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ماذا بعد أن بلغت السكاكين الحناجر؟
بقلم :طالل عوكل
بع���د أن انتقل���ت الواليات المتحدة وإس���رائيل إلى الخط���ة (ب) ،تكون كسر الحصار ،وفي الوقت ذاته يمأل أسلحة السلطة الوطنية بذخيرة اتهام هو بتيسير وتغيير حياة سكان قطاع غزة.
ينهي نتنياهو الفزع الذي أصاب بعض المحللين والمراقبين الذين قرؤوا
الحلق���ة الثالثة من صفق���ة القرن دخلت حيز التنفي���ذ .عنوان الخطة (ب) حماس بالتساوق مع صفقة القرن.
حدده نتنياهو قبل فترة تحت عنوان «إعادة تأهيل قطاع غزة» .وفق الرؤية
قبل فترة ،كانت قطر تنس���ق مع الس���لطة الوطنية الفلس���طينية ،فيما على نحو خاطئ ،التهديدات التي لم يتوقف مس���ؤولون إس���رائيليون عن
األميركية اإلس���رائيلية إلعادة «تأهيل قطاع غزة» ،يتعدى األمر ،العناوين يتعلق بالمش���اريع التي تنفذها في قطاع غزة ،وكانت السلطة راضية عن إطالقها محذرة م���ن قرب القيام بعدوان جديد عل���ى غزة .ميالدينوف هو
اإلنس���انية ،التي ش���كلت المدخل ،لتحضير غزة كي تك���ون وطن الكيان ذلك ،ولكن تبدلت الظروف ،وقررت قطر تجاوز الس���لطة ،فدفعت تكاليف اآلخر ساهم في التهويل بالتهديدات اإلسرائيلية ،وينسب لنفسه إنجازًا
الفلسطيني ،الذي قد يحمل اسم الدولة الفلسطينية.
الس���والر الخاص بش���ركة توليد الكهرباء ،ثم أعلنت عن تخصيص اثنين بأنه نجح في منع وقوع حرب كانت وشيكة.
الجه���ود اإلقليمي���ة والدولي���ة ،كلها تهيأت وس���اهمت ف���ي االنتقال
الوالي���ات المتحدة وإس���رائيل هم���ا اللتان تس���ببتا في تفاق���م األزمة وخمسين مليون دوالر لتنفيذ مشاريع تنموية.
اإلنس���انية في قطاع غزة ،عب���ر حصار دام لنحو اثني عش���ر عامًا ،وخاللها،
الفعل القطري جاء بعد دعوة وجهتها الواليات المتحدة لمختلف الفرقاء ،إلى الخطة (ب) ،التي س���تتولى تنفيذها مؤسس���ات دولية ،وتأخذ طابعًا
ً
حافظت إس���رائيل على اس���تمرار وتفاقم االنقس���ام الفلسطيني الذي لم بتقديم الدعم لقطاع غزة ،ولذلك أعن جيسون غرينبالت عن ترحيبه وشكره متدرجًا ،وصوال إلى الس���ماح ببناء ميناء أو ممر بحري ومطار .في هذه األثناء
يكن باإلمكان تجاوزه بسبب تضارب الحسابات بين األطراف الفلسطينية .لقطر وإس���رائيل ،وعديد الدول التي س���اعدت في فتح ملف المس���اعدات تواصل إسرائيل هجماتها على المسجد األقصى لفرض التقسيم الزماني
الفلس���طينيون كله���م كبارهم وصغاره���م يدركون طبيع���ة المخططات لغ���زة .لم يتوقف األمر عند ذلك ،بل دخلت إلى قطاع غزة ،س���يارات نظافة والمكاني علي���ه ،فيما يتحضر الجيش اإلس���رائيلي لتنفيذ قرار المحكمة
ً
األميركية اإلس���رائيلية ،وماهية صفقة القرن ،لكنهم عجزوا حتى اللحظة لصال���ح البلديات فضال عن ثالث طائرات مغربية تحمل مواد إغاثية وطبية العليا بهدم قرية الخان األحمر ونقل س���كانها إلى أبو ديس ،التي تفترض
صفقة القرن أنها عاصمة الدولة الفلسطينية.
عن بناء وإعادة صياغة الخيار الفلس���طيني ف���ي مواجهة الخيار األميركي في طريقها إلى القطاع.
هذه مجرد بدايات ،لم تس���تطع الس���لطة ،منع تنفيذها بالرغ���م من محاوالتها،
اإلسرائيلي .ويدرك الفلسطينيون أيضًا أن التحالف األميركي اإلسرائيلي،
وباإلضافة يعلن أفيغدور ليبرمان أن اإلذاعة اإلس���رائيلية ستنقل موقع
يستعجل أمر فتح ملف قطاع غزة إلعادة تأهيله ،وأن الوقت المتاح أمامهم وبالرغم من تصريح عزام األحمد من أن دخول السوالر يشكل تجاوزًا للخط األحمر .بثها إلى القدس ،وهذه وتلك كلها مجرد مقدمات مس���تعجلة لكي تتحول
ً
لم يكن طويال ،وها هو ينفد .خالل األيام القليلة الماضية ،بدأت مؤش���رات
هو حقيق���ة تجاوز لكل الخطوط الحمر ،فه���و تنفيذ لمخططات من فوق إس���رائيل إلى الضف���ة الغربية إلحداث تغيير جيوسياس���ي وديموغرافي
تنفيذ الخطة (ب) من قبل التحالف األميركي اإلسرائيلي ،الذي يستهدف رؤوس كل الفلس���طينيين الذين ينقسمون بش���أنها بين مرحب وغاضب ،خطير .مس���ؤول إس���رائيلي قال حين دخل الس���والر القط���ري إلى غزة إن
تجاوز السلطة الشرعية ،واقتحام ملف غزة.
لكن الفلس���طينيين أيضًا يتحملون جزءًا من المسؤولية عن ذلك ،حين لم عليهم أن يرقبوا س���لوك حماس ،حيث يتوقع أن تبدأ حماس تخفيف حدة
في ظاهر األمور ،ال يفرض التحالف األميركي اإلس���رائيلي على حماس أو ينجحوا في ردم هوة االنقسام.
الحراك الش���عبي على حدود قطاع غزة ،واألرجح أن تقابل كل خطوة باتجاه
على السلطة ،أية شروط مقابل ما يمكن اعتباره معالجة ملف قطاع غزة ،غير
لم يعد ثمة أهمية ،إللقاء المس���ؤولية على هذا الطرف أو ذاك ،فالمخطط تخفي���ف الحصار بخطوة باتجاه تخفيف التوتر على الحدود .الس���ؤال اآلن
ّ
ُ
أن تطورات هذا الملف تشير الى أن األمور تأخذ شكل فرض سياسات األمر يسير بقوة ،نحو فرض صفقة القرن ،إسرائيل تبدي ارتياحًا ،فهذا نتنياهو موجه للفلسطينيين ،فلقد بلغت السكاكين الحناجر ،ما يرتب عليهم إجراء
ّ
الواقع ،بما يمكن فصائل المقاوم���ة من أن تتحدث عن انتصار في معركة يقول بأن حكومته ليست صاحبة مصلحة في إدارة حرب على غزة ،وأن الحل تغيير جذري في حساباتهم ،وأن يتداركوا الوقت الذي ينزف دمًا ،وحقوقًا.

الفرصة األخيرة
بقلم :د .عبد المجيد سويلم
أكثر من مرة كنا نقول :إنها الفرصة األخيرة.
ولكن كنا نتراجع (أقصد كلنا) ونعطي أنفسنا فرصة أخرى حول الفرصة
األخيرة.
م���ا الفرق بين هذه الفرص���ة األخيرة والفرص األخيرة الس���ابقة؟ وهل
س���تكون فرصة أخيرة أم أن األمر هذه الم���رة قد وصل إلى ّ
الحد والدرجة
التي ال تسمح بتكرار نفسها.
إذا فشلت «الوساطة» المصرية المرتقبة ،وهذا األمر بحد ذاته سيدخلنا
في أزمة جديدة ،فإن مصر ـ على ما يبدو ـ س���ترفع يدها عن كامل الملف
ـ عل���ى األقل في هذه المرحل���ة ـ وربما تبدأ الجه���ات المصرية المعنية
بتسيير األمور (من زاويتها العملية القائمة على األرض) ،دون أن ّ
تحمل
أحدًا أي مس���ؤولية ،ودون أن تتحمل هي بدورها مس���ؤولية خاصة حول
ّ
الطرف أو األطراف المعطلة للمصالحة وإنهاء االنقسام.
