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يحيى رباحعالمات على الطريق

صانعو الديكتاتوريات 
صانعو الديمقراطيات !!! 

أتابع المشهد العربي بتركيز شديد, أخرج من مالبس السياسي 
و أتدثر بمالبس المثقف، الكاتب, األديب, لعلي أرى بصيصا من 
الضوء يساعدني على فهم ما يجري في بالد عشت فيها معظم 
سنوات العمر, ألنني فلسطيني, صاحب الجرح األول, والقصة األم, 
فقد كانت حياتي في تلك البالد التي هي أرض التجربة اآلن تنتمي 
إلى حالة من االنتباه الشديد, والتعمق الذي يفوق حياة اإلنسان 
العادي, عشت في مصر وسوريا وتونس وليبيا و اليمن باإلضافة 
إلى لبنان والعراق والجزائر وبالد أخرى, أحاول اآلن أن أستعين 
بمزايا الذاكرة, وبحصيلة التجربة علي أضيء المشهد فأراه على 
حقيقته, ولكن ما أراه أمامي يزداد غموضا, ال أستقر على يقين 

سوى أنه ال شيء يبقى سوى وجه ربك ذي الجالل و اإلكرام.
منذ بدايات القرن التاسع عشر, والالعبون هم أنفسهم, يعتلون 
المسرح, ويؤدون األدوار, إنهم األقوياء, عندما كانت الديكتاتوريات 
القوية مطلبهم لتكريس وحدة بالدهم, فإنهم صدروا النموذج 
إلينا , و أصبحت حياتنا في العالم العربي تدور حول نماذج بسمارك 
ومازيني وغاريبالدي ونابليون بونابرت وموسوليني وهتلر, وفي 
أنفسهم  والثانية هم  األولى  العالميتين  الحربين  بين  ما  فترة 
الذين صدروا لنا نماذجهم , رسخوا بقوة دباباتهم خرائط بالدنا 
المستقلة , من الذي أراد لبنان صغيرا ثم أراده كبيرا على النحو 
القائم اآلن, ومن الذي اراد سوريا مقسمة ثم أرادها على ما هي 

عليه اآلن ؟!
مائة سنة, كان  قرابة  الحلفاء قبل  انتصار  بعد  ما  في سنوات 
األفضل بالنسبة لهم الديكتاتور العربي القادر على عقد الصفقات 
معهم , صفقات النفط, أو صفقات التجارة, أو صفقات األمن, أو 
صفقات العقود العسكرية , و كانوا في إعالمهم القوي يطلقون 
المقربين,  األلقاب الضخمة على حكامنا, يصفونهم باألصدقاء 
وجرائمهم ضد  بعدها حكمة!!!  ما  فسادهم حكمة  ويعتبرون 

شعوبهم أمرا يمكن تفهمه وقبوله.
آه, كم عزفت الموسيقى لمعمر القذافي, وكم تحمل المضيفون 
الطويلة!!!  والزيارات  المؤتمرات  التي كانت تصاحبه في  نوقه 
وكان مشروع النهر العظيم يوصف بالرؤية بعيدة المدى, وكانت 
الدبابات و المدافع تدفنها عواصف الصحراء مع أن ثمنها بالمليارات 
من أموال و دماء الشعب الليبي, والصورة نفسها كانت موجودة مع 
بعض الفروق الموضوعية الصغيرة في كل مكان في البالد التي 
تمر بالتجربة اآلن, فابن علي زين العابدين كان التلميذ النجيب 
الـ C.I.A, والقذافي مر بنجاح  في مدرسة روبرت غيتس مدير 
اللتين كانتا تحتالن  القاعدتين األمريكية والبريطانية  من بين 
ليبيا في عهد الملك السنوسي دون أن يصاب بخدش بسيط, وقد 
تابع هؤالء بهدوء شديد وتأييد واضح يصل إلى حد من اإلعجاب 
عملية تغيير الدستور في سوريا لتوريث بشار األسد من أجل أن 
يؤدي أدواره المطلوبة منه بإتقان, وكان حسني مبارك يوصف 
بالحكمة واالعتدال والنضج السياسي, كما أنهم أنفسهم أعطوا 
لفك  بمحاولة  الجنوبيون  قام  اليمن وحين  موافقة على وحدة 
االرتباط قال لهم هؤالء بصريح العبارة بأن دعم االنفصال ليس 

على جدول أعمالنا !!! 
قدماه  بينما  رأسه  على  واقف  بالكامل,  مقلوب  اآلن  المشهد 
تتحركان في األعلى بمزيد من التشنج غير المسيطر عليه, إنه 
الديمقراطية طريق  إلى  الديمقراطيات, والطريق  زمن صناعة 
!!! حتى في مصر األكثر  بالمخاطر والمفاجآت  طويلة محفوفة 
منتشر  السالح  فإن  راسخة,  كمؤسسة  الجيش  بفعل  سيطرة 
ليبيا فإن  المحمولة وفي  الهواتف  انتشار  الناس مثل  أيدي  في 
المجلس االنتقالي الذي يوصف بأفخم األلقاب, ويصفونه بالممثل 
الشرعي الوحيد , ويفعلون كل شيء بأمره, يأخذ مصروفه من 
أموال ليبيا بأمرهم, تماما كالطفل الذي يحتاج إلى وصي, وها 
هم يعيدون ترديد بعض مقوالت القذافي الذي كان يتهم القاعدة 
وهم يحذرون من الجهات المتشددة !!! وفي سوريا يستمر التدمير 
الذاتي إلى أن يتفق الالعبون الرئيسيون على حصص مستقرة 

في ما بينهم !!! 
شكل,  على  يستقر  ال  هكذا,  سائال  المشهد  يستمر  متى  إلى 
وال يثبت عند صيغة, وال يتوقف عند حد ؟؟؟ ال تسألوا أحدا في 
اسألوا  الكبار,  الالعبين  اسألوا  بل  يعرفون,  ال  فإنهم  الداخل, 
العضوية في  دائمي  واسألوا  الناتو,  واسألوا  األوروبي,  االتحاد 
مجلس األمن, يذكرنا هؤالء بمجلس اآللهة, في قمم األلومب 
في األسطورة األغريقية, يتفقون فتقوم الحرب أو يتحقق السلم, 
ويختلفون أو يتناقضون أو ينقلبون ضد بعضهم, فتحدث الزالزل 
واألعاصير, وتحمل الريح على أجنحتها شعالت اللهيب إلى حقول 

بعيدة يراد لها أن تحرق, أما الضحايا فال يعرفون وال يقررون.
 Yehia_rabah2009@hotmail.com
Yhya_rabah@hotmail.com

خالل ورشة عمل في سلفيت نظمها مركز «شمس»

التأكيد على أن ترسيخ ثقافة الوعي القانوني
وتعزيزها في المجتمع هو المدخل األساسي لمكافحة الفساد

ســلفيت – الحيــاة الجديــدة- نادر 
زهــد - عقد مركــز حقوق اإلنســان 
لقــاء  شــمس»   » والديمقراطيــة 
الديــك  كفــر  بلديــة  مــع  موســعاً 
وممثلي مؤسســات المجتمع المدني 
والمواطنيــن فــي بلدة كفــر الديك 
بمحافظة ســلفيت، بحضــور رئيس 
البلدية جمال الديك،حول الواســطة 
وتكافؤ الفرص وعالقة ذلك بالفساد،  
وذلك ضمن أنشــطة مشــروع المثل 
الشــعبي ودوره في مكافحة الفســاد 
والممــول مــن االئتــالف مــن اجــل 
النزاهــة والمســاءلة (أمــان). افتتح 
اللقــاء الدكتور عمــر رحال من مركز 
«شمس»، وقال ان العلماء والمفكرين 
المتخصصين في علم االجتماع وعلم 
النفس يرجعون تفشــي الفساد في 
أي مجتمع إلى أزمات خلقية، وخلخلة 
في منظومة القيم، تعكس خلالً في 
القيــم، وانحرافاً فــي االتجاهات عن 
مســتوى الضوابــط والمعاييــر التي 
اســتقرت عزماً أو تشــريعاً في حياة 
الجماعة وشــكلت البنــاء القيمي في 
كيــان الوظيفــة العامة.ولذلك يعـد 
الفســاد كواقــع اجتماعي جــزءا من 

ثقافــة تــؤدي إلــى خلل في ســلوك 
المجتمــع بحيــث يـنظر إلــى ظاهرة 
الفســاد فــي مؤسســات الدولة على 
أنهــا حالة طبيعية مألوفــة من قبله 

ومقبولة لديه. 
من جانبه قال المدرب بشــار الديك 
إن مبــدأ تكافؤ الفرص هــو إتاحة 
ظروف وشروط ومعايير موحدة أمام 
جميع المواطنين من اجل حصولهم 
على اســتحقاقات متماثلة تتناسب 
مــع كفــاءة كل منهــم ونزاهتــه 
وإبداعه وقدرته على تقديم أعمال 
ذات مردودات ايجابية للوطن، بحيث 
تتعادل الحقوق نسبيا مع الواجبات، 
بما يؤدي لشيوع أعلى حدود العدالة 

ما بين المواطنين. 
وقــال عندمــا يكــون الحديث عن 
تكافــؤ الفرص في أي مجتمع فإن 
المعنى الــذي يتبادر إلــى الذهن 
غالباً ســيتجه إلــى تكافؤ الفرص 
بالدرجــة  التعليميــة والوظيفيــة 
األولــى رغم أنه مرتبــط بمناحي 
الحيــاة المختلفة التي يعيش فيها 
الفــرد وتعتبر مــن حقوقه مقابل 
واجباتــه تجــاه نفســه واآلخريــن 

ثــم وطنه. وبالمثــل عندما يكون 
الحديــث عــن تكافــؤ الفرص في 
التوظيــف وعندمــا تكــون هناك 
وظائــف متاحــة وفــق مواصفات 
هيــل  لتأ ا و ة  ء لكفــا با تبــط  تر
وليــس المحســوبية ومــا يرتبط 
بها مــن ثغرات إداريــة تؤدي إلى 
الخلــل الوظيفــي عندمــا يحصل 
على هــذه الوظيفة مــن ال تتوفر 
فيــه مواصفاتهــا ولكــن حصوله 
عليهــا كان قفــزاً على شــروطها 
ألن الواســطة والمحســوبية كانتا 
البديل.بــل ويمتــد هــذا التكافؤ 
إلى مســتوى تيسير الوصول إليها 
وليس فقــط إتاحتها، فمثالً البنية 
التحتية ووسائل النقل والمواصالت 
والخدمــات المرتبطــة بهــا ال بــد 
أن تتوفــر لمن يرغب كي تتيســر 
له االســتفادة من الخدمــات التي 
أو  الحكومــي  القطــاع  يوفرهــا 

الخاص. 

حركة فتح ومجلس قروي بيت ايبا ينظمان 
أمسية رمضانية وحفال لتكريم طلبة الثانوية

نابلس – الحياة الجديدة – نظمت حركة فتح في قرية بيت ايبا بالتعاون مع مجلس 
قروي بيت ايبا أمسية رمضانية وحفال لتكريم الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية 
العامة في القرية، بحضور كل من أمين سر حركة فتح اقليم نابلس محمود اشتية 
وعضــوي اإلقليــم محمود أبو عزيز ويوســف خضير، وأمين ســر المكتب الحركي 
للمعلمين نداء جبر وأعضاء المكتب أنيس ســماعنة، وعبد الناصر رمضان،وسامر 
الجمل، وأحمد جراره، ورائد جاد اهللا، ورئيس وأعضاء المجلس القروي في القرية، 
وأعضاء منظمة الشــبيبة الثانوية المتمثلة بشــادي سماعنة، وأعضاء الشعبة في 
القريــة، ورجال األعمال بكر ســماعنة وابراهيم حمادنة، والعديد من المؤسســات 
المجتمعية والمحلية. والقى كلمة مجلس قروي بيت ايبا جالل اشتيوي والتي رحب 
مــن خاللها بالحضور واألهالي وأكد على اســتمرار المجلس بدعــم الطلبة وأبناء 
القرية في تطوير الصرح التعليمي من أجل النهوض بواقع أفضل، كما هنأ الطلبة 
الناجحين شــاكراً حركة فتح شــعبة بيت ايبا على هذا النشــاط. وفي كلمة له أكد 
محمود اشتية أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس أن الحركة ستواصل نشاطاتها 
بالوقوف بجانب أبنائها الناجحين دائما في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات، 
وتقديم أشكال المساعدة كافة، فهم صناع الغد المشرق وعماد المستقبل». وقدم 
اشتيه التهنئة للطلبة وذويهم وبارك لهم نجاحهم وتفوقهم وعبر عن تقدير الحركة 
العالي لدور وجهود الســلطة الوطنية ومؤسســاتها المختلفة وفي مقدمتها أســرة 
التربيــة والتعليم في مجال العلــم والمعرفة وأكد في كلمته أهمية اإللتفاف حول 
القيــادة والوقوف الى جانب الرئيس وهو يبذل الجهود الحثيثة والمتواصلة وصوالً 
الــى أيلول المقبــل. وتخلل الحفل العديد من الفقــرات الفنية والوصالت الغنائية 
قدمهــا كل من الفنــان عبد القادر ترابي والفنان فراس الصيفي، وجرى في نهاية 
الحفــل تكريم الطلبــة الناجحين وتقديم الهدايا والــدروع بدعم المجلس القروي 
ورجل األعمال بكر ســماعنة وحركة فتح، فيما حصلت األولى على القرية الطالبة 
سهى تميم بمعدل 97.1 من مدرسة بنات مسقط بيت ايبا على رحلة عمرة مقدمة 

من شركة أنوار الهادي للحج والعمرة وقام بعرافة الحفل األستاذ موسى ثلث.

«المركز الفلسطيني» يقدم منحا مالية 
ضمن مشروع المواطنة الفاعلة

رام اهللا - الحياة الجديدة - يعمل المركز الفلســطيني للقضايا السالم والديمقراطية 
مؤخراً على تقديم منح للمؤسســات القاعدية التي يتم العمل معها ضمن مشــروع 
المواطنة الفاعلة الممول من مؤسسة ( Cordaid ) الهولندية بقيمة 120,000 شيقل 
موزعة على 20 مؤسســة قاعدية يتم العمل معها، وذلك دعماً لمبادرات المؤسسات 
القاعدية ذات العالقة بالتنمية السياسية والتي سيتم العمل على تنفيذها في المواقع 
الخاصة بكل مؤسســة، وال بد من اإلشــارة الى أن هذه المؤسســات قد حصلت على 
تدريب مســبق حول مواضيــع ذات عالقة بالتنمية والوضع السياســي وكيفية إعداد 
المبادرات وتقديمها وتنفيذها، حيث ســيتم العمل على متابعة تنفيذ المبادرات من 
قبل مكاتب المركز في مختلف المحافظات.  وكانت 20 مؤسســة قاعدية من مختلف 
محافظات الضفة وقعت على 20 مبادرة سياســية ســيتم العمل على تنفيذها خالل 
الشهور الثالثة القادمة (أيلول، تشرين األول، تشرين الثاني). والمؤسسات هي: رام 
اهللا: جمعية نادي سيدات قراوة بني زيد. بيت لحم والخليل: نادي أهلي دورا، جمعية 
تنميــة المرأة الريفية، مركز المرأة الثقافي، جمعية ســما لتنمية اإلعالم المجتمعي، 
الفلســطينية للتمكين والتنمية المجتمعية سواعد، جمعية نبراس األجيال الشبابية، 
مركــز نور الشــرق الثقافي. طولكرم: شــباب فلســطين مــن أجل التنميــة، جمعية 
المركز التنموي للمرأة الفلســطينية، مركز العودة لرعاية الطفولة والشــباب. جنين: 
مركز النشــاط النسوي، جمعية العمل النســوي لرعاية وتأهيل المرأة، جمعية المرأة 
الريفية، جمعية دار العلم الطالبية، إتحاد شــباب النضال الفلسطيني. نابلس: نادي 
برقة الرياضي الثقافي اإلجتماعي، مركز شــؤون المرأة واألســرة، نقابة األخصائيين 
اإلجتماعييــن والنفســيين، باإلضافة الى مبــادرة خاصة بقطــاع المؤازرين التابعين 
للمركز الفلســطيني. هذا ومن الجدير ذكره بأن المركز ســيضاعف مبالغ المنح هذه 

في المرحلة الثانية من المشروع مع بداية العام القادم. 

جانب من ورشة العمل.
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