ: 
»وأقول للشّباك واألبواب: ما نفعُ أنّك مغلقْة؟«، لقد كان 
هناك  فليس  يحدث،  لم  ولكنّه  للفعل،  مهيّئًا  شيء  كّل 

حاجة، ألن تغلق األبواب والشّبابيك إذْن.
النّسوة  مشهد  على  فيه  رّكزت  فقد  الرّابع،  النّصّ  أمّا 
الاّلتي قّطعن أيديهنّ في القصّة القرآنيّة، ولكنّهنّ في 
هذا النّصّ يختلفن اختالفا كليّا، بحيث أصبحن أكثر مكرا 

وقدرة على تجاوز التّجربة اّلتي كانت مؤلمة لهنّ:
نسوة المدينة يصنعن كّل يوم شاعرا ونبيّا

ال يحفلن بيوسف في طرقات المدينةِ
كّل صباح ومساْء

نسين السّكاكين على قارعة النّصوصْ
لعّل سارقا يقطع وحشة الّليِل

فيسرق نصف أنثى.
من  اإلغواء  لفعل  عودة  ثمّة  األربعة  النّصوص  هذه  في 
وتجمع  المدينة(،  ونسوة  وزليخة  )يوسف  الثالثة  أطرافه 
يعد  لم  اّلذي  ليوسف  سلبيّة  صورة  على  النّصوص  هذه 
بل  اختياريّا  ليكون  القميص«،  »قدّ  فعل  وانقلب  بريئا، 
دافعا للمرأة، مقدّمة لفعل اإلغواء المتحّقق كليّا أو جزئيّا 
الصّورة  تلك  مع  الّظاهر  في  متّفقا  النّصوص،  هذه  في 
الرّيشة  حلمي  محمّد  الشّاعرين  كال  استعارها  اّلتي 
وفاطمة نزّال، ومفترقا عن صورة المأساة الجماعيّة عند 

الشّاعرين درويش والقيسي.
جزء  وهي  هنا،  المختارة  النّصوص  هذه  أّن  في  شكّ  ال 
غنيّة  الدّينيّة  القصّة  أّن  تبيّن  ومتعدد،  كثير  من فيض 
تفتح  بحيث  ورمزيّتها،  استعاريّتها  في  كثيفة  الدّاللة، 
ولتتحوّل  المحدود،  غير  التّوظيف  من  واسعة  مجاالت 
على  ومفتوحة  زاخرة  إبداعيّة  أيقونات  إلى  عناصرها  كّل 
والعزيز  وبائعه،  فيوسف  والتّصريف،  والتّفسير  التّأويل 
وامرأته، والباب والقميص، تتعدّى الّثبات النّصّيّ ليكون 
تمنح  وداللة  رمزيّات  من  فيها  ما  تفجير  الشّاعر  بمقدور 
مهمّ  جانب  وهذا  إبداعيًّا،  وتجليًّا  ثراء  الشّعريّ  النّصّ 

من جوانب شعريّة القرآن الكريم.

 ،2017 ]8[. »اصعد إلى عليائكَ فيّ«، مكتبة كّل شيء، حيفا، ط1، 
)ص37(.

عمان،  والتّوزيع،  والنّشر  للتّرجمات  موزاييك  النّبيّ«،  »بائع   .]9[
ط1، )ص73(.

]10[ سورة يوسف، اآلية )20(.

للفلسطيني  النّبيّ  بائع  ديوان  في  المعرفيّة  »األنساق  مقال   .]11[
سلطان القيسي«، صحيفة القدس العربيّ، عدد، 8-12-2016.

انتظار  القيسي..  سلطان  للشّاعر  النّبيّ  وبائع  »غودو...   .]12[
الوهم«، صحيفة الرّأي األردنيّة، عدد 6-8-2016.

 ]13[. ثالثة نصوص منها غير منشورة.

 ،2019 ط1،  اهلل،  رام  طباق،  دار  الرّثاء،  يشبه  ما  ديوان   .]14[  
)ص83-85(

 ]15[. السّابق، )ص 85(، خاتمة القصيدة.
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 تصدر عن شركة الحدث لإلعالم والطباعة والنشر

متعددة  اللقاءات  تالحقت 
الشيخ  شرم  في  األطراف 
وغاب  والنقب،  والعقبة 
الحضور الرسمي الفلسطيني 
لقاءات  من  إال  جميعا،  عنها 
أداها  ثنائية  تعويضية 
األردني  العاهل  مشكورا 
فضّل  ألنه  مشكورا  وأقول 
النقب”،  “قمة  على  اهلل  رام 
الخارجية  وزير  وسبقه 
األمريكي الذي كانت زيارته لمجرد القول إنكم في البال، 
مع طلبات يعرف هو أكثر من غيره عدم قدرة السلطة على 

تلبيتها.
التي  المكثفة  اللقاءات  عن  السلطة  أو  المنظمة  غياب 
حضور  مع  تزامن  الماضية  القليلة  األيام  خالل  تمت 
حددها  األولى  وسيلتين،  عبر  الفلسطينية  للقضية  قوي 
استبعاد  إن  قال  حين  برنياع  ناحوم  اإلسرائيلي  الكاتب 
العفولة  إلى ظهورهم في  أدى  الموائد  الفلسطينيين عن 
وبئر السبع والقدس، ذلك قبل موقعة بني براك والهجوم 

الدموي على جنين.
كي  السلطة  من  الطلبات  تكاثر  فهي  الثانية  الوسيلة  أما 

تعمل على التهدئة خصوصا في شهر رمضان.
وراء  الواقع، فال هي  بهما في  للسلطة  الوسيلتان ال صلة 
لوسائل  بمالكة  هي  وال  استنكرتها،  بل  الكبرى  العمليات 

التهدئة. تحقيق 

المشهد السياسي اآلن أفرز مقوالت تحتاج إلى تدقيق، منها 
اإلقليمية  التطورات  من  األكبر  الكاسب  هي  إسرائيل  أن 
وزراء  أربعة  فيه  يشارك  اجتماعا  تنظم  فها هي  والدولية 
خارجية عرب إلى جوار ضريح بن غوريون، وها هي تدخل 
أنها  رغم  وأوكرانيا  روسيا  بين  بوساطة  العالمي  الحيز 
باهتة من كل النواحي، وها هي تدعي تأسيس ناتو شرق 
هي..  وها  هي..  وها  المركزية  القوة  فيه  تكون  أوسطي 
ووزرائها  جنراالتها  يؤديه  ممل  تباهٍ  من  يُقرأ  مما  الخ. 
يلغي  ال  ذلك  أن  غير   ، مستوياتها  كل  على  والمسؤولون 
اإلسرائيليين  القادة  مضاجع  تقض  التي  األهم  الحقيقة 
وال ينفع معها كل الذي يُتباهى به، والحقيقة األهم هي 
تحتلنا  إسرائيل  أن  أولها  متصلة  حقائق  جملة  الواقع  في 
أو  حي  يخُل  لم  إذ  طبيعي  غير  أمر  وهذا  ذاتها،  وتحتل 
شارع إسرائيلي من جنود وبنادق، والذين هم تحت السالح 
عالية  مئوية  نسبة  يشكلون  وضرورة،  كواجب  ويحملونه 
العميق  للقلق  ناجع  عالج  ال  وثانيها  السكان،  عديد  من 
والشامل الذي يعلن عنه القادة اإلسرائيليون أنفسهم من 
غزة المحاصرة واحتماالت انفجارها في أي وقت إلى الضفة 
الشرق،  “دونباس”  أنها  لو  كما  والبنادق  بالحواجز  المليئة 
مصر  مطالبة  مع  ذلك  الحالتين،  بين  الهائلة  الفوارق  مع 
بالتوسط لتهدئة غزة واألردن لتهدئة الضفة،  والمحصلة 

للجميع. معروفة 
واسع  لدى قطاع  تنامي شعور  آخرها،  تكون  وقد ال  ثالثها 
غير  مكان  أي  إلى  الجهد  تصدير  بأن  اإلسرائيليين  من 
لن  الفلسطينيين،  مع  السياسي  الحل  أي  الصحيح  مكانه 

يجلب األمن واألمان فهو مجرد بناء على رمال تذروه هبة 
ريح.

مقومات  تمتلك  التي  العميقة  القضية  مفاعيل  هي  هذه 
يتحدون  الذين  أجيالها  من  ذاتها، وخصوصا  من  حضورها 
ويتحقق  االحتالل  يزول  حين  إال  يهدأوا  ال  بأن  يقين  على 

السالم الذي يرضى عنه الفلسطينيون ويقبلون به.

الحضور القوي للقضية العميقة 
والغياب الملفت لممثليها

بقلم: نبيل عمرو

إضاءات
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