وإذا ما س���ارت األم���ور وفق هذه الرؤي���ة والمنظور ف���إن النتيجة
المحتم���ة في هذه الحالة س���تكون تكريس الوقائ���ع القائمة على
االرض والتعامل معها وفق اآللي���ات «الممكنة» ،ووفق القوى التي
ّ
تؤمن هذه اآلليات.
باختص���ار ،إذا فش���لت الوس���اطة المرتقبة ف���إن الجهات الش���رعية
الفلس���طينية الممثلة في الرئاس���ة والمنظمة والحكومة س���تعتبر أن
التعامل مع الوقائع كما هي قائم���ة تعني في الواقع «القبول» الضمني
ببقاء حالة االنقس���ام ،والقبول الضمني ببقاء قوة خارجة عن الش���رعية،
ومنافس���ة لها على وحدة وش���رعية المؤسس���ة الفلس���طينية في سدة
ّ
ّ
مسمى.
التحكم بجزء من الوطن وجزء من الشعب إلى أجل غير
وفي هذه الحالة ال مناص من أن يتم التعامل مع «المبادرات» القطرية،
وربم���ا من خلفها التركية وبمباركة إلى هذه الدرجة أو تلك من قبل األمم
المتحدة ووسطائها.
هنا تكون حركة حماس قد حققت كل ما تريد.
ّ
فهي تبق���ى في س���دة التحكم ،ويمكن له���ا عبر «المب���ادرات» التي
سنشهد منها المزيد والمزيد في األسابيع القادمة أن ّ
تدعي بأنها باتت

على أبواب «فك الحصار» ،وأنها «قادرة» على عقد هدنة مع إس���رائيل بما
ّ
يكرس هذا الواقع.
وهنا ،أيضًا ،تصبح المصالحة وإنهاء االنقس���ام مسألة ال أهمية لها وال
جدوى من ورائها ،هذا إذا لم نقل بأن المصالحة وإنهاء االنقسام في هذه
ّ
ّ
يتحوالن إلى معطالت ومعيقات للنتيجة التي حاولنا أن نشرحها.
الحالة
ّ
أتصور أبدًا أن يتم االتفاق والتوافق مع الش���رعية الفلس���طينية إذا
ال
ّ
كانت هذه النتيجة هي محصلة الوساطة المصرية المرتقبة.
ّ
أتصور أبدًا ومطلقًا أن تكون هذه النتيجة هي التي يعمل عليها
كما ال
الجانب المصري ويرغب في موافقة الشرعية الفلسطينية عليها.
وله���ذا فإن الحل الوحيد الذي ال ُيفش���ل الوس���اطة المصرية ،والذي ال
يك���رس ه���ذه النتيجة هو أن يك���ون لدى مصر ّ
ّ
تصورات لحلول وس���ط
تتضمن الوقائع التالية:
ّ
 1ـ إنهاء تحكم حركة حماس بقطاع غزة من الناحية المدنية واإلدارية
ّ
وإبق���اء درجة «معينة» من هذا التحكم م���ن الناحية األمنية وبحيث يتم
تحديد هذه الدرجة في المجاالت المعينة ،تمامًا كما يتم تحديد الفترة
ّ
ّ
ّ
المؤقتة لهذا التحكم وآليات إنهاء هذا التحكم في مراحل زمنية ُمجدولة.
 2ـ تأجيل ّ
البت بما بات ُيعرف (بسالح المقاومة) إلى ما بعد االنتخابات
ويت���م البت منذ اآلن على اآللية التي س���يتم من خاللها التعامل مع هذا
البند في كل الظروف واألحوال.
 3ـ االتفاق على جدولة مح���ددة لعودة الموظفين (كل الموظفين) إلى
عملهم وترتيب أمورهم المالية ضمن هذه الجدولة.
ّ
ً
 4ـ تك���ف حماس يدها كاملة عن األم���ن الداخلي وتصبح خارج الصلة
المباش���رة بهذا األمنُ ،ويع���اد دمج األمن الداخلي ف���ي القطاع في إطار
األجهزة الرسمية وفق اعتبارات مهنية وفنية ملزمة للجميع ،بعد مرحلة
انتقالية متوافق عليها.
 5ـ تح���دد مواعيد جديدة متفق عليها ل���دورة قادمة للمجلس الوطني
وتحدد كيفيات المشاركة في هذا المجلس ليصار إلى دخول كل من هو
خارج منظمة التحرير الفلسطينية إلى المنظمة وفق نسب لكل الفصائل

والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية المستقلة وكافة المؤسسات
المؤهلة والمرشحة للدخول فيها.
 6ـ تحدي���د آليات وحجوم المس���ؤولية المالية للس���لطة وكذلك إعادة
تنظيم الدعم للقطاع عبر آليات عمل الس���لطة الوطنية وتحديد وسائل
رفض أية مبادرات من خارج األطر الشرعية للحكومة.
 7ـ تحدي���د مواعي���د جدي���ة وممكن���ة وواقعي���ة لالنتخاب���ات وإجراء
التعديالت المطلوبة على هذه الحكومة بهدف اإلش���راف الكامل عليها
في اطار المدة المحددة.
إذا ّ
تضمنت الورقة (والوساطة) القادمة المرتقبة والقائمة اآلن فإن هذه
الحلول الوسط يمكن أن تكون المخرج من هذه األزمة وهذا االستعصاء.
بدون ذل���ك ال مجال لنج���اح الوس���اطة المصرية ألنه ال مج���ال إلنهاء
االنقسام.
وبدون إنهاء االنقس���ام ال مجال مطلقًا للعودة إلى متاهات المصالحات
السابقة.
وبدون التوافق ومنذ اآلن على األس���س الت���ي يتم بموجبها دخول كل
من هم خارج المنظمة إليها على الصعيد السياس���ي العام وعلى صعيد
التسليم باستراتيجية المقاومة الش���عبية وخوض المعركة السياسية
والدبلوماس���ية ضد إس���رائيل وكل من يدعم سياساتها ،وبدون االتفاق
على أس���س ثابتة ومستقرة للشراكة الوطنية فلن يكون هناك أي وحدة
وطنية قادرة على التصدي للتحديات القائمة واألخطار المباشرة.
الشرعية الفلسطينية لن تقبل أبدًا بانقسام مغطى ،ولن تقبل بتزييف
جديد لمسألة الوحدة والشراكة ،والش���رعية الفلسطينية مستعدة كما
أتصور لكل بادرة وحدة تنهي االنقس���ام وتؤسس لشراكة وطنية جادة
ً
ومسؤولة ،وبحيث يتم نزع الشرعية كامال عن أية محاوالت لاللتفاف على
هذه الوحدة وهذه الشراكة.
المس���ؤولية كبيرة ،ألن الفش���ل هذه المرة يعني أننا دخلنا إلى مرحلة
ً
ترسيم االنقس���ام وتدش���ين عهد االنفصال .ولهذا بالذات فإنها فعال
ً
وليس قوال فقط الفرصة األخيرة.

نحو تغيير قواعد اللعبة مع االحتالل اإلسرائيلي
بقلم :سامر سالمة*
ألق����ى الرئيس محم����ود عباس خطابا ش����امال في افتت����اح الدورة 73
للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في الس����ابع والعش����رين
من ش����هر أيلول  2018اس����تعرض خالله الموقف الفلس����طيني اتجاه
ً
ابتداء من رفض
كاف����ة القضايا التي تم����ر بها القضية الفلس����طينية،
قانون القومي����ة العنصري ،مرورا برفض ما يس����مى صفقة القرن الذي
ينوي الرئيس األميرك����ي ترامب إطالقها ،انتهاء بإع����ادة النظر بكافة
االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي في ظل تنكر دولة االحتالل
لتلك االتفاقية واستمرارها ببناء المستوطنات وتهويد القدس وتدمير
االقتصاد الفلسطيني وحصار قطاع غزة وسرقة أموال المقاصة وغيرها.
وق����د أجمع معظ����م المحللي����ن السياس����يين على أن الخط����اب فيه
رسائل أكثر من مهمة إلس����رائيل والواليات المتحدة والعالم والداخل
الفلس����طيني .ويمكن اس����تنباط الدالالت واألبعاد والرؤى االقتصادية
للخط����اب من خالل حدي����ث الرئيس الواض����ح عن إع����ادة النظر بكافة
االتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلس����رائيلي ،أضف إلى ذلك إن القيادة
الفلسطينية لن تقبل بعد اآلن بأن تكون سلطة بال سلطة ،وأن السلطة
الفلسطينية لن تقبل باستمرار الوضع الراهن كما هو .فما هي الدالالت
االقتصادية لهذه العبارات في خطاب السيد الرئيس؟ وإلى أين تتجه
البوصلة في المرحلة القادمة؟ وما هي قدراتنا كس����لطة وش����عب على
مواجهة التحديات االقتصادية القادمة؟
أوال :فيم����ا يتعلق بإعادة النظر باالتفاقيات الموقعة فإن الرئيس كان
يعني كافة االتفاقيات بما في ذلك بروتوكول باريس االقتصادي الذي
ينظ����م العالقة االقتصادي����ة بين حكومة االحتالل والس����لطة الوطنية
الفلس����طينية .فإسرائيل منذ اليوم األول لم تنفذ بنود هذا البروتوكول
ولم تلتزم به ،األمر الذي حال دون تمكين الجانب الفلس����طيني من بناء
اقتصاد مستقل أو شبه مستقل ،األمر الذي أضر باالقتصاد الفلسطيني
وجعله اقتص����ادًا تابعًا بالكامل القتصاد االحت��ل�ال .كما أدى ذلك إلى
خلق مجموعة ليست صغيرة من المنتفعين من هذه العالقة المشوهة
بين اقتصاد االحتالل واالقتصاد الفلس����طيني .ولم تكتف الس����لطات

اإلسرائيلية بذلك بل عملت على تقويض االقتصاد الفلسطيني وحصاره
ومنعه من النمو من خالل منع الوصول إلى واس����تخدام الموارد الحيوية
لتعزيز اإلنتاج المحلي مثل منع االس����تثمار في المناطق المصنفة «ج»
واالستفادة من الموارد الكامنة في تلك المناطق .وقد تعدت اإلجراءات
اإلس����رائيلية المس����تهدفة لالقتصاد المحلي الفلس����طيني لتش����مل
اس����تقطاب األيدي العامل����ة الماهرة الفلس����طينية وإغراءها بعدد من
االمتيازات المادية األمر الذي أفقد االقتصاد الفلسطيني أهم مقومات
نموه والمتمثل في العامل البش����ري ،ما أدى إلى اختالل واضح في سوق
العمل الفلس����طينية وبالتالي كبح عملية التنمية المحلية والنمو .وإن
حص����ار قطاع غزة أيضا يأتي ضمن نفس التوجه����ات والخطط الرامية
إلى تدمير اقتصاد القطاع وجعله تحت رحمة س����لطة االحتالل .فكالم
الرئيس الواضح بأننا لن نقبل باس����تمرار الوضع على ما هو عليه وبأننا
لن نقبل أن نكون سلطة بال سلطة فيه ما يكفي من الدالالت بأن القيادة
الفلس����طينية عازمة كل العزم على االلتزام بقرارات المجلسين الوطني
والمرك����زي األخيرين بإعادة النظر ببروتوكول باريس االقتصادي وتبني
خط����ة اقتصادي����ة تدرجية تقود إل����ى مزيد من االس����تقالل لالقتصاد
الفلسطيني.
فأمام هذه ال����دالالت االقتصادية للخطاب ،إلى أي����ن تتجه البوصلة؟
وما هي قدراتنا كسلطة وش����عب على مواجهة التحديات االقتصادية
القادم����ة؟ إنني أعتقد أن الرئيس والقيادة الفلس����طينية عازمون على
تغيير قواعد اللعبة مع االحتالل اإلسرائيلي وسيكون للبعد االقتصادي
دوره في هذا الموضوع.
إنن����ا ال نس����تطيع أن ننك����ر أن اقتصادنا الفلس����طيني مكبل وهش
ومحاصر وتابع لالقتصاد اإلس����رائيلي ويمكن إلس����رائيل أن تعبث به
وتضغ����ط علينا لتقديم تنازالت كما اعتدنا خالل الخمس والعش����رين
س����نة الماضية ،وبهذا فإننا نجد أنفسنا على المدى القصير نسير نحو
الكارثة ،إال أننا على المدى المتوس����ط والبعي����د وإذا نجحنا في إحداث
التفاف جماهيري على السياس����ات االقتصادية الجديدة التي تناكف
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سياسات االحتالل فإننا سنكتشف أننا نسير في االتجاه الصحيح.
وفي معادلة حساب الربح والخسارة فإن السؤال المطروح ماذا سنخسر
وماذا س����نربح؟ .فإن الموضوع بحاجة ماس����ة إلى دراسة معمقة لميزان
الربح والخسارة وربط هذا الميزان بالميزان السياسي أيضا .فأول األسئلة
العميقة التي نريد أن نطرحها على أنفس����نا ،هل نريد المال أم الوطن؟
وعندها س����تكون اإلجابة بالتأكيد الوطن .وعليه فإن الطريق س����تكون
أكثر وضوحا .ولكن ما هو المطلوب على مستوى القيادة والشعب؟.
فالمطلوب أوال تفعيل وتأطير ومأسسة سالح المقاطعة لجميع البضائع
التي توجد لها بدائل في الس���وق الفلس���طينية وع���دم ترك الموضوع
لمزاج المس���تهلكين وخاص���ة أننا ق���د اختبرنا العديد م���ن المبادرات
الش���عبية للمقاطعة والتي انتهت بالفشل .كذلك من المطلوب تقنين
وتأطير ومأسس���ة العالقة التجارية مع إسرائيل وعدم فتح األبواب على
مصراعيها الس���تيراد جميع المنتجات والخدم���ات من دون قيود .أضف
إلى ذلك التخلي عن إس���رائيل كوسيط الس���تيراد المنتجات المختلفة
وخاصة البترول والكهرباء واس���تبدالها باألردن ومصر .كذلك الحال فإنه
مطلوب منا دعم المنتج الوطني وزيادة وعي الش���عب بأهمية استهالك
المنتج���ات الوطنية لما في ذلك من أهمية قص���وى على الناتج المحلي
الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة .وال نريد أن ننسى تعزيز االقتصاد
المنزلي والريفي وتعزيز قدرة العائالت الفلس���طينية على إعادة االعتبار
لإلنت���اج المنزلي إن لم يكن بهدف الربح أقل���ه بهدف تحقيق االكتفاء
الذاتي ،األمر الذي س���يعزز من صمود أهلنا أم���ام أي كبوات اقتصادية
قادمة .كل ذل���ك وغيرها من المبادرات الخالقة التي من ش���أنها تعزيز
قدرات االقتصاد الوطني الفلس���طيني .وهذا يتطلب مزيدا من االلتفاف
الشعبي حول القيادة والحكومة ودعم قراراتهم المستقبلية الرامية إلى
دع���م وتعزيز االقتصاد الوطني لتعزيز صمود أبناء ش���عبنا في معركته
السياسية القادمة مع االحتالل.
* وكيل وزارة العمل.

«النتش» هذا «قنفذ التالل»
ال يغار «النتش» القميء من ابتهال اإلنس���ان للنخيل
السامق في غير مكان إمارته على التالل ..ال؛ وال يحسد
«النتش» القنفذي زيتونة الت�ل�ال والجبال إذا ّ
تربعت
مليكة في عقر مملكته.
جلود قنوع هو هذا «النتش» ال ُيذل كبرياءه أن يكون
فضلة طع���ام للماعز المتأفف ف���ي هجير الصيف من
جوع يقرص معدة هذا الماعز؛ الجلود  -القنوع هو اآلخر
 ..ال ،بل هما حليفان.
ّ
كم كان لإلنسان أن يمرغ أنف هذا «النتش» الشائك،
فيستخدم عظامه لكنس األزقة من قذارتها  ..فيخسر
في هذا التمريغ ثوبه األخضر الداكن ،ثم مخالبه ،ومن
ثم ُيلفظ «النتش» بما هو أتفه من لفظ النواة.
س���اهر هو النتش على ّ
م���ر الفصول .ال تعرفه ظامئًا
في الصيف او مرتويًا ّ -ريان في الش���تاء .لكن ،في أول
ّ
الربيع يتذكر النتش أن أس���نان الماعز فكت أزرار ثوبه
 ..فال يخش���ى على عريه الفاضح؛ بل يخشى على عري
التالل .زهوره ش���يء كاألزرار ال توفرها أسنان الماعز..
ً
لك���ن يخبئ بعضها مؤونة لفصل يلي فصال ،لعام يلي
عام���ا  ..هكذا حاله من أول الدهر على تالل هذه األرض
المقدس���ة ،التي لواله لجرفت س���يول الشتاء أديمها
أحمر رقيقًا يستر عري الصخر.
ّ
ل���واله لكان اليباب  -الموت (األصف���ر؛ األحمر؛ البني)
ُ
ّ
تس���يد الجبال .فبماذا تمس���ك جذور األزاهير الهشة
آنذاك؟ كيف للعش���ب األخضر الفاتح ان ّ
يمد مائدته
ً
فص�ل�ا من فص���ول الع���ام األربعة .بل ،كيف لش���تلة
الزيتون���ة المبارك���ة ان ّ
ّ
تش���ب
يقمطها التراب حتى
باسقة.
ّ
جه���ول  -ظلوم هذا اإلنس���ان ان ظ���ن النتش وغدًا
كالعليق الذي يستوطن تربة الجبال حتى عظامها ..وال
يرحل ان قلت له ارحل .تكشه فيرحل.
النتش تومئ له :افس���ح الم���كان من فضلك ،فيفعل
ُ
َ
تقاعس َّ
هب النتش الى
طالم���ا فلح الفالح ارضه .ف���إن
ّ
حراسة األديم الرقيق أن تأتي عليه زخات مطر كالوابل.
يضطرب وج���ه األرض من فصل ال���ى فصل ،بل قل:
ّ
تغي���ر األرض زين���ة حس���نها «ماكياجه���ا» .لكن هذا
النت���ش القنفذي ال تضطرب درج���ة اخضراره .ال تنزل
ّ
وأش���د غمقة من اللون
درجة من األخضر الداكن (غامق
الزيتوني).
إن���ه «ماكياج» وج���ه هذه التالل العان���س ..حتى اذا
ً
وجدت «عريسًا» لها وبعال (سواء سروة سامقة وصنوبرا
متينا ،او ُعشيبات قمح وشعير)  ..أخرج النتش لها مهر
ّ
التبدد والضياع مع عاديات
العروس :تربة صانه���ا من
الزمن.
ّ
مبعثر ه���و النتش أحيانًا ،او مت���راص كثيف ،كأنه
س���ترة المغوار المحارب ،المنافح عن تربة التالل  ..وله
ّ
ّ
جندية الضنك.
عدته المناسبة لحياة
ّ
إن���ه عبوس دائم���ًا ،اكثر من خش���ن الملمس .لكن،
بم���ن تحتمي زهيرات الربيع القادم وقت ريح الش���تاء
وس���يوله؟ إنها تجد المالذ في أحضان «النتش» والى
ج���واره ،كأنها تحتمي به ،أيضًا ،حتى ال تأتي أس���نان
الماع���ز عليه���ا ،بل تترك ش���يئًا من األزاهي���ر خزانة
الموسم المقبل ،من جيل الى جيل.
ه���و النتش ،اذًا ،معيل وعائ���ل .لكن ،ليس عالة على
ّ
حقل فالح مجتهد ..وال متطفال .بل له بعض ش���يء من
عقل البقاء الغريزي ،فتراه ينصب متاريس الدفاع امام
الس���يول على حافة انكسارات طبقات الصخر .وأحيانًا،
يعزز «خط الحراس���ة» الذي يقيمه الف�ل�اح من حجارة
السناس���ل والجدران االس���تنادية فيس���مح بمرور ماء
المطر الزائد  ..وال يسمح للتراب بذلك.
جندي التالل هذا النتش ،كما الغراب األسود يمسح
عن س���طح األرض قتل���ى الكائنات البري���ة .يقولون إن
الغراب علم اإلنس���ان احترام حرمة الموت فصار يدفن
موتاه ،وما ال يدفنه اإلنسان ال يأنف الغراب عن جيفته.
ّ ..
وأما هذا النتش فهو حارس الحياة في تالل األرض
ّ
المقدس���ة ان يموت أديمها أو ُيجدب إلى األبد .صحيح
أننا م���ن التراب والى التراب نعود ،لكن لمملكة النبات
قانونه���ا اآلخر :من الت���راب والى الت���راب تحيا .وهل
لإلنس���ان حياة بال مملكة النبات؟ وهل لمملكة النبات
من تراب على الس���فوح لوال حراس���ة النت���ش للتراب..
شرطًا للشجر العالي .شرطًا لشجيرات اقل ّ
علوًا  ..شرطا
ليجد عشب الربيع مهدًا يستريح فيه وعليه.
ه���ذا القميء ال���ذي ال يغ���ار .هذا «القنف���ذي» الذي
يحتضن زهيرات الربيع .هذا الجلود ،القنوع ،المعيل ال
ّ
السيد الشهم .هذا الخادم..الجندي ..هذا
العالة .هذا
هو «النتش».
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