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رأي الحدث

روال سرحان

البروباغندا المضادة ..من الشارع إلى السياسي

منتج للفعل ومؤسس لنموه،
ال جديد في أن الشارع هو أحد مصادر المعلومة،
ٍ
كمكان ٍ
ِ
للبحث عن الحقيقة أو الوصول إليها ،أو التعبير عن
باعتباره الفضاء العام المشترك
خالص لكنه محصو ٌر في كينونته الجامدة الصنمية،
كفضاء،
والشارع
تجلياتها الوجودية.
ُ
ٍ
الشخوص فيه ،حيث باإلمكان ممارسة الحق في التعبير عن الرأي
عر ُف كذلك بحركة
ِ
ُي َّ
منح الشرعية أو سحبها عبر التأييدِ أو االحتجاج ،من قبيل
في
المتمثلة
تجالياته
بأقصى
ِ
تلك المتضامنة مع أسير ،أو تلك المتجهة نحو المقبرة في جنازة شهيد ،أو أخرى احتجاج ًا
ال حر ًا متمث ً
على قانون ،أو فع ً
تأمل في
ال في المواجهة المباشرة مع العدو ،أو حتى فع َل ٍ
السياق المجتمعي وتبدالته الطارئة على األصيلة.
وعلى الرغم من ظرفية وراهنية العديد من القضايا المعبر عنها “شارعيا” ،إال أنها أسست
عبر مشاهد رئيسة خالل الشهر الماضي ،في السياق الفلسطيني ،لــ”بروباغندا الشارع”،
والتي تأخذ وصفها من مكان نشأتها ،وهو مكان نشأة المعلومة باألساس .وإذا ما أخذنا
ما كان عليه أصل تعريف البروباغندا ،دون إسقاط قيم معيارية على التعريف بوصفه
فع ً
ال خبيثا أو شرير ًا ،فإننا أمام فن باألساس هدفه اإلقناع ،لتكون البروباغندا هي “فن
اإلقناع” .بما يعني تحقيق الغاية عبر توظيف المعلومة عبر وسائل إعالمية ودعائية لخدمة
قضية ما وفي مواجهة النظرة األحادية الموجهة من النظام السياسي إلى الداخل المحلي
من أعلى إلى أسفل ،أو من الداخل إلى الخارج في سياق من هنا إلى هناك .وليتم التمكن
من موضعتها من جديد في سياقات أكثر أصالنية متعلقة بإيصال رسالة الشارع إلى

السياسي ،ومن الداخلِ إلى الداخل ،من أسفل إلى أعلى ،كما هو نسق صحة األشياء
ومشروعيتها.
مشهدان وحدثان رئيسيان أساسا فلسطينيا لبروباغندا مضادة لبروباغندا الحكومة في
مسألة الضمان االجتماعي :األول مشهد الجماهير المحتشدة ضد القانون في أكثر من
مكان وباختالف األزمنة المتركزة فترة ما بعد إقراره ،والمشهد الثاني في مدينة الخليل ضد
الوزير حسين األعرج ،الذي وظفت الجماهير تصريحاته كنوع من البروباغاندا المضادة
لبروغاندا سنوات الضياع التي أسست لها أوسلو ،وحجمت ثقافة المشاركة المجتمعية
االحتجاجية.
في هذين المشهدين كنا أمام ثقافة جديدة توائم ما بين النضال اإللكتروني والنضال
االجتماعي.
لقد تظافرت مشاعر المهانة لدى المواطن مع حالة اإلحباط السياسي والتراجع االقتصادي
والتقهقر االجتماعي ،مع إمكانية نجاح إعادة تأسيس معايير المواجهة اإلعالمية والدعائية
ضد المتسببين بحالة الترهل والتيه التي نعيشها.
وليتم أيض ًا تأسيس مفهوم البروغاندا في مواجهة التعريفات السلبية له القائمة على أساس
احتكار النظام لمفهوم “البروباغندا السياسي” كفعل ذي مآرب تضليلية .إن الحكم على
“بروباغندا الشارع” هي على عكس ما تقتضيه “بروباغندا السياسي” من تعليم للناس
فيما ُيفكرون ،لتعليم القائمين على السلطة كيف ُيفكرون في الشعب.

الضمان االجتماعي في فلسطين ...
معيقات التطبيق وآليات تجاوزها
أسامه حرز الله  -المدير العام السابق لمؤسسة الضمان االجتماعي

رأس رام الله
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مقال

الضمان االجتماعي في فلسطين...
معيقات التطبيق وآليات تجاوزها

بداية ال بد من التأكيد أنني وكما هو حال معظم أبناء شعبي مع تطبيق قانون
ضمان اجتماعي عادل لكافة العامالت والعاملين .حيث وكما نصت عليه المادة 22
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بأن لكل مواطن الحق في الضمان االجتماعي
مثل حقه في التعليم وحقه في الصحة ،كذلك ينص القانون األساسي الفلسطيني
في المادة  22أيضا على أن “القانون ينظم خدمات التأمين االجتماعي والصحي
ومعاشات العجز والشيخوخة”.

كتب :أسامه حرز اهلل -
المدير العام السابق لمؤسسة الضمان االجتماعي
وفي هذا المقام ،فإنني على يقين بأن المواطنين على مستوى
من الوعي والدراية ويعلمون بهذا الحق وبأهمية الضمان
ويرغبون به ،ولكن السؤال هنا لماذا ال يريدون تطبيق الضمان
االجتماعي عليهم؟ ما الذي يخيفهم؟ وكيف يمكن تجاوز
مخاوفهم؟ هذه أسئلة مشروعة وهامة جدا وهي األساس الذي
يمكن االنطالق منه نحو تطبيق قانون الضمان االجتماعي ولكن
في الوقت الصحيح والظروف المالئمة.
حتى أكون عادال فال بد من إعادة التأكيد على قضايا هامة
تتوفر للعامالت والعاملين من خالل تطبيق الضمان االجتماعي،
فالضمان االجتماعي يعتبر الركن األهم في توفير الحماية
االجتماعية ويوفر عدة خدمات تأمينية في حاالت الشيخوخة
والعجز والوفاة وكذلك في حالة إصابة العمل وما ينتج عنها
من تعطل أو عجز أو وفاة ،باإلضافة إلى منفعة األمومة للمرأة
وهذه قضايا يؤدي توفرها إلى شعور العاملين بالطمأنينه
واألمان على حياتهم وعلى مستقبل أسرهم ،وعلينا أن نعي أن
نسبة بسيطة فقط من العامالت والعاملين يعملون في ظروف
عمل مناسبة ويتقاضون حقوقهم في نهاية الخدمة وغيرها من
الحقوق ،فنسبة من يعملون في الشركات الكبيرة والمتوسطة
المنظمة وفي البنوك والمؤسسات الدولية ال تشكل سوى
 %25من القوى العاملة في القطاع الخاص ،أما ما تبقى وهم
 %75من القوى العاملة فصوتهم غير مسموع وال يتقاضون
حقوقهم وهذه المشكلة قائمة منذ زمن طويل ولكن المشكلة
أنها مستمرة بالرغم من وجود قانون العمل المقر منذ عام
 ،2000وهنا ال بد من التأكيد أن الحل لهذه المشكلة الكبيرة
واألساسية ليس بتطبيق الضمان االجتماعي وإنما الحل بيد
الحكومة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص وكالهما
مقصر بشكل واضح ،حيث إن كالهما يعلم ما هو مطلوب ولكن
لم يضعا ال الخطط وال آليات التنفيذ بالرغم كما ذكرنا أعاله
من مضي ما يزيد عن  18سنة على وجود قانون العمل ،فحق
العامل في مكافأة نهاية الخدمة وحق العامل في أجر ال يقل

عن الحد األدنى لألجور البالغ  1450شيقال والذي أقر في عام
 ، 2012ولألسف لم يتم العمل على تطبيقه وإنما بقي حبرا على
ورق وتذكرت وزارة العمل أن تصدر قرارا بالخصوص وهو
أيضا حبر على ورق بتاريخ  ،1/3/2017وكذلك حق العاملة
في الحصول على إجازة أمومة لرعاية جنينها ،كل هذه الحقوق
كفلها قانون العمل ولكن لم تطبق حتى اآلن فهل تطبيق قانون
الضمان االجتماعي سيفرض على أصحاب العمل وبسرعة
البرق تنفيذ نفس الحقوق التي فرضها قانون العمل خالل
السنوات الطويلة الماضية؟ وللعلم فقط وحتى ال يكون مستوى
تفاؤلنا ورديا فإن نسبة الشمول أي نسبة تطبيق الضمان في
األردن هي  %73أي أن  %27من المنشآت في األردن ما زالت
متهربة من تطبيق الضمان االجتماعي علما بأن قانون الضمان
االجتماعي مطبق في األردن منذ  38سنة.
وعودة ألهمية الضمان االجتماعي فكما ذكرنا يستفيد منه
العامل باعتباره التأمين الالزم في حال العجز الطبيعي على
سبيل المثال ،فكل عامل معرض ألن يصبح عاجزا عن العمل
بسبب المرض كأن يتعرض لجلطة أو ما شابه في منزله أو وهو
مجاز في عطلة داخل البلد أو خارجها ،كما أن هذه الجلطة أو
النوبة قد تؤدي لوفاته وهنا تكمن أهمية الضمان االجتماعي
بما يوفره من دخل للعامل في حال عجزه أو ألسرته في حال
وفاته .كذلك توفير الدخل للعامل في حال الشيخوخة (التقاعد)
هو أمر هام ويؤدي إلى حماية المتقاعد من العوز حيث يتوفر
له دخل طالما هو على قيد الحياة ،وحقيقة بموجب قانون
الضمان االجتماعي الفلسطيني سيتوفر هذا الدخل للمتقاعد
على عمر الستين في حين أنه في معظم الدول وخصوصا
األجنبية فإن سن التقاعد هو  65أو  67سنة .كذلك للضمان
االجتماعي أهمية كبيرة بما يوفره من مزايا في حاالت إصابات
العمل ومنذ اللحظة األولى لالشتراك في الضمان االجتماعي،
حيث تتولى المؤسسة عملية العالج وتوفير الدخل خالل فترة
العالج بنسبة  %75من األجر األخير الذي كان يتقاضاه
المصاب ،وفي حال ثبت عجزه عن العمل بنسبة تزيد عن %75
فإنه يتقاضى دخال بنسبة  %80من األجر األخير الذي كان
يتقاضاه قبل اإلصابة.
نعود للتساؤالت بأنه طالما أن الضمان االجتماعي مهم ومفيد

ويوفر حماية اجتماعية ودخال للمشتركين في حاالت عديدة
كما ذكرنا ،فلماذا يرفضه المواطنون؟ بالرغم من أنهم يعلمون
كل هذه المزايا للضمان االجتماعي؟ والبعض اآلخر متحفظ
جدا على التطبيق ويشترط العديد من التعديالت على القانون
قبل التطبيق؟
الجواب واضح وكما يراه المعترضون وبما ال يدع مجاال للشك
هو أوال عدم الثقة بالحكومة التي أصرت وتصر على التدخل
في مؤسسة الضمان االجتماعي وفي مجلس إدارتها وفي
إدارتها التنفيذية.
فاستمر رئيس الحكومة بالحديث حول الضمان وأنه سيتم
تطبيق قانون الضمان وأن من يعتصمون ضد الضمان
مسيسون أو غير واعين ألهمية الضمان وأن عددهم بسيط،
وهذه التصريحات شكلت حالة استفزاز للعاملين والمتظاهرين
ضد الضمان االجتماعي خصوصا وأن من خرجوا للشارع
هم باآلالف وجمعوا التواقيع التي تزيد عن مئة وثالثين
ألف رافض لتطبيق القانون ،وال بد من اإلشارة إلى أن عدد
العامالت والعاملين المستهدفين لالشتراك في قانون الضمان
االجتماعي وحسب المسح اإلحصائي للعام السابق هو 497
ألف عاملة وعامل وليس مليون ومئة ألف كما يصرح رئيس
الحكومة ووزير العمل.
وال شك أن التجارب السابقة إلدارة الحكومة ألموال الشعب لم
تكن موفقة ،والمعترضون هنا يتحدثون بشكل خاص عن أموال
هيئة التقاعد التي اقترضتها الحكومة ،حيث يبلغ رصيد دين
الحكومة لهيئة التقاعد حوالي ثمانية مليارات شيقل وإعادة
هذه األموال ليس باألمر السهل ،وعليه تولدت القناعه المطلقة
لدى المواطنين وبشكل خاص العاملين في القطاع الخاص
بأن مصير أموالهم في مؤسسة الضمان االجتماعي سيكون
نفس المصير.
كذلك فإن تصريحات رئيس الحكومة كانت تدلل دوما على
والية الحكومة على مؤسسة الضمان االجتماعي ،فبالرغم من
التصريحات بأن المؤسسة مستقلة وتتخذ قراراتها دون تدخل
من الحكومة إال أن رئيس الحكومة هو من اتخذ قرارا بعدم
إلزامية التسجيل حتى  15كانون الثاني  ،2019وهو من اتخذ
قرار التدرج في التطبيق وحدد الجدول الزمني والفئات التي
ينطبق عليها القانون ،وهو من اتخذ قرارا بإعارة السيد ماجد
الحلو إلى مؤسسة الضمان االجتماعي وبالتالي لم يبق من
مفهوم االستقاللية في مؤسسة الضمان االجتماعي إال اسمها.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي والسيادة ،فأنا أختلف مع
المعترضين اعتبار هذا سببا لعدم تطبيق الضمان االجتماعي
وأننا يجب أن ننتظر حتى تكون لنا دولة ذات سيادة ،وأعتقد
أننا يجب أن نتعايش مع الوضع السياسي الذي نعيشه ،فكما
هو الحال على سبيل المثال في النظام المالي المعمول به
منذ  ،1994حيث يوجد سلطة نقد تشرف على المصارف
بطريقة مهنية ولم تخفق في إدارتها للسياسة النقدية أو
محافظتها على االستقرار المالي فمن البنوك ما تم تصفيته
ومن البنوك ما تم دمجه أو االستحواذ عليه من قبل بنوك
أخرى ويوجد اليوم في البنوك العاملة في فلسطين ما يزيد
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عن  12مليار دوالر تخص ما يزيد عن مليون مواطن يثقون
بالنظام المصرفي ،وكذلك لدينا هيئة سوق رأس المال تشرف
على الشركات المساهمة وتنظم عمل عدة قطاعات منها أعمال
التأمين وغيرها .وبالتالي فإن مؤسسة الضمان االجتماعي
ستكون جزءا من هذا النظام المالي وطالما كانت للمؤسسة
إدارة تنفيذية كفؤة ومجلس إدارة من ذوي الخبرة والتخصص
والكفاءات والتمثيل الصحيح فإن المؤسسة ستكون قادرة على
إدارة األموال وستحافظ عليها لصالح المشتركين.
أما مجلس إدارة المؤسسة الحالي فهو ليس موضع ثقة من
قبل المتظاهرين واألجسام النقابية خصوصا من حيث طريقة
التشكيل وحجم التمثيل وما قد ينتج عنه من تضارب للمصالح
وبالتالي التخوف من قرارات استثمارية قد تؤدي إلى ضياع
أموال العاملين.
ومن جهة أخرى وبالرغم من وضوح النصوص القانونية
المتعلقة بدور ومهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة وكذلك المدير
العام؛ إال أن مجلس اإلدارة لم يفهم دوره بالشكل الصحيح
ولم يمارس الدور المطلوب منه باستقاللية حيث إنه حتى مع
تحفظ واستقالة بعض األعضاء وافق وأصدر قرارات بناء على
طلب رئيس الحكومة ،هذا باإلضافة إلى تدخل المجلس في
قضايا تنفيذية هي من صالحيات اإلدارة التنفيذية ،وبالتالي
فإن قواعد الحوكمة حسب الممارسات الدولية الفضلى غير
مفهومة وغير مطبقة في مؤسسة الضمان االجتماعي.

ما هو المطلوب لنجاح تطبيق الضمان
االجتماعي؟
 قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتطبيق قانون العمل،بما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في نسبة العاملين الذين يحصلون
على مكافأة نهاية الخدمة حيث النسبة الحالية هي من 25%
إلى  30%فقط ،كذلك هذه اإلجراءات يجب أن ُتنتج انخفاضا
ملحوظا في عدد العاملين الذين يتقاضون أقل من الحد األدنى
لألجور ،وكذلك ارتفاع نسبة العامالت اللواتي يحصلن على
إجازة األمومة حسب قانون العمل ،وهذه النتائج المرجوة
باعتقادي تعتبر ركائز لتطبيق الضمان االجتماعي.
 ابتعاد الحكومة وعدم تدخلها في إدارة مؤسسة الضمانأو في تشكيلة مجلس إدارتها وأن يتم إسناد عملية مراجعة
القانون إلى خبراء وليس لجنة وزارية ،ويفضل أن يكون هؤالء
الخبراء من طرف منظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة
للضمان االجتماعي األردنية وبإشراف من المجلس التشريعي
الذي يفترض أساسا أن يكون حاضرا في إصدار هذا القانون
الهام ولو كان حاضرا فما كان من الممكن للحكومة أن تتدخل
بهذا الشكل الصارخ ،فدور الدولة فقط أنها الضامن الستمرار
عمل المؤسسة وتقديمها للمنافع التأمينية للمشتركين ،وليس
على المؤسسة أن تتواصل مع الحكومة إال بتزويدها ببعض
التقارير الدورية عن أدائها طالما أن المؤسسة ال تعاني من أي
عجز في أصولها.
 كذلك إلغاء أن يكون وزير العمل أو أي وزير رئيسا لمجلسإدارة المؤسسة ،بل يجب أن يكون شخصية مستقلة يعين من
قبل رئيس الدولة وكذلك المدير العام الذي ال يجوز أن يكون
مهددا بسيف مجلس اإلدارة حتى يتمكن من العمل بمهنية
وشفافية ودون أي تخوف من المجلس ،وذلك كما هو الحال في
معظم الدول ومنها األردن وسلطنة عمان والسعودية وغيرها
حيث يكون المدير العام عضو مجلس إدارة ويكون تعيينه

بقرار من الرئيس.
 إعادة تنظيم العمل النقابي بحيث يتم إجراء انتخابات جديدةلنقابات العمال بكافة فئاتها وتشكيل اتحاد عام لكافة النقابات
العمالية ،بحيث يكونوا جاهزين لتسمية ممثليهم بالشكل
الصحيح والحقيقي لكافة العاملين في القطاع الخاص وهذا
قد يستغرق سنه أو أكثر.
 بعد ذلك يتم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة بحيث يك ّون من 13عضوا فقط منهم المدير العام ،وال يكون من ضمن أعضاء
المجلس ممثلين عن الوزارات (الحكومة) ،وإنما يكون ممثال
عن سلطة النقد (مختص بشؤون االستثمار) ،أربعة ممثلين
ألصحاب العمل يتم تسميتهم من غرفة تجارة رام اهلل وغزة
شريطة أن يكونوا من ذوي االختصاص والتأهيل العلمي
بمعنى أنهم قد يكونون على سبيل المثال خبراء أو محللين
اقتصاديين أو أساتذة ذوي عالقة في الجامعات وليسوا رئيس
أو أعضاء مجلس إدارة الغرفة ،أربعة ممثلين عن العمال يتم
تسميتهم من اتحاد النقابات العمالية وأيضا هؤالء خبراء كما
هو الحال بممثلي أصحاب العمل ،ممثالن اثنان عن النقابات
المهنية يتم تسميتهم من المجلس التنسيقي للنقابات المهنية
على أن يكونوا أيضا من الخبراء سواء من داخل النقابات أو
خارجها.
 إدخال التعديالت المقدمة من كافة الجهات التي طالبتبتعديل القانون حيث إن هناك عددا ال بأس به من هذه المطالب
يجب األخذ بها وبرأيي فإن العدد األكبر من المطالب المنطقية
موجود في ورقة المجلس التنسيقي للنقابات المهنية ،أما فيما
يتعلق بالمطالبة بعدم اإلقراض واالستثمار مع الحكومة فإن
المادة  16حظرت إقراض أموال الصندوق ألي جهة كانت ،أما

ما يتعلق بشراء األسناد والسندات واألذونات التي وردت في
المادة  33أعتقد أنه ال مانع من إبقاء هذا البند ولكن مع تعديله
بشكل يبقي على إمكانية االستثمار في السندات واألذونات
وبنسبة معينة من مجموع أصول المؤسسة خصوصا وأن
هناك إصدارات خاصة للسندات تتم من شركات القطاع
الخاص ،كما أنه ال مانع كما هو الحال في كل الدول المحيطة
أن تشتري المؤسسة سندات أو أذونات حكومية ضمن حدود
معينة ولغايات محددة وبسعر فائدة مناسب.
 نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي االختياري الذي نص عليهقانون الضمان االجتماعي في المادة  10والذي يفترض أن
يكون األساس الذي سيتم االعتماد عليه في طلب مستحقات
عمالنا الفلسطينيين الذين عملوا داخل إسرائيل منذ عام
 1970بحاجة إلى مراجعة فنية وقانونية ومالية وحتى
سياسية ،حيث هناك الكثير من التعقيدات في هذا الموضوع،
منها ما يتعلق باختيارية النظام ،ومنها ما يتعلق باحتمالية
ظلم للعاملين الذين مضى على مستحقاتهم سنوات طويلة لدى
الجانب اإلسرائيلي وبالتالي فإنهم قريبون من الحصول على
راتب تقاعدي من إسرائيل وعملية انتقال حقوقهم إلى مؤسسة
الضمان االجتماعي قد تؤدي إلى ضياع حق التقاعد لهم.
وبناء على هذه المعطيات أعتقد أن القرار األمثل الذي أنصح به
سيادة األخ الرئيس محمود عباس هو تأجيل نفاذ القانون لمدة
ال تقل عن سنتين بحيث يتم خاللها إنجاز ما هو مطلوب أعاله،
وكذلك ال بد من األخذ باالعتبار أن التعديالت التي ستتم على
القانون بحاجة إلى ما ال يقل عن ستة أشهر لتطبيقها وتنفيذها
على البرنامج المحوسب ،وأيضا ليتم إجراء التعديالت الالزمة
على تعليمات تنفيذ القانون.

www.alhadath.ps
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تقرير
ظاهرة تهريب نشطة من السوق اإلسرائيلي وغياب سياسة لضبط
السوق الفلسطيني وتنظيم القطاع الزراعي

أزمة أسعار الخضروات والفواكه واللحوم ال تستنفر
وزارتي الزراعة واالقتصاد لحلها وتتركان السوق الحر
للتفاعل كما هو
 %87من متوسط راتب المستهلك الشهري ينفقه الفلسطيني على الغذاء وهو األعلى عالميا ومزارعو
األغوار يصرخون
انحياز السياسات الحكومية القتصاد السوق وليس للمزارع الصغير أو للمستهلك الفقير
اإلقراض الزراعي «ضحك على اللحى» ،وحماية حقوق المستهلك بالحصول على سلعة وخدمات تتفق
مع التعليمات الفنية اإللزامية مجرد كالم
بعض أفراد وضباط الضابطة الجمركية يتعرضون أثناء مكافحتهم للتهريب إلى تهديدات من كبار التجار ما
يستوجب دعمهم بخطة عمل وحماية

انتقد المزارعون المنتجون والمستهلكون على حد سواء سياسات وبرامج الحكومة لدعم قطاع
الزراعة وحماية المستهلك والرقابة على األسعار ،في ظل األزمة التي يتعرض لها السوق
الزراعي الفلسطيني ،وارتفاع أسعار الخضراوات وانخفاض أسعار منتجات الثروة الحيوانية
بفعل التهريب ،ما يلحق أضرارا جسيمة بالمزارعين ويضع أعباء إضافية على كاهل ُ
األسر
الفلسطينية المنهكة أصال من غالء المعيشة ،مشددين على وجوب حمايتهم وتمكينهم
من تلبية احتياج السوق المحلي ،من ارتفاع أسعار السلع األساسية ،وخططها لتوفير السلع
للمواطنين وبأسعار معقولة وعادلة ،خالفا للحاصل منذ أشهر.
خاص  -الحدث
وطالب المزارعون وزارة الزراعة قبل غيرها بحل مشكلة
التأمين الزراعي ،واألدوية واألسمدة التي يجبرون على
شرائها بأسعار تفوق مثيالتها في السوق اإلسرائيلي،
ناهيك عن ارتفاع سعر المياه ،إذ يدفع المزارع  30%من
سعر المياه ثمنا للهواء المضغوط في المواسير.
وندد المزارعون بالموازنة المخصصة لقطاع الزراعة،
والتي تشكل أقل من  80% ،1%منها رواتب وأجور
 1600موظف في الوزارة ،األمر الذي يعكس رؤية الحكومة
للقطاع الزراعي ،ومدى أولويتها في دعم قطاع إنتاجي

أساسي يواجه السياسة االستعمارية ،بدال من النهوض به
كونه أولوية وطنية هامة وأساسية ،من أجل تعزيز صمود
المواطن على أرضه ،وعدم االكتفاء بدور إشرافي فقط.
وانتقد المزارعون ،تقاعس وزارتي الزراعة واالقتصاد
الوطني عن أداء دورهما من إقرار السياسات والتخطيط
لحماية المزارعين ،واقتصاره على التنافس مع المؤسسات
األهلية العاملة في قطاع الزراعة على الدعم الدولي ،معربين
عن استيائهم من هشاشة القطاع الزراعي الفلسطيني
خاصة في األغوار الفلسطينية ،والتحديات اليومية التي
تواجههم.

ارتفاع وانخفاض األسعار ينعكس على
المزارعين والمستهلكين بشكل مدمر
ويرى عميد المصري  -مزارع تمور وخضار من الجفتلك
 أن موجة االنتقادات شديدة اللهجة هذه من المزارعين،إثر ما يتعرض له السوق الزراعي من أزمات متتابعة تضر
بالمزارعين المنتجين والمستهلكين ،سيما تلك المتعلقة
بالسلع األساسية والتي ارتفعت أسعارها بشكل الفت
وتحديدا الخضراوات (البصل والبندورة) وتدني أسعار
بعضها اآلخر (الدجاج الالحم) ملحقة العديد من األضرار
الجسيمة بالمزارعين في غضون األسابيع الماضية ،كما أنه
وضع أعباء إضافية على كاهل ا ُألسر الفلسطينية المنهكة
أصال من ارتفاع األسعار وغالء المعيشة.
وتعتبر أسعار الدجاج واللحوم الحمراء والخضراوات
والفواكه األكثر تقلبا من مجموع السلع األخرى ،واألكثر
تأثيرا على المستهلك الفلسطيني في قائمة السلة الغذائية
الفلسطينية ،ويتأثر هذا القطاع باآلثار السلبية لألحوال
الجوية ،والنقص في كميات اللحوم القادمة من الجانب
اإلسرائيلي ،الذي يعتبر المصدر الرئيسي المورد لألراضي
الفلسطينية.

غياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين
يصيب مزارعي الدجاج بانتكاسات متكررة
ومن العوامل األخرى التي تساهم في رفع األسعار حسب
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أطراف عديدة منها جمعية حماية المستهلك؛ عدم وجود اختالل معدل التوازن ما بين اإلنتاج
عقوبات رادعة بحق المخالفين والذين يقومون برفع أسعار
واالستهالك الزراعي

المواد الغذائية ،واعتماد آليات عدم التدخل في تحديد
السعر ،وضعف أجهزة الرقابة الرسمية.
وفي الجانب اآلخر يؤكد المصري ،أن انخفاض األسعار
ينعكس على المنتجين المزارعين بشكل كبير ومدمر أحيانا،
ويمر مزارعو الدجاج بانتكاسات متكررة ناجمة عن تدني
األسعار بشكل كبير ،اضطرتهم أحيانا إلعدام الدجاج،
كما حصل في أزمة عام  ،2017ويحصل ذلك لمزارعي
الخضروات بالمقابل حين تنخفض األسعار نتيجة زيادة
العرض أو لغيرها من األسباب.

«ال نريد دعمكم فقط حلوا عنا»
ويرى المصري ،أن الكثير ممن يتعاملون في القطاع
الزراعي (أفراد ومؤسسات) ال يدركون وجود أخالق
زراعية ،ويقول( :عند افتقادنا لهذا الشعور ال نستطيع
تطوير أي قطاع ،ال نريد دعمكم فقط حلوا عنا ،ويعتبر
المنتجون الزراعيون حماية المستهلك عدوهم األول ،ألنهم
يريدون بيع كيلو البصل بـ  20شيقل لتمكينهم من إطعام
أوالدهم ،وفي العام الماضي تم بيع البصل بسعر البصل
والمزارعون طحنوه بالماكينات وخلطوه بالتراب ،فلماذا
لم يسألنا أحد؟ ،وهربنا من سوق البصل لنزرع البطاطا،
وبالنتيجة فإن درء المخاطر غير موجودة إال في القاموس.
وبالمقابل حماية المستهلك تريد إطعام المستهلكين بأقل
األسعار وفي ذلك خسارة للمزارع ،وكل هذا يتسبب في
مشاكل ضخمة ليس لها أي داع).

خسارة المزارع السنوية تتراوح ما بين
 200 – 100ألف شيقل

وال يختلف منجد أبو جيش  -مدير دائرة الضغط والمناصرة
في اإلغاثة الزراعية ،مع المصري حول قصور وزارة الزراعة
في التخطيط والتطوير والسياسات ،مؤكدا أنه لو بذلت
الوزارة الجهد المطلوب منها ألصبح لدينا سياسات زراعية
واضحة المعالم ولتحقق التوازن ما بين اإلنتاج واالستهالك،
مشددا على أنه من واجب وزارة الزراعة والمؤسسات
الزراعية أن تكون منحازة انحيازا كامال للمزارعين وحماية
المستهلك للمستهلكين.
ويرى أبو جيش ،أن غياب التخطيط في هذا المجال
والسياسات الزراعية يحدث إرباكا بينما يفترض التطلع
إلى إحداث توازن ما بين اإلنتاج واالستهالك وهي من
مسؤوليات وزارتي الزراعة واالقتصاد الوطني ،ولكن عندما
تحصل أزمة في األسعار ال نشعر بأي استنفار من الوزارتين
لحل هذه اإلشكالية ويتركون السوق الحر للتفاعل كما هو).
ويشدد أبو جيش ،على مسؤوليات الجميع في محاربة
التهريب وبالذات في الدجاج الالحم الذي أحدث خلال
كبيرا في السوق ،ما يتطلب بذل جهود إضافية كبيرة من
كافة المؤسسات ذات العالقة مع الضابطة الجمركية التي
يتعرض بعض نشطائها أحيانا إلى تهديدات من كبار التجار
لذلك فهم بحاجة إلى دعم وخطة عمل وحماية.
ويؤكد أبو جيش أن قانون درء المخاطر والتأمينات
الزراعية حيز التنفيذ ،ولكنه يرى أنه حتى اللحظة لم يشعر
المزارعون به ،ويقول( :الشغل الشاغل لوزارة الزراعة
اآلن هو فرض تقييدات مشددة على عمل األهلي الزراعي
الفلسطيني ،وانتقلت من العمل لصالح قطاع الزراعة إلى
العمل اإلداري ما بينها وبين المؤسسات العاملة في هذا
القطاع ومن ضمنها أنهم يريدون الحصول على  10%من
إيرادات المؤسسات الزراعية األهلية لصندوق درء المخاطر
في حين أنه ليس لهذه المؤسسات أية إيرادات).
وطالب أبو جيش ،بممارسة المساءلة والرقابة في أكثر من
مكان وحسب قطاعات اإلنتاج واالستهالك ورفع الصوت
عاليا في نقد سياسات وزارتي الزراعة واالقتصاد لتحقيق
االنحياز الكامل لصالح المنتج والمستهلك.

وأشار المصري ،أن الخسارة السنوية ألقل مزارع تتراوح
ما بين  200 – 100ألف شيقل( ،دون أن يسألنا أحد بمن
فيهم وزارة الزراعة ،في ظل ما تعانيه األغوار من طرق
مهلكة ومدمرة وعدم توفر الكهرباء والوقود .ومياه الشرب
نحصل عليها من خالل التحايل والمشاجرات اليومية من
«ميكاروت» اإلسرائيلية دون تدخل من السلطة الفلسطينية،
وبالمقابل فإن المزارع اإلسرائيلي في كل مستوطنة له شكاوى على وزارة الزراعة إلصدارها
برميل سوالر تحت األرض وبحوزته مضخة وبطاقة خاصة
للتزود بالسوالر لسيارته أو شاحنته أو جراره بسعر  4تصاريح استيراد اللحوم الحمراء من
شيقل دعما للزراعة في المستوطنات ،وهو ما يجب أن تقدمه السوق اإلسرائيلي
لنا الحكومة ولكننا ال نحصل على شيء).
ويؤكد صالح هنية – منسق عام ائتالف جمعيات المستهلك
الفلسطيني ،وجود ظاهرة التهريب التي تتم من السوق
المزارعون يقهرون االحتالل في األغوار
اإلسرائيلية في ظل عدم وجود سياسة لضبط السوق وتنظيم
دون مساعدة السلطة الفلسطينية
القطاع الزراعي الفلسطيني.
وكشف المصري أن  90%من أشتال النخيل قاموا ويقول( :تلقينا شكاوى على وزارة الزراعة إلصدارها
بشرائها من اإلسرائيليين وزرعوا  70ألف شتلة ،مقابل تصاريح استيراد اللحوم الحمراء «الخراف» من السوق
 1000شجرة زرعها المستوطنون ،وقدم لهم رئيس وزراء اإلسرائيلي ،رغم أن لدينا مربي ثروة حيوانية واستيراد على
االحتالل «بنيامين نتنياهو» دعما حكوميا عبر «بلدية الكوتا للخراف الحية ،والنسبة المطلوبة تغطي احتياجات
األغوار اإلسرائيلية» عند زيارته لهم لزراعة  50دونم نخيل السوق وال يوجد نقص فيها).
لكل مستوطن فيها بيت صغير وتمديدات المياه والكهرباء ويعتبر هنية ،هذا القرار عبارة عن ضرب لمربي الثروة
والطرق ،إلعادة أبنائهم الشباب الذين هاجروا إلى» تل الحيوانية وقال معلقا( :نطالب بالصمود في الخان األحمر
أبيب» و»هرتسيليا» إلى األغوار ،فإننا وباقي المزارعين وفي نفس الوقت نستورد الخراف من «إسرائيل» لضرب
قهرنا االحتالل هناك في األغوار دون مساعدة السلطة مربي الثروة الحيوانية ،ولألسف الشديد أن المستهلك
الفلسطينية ،فنحن المزارعين نأخذ قراراتنا ونقر خطتنا الفلسطيني لم يستفد شيئا ،لذا طالبنا الوزارة بوقف
الزراعية باجتهاداتنا دون مساعدة وزارة الزراعة المشغولة استيراد الخراف ،وكان من المفترض صدور قرار من
في سن القوانين لكنها ال تقوم بدورها في اإلشراف واإلدارة مجلس الوزراء بوقف هذه التصاريح ،ولكن جاء تهديد
وبشكل واضح من ضابط الزراعة اإلسرائيلي بقوله «إن
والتخطيط والتطوير).
ويصف المصري ،اإلقراض الزراعي «بالضحك على اللحى» ،قمتم بتوقيف االستيراد سنوقف لكم شيئا آخر» ،ولكن من
وقال( :ال يوجد عندنا إقراض ،وحماية حقوق المستهلك حقنا كوزارة زراعة وسلطة وطنية أن نقدر احتياجات سوقنا
بالحصول على السلع والخدمات تتفق مع التعليمات الفنية ونصدر تصاريح أو ال نصدرها).
اإللزامية مجرد كالم ،وأحذر من أن أوالدنا يرفضون البقاء
في األغوار وستجدونها بعد  10سنوات فارغة من الشباب) .تدمير قطاع مربي الدواجن

عميد المصري

ويؤكد هنية الذي يدافع عن مصلحة المستهلك ويحاول أن
يكون متوازنا في دفاعه عن المنتج المزارع ،بقوله( :جل
شكاوى المزارعين مربي الدواجن ،تتعلق بتدمير سعر
الدجاج الالحم بشكل غير مقبول وصل إلى  4,5شيقل
من أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك في أعلى أسعاره
 8شيقل ،وهذا جانب آخر من التدمير .وبالمقابل ارتفاع
أسعار الخضروات التي تشهد تراجعا بنسبة زراعتها في
منطقة األغوار وأريحا وطوباس ،نتيجة خسارتهم في مواسم
بعض األصناف إضافة إلى ارتفاع سعر المياه وعدادات
الدفع المسبق للمزارعين وإجبارهم على دفع سعر المياه
قبل استهالكها).

انحياز السياسات الحكومية القتصاد
السوق
ويتفق هنية مع أبو جيش ،حول انحياز السياسات الحكومية
بشكل عام القتصاد السوق وليس للمزارع الصغير أو
للمستهلك الفقير ،وحث القوى الوطنية لتتحمل مسؤولياتها
ألن القضية أصبحت سياسية بامتياز تتعلق بمصادر المياه
واألرض في األغوار وطوباس ومنطقة نهر األردن والصمود
عليها ،واالدعاء بدعم القطاع الزراعي .وقال( :لم تعد
القضية مخاطبة وزيري الزراعة واالقتصاد وإنما تتطلب
التوجه للرئيس بشكل مباشر ،ال سيما أن القطاع الزراعي
والمزارعين هم في حالة احتقان ،كما نخشى من احتكار
أسعار قطاع الدواجن ورفعها حيث يجب التوجه إلى مجلس
الوزراء وإخطاره بخطوات احتجاجية يجب اتخاذها).

«لنطعم الناس البصل أوال»
بينما تساءل مجدي أبو زيد  -المدير التنفيذي لالئتالف من
أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ،عن المسؤول عن ارتفاع
أسعار الخضروات والتي ال يمكن لبيت فلسطيني االستغناء
عنها ألهميتها في سلة الغذاء اليومية للمستهلك مثل البصل
والبندورة ،ولماذا هذا االرتفاع الذي وصفه بالمجنون في
أسعار البصل ،وأين دور وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد!،
(الحكومة التي تتحدث عن تعزيز صمود الناس على األرض
لتطعم الناس البصل أوال وتوفر لهم البندورة ،فيما انخفضت
أسعار الدواجن خصوصا في المناطق الفلسطينية المسماة
(ج) الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية ،نتيجة إغراقها
بمنتجات المستوطنات وفق ما أشارت إليه مصادر عدة منها
وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد الوطني).
وتطرق أبو زيد إلى بعض األرقام الصادمة مؤكدا ،أن
أسعار السوق في فلسطين هي األعلى عالميا مقارنة بالدخل
الشهري ،وتكلفة األطعمة األساسية ألسرة تتألف من أربعة
أفراد تصل إلى  87%من دخل الفرد ،بالمقابل  12,4%في
«إسرائيل» ،ألن جزءا كبيرا من العمال الفلسطينيين يتلقون
أقل من الحد األدنى لألجور والذي ال يصلح ألن ّ
يؤكل الناس
الخبز ،فمعدل الرواتب قليل جدا مقارنة باألسعار.
وانتقد أبو زيد ،بشدة تخصيص أقل من  1%من الموازنة
السنوية لوزارة الزراعة جلها ينفق كرواتب للموظفين في

www.alhadath.ps

منجد ابو جيش

الوزارة( ،وألن القطاع الزراعي حساس؛ من المفترض أن
تتحدث السلطة الوطنية في برامجها المعلنة عن دعمها
لمناطق «ج» التي تدور الحرب عليها لما تحتويه من زراعة
ومياه ،لكن من المؤسف أن أحدا ال يخطط لهذا السوق وال
يدعم المواطن وال يحمي المستهلك وال المزارع).

نأكل من اللحم الحي لعائالت مربي
الدواجن
وقال أبو زيد( :بعض المزارعين خسروا ألننا نأكل من
اللحم الحي لعائالت مربي الدواجن ،بحجة أن المستوطنين
أغرقوا السوق الفلسطينية بالدجاج ،وتساءل مسؤولية
من هذا الواقع؟ أما أن ال نقدر على شراء البصل أو أن
يكون سعر الدجاج في الحضيض ،يجب أن يكون هناك من
يساءل وعند مساءلتهم يتغيبون ويرفضون توضيح مواقفهم
وإظهار برامجهم وسياساتهم وخططهم التي يعدونها من
أجل التمويل الخارجي).
وأكد أبو زيد ،تعمد وجود غياب تام للشفافية في هذه
المواضيع حتى في أبسط المعلومات ،فكل المعطيات
والتداعيات تشير بوضوح إلى وجود فجوة كبيرة وهي في
اتساع مستمر ما بين الحكومة والناس.
وأوضح أبو زيد ،أن ما نسبته  32%من األسر الفلسطينية
تعاني من انعدام األمن الغذائي ( 47%في قطاع غزة16% ،
في الضفة الغربية) ،و 39,6%من األسر تتلقى مساعدات
غذائية .والمساحات المزروعة في تناقص منذ تسعينيات
القرن الماضي ،ونسب العاملين في القطاع الزراعي في
تناقص مستمر وصلت إلى  ،7,4%علما أن  3.3%هي
مساهمة الزراعة بالناتج المحلي اإلجمالي ،باإلضافة إلى
الفجوة الكبيرة بين حجم الصادرات والواردات الغذائية
األكبر 67( ،مليون دوالر الصادرات مقابل زيادة الواردات
 331مليون دوالر) ،ومساهمة الزراعة في الناتج المحلي
اإلجمالي في تناقص وصلت إلى حد  ،3,3%منوها إلى أن
نسب معدالت الفقر في فلسطين والتي بلغت بين األفراد
وفقا ألنماط االستهالك الشهري  29.2%نهاية ،2017
ونسب معدل البطالة التي بلغت .28.4%
ويؤكد أبو زيد ،أن تكلفة الغذاء في فلسطين لربما هي
األغلى في المنطقة والعالم .وبحسب اإلحصاء المركزي،
فإن استهالك الفرد الشهري من الطعام هو  30,7%وفي
قطاع غزة أكثر بقليل وصل تقريبا .35%
وأشار أبو زيد ،إلى أن نسب اإلنفاق على الطعام هي األعلى
ضمن مجموعات السلع ومن مجموع اإلنفاق الكلي ،فاإلنفاق
على الطعام بالنسبة لإلنفاق الكلي هو األعلى يليه السكن،
وإذا ما قورن بالدخل فإن المؤشر يصبح أكثر خطرا،
خاصة وأن متوسط األجر اليومي  96شيقال ،و 65%من
األسر من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص تتقاضى
أجرا شهريا أقل من الحد األدنى لألجور ،وحتى األجر
الوسيط الشهري اليومي للعاملين في قطاع الزراعة والصيد
والحراجة وصيد األسماك  73شيقال يوميا في الضفة و20
شيقال للمستخدمين في قطاع غزة.
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رأس رام الله
وصفات بديلة لالنتحار

ً
رواجا في فلسطين اليوم،
النقد والسخرية والنفاق ،وهي الرياضات اللسانية األكثر
أمنت للكثيرين قول الكثير عن اقتحام قوات االحتالل الصهيوني حي المصيون
َّ
مساء الخميس الموافق  10كانون الثاني  ،2019في إطار حملة تواصلت أكثر من
شهر من القتل ،والهدم ،واالعتقال ،والترويع ،ونزع الكاميرات ،وزرعها ،في أحياء رام
المدوي لـ«فواعل»
التندر ذروته في وصف الغياب
الله ومخيماتها وقراها .وقد بلغ
ِّ
ُّ
السلطة الفلسطينية حين استُ هدف «قلب عاصمتها اإلدارية المؤقتة» في
ومقرات األمن ،ومؤسسات المال ،وحياة الليل…
المصيون ،حيث :رئاسة الوزراء،
َّ
تلقت رام الله ضربة موجعة ،على
التي لم يشفع لها «تمكين» وال «تنسيق» حين َّ
«رأسها» بأسلحة :النار ،والغاز ،والصوت.

كتب  -عبد الرحيم الشيخ
ال جديد ،في ذلك ،إن تجاوز المرء قواعد السالمة السياسية
في تعداد الخسائر المادية والمعنوية للسلطة (ال للناس،
ِ
المقتحمة ،ومواصلة
الذين آثروا التصدِّي للقوات الصهيونية
عدو ًا)… وأطلق لذهنه العنان يستولد
التعامل معها بوصفها َّ
بالتأمل في «رأس رام اهلل» ،إذ لكل مدينة رأس:
الجديد
ُّ
لرام اهلل رأس ،منه المصيون ،ولبيروت رأس ،منه الحمرا،
مث ً
«الذكية» و«صديقة البيئة» ،وإن
ال .ورأس المدينة،
َّ
مكونات
ضج بالسياسة واألمن والمال والمتعة ،وغيرها من ِّ
َّ
َّ
الضجر… فيه ما يستهوي أكثر الشعراء رهافة لإلقامة
أو العمل .ففي رأس بيروت ،أقام خليل حاوي ،وفي رأس
رام اهلل عمل محمود درويش ،ولم ُي ْم َح «اسمه وذكره» في
ودواره ،ومدرسته ،ومتحفه ،وضريحه.
فضائها العام :مكتبهَّ ،
وإذا كانت غواية المشابهة بين «رأس رام اهلل» و«رأس
بيروت» ،محمولة على استذكار حادثة بعينها ،وهي انتحار
الشاعر اللبناني حاوي حين اجتاح الصهاينة مدينته ،فال
بد من تمرين حذر في نقد البالغة السياسية والثقافية بغية
َّ
إيصال هذه الغواية إلى منتهاها ،ذلك أن الشرط التاريخي
«الجتياح بيروت في العام  »1982مغاير للشرط التاريخي
«القتحام رام اهلل في العام  ،»2019إذ بين غابة البنادق
ولكن شبهة الموت ،هذه،
هوة تشبه الموت.
َّ
وغابة الفنادق َّ
ِّ
هي مناط المقارنة الخجولة ،بين الحدثين ،وما يؤلبان عليه
من أسئلة ناشزة :ماذا يدور في رؤوس الشعراء ،حين يصل
العدو رأس مدينتهم ،غير الموت؟
في  6حزيران  ،1982وقبل أن تطلق القوات الصهيونية النار
على رأس بيروت ،أطلق خليل حاوي النار على رأسه هو ،من
بندقية صيد ،وكان حريص ًا أن يكون على مقربة من مصرف

مياه المطبخ لئال يربك والدته في تنظيف آثار دمه الحار.
وكالعادة ،تناول الكثيرون مأساة حاوي (ريتا عوض ،رجاء
النقاش ،خليل الشيخ ،محمد األنصاري ،مطاع صفدي…)،
وتباينت نماذجهم التفسيرية لالنتحار بين :الفرجوية الفردية
(التي وضعت حد ًا لـ«إخفاقه» العاطفي ،وفشل أبناء ضيعته-
«الشوير» في الحفاظ عليها «خالية من اللصوص» ،كما
مر ًة)؛ واإليثارية الجمعية (التي وضعت حد ًا
َّ
تندر ماركيزَّ ،
لعدم قدرته على مواصلة «حمل العار القومي وحده»)؛
واالحتجاجية التي جمعت بين االثنتين (التي وضعت حد ًا
لحياته وهو الذي «فاته طبع المجاه ْد ،ولم يعد غير شاه ْد»،
اإلفصاح ،في قطع
فقضى «غير شهي ْد .مفصح ًا ،عن غصة
ِ
الوري ْد»).
أما درويش ،فقد امتلك ،كالعادة ،بالغة التفسير ،وفرادة
الرثاء ،مرتين :نثر ًا ،في «ذاكرة للنسيان» ،وشعر ًا ،في
«مديح ِّ
الظل العالي» .في َّ
النثر ،كان درويش على مقربة من
مصير حاوي ،لكنه بحث عن رصاصات مسدسه الصغير،
ولم يجدها ،فكتب …« :ال أري ُد أن َّ
أطل على شرفته ،ال أريد
أن أرى ما فعله نيابة عني .لقد خطرت الفكرة إياها على
تراجعت… هناك شرفة الشاعر الذي رأى
وتراجعت أو
بالي
ُ
ْ
سقوط كل شيء ،فاختار موعد نهايته .أمسك خليل حاوي
بندقية الصيد ،واصطاد نفسه ،ال ليشهد على شيء ،بل لكي
ال يشهد شيئ ًا وال يشهد على شيء .لقد سئم هذا الحضيض،
سئم اإلطالل على هاوية ال قاع لها .وما الشعر؟ الشعر أن
يكتب هذا الصمت الكوني ،النهائيِّ ،
الكلي .كان وحيد ًا ،بال
فكرة ،وال امرأة ،وال قصيدة ،وال وعد .وماذا بعد وقوع بيروت
لعبت معه «طاولة الزهر»
أي أفق ،أي نشيد.
ُ
في الحصار؟ ُّ
ً
ً
منذ أكثر من شهر ،لم يقل لي شيئا .لم أقل له شيئا .لعبة ال
ذكاء فيها وال مناورة .الحظ هو الذي يلعب .وعلى الحظ أن
يطيع خليل حاوي .وإال غضب على الحظ وعلى شريك اللعب.
كان يعنيه كثير ًا أن ينتصر…».

وفي الشعر ،كذلك ،وقف درويش على مقربة مسار حاوي،
َّ
لكنه ،و«حياته فضيحة شعره ،وشعره فضيحة حياته» ،لم
يتردد في الكتابة عن افتضاح قصيدة حاوي ،ال قصيدته
هو« :الشاع ُر ُاف ُت ِض َح ْت قصيد ُت ُه تمام ْا .وثالث ٌة خانو ُه :تموزٌ،
الصوت أن يعلو على
وإيقاع ،فنا َم ْا … ال يستطيع
وإمرأ ٌة،
ٌ
ُ
الغارات في هذا المدى .لكن ُه ُيصغي لموجتِ هِ
الخصوصي ْة:
َّ
ِّ
وحري ْة .يصغي لموجتهِ
ويفتح وقت ُه لجنونِ هِ  .من حقهِ أن
موت
ٌ
َّ
ُ
مائدة ،ويشرب قهوة ً َم َعهُ ،إذا ابتعد
ُيجلس السأ َم المالز َم فوق
ٍ
تخرج من
بيروت
الندامى .الشاع ُر ا ْف ُت ِض َح ْت قصيد ُت ُه تمام ْا.
ُ
ُ
الم ِّ
حتلَ .منْ ُيعطيه دهش َتهُ ،ومنْ يرمي
قصيدتِ هِ  ،وتدخل خوذ َة ُ
على َيدِ هِ أ ُرَّز ًا أو …سالم ْا .الشاع ُر ْاف ُت ِض َح ْت قصيد ُت ُه تمام ْا.
للص ْيدِ  ،في أضالعه طي ٌر ،وفي األشجار ُِعق ٌم
في بيته بارودة ٌ َّ
َ
مالح .لم يشهدِ
الفصل األخي َر منَ المدينةِ ُ .ك ُّل شيء واضح
ٌ
ُ
حاوي ال
واضح .وخليل
واضح ،أو
واضح ،أو
ٌ منذ البدايةِ ،
ْ
ٌ
ٌ
ٌ
لموجتهِ
الخصوصي ْة .موت
الموتُ ،ر ْغ َما ًعنهُُ ،يصغي
يريد
َ
َّ
َ
ويذهب
فليفتح قصيد َتهُ،
الموت ُرغما ً عنهُ،
ٌوحري ْة .هو ال يريد
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ٌ
وإيقاع… وناما .الشاع ُر
…قبل أن ُيغريه :تموزٌ ،وإمرأة،
ٌ
ا ْف ُت ِض َح ْت قصيد ُت ُه تمام ْا».
يحرض
َّ
إن في افتضاح القصيدة ،بين حاوي ودرويش ،ما ِّ
على سؤال «المسؤولية» :المسوؤلية عن انتحار الشعراء،
ولكن الحديث عن
والمسؤولية عن عدم انتحارهم ،كذلك.
َّ
مرة ،ال يستقيم إال بضمير
المسؤولية ،كما قال ليفيناس َّ
ِّ
المتكلم« :أنا مسؤول» .وحين يكون الشاعر مسؤو ًال ،ال في
مؤسسة السلطة ،بل في مؤسسة ضميره الناقد للسلطة،
ينبغي أن َيسأل ،و ُيسأل ،عن دوره هو في حفظ حياة الناس،
ومنهم الشعراء ،أو موتهم ،وما جدوى الحالتين .وإذا كان
َّ
«عضه ضميره» ،وأعلن عن نفسه مسؤو ًال
درويش ،قد
عن «موت الشعراء واألنبياء… عن مصرع لوركا وراشد
حسين… ورأس الحالج» ،كما أوضح في «الرسائل»
إلى سميح القاسم… فإن السلطة الفلسطينية ،بضمير
َ
المخاطب وضمير الغائب ،اليوم ،ينبغي أن
المتكل وضمير
تعلن مسؤوليتها عن عدم موتهم ،والحيلولة دون انتحارهم،
ما يسهم ،بال شك ،في مضاعفة التضخم الهائل للظاهرة
التندر ،قد تنضاف
الشعرية ،في رام اهلل .وخارج سياقات
ُّ
هذه إلى قائمة مثالب «التنسيق األمني» ،إذ ما يزال الشعراء
يخشون امتالك بنادق صيد ينتحرون بها ،أو يسهمون في
نحر أعدائهم .ربما كان من سوء ِّ
حظ حاوي أنه لم يكن ثمة
حاجة لتنسيق أمني بين «إسرائيل» ولبنان ،إذ كان شارون،
حرفي ًا ،في ضيافة الدولة من رئيسها ،وزوجة رئيسها ،إلى
رئيس مخابرات جيشها ،وكان المستهدف هو المقاومة...
والشعر.
وفي هذا السياق ،ال بد من اإلشارة إلى أن ثمة وصفات
بديلة لالنتحار في التراث العربي ،وغيره ،مما ال يتسع المقام
الستحضاره ،حين ُّ
تعز البنادق .فعلى الرغم من التحريم
تحسي
أو
جبل،
رأس
عن
ِّي
بالترد
سواء:
الديني لقتل النفس،
ِّ
السم ،أو قتل النفس بحديدة ،إال أن التاريخ العربي ،قبل
يعج بأمثوالت االنتحار التي ما تزال موضع
اإلسالم وبعدهُّ ،
التفسير الفلسفي واالجتماعي والنفسي حتى اللحظة .وهي
مروياتها ،يجمعها دافع
نماذج ،وإن اختلفت في تفاصيل
َّ
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ُّ
التحقق ،واستحالة االرتواء… لجوعات
الحرمان ،واستعصاء
يوحدها اشتمال فعل
اإلنسان الجسدية والعقلية والقلبية .كما ِّ
االنتحار على نهاية للنسق األسطوري يحقق فيه المنتحر
َج ْو َعتَه ،وإن رمزي ًا .ذلك أن النهايات ،تحمل ما يحيل إلى
ُّ
التحقق.
شبهة
ومن بدائل االنتحار بالبندقية ،عند العرب« :االعتفاد ،وهو،
الجوع حتى الموت» كما يروي ابن منظور في «لسان العرب»؛
و«شرب الخمر الصرف ،على غير طعام ،حتى الموت» كما
«المعمرون والوصايا»؛ و«جمع
يروي السجستاني في
ّ
الجوع ،وشرب الخمر… والوجأ بالسيف ،أو الخنجر ،أو
السهم ،حتى الموت» كما يروي الثعالبي في «ثمار القلوب»،
والواقدي في «التاريخ والمغازي» بتفصيالت أقرب ما تكون
إلى انتحار فرجوي ،أو «هيرا-كيري» عربي؛ و«الغرق بالماء
بعد القفز من عل ،حتى الموت» كما يروي السراج في
«مصارع العشاق»؛ و«الشنق حتى الموت» كما يروي ابن
الجوزي في «ذم الهوى»؛ و«حرق الكتب ،واالحتراق بها» كما
روى التوحيدي في «المقابسات» ،وفعل…
وعلى الرغم من مأساوية النهايات في هذه السرديات
المتنافذة ،إال أنها ال تكاد تخلو من بهجة الشاعرية ،ومتعة
الفرجة ،كما أنها ال تخلو نهائي ًا من مغناطيس المشابهة عبر
المشترك اإلنساني العابر لألزمنة .فالجوع والعطش ،سواء
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لألكل أو الشرب أو جسد اآلخر أو الكرامة حين تنعدم الحماية
و ُيخشى الوقوع في قبضة العدو… يحمالن المرء على
ُّ
للتحقق خارج األزمات الشخصية
استحداث فضاءات رمزية
واالجتماعية والوطنية .يسلك المنتحرون ،كما يؤسس علماء
اإلنسان ونقاد الشعر ،طقوس ًا للعبو ر (�Rites of Pas
والتهمش ،وإعادة االعتبار ،الذي ال
 ،)sageتتضمن االعتزال،
ُّ
تلبس ًا
يكون ،في الغالب ،إال بالموت… ومن أكثر من الشعراء ُّ
عز العبور؟
بهذه الطقوس ،وإن َّ
شعراء رام اهلل ،ومثقفوها عموم ًا ،لم يسلكوا درب حاوي،
ولم يقتفوا أثر درويش ،وبالقطع لم يجاروا كمال ناصر،
وعلي فودة لم يجاوروه .فال «ذاكرة للنسيان» في رام اهلل،
يدب بمسدس من
وال «مديح للظل العالي» ،وال «طاؤوس ُّ
حديد ،وعصى من عاج»… لكن في رام اهلل «مجتمع من
َّ
مرة ،شعراء يغرقون في
السعداء» ،كما وصفهم فيصل َّ
دراجَّ ،
نرجسية بال جماليات ،يمألون الفضاء االفتراضي بالصور
(صور ال أعرف ،بحق ،ماذا يفعلون فيها ،وال بها…)،
والدروع ،والجوائز ،وسباقات التكريم ،والمراهقات الرقمية،
ُّ
تمثيل
و«كل
وشهادات المشاركة في التمثيل ،تمثيل فلسطين،
ٍ
ٌ
توسع هذه المقالة تمرينها البالغي إلى تمرين
تمثيل»… لن ِّ
في التحليل النفسي ،إذ في ممكنات الكتابة بين مرصد أوفيد
وسرير فرويد ومرآة الكان ،ما يحيل نرجس الشعراء إلى

9

حطب؛ وبين تمارين البالغة السياسية والتحليل النفسي ما
يجعل من يمارسون «العزلة» دون ممارسة «رد االعتبار»
حالة كاريكاتورية النهيار النظرية على قحف أصحابها! فال
بحر في رام اهلل ،وال نهر ،وال حتى قناة… يتماري فيها
النرجسيون ،ومن ينتظرون االستفاقة من غيبوبتهم الروحية،
بـ«صدى» غير صوتهم.
هذه ليست كتابة في مديح فعل االنتحار ،إذ االنتحار
السواء النفسي
السواء اللغوي ،قبل مجانبته َّ
«فعل» يجانب َّ
واالجتماعي ...لكنه ،باستثناء االنتحار السياسي الذي
ُ
حرية
تمارسه السلطة الفلسطينية بال هوادة مؤخر ًا،
فعل َّ
الحرية ،ويستعصي التَّحقق .االنتحار ذروة سنام
حين تنعدم
َّ
حرب أهلية تمارسها الذات على ذاتها ،تلحي ٌم للذات (Self-
 ،)lacerationلتمييز الصديق من العدو ،ولتخليص الذات
من َ
آخرها-العدو ،حتى وإن كان عدو النفس جس َدها هي.
يميز الشعراء بين طبقات العدو وطبقات الصديق في
حين ال ِّ
دواخلهم ،وخوارجهم ،وال يجرؤون على االنتحار ،فقد يكون
من األجدى إعادة أسئلة سابقة لم يعد لها وجود في رأس
رام اهلل اليوم :ما حاجة الشعر للبندقية؟ وما حاجة البندقية
للشعر؟ وما حاجة الشاعر للبندقية… حين يطول مداها عن
بلوغ رأسه هو ،ويقصر عن بلوغ رأس العدو؟
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مقابلة
“الحدث” تحاور المحامي إبراهيم البرغوثي  -مدير مركز “مساواة” حول
نتائج استطالع المرصد القانوني الخامس
الواسطة والمحسوبية أساس التعيين والترقية في الجهاز القضائي

محسوبية وضعف الشفافية للتعيين في القضاء
وعدمها في النيابة العامة ،وتعيين القضاة ال يتم
على أساس العلم والخبرة والنزاهة
غياب اإلرادة السياسية في إصالح القضاء إشكالية تضعف دوره
نسبة من يثقون بجهات العدالة غير الرسمية (القضاء العشائري) مرتفعة
تشاؤم المحامين من إمكانية التحسن المستمر في وضع العدالة والقضاء
األحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية

أكد المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء “مساواة” أن  %44,3من
الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة و %26,1في الضفة الغربية يرون أن أداء
الموظفين في المحاكم والنيابة العامة ال يتسم بالشفافية وينتشر فيه الفساد،
وبالمقابل ال يعتقد  %41من الغزيين و %28من الضفاويين أنهم سيحصلون على
محاكمة عادلة فيما لو اتهموا بارتكاب جريمة جنائية/جنحية ،ويتفق الفلسطينيون
في كل من قطاع غزة والضفة الغربية على أن النظام القضائي ليس مستقال عن
التأثيرات الخارجية.

خاص  -الحدث
وفي حواره الخاص مع “صحيفة الحدث” ،حول نتائج المرصد
القانوني الخامس ،يعتبر المستشار القانوني أ .إبراهيم البرغوثي-
المدير العام للمركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء
“مساواة”؛ أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء واحدة من
اإلشكاليات التي يعاني منها القضاء في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وهو ما عبر عنه  30%من الجمهور في الضفة الغربية و41,5%
في قطاع غزة.

وفي ذات السياق أكد البرغوثي ،أن النتائج أظهرت أن 34,7%
من الجمهور في الضفة مقابل  45,4%في قطاع غزة يعتقدون أن
األجهزة األمنية تتدخل بعمل القضاء ،إضافة إلى أن  59%و 54%
في الضفة وغزة على التوالي يشيرون إلى أن هناك من الفلسطينيين
من يلجأون إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيلي
هربا من العدالة.
ويحمل الجمهور الفلسطيني (بحسب المحامي البرغوثي استنادا
إلى النتائج) القيادة السياسية الفلسطينية جزءا من المسؤولية ،فقد
اعتبر غياب اإلرادة السياسية في إصالح القضاء إشكالية تضعف

دور القضاء الفلسطيني وهو ما أكد عليه  30,2%من الجمهور في
الضفة مقابل  50,3%في قطاع غزة.
ويستدرك البرغوثي( :على الرغم من النظرة التشاؤمية للجمهور
الفلسطيني حول أداء مؤسسات العدالة واألمن ،إال أن نسبة 50%في
الضفة يقابلها  51%في قطاع غزة سيلجأون إلى القضاء الرسمي
في حال واجهوا أي خالف في المستقبل القريب ،وهذا يعكس وعيا
أكبر لدى الجمهور الفلسطيني حول دور القضاء الرسمي في حل
النزاعات ،وأنه يتجه إلى الدفع نحو مأسسة عملية التقاضي بين
المتخاصمين ،وما زالوا يتمسكون بمؤسسات العدالة الفلسطينية
بديال عن أخذ القانون باليد أو الفلتان ،بالرغم مما يرونه من مواطن
ضعف ،فبلغت نسبة الذين يثقون بالشرطة المدنية  58%في الضفة
مقابل  49%في القطاع ،والذين يثقون بالنيابة العامة في الضفة
 48%مقابل  45%في القطاع ونسبة الذين يثقون بالمحاكم 53%
و 46%في الضفة والقطاع على التوالي).
وفي سؤالهم عن ثقتهم بالنظام القضائي بكل مكوناته ،أجاب 50%
من جمهور الضفة الغربية بالثقة مقابل  43%في القطاع مع بقاء
نسبة من يثقون بجهات العدالة غير الرسمية (القضاء العشائري)
مرتفعة إذ بلغت في الضفة  37,8%مقابل  49,5%في القطاع.

أساتذة الجامعات في كليات الحقوق:
مؤسسات أجهزة العدالة الفلسطينية غير
مستقلة وغير فعالة
وأوضح البرغوثي ،أن أساتذة الجامعات في كليات الحقوق حول
الوضع العام للعدالة في فلسطين ،يرون أنه ال يوجد أي تحسن في
وضع القضاء في فلسطين ،وأن التعيينات والترقيات في القضاء
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ال تتسم بالشفافية ،وأيضا تعيين القضاة ال يتم بناء على علمهم
وخبرتهم ونزاهتهم.
ويرى أساتذة الجامعات في كليات الحقوق ،أن القضاء الفلسطيني غير
نزيه ويحتوي على الفساد استنادا لما أظهرته نتائج المرصد القانوني
الخامس التي بينت كذلك أن مؤسسات أجهزة العدالة الفلسطينية غير
مستقلة وغير فعالة ،وأن القضاة الفلسطينيين وأعضاء النيابة العامة
غير مستقلين ،والشرطة المدنية غير نزيهة ويوجد فساد فيها.
وقال البرغوثي( :على الرغم من نظرة أساتذة الجامعات في كليات
الحقوق التشاؤمية حول واقع القضاء ،إال أن رأيهم في المستوى
المهني للقضاة وألعضاء النيابة العامة وللمحامين جيد ،وأن
مؤسسات العدالة حساسة للنوع االجتماعي ،وجهات العدالة غير
الرسمية الفاعلة تلعب دورا رئيسيا في قطاع العدالة ،وأن األحكام
الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية).
ويستدرك المحامي البرغوثي قائال( :على الرغم من المالحظات
العديدة السابقة على وضع العدالة في فلسطين من انتشار الواسطات
والفساد وغيرها ،إال أنه ما زال أساتذة الجامعات لكليات الحقوق
في فلسطين سواء في الضفة أو في قطاع غزة يثقون بدولة القانون
ومؤسساتها المختلفة).

طلبة كليات الحقوق :وضع القضاء في
فلسطين في تراجع مستمر
وأكد البرغوثي ،أن نتائج المرصد القانوني تبين أن طلبة كليات
الحقوق في الجامعات الفلسطينية يرون أن التعيين في القضاء ال
يتسم بالشفافية ،ولكن وبالرغم من ذلك يتم تعيين القضاة حاليا بناء
على علمهم وخبرتهم في الضفة الغربية وال يتم ذلك في قطاع غزة،
وتبين أن الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في
الجهاز القضائي ،وأن األحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات
والضغوط الخارجية.
وقال المحامي البرغوثي( :إن طلبة الحقوق بشكل عام يرون أن القضاء
الفلسطيني ليس نزيها ويوجد فيه فساد ،ونظرة الطلبة في القطاع حول
شفافية التعيينات في القضاء كانت أقل إيجابية منها في الضفة ،وعند
مقارنة ثقة طلبة القانون بأجهزة العدالة حظي القضاء الشرعي على
أعلى مستوى ثقة بنسبة فاقت  ،70%يليه القضاء النظامي المدني
بنسبة  62ومن ثم نقابة المحامين بنسبة  ،60%وبالمقابل كانت أقل
مستويات ثقة من نصيب جهات العدالة غير الرسمية الفاعلة بنسبة
 ،33%تليها أيضا الشرطة الفلسطينية بنسبة .)40%

المحامون المزاولون للمهنة :القضاء
الفلسطيني ليس فاسدا
ويؤكد البرغوثي ،ما تظهره النتائج من تشاؤم المحامين نحو
الوضع العام للعدالة والقضاء من ناحية إمكانية التحسن المستمر،
كما وتخضع األحكام الصادرة عن القضاء للتأثيرات والضغوط
الخارجية ،ويرون أن مباني المحاكم غير الئقة وغير مناسبة ،وكذلك
تشكل التبليغات مشكلة أساسية في التقاضي ،لكنهم في نفس الوقت
ال يرون أن القضاء الفلسطيني فاسد ،لكنهم يرون أن درجة فساد
القضاء الفلسطيني أعلى بقليل في قطاع غزة.
وقال البرغوثي( :إن المحامين المزاولين يرون أن مجموعة اإلشكاليات
التي يعاني منها القضاء الفلسطيني تتمحور حول تدخل األجهزة
األمنية ،وعدم وجود إرادة سياسية لإلصالح ومن ثم النقص في إعداد
الموظفين والقضاة وتكدس الملفات غير المدورة وعدم وجود تأهيل
وتدريب كاف للموظفين إضافة إلى عدم وجود مواءمة قانونية بين
الضفة والقطاع وعدم وجود قضاء موحد بين شطري الوطن).
وحول آليات التعيين في القضاء والنيابة العامة أكد البرغوثي ،أن
المحامين المزاولين يرون أن وجود المحسوبية وضعف الشفافية
بالنسبة للتعيين في القضاء وأن تعيين القضاة ال يتم على أساس
العلم والخبرة والنزاهة ،وكذلك تبين أن الواسطة والمحسوبية أساس
التعيين والترقية في الجهاز القضائي.
وحول ترتيب اإلشكاليات التي تواجه مهنة المحاماة ،قال المحامي
البرغوثي( :تبين نتائج المرصد القانوني أن أهمها تدخل األجهزة
األمنية في الجهاز القضائي يليها عدم ثقة الناس بالمحامين لكل من
الضفة والقطاع ،وكان عدم ثقة الناس بالمحامين وتدخل األجهزة
األمنية أعلى قليال في الضفة عن القطاع ،في حين الفساد في القضاء
وضعف مستوى القضاة أعلى في قطاع غزة منه في الضفة الغربية).

ومن جانب آخر( :تبين أنه ال يتم التشاور بشكل مستمر مع النقابة عند
اقتراح وتعديل التشريعات المتعلقة بقطاع العدالة ،وحول مقارنة أداء
نقابة المحامين والدور المطلوب منها تقاربت النتائج بين المحامين
المزاولين في الضفة والقطاع ،باستثناء أن الهيئة العامة للنقابة كانت
أضعف في قطاع غزة وكذلك درجة احتكار النقابة لمجموعة من
المحامين ،وتلعب النقابة دورا أكبر في الحياة السياسية في الضفة
الغربية عنها في قطاع غزة).

المحامون المتدربون في الضفة :التعيين في
القضاء والنيابة العامة يقوم على المحسوبية
وعدم الشفافية
وبالمقابل أشار المحامي البرغوثي ،إلى أن المحامين المتدربين
يظهرون تفاؤال باتجاه وضع القضاء نحو استمرارية التحسن رغم أن
األحكام الصادرة عن القضاء تتعرض للتأثيرات والضغوط الخارجية،
إضافة إلى أنهم يرون بناء على نتائج استطالعات المرصد القانوني،
أن القضاء الفلسطيني ليس فاسدا وأن مؤسسات أجهزة العدالة
مستقلة وفعالة وكذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة مستقلون ،ويرون
أن النيابة العامة يوجد فيها فساد وأن الشرطة المدنية ليست فاسدة
إال أنها تتأثر بالضغوط السياسية ويرون أن أجهزة العدالة حساسة
للنوع االجتماعي ولقضايا األطفال.
ويبدي المحامون المتدربون ثقتهم بل وإنهم يعلنون تمسكهم بدولة
القانون حيث إنهم يثقون بمؤسسات وأجهزة العدالة المختلفة
وبالمقابل ال يثقون بجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة (القضاء
العشائري) على الرغم من اعتقادهم أن لها دورا رئيسيا وفاعال في
قطاع العدالة.
وقال البرغوثي( :يرى المحامون المتدربون أن احتكاكهم وتواصلهم
مع القضاء والنيابة العامة أدى إلى تكوين صورة سلبية لديهم
عن التعيين في القضاء والنيابة العامة إذ يعتقدون أنه يقوم على
المحسوبية وعدم الشفافية).

أعضاء النيابة العامة :التعيينات في القضاء
والنيابة العامة ،تتسم بالشفافية وليس
للواسطة والمحسوبية دور فيها
وأكد المحامي البرغوثي ،أن أعضاء النيابة العامة يرون أن اإلشكاليات
التي تواجه عملهم في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية وكانت
أبرزها عدم كفاية أعضاء النيابة العامة يليها تدخل األجهزة األمنية في
عملهم ،أما في قطاع غزة فكان الفتا أن أبرز اإلشكاليات التي تواجههم

هي تدخالت األجهزة األمنية في عملهم يليها انعدام استقاللية النيابة
العامة وعدم كفاءة أعضائها.
وقال البرغوثي (عكس أعضاء النيابة العامة ثقتهم في كل من مجلس
القضاء األعلى والقضاء النظامي (المدني) وهناك ثقة في القضاء
العسكري في الضفة لكن ال يثق بها أعضاء النيابة العامة في قطاع
غزة ،وهناك ثقة في القضاء الشرعي والنيابة العامة والشرطة المدنية
وفي موظفي المحكمة وكذلك بالمحامين ومؤسسات المجتمع المدني
العاملة في مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان في حين أنهم
ال يثقون بجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة “القضاء العشائري”).
وحول آليات التعيين في القضاء والنيابة العامة ،أكد البرغوثي ،أن
أعضاء النيابة العامة يرون أنها تتسم بالشفافية وتتم على أساس
العلم والخبرة والنزاهة وليس للواسطة والمحسوبية دور فيها.

القضاة الشرعيون :آليات التعيين تتسم في
القضاء الشرعي والنيابة الشرعية بالشفافية
وأشارت نتائج استطالع المرصد القانوني الخامس بحسب
البرغوثي ،إلى أن  15%من القضاة الشرعيين في الضفة يعتقدون
أن األجهزة األمنية تتدخل في القضاء الشرعي فيما بلغت نسبة
من قالوا إنها ال تتدخل  .79%أما في قطاع غزة فبلغت نسبة من
اعتبروا أن األجهزة األمنية تتدخل  81%فيما بلغت نسبة من قالوا
إنها ال تتدخل  .12%وبلغت نسبة القضاة الشرعيين في الضفة
ممن وافقوا على عدم وجود إرادة سياسية لإلصالح  15%وفي
قطاع غزة  34%فيما بلغت نسبة من لم يوافقوا على ذلك في الضفة
 81%مقابل .37%
أما فيما يتعلق برأي القضاة الشرعيين حول آليات التعيين ،فإنهم
يرون أنها تتسم في القضاء الشرعي والنيابة الشرعية حاليا
بالشفافية ،وتتم على أساس العلم والخبرة والشهادات األكاديمية
وال وجود للواسطة والمحسوبية فيها.
وتبين النتائج ،ثقة القضاة الشرعيين في الضفة والقطاع في كل
من مجلس القضاء األعلى ،القضاء الشرعي ،ديوان قاضي القضاة،
والنيابة العامة ،بينما كانت الثقة واضحة لدى القضاة الشرعيين في
الضفة وضعيفة في القطاع في القضاء النظامي “المدني” ،القضاء
العسكري ،الشرطة المدنية ،النيابة ،موظفي المحكمة والمحامين.
وتبين أيضا أن هناك ثقة بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في
مجال العدالة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان ،في حين ال توجد
ثقة بجهات العدالة غير الرسمية الفاعلة “القضاء العشائري” في
الضفة وتردد في اإلجابة في قطاع غزة .وهناك ثقة في المحكمة
الدستورية العليا في الضفة وتردد في اإلجابة في القطاع.
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مقال

في مواجهة األزمة العميقة :هل نحن أمام
تغيير قواعد اللعب؟
لقد فرض استعمار “إسرائيل” الكولونيالي للضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام
 1967جملة من المتغيرات جعلت من االحتالل واالستيطان عملية ديناميكية متغيرة
ً
وضعا استاتيكيا تم في لحظة االحتالل ،واستمر ثابتا كما هو طوال السنوات
وليست
الماضية منذ عام .1967

كتب :سمير حليلة
وشكل إبقاء قضايا الحل النهائي مفتوحة حتى نهاية
عملية التفاوض في أوسلو ،ودونما تحييد للقوى السياسية
المرشحة لتخريب العملية السياسية من الطرفين؛ سببا في
تشجيع المعارضة سواء في “إسرائيل” أو في فلسطين
على القيام بعمليات تخريبية قبل الوصول التفاق دائم
ت ّوجت بمقتل رابين في الجانب اإلسرائيلي ،وعمليات تفجير
وإرهاب من الجانب الفلسطيني انتهت باالنتفاضة الثانية.
وبالطبع كان إلبقاء نتائج المفاوضات مفتوحة في أوسلو
سبب في تخيل السالم وفق ما يريده كل طرف :حيث اعتقد
اإلسرائيليون وخاصة المستوطنون أنهم يستطيعون توسيع
حدود “إسرائيل” وسيادتها ،لتشمل أجزاء واسعة من
الضفة الغربية ،وسمح للبعض الفلسطيني بتخيل العودة
ألراضينا في الجليل وحيفا ويافا.
ومن الواضح اآلن أن االستعمار االستيطاني لفلسطين لم
يتوقف في أي لحظة ،ولم يتم تجميده خالل فترات اتفاقية
أوسلو ،بل كان عملية ديناميكية تكتسب قوتها من قوة
اليمين اإلسرائيلي ،ويتوسع برنامجها أو يضيقّ حسب
ميزان القوى على األرض واألجواء اإلقليمية والعالمية.
فاالحتالل واالستيطان يتوسعان ويسيطران بشكل أكبر
ومتصاعد ،مما ح ّول الوقائع على األرض وجعلها تختلف
من سنة ألخرى منذ االحتالل وحتى اآلن.
وكان التقدير الفلسطيني أن توقيع اتفاق أوسلو وما تبعه من
اتفاقيات أو مالحق يفتح الباب رسميا للوصول إلى مشروع
الدولة المستقلة عبر سلسلة من المفاوضات االنتقالية
والنهائية وبإشراف دولي .وعليه تم تحييد أشكال النضال
السابقة وأدواتها ،واستمرت م.ت.ف قائدا لهذه العملية
التفاوضية السلمية التي تتم برعاية أمريكية.
في نفس الوقت تركز الهدف األهم للحكومة الفلسطينية
وقوى المجتمع المدني على مشروع بناء الدولة الفلسطينية
ومؤسساتها وتشريعاتها وقوانينها وأطرها ،في ظل استقرار
العملية التفاوضية ومساراتها وذلك حتى االنتفاضة
الفلسطينية الثانية .وبالرغم من العثرات؛ استمرت

المحاوالت بعد ذلك بشكل محموم للوصول باتفاقيات أوسلو
إلى نهايتها ،حتى تم تمديدها لسنوات طويلة تجاوزت مرحلة
الخمس سنوات المتفق عليها في االتفاقية ومالحقها.
وبالرغم من الفشل المتكرر في الوصول لنتائج؛ إال أن
مشروع بناء الدولة ومؤسساتها استمر لوحده ليكون
أداة إقناع للعالم بمشروعية النضال الفلسطيني ونتائجه
المحتملة .وقد وسع هذا االستمرار التناقض الذي بدى
ظاهرا للعيان بين مشروعي إنهاء االحتالل واالستيطان
ومشروع بناء الدولة ومؤسساتها وخاصة منذ نهايات
االنتفاضة الثانية .إال أن فصائل م.ت.ف وجدت من الصعوبة
بمكان االعتراف بأن مسيرة أوسلو قد وصلت نهاياتها ،بما
يفرضه ذلك من نتائج تتعلق بشرعية برنامجها وكذلك أطرها
ومؤسساتها (بالرغم من وصول حماس أيضا لنفس النتائج
وفشل مسارها الوطني في نموذج المقاومة أو حكم قطاع
غزة منذ .)2007
واقع جديد على األرض وفي الضفة الغربية بشكل
وتشكل
ٌ
خاص يدفع باتجاه االصطدام مع االحتالل والمستوطنين
في عشرات الحاالت والحوادث ،إال أن األجهزة الرسمية
تمسكت بشعاراتها وقواعد العمل لديها ،وكأن أوسلو
ما تزال تفترض التنفيذ األمين لبنودها من قبل الجانب
الفلسطيني.
وتبلورت ازدواجية حادة في المفاهيم والقيم وكذلك في
القوانين والتعليمات السائدة ،لتعكس حالة التناقض السابقة
ما بين السلطة الوطنية وأجهزتها ووزاراتها وبين جمهورها:
فمع أن التظاهر وضرب الحجارة هو فعل شعبي مطلوب
ومقبول دوليا بل وأساسي في العمل الشعبي في مجابهة
االحتالل؛ إال أن تعبئة أجهزة األمن الرسمية تعتبره خرقا
للنظام العام يجب منعه ومعاقبته واحتوائه (ولكن حسب
الظروف).
ومع أن بناء البيوت من دون ترخيص في مناطق ( )Cوفي
القدس هو عمل نضالي يفرض وقائع على األرض في مواجهة
االستيطان؛ إال أن ترخيص المنشآت والمباني والمحاجر هو
أساس لقبول الحكومة بشرعية وجودها وعملها ،ويعاقب كل
من يخالف القانون في هذا المجال.
ومع أن معركة توسيع استخدام منطقة ( )Cألغراض

الزراعة هو فعل نضالي شرعي ومطلوب؛ إال أن مختلف
الوزارات والهيئات لم تستطع أن تؤقلم قوانينها وتعليماتها
وسياساتها مع هذا القرار ،واستمرت في اعتبار أن أي
ترخيص في منطقة ( )Cيحتاج إلى ترخيص وموافقة رسمية
مسبقة وليس فعال نضاليا شعبيا يجب دعمه وتطويره.
إن السؤال حول كيف نزاوج بين مهمة بناء الدولة ومؤسساتها
وقواعدها االقتصادية التي تستند للمنافسة الحرة واقتصاد
السوق ،وبين مهام التحرر الوطني لم يجد إجابة واضحة
بعد .فعملية إنهاء االحتالل ومقاومة االستيطان تتضمن
بالضرورة صدام ًا مع دولة االحتالل وأدواتها ،وال توفر
استقرار ًا لمشروع بناء الدولة ،خاصة وأنها تحتاج لمجموعة
كبيرة من السياسات والنشاطات التوجيهية التي تقع خارج
إطار قوى السوق ،ومنها على سبيل المثال دعم صمود
المزارع والمناطق المحيطة بالجدار ،األمر الذي يتطلب
حشد القوى االجتماعية وحماية المنتوج الوطني والدفاع عن
الحد األدنى لألجور ،وتوسيع إطار المسؤولية المجتمعية،
حيث كلها سياسات تخرج عن المشروع الرسمي المتعلق
ببناء اقتصاد حديث منافس ومستقر.
وفي هذا السياق ،لم تستطع الحكومة مالحظة التراجع
التدريجي في مؤشرات السوق منذ منتصف  2017والتي
فرضتها المواجهة المستمرة مع قوى االحتالل .وفي
ظل غياب االستقرار وانعدام األفق السياسي؛ استمرت
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الحكومة في دفع الرواتب باعتبارها المسؤولية الرئيسية
للحكومة ومؤشر استقرارها بالرغم من التراجع الكبير في
مؤشرات البطالة والفقر والنمو االقتصادي ،وبالرغم من
غياب مساهمتها األساسية في تحفيز النمو واالستثمار عبر
موازنتها التطويرية .واستمرار القطاع المصرفي في توسيع
االستهالك بشكل كبير ،بينما بقيت قطاعات اإلنتاج تحظى بـ
 30%من التسهيالت االئتمانية للبنوك فقط.
وبالرغم من مبادرة الحكومة خالل العامين الماضيين
لمجموعة من النشاطات الهادفة للوصول إلى سياسات
اقتصادية متوسطة المدى سواء من خالل االستراتيجية
العمالية لتنمية االقتصاد الوطني ( ،)2017-2022أو في
نتائج مؤتمر ماس “نحو رؤية جديدة للنهوض باالقتصاد
الوطني”؛ إال أن الوثيقتين لم تستطيعا اإلجابة على السؤال
المركزي والمتعلق بالسياق الوطني الذي يحيط باالقتصاد
الفلسطيني ويحاصره.
أن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة وطنية عامة ال تملكها
الحكومة وال تستطيع وحدها اإلجابة عنها ،خاصة ونحن في
مرحلة صفقة القرن ،والقطيعة الكاملة بين فلسطين والواليات
المتحدة و”إسرائيل” حول النتائج النهائية المتوقعة لمسيرة
أوسلو.
وفي تلخيص للمشهد االقتصادي بعدما يزيد عن  24عام ًا
من قيام السلطة الوطنية وتوليها لمسؤولياتها االقتصادية؛
فإن المؤشرات الرئيسية لالقتصاد بقيت ثابتة أو تراجعت
منذ سنوات طويلة:
 -1تذبذب حاد في االستقرار السياسي خاصة خالل حروب
غزة واالنتفاضات المتتالية في الضفة الغربية وفي ظل
غياب مسار سياسي جدي ذو مغزى.
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 -2توسع شره وغير مضبوط لالستيطان في كل مناطق
الضفة الغربية والقدس وبدعم رسمي من الحكومة
اإلسرائيلية وبموقف داعم من اإلدارة األمريكية.
 -3استمرار حالة التبعية الهيكلية لالقتصاد اإلسرائيلي
بالرغم من التحسن الطفيف في بعض مؤشراتها.
 -4تراجع حجم السوق الفلسطيني المتواصل وتفككه ما
بين الضفة والقدس ،وما بين الضفة وغزة ،وزيادة تكلفة
التجارة الداخلية بشكل واسع.
 -5تزايد الفروق في الدخل الفردي ومعدالت الفقر والفقر
المدقع جغرافيا واجتماعيا حتى وصلت ألرقام مقلقة
جدا ،ومهددة وحدة المكان والسكان.
 -6وجود حالة من النمو االقتصادي الضعيف والمتذبذب
بدون نمو في التشغيل حتى استقرت أرقام البطالة فوق
 20%منذ عام  ،2001وفوق مستوى  25%منذ عشرة
أعوام ،مع العلم بأن العمل في “إسرائيل” وبمستويات
غير مسبوقة أنقذ مستويات البطالة في الضفة الغربية
من االنهيار ،وهذا بالطبع ال يعكس الواقع المرير لتشغيل
خريجي الجامعات الفلسطينية.
 -7استمرار عجز الموازنة الحكومية والضعف الكبير في
االستثمار العام وتطوير البنى التحتية المطلوبة إلنعاش
االقتصاد وتطوير القاعدة اإلنتاجية له.
إن المؤشرات السابقة هي مؤشرات هيكلية في االقتصاد
ارتفعت أو انخفضت قليال خالل السنوات العشرين الماضية
إال أنها بقيت الصفة األساسية له.
إن المطلوب اآلن هو بناء عناصر قوة ومناعة االقتصاد
المحلي ودعم وتعزيز المواطن وأمنه وصموده عبر
استراتيجية انتقالية موجهة للبناء الداخلي ،وخاصة أن
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االنسداد السياسي الحالي كما يبدو هو طويل المدى.
وبالمقابل فإن هناك ضرورة لتأزيم العالقة مع االحتالل
وأجهزته بشكل تدريجي وتصاعدي مدروس ،من أجل
إعاقة تقدم المشروع االستيطاني ونزع الشرعية عن النظام
“الكولونيالي” االستيطاني العنصري المتشكل تحت
أيديولوجيا دولة “إسرائيل” اليهودية الكبرى.
وبالرغم من وجود العديد من األسئلة المشروعة حول كيفية
االستمرار في الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت
خالل مسيرة أوسلو حتى اآلن ،وفي نفس الوقت ،الخروج
منها لفضاء جديد يفتح الباب لعودة المواجهة مع االحتالل
واالستيطان دون االلتزام الكامل أحادي الجانب لشروط إقامة
واستمرار عمل السلطة الوطنية حسب قواعد االتفاقيات
الموقعة؛ إال أن اإلجابة على هذا السؤال أصبحت المهمة
المركزية لمؤسسات م.ت.ف وأحزابها والسلطة الوطنية
كي تستطيع التحضير لبناء خطة عمل جديدة تتكامل مع
المتغيرات القادمة على المستوى الدولي واإلقليمي واألهم
بالطبع على المستوى المحلي في الوطن الفلسطيني.
إن التعبئة الشاملة للطاقات وبناء اقتصاد مقاوم يخدم معركة
إنهاء االحتالل؛ ليست شعار ًا براقا فقط بل هي استراتيجة
عمل طويلة المدى تنطلق من توصيف دقيق للواقع الحالي
المأزوم سياسيا واقتصاديا ،وتعتبر أن فلسطين اآلن هي
بحاجة لمراجعة جوهرية لمسلمات ومنطلقات عملها المتفق
عليها منذ عام  1994استنادا لوقائع عميقة متغيرة في
ظروف وشروط االحتالل ومقاومته ،وعند اإلقرار بحجم
األزمة وعمقها فقط يمكن البدء بصياغة برنامج عمل وخارطة
طريق جديدة تبني أسس االقتصاد الوطني كما نحتاجه من
أجل معركتنا الوطنية.
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حقائق شائقة عن اإلسماعيليين النزاريين
في كتاب البولندي ييجي هاوزينسكي:

«الحشاشون – القتلة األسطوريون
في زمن الحمالت الصليبية»
مراجعة بقلم د .يوسف شحادة

ال يزال الشرق المسلم ،وتاريخه المعقد ،يستقطب اهتمام
الباحثين والمؤرخين األوروبيين ،وال ريب أن الشغف العلمي
المعرفي غالبا ما ُيعد من أهم الدوافع التي تجعل هؤالء العلماء،
ومنهم البروفيسور البولندي ييجي هاوزينسكي ،يتسابقون
لكشف جوانب غامضة وملتبسة من تاريخ العالم اإلسالمي،
الذي ال يمكن تجاهل شأنه الكبير في تكوين شخصية العالم
الحديث .لذلك يأتي كتاب هاوزينسكي «الحشاشون» ليفحص ما
تسرب إلى أوروبا من أخبار وأساطير عن فرقة من فرق اإلسالم،
وسميت في
دعاها الفرنجة في آدابهم «طائفة الحشاشين»ُ ،
مدوناتنا التاريخية ،العربية منها واإلسالمية ،باإلسماعيلية
النزارية ،وأحيانا قليلة بالحشيشية .إن هذا الكتاب لم يكن
العمل الوحيد الذي تناول فيه هاوزينسكي موضوع هذه الطائفة،
فقد كانت أولى كتاباته عن «الحشاشين» ،وتالها كتب عديدة
خصها الشرق واإلسالم ،منها« :فرقة الحشاشين المسلمة في
الكتابات األوروبية في العصور الوسطى» (بوزنان ،)1978
و»السياسة الشرقية لفريدريك الثاني هوهنشتاوفن” (بوزنان
 ،)1978و”التاريخ العاصف للخالفة البغدادية” (وارسو –
كراكوف  ،)1993و”إمبراطور نهاية العالم .فريدريك الثاني
هوهنشتاوفن” (غدانسك  ،)2000و”اللحن اإليراني الفاصل.
تاريخ فارس في القرون الوسطى” (تورون .)2008
يحوي كتاب „الحشاشون” بين دفتيه مقدمة طويلة ،وخمسة
فصول ،وأربعة مالحق تتضمن مقتطفات قصيرة من مصادر
مهمة مثل :مؤلف „وصف العالم” لماركو بولو ،و”الكامل في
التاريخ” البن األثير ،و”تاريخ جهانكشا” لعطاء ملك الجويني.
يستعرض هاوزينسكي في المقدمة معلومات تعريفية عن
„الحشاشين” ،فيبدأ بتوضيح هذه التسمية التي ألصقت بهم
في المراجع األوروبية ،وكانت مرادفا أللفاظ تجمعها المعاني
التالية :القتلة ،أو االغتياليون ،أو المجرمون المرتزقة .وكما يذكر
المؤلف ،فهذا هو المعنى المستخدم حاليا في مراجع غربية
كثيرة ،منها المراجع اإليطالية .ويقدم هاوزينسكي شرحا وافيا
لهذه التسمية مستعينا في ذلك بمقتبسات من مصادر قديمة،
تعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين ،ليكشف
عن حضور هذا المسمى في المدونات التاريخية القديمة ،التي
وسمت اإلسماعيليين النزاريين بهذا االسم .ومن بين الشواهد
المقتبسة من وثائق الفرنجة ما يعرف تلك الطائفة بمسمى شعب
الحشاشين .بيد أن المؤرخين والرحالة العرب والمسلمين
لم يستخدموا مثل هذا التوصيف ،مع أنهم ذكروا مصطلح
الحشيشية أحيانا لكنهم لم يشرحوا معناه ،ولم يعلقوا على هذه
التسمية ،ومصدرها ،وأصلها .ويؤكد هاوزينسكي أن أول ذكر
لكلمة „الحشيشية” في الكتابات العربية ورد في كتاب عماد الدين

محمد الكاتب األصفهاني الموسوم ب”نصرة الفترة وعصرة
الفطرة” .ويذكر بعض المراجع التي استخدمت هذا المسمى
الحقا ،وأهمها كتاب „نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق” للشريف
اإلدريسي الذي نعت اإلسماعيليين النزاريين بالحشيشية .ومع
ذلك فقد تضاربت اآلراء حول معنى هذا المصطلح ،وبقي السؤال
قائما عن المقصود من كلمة „الحشاشين”؛ بيد أن الكاتب ينأى
بنفسه عن المعنى الذي قصده األدباء والمؤرخون األوربيون،
على أنه متأت من اسم المخدر المعروف .ويدرك هاوزينسكي
أن المدونات التاريخية استخدمت مصطلح „الحشاشين” أو
„الحشيشية” استخداما ملتبسا في نعتها اإلسماعيلية النزارية
به ،ويفند مزاعم بعض المؤرخين والرحالة األوروبيين ،ومنهم
ماركو بولو على سبيل المثال ،ويدحض األساطير التي حفلت
بها كتبهم ووثائقهم .ومنها أن القتلة „الفدائيين” كان يقدم لهم
مادة مخدرة„ ،الحشيش” أو األفيون ،ليقوموا بتنفيذ عمليات
القتل الموكلة إليهم بحماسة شديدة ،ودونما تفكير .ومن الجيد
أن المؤلف أيضا قد كشف الخطأ الذي اقترن بلقب زعيم
اإلسماعيليين النزاريين في المراجع األوروبية ،فيذكر أنه نقل
إلى اللغات الغربية بمعنى „عجوز الجبل” ،والصواب أن األصل
العربي يكون بلفظ „شيخ الجبل” .فيشير معتمدا على معاني
هذه الكلمة العربية ،أن المقصود بكلمة „شيخ” في هذا الموضع
ليس العجوز الكبير السن ،بل هو السيد الكبير ذو المكانة أو
الفضل ،أي الزعيم .ومن األمور الطريفة ،التي يتوقف عندها
هاوزينسكي ،مزاعم ماركو بولو في ذكر أن „شيخ الجبل”
قد بنى جنة تحاكي ما بشر به نبي اإلسالم ،محمد (صلعم)،
المؤمنين من نعيم وجنات تتدفق فيها أنهار الخمر والعسل
والحليب .ويروي أن „شيخ الجبل” كان يأمر بأن ُيلقى إلى جنته
بمن اختارهم مخدرين باألفيون ،ف ُيخيل إليهم أنهم فعال في الجنة
الموعودة .وبعد ذلك يستدعيهم ويرسلهم الغتيال من يريد ،وقد
أقنعهم أن العائد منهم سالما سيعاد إلى الجنة التي كان فيها،
ومن يمت يدخل الجنة التي بشر بها محمد (صلعم) من مات في
سبيل اهلل شهيدا .وقد غذى غموض اإلسماعيليين ،وباطنيتهم،
خيال مبتدعي مثل هذه األساطير ،فنمت في مخيلة األوروبيين
خرافات شتى عن سكان الشرق هؤالء ،وأصبح الحشاشون مادة
خصبة ألدبائهم ومؤرخيهم.
يخصص الفصل األول من كتاب „الحشاشون” لميالد
اإلسماعيلية النزارية ،والظروف المرافقة لنموها وترعرعها،
والمحطات التاريخية التي عبرتها .ويعتمد الكاتب على مراجع
متنوعة كثيرة العدد ،عربية وأوروبية ،في تناول عملية تكون
هذه الفرقة ،التي انشقت عن الفاطميين في القرن الحادي عشر
الميالدي .وقد سميت بالنزارية ألن قادتها كانوا يدعون إلى إمامة

نزار المصطفى لدين اهلل ،ومن جاء من نسله .ونزار هذا هو ابن
الخليفة أبو تميم معد بن الظاهر ،المعروف بالمستنصر باهلل
الفاطمي ،واإلمام التاسع عشر للشيعة اإلسماعيلية النزارية.
يركز هاوزينسكي على شخصية الحسن بن الصباح – مؤسس
طائفة „الحشاشين” ،أو ما سمي بالدعوة الجديدة .ويسلط
الضوء على دور ابن الصباح الكبير في نشر هذه الدعوة ،حيث
اتخذ من قلعة آلموت الحصينة ،الواقعة في مناطق فارس الوعرة،
اتخذ مركزا لهذه الدعوة ،التي سرعان ما انتشرت في المناطق
الجبلية المنيعة في فارس والشام .يسرد المؤلف في الفصل
الثاني ،الموسوم ب „ما قبل سنان” ،وقائع تاريخية متشابكة،
اكتنفها الغموض ،متقصيا أخبار الشبكة الخفية المنظمة التي
نشطت على األراضي السورية ،وكان من نتائج أعمالها التسلل
إلى المدن ،وظهور جرائم االغتياالت األولى .يتحدث المؤلف هنا
عن حكام القالع ،وقد كان للنزاريين عشرة حصون تموضعت في
المناطق الجبلية السورية الصعبة ،بين ساحل المتوسط وبادية
الشام ،وكان عدد النزاريين في ذلك الوقت ستين ألفا ،وفق تقدير
المؤرخين الفرنجة .ووصل نفوذ هذه الطائفة ،وتأثيرات حكمها
إلى حلب ،وبانياس ،وحماة ،ومصياف ،ومدن أخرى عديدة في
البر الشامي .يتناول هاوزنسكي في الفصل الثالث شخصية
راشد الدين سنان ،الملقب بشيخ الجبل ،مسلطا الضوء على
باطنيته ،وقدرته الفائقة على التأثير في أنصاره ،ويتشعب
الحديث لينصب على تدعيم فرقته ،وتوحيدها ،ليصل بها إلى
مرحلة التكامل .ويصف الكاتب عمليات االغتيال ،والتخطيط
لها ،وتهيئة الشبان المندفعين ،وتلقينهم الطاعة العمياء للزعيم،
باسم اإليمان األعمى ،لينفذوا جرائمهم طائعين ،طامعين بالجنة
الموعودة .وهذا ما دفع هاوزينسكي إلى أن يطلق على هذه
األعمال المرعبة وصفا ،يلخصه بعنوان „تقنية اإلرهاب” ،ومع
أن هذا الوصف يحيل بلغته الحادة إلى عصرنا الحديث ،فهو ال
يجانب الدقة والصواب في كثير من جوانبهما .بيد أن توظيف
هذا المصطلح الحديث في توصيف جرائم قديمة قد يستخدم
عند كارهي اإلسالم من األوروبيين في اإلشارة إلى أن ما
يسمى „اإلرهاب اإلسالمي” صفة مالزمة لطوائف هذا الدين
منذ القديم .ولعل االبتعاد عن استخدام „مصطلح اإلرهاب”،
في نعت ما جرى في القرون الوسطى ،يجعل أطاريح الكتاب
أقرب إلى الموضوعية المنشودة .يدخل هاوزينسكي محراب
قضية عويصة ،تتلخص في محاولة فهم العالقات الملتبسة بين
نور الدين والنزاريين السوريين ،من جهة ،وبين سنان الباطني
وصالح الدين – عدو „الزنادقة” ،من جهة أخرى .وقد تناول
بالشرح المستفيض ما جرى بين صالح الدين وشيخ الجبل
من محاوالت اغتيال ،وانتقام ،وحصار ،إلى هدنة ،فمسامحة،
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فتحالف ضد ممالك الفرنجة في سورية وفلسطينُ .يخصص
الفصل الرابع من الكتاب لفترة ما بعد سنان ،فنرى المباحث
رتبت بشكل منطقي متسلسل عاكسة األحداث الفاصلة في
تاريخ النزاريين السوريين .فبعد رحيل زعيمهم الخارق سنان،
الذي توفي عام  588هـ (1192م) ،عاد النزاريون السوريون
إلى الخضوع لهيمنة المركز في آلموت ،وظلوا فترة من الزمن
يهادنون صالح الدين واأليوبين .وكغيرة من المؤرخين ،يؤكد
هاوزينسكي أن العد التنازلي لنهاية الحشاشين بدأ مع بداية
الهجوم المغولي على معاقلهم وتدمير قلعة آلموت بعد حصار
طويل ،ثم ضربهم ومطاردتهم في حصونهم السورية .يسرد
الكاتب حال النزاريين في سورية بعد انتصار الظاهر بيبرس على
المغول ،ودحرهم عن الشام ،ويصف كيف خضع „الحشاشين”
له ،ودفعوا الجزية ،وأصبح هو من يعين رؤساءهم ويخلعهم،
إلى أن انتهت دولتهم في الشام عام 1273م .لكي يقدم المؤلف
صورة كاملة عن مصير اإلسماعيليين النزاريين يضع مبحثا
خاصا يتناول فيه أوضاعهم في العصر الحديث ،فيتحدث عن
ما يحدث في سورية اآلن من حرب ،يسميها حربا أهلية مدمرة،
واصفا حال اإلسماعيليين الصعبة ،وما حل بآثار أجدادهم
من قالع وحصون .يخصص هاوزينسكي الفصل الخامس
من كتابه لما يسميه „ظاهرة شيخ الجبل” في سياسة الغرب
وثقافته في القرون الوسطى ،ويعد هذا الفصل شديد األهمية،
إذ أنه يبين حجم انشغال األوربيين بهذه الظاهرة التي دبت
الرعب في نفوس سياسييهم ،وقادتهم العسكريين .وقد استند
هاوزينسكي هنا إلى أبحاث مبكرة ،أخرجها في كتاب أصدره
في سبعينيات القرن المنصرم ،تناول فيه ما كتب األوربيون في
العصور الوسطى عن طائفة „الحشاشين” .بيد أنه ال يكتفي
بتقديم صورة الحشاشين في تلك الكتابات وحسب ،بل أيضا
يرسم صورة ملك انكلترا ،ريشارد قلب األسد ،واالتهامات
التي طالته بأنه معلم االغتياليين .ويتحدث كذلك متسائال عما
يمكن أن يكون مدرسة للقتلة الخفيين ،التي كان وراءها القيصر
األلماني فريدريك الثاني .ويفيدنا المؤلف في مباحث هذا الفصل
بمعلومات مهمة تكشف حقيقة حلفاء شيخ الجبل من الصليبيين،
ومبعوثي „الحشاشين” إلى قصور الحكام األوروبيين .ويطرح
موضوعا شائقا عن حضور مقاتلي الشرق الخفيين في التقاليد
األدبية للغرب القروسطي ،وبعد ذلك يختم الفصل األخير من
كتابه بالحديث عن أسطورة „الحشاشين” في العصر الحديث.
ينغي القول أن ما يميز كتاب ييجي هاوزينسكي عن غيره من
المؤلفات ،التي تناولت طائفة الحشيشية وتاريخها ،البحث
الحثيث عن الدقة ،وتتبع المصادر التي حوت أخبار هذه الفرقة
المسلمة ،وأحوالها .إن ما ما يدفع الناقد إلى اإلشادة بهذا
الكتاب ،ذلك الثراء الهائل في تنوع مصادره ومراجعه ،وحسن
استخدام المقتبسات ،التي حفل بها المتن ،فجاءت مؤكدة
لصحة ما يذهب إليه المؤلف من أطاريح واستنتاجات .والجميل
أنه لم يكتف بعرض تلك المقبوسات ،بل سعى إلى محاكمتها
محاكمة تحليلية ،مبينا من خالل ذلك صوابها ،أو تعارضها
مع منطق األمور بوضعها في مقابلة مباشرة مع ما يتعارض
وفحوى سياقاتها .وما يدعو إلى الثناء على جهد المؤلف أنه
اعتمد على المدونات العربية ،وما أتى به مؤلفوها في حديثهم
عن اإلسماعيلية النزارية ،ومنهم ابن األثير ،واإلدريسي ،وأسامة
بن منقذ ،وابن جبير ،وابن القالنسي ،وابن بطوطة ،وابن خلكان،
وياقوت الحموي ،وكمال الدين ،والقزويني ،وغيرهم .وما يلفت
االنتباه أن هاوزينسكي استخدم كثيرا من المصطلحات العربية،
وكان حريصا على تدوين اللفظ العربي لأللقاب ،واألسماء،
والعبارات المفصلية ،التي تستوجب النظر إليها من منطلق
علم المعاني .وكثير ما أشار إلى أعمال الباحثين الحديثين،
الذين عالجوا قضايا الحشيشية ،مثل لويس برنارد ،وفرهاد
دفتري ،وبارليت ،وروزينثال ،وغيرهم ،لكنه كان يفضل العودة
دائما إلى المصادر القديمة ،ليقارن نصوصها ،ويستخلص منها
استنتاجاته المنطقية .ومن األمور التي تجدر اإلشارة إليها أن
هاوزينسكي يفيد مما ُكتب عن الحشاشين حتى في األعمال
األدبية الحديثة ،ومن ذلك رواية „سمرقند” ألمين معلوف.
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أما فيما يخص المؤلفات العربية الحديثة ،التي خصصت
لإلسماعيلية ،فكان اطالع الكاتب عليها محدودا ،ولعله اكتفى
بمقاالت عارف ثامر ،وكتابه القيم „تاريخ اإلسماعيلية” ،وتحديدا
الجزء المخصص منه للدولة النزارية.
بعد القراءة المتمهلة لكتاب „الحشاشون – القتلة األسطوريون
في زمن الحمالت الصليبية” ،يمكن التوكيد وبشدة أن جهد
البروفيسور ييجي هاوزينسكي أثمر مؤلفا غزير المعلومات ،فيه
من األخبار واألطاريح ما يستوفي تاريخ اإلسماعيلية النزارية،
وما عاصرها من دول ،وفرق ،وزعماء ،وحكام ،وأحداث ،وخطوب
جليلة ،في فترة عصيبة جدا من تاريخ المشرق العربي بالغ
التعقيد .إن المنهجية المتبعة في ترتيب األفكار ،وتسلسلها
على رباط جامع ،قائم على سرد األحداث ،وتدعيمها بمقبوسات
تدل على صدقها ،أو التشكيك فيها ،وإظهار ما يعارضها من
نصوص مناقضة ،تدحض ما أتت به من أخبار .وفي هذا كله
يحضر التمحيص ،والتحليل ،والتعليل ،فنقف على مقاربات
مقنعة ،ال تتعارض مع المنطلقات المنطقية لدراسة التاريخ .إن
ما يشد القارئ إلى محاور الكتاب العديدة ،ابتعاد مؤلفه عن
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السرد التاريخي الجاف ،الذي يعتمد تقديم الحقائق ،والتعليق
على الوقائع ،دون إغنائها بنبض من عاشها وروحه .وال شك
أن هاوزينسكي قد أيد نصه بلدن من روح ذلك الزمان البعيد،
وأهليه ،فجعلهم ينطقون بكلمات من نصوصهم في مقبوسات
كتابه .إن هذا الكم الكبير من المقتطفات ،المأخوذة من مصادر
إسالمية وغربية متنوعة ،تع ّمد عمل هاوزينسكي بالمصداقية
الالزمة ،وتمنح القارئ المتعة والفائدة.
هوامش:
عنوان الكتاب :الحشاشون – القتلة األسطوريون في زمن
الحمالت الصليبية
المؤلف :ييجي هاوزينسكي
الناشر :الدار البوزنانية ،بوزنان – بولندا .2016
لغة الكتاب :البولندية ،عدد الصفحات 376 :صفحة.
* (أديب وأكاديمي فلسطيني يعمل بجامعة كراكوف في بولندا)
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تطريزةٌ بألف طلقة
كتب :الواثق طه
وقبيح هو التن ّكر
قبيح هو الجهل،
ٌ
ٌ
وقبيح هو اال ّدعاء،
والتاريخ،
للذات
ٌ
وأقبح من الجهل معرفة جزئ ّية
شوهاء انتقائية تزعم الفهم ،وأقبح
منها اعتبارها شي ًئا من “ثقافة”...
شي ًئا من ضمير يحترم عقل اإلنسان.
أفرا ٌد مثقفون ،وعا ّمة ،وسياسيون،
نخب في حقيقتها أفرا ٌد
وإعالميونٌ ،
متنافرون ،ذبحونا إفتا ًء في كلّ
شيء ،وتنكي ًرا لكل ما هو ُمع ّرف ال
سلوك ّ
تنطحوا له
يحتاج سوى قراءة ما في علم ما ُر ّبما يضيء على
ٍ
بال استعداد ،وفكرة قتلوها بسكاكين كلمة ال مسؤولة ...كأنّ يقول
أحد ما :إنّ الثوب الفلسطيني لن ُيعيد فلسطين ...في حادثة رشيدة
طليب ...وأن يقول آخر :إنّ هذا استعراض للشهرة! وأن يزعم طرف
في محصلة استنكار الموروث أنّ  :بناء الحداثة والتقدم ال يلزم أن
يستثمر في الماضي.
وفي سياقات ُمختلفة يقول آخرون تجاوز دعوتهم االنعزالية رتم العصر
ُ
يستهدف إفنا َء حضارتنا وثقافتنا! وأكثر
ونهجه :إنّ “الغزو الثقافي”
ما يثير األسف حي ًنا والسخرية حي ًنا آخر ،أن يشترك البعض في
النهجين السابقين!
إنّ أ ّول ما تفعله الدول والشعوب أن تسعى دو ًما لتحقيق ُسمعة ُتضيف
لها ق ّوة وهيبة أمام الشعوب األخرىُ ،سمعة طي ّبة تخدم موار َد الشعب
الثقافي
السياسية واالقتصادية ...روسيا لم تتن ّكر لمسرحها وموروثها
ّ
منذ القياصرة ،والواليات المتحدة أص ّرت أن تجعل من “الجاز”
ثقافة عالمية ،واألوروبيون صنعوا سح ًرا لبالدهم من الكاتدرائيات،
والرقصات الشعبية ،أما كرة القدم فمردوداتها من سمعة واقتصاد،
ومتعة ،تتقاسمها أمريكا الالتينية وأوروباّ ...
كل ذلك ليس للرفاهية ،أو

بقلم :أحمد زكارنة

تجهيل الشعوب كما يتّهم الخطاب الرجعي َ
نمط العصر ،بل لتحقيق
المكاسب ،واستمالة الشعوب ،وتحسين العالقات بين شعب وآخ َر
المحصلة مكس ًبا يدعم خطوط السياسة واالقتصاد ،هذا ليس
لتكون
ّ
زع ًما بل عل ٌم ُيدركه طرفان في المجتمع ،اإلعالميون والسياسيون ،ومن
يهمه أن يعرف أكثر فليطرق با ًبا من أبواب هؤالء.
الثوب الفلسطيني ،والدبكة ،والكوفية ،واألغنية الوطنية ،والفخر
بالحضارة واآلثار ،وابتكار أنشطة حداثية كلها قادرة على تحرير
فلسطين ،إن ُوضعت في سياقات صحيحة وفي أساس العمل النضالي
كما فعلنا ساب ًقا ،وإن صار الفلسطينيون في مجموعهم ُسفراء
لثقافتهم ،هذه إجابة صريحة واضحة أستنكر بها تلك الحملة الشعواء
على ثوب “طليب” ...وهدفي هنا ليس رشيدة ،بل الحالة البائسة في
التعاطي مع موروثنا الفلسطيني العام ،إن التحديث والتطوير ال يجب
أن يستنكر الماضي بل يبني عليه ،ويستفيد منه ،فلدينا من أصول
ثقافية ما يكفي للعمل ،واختراق الصورة ال ُمتّخذة ع ّنا بين الشعوب إن
المضي في تعزيزها وتحديثها
كانت سلبية ،وإن كانت إيجابية فعلينا
ّ
ً
وتطويرها والبناء عليها ،وهذا لن يأتي إطالقا باالستغناء ع ّما نمتلك،
أو الدعوة إلهدار مكتسبات الماضي بذريعة السعي نحو المستقبل،
جلي بينَ البقاء في الماضي واالستفادة من نواتجه.
فالفرق واضح ّ
والحضاري،
الثقافي
الموروث
ر
يستنك
أن
عارف
لحصيف
كيف يمكنُ
ٍ
ٍ
ّ
َ
والمجلس الثقافي البريطاني على مرمى حجر منه في فلسطين،
والمؤسسات الثقافية األلمانية والفرنسية وغيرها ...إنّ هذه النماذج
التي يطمح أن يحاكي تجاربها ،ك ّلها مبن ّية على تصدير الثقافة
الشعبية للدول ،والتعريف بها ...لغة وممارسات ،وأد ًبا ،وفنو ًناّ ...
كل
التمسك بقواعد وأصول وجمال اللغة العربية!
يعيب
ذلك ويخرج من
ُ
ّ
ثم يبكي على “ميل الحال”!...
ّ
طليب اختصرت علينا بفعلة واحدة ،ما كان يمكن أن يكلفنا األموال في
إيصال رسالة تنال مصداقية في عقول شعوب العالم ،رسالة مفادها

الفلسطيني يخدم شعوب األرض ال عالة عليها ،ينتشر بينها وجزء
أنّ
ّ
من نهضتها بثقافته ،وموروثه ،ومعرفته ...هو قابل للتطور ،و ُمنافس
أممي شرس...
لم تتنكر طليب للمواطن األمريكي ،فالواليات المتحدة دولة تأسست
على أرضية ممهدة بالثقافات المتنوعة ،والتعدد العرقي ،وقواسم
األرض المشتركة ،إن ارتداءها للثوب الفلسطيني يشبه ارتداء اآلخرين
للكوفية في برلمانات العالم إليصال رسالة داعمة لحقوقنا ،ويشبه
ارتداء المكسيكي األمريكي لطاق ّيته في الواليات المتحدة ،و ُمناقشة
الكونغرس لحقوق األعراق ،واستيعابه لهم ...تلك دولة ال تطالب
مواطنيها سوى باالنتماء لها ولثقافتها ال التن ّكر لموروثاتهم وأعراقهم،
وعالقة المواطن بممثليه التشريعيين ميزانها حقوقه ،والقوانين التي
في صالحه ،واالنتما ُء للدولة وقوانينها ودستورها.
كيف يمكنُ لشعب يستغني عن موروثه الثقافي ويستهين به أن يضع
نفسه في خط المنافسة العالمية ،وكيف يمكنُ لشعب أن يستغني عن
ق ّوته الناعمة أن يجد حلفاء له في مختلف المجاالت؟ وكيف يمكن أن
نقول إنّ مثل هذه األصول الثقافية ال فائدة منها بينما تسعى إسرائيل
ُ
تفعل بها أفعال التشويه،
جاهدة لنسبها إليها؟ وإن لم تتمكن فهي
سواء إن كانت موروثات ثقافية أم نضالية ُوسمت بها فلسطين ،كما في
ابتكارها للكوفية اإلسرائيلية واستعانتها بكثير من منتجات هوليوود
السينمائية لتوظيف الكوفية في المشاهد اإلرهابية ،وغير ذلك الكثير!
وللتذكير فقط ،احتاجت إسرائيل ليدع َم فعلتها المسلحة ،وقيامها ،في
فلسطين ،أن ُتعيد ترويج ديانتها ،وأن تز ّي َف لها قوم ّية ،وأن تصنع
ثقافة زو ًرا ،و ُلغة هجينة.
سياسي أممي يحتاجه الواقع تحت االحتالل،
هذا نهج قديم جديد
ّ
والراغب في السيطرة ،والطامح في الحرية ،والمستقل ،والساعي
للتفوق ...هذا النهج لغة للتعاطي مع الشعوب والتنافس معها ...لغة
سياس ّية إعالمية في السلم وفي الحرب.
النضال ليس بندقية فقط ،حتى تلك البندقية استمدت رونقها وق ّوة
رسالتها التي ُتلهم ّ
كل الذين ال ينظرون إلى سواها ،من فعل نضالي
شامل ارتكز على الثقافة أوال وأخي ًرا ...دون ذلك ال يبقى منها سوى
فعلها العنيف ،ورسالة مشوشة تنقصها اإلنسانية والعدالة ...إنّ أث َر
تطريزةٍ فلسطينية في ُعمر التاريخ ،يعادل َ
ألف طلقة ،ورمية رمح.

لم نكن نعرفنا...
قبل األمس ،لم أكن مغرم ًا
الحب ثوب ًا
توشحت
ال أذك ُر أنني
ُ
َ
أضاع وحي ُه
كنبي
َ
كنت عاري ًا ٍ
ال ومضى قلي ً
الدرب طوي ً
ال
كمن تاه في
ِ
كنت أنا ُه التي تغفو وهي تقول:
ُ
َ
تذهب دوني
أن
إياك
َ
إلى هدهدةِ
البحر وهو يموج
ِ
َ
جالس الرغب َة دون شوق
إياك أن ُت
َ

شعر :أحمد أبو حميد
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إياك ،إياك أن تكونني وال أكون
اخلع عني وعنك صف َة النبوة
فنحن ُنوحي وال ُيوحى إلينا
إن أردنا لمنحنا ُحل َمنا القديم
ملك َة النسيانِ وبدأنا من جديد
َأتذك ُر ُحل َمنا ال ُمنتشي بنا
كلما عشنا ُه ،عاشنا

وقلبي وقلبك في لعبة الروح وأناها
أتذكر ُه وهو يشي بخطانا ومنفاها
كنت تخشى عليه منا
َ
وكنت أخشى علينا منه
ُ
كأن نمنا متأخرين
وصحونا متأخرين
ُ
يركض في كهف
كيتيم
ٍ
أتعر ُفنا في ال ُيتم؟

كم نبت ًة زرعنا في وحش ِة األيام
ِ
الغرف
كم مر ًة اصغينا ألنينِ الفقدِ في
المزدحمة
حطب قلوبنا
اشعلت
برد
كم لسع َة
ٍ
ْ
َ
ُ
نعرف ما الحب؟
لم نكن
ُ
شكل مالمح ِه؟
ما
من أبوا ُه وكيف ول ّد؟
لم نكن نعرفنا غرقى في اليم.

برقية إلى الوطن ...من طبرق
الريح…
هذه األبواب الموصدة على
ْ
لم تمنع ريح ًا أن تدخل عب َر شقوق الجدرانْ
من يمنعني ما دام القول صريح!...؟
أن أستنجد بوحوش الغاب...
****
األصحاب…
يا وطني المثخن بجراح األهل وحقد
ْ
في وقع الخطوة أنت في ظل اآله
والغربة تفرش أجنحة سو ْد...
وطني...

تأتيني بسمتك الحيرى من عند اهلل
تحملني في الحلم إليك وفي الحلم أعود
هذه خطوات أخرى عبر الدرب الممدود
وجراح أخرى...
وبالد أخرى ..وقيود…!
****
يا وطني علمني ال ُبعد الحلم ولم يحرمني األشواق…
صارت شمسك ملء دمى...
صارت آفاق..

يكفيني في الغربة أنك ظلي
فأراك بجوعي ...وأراك تنبض موجوع
وأراك صباح ...تسقط تحت الذكرى ..كل االشباح
أبرق من طبرق يا وطني هذى الكلمات ...لسنا أول من
حنّ إليك ...ولسنا أول من مات
لكن الغربة في دمنا رفعت أعالما حمراء
فصحا كل األموات...
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قراءة في كتاب “كسرة خبز” للكاتب حسن
إبراهيمي..
بقلم :سماح خليف َة\فلسطين
إلي الصديق المغربي حسن إبراهيمي كتابه «كسرة
عندما أرسل ّ
خبز» الذي يقع في  80صفحة وصادر عن دار المختار للنشر
والتوزيع عام  ،2018الكترونيا ألكتب عنه ،حاولت لحظتها أن
أجتث الصقيع الذي يتلبس أصابعي نحو الكتابة ألتجاوز حالة
العزوف التي تعتريني بسبب انشغاالتي فلم أفلح ،لكن عندما
وجدتها 80صفحة سررت؛ فهذا يعني أني سأنجزها في وقت
قصير ،لكن ما إن تجاوزت عتبة الكتاب األولى حتى أدركت أني
تورطت بجمال متشعب المدارك ،وإني أعترف أن أصابعي التي
تسحبت بتثاقل إلى شذرات هذا الكتاب حتى
لثمها البرد ما إن
ّ
توهّ جت من حيث ال أدري أو من حيث أدري ،ال أدري ،ف»كسرة
خبز» لم تكن رواية بمقياس الرواية وإنما هي قطع أثير ّية دافئة
ح ّد االشتعالُ ،ولدت من رحم الوطن الذي انتهى مخاضه في
أكف ضمائرنا الحاضرة الغائبة ،فنقلت رواية الواقع والتاريخ
بترميز محترف عميق المعنى والدالالت ،تفضي عن ثقافة كاتب
تكللت بالحكمة والفلسفة وسعة األفق وقوة اللغة وجزالتها ،وهذه
اللغة والحكمة طارت بذاكرتي مباشرة إلى كتاب «أوهام أوغسط
اللطيفة» للكاتب الفلسطيني مشهور البطران مع اختالف الشكل
األدبي إلى حد ما ،ولن أجد أكثر تعبيرا عنها من جملته التي
تصدرت هذه النصوص «شبق نصوص صدحت لثمالة أفواه
على الرصيف» (ص ،)4فهذه الحرية الخضراء التي ينشدها
الكاتب انصهرت في دمائنا القانية بالحمرة التي نزفها شهداؤنا
لتمنحنا األمل من حال بائس!! هو تناقض ربما أو هي فلسفة
الكاتب التي تستشفها من هذه النصوص ،هو صراع بين الحب
والحرب ،بين الخير والشر ،بين الموت والحياة ،بين الظالم
والمظلوم ،بين السواد والبياض ،لمن يستطيع أن يسبر غور
الكلمة ليدرك جمال اللغة وأبعادها.
وأنا أتنقل بين شذرات هذا الكتاب وجدتني أتنقل في فلسطين
بلدي بألمها ووجعها ومأساتها وخيباتها واألمل الذي يشرق
من ثناياها مع كل ذلك ،لكن ما إن أنهيتها تذكرت أن الكاتب
مغربي وهذا يؤكد أننا كمثقفين في الوطن العربي «كلنا في
الهم شرق».
ع ّرج الكاتب على كثير من الفواصل في أي وطن رزح تحت الظلم
والقهر واالضطهاد ،فهو ينقل صورة الوطن بكافة أوجهها في كل
كتابه والتي تمثلت في «الفقراء ،كسرة الخبز ،أفواه المعتوهين،
الدماء ،الشهداء ،الموت ،التاريخ ،الهزيمة »....فيقول مثال
ص« 5عانقتك في كل كسرة خبز تصدح في الشارع ..في وجه
القمح ..في وجه كل المتارس التي تمنع المارة من اقتطاف وردة
في كل حقل يسقى بدماء الشهداء ..لست سواك يا وطني».
في الكتاب إشارات إلى عدة فضايا1-:المواطن المخلص لوطنه
ص« 6أسمو كشمعة ..أظل أسكب وجعي في كل ليل صرصار....
أشكو عنفوانا دامسا لكل وجع يلملم االنتظار»2- .الخيانة
كسبب رئيس في ضياع الوطن ص« 6حين يغمرها الضوء
تتساقط في قعر اللعب كعربون حبر تبدى في أغالل السجان..
كمومس يعبر دفتر الذكريات ....نامت ونام صيف في عين ضوء
انفلت للسجان» ،ص»7بدون حارس للقضية يتجول الذئب في
كل أطراف الخدعة كل يوم» 3- .مطلب الحرية الذي ال يغيب
ص»7سأظل انتظر والدتها في كل أواني السنين ..نعم سأنتصر
للموت لكن إياك والخيانة»4- .الهزيمة كنتيجة لتردي الوضع
ص« 8عري الهزيمة تدلى في سنين استوطنتها العمامة...
وأثقلتك الالءات يا وطني ،»..ص»21تقتفي الهزيمة ميادين
الصمت5- .»..غياب القضية كمحور رئيس ص»8بين قضبان

الريح وقف التاريخ بدون قضية ..نامت أحداثه بدون أسئلة..
بدون قداسة6- .»..الحب في ظل الحرب ص« 8قد يكون السالم
صغيرا في سننه المشتعلة في االنحناء لمعركة ستندلع بين
شفتينا ..هي في طريقها إلى ابتسامتك التي تخلد عيدها ،..ص17
«بين السر والعلن ارتشفت ابتسامتي بحر عينيك ،»..وكذلك
العشق ص« 32ترنحت أوتار عشق الساهرين فوق منصة ليل
يدغدغ الحواس»»،وأرق الذكريات التي تالحقنا»،ص»30تبللت
عيناي بتعب الذكريات»7-،الشهادة تساوي (الحرية) ص»9ال
يرقد الموت في عيون الشهداء فاالنتصار يساوي مجرى
التاريخ8- .»..العار الذي يلحق بالبالد ص»10يختفي الليل
كي يكنس عار اختفاء بزوغ الفجر في الظالم»9- .الصمت
الذي كان ثمنا للحياة ص« 11يرتدي صمتي غمدا كلما أزلته
يلمع الموت في حضن اللسان» ،ص« 15ال شيء هنا سوى
رزمة من أقراص الصمت10- .»..الخوف الذي يتملكنا من
عدم األمان ص»12بدون وسائد تنام األرصفة عارية في عيني
الناي» ،وعدم الطمأنينة حتى أثناء نومنا ص»13أعارك النوم
ألتجنب حلما يرحب به االنتظار»11- .الحيرة التي تعجزنا عن
تحليل المجريات في أوطاننا ص« 12كزفرة للعتالين نمت في
عنق تحلل األحداث ..اتكأت على وسادة ظلم لم تنج من فوات
األوان ..تماما كذيل مشيئة تركن في ساق الفراغ»12- .غياب
األمل من حرية الشعوب بسبب الظلم المستشري ص»13لما
ترهلت الحرية اختفت أمام باب التسجيل»13- .افتقاد الموت
الذي اعتدناه ص»12بعد إصابة الموت بمرض ناولته أقراص
للشفاء؟؟»14- .الجوع والفقر الذي أنهك البالد ص»14تتساقط
لوجود ثقب بكف يفصل اليد عن فم يذرف دموعا تخفي ألم
الكف الذي أحرقه الرغيف»15- .كثرة الدخالء إلى البالد
عنوة حتى أرهقوها ص»13خدوش الزمان العصيب في بالدي
موحشة تماما كنوع األفاعي في أحالم الرثة 16- .»..التعب
من انتظار األمل ص»14في عنفوان االنتظار انكسر التوق..
ألملم عنف الشوق في رجس الذكريات ،»..وكذلك حالة التيه
والضياع في هذه البالد ص»14قادني النوم إلى حيث ال أدري
وحين استفقت أيضا أخذني إلى حيث ال أدري ،رفاقي لم
أكمل المسير وانتهى األصيل» ،واألمل الذي يبرق بين حين
وآخر ص»23بعد كل تعب أرقب لمحة حياة» ،ص»31أرتاد
أزيز الحلم أعلمه كيف أن صغاره ال يفترون» ،ومع ذلك النمل
من التشبث باألمل ص»54أنتظر حدثا خارج الزمان»17- .
تخلص العدو من العيون التي تعمل ألجله إذا انتهى مفعولها
ص»20استعصى على األفاعي معرفة أقمشتها فأمرت بغسلها
بالدماء»18- .الهجرة الملتصقة بالموت ص»20في أكياس
الهجرة يحمل البحر أشالء وطن جريح ...ال شيء يتراءى في
القفل سوى انسداد البحر»19- .الصمود رغم األلم المحيط
ص»21لن يستسلم اغترابي ،»..ص »49في عيني القلعة
يحتسي الصمود أنفاس الجالد ..كإله أعمى أتعبه الحلف ،
ص”24سألت ابني عن سبب وقوف األشجار ..فأجاب ألنها
ال تصاب بالتعب20- .”..قضية المرأة والسلطة االجتماعية
ص”26بعدما ّ
فض الماء بكارتها انتفخ بطنها انكشفت قصتها
فانهمرت دمعا أمام سلطة الزواج” ،ص”59نصف حصان لكل
امرأة وحلف القصف وهراء صغار الفقهاء ،”..وكذلك أهمية
دور المرأة في المجتمع ص”45ومن يعتقد أن النصر سيفتح
أبوابه بددون نساء21- .”.التغني بأمجاد الماضي لرتق خيبة
الحاضر ص”29أحيانا يجب الرجوع إلى الماضي للبحث

عن قربان نقدمه لكل لحظة تنتصب بحثا عن عرين تجهم
بالزمان”22- .معاركنا في الوطن العربي قائمة على اإلشاعات
والخدع وعدم التوثيق ص”29تقتات المعركة باإلشاعة وبأنياب
الخدعة التي تفترس ركام الصمت”23- .لحظة التمرد على
الظلم ص”30انتصب احتراق األغالل بالمعصمين وبعزة
تعارك هجوم الجالد24- .”..وضع التعليم وعدم القدرة على
النهوض بالمدارس ص”34ال تستيقظ المدارس في أفواه
المتعلمين25- .”..النصر ال يتحقق إال باالنتفاضة على الوضع
الراهن ص”34تشرق الشمس بعدما تستفيق األشجار وبعد
انتفاضات الظالل ترفض أن تستعبد ،”..وإال فهزائمنا ال تنضب
ص”71بعد انتصار كل هزيمة تنتصب التمارين مطالبة التاريخ
بإعادة االختبار”26- .اتخاذ ذريعة السلطة الدينية من أجل
تحقيق مآرب ذاتية ونهب الوطن ص”63باسم اهلل نهبتم كل
شيء ..باسم اهلل نهبتم خيراتنا27- .”..مصير الفناء والموت
لمن يضع يده على الجرح ويحاول اإلصالح ص”64فحص
الطبيب األحداث فمات28- .”..الحياة ال تدوم على حال ترفع
وتخفض كاألرجوحة ال يستقيم فيها شيء ص”73الحياة لعبة
أرجوحة ال توازن بين الالعبين.”..
(األفاعي)
كلمة
كثيرا
الكاتب
أورد
ص22ص44ص46ص47ص 50وكذلك (التاريخ) (الظالم)
(عري النجوم) ص27ص”37األشجار” “البياض والسواد”
“الخدعة” ص25ص،....،29وكلها إشارات إلى تر ّدي الوضع
في الوطن العربي ودعوة إلى الصحوة والتنبه وقراءة التاريخ
وأخذ العبر ّ
عل وعسى.
مالحظة :كل شذرة في هذا الكتاب تستحق تحليال شافيا بشكل
منفصل.
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مقاالت
روى في الفكر والسياسة

دونالد ترامب..

الفراري
سي َارتَ ُه ِ
والراهب الذي باع َّ
بقلم :رائد دحبور
تطرح َّ
متنوعةِ المصادر
الثقاف ُة
األمريكي ُة  -الزَّاخر ُة بمادةٍ
معرفي ٍة ِّ
ُ
َّ
َّ
ِّ
وتمجيد لروح ال ُمغامرة -
واسع
خيال
واالتجاهات وبما تحويه من
ٍ
ٍ
ٍ
وتوظيف
وبرغماتية
ة
ديناميكي
من
تحتويه
ما
لجهة
عديدة
فارقات
ُم
ٍ
ٍ
َّ
َّ
أداتي ،وتبا ُي ٍن بل وتنا ُق ٍض أحيان ًا .وفي مقدِّمة كل ذلك ،ما يحويه
ٍّ
ات
أفكار
اإلنتاج المعرفي والثقافي واألكاديمي األمريكي من
ونظري ٍ
َّ
ٍ
ُ
ترب ِع هذا
إداري ٍة وريادِ َّي ٍة؛ أسهمت وما
تزال ُت ْسهِ ُم في ديمومةِ ُّ
َّ
قمة
العمالق االقتصادي والتكنولوجي والعسكري األمريكي على َّ
العالم.
َ
باع
قبل
ٍ
“الراهب َّالذي َ
سنوات عديدة ك َت ْب ُت مقا ًال تناولْ ُت فيه كتاب َّ
َّ
ُّ
َسَّيا َر َت ُه الفِ راري” لِم َؤِّلفه األمريكي “باران شارما” وهو الكتاب الذي بي َع ْت منه ماليين النسخ
في أمريكا وأوروبا وحول العالم ،وباران شارما – الحاصل على ماجستير في القانون والمدير
عالمية
التَّنفيذي ال ُملْهِ م لشركة “ - “ Sharma Leadership Internationalشارما لقيادة
َّ
واستشارية  -هو ِ
واح ٌد من عديدِ الكتَّاب
توجيهية
 وهي شركة متخصصة في تقديم خدماتَّ
َّ
وقد َم ْت ُهم دور َّ
رفيع،
النشر
األمريكيةَ ،ك ُخبراءِ قيادَةٍ وأداءٍ
قدموا أن ُف َس ُهمَّ ،
األمريكيين َّالذين َّ
َّ
ٍ
َّ
وكخبراءٍ و ُملْهِ مين في مجال تعليم ضبط النفس.
وبمناسبة الحديث عن مثل هكذا َّ
السمات َّ
خصية
مؤلفات
الش َّ
أمريكية؛ يسترعي انتباهنا َّ
َّ
أهمية دور ِّ
ً
السلوك وتحديد ِّ
للرئيس األمريكي،
خاصة إذا كانت تلك ِّ
اتجاهاته َّ
في توليد دوافع ُّ
السمات تعود َّ
أي ترامب
وهو–
ذلك،
على
كمثال
ترامب”
جون
“دونالد
الحالي
األمريكي
الرئيس
ْ
ويبرز اسم َّ
 الملياردير وابن الملياردير ،وابن ضاحية “كوينز” في نيويورك؛ وحيث يبرز اسمه في هكذاَّ
قدمتهم دور َّ
األمريكية واستضافتهم
النشر
المؤلفات
سياق من
األمريكية كونه أحد أولئك َّالذين َّ
َّ
َّ
ْ
ُ
واألداءِ
الرفيع والتنمية البشرية
القيادة
مضمار
في
وخبراء
مين
ل
م
ك
الواقع
تلفزيون
برامج
هِ
َّ
َّ
ِّ
وضبط َّ
النفس ،حيث له العديد من المؤلفات في هذا المجال ،ومنها كتاب “ َفك ْر أكبر” وكتاب
ال” وهي َّ
غني ًا” و “وكيف تكونُ َب َط ً
مؤلفات يغلب عليها َّ
الطابع َّ
َ
الشعبوي ،كما
صبح
“كيف ُت
َّ
التلفزيونية َّالتي كان يقدِّمه ا دونالد ترامب في محطة “إن  .بي  .سي” بعنوان” �Ap
البرامج
َّ
 “ prenticeأو “ال ُم ْبتَدِ ىء” على سبيل المثال؛ ذلك البرنامج الذي كان يعد المتسابقين في
حال الفوز بالحصول على راتب كبير وعلى تحقيق ما يحلمون به ،حيث اشتهرت عبارة ترامب
التي كان يوجهها لمن يخسر في المسابقة بالقول“ “ You are fired “ :أنت مطرود” ،ولطالما
أه َلت ُه
ج َر ْت تلك العبارة تقليد ًا ألسلوب ترامب في على ألسنة األطفال في الواليات المتحدة؛ وقد َّ
برامج تلفزيون الواقع ورعايته لمسابقات ملكات جمال أمريكا وبعض َّ
مؤلفاتِه التي كانت تحوي
َّ
على عبارات ُمف َعمة بالزُّهُ ِّو والفجاجة والدعوة إلى روح المغامرة وتمجيد المال والثراء والعقار
شعبوية معروفة،
شخصية
شخصية المصارع التي اشتهر بها عام 2009؛ ألنْ يكون
إضا َف ًة إلى
َّ
َّ
َّ
َّ
وهو ما أسه َم في تمهيد الطريق أمامه للفوز في االنتخابات األخيرة ومن ثم الوصول إلى البيت
األبيض.
ٌ
أفكار ومفاهيم عن تلك األفكار التي
قدمه من
لكنْ كتاب “باران شارما”
مختلف تمام ًا فيما َّ
ٍ
تناولها ترامب في َّ
َ
كتاب لنْ تكونَ بع َد أنْ تقرا ُه – إذا قرأته بإمعان واستوع ْب َت ما
مؤلفاته؛ فهو
ٌ
الرمز والفضيلة والحكمة وأساليب العيش واالقتباسات الجديرة
يطرحه من
ٍ
أفكار حول مفاهيم َّ
َ
كنت قبل أنْ تقرأه.
باالستشهاد – كما َ
َّ
كتاب يتناول
فهو
شارما؛
لباران
الفراري”
سيارته
باع
ذي
ال
اهب
“الر
ٌ
وبإشا َرةٍ مقتضبة لكتاب َّ
أدى ُأسلوب معيشته
المع
لمحام
خيالية
قصة
جد ًا اسمه “جوليان مانتل” َّالذي َّ
وثري َّ
ٍّ
َّ
َّ
ٍّ
أمريكي ٍ
ٍ
َّ
المفتقر للتوازن بسبب ثرائه الفاحش وإغراقه بالملذات  -ومنها حرصه على اصطحاب أجمل

الليلية الباذخة بعد نهارات العمل ال ُمضني في
عارضات األزياء معه في سهراتِه واحتفاالته
َّ
المحاكم التي تتناول أهم وأعقد القضايا التي َ
يضطلع هو ومكتبه بالمرافعة حولها  -إلى إصابته
كادت ُت ْودي بحياتِه في إحدى قاعات المحاكم المزدحمة بالجمهور .ويودي به انهياره
قلبية
ْ
بأزمة َّ
روحية تجبره على مواجهة حالته والبحث عن أجوبة
أزمة
الجسدي المفاجىء إلى ُّ
الدخول في ٍ
َّ
باع طائرته
شافية ألهم األسئلة
الحياتية .وعلى أمل منه أن يعثر على السعادة والرضا ،فقد َ
َّ
الخاصة وسيارته الفيراري وكل أمالكه وغادر الواليات المتَّحدة وانطلق في رحلة عجيبة شبيهة
َّ
باألوديسا إلى عمق حضارات َّ
الشرق القديم – وتشبيه رحلة جوليان مانتلباألوديسا كنا َي ًة عن
رحلة أوديسيوس كما جاء في الملحمة ِّ
اليونانية القديمة والتي استغرقت عشر سنوات
عرية
َّ
الش َّ
َ
أن أوديسيوس قد مات َ
قبل أن يعو َد شخص ًا مختلف ًا – وهكذا فقد ذهب جوليان مانتل
وظ َّن الجميع َّ
الصين حيث اكتشف نظاما ً قويا ً
عمق حضارةٍ
إلى ِ
فوح جبال الهامياليا في ِّ
َّ
شرقي ٍة عتيقة على ُس ِ
له القدرة على إطالق طاقته الذهنية ،والجسدية  ،والروحية ،وتعلم العيش بقدر أكبر من الشغف،
األمريكية شخص ًا مختلف ًا تمام ًا ُي ِّ
عل ُم َّ
اس،
والهدف ،والسالم .وعاد إلى الواليات المتحدة
َّ
الن َ
الرموز أو القدوة وعلى الفضيلة التي
على
يعتمد
دروس ُيلقيها ،نمط ًا جديد ًا للعيش
طريق
عن
ِ
ٍ
ُّ
والسلوكي واألخالقي
الرمز واالنضباط العقلي ُّ
أساسها االنضباط وعلى الحكمة التي تعتمد على َّ
َّخيل اإلبداعي واستخدام العبارات المتواترة
وعلى األساليب األكثر كفا َءة
وفعالية ،ومنها الت ُّ
َّ
كبديل عن َّ
الث ْر َثرةِ
والكالمية ،إضاف ًة
والفكرية
العقلية
الصمت
ممارسة
األكثر فائدة والقدرة على
ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
إلى االعتماد على االقتباسات الجديرة باالستشهاد تجاه مواقف الحياة المختلفة.
إن هذه القصة الملهمة – وكما حاول أنْ يبني عليها “ شارما “ الخطط التي يعرضها في
مزج بين الحكمة الروحانية
عقلي ًا
َّ
كتابه والتي تستهدف ارتقا ًء َّ
وسلوكي ًا هادِ ف ًا وبما تتسم به من ٍ
ُ
ً
ُ
السرمدية للشرق ومبادئ النجاح الحديثة للغرب – تحاول أنْ ت َبِّينَ خطوة بخطوةٍ الدرب الذي
وعقلي ًا ،ومرح.
ومعرفي ًا
نفسي ًا
يصل إلى حياةٍ أكثر فهم ًا وشجاع ًة وتوازن ،وثرا َء
ِّ
َّ
َّ
ً
ُ
سبيل إلى
تلم ِس
ٍ
ربما كان أحد دوافعي من وراءِ اإلشارة إلى هذا الكتاب ُم َجَّددا ،هو محاولة ُّ
مفارقات تطرحها َّ
مخرجات  -كما أشرنا في بداية
األمريكية فيما تنتجه من
الثقافة
مقا َر َب ٍة ُت َجِّلي
ٍ
ْ
َّ
فشخصية جوليان مانتل التي أبدعها خيال باران شارما ،قد ذهبت الستلهام عمق
المقال -
َّ
َّ
لشخصية
السلوك الباذخ غير المتوازن
حكمة الشرق كإجا َب ٍة عن تحد ٍ
َّ
ِّيات طرحتها أمامه أنماط ُّ
َّ
الواقعية لترامب الذي َّألف ك ُتب ًا في ذات المجال
الشخصية
األمريكي ال ُم ْس َت ْهتِر،في موازاة
ري
الث ِّ
َّ
َّ
ِّ
َّ
حيث عكست تلك المؤلفات سماته َّ
شخصية ترامب وبما لديها من انفعاالت
أن
خصية ،غير َّ
َّ
الش َّ
شخصية ِّ
ً
شخصية فاقعة والمعة
وهي
الواقع،
في
وموجودة
ا
جد
ودوافع للسلوك هي
مؤث َرة َّ
َّ
َّ
وباذخة فع ً
المعرفية
قيادية وانطلقت وكما ُي ْف َت َرض من ذات القاعدة
نظريات
ال حاولت أنْ ُت َقِّد َم
ٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
مت مهاراتها في إثارة العواصف واألزمات
التي انطلق منها شارما في مؤلفه ،لكنها استخ َد ْ
وات َب َع ْت نهج الترويج الستعداءِ َّ
وخارجي ًاَّ ،
الشرق وثقافاته تحت
داخلي ًا
واالقتصادية
السياسية
َّ
َّ
َّ
َّ
ً
استعراضية كعنوان الحرب ِّ
ِ
خالف ما فعله باران
الصين مثال ،وذلك على
عناوين
َّ
الت َّ
جارية مع َّ
شارما نظيرترامب في مضمار ُأطروحات التنمية البشرية عبر اختراعه لشخصية جوليان مانتل
األمريكية ،فيما يسير ترامب ورا َء
الذي استل َهم حكمة الشرق وعاد ل ُيعِ ِّل َمها في الواليات المتَّحدة
َّ
أوهام محاولة تهميش َّ
مقوماته
وربما السير وراء أحالم تدمير ِّ
الشرق الزَّاخر بالتجربة والحكمةَّ ،
ال عن التنافس المتوازن ،وبدي ً
اقتصادي ٍة ضروس بدي ً
ال عن التَّعاون والتكامل؛
حرب
َّ
ومستقبله في ٍ
موظفا ً لغة أنكلو -سكسونية خشنة وفظة عبر وسائل دعائية زاخرة بالتقنية التي تستهدف
هندسة الوعي وصياغة تصورات ذهنية مقولبة؛ حيث وسيلة التواصل االجتماعي (السوشال
ميديا) واحدة منها فقط !!.
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مقاالت
عنف المقهورين:

النساء والشعوب المستعمرة
بقلم :ناجح شاهين
س :ماذا تفعل الضحية الضعيفة في مواجهة جالدها،
مغتصبها ،ومغتصب حقوقها؟
ج :تلتزم بأخالقية الضعف /والسلمية بما يوقظ الضمير،
ويؤدي إلى تشكيل ضغط على المعتدي يردعه عن عدوانه.
هذا فيما نزعم فحوى الخطاب الذي يروج أن المرأة ال
تستطيع أو أن عليها أن تظل “مسالمة” في مواجهة القمع
الذكوري بسبب أن “أخالقية” موقفها وعدالته تنبع من عدم
استخدامها العنف سالح ًا من أجل التحرر ونيل الحقوق.
حالما تسقط المرأة في دوامة العنف ،تفقد “التعاطف”
والشرعية األخالقية .بالطبع ينطبق هذا القول بشكل أو بآخر
على الشعوب المضطهدة في جنوب أفريقيا (سابق ًا) وفلسطين حالي ًا.
لكن من هو الفريق الذي ستقوم باستمالته عن طريق قيام المرأة بدور الضحية المسلوبة
اإلرادة؟
تعتمد الفكرة على استمالة جزء من معسكر الرجال (القوي ،المحتكر للعنف) من أجل أن
“يقتنعوا” ببراءة المرأة وضعفها ،ويعطفوا عليها ويدعموا حقوقها المختلفة.
وهناك ما يسمح باالعتقاد أن هذه الطريق قد توصل إلى غاياتها المنشودة :المرأة أو ًال
وأخير ًا هي الحبيبة واألم واألخت واالبنة ،وقد يكون من المدهش حق ًا أن ال تنجح في
استقطاب تعاطف حبيبها أو ابنها....الخ.
لألسف أن األمر ليس بهذه البساطة ،ويبدو من دروس الماضي والحاضر على السواء أن
الحبيب واألخ واألب هم الذين مارسوا أشد أنواع التنكيل بالمرأة ،من قبيل االضطهاد
الجسدي واالقتصادي والجنسي .وإذا كان ذلك صحيح ًا فقد يغدو من المفارقة بالفعل أن
نتوهم القدرة على إثارة العطف في قلوب الرجال ألنهم في الموقف الذي عبر عنه المتنبي
بالضبط:
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
يا أعدل الناس إال في معاملتي
الرجل هو الخصم والحكم ،إنه القاضي والجالد ،لكنه بالتأكيد ليس أعدل الناس .من هنا
يبدو من غير المتوقع أن تؤدي “استراتيجية” الضعف إلى إثارة ما يكفي من “الضمير”
بما يسمح بتحقيق مساواة المرأة الفعلية وأنسنتها الكاملة.
إذا كان أمل المرأة المضطهدة في التحرر عن طريق “المسالمة” وتمثيل دور الضحية
الضعيفة ضعيف ًا ،فال بد أن أمل الشعوب المقهورة في التحرر عن طريق التمثيلية ذاتها
يبدو معدوم ًا .على األقل المرأة تناضل ضد “عدو” يحتاجها طوال الوقت ،ويعشقها في
أحيان كثيرة .أما الشعب المقهور فإنه يناضل ضد عدو يحتقره قومي ًا وعرقي ًا ويشيطنه
أخالقي ًا ،وال يرى فيه إال فريسة سائغة لالفتراس من النواحي المختلفة .وقد يصل األمر
حد االعتقاد بأن الرب ذاته والضمير الراقي يحثان الجالد على قتل الضحية دون رحمة.
هذا هو جوهر صراع الشعب الفلسطيني ضد االستيطان األبيض في فلسطين :إننا نريد
أن نقنع جالد ًا مزود ًا بالحجة الدينية واألخالقية والسياسية بأنه مخطئ ،وأن عليه أن
يترك أرضنا وفضاءنا ويرحل .كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟
لقد قام هذا الرجل ذاته بقتل قارات بأكملها من أجل تصدير الفائض السكاني ونهب
الموارد واستغالل األرض للزراعة .قام الرجل ذاته بقتل ماليين من القارة السوداء بغرض
اختطاف مليون منهم ونقلهم إلى حياة العبودية في القارات المبادة.
لكن الرجل األبيض ذاته يشجعنا على ممارسة المقاومة السلمية األخالقية .ويقوم بتركيز
التدريب على خطاب حقوق اإلنسان والطرق السلمية في حل النزاع على عالم الضحية،
بينما يواصل عالم الجالد شحذ أسنانه وسيفه من أجل الذبح واالفتراس على مدار
الساعة.
هل تغضب الواليات المتحدة ،أو أوروبا ،أو الدولة العبرية من خطاب المقاومة السلمية؟
هل يحاصرها ذلك الخطاب ألنه سيؤدي يوم ًا إلى اندحار إسرائيل (أخالقي ًا)؟ نتوهم أن
الجواب هو ال .بل نذهب حد الزعم أن هذه الدول هي من يروج لهذا الخطاب في عالم

الضحايا العرب والفلسطينيين.
ولقد تم في وقت من األوقات ترويج ألوان من األيديولوجيا السلمية في أوساط سكان
أمريكا األصليين “الهنود الحمر” من أجل تسهيل مهمة إبادتهم عن طريق دفعهم بعيد ًا
عن المقاومة العنفية.
لكن البعض سوف يحتج بأمرين:
أوال :من الممكن من ناحية مبدئية أن نثير عطف “الرأي العام” العالمي مثلما حصل مع
جنوب أفريقيا.
ثاني ًا :إننا ال نتمتع في فلسطين باإلمكانيات الالزمة لخوض حرب تحريرية عنفية على
الطريقة الفيتنامية أو الجزائرية.
حسن ًا ،لقد تم إنهاء ظاهرة استفراد األقلية البيضاء بالمناصب العليا في دولة جنوب
أفريقيا .وعلى ما يبدو كان هذا هو مطلب البسطاء السود الوحيد .وهو مطلب تافه إلى
درجة مثيرة للسخرية .ومن المدهش بالفعل أن البيض كانوا من األنانية والتجبر أنهم
رفضوا هذا الطلب السخيف وقت ًا بهذا الطول .ما عدا ذلك بقي أبناء األقلية البيضاء
يتمتعون بالهيمنة المطلقة على االقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والجيش .نحن
–لألسف -نطلب أكثر من األفارقة بكثير :نحن نطلب حق العودة وهو ما يدمر الغالبية
اليهودية بين النهر والبحر مثلما الحظ الراحل شمعون بيرس أكثر من مرة ،ونحن نطلب
دولة فلسطينية مستقلة قد تشكل حاضنة في المستقبل النطالق حرب تحررية على طريقة
احتضان فيتنام الشمالية لحرب التحرير في جنوب البالد التي خاضها ثوار الفيتكونغ.
نحن غير قادرين مهما جرى على الذوبان في “إسرائيل” وهي قادرة على الذوبان فينا ،ال
بد إذن من أن يحذف أحدنا اآلخر.
كال ليس هناك ما يسمح بافتراض أن يمزق ألمنا نياط قلوب البيض في نيويورك ولندن
وباريس ناهيك عن تل أبيب ،لذلك يبدو لنا أن وصفة“ :هلموا نستعطف العالم بأن نموت،
هيا نفضح إسرائيل وهي تقتلنا” ،ال تفيد في شيء .وال تصدقوا فرنسا ،فإن نظامها
الجمهوري الجميل مارس في الجزائر وفيتنام والكنغو… الخ ما هو أسوأ بكثير من
ممارسات إسرائيل .وحتى في الزمن الحاضر وقف ساستها يلعقون شفاههم بسعادة
وهي تقطر من دماء السوريين في سياق الحرب العنفية الثورية (المشروعة) من أجل
إسقاط الطاغية األسد .فقط العنف يصبح غير أخالقي عند استخدامه ضد االحتالل
االستيطاني في فلسطين ،أما تفجير سوريا جيش ًا ،ومصانع ،ومشافي ،وأسواق… الخ
فهو مباح من أجل إسقاط الديكتاتورية.
بالنسبة للنقطة الثانية المتصلة بعجزنا عن خوض الكفاح المسلح ،فإنه إن كان ذلك
صحيح ًا بالفعل ،فإن علينا أن ال نوهم أنفسنا بأننا سوف ننجز االستقالل واستعادة
الوطن بأية طرق “رومانسية” .علينا إن صح ذلك أن نوطن النفس على االستعداد
لما سيتمخض عنه ميزان القوى الفعلي ،وأن تضع قيادتنا السياسية مخططاتها وفق
إمكانياتنا الفعلية بغرض تخفيف األضرار قدر اإلمكان بانتظار أن يحمل المستقبل تغير ًا
لمصلحة شعبنا وأمتنا.
بالطبع الحرب األيديولوجية التي تهدف إلى تزييف وعي الضحية مهمة للحالتين :السيطرة
على المرأة والسيطرة على الشعب الفلسطيني المستلب األرض والحقوق .ولعل من األمور
اللطيفة أن هذه الحرب مهمة في الحالتين في توفير الجهد على الجالد .وفيما يخص
المرأة من المفيد أن نذكر أن تدريب النساء في مراكز الرياضة على أنشطة الدفاع
عن النفس قد يخطو بهن خطوة بعيدة في مضمار ردع الرجال عن التحرش واالعتداء
الجسدي...الخ بالطبع يمكن ألية تدريبات بسيطة أن تكشف زيف األوهام التي تشاع
عن ضعف المرأة الجسدي البيولوجي الحاسم الذي ال يترك لها فرصة إال االستسالم
لجالدها وتركه يتمتع بفعل ما يحلو له بها جسد ًا وروح ًا.
ً
ترى هل يوجد أسباب بيولوجية تجعلنا معشر العرب/الفلسطينيين نحن أيضا عاجزين
عن ممارسة العنف بدرجة أن نلعب لعبة الضعف والمسالمة ونترك للرجل األبيض في
إسرائيل والبالد التي أتى منها الميزة االستثنائية للقدرة على القتال؟
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إضاءات
السهم األخير
بقلم :نبيل عمرو
الفلسطينيون ال يحبون كلمة االنقسام ،ولكنهم أكثر
شعوب األرض ممارسة لها ،فمنذ بداية قضيتهم وهم
يخوضون مقاومة شرسة ولكنهم كانوا منقسمين على
الدوام.
وحين انطلقت الثورة الفلسطينية ودخلت القضية
كعنصر فعال في المعادلة الدولية ،انقسموا بين رافض
وقابل ،وحين فتح باب موارب إلمكانية نجاح فكرة قيام
دولة فلسطينية ،انقسم القوم كذلك .وفي أصعب لحظات
كفاحهم الوطني المعقد ،وقع االنقسام األكبر واألعمق،
والذي تكرس سياسيا وجغرافيا وإداريا وحتى نفسيا.
كان باإلمكان وصف االنقسامات على أنها مظهر من مظاهر الديموقراطية والتعددية،
وذلك مثل سائر الكيانات والمجتمعات التي تحدث فيها انقسامات ربما تكون أفدح
من االنقسامات الفلسطينية ،إال أن تلك الكيانات غالبا ما كانت تجد حاضنة تحتوي
انقساماتها ،وال توصلها إلى كارثة انقسام الوطن.
انقسامات الفلسطينيين بال حاضنة ،إال إذا اعتبرنا الحركة الوطنية وأهدافها المجمع
عليها هي الحاضنة ،غير أن الوقائع أثبتت أنها مجرد حاضنة معنوية عديمة الضوابط
واإللزام وما نراه اآلن هو أوضح دليل على ذلك ،حيث االنقسام المركب الذي لم يجد
حال له وعلى األرجح أن ال يجد ،انقسام بين شقي الوطن وانقسام سياسي حول
الخيارات ،وانقسام إداري كما لو أن القوم يعيشون في دولتين ،ناهيك عن االنقسام
في الرؤى حول كيفية استعادة الوحدة ،حتى منظمة التحرير التي ادخرناها كحاضنة
وحدوية أثبتت كفاءتها في الماضي هي اآلن في حالة انقسام فوق أنها لم تعد كما

كانت فيما مضى.
ليس ترفا أن نقول بأن المخرج من هذا الحال المائل بل والمنحرف هو إعادة األمانة
إلى أهلها ،بأن يتاح للشعب الفلسطيني الذي استولت الطبقة السياسية على خياراته
وحقوقه السياسية لعب دوره في اإلنقاذ ،من خالل انتخابات حرة نزيهة تستولد
طبقة سياسية مدعومة بشرعية شعبها ،ومهما بلغت صعوبات إجراء االنتخابات
ألن المستريحين على جسد هذا الشعب ال يرغبون بالدخول إلى اختبار مكانة ،إال
أن البديل عنها وهو بقاء الوضع على حاله أو تلفيق شرعيات غير مقنعة سيكون
هو األخطر واألكثر ضررا بالقضية الفلسطينية وحلم الشعب الفلسطيني المشروع
بالحرية واالستقالل.
سنجد من يلغي االنتخابات وفق مقولة التوافق أوال ،وال جدوى من انتخابات دون
توافق ،وهذا معناه القضاء على شقي المعادلة حيث ال توافق وال انتخابات.
كذلك ينبغي أن ُنخرج االنتخابات من حالة التجاذب السياسي واإلعالمي بين أقطاب
االنقسام خصوصا بعد أن تبين لنا أن الحديث عن االنتخابات وضرورتها وصل حد
اإلجماع دون رؤية خطوات فعلية نحو إجرائها.
نأمل أن يكون اللقاء الذي تم باألمس بين الرئيس والدكتور حنا ناصر هو بداية
إلجراءات وليس لمجرد توجهات.
قد ال تكون االنتخابات مخرجا سحريا لمأزقنا العميق والمعقد ،حيث ال مخارج سحرية
في مجال السياسة ،إال أن المؤكد ووفق كل التجارب أن االنتخابات ستكون خطوة
عظيمة في االتجاه الصحيح ،فاالنتخابات بعد الفشل طويل األمد لمحاوالت إنهاء
االنقسام تظل هي السهم األخير الذي ال مناص من إطالقه.

رام الله ...تبكي وتضحك
الحدث – ريم ابو لبن
نحن نقع في المنتصف ،أي في النصف ال َمخفي من
الحكايات ،وفي النصف اآلخر الذي ال حاجة للحديث عنه
فهو متكئ على اتفاقيات وبنود وشعارات قد أرهقت مسمع
الكاهل قبل الشاب ،ومن البديهي أن يخرج أحدهم ليقول من
خلف شباكه “الض ّيق” ،بأن رام اهلل تقع تحت احتالل بعد
أن رصدت عيناه جيبات عسكرية أو جنود ًا يتمشون عنوة في
شوارع مدينة رام اهلل.
قد ألوذ خلسة ما بين شارع وآخر ،ألصدق ألم ًا بأن ما
قد اقترن باألقوال قد تحقق واقع ًا ،وكل ما يجري على
األرض هو “الحقيقة” وهو ما نفذ وتربع في النص اآلخر
من الحكاية ويطبق اآلن ،فلماذا نستغرب من مرور جندي
مدجج بالسالح أمام مجلس الوزراء الفلسطيني القابع على
أرض”الماسيون” ،ولالسم هنا حكاية أخرى لم يتذوقها
سوى الفلسطينيون.
لم أعهد مدينة “الشبابيك” كما سميتها هكذا ،فهي تطل على
تنس
حكايات األسرى والشهداء عادة ،ولكنها هذه المرة لم َ
أن تقولب واقع ًا عسكري ًا رفض التنحي عن شوارع المدينة
وبسخرية مطلقة ،وهو يتركز يوم ًا بعد يوم في مناطق متفرقة
(عين منجد ،الماسيون ،أم الشرايط ،والبيرة) بحجة البحث
عن كاميرات “المراقبة” ،فمن يراقبون؟ ال نعلم.
وقد يرقبون عام ً
ال قد استيقظ فجر ًا ليلتقط قوت ًا حتى يسد
به جوع أبنائه ،أو امرأة تبحث عن مالمح ابنها الشهيد ،أو

طفال قد استلقى أسفل شجرة يبحث عن والده الفقيد .عمن
يبحثون إذا؟.
ويقول أحدهم :هم يريدون كسر عزيمتنا ..ولن يفعلوا.
هي المدينة “الضاحكة الباكية” ،فيها تمتزج التناقضات
وتتعدد األوجه ،بها العمران والرخاء ،وسقفها يمتد ليتسع
لجميع الوافدين شماال وجنوبا ،هي االقتصاد بعينه وبلد
الغالء ،وقد تكون في نظر البعض ممن قابلتهم عربيا “هي
العاصمة” ،وقد َغيب ترامب القدس عن أذهانهم بإعالنها
عاصمة لـ “إسرائيل” ،وهنا يلعب اإلعالم اإلسرائيل دور ًا
كبير ًا لمحو ما تمسك به الفلسطينيون وما يحلمون به.
قد نبتعد قلي ً
ال عن الجنود المتمركزين أمام أحد مقاهي
المدينة والتي تتفنن في صنع القهوة لتقدمه للزبون على
طبق من ذهب مقابل  25شيقال وحتى أكثر ،لنجد أنفسنا
قد التصقنا بأسماء لـ شوارع وأحياء راقية قد تعثرت بها
قسر ًا أقدام الجنود اإلسرائيليين خالل األيام الماضية ،لنجد
أحدهم يلتقط أنفاسه بعد ضحكات قد جابت مخيلته بعد أن
كتب أحد أصدقائه على صفحته الخاصة على موقع “فيس
بوك” وبعد ساعات من االقتحام :الماسيون #خط_أحمر،
النافورة #خط_أحمر ،وكأن تلك الخطوط الحمراء لم ُتطلق
في المدينة سوى خالل اقتحام األماكن “المرفهة” ،وبهذا
فقد انشغل البعض بالسخرية من وقوع تلك األماكن بيد
الجنود ،وحتى لم يفر اسم شارع “الماسيون” من بين يدي
الناشطين ،غير أن البعض قد نسي االقتحام ودق رأسه
بعامود كتب عليه تساؤل وهو“ :مصيون” أم “ماسيون”،

وقال أحدهم :عرفت بيننا مصيون!.
وبعيد ًا عن التسميات ،لنعد لمنتصف الطريق الذي يسلكه
الفلسطينيون كل يوم ،ففيه المشاهد المتناقضة والتي قد ال
تدلل على حالة انكسار ،وتحديد ًا عندما يمس “قوت يومهم”،
وبهذا فلو كان لتلك األسود المتربعة على عرش المدينة
ألسنة لنطقت بكل التناقضات التي تمر بها المدينة سياسيا
واجتماعيا واقتصاديا.
في التاسع من الشهر الحالي؛ ارتدى الفلسطينيون كفوف ًا
زرقاء في شتاء يناير معلنين اعتصامهم السلمي ضد قانون
الضمان االجتماعي والذي أثقل كاهل الموظف الفلسطيني،
بينما في الجهة المقابلة هناك ،أي قبالة “األسود” الصامتة،
يتربص جنود االحتالل للمارين في المدينة.
لم يصمت ذاك األنين في أذني ،تارة كنت أقذف بها لتلقي
بظلها تحت قطرات المطر لتستمع لهتافات إسقاط قانون
الضمان ،وتارة أخرى تتسلق أذني صدى صوت كان قد الح
من بعيد ليدلل على تمرس جنود االحتالل بالقرب من المدينة
ذاتها التي تصدح بإسقاط القانون.
االقتحامات المستمرة للمدينة ،لم تغلق ذاك “الشباك”
الموصد على حكايات أهل المدينة ،وقد يكون الغرض من
التنقل بين األزقة هو البحث عن معتقل أو مطارد أو حتى
الثبات قدرتهم على التوغل أينما أرادوا ،وفي المقابل فإن
أهالي المدينة لن يغلقوا نوافذهم ،حتى إنهم يستمرون
حتى اللحظة برصد تحركات الجنود وبإقناعهم بأن ال شيء
“يكسر” المدينة.

I

الثالثاء  22كانون ثاني  2019م العدد القادم الثالثاء  26شباط  2019م العدد  115السنة الخامسة
Tuesday 22th Jan 2019 Next Issue Tuesday 26th Feb 2019 No. 115 Fifth Year

www.alhadath.ps

بقلم :سامي سرحان

I

I

23

I

I

I

صفقة القرن ودول مفككة!

سلسلة من الزالزل تجتاح الوطن العربي لم تتوقف منذ أن
برزت الدولة القطرية العربية إلى الوجود أوائل سنوات القرن
الماضي ،قرن من الزمان تغنى المواطن العربي فيه بالحرية
واالستقالل ،وهو أبعد ما يكون عن كونه حر ًا أو مستقال ،ذلك
ألن األنظمة العربية التي أنشئت في تلك الحقبة وما تالها
حتى هذا التاريخ وتحكمت برقاب شعوبها كانت أنظمة وظيفية
لخدمة أهداف القوى االستعمارية في المنطقة العربية.
ولعل أبرز أهداف االستعمار العربي هو إقامة وطن قومي
يهودي في فلسطين يكون قاعدة عسكرية أمامية في قلب
العالم العربي يشطره إلى قسمين غير متصلين بريا ،ووظيفته
األساسية أوال سيطرة اقتصادية وعسكرية على المنطقة،
وثانيا فرض التحالف على المنطقة العربية كاملة وعلى ثروات
الوطن العربي من نفط وغاز ،وإبقاء حالة التجزئة وترسيخها
بتعزيز القبضة األمنية للدولة القطرية على حدودها وبلورة
شخصية خاصة لمواطني هذه الدولة تغذيه بشتى الوسائل،
وتشعره بأنه مختلف عن شقيقه الذي انفصل عنه على الجانب
اآلخر من خط حدود وهمي رسمته الدول االستعمارية على
خارطة المنطقة.
ولعل اتفاقية سايكس بيكو التي مر عليها أكثر من مئة عام
هي الدليل الواضح الذي كرس الدولة القطرية في بالد الشام
وهيأ فلسطين لتكون وطنا قوميا لليهود تو ّلت بريطانيا العظمى
والدول االستعمارية الغربية األخرى تنفيذه على أرض الواقع
وترجمه وعد بلفور ،ومن خالل انتدابها على فلسطين نهاية
الحرب العالمية الثانية ،ومنذ ذلك التاريخ تكاثرت أعداد الدول
العربية تحت رعاية استعمارية وتكرست التجزئة وولد الكيان
الصهيوني وترعرع في منطقة ال تدري شعوبها ما ُيخطط لها
في الدوائر االستعمارية وما مدى ارتباط حكامها بهذه الدوائر.
وخالل مسيرة سبعين عاما من والدة الكيان الصهيوني؛ رصدنا

جمع
تعزيز قوة هذا الكيان وبلورة شخصيته لشعبه الذي ّ
أفرادا ال يربط بينهم إال أوهاما توراتية ومصالح استعمارية،
وفي المقابل تراجع شعور المواطن العربي بانتمائه لوطن
عربي واحد من المحيط إلى الخليج ،بل تراجع الشعور بانتماء
أبناء كل قطر عربي إلى قطرهم ونزوعهم إلى انتماء ديني أو
مذهبي أو قومي ،وبات كل قطر عربي مهددا بالتشظي إلى
قطرين أو ثالثة أو حتى أربعة أقطار ،وبات الخالف بين هذه
الشظايا من األوطان أكثر خطورة على مستقبل األمة والوطن
من خطر الكيان الصهيوني ورعاته من الدول الغربية والواليات
المتحدة ،حتى وصل األمر بمعظم الدول العربية إلى اعتبار
الكيان الصهيوني دولة أصيلة في المنطقة يجب التعامل معها
وتطبيع العالقات بها ،بل والتحالف معها في مواجهة دول
أصلية في المنطقة استعدتها وحرضت عليها وساهمت في
حصارها.
والمراقب لحال الدول العربية اليوم ،يجد أمامه دولة فاشلة وفي
الغالبية األكبر من هذه الدول ال حكومة واحدة في هذه الدول
وال حكومة قادرة على بسط سيادتها على قطرها وحفظ األمن
فيه وغير قادرة على تأمين رغيف الخبز لمواطنيها والعمل
لشبابها ،واألنكى من كل ذلك دولة مدمرة بالكامل بحاجة إلى
ترليونات الدوالرات إلعمارها وإعادتها إلى الحياة التي كانت
عليها قبل عشر سنوات ،في الوقت الذي تتسرب فيه أموال
النفط العربية من المنطقة لشراء وحماية الرئيس األمريكي
األكثر حمقا بين رؤساء الواليات المتحدة دونالد ترامب.
في مثل هذا الواقع تجد القضية الفلسطينية والقيادة
الفلسطينية نفسها في مواجهة صفقة القرن الصهيونية
األمريكية التي تبدى منها حتى اليوم اعتراف أمريكي
بالقدس عاصمة إلسرائيل واعتراف باالستيطان وتنكر لحقوق
الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها

قبل سبعين عاما ،ومحاولة إلغاء دور األونروا في رعاية شؤون
الالجئين الفلسطينيين بقطع المساعدات المالية عنها وحصار
السلطة الوطنية الفلسطينية وتهديد قيادتها بالعزل والحصار
والتصفية الجسدية.
وما يمكن أن تؤول إليه صفقة القرن في نهاية المطاف هو تحالف
عربي مع دولة الكيان الصهيوني برعاية أمريكية والتخلص من
القضية الفلسطينية بإعطاء الفلسطينيين دويلة في قطاع غزة
وما تبقى من الضفة الغربية وفق كثير من المحللين.
وهنا يجب النظر بخطورة إلى المؤتمر الدولي الذي دعت إليه
الواليات المتحدة في بولندا وموضوعه إيران والشرق األوسط
واالستعداد لمواجهة ما تريد إدارة ترامب تنفيذه على صعيد
صفقة القرن.
وما يجب اإلشارة إليه أيضا لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي والملك عبد اهلل الثاني عاهل األردن في عمان،
وما صدر عن الزعيمين من تأكيد على حل الدولتين دولة
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران  1967وعاصمتها
القدس الشرقية ،واألردن ومصر هما الدولتان األكثر التصاقا
بفلسطين واألكثر تأثرا بنتائج ما يسمى صفقة القرن .
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صحيفة أسبوعية متخصصة
ت�صدر عن �شركة الحدث للإعالم والطباعة والن�شر
المدير العام
رئي�س التحرير

روال �سرحان

رئي�س مجل�س االدارة

طارق عمرو

�سامي �سرحان

التحرير
رئي�س
العام
المديرلأول
الما�صيون  -عمارة �سحويل  -الطابق ا
رام الله -

طارق عمرو
روال �سرحان
�صندوق بريد  ،3738البيرة ،فل�سطين

ً
أيضا من خالل
ويمكنكم متابعتنا
facebook.com/alhadathnews
news1ـ https://twitter.com/Alhadath

هاتف+970 2 297 9717 :
م�ست�شار التحرير
فاك�س+970 2 297 9719 :
�أحمد زكارنة
alhadath@alhadath.ps
 -www.alhadath.psالطابق الأول
رام الله  -الما�صيون  -عمارة �سحويل
facebook.com/alhadathnews
�صندوق بريد  ،3738البيرة ،فل�سطين
https://twitter.com/Alhadathpal
هاتف+970 2 297 9717 :
فاك�س+970 2 297 9719 :
alhadath@alhadath.ps
الإخراج الفني
www.alhadath.ps
facebook.com/alhadathnews
https://twitter.com/Alhadathpal

الإخراج الفني

الطباعة :مطابع الأيام  -رام الله

www.alhadath.ps
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