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 عبد الباسط خلف

◄التتمة 13

◄التتمة 13

�أ�سلمت �سارة 
�ساد اأن يقول من ي�سعر اأنه ل فرق بني كل الأ�سياء، واأن النتيجة واحدة: "اأ�سلمت �سارة؛ ل زادوا امل�سلمني، ول قلوا الن�سارى".

وهذا حالنا؛ فال فرق، �سواء فتحوا املعرب اأو اأغلقوه، و�سواء نزف اجلرح كثرًيا اأو قلياًل، و�سواء زادت خم�س�سات التعليم قر�ًسا اأو قر�سني.
وما الفرق اإن كان رم�سان اأو �سعبان وزيًرا اأو ناطًقا اأو �ساكًتا؟

وما الفرق اإذا ن�ّسز يف فرقتنا عازف الكمان؟
نحن يف حال ل ي�سعفنا فيه التح�سن الب�سيط يف اأي �سيء.

ما ي�سنع فرًقا وجود ماي�سرتو، نعزف معه جميًعا حلًنا واحًدا، حلن التحرير، وبدون ن�ساز.
رئي�سة التحرير

 نادر الصفدي

اأ�سعــل قرار جمل�س الوزراء تغيري نظــام امتحان "التوجيهي" 
املجل�ــس  اأروقــة  مــن  ال�ســدى  وانتقــل  ال�ســارع،  يف  �سجــة 
وديــوان وزارة الرتبيــة واملدار�ــس واملعلمــني والطلبــة اإىل 
كل بيــت وجمل�ــس، ودخلت الــوزارة يف غزة علــى اخلط لعدم 

ا�ست�سارتها، ومل ي�سف موؤمتر وزير الرتبية كل ال�سدور.
تعالج "احلال" الهزات الرتدادية للقرار، وتخرج بلوحة اآراء 

ومواقف قد ُتعيد اجلدل اإىل �سريته الأوىل.

�متحانان 
يقــول وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل د.�ســربي �سيــدم لـــ 
اأنه ميتحن  "التوجيهي" التقليــدي  "م�سكلتنا مــع  "احلــال": 
القــدرات العقليــة بامتحــان حتريــري، ويقي�س املقــدرة على 
التذكــر واإظهــار املعلومات التــي حفظها الطلبــة حتت ظروف 
�سعبــة معنوًيا واإن�سانًيا، ومل يكــن قادًرا على فح�س القدرات 
الذاتية. ولكــن النظام اجلديد �سيفح�س اجلوانب ال�سخ�سية: 
القــدرة على العمل �سمن فريــق، وتويل زمام املبادرة، واإدارة 
الوقــت، والإبــداع، والعمل من اأجــل هدف، والبعــد القيادي. 
و�سيفح�ــس الــذات قبــل الرتكيــز علــى المتحــان التحريري، 
التقليــدي،  والمتحــان  املتقــدم  �سخ�سيــة  بــني  و�سيجمــع 
و�سي�ستنــد اإىل "ملفــات الإجنــاز" التــي يقــدم فيهــا الطالــب 
م�سروعات خمتلفة، ثم يراكمها لتقديرها. و�سيرتكب المتحان 
من مــواد اإجبارية واختيارية. وا�ستفادت الوزارة من جتارب 

عاملية وبريطانية واأمريكية، وجمعتها باملدر�سة التقليدية".
وممــا ك�سفــه د.�سيدم يف موؤمتــر �سحــايف )عقد قبل اأيــام( اأن 
المتحــان اجلديد �سيغــري اأداة القيا�س ولي�ــس النظام ال�سامل 
لـ"التوجيهــي"، و�ستحافظ الوزارة علــى م�سداقية المتحان 
وقبولــه عربًيا وعاملًيا. كمــا �سيدمج اإجنــاز الطلبة يف ال�سفني 
)11 و12( كجــزء مــن تقييمــه العام، وتو�سيع املــدى الزمني 
والفر�ــس، لتحقيــق متطلبــات جنــاح الطالــب، اأو لتح�ســني 
عالماتــه يف حــال رغــب بذلك، وتقليــل املباحث التــي تدخل يف 

ح�ساب الطالب )4 اإجبارية و2 اأ�سا�سية(. 
ويوؤكــد �سيــدم اأن البدايــة �ستكــون عينة اختياريــة يف ال�سفة 
وغزة، و�سيتقدم الطلبة للنظامني مًعا، و�ستنقل نتائج التجربة 

للمجل�س لإقرار النظام العام القادم.
ووفــق ما اأعلنه وزير الرتبية، فــاإن �سكل المتحان ما زال حتت 
النقا�ــس، و�سيجــري تعديل املباحــث والفــروع، والرتكيز على 

تعزيز املباحث اخلا�سة بالفرع، اإ�سافة اإىل ت�سجيع الإجراءات 
التي من �ساأنها خلق التوازن يف اللتحاق بني الفروع، والعتماد 
علــى دمج التعليــم املهني بالأكادميــي مبكرًا واعتمــاد الإر�ساد 
املهنــي. لكنــه اأكــد اأن  فل�سطــني �ستكــون الأوىل عربًيــا يف تنفيذ 

فح�س الكفايات الذاتية، والقدرات التحريرية مًعا.

تعديل
ال�سابقــة  ت�سريحاتــه  ب�ســاأن  "احلــال"  �ســوؤال  علــى  ورًدا 
)التوجيهــي دينا�ســور يجــب اأن ينقر�ــس، وال�سعــب يريــد 
اإ�سقاطــه(، ومــدى تطابقها مــع التغريات التي تقــرر اإدخالها، 
قــال د. �سيــدم: "اإنــه يتوقــع اأن تكــون اأف�سل مما طمــح اإليه، 
فقــد طالب قبــل تويل الــوزارة بالق�ساء على ال�سغــط النف�سي 
الهائــل الــذي يتعر�س له الطالــب، ووقف اقتحــام خ�سو�سية 
النا�ــس بن�سر العالمات علــى املالأ، وحتويل عمليــة ر�سمية اإىل 
ا�ستعرا�ــس، وفــرز طبقــي واجتماعي علــى اأر�سيــة النتائج، 
و�سد اأع�ســاب. ورمبا لن تن�سر النتائج العام احلايل و�سرت�سل 

النتيجة للطالب، اأو �ستعلن برقم اجللو�س".
وك�ســف وزيــر الرتبيــة عــن ا�ستحداث "بنــك لالأ�سئلــة" يجري 
لــن ي�ستمــر  اأ�سئلــة خمتلفــة، وعنــد عقــد المتحــان  تخزيــن 
�سغــط الطلبــة يف الرقابــة، و�سيح�سلون على اأ�سئلــة خمتلفة، 
و�سيبتعــدون عن ال�سحــن والتنكيــل وال�سغط لهــم ولأ�سرهم. 
و�ستتوفر م�ساحة للتعبري عن الذات، ولن يكون المتحان قدًرا.
يقــول: "�سي�سقــط التوجيهــي بــدًءا مــن العــام القــادم، وبعد 
جنــاح التجربة هــذه ال�سنة نبداأ بالتنفيــذ، ونهدف منها اإحكام 
المتحــان ب�سكله اجلديد، واختبــار قدراتنا على التنفيذ، واإذا 
ما اأخفقنا �سننظر اإىل اخللل ون�سّوبه. وقد جاء التغيري بعد 50 

جل�سة للجنة الوطنية لإ�سالح التعليم".

ُقد�سية
ويزيــد �سيدم: حتظى طريقة اإجــراء المتحان والتعامل معه 
بقد�سيــة، فــال يطرح املو�ســوع للنقا�س، ول تختلــف النا�س يف 
الطعن بالنتائج ولكن حتزن لطبيعتها، ولي�س لأحد ال�سالحية 
يف اأن يفتــح جــداًل. ويدلل حجــم امل�سداقيــة لالمتحان احلايل 
على عــدم الختالف حولــه واإمنــا الطريقة التي ُيجــرى فيها. 
ولكــن، مــع نهايــة "التوجيهــي" احلــايل، نكون قــد طبقنا عدم 
اإعــالن النتائــج، وبنك الأ�سئلــة، وا�ستحداث ملفــات الإجناز، 

واأمتتة المتحان، و�ست�سبق هذه اخلطوات التطبيق ال�سامل.
يختتــم الوزير: "التوجيهي" م�ساألة كبرية ملو�ســوع ا�ستمر 52 عاًما، 
والتغيــري حمفــوف باملخاطــر، ولكــن يجــب اأن ُنقدم عليــه، ول ميكن 
ا�ستمــرار المتحان ب�سكله احلايل، ودفعنا ثمًنا كبريًا من التاأخري، ول 
نريد احلكم على التجربة بالإعدام م�سبًقا، ونطمئن اجلميع باإمكاناتنا 

واإرادتنا وقرارنا على التغيري وقدرتنا عليه، رغم اأنه عملية خُميفة.

عيوب
فيمــا يــرى عميد كليــة الرتبيــة يف جامعــة بريزيــت د. ح�سن عبد 
الكــرمي، اأن "التوجيهــي" احلــايل حافــل بالعيــوب، لرتكيــزه على 
اأ�سئلة ذات م�ستويات تفكري متدنية، ولقيا�سه ح�سيلة معارف بدًل 
مــن عمليات تفكري. كمــا يعك�س معرفة الطلبــة يف ال�سنة الأخرية، 
ول يفح�س الرتاكم املعريف واملهاراتي خالل 12 �سنة يف املدر�سة.

يقول: "رغم ال�سلبيات، ي�سكل المتحان مقيا�ًسا يت�سم بالعدالة 
الن�سبية وامل�سداقية املعقولة؛ نظًرا لقواعد التطبيق املُحكمة 
التــي حتيــط بــه، كما اأنــه موؤ�ســر مقبــول تعتمــده اجلامعات 
الفل�سطينيــة والعامليــة. وت�سري عدة اأبحــاث لرتباط اإيجابي 

بني المتحان والتح�سيل اجلامعي امل�ستقبلي".
لكن عبد الكرمي يرى اأن البديل املطروح لـ"التوجيهي" غري وا�سح 

املعــامل، "وهــو لي�س نتــاج اأبحــاث ودرا�سات حقيقيــة، ومن غري 
املتوقــع اأن يحل عيوب وم�ســاكل المتحان احلايل، وعلى الأرجح 
اأنه لن يلقى قبوًل اجتماعياً، و�ُسيقابل بالرف�س. وي�سيف: "يجب 
املحافظــة علــى المتحــان احلايل مع �ســرورة تطويــره وتعديله 
للحــد من عيوبــه، ول اأعتقد اأن اإيجاد بديــل "دراماتيكي" �سيكون 
�سهــاًل اأو متاحــاً يف املــدى املنظــور، واخلطري يف الأمــر اأن العديد 
من دعــاة التغيري يرفعون �سعــار تغيري "التوجيهــي" فقط لأجل 

التغيري، ول يوجد لديهم بديل ر�سني ووا�سح املعامل".
يتابــع عبد الكــرمي: لي�س من الوا�سح كيف �ستدمــج اإجنازات الطالب 
يف ال�سفــني العا�سر واحلادي ع�سر مــع "التوجيهي". ول نعرف كيف 
�ستقا�ــس املهــارات املعقــدة التي ي�ستنــد اإليها املقــرتح؟ وكيف �سيتم 
احلكــم عليهــا مــن خــالل احلا�ســوب؟ ويــرى اأن التناق�ــس الأبرز يف 
ت�سريحــات الوزير القول "اإن التوجه اجلديد �سيقلل ال�سغط النف�سي 
علــى الطلبة املمتحنني وذويهم"، فكيف لختبــار ميتد لثالث �سنوات 

اأن يكون اأقل �سغطاً نف�سياً من امتحان يعقد يف �سنة واحدة؟". 
ويختــم عبد الكــرمي حديثــه: "هناك خ�سيــة حقيقية على عــدم قبول 
القائمــني علــى اأمــر الثانويــة العامــة يف غــزة النظــام اجلديــد، ومن 
امل�ستبعــد اأن جتازف الوزارة بهذا اجلانب الذي ل يزال ميثل وحدًة، 

ولو رمزية بني �سطري الوطن".

هل ميتحن "�لتوجيهي" قدرتنا على �لتغيري؟

رغم بع�ــس الت�سريحات "الإيجابيــة" التي �سدرت عن 
بع�س قيادات حركتــي فتح وحما�س حول نتائج لقاءات 
الدوحــة، اإل اأن اأجــواء الت�ســاوؤم وعــدم الثقــة ل تزال 
ُتخيم علــى ال�ساحة الفل�سطينيــة الداخلية، خا�سة بعد 
�ســدور بيان "غام�ــس" اأ�سر اإىل عــدم تو�سل احلركتني 

لأي اتفاق.
قيادات فتح وحما�س حتى الآن تتجنب احلديث عن تفا�سيل 
مــا دار بالجتمــاع، مــع بع�ــس الت�سريحات التــي تدعو اإىل 

"عــدم الت�سرع يف احلكم"، وهو مــا راآه مراقبون وحمللون، 
دليــال وا�سحا على عدم جنــاح اللقــاءات، وخ�سية احلركتني 

من اإعالن ذلك عرب و�سائل الإعالم.

ملفات عالقة
اأمــني �سر املجل�س الثوري حلركة "فتح"، اأمني مقبول، مل يكن 
متفائــاًل من نتائج لقاءات الدوحــة، واأكد اأنه "حتى اللحظة ل 
ميكن احلديــث عن اأي تقدم يف تلك اللقاءات، ول تزال امللفات 

عالقة والأمور غام�سة".
ويقــول مقبول ل�سحيفــة "احلال": ل ميكن لنــا الآن اأن نحكم 
علــى نتائج لقــاءات الدوحة بــني فتح وحما�ــس، ولكن ميكننا 

احلكــم على نتائــج تلك اللقاءات التي مل تظهــر حتى اللحظة، 
ومــا زالت حبي�ســة ال�سرية والكتمان من قبــل الأع�ساء الذين 

�ساركوا يف الجتماعات".
ويو�ســح اأن اللقــاءات مل حُتــرز تقدمــاً حتى اللحظــة، اإل اأن 
اجلــولت املقبلة بني احلركتــني قد حتدد م�ســري امل�ساحلة، 
وامللفــات املتعلقــة بهــا كت�سكيــل حكومــة التوافــق الوطني، 
وحتديــد موعد عقــد اجتماع الإطــار القيــادي املوؤقت ملنظمة 

التحرير الفل�سطينية.
ت�سريحات مقبول، جاءت بخالف حالة التفاوؤل التي كانت عند 
ع�سو اللجنة املركزيــة حلركة فتح عزام الأحمد وامل�سارك يف 
لقــاءات الدوحة حني قال: "اللقاءات متــت يف اأجواء اإيجابية 

للغاية وم�سجعة".
وي�سيــف الأحمــد ل�سحيفــة "احلــال"، عقب لقائــه م�سعل يف 
الدوحــة قبــل اأ�سبوع تقريبــاً: "ناق�سنا ملفــات اأبرزها ت�سكيل 
حكومــة التوافــق الوطني و�ســرورة م�ساركــة حركة حما�س 
فيهــا، وكذلــك عقد الإطــار القيــادي املوؤقت ملنظمــة التحرير، 
وجل�ســة املجل�س الوطنــي، والتجهيــز لالنتخابــات الداخلية 

الرئا�سية والت�سريعية".
وتابع: "احلركتان قطعتا �سوطا كبريا من املباحثات"، معرباً 
عن اأمله باأن ت�سهد املرحلة املقبلة خطوات عملية على الأر�س 
ترتجــم تلك التفاهمات لي�سعر بهــا املواطنون، وخا�سة �سكان 

قطاع غزة املحا�سرين.

وح�����م�����ا������س؟ ف�����ت�����ح  ب�������ن  �ل��������دوح��������ة  ل��������ق��������اء�ت  ت����ن����ج����ح  مل  مل������������اذ� 
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يعــد املوؤمتــر العــام ال�سابــع حلركــة فتــح حمطــة مف�سليــة 
و�سرورية للحركة وم�ستقبلها وبرناجمها ال�سيا�سي، كون هذا 
املوؤمتر هو اأعلى �سلطة ت�سريعية يف احلركة، فهو يقر القوانني 
والأنظمــة وينتخــب جلانــه التنفيذية وعلــى راأ�سهــا املجل�س 
الثوري، وهو احللقــة الو�سيطة بني املوؤمتر واللجنة املركزية 
التــي تنتخب اأي�سا من قبل املوؤمتر وهــي اأعلى �سلطة تنفيذية 

يف احلركة.
وكان مــن املفرت�س اأن يعقد املوؤمتــر مبدينة رام اهلل يف التا�سع 
ع�ســر مــن ت�سرين الثــاين لعــام 2015 ولكن مت تاأجيلــه. وكان 
املوؤمتــر ال�ساد�س قد انعقد عــام 2009 يف مدينة بيت حلم، اأي 
ان املــدة القانونيــة مت جتاوزها لنعقاد املوؤمتــر "5 �سنوات" 

وفق النظام الداخلي للحركة.

ملاذ� مت تاأجيل �ملوؤمتر؟ 
لالإجابة عن هذا ال�ســوؤال، اأو�سح ع�سو املجل�س ثوري حلركة 
فتــح موفق مطر ان الظروف الواقعية يف فل�سطني كهبة القد�س 
ال�سعبيــة واحلالة القائمة بــني ال�سلطة الوطنيــة الفل�سطينية 
والحتــالل، و�سيطــرة حما�س علــى قطاع غزة، ومنــع كوادر 
وقيادات حركة فتح مــن التنقل وحرية احلركة والتنظيم، هي 
مــن الأ�سباب التــي اأدت اىل تاأجيــل املوؤمتر ال�سابــع، واأ�ساف 
ال�سابع موجودون يف  "الكثــري من قيادات احلركة يف املوؤمتر 
قطاع غزة والقاليم اخلارجيــة يف دول عربية واجنبية، وهذا 
يتطلــب ت�ساريح من دولــة الحتالل لدخولهم  اىل الوطن حيث 
املكان املقرر للموؤمتر، لذلك فان �سمان ح�سور جميع الأع�ساء 

املنتخينب هو عامل مهم للتاأجيل.
ويــرى مطر ان هذا التاأجيل يبقــى ايجابيا ما دام يحقق م�سلحة 
احلركــة و�سمان ال�ســري بامل�سلك الدميقراطــي، وي�سمن حقوق 
الع�سويــة يف املراتــب التنظيميــة، والطــر القياديــة، وملنع اأي 
�سغــوط علــى الأع�ســاء غــري النظر من خــالل امل�سلحــة العليا 
للوطن، و�سمان قيادة فتح للم�سروع الوطني بروؤى اعمق وادق 
و�سوحــا. واأكد مطر ان هذا التاأخــري ل يوؤثر �سلباً على احلركة، 
فمــا بني املوؤمترين اخلام�ــس وال�ساد�س كانت ع�سرون �سنة، لكن 
ل يجــب اطالــة املدة وامنــا خلق منــاخ مالئم لعقــد موؤمتر يفي 

مبتطلبات املرحلة املقبلة وقال: "بالعك�س، فالتاأثريات اليجابية 
هي ال�سائدة لأن الق�سية ل تقا�س بالتقيد باملواعيد وح�سب وامنا 
بالنتائــج التــي نعتقد انها �ستكــون اف�سل كلما تو�سحــت الروؤية 
ال�سيا�سية، وحددنا م�سارات ال�سراع مع امل�سروع ال�سهيوين بعد 
جملــة من املتغريات على ال�سعيديــن العربي والدويل حدثت بني 

املوؤمترين ال�ساد�س وال�سابع املنتظر.
ولفــت اإىل انــه ل يوجــد موعد حمــدد باليــوم لعقــد املوؤمتر حتى 
ال�ساعــة، وان اللجنــة املكلفــة بالتح�سريات لعقــد املوؤمتر تقوم 
بعملهــا ويتبــني ذلــك يف بيانــات اللجنــة املركزيــة، وهــي اجلهة 
الوحيدة �ساحبة القرار يف حتديد املوعد القادم للموؤمتر ال�سابع.

تاأجيل �ملوؤمتر �بتعاد عن �لطريقة �لنظامية 
مــن جهته اأ�سار ع�ســو املجل�س الثوري حلركــة فتح د. بكر ابو 
بكــر، اإىل اأنــه كي يتم التاأجيل يجب اأن ميــر بالقنوات الر�سمية، 
مبعنــى مــن خالل قيــادة احلركــة ممثلــة باملركزيــة واملجل�س 
الثــوري لأن الإجــراء املطلــوب بحــد ذاتــه تعميــق للمفهــوم 
الدميقراطــي وملعنى امل�ساركة التي يجــب اأن ت�سود يف التنظيم 
ال�سيا�سي، وعليه، فاإن التاأجيــل مت من�سوبا للجنة التح�سريية 
او خالفها وبطرق غري ر�سمية، وذلك ابتعاد عن الطريقة املثلى 
والنظاميــة.  وا�ســار اإىل ان عملية التاأجيل جــاءت عرب العالم 
ولي�ــس عــرب الطــرق الر�سمية وجــاءت غري مفهومــة، ما يجعل 
احلكــم على قــوة حجتها �سعيفا، وهو يــرى اأن "فكرة التاأجيل 
تخفــي وراءها خوفا من عقــد املوؤمتر وما يحملــه من توازنات 
قــد ت�ســر باأهــداف البع�ــس ول تت�ســل بالأ�سباب التــي ذكرت 

اإعالميا".

امــا يف �سياق انعكا�س التاأجيل علــى احلركة، فقد اأكد ان حركة 
فتــح يف امليــدان ما زالــت تقــارع ال�سرائيلي من خــالل غ�سبة 
القد�ــس وهي بان�سغالها هذا ين�ســب جهدها بهذا الجتاه، ومع 
احرتامنا للحراك ال�سيا�سي والدبلوما�سي املهم، ال اأن م�ستوى 
التوا�ســل وامل�ساركة واحــرتام الدوار بني القيــادة والكوادر 
�سعيف ما قد ينتج توترات �سديدة و�سراخا داخليا وخارجيا.

�ملوؤمتر �سروري ل�سخ دماء جديدة
وقالــت ع�ســو املجل�ــس الثــوري يف حركــة فتــح وفــاء زكارنه 
اإن هنــاك ردات فعــل متفاوتة ب�سبــب تاأجيل املوؤمتــر، ولكن يف 
ال�سيــاق العام اجلميع متعط�س لنعقاد املوؤمتر لتج�سيد احلاله 
الدميقراطيــة ولننــا بحاجــه لبع�ــس التغيــريات والتعديالت 
يف احلركــة ول�ســخ دماء جديــدة، وا�سافــت انهــا ل تعتقد ان 
اخلالفــات يف احلركــة تعطل انعقــاد املوؤمتر. امــا نتائج تاأجيل 
املوؤمتــر، فا�ســارت اإىل انهــا لــن تكــون هنــاك نتائــج �سلبية لن 
املوؤمتــر ال�ساد�ــس مل جــاء بعــد اأكــر مــن ع�سريــن عامــا على 
اخلام�ــس، ومل يحدث اي تغيري على احلركــة، فما مييز حركة 

فتح دميومتها.

�لتاأجيل ي�سعف �حلركة ويزيد عجزها
واأ�ســار مديــر برنامج ماج�ستــري الدرا�سات الدوليــة يف جامعة 
بريزيــت د. احمــد جميــل العــزم اإىل ان هنــاك عــدة تف�ســريات 
لتاأجيــل املوؤمتــر، اأولهــا حالــة الرتهــل والعجــز التي متــر بها 
احلركــة، خ�سو�ساً على �سعيديــن: الأول "الروؤية" للم�ستقبل 
ومــا يجــب اأن تكون عليــه ال�سرتاتيجيــة، والثــاين العجز عن 

الفعــل امليداين، فهناك حالة تراجع هائــل يف القدرة على اإجناز 
اي �ســيء، خا�سة بعد اأن جرى تفريغ احلركة ل�سالح الأجهزة 
الأمنيــة، بالتــايل، اأول هناك انخفا�س يف القــدرة على الجناز، 
فمثــال اجناز الربامــج ال�سيا�سية، والتقاريــر، وتعديل الأنظمة 
الداخليــة، وو�سع ت�ســور ا�سرتاتيجي للمرحلــة املقبلة؛ هذه 

كلها حتدد املطلوب من املوؤمتر، وهي مفقودة. 
ولفــت العــزم اإىل اأن ال�سبب الثاين هو خــوف الأطراف املختلفة 
من اأن تاأتي نتيجة املوؤمتر لغري م�سلحتهم، فال يوجد اأي طرف 
يف فتــح مطمئــن ل�سعبيته ولتاأييــد كوادر احلركة لــه، ودخول 
املوؤمتر مغامرة لكثريين، خ�سو�ساً مع ا�سرتاط رئي�س احلركة 
حممــود عبا�س، ملوا�سفات معنية للموؤمتــر من حيث الع�سوية 
وغــري هذا، مــا اأوجد تخوفا من خمطط يف ذهــن الرئي�س عبا�س 
لهند�ســة جلنــة مركزيــة، وحركــة جديــدة، تخــرج الكثرييــن 
مــن ال�ساحــة. وال�سبــب الثالث، ح�ســب العزم، هــو اخلالفات 
الداخلية، خ�سو�ساً يف قطاع غزة، على خلفية عملية "التجنح" 
لــدى البع�ــس، ارتباطــا بالع�ســو املف�سول مــن احلركة، ومن 

اللجنة املركزية للحركة، حممد دحالن.
اأمــا عن نتائــج التاأجيل، فقال ان اأهــم النتائج تفاقــم اخلالفات، 
وتفاقــم حــالت التكتــل والتجمــع لكــوادر معينــة، كل لأ�سباب 
خمتلفة، وهذا من �ساأنه اأن ي�سعف احلركة ب�سكل اأكر، واأن يزيد 
مــن عجزها عن قيادة املرحلة �سيا�سياً و�سعبياً، ف�سال عن تكر�س 
�ســورة احلركــة باعتبارها عاجــزة حتى عن عقــد اجتماعاتها، 

ناهيك عن و�سع ت�سور لكل م�ستقبل ال�سعب الفل�سطيني.

بريزيت  بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

موؤمتر فتح �لعام يقفز من عام �إىل عام دون �حرت�م ملوعد �النعقاد

تعتــرب الرعيــة العربيــة الأرثوذك�سية يف بــالد ال�سام 
عامــة ويف الأردن وفل�سطني خا�ســة، الأكر عددًا بني 
العــرب امل�سيحيني، فبالن�سبة لــالأردن وفل�سطني، فقد 
ابتــداأت الكني�ســة املقد�سية على يــد الأ�سقف يعقوب 
الر�ســول ابــن يو�ســف النجار الــذي ا�ست�سهــد يف عام 
62م علــى يــد اليهــود، وخلفــه  العديد مــن الأ�ساقفة 
والبطاركة وكلهــم كانوا عرباً، ونذكر منهم البطريرك 
�سفرونيو�ــس الدم�سقي الذي ا�ستقبل اخلليفة عمر بن 

اخلطاب.
وبقيــت رئا�ســة �ســدة البطريركيــة الرثوذك�سيــة يف 
الردن وفل�سطــني ت�ســم ابنــاء الوطــن، اىل ان متــت 
املوؤامــرة الهيالنية مع الدولة العثمانية، وبذلك �سيطر 
على البطريركية العن�ســر اليوناين واأق�سي العرب من 
رئا�سة �سدتها، وبقي احلال على ما هو عليه مع جميء 

النتداب الربيطاين ومن ثم الحتالل ال�سهيوين.
ولكــن هــذا احلــال مل يكــن هــو مــا اأ�ســاط غ�ســب 
الرعيــة الرثوذك�سيــة باملقــام الأول، فالبطريركيــة 
الرثوذك�سية تفتقد لوجــود اأبر�سيات واإكلرييكيات، 

وتفتقــد لوجود اب�ســط احلقوق الرعائية لأبنــاء الرعية، 
وتفتقــد للمدار�س الالهوتية لإعــداد الكهنة، وكذلك تغلق 
بــاب الرهبنــة اأمــام ال�سبــاب الرثوذك�ســي يف فل�سطــني 
يخدمــوا  كــي  منهــم  جــزء  لهجــرة  اأدى  مــا  والأردن، 
خــارج بطريركيــة القد�ــس يف بع�س بطريركيــات اليونان 
ال�سبــاب  لهــذه  بال�سافــة  واأنطاكيــا.  وال�سكندريــة 

الروحية، يوجد كذلك �سبب وطني، من املعاملة العقارية 
الفا�ســدة لمــالك البطريركيــة، بت�سريبهــا للم�ستوطنــني 
وامل�ساعــدة على تهويد القد�س، وا�ستقباله لرئي�س الكيان 

ال�سهيوين يف مقر البطريركية يف القد�س. 
هــذه الأ�سباب وغريها الكثري اأدى خلروج امل�سيحيني من 
اأبناء الرعيــة الأرثوذك�سية يف وقفــات غ�سب واحتجاج، 

وت�سكيلهــم حلملة اطلقــوا عليها حملة "غــري م�ستحق"، 
التــي بــداأت منذ عــام 2007 و�سحب حينهــا امللك عبداهلل 
�سهريــن  ملــدة  ثيوفيلو�ــس  البطريــرك  مــن  العــرتاف 

وا�ستمرت حتى يومنا هذا.
ويف حديــث لـ"احلــال" مــع النا�ســط يف ال�سبــاب العربي 
الرثوذك�ســي �سالمــة �ساهــني، اأكــد ان ق�سيــة الراهــب 

�ملعار�سة �لعربية �الأرثوذك�سية تتجدد.. وع�يد ميالدها يتجاوز عمره ن�سف قرن
 ماري عابودي*

 جوليانا حجار*

�سكري عابودي�سالمة �ساهنيجورج قنواتي

بكر اأبو بكروفاء زكارنةموفق مطراأحمد عزم
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الو�ســع الجتماعــي، وميزتــه اأن �سداد القر�ــس يتم بعد 
التخرج وبدفعات مي�سرة على فرتات مريحة".

هناك كفالء غري موظفن
واكــد رئي�ــس جمل�ــس الطلبــة يف جامعــة القد�ــس )ابــو 
دي�ــس( يو�سف نا�سيــف بخ�سو�س قرار اقتطــاع الديون 
مــن رواتــب الكفالء اأنه يجــب الخذ بعــني العتبار عدة 
امــور، اولها ان فكــرة ال�سنــدوق بالأ�سا�ــس كانت قائمة 
علــى اعطــاء قرو�ــس تعليميــة للطلبــة ثــم حتويلهــا اىل 
مبلــغ مدفــوع )منحة(. وقــال نا�سيف: "يف حــال اقتطاع 
الديــون مــن معا�ســات اخلريجــني او الكفــالء، �ستطــرح 
عــدة ت�ســاوؤلت بــان اخلريــج التحــق ب�ســوق العمــل اأم 
ل، وهــل الكفيــل طالب ام انــه يعمل؟ فهنــاك العديد ممن 
كفلــوا طالبا وهــم لي�سوا موظفني ومنهم مــن لي�س موظفا 
ا�سا�ســا، وكانت مبادرة منهم حتى ل يكون ال�سبب املادي 
عائقــا للم�سرية التعليمية امام اي طالب". واأ�ساف: "اما 
بخ�سو�ــس احللول، فاننا ندعــو القائمني على ال�سندوق 
جلل�ســة حوار ومناق�ســة كافة ال�سكاليــات لو�سع حلول 

مر�سية جلميع الأطراف".
وتابــع: "اإننــا ب�ســدد احلديــث مــع ممثلــي ال�سنــدوق 
ووزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل لإيجــاد حلــول لهــذه 
الزمــة، و�سيكــون لنا كممثلــني عن الطلبــة يف اجلامعات 
الفل�سطينيــة الــدور الأ�سا�س يف قــرارات هــذا ال�سندوق 

واآليــة التعامل مع الديون املرتاكمــة وكيفية ا�سرتدادها، 
وذلك ل�سمان �سري امل�سرية التعليمية ب�سال�سة".

ويقــول عبيــد: "�سنبداأ يف �سهــر �سباط اجلــاري باقتطاع 
الديــون مــن رواتــب اخلريجــني ويف حــال عــدم جتاوب 
اخلرجيــني، �سن�سطــر اىل القتطــاع من رواتــب الكفالء، 
كمــا يجــب ان نح�سل �سهريــا ما يقــارب مليونــا ون�سف 
املليون دينــار من املقرت�سني، حتى نعيد هذه الأموال اىل 
الطلبة على مقاعــد الدرا�سة"، واأ�ســاف "اننا نقتطع 20 
دينــارا �سهريا، بعد تخــرج الطالب بـ 6 �سهــور، ويف حال 
عــدم ح�سوله على عمل خالل ال�ستة �سهور، فاننا مندد له 

هذه الفرتة".
وتابــع: "ان الديــون املرتاكمــة علــى الطلبــة، يف حال مت 
دفعهــا ف�سيكــون لهــا اأثر ايجابــي على طلبــة اجلامعات، 
وعلى كل جمال�س الطلبة وكل الطالب ان ينادوا بتح�سيل 

هذه الموال التي هي بالنهاية اىل الطلبة املحتاجني".

�ملانحون �سيعتذرون عن �لدفع مرة �أخرى
ويقــول الحمــد: "القرو�ــس تعطــى للطــالب مــن خــالل 
�سندوق ان�سئ ليكــون دوارا، الموال التي يف ال�سندوق 
تــربع بها اخــوان عرب وم�سلمــون ب�سخــاء، وكان هدفها 
تثبيت ال�سعــب الفل�سطيني ودعمه علــى جتاوز الزمات 
التــي �سببهــا الحتــالل، ودفعت هــذه المــوال كقرو�س 
ح�سنــة للطــالب علــى ان يتــم �سدادهــا بعــد التخــرج"، 

وا�ســاف: "الــدول املانحــة لــن تدفــع امــوال، باعتبــار 
انهــا تتمرت�ــس وراء مقولــة مهمــة وهــي انهــا دفعت لكي 
الأمــوال  لتكــون  تدفــع  ومل  دوارا،  ال�سنــدوق  ي�سبــح 
منحا وهبــات". وتابع الأحمد: "ال�سنــدوق يقوم بدوره 
الطبيعــي با�ســرتداد اأمواله من خــالل الإ�سعــارات التي 
وجههــا للمقرت�ســني وكفالئهــم"، واأكد على �ســرورة رد 
الأمــوال لل�سندوق، وان كل قر�س يقرتن بوجود كمبيالة 
وقــع عليها �ساحب القر�س، واعترب ان ردها هو م�سلحة 
امن قومي، وان عدم ا�سرتداد الأموال �سي�سكل عائقا امام 

الطلبة املحتاجني باحل�سول على قرو�س.
وعن هذا الواقع، يقول رئي�س جمل�س طلبة بريزيت يو�سف 
الكرمي: "قرار جمل�س �سندوق القرا�س هو تطبيق للعقد 
الــذي اتفــق عليه الطالب مــع ال�سندوق وازمــة القرو�س 
تتعلــق ب�ســكل اأ�سا�سي مبوؤ�س�ســات ووزارة التعليم العايل 
يف فل�سطــني، وهــي ل تعــد اأزمة متعلقة بجامعــة معينة"، 
واأ�ســاف: "اإننــا يف جمل�س الطلبة ناأمــل اأن يتم حل الأزمة 
املاليــة ل�سنــدوق القرا�ــس باأي�سر الطــرق، وان يقدم كل 
الأطراف، مبن فيهم الكفالء، تنازلت حقيقية حلل الأزمة، 
وذلــك حتــى يت�سنــى ل�سنــدوق القرا�ــس ال�ستمــرار يف 
م�ساعــدة الطلبة املحتاجني يف اجلامعــة، وهو الأمر الذي 

يهمنا بالدرجة الوىل".

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مير جمل�س �سندوق اقرا�ــس الطلبة باأزمة مالية خانقة، 
فاملانحون يرف�سون تقدمي اأي م�ساعدات لل�سندوق ب�سبب 
عــدم �ســداد الطلبة الديــون املرتاكمة عليهــم لل�سندوق، 
لنهم يعتربون اأن الأموال التي تقدم لل�سندوق "دوارة" 
اأي انهــا تقــدم للطلبــة املوجوديــن على مقاعــد الدرا�سة 
ويقومــون ب�سدادها بعــد تخرجهم كي تعــود لطلبة جدد 

مرة اخرى، وهي لي�ست منحا او هبات تقدم للطالب.
وو�ســل عــدد املقرت�ســني من طــالب اجلامعــات يف غزة 
وال�سفة اىل حوايل 260 األف مقرت�س، وبلغ عدد اخلرجني 

منهم 150 األفا.
وي�ستفيــد مــن هــذا ال�سنــدوق كل ف�سل حــوايل 50 الف 
طالــب وطالبة، ويفــرز كل ف�سل ما معدله 5 ماليني دينار 
للجامعات، مــا يعني اأن تعطل هذا ال�سندوق �سيوؤدي اىل 

اأزمة حقيقية يف اجلامعات الفل�سطينية.
وعــن الزمــة احلا�سلــة، يقــول عميــد �ســوؤون الطلبة يف 
جامعــة بريزيت حممــد الأحمــد: "و�سلــت الإ�سكالية يف 
ال�سنــدوق اإىل اأنه اأفل�س، ومل يعــد اأمامه �سوى خيارين، 
اإمــا ان يغلــق اأبوابــه، وهــذا �ســوف يــوؤدي اىل انهيــار 
اجلامعات وانقطاع ما يقارب 50 الف طالب عن الدرا�سة، 

اأو اأن ي�سرتد اأمواله".
التنفيــذي  املديــر  باأعمــال  القائــم  مــراد عبيــد،  ويقــول 
لل�سندوق: "اإن الديون املرتاكمة على الطالب و�سلت اىل 
150 مليــون دولر، 50 مليونا منهــا على طلبة ل يزالون 
علــى مقاعد الدرا�سة، و100 مليــون على طلبة تخرجوا، 
ووزارة املاليــة �ســوف تبــداأ مــع بدايــة ال�سهــر القــادم 
باقتطــاع مبلــغ قــدره 20 دينارا )من اخلرجــني والكفالء 
علــى مالك احلكومــة(، وهذا لي�س تهديــدا، امنا ت�سويب 

لالأو�ساع ل�ستعادة ميزانية ال�سندوق".
ويف هــذا ال�ســدد، يقول رئي�ــس جمل�س الطلبــة يف جامعة 
بريزيت يو�سف الكرمي: "يعترب �سندوق اقرا�س الطلبة 
من ابرز الت�سهيالت املالية للطلبة املحتاجني يف اجلامعة، 
اذ يقــدم خ�سما بن�سبة ت�سل اىل 70% من الأق�ساط ح�سب 

150 مليون دوالر حجم ديون �لطلبة.. و�أزمة �سندوق �الإقر��س يف ذروتها

اركاديو�ــس مل تكــن هــي اأ�سا�ــس املعار�ســة للبطريرك 
ثيوفيلو�س. يقــول: "براأيي اأن ق�سة الراهب اركاديو�س 
ولكــن  ثيوفيلو�ــس،  معار�ســة  وراء  ال�سبــب  تكــن  مل 
الرتاكمــات والت�سرفــات التي ت�سرفهــا ثيوفيلو�س منذ 
اليوم الول لغت�سابه الكر�ســي البطريركي هي ال�سبب 
الرئي�ســي، حيــث ينفــذ اأجنــدة خارجيــة وبعيــدة عــن 

الكني�سة".
واأكــد �سالمة اأنهــم يف حملة "غري م�ستحــق" ي�ستهدفون 
جميــع الأماكــن التي يتواجد بهــا ثيوفيلو�ــس، وهذا ما 
دفعهــم للتوجــه ع�سيــة امليالد مــن العام احلــايل ملدينة 
بيــت حلم، حيــث توجه ال�سبــاب العربــي الرثوذك�سي 
بطلــب ترخي�س لفعاليــة الحتجاج علــى البطريرك من 
حمافــظ بيت حلم، لكنه رف�ــس الطلب علمــا باأنها كانت 
وقفــة احتجــاج �سلميــة، وتزامنــت هــذه احلادثــة مــع 
طــرد الراهــب اركاديو�س، فظهرت الفعاليــة بزخم اكرب 
يف منطقــة بيــت حلم وبيــت �ساحــور لعالقتهــم الوثيقة 
مع اركاديو�ــس ومعرفتهم اجليدة فيــه، وكان مو�سوع 
طرد الراهب اركاديو�س جمرد جزئية من �سل�سلة افعال 
و�سيا�ســات يقوم فيها املدعــو ثيوفيلو�س، وهو يت�سرف 
باأمالك البطريركية كاأنها ملكه اخلا�س وبعيدة كل البعد 

عن تعاليم امل�سيحية.

قنو�تي: بطريرك منحاز
وقال ال�سحــايف جورج قنواتي "نحــن كم�سيحيني جزء 
ا�سيــل مــن ال�سعــب الفل�سطينــي، وبالتاأكيــد مــا ي�ســر 
ق�سيتنــا ي�سرنــا ب�ســكل مبا�ســر، واعتقــد ان �سبب هذه 
املعار�ســة للبطريــرك هــو انحيــازه الوا�ســح ل�سلطات 
الحتالل اأكر مــن ال�سعب الفل�سطيني الذي ميثل جزءا 
كبــريا منــه، وبالتــايل، فاأيــة معار�سة مل�سالــح ال�سعب 
الفل�سطيني وامل�سيحيني ال�سرقيني خا�سة توؤدي اىل هذا 

اخلالف الكبري عليه".
واأً�ســاف قنواتــي اأن من اأ�سبــاب معار�ســة ثيوفيلو�س 
عــدم اأخذ موقف وا�سح من ق�سية الت�سامن مع ال�سعب 
الفل�سطينــي، ب�ســكل ل يقبل ال�ســك، وبالطريقة التي من 
املفرت�ــس ان تكــون عليــه بطريركية بحجــم بطريركية 
الــروم الأرثوذك�ــس، كم�سيحيــني �سرقيــني فل�سطينني، 
وب�سبب البعد ما بني الرعية وراأ�س الهرم فيها، واأ�سباب 
تتعلــق با�ستبعــاد البع�س وتقريب اآخريــن، ا�سافة اىل 
عــدم الوقوف ب�ســكل وا�ســح يف وجه نــداف الذي جند 
امل�سيحيــني للقتال يف �سفــوف جي�س الحتــالل، اإ�سافة 
اىل ان راأ�ــس البطريركية ال�سرقية يجب ان يكون �سرقيا، 
قريبــا مــن النا�ــس والرعيــة وادرى مب�ساحلهــم، ول 
يعتــرب التعامل مــع الحتالل جمــرد �سيا�ســة، وامنا قد 

ي�سل املو�سوع اىل حــد اخليانة، لأن اخلطوط احلمراء 
لل�سرقيــني لي�ســت كمــا الغربيــني، ولي�س مــن يعي�س يف 

فل�سطني كمن يعي�س خارجها.

عابودي: بطريرك ال يحرتم قو�نن �لرعية
واأكــد الناطــق الإعالمي للمجل�س املركــزي الرثوذك�سي 
املحامي �سكري العابــودي اأن طرد البطريرك ثيوفيلو�س 
لأركاديو�ــس مل يكــن هــو ال�سبــب الرئي�سي ولكــن يوجد 
تراكم نتيجــة افعاله من عدم تنفيــذ لقوانني البطريركية 
وعــدم احرتامه كذلــك للقوانــني التي حتــدد العالقة مع 
الرعيــة، وتعيينــه للمجل�ــس املختلــط )يت�ســكل املجل�س 
املختلــط مــن ثلثني مــن العلمانيــني الوطنيــني وثلث من 
الأكلريو�س "رجال الدين"(، حيث اإن هذا املجل�س يتكون 
من اأغلبية يونانية، وعدم ر�سمه لرهبان اأو مطارنة عرب. 
واأ�ساف: "براأيي، اإن هــذه الق�سية هي ق�سية م�سيحية 
روحانية وطنية بامتياز مع وجود تداخالت دولية فيها، 
واأن عــزل البطريرك ل يتم اإل بارتكابه خمالفات معينة، 
ويجــب ان يوافــق علــى العــزل املجمــع الكن�ســي الذي 
هــو �سنع يديه، وبالتــايل، فم�سكلتنا معــه لي�ست �سهلة، 
واأكــر جهد ميكننــا عمله هو ت�سافر جهــود احلكومتني 

الفل�سطينية والأردنية ل�سحب العرتاف منه".

واأكــد قنواتــي اأن احلــل لهــذه الق�سيــة يكمــن يف اقامة 
جلــان للوقوف علــى كل ما جرى يف ال�سنــوات املا�سية، 
والي�ســاح للرعية والراي العــام الفل�سطيني اي�سا، كل 

تفا�سيل الت�سريبات، وكذلك حتقيق مطالب الرعية.
اأما مطالب الرعيــة، فاأو�سحها لنا النا�ســط �سالمة �ساهني، 
وميكــن تلخي�سهــا بع�سرنة النظــام الداخلــي للبطريركية 
وايجــاد نظام مينــع الف�ساد الداخلــي، لن ت�سريب عقارات 
وامــالك البطريركيــة هو نتيجــة لغياب نظــام اداري مينع 
الت�ســرف املنفــرد للجال�ــس علــى الكر�ســي، و�سبــب اخــر 
لهذا الف�ســاد هو غياب نظــام البر�سيات املطبــق بالكني�سة 
الرثوذك�سية من بطريركية القد�س، فح�سب النظام الكن�سي 
الرثوذك�سي، يجب وجود اأبر�سيات لكل مدينة فيها جتمهر 
م�سيحيــني، حيث ينقــل راعــي الأبر�سية �ســوت رعيته اإىل 
املجمــع املقد�ــس، ولكــن هذا ال�ســوت غائب هنــا، وبغيابه 
ا�سبــح هــم البطريركية هــو الت�سلط والهيمنــة العن�سرية 
للعن�ســر اليوناين الــذي ل يتجاوز عــدده 100 راهب، على 
الرعية العربية التي يتجــاوز عددها ن�سف مليون موؤمن يف 
الردن وفل�سطــني، واإلغاء نظــام اخوية القرب املقد�س الذي 

مينع العرب من الدخول ل�سلك الرهبنة.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�ملعار�سة �لعربية �الأرثوذك�سية تتجدد.. وع�يد ميالدها يتجاوز عمره ن�سف قرن

يو�سف نا�سيفيو�سف الكرميمراد عبيدحممد الأحمد

 أمير حموري *
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 والء فروانة

 دجانة أبو الرب*

حتولــت مناطق جنوب مدينة رفح اإىل م�سدر خطر داهم، يهدد 
�سكان املدينة البالغ عددهم نحو ربع مليون ن�سمة؛ اإذ ت�سربت 
ميــاه البحر املاحلة التي �سختها م�سر للق�ساء على الأنفاق يف 

باطن الأر�س وو�سلت اإىل املياه اجلوفية.
ي�ســرح املهند�ــس اأ�سامــة اأبــو نقــرية، رئي�س جلنــة الطوارئ 
يف بلديــة رفــح، واملكلف مبتابعــة ملف امليــاه، املو�سوع قائاًل 
اإن "الأمــر يــزداد خطــورة، فباطن الأر�س جنــوب رفح مليء 
بالأنفــاق القدمية واملهجورة، واملياه املاحلــة وجدت ال�سبيل 
اإليها ب�سهولة، ويف غ�سون اأيام اأ�سبحت هناك بحرية من املياه 

ل نعرف طبيعتها ول امتدادها".
يف حــوار مع "احلال"، يذكر اأبو نقرية اأن اأوىل الكوارث حدثت 
بوقوع انهيــارات ترابية متتالية، و"يومياً تاأتينا ات�سالت من 
مواطنــني وعنا�سر اأمنيــة متواجدة على احلــدود، عن وقوع 
�سل�سلــة مــن الجنرافــات والنهيــارات الرتابيــة اجلديــدة، 
ون�سعــر  وانهيــارات،  ت�سققــات  وجنــد  ملعاينتهــا،  ونذهــب 
بالأر�س تهتز من حتتنا". وي�سف اأبو نقرية الرتبة يف املنطقة 
احلدوديــة باأنها اأ�سبحت "رماًل متحركة، قد تبتلع اأي �سيارة 
اأو مواطن ي�سري فيها، لذلك فالبلدية توا�سل اإطالق التحذيرات 

للمواطنني، بتجنب ال�سري فيها".

�الأ�سو�أ حدث فعاًل
يوؤكــد اأبــو نقــرية اأن "الأ�سواأ حــدث و�سيحدث، فقــد ر�سدت 
البلديــة واجلهــات املعنيــة حدوث تزايــد ملحــوظ يف ملوحة 
امليــاه يف بع�س الآبار الرتوازية، وهذا يعني اأن املياه املاحلة 
نفذت بالفعل للخزان اجلويف، وهو م�سدر املياه العذبة الوحيد 

ل�سكان رفح وقطاع غزة، والأمور �ستزيد".
ويحــذر املهند�ــس العامــل يف البلديــة مــن اأن "اخلطــر الداهم 
يزحــف جتــاه ال�سمــال تدريجيــاً، فبقعــة امليــاه املاحلــة مــع 
ا�ستمــرار عمليــات ال�ســخ اليومية �ستت�ســع، و�ستهــدد منازل 
و�ســوارع، وهنــاك خطر حقيقــي على منــازل املواطنني، ومن 

املمكن انهيار بع�سها، اأو اإجبار ال�سكان على الرحيل".
لكــن اإمكانات البلدية حمدودة ملواجهة هذه الكارثة، وفق ما يبني 
اأبو نقرية، "ول متتلك �سوى منا�سدة امل�سريني وقف هذا امل�سروع 
اخلطري، فمن حق م�سر تاأمني حدودها، واحلفاظ على اأمنها، لكن 

يجب األ يحدث ذلك على ح�ساب جريانها الفل�سطينيني".
ويبدي مواطنون من �سكان جنوب رفح خماوفهم من ا�ستمرار 

�سخ املياه قرب م�ساكنهم، مدركني خماطر ذلك.
ويراقب املواطن يو�سف طه "بقلق بالغ تزايد رقعة النهيارات 
وامتدادهــا نحــو ال�سمــال، فلم يعد بــني اآخر انهيــار وم�ساكن 
املواطنــني �سوى 150 مرتًا فقــط"، ويف حال زحفت املياه، فاإن 

نزوحهم عن م�ساكنهم �سي�سبح حتمياً.

مياه مت�سللة
يعتــرب طــه اأن امل�سكلــة تكمن يف كــون "املياه غــري مرئية، فلو 
كانــت علــى �سطح الأر�ــس لو�سعــوا �سواتر ترابيــة، وغريوا 

م�سار جتميعها، لكنها تت�سلل خفية دون مالحظتها".
اأما ال�ســاب اإبراهيم اأبو عيد، وكان يعمــل يف نفق جنوب رفح، 
فيقــر اأن "عــدد الأنفــاق املهجــورة اأكرب ممــا يعتقــد البع�س، 
وباطــن الأر�ــس جنوب رفح ملــيء بال�سراديــب واحلفر، ولو 
غمــرت كلها بامليــاه وهــذا متوقع فــاإن الأمر �سيخلــف عواقب 

ر�س "�مللح" على �الأنفاق يوجع �لغزين ويلوث ماءهم

وخيمة".
ويتوقــع اأبو عيد اأن ي�ستمر زحف امليــاه ناحية ال�سمال، معرباً 
عــن خ�سيته من حدوث انهيار كبري ومفاجئ يف الأر�س، بحيث 
تظهــر حفــر عمالقــة، وتك�سف عن بحــريات من امليــاه املاحلة 

حتت الأر�س.
يذكــر اأن م�ســر بــداأت �ســخ كميــات مــن امليــاه اأوائــل اأيلول 
املا�ســي، ثــم وا�سلت ال�سخ مــن خالل حقنها يف حفــر عميقة، 

بوا�سطة م�سخات جتلب املياه من البحر عرب �سبكة اأنابيب.
مــن جهته، يرى رئي�ــس بلدية رفح �سبح اأبــو ر�سوان، اأن "ما 
حدث موؤخرًا هو عينة ب�سيطة ل تقارن بالكوارث التي �ستحدث 
تباعــاً يف حــال توا�ســل ال�ســخ بالكفــاءة الكاملــة للم�سخــات 

امل�سرية، التي اأقيمت يف ال�سطر الآخر من احلدود".
وميتــد ال�سريــط احلدودي مــع م�ســر مب�سافة 13 كيلــو مرتًا 

تقريباً، مارًا مبناطق �سكنية.

ت�سققات يف الطرق وحتت البيوت يف رفح.

انطلــق ال�سهداء الثالثة، اأحمد زكارنة وحممد كميل واأحمد اأبو الرب، 
مــن بلدتهم قباطيــة جنوب جنني، نحــو القد�س وقد خططــوا بكتمان 
واأخفوا اأ�سلحتهم حتت معاطفهم ال�ستوية، جمتازين جميع احلواجز 
الإ�سرائيليــة وعيون املنظومة الأمنية التــي تعرت�س كل تلك امل�سافة 

بني �سمال فل�سطني وجنوبها.
و�سلوا القد�س بعد وثبة علت اأمتار اجلدار الفا�سل، ونفذوا عملية يف 
باب العامود، يوم الأربعاء 2016/2/3، انتهت مبقتل جندية وجرح 
ثالثة اآخرين من حر�س احلدود الإ�سرائيلي، وا�ست�سهد الفل�سطينيون 
الثالثــة الذيــن بلغ بهــم عدد �سهــداء قباطيــة ت�سعًة، ممــن ارتقوا يف 

فل�سطني منذ اندلع الهبة ال�سعبية مطلع اأكتوبر املا�سي.
خــرب العملية هز الأو�ساط الإ�سرائيلية، فاجتمــع، عاجاًل على اإثرها، 
رئي�س حكومــة الحتالل بنيامني نتنياهو، بجل�ســة اأمنية �سمت قادة 
الأمــن وكبار �سناع القرار يف كيان الحتــالل، وخرج الجتماع بعدة 
قرارات، منها ح�سار قباطية واعتبارها منطقة ع�سكرية مغلقة لقوات 
الحتالل، كخطوة عقاب جماعي لأهل بلدة ينبع منها �سهداء موؤملون.
بعد قــرار احل�سار ب�ساعــات، و�سلت اجلرافــات الإ�سرائيلية حميط 

البلدة، واأغلقت حوايل ع�سرة من منافذها باأكوام عالية من الرتاب.
لكــن اأهــل قباطية، منذ اللحظــة الأوىل للح�سار، قالــوا اإنهم اأدرى من 
الحتــالل ب�سعابها! فقد �سلكوا الطرق اللتفافية تارة، واأزالوا اأكوام 
الرتاب مبجارفهــم اليدوية وجرافاتهم الآلية تارة اأخرى. ويف اأحيان 

كثرية ردوا بكلمة "بهم�س" اأو مبعناها، على ذلك احل�سار.
ا�ستمر الحتالل، ثالثة اأيام، بالدعاء اأنه "يحا�سر ويعاقب" قباطية، 
ودارت املواجهــات بني جنوده والفل�سطينيــني هناك. حتى مت تبليغ، 
الرتباط املدين الفل�سطيني، ع�سية اليوم الثالث، باأن احل�سار انتهى، 
وان�سحبــت الآليــات الع�سكرية، و�ســط احتفالت لأهــل البلدة الذين 
جابــوا �سوارعها مبواكب �سيــارات و"زوامري"، يف م�سهــد ي�سبه ذلك 

الذي يحدث مع اأعرا�س الزواج الفل�سطيني.
املواطــن اأحمد نزال، عرب عن اأن "قباطيــة انت�سرت" بتد�سينه لو�سم 
#نعيما_نتنياهــو، على موقع في�سبــوك، اإيحاًء ب�سمود بلدة ت�ستهر 

مبقالع احلجر واملقاهي التي يوؤمها اأغلب �سبابها يوميا.
رئي�ــس بلدية قباطية، حممــود كميل، ا�ستهل تاأكيده علــى ثبات اأهايل 
البلــدة: "�سجرة الزيتــون �سعار قباطية، دائمــة اخل�سرة والعطاء، 

جذورهــا يف عمق الأر�ــس واأغ�سانها تعانق ال�سمــاء، هكذا هم النا�س 
هنــا". وقــال كميــل: "احل�سار وحــد عائــالت البلــدة وتنظيماتها يف 

مقاومة الحتالل على مداخلها".
واأ�ساف معلقاً على هذا الإجراء: "امل�سكلة يف احل�سار لي�ست عندنا". 
و�ســدد علــى اأن �سبــب العنــف متمثــل بحكومــة اإ�سرائيليــة متطرفة 
معدومــة الأفــق ال�سيا�ســي، واإن مقاومة الفل�سطينيــني نتيجة حتمية 

لرتاكم ظلم الحتالل.
ومن الأ�سرار القت�سادية التي ترتتب على اإغالق قباطية، اأن البلدة 
حتتوي اإحدى اأو�سع امل�ساحات الزراعية يف حمافظة جنني اإ�سافة اإىل 

اأ�سخم �سوق خ�سار يف املنطقة "احل�سبة".
هــذه ال�سوق، من اأهــم الروافد القت�سادية علــى البلدة ومعظم قرى 
مدينــة جنني التي تتجاوز اخلم�سني قرية، فت�ستقبل "احل�سبة" عادة 
معظــم املنتجات الزراعية لأهايل قباطية والقرى املجاورة ثم توزعها 
على حمافظة جنني وخمتلف حمافظات ال�سفة الغربية من �سمالها اإىل 

جنوبها حتى اخلليل.
وفيمــا يخ�س �ســوق اخل�سار، بني رئي�س البلديــة كميل، اأن الحتالل 
ي�ستهــدف "احل�سبــة" التي يــوؤدي اإغالقها ليــوم واحــد اأو يومني اإىل 
تكد�ــس وتلف اأطنان مــن املنتجــات الزراعية �سواء يف املــزارع لعدم 

جدوى قطفها اأو يف ال�سوق لعدم اإمكانية بيعها.
لكــن كميل، اأكد اأن بلدية قباطية متلك العديد من الأماكن الحتياطية 
التي تنقل �سوق اخل�سار اإليها يف احلالت الطارئة، ومن هذه الأماكن 

�ساحة كبرية تقع على �سارع نابل�س بني بلدتي قباطية وبئر البا�سا.
مــن جهتــه، ذكر التاجــر يو�سف اأبــو حــالوة، اأن نقــل "احل�سبة" اإىل 
ال�ساحــة القريبــة من بئــر البا�سا )غرب جنــني(، مت فــورًا منذ اليوم 
الأول للح�ســار، وبــداأ املزارعــون والتجــار ب�سلك الطــرق اللتفافية 
واجلبلية من داخل قباطية للو�سول اإليها، "كخطوة يف حتدي ح�سار 

الحتالل للبلدة" على حد تعبريه.
ول ينكــر اأبــو حالوة، اأن نقــل احل�سبة اإىل مكان غــري معتاد، ي�سعف 
حركة البيع وال�سراء فيها لعدم �سهرة املكان اجلديد. لكنه ي�سدد على 

اأن اإغالقها ب�سكل تام يعني تدمري املزارع يف املنطقة.
وا�ستكمــل: "بعالقاتنا كتجار مع الزبائــن جنحنا، ات�سلنا بهم هاتفيا 
واأخربناهم باملكان اجلديد للح�سبة، ول ا�ست�سالم حل�سار الحتالل".

مل يدم �أكرث من 3 �أيام
قباطية �لتي حولت "�حل�سار �جلماعي" �إىل مهزلة!

"م�ــس حا�سني بح�ســار ومب�سوطني"، بداأ املواطن حممد نزال بهذه 
العبــارة تعليقــه علــى احل�ســار، بينمــا كان يقــف علــى مقربــة مــن 
املواجهــات التــي دارت بني اأبنــاء البلدة وقوات الحتــالل يف املدخل 

الرئي�س لقباطية.
وراأى نــزال مــن زاويتــه، اأن ح�سار قباطيــة وال�ستباك مــع الحتالل 
علــى تخومها، اأنهــى واحدا من مظاهر الهدوء ل�سنــوات، الذي "يوحي 
بالر�سوخ لالحتالل وال�ست�سالم له يف ال�سفة الغربية" على حد و�سفه.
وتابع بق�سمات وجه م�ستخــف مبا يحدث: "هذا احل�سار جميل؛ فقد 
مل �سمــل النا�س وجمعهم عندما تعطلوا عن عملهم، اأنا اأرى اأ�سدقائي 
واأهل بلدتي هنا يف املواجهة، هذه َجمعة مريحة افتقدتها منذ زمن".

ودعــا نزال اإىل الواقعيــة "وعدم كي الوعي" بكلمــة ح�سار م�سخمة، 
عندمــا قال اإن احلواجــز الرتابية على مداخل البلدة لي�ست حمرو�سة 

باجلنود جميعها، فقد "فتحناها بالطواري"، اأي املجارف اليدوية.
واأق�ســم نزال اأنه راأى �سائق جرافة اآلية، مير م�سادفة من جانب اأحد 

احلواجز، فاأزاله بربود اأع�ساب وم�سى.
"رح متنــع التجــول؟ لــو اإين بــدي اأنــام ونع�ســان رح اأطلع جكر"، 

عبــارة قالهــا املواطن الفل�سطيني ابــن قباطية، فرا�ــس زكارنة، وهو 
يوؤ�ســر باإ�سبعــني مي�ســكان "�سيجــارة" مل ي�سعلهــا بعــد، يف مقطــع 
فيديــو ن�ســره علــى في�سبــوك بعنــوان "ر�سالــة اإىل نتنياهــو" علــى 
خلفيــة قرار ح�ســار البلــدة. وو�سف زكارنــة يف مقطــع الفيديو، اأن 
اإغــالق البلدة، لي�س اإل جو تكاثــر لل�سبان الذين يتعطلون عن عملهم، 
فيتفرغون ملواجهة الحتالل. وي�سري الواحد اثنني، والثنان اأربعة، 

والأربعة ثمانية فمئة عند نقاط ال�ستباك.
ولقــى فيديــو زكارنــة الكثــري مــن املعلقــني بالإعجــاب والتاأييد من 
الفل�سطينيــني، كمــا لعبــت جمموعــة مــن الف�سائيــات الفل�سطينيــة 
املحليــة دورا كبريا يف م�سرحة الأحداث، فكان ما يجري على ال�سارع 
الرئي�ســي اأو مدخل احل�سبة م�سهدا يح�ســد ول يفرق، يعمق النتماء 
والــولء ورف�س الحتالل ول ي�ستــت، وبدا الأمر وكاأن ال�سحر انقلب 
علــى ال�ساحــر، فُفك احل�ســار والعقــاب اجلماعي، اللــذان حتول اإىل 

مهزلة حقيقية، بب�ساطة.

* طالب يف دائرة اللغة العربية والإعالم باجلامعة العربية الأمريكية
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1
قبــل اأن تقــول �ساحبي لي�ــس خدوماً، حتقق 
من اأنك طلبت مــا ميكن فعله، وقبل اأن متنح 
النا�ــس �سهادات باجلراأة، تاأكد فيما اإذا كانت 
تلــك اجلــراأة �سيئاً مــن الوقاحــة، ول تتجراأ 
لوزن اأخالق النا�س قبل اأن يكون لديك معيار 
وا�ســح واحد على الأقــل، وبعدها نقا�سيك. 
ول ت�ســف اأحدًا بالعناد اأبــدًا، فرمبا �سدرك 
اأ�سيــق مــن اأن يت�سع للــراأي الآخــر كما هو، 
وقبــل اأن تقــول: غــري املــال فالنــاً، افح�ــس 

نف�سك، رمبا غريك ما هو اأتفه من املال.
2

زهــاء اأربعــة ع�سر قرنــاً، ظل ال�سعــر العربي 
�سعــرًا. مل نكــن ن�سمع عن �سعــراء ل يعرفون 
عرو�ســاً ول قافية. ل األوم اإل نف�سي حني اأقراأ 
ن�ســاً ل اأعرف ما هــو؛ ملاذا اأقــراأ؟، وبالأخري 
يخــربين �سيــاء الربغوثــي اأنها ق�سيــدة نر. 
الكلمتــني؟  تزويــج  ا�ستطعتــم  كيــف  نعــم؟ 
ق�سيــدة ونــر؟ اأقــول لنف�ســي: اقــراأ واأنــت 
�ساكت. "لل�سعراء" الذيــن ل يعرفون الوزن: 
كل اأنــوار باري�س ل تغني عــن �سمعة ت�سيئها 
واأنــت تقطــع الكعكــة احتفــاًل بعيــد ميالدك. 
�ســع ملبــة يف الغاتــوه مثــاًل. الآن، يركبــون 
طائرات A380 )تفرج عليها يف النت(، لكنهم 
يتعلمــون ركــوب اخليــل. لي�ســوا رجعيني يا 
�سيدي الكرمي. على فكرة، ال�سعر لي�س بحاجة 
حمــام. تخيــل اأن الفالفــل بحاجــة للدفاع عن 
اإبقاء احلم�س داخاًل يف تركيبته. �سبحان اهلل!

3
وجغرافيــني  موؤرخــني  ال�سحافيــون  كان 
ولغويني مــن الطــراز الأول. تراهــم يعرفون 
الفــرق بــني كلمتــني اأكــر مــن املتخ�س�سني. 
ال�سبــب: كانوا يدركون قيمة املعنى. يعرفون 
الفرق بــني "وفــاة" و"رحيــل"، ول ي�سعون 
ال�سحافيــني املعا�سر، يف  "اأكــد"، وهــي داء 
مو�ســع "قال". ما لك ومــا لهذا الكالم؟ منحوا 
كل مواطن ير�سل �سورة للموؤ�س�سة الإعالمية 
لقب �سحــايف، و�ســار "املواطــن ال�سحايف"، 

وفّت�س عن امل�سداقية بعدها يا فهيم.
4

كربت املدر�سة اأربــع �سنني ف�سارت جامعة. 
ابتليــت باأ�ستــاذ، مــا اأح�سنه، كان يقــول لنا 
يف بريزيــت: الأ�سبــوع املقبــل امتحــان عــن 
الكوفــة، بعدها نهيم على وجوهنا يف املكتبة. 
ثــم كربت اجلامعــة �سنتني اأخريــني ف�سارت 
تهب املاج�ستري. يخرج املوظف من عمله قبل 
�ساعتني ليلحق ح�سة املاج�ستري وي�سل بيته 
مــع املغرب ل يقوى اإل علــى النوم، ف�سباح 
اليوم التايل دوام، ثم يقــدم امتحاناً "�ساماًل" 

وي�سبح حما�سرا. مربوك.
5

اإذا تــزوج يف البلــدة عري�ــس، ل ينــام اأحــد تلك 
الليلــة. كان مو�ســى حافــظ واأكــرم البورينــي 
يقلبان ليل النا�س نهارًا. كان لبيت العتابا طعم، 
ولــردة املعّنى �سطوة. ثم جاءنا قوم ل يعرفون 
من هذا اإل اأقله، ف�سرتوا �سوءتهم باآلت غريبة. 

امل�سيبة اأنها جرفت معها حتى املجيدين.
6

كان الزمــن قبــل خم�ســة ع�سر عامــاً اأجمل. كان 
للنفاق طعم اآخر، حتى اإذا مدحك اأحد يف وجهك 

- مرائياً - قال كالماً حلوًا يلح�س عقلك.
7

اليوم عطلة. حتى عن التح�سر على املا�سي القريب.

يوميات م�سن �سابق
 عمران القفيني

بني �سلفيت وقلقيلية على بعد 20 كم من نابل�س، 
متتــد اأكرب حمميــة طبيعيــة يف فل�سطــني، وادي 
قانا، وتتبع لبلدة دير اإ�ستيا يف حمافظة �سلفيت.

متتاز املنطقة بالتنوع احليواين والنباتي واملائي، 
عالوة على وجود ع�سرات بّيارات احلم�سيات.

يقــول ع�ســو بلديــة ديــر ا�ستيــا نظمــي �سلمــان 
لـ"احلــال": اجلمــال اخلالب لــوادي قانــا تعّكر 
�سفــوه �سبع م�ستوطنات وعدة بــوؤر ا�ستيطانية 
اأقامهــا الحتالل على قمم جبال الوادي، وحتيط 

به من جميع اجلهات. 
ويذكر ال�سلمان اأن اأبرز امل�ستوطنات هي "ياكري، 
وعمانوئيل، ونوفيم" اإ�سافًة لتجمع م�ستوطنات 
�سمرون الذي ي�سم م�ستوطنــات "كرين �سمرون، 

جعفات �سمرون، جينات �سمرون" وغريها.
ويو�ســح ال�سلمــان اأن معانــاة وادي قانــا مــع 
ال�ستيطــان بداأت منذ وقوعه حتت الحتالل عام 

.1967
ت�سنيــف  حتــت  قانــا  وادي  الحتــالل  واأدرج 
"حممية اإ�سرائيلية طبيعية" عام 1983 و�سماها 
"ناحــل َكنيــه" وم�ساحتها نحــو 14 األف دومن، 
ومنــذ ذلــك الوقــت ازدادت معانــاة املزارعــني 
فالحتــالل  ملحــوظ،  ب�ســكل  الفل�سطينيــني 
وم�ستوطنــوه مُيعنــون يف العتــداءات املختلفة 
وتهويد الوادي واإفراغــه من مزارعيه وزائريه، 

وفق ال�سلمان.

تو�جد فل�سطيني خجول
لأهــايل  وي�ســكل وادي قانــا مــزارًا ا�ستجماميــاً 
القــرى والبلدات املحيطة به، حيث يح�سرون يف 
رحالت عائلية اإىل الــوادي وخا�سة يف الإجازات 
ع�ســرات  يتوافــد  املقابــل  ويف  الأ�سبوعيــة، 
امل�ستوطنني للــوادي ويعكرون �سفــاء اأجوائه، 

فهــم يعتــربون املنطقة "مقد�ســة ومباركة"، ول 
اأحقيــة لأحد فيها غريهم، ح�سب ما يذكر النا�سط 

ال�سبابي اإياد من�سور.
وي�سيــف من�ســور: "ياأتــي طلبــة املدار�ــس من 
خمتلــف م�ستوطنــات ال�سفــة يف رحــالت علمية 
وتاريخيــة، لي�سرح لهم معلموهــم احلق املزيف 
يف اأرا�ســي الــوادي، كمــا اأن اآلف امل�ستوطنــني 
ينظمــون م�ســرية يف الــوادي بيوم حمــدد خالل 

ف�سل الربيع من كل عام".

�زدو�جية �ملعايري
م�ســادرة  مــن  فعلــه  مبــا  الحتــالل  يكتــف  مل 
اآلف الدومنــات، لبنــاء امل�ستوطنــات فــوق قمم 
جبــال وادي قانا، بــل اأطلق العنــان مل�ستوطنيه 
بالتن�سيق املبا�سر مع الإدارة املدنية ال�سرائيلية 
كي يعيثوا ف�ســادًا وخراباً يف الــوادي، وليكملوا 

خمططاتهم ال�ستيطانية. 
يتحــدث ع�ســو بلدية ديــر ا�ستيا نظمــي �سلمان عن 
ازدواجيــة املعايــري يف عقليــة الحتــالل فيوؤكد اأن 
�سنني  منذ  الفل�سطينــي  اجلانــب  مينع  "الحتــالل 
الوا�ســل  الرئي�ســي  الطريــق  تعبيــد  مــن  طويلــة 
بــني مدخــل الــوادي ومنت�سفــه، اأو حتــى ر�سفــه 
اأن  اإىل  ذاتــه  الوقــت  يف  م�ســريًا  بالب�سكور�ــس"، 
الحتالل يوفر كافة املتطلبات للم�ستوطنني بغر�س 
الو�ســول للــوادي، واأبــرز هــذه املتطلبــات خــالل 
الأعــوام ال�سابقة كان تعبيــد �سارع مب�سافة خيالية 
ميتد مــن م�ستوطنة "كــرين �سومــرون" و�سوًل اإىل 

و�سط الوادي، لت�سهيل حركة امل�ستوطنني.

�لزر�عة �ملُت�سرر �الأكرب
مدير الزراعــة يف حمافظة �سلفيــت اإبراهيم احلمد 
يوؤكــد بــدوره اأن ت�سنيف الــوادي كمنطقة "�سي" 
وفق اتفــاق اأو�سلــو، وكمحمية طبيعيــة فاقم من 
معانــاة املزارعني يف الوادي، وعطــل اأية م�ساريع 

زراعيــة فل�سطينيــة يف اأرا�ســي الــوادي، م�سيفاً: 
الأ�سجار  مــن زراعــة  "ت�سنيــف املحميــة مينــع 
واإن�ساء اجلدران ال�ستنادية اأو ال�سياج احلديدي 
حلماية املزروعــات، لأن ذلك ُيعد تغيريًا يف معامل 

املحمية الطبيعية وفق القانون الإ�سرائيلي".
اأ�ســكال  حممــد  اإ�سماعيــل  املــزارع  ويــروي 
قائــاًل  الــوادي  بحــق  الإ�سرائيليــة  العتــداءات 
اإن "الحتــالل وامل�ستوطنــني يعتمــدون �سيا�ســة 
التــدرج يف العتــداءات، فــكل فــرتة يتــم تطبيق 
اأ�سلوب جديد. يف الت�سعينيات كانت مياه ال�سرف 
ال�سحــي التــي ُتغــرق امل�ستوطنــات بهــا الوادي 
اأبرز هذه الأ�ساليــب، حيث ا�ستمرت م�سكلة املياه 
العادمة ع�سرين عاماً اإىل اأن انتهت يف 2006، وكل 
فــرتة تن�ساب املياه العادمة مــن امل�ستوطنات اإىل 
الــوادي على فرتات بهدف ن�ســر الروائح الكريهة 
ثــم  الــوادي،  زيــارة  مــن  الفل�سطينيــني  ومنــع 
ا�ستحــدث الحتالل اأ�سلوباً ثابتاً ي�سمل قطع اآلف 
الأ�سجار دفعة واحدة، واأي�ساً يلجاأ امل�ستوطنون 
لإتــالف ماتــورات �ســخ امليــاه عــرب ر�ــس ال�سكر 
فيهــا، وتقطيع اأنابيب الــري البال�ستيكية، وحرق 

املزروعات باملواد الكيماوية".
فــاإن  احلمــد،  اإبراهيــم  الزراعــة  مديــر  ووفــق 
الحتــالل يخطــر مئــات الأ�سجــار بالقتالع عرب 
و�ســع عالمــات حمــراء عليهــا فجــاأة، متهيــدًا 
لقتالعها باجلرافــات الإ�سرائيليــة خالل فرتات 
مهــددة  الأ�سجــار  مئــات  باتــت  حيــث  ُمقبلــة، 

بالقتالع يف اأية حلظة.
ويو�سح احلمد اأن الحتالل ُيجرّي قانون املحمية 
الــوادي،  اأ�سرلــة  حماولــة  ل�سالــح  الطبيعيــة 
وللتنغي�ــس علــى املزارعــني، فالحتــالل يلتقط 
ت�سويــرًا جويــاً للــوادي دورياً، ليتاأكــد من عدم 
حماولــة  اأو  لأرا�سيهــم  الفل�سطينيــني  زراعــة 
املزارعــون  ي�سمــع  املقابــل  يف  ا�ست�سالحهــا، 
تقطــع  وهــي  امل�ستوطنــني  منا�ســري  اأ�ســوات 

الأ�سجار احلرجية من قمم جبال الوادي. 
على �سعيد اجلهات الر�سمية الفل�سطينية، ي�سري 
احلمــد اإىل اأن مديريــة الزراعــة تعتمــد تثبيــت 
وجود املزارعني عــرب دعمهم بالأدوات الزراعية 
والأ�ستــال والنــدوات التوعويــة للتغلــب علــى 
عجزهم عن التغيــري يف معامل الأر�س وا�ستحالة 

جلب م�ساريع زراعية تنموية للوادي.

�سعف �ل�سياحة �لد�خلية
من�ســق احتاد ال�سبــاب الفل�سطينــي يف ديرا�ستيا 
يا�ســر عو�س اأو�سح لـ"احلال" اأن الحتاد اأجنز 
خميمــاً �سيفيــاً ناجحــاً يف الــوادي عــام 2011 
ا�ستمر اأ�سبوعــاً، لكن تكراره واجــه عقبات عدة 
اأبرزهــا كلفــة املوا�ســالت عرب التواجــد اليومي 

ملئات الأطفال يف الوادي. 
وي�ســري عو�ــس اإىل اأن ال�سبــب الرئي�سي ل�سعف 
ال�سياحــة الداخليــة يف وادي قانــا يعــود لعــدم 
توفــر املرافق العامــة والبنية التحتيــة املالئمة 
املتنزهــات  توفرهــا يف  ينبغــي  التــي  للرحــالت 

واحلدائق ال�سياحية.
لكــن رغم هــذا الواقــع ال�سعب، وفــق عو�س ل 
مُيكن اإغفــال "دور ناجح ن�سبياً ملبادرات �سبابية 

وموؤ�س�ساتية عرب تنظيم رحالت للوادي".
مــن جهتــه، يوؤكــد امل�ســرف يف مديريــة الرتبيــة 
والتعليــم مبحافظتي �سلفيــت وقلقيلية مقبل عواد 
اأن وقوع املنطقة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية يعد 
العائــق الأكرب يف تعزيــز ال�سياحــة، اإ�سافة لعدم 

توفر الألعاب واجلوانب اخلدماتية يف الوادي.
وي�سيف عواد: "بحكم الحتالل ل ُتطابق املنطقة 
املعايــري التــي حتتاجها الرحــالت املدر�سية، من 
حيث اإجراءات الأمن واحلماية وال�سالمة، فربك 
املياه غــري اآمنــة، واجلبــال تعــج بامل�ستوطنات 
م�سرحــاً  ي�ســكل  والــوادي  املراقبــة،  واأبــراج 

لعمليات تدريب اجلي�س بني فرتة واأخرى".

و�دي قانا..
�ملحمية �لطبيعية �لفل�سطينية غري �ملحمية

اجلمال الذي ت�سوهه اأقدام الغرباء الطارئني.

 عبد القادر عقل
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 مؤمن أمين حامد*

 أزهار عويضة*
تتوا�ســل احلمالت العن�سرية �سد اع�ساء الكني�ست 
العــرب وابنــاء القائمــة امل�سرتكة، فقــد ا�سدرت ما 
ت�سمــى جلنة الآداب وال�سلوكيات يف الكني�ست قرارا 
باإبعادهــم عن جل�سات الكني�ست ملــدة اربعة �سهور. 
وجــاء هذا القــرار بعد طــرح النــواب الثالثة جمال 
زحالقــة وحنني زعبي وبا�ســل غطا�س ق�سية حترير 

جثامني ال�سهداء املحتجزين لدى ا�سرائيل.
�سحيفــة "احلــال" التقــت نــواب التجمــع ورئي�ــس 
القائمــة العربيــة امل�سرتكــة املحامــي اميــن عــودة 
و�سمعــت منهــم اخر تطــورات املالحقــات القانونية 
التــي يتعر�ســون لها.  يف حديث مــع ع�سو الكني�ست 
زحالقة قال: "هذا القــرار ال�سيا�سي جاء بعد اأجواء 
من التحري�س العن�سري والفا�سي �سدنا على خلفية 
مطالبتنــا بتحريــر جثامــني ال�سهداء الذيــن �سقطوا 

باإجرام الحتالل".
واأ�ســاف زحالقة: "رئي�س حكومــة الكيان ال�سهيوين 
بنيامــني نتنياهو هو من بداأ بحملــة التحري�س هذه، 
ما اأدى اإىل الإجماع على قرار جلنة الإبعاد". وتابع: 
"ورغــم ذلــك، فنحــن م�ستمرون يف عملنــا وموقفنا 
يف مو�ســوع العمــل على حترير اجلثامــني، ومل ولن 

يكون هناك تراجع مهما كان ثمن مواقفنا باه�سا".
واأكمــل زحالقــة: "�سنقوم بحملــة دوليــة لف�سح هذا 
القــرار، و�سنعمــل علــى تقــدمي ا�ستئنــاف �ســد هــذا 
القــرار، و�سنقدم �سكــوى يف احتاد الربملــان العاملي، 
وم�ستمرون يف مظاهــرات ومهرجانات وحترك �سعبي 
�سد القرار"، م�ســريا اإىل اأن هذا القرار ال�سيا�سي جاء 
بعــد حظــر احلركــة الإ�سالميــة وقانــون تقييــد عمل 
جمعيــات حقوق الإن�سان يف الو�سط العربي". وعلقت 

ع�ســو الكني�ست حنــني الزعبي بالقول: "هــذا القرار 
الذي �سنته جلنة ال�سلوكيات هو قرار �سيا�سي حتكمه 
اأغلبيــة عن�سريــة، وهــو يقــع �سمــن توجــه الدولــة 

العربية املتوا�سل لتدجني القيادة الفل�سطينية".
واأ�سافــت الزعبــي: "القــرار جــزء من حملــة �سنها 
نتنياهــو على القيــادة العربية ب�سبــب ف�سله املتتايل 
يف ال�سيطــرة على الفل�سطينيني، ويف تقدمي اأي اجناز 
�سيا�ســي ل�سعبــه". وتابعــت: "نحــن نــرى التدهور 
الإ�سرائيلــي نحو الفا�سية الــذي ينعك�س يف القوانني 

التي �سنها الكني�ست يف الآونة الأخرية".
واعتــربت الزعبــي اأن مالحقة الن�سطــاء ال�سيا�سيني 
وتقييد عمــل اجلمعيات الي�سارية ومالحقة في�سبوك 
احلركــة  وحظــر  الفا�سيــة  بالأنظمــة  ُيذكــر  الــذي 
الإ�سالميــة عــن القانــون تــدل علــى اإدراك الكيــان 
ال�سهيــوين ف�سله يف تروي�س الفل�سطينيني، ما يجعله 

يزيد من حدة القمع والعن�سرية.
وتابعــت الزعبــي: "لــن ي�ستطيــع الكيــان ال�سهيــوين 
ثنينــا عن قناعاتنا و�سعبنا بــكل حتري�ساته، و�سنقوم 

بتفريــغ هذا القــرار من م�سمونــه، و�سن�ستمر يف العمل 
واأ�سافــت:  النا�ــس".  ق�سايــا  ومتابعــة  اجلماهــريي 
الكثري من  ولدينا  "�سنوا�سل حملــة حترير اجلثامني 
الق�سايا التي �سنتابعها، كما لدينا العديد من املخططات 

بلقاء الدبلوما�سيني وال�سحافيني الأجانب".
وختمــت الزعبي حديثهــا بالقــول: "اأُطالب املجتمع 
الــدويل باأخذ موقف اأكر و�سوحاً واأكر حر�ساً فيما 

يتعلق بالكيان ال�سهيوين و�سيا�سته العن�سرية".
اأما ع�سو الكني�ست با�سل غطا�س فقد قال لـ"احلال": 
الكني�ســت وجودا ن�ساليا  "نحــن نعترب وجودنا يف 
مواجهــا ملمار�ســات الدولــة اليهودية ولنــزع القناع 
عن عن�سريتها التي متار�سها جتاه مواطنيها العرب 
الفل�سطينيــني ومــن اأجــل كن�ــس الحتــالل وحتقيق 

احلرية وال�ستقالل ل�سعبنا الفل�سطيني". 
وا�ســاف: "نحن نعمــل بكل قوتنــا م�ستخدمني كافة 
الو�سائل لتح�سيل حقوقنا الجتماعية والقت�سادية 
ولتحقيــق امل�ســاواة، ونفعــل ذلــك بكرامــة وبراأ�س 
مرفــوع وبتم�ســك كامــل بهويتنا الوطنيــة وحقوقنا 

اجلماعية". 
وتابع غطا�س: "نحن ل نعترب قرار جلنة ال�سلوكيات 
باإبعادنــا لعــدة اأ�سهــر عــن الن�ســاط الربملــاين )مــع 
حفاظنــا على حقنــا الكامل بالت�سويــت(، �سوى ثمن 
ندفعــه لتم�سكنــا مببادئنــا وقــوة حقنــا وانتمائنــا 

ل�سعبنا".
وتابــع النائــب العربــي: "اأكرر اأنــه يف اليــوم الذي 
نــرتدد فيــه اأو منتنع عــن الجتماع باأهــايل ال�سهداء 
خ�سية التحري�س العن�سري الفا�سي، �سيعني قبولنا 
بحــدود اللعبة التي تفر�سهــا املوؤ�س�سة ال�سهيونية، 
وهــذا يعني اأننــا نفقد موقعنــا ال�سيا�سي والأخالقي 

واملعنوي كممثلني منتخبني وكقادة ل�سعب". 
ويف حديــث مــع رئي�ــس القائمــة امل�سرتكــة النائــب 
امين عودة عن حزب جبهــة ال�سالم وامل�ساواة، قال 
لـ"احلــال": "هــذه احلكومة بقيــادة نتنياهو ت�ستمر 
بالتحري�ــس علــى املواطنني العرب وعلــى ممثليهم 
يف الكني�ســت، واحلملة الخرية التــي �سنها نتنياهو 
وحكومته �سد اأع�ساء كني�ست من القائمة امل�سرتكة 

ما هي اإل وجبة مركزة من التحري�س".
وتابــع النائب عودة قائال: "النــواب العرب ميثلون 
اجلمهور الــذي اختارهم، ول يحق لأحد من النواب 
يف الكني�ســت البــت يف �سرعيــة النــواب العــرب اأو 
"موقفنــا  اأن  العــرب". موؤكــدا  �سرعيــة املواطنــني 
الراف�ــس لدوامــة الكراهيــة هــذه، وكما قلنــا دائًما، 
نحــن �سد قتل البرياء، ولكــن عليكم اأن تفهموا باأننا 
جزء ل يتجزاأ من ال�سعــب الفل�سطيني، وباأننا نوؤمن 
امياًنا مطلًقا بحق ال�سعــب الفل�سطيني باإقامة دولته 

امل�ستقلة وبدحر الحتالل".
هــذا الثمــن الذي يدفعــه نــواب الربملــان ال�سهيوين 
عــن حــزب التجمــع الوطنــي الدميقراطي هــو ثمن 
يدفعونــه بقناعــة مقابــل اإميانهم بانتمائهــم ل�سعبنا 
الفل�سطيني العريق والقيم الإن�سانية، فهم يعتربون 
ممار�ستهم لربناجمهم ال�سيا�سي واجبا جتاه ال�سعب 

الفل�سطيني املقاوم.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�لنو�ب �لعرب يدفعون �لثمن

�ملطالبة بتحرير جثامن مو�طنن ممنوعة يف �سلوكيات �لكني�ست

األقــت نظرة خاطفة على �سريط الذكريات، رتبت 
جل�ستها واأ�سرقت من حمياهــا ابت�سامة، وقالت: 
بكــوين �سلواديــة". هكذا عــربت احلاجة  "اأفتخــر 
فاطمــة اإ�سماعيــل حامــد )78 عاماً( عــن اعتزازها 
بالنتماء اإىل بلدة �سلواد املحاذية جلبل العا�سور، 
رغــم تنقلها وعائلتها بني القد�س وحيفا، ثم عودتهم 
اإثــر اأحــداث النكبــة اإىل بيتهــم املتالألــئ بالــورود 

واملتفيئ بعرائ�س العنب يف �سلواد.

ق�سة �لع�سق �الوىل 
"ولــدُت يف خ�ســم ثــورة عــام 1936، وتع�ســرت 
ولدة اوىل الكلمــات واخلطــوات لــدّي ملــدة �سنــة 
وثمانيــة ا�سهــر بعدمــا �ساهدتنــي امي اأحمــل ق�سة 
– األوح بها لالأمام - واخطو اوىل خطواتي واقول 
باللهجة الربيطانية، "يال بره" مقتفية بذلك ا�سلوب 
قــوات النتداب الربيطــاين اثناء طردهــم للعائالت 
الفل�سطينية من بيوتهــم بغر�س التفتي�س، ومن هنا 
كانــت بداية التعلــق باملقاومة وال�ســالح املتمثل بـ 

"الق�سة". 
�ساهــدت و�سهــدت احلاجة فاطمــة اأحــداث النكبة 
الفل�سطينيــة، ومعهــا بداأ الوعي الثــوري يتبلور يف 
ذهنهــا. تقــول: "لو �سنحــت يل الفر�ســة اأن ا�سارك 
ر�ــس("، وا�ســارت اإىل تفاعلها  يف ذاك الوقــت )بق�سّ
مــع تلك الحــداث بقولهــا: "كنا ن�ساهــد املنا�سلني 
ال�ســالودة علــى املركبــات يحملــون ال�ســالح مثــل 
العري�ــس، وكنــا ندحدل وراءهم ا�ســاور ف�سة على 
اأمل عودتهم �ساملني"، اإذ كان العتقاد ال�سائد اآنذاك 
اأن اإلقــاء اأ�ســاور الف�ســة خلف املقاومــني يحفظهم 

ويعيدهم �ساملني. 
ومــع ان�سمــام اأخيهــا عبــد الإلــه حلركــة "فتح"، 
متكنــت احلاجة فاطمة ورفيقاتهــا من اجناح اربع 
علميات فدائية نفذتها جمموعة عبد الله. ت�ستذكر: 
"كنا يف الليل نحمل ال�سالح على الدواب وننقله من 

احلدود واجلبال ملنطقة العملية ".
وتــروي احلاجــة بكلمــات فيهــا روح الفكاهة وهي 
ت�ســري اإىل ق�ســر قامتهــا: "اثناء التح�ســري لإحدى 
العمليــات، اح�سروا بندقية "ناتــو" طولها يوازي 
طــويل الآن، متلكتنــي احلــرية يف البدايــة ومل اجد 
طريقــة لإخفائهــا حت�سريا لنقلهــا، اإل اأن و�سعتها 
حتــت عباءتي لتاأخذ حيزًا امتد مــن كتفي اإىل ا�سفل 
قدمــي، حينها توجهــت بالدعــاء اإىل اهلل ليبعد عني 
البلد، لين بقدر�س انحني  "عزامي" اجلارات واهل 

او اقعد وانا حاملتها".

حياكة �حللم
يف عــام 1968، التحقــت احلاجــة فاطمــة بقواعــد 
الثــوار التدريبيــة يف الردن ملدة �سنــة كاملة بدعم 
�سقيقهــا عبد الإله الذي ا�ست�سهــد اأثناء تواجدها يف 
الردن خــالل ا�ستباك م�سلح مــع جنود الحتالل يف 
مدينــة اريحــا، فمار�ست هنــاك هوايتهــا يف جتميع 
وفك ال�سلحة املتوفرة لــدى املقاومة اآنذاك، وكان 
ح�سهــا املقــاوم بال�سافــة ملــا حظيــت به مــن ثناء 
ابــو عمار "يا ريــت لو عنــدي ع�سرة مثلــك" دافعا 
ا�سا�سيــا لتح�سيلها العالمــة الكاملة ما يتطلب منها 
يف التدريــب الدقــة وال�سرعــة لرتتقــي اإىل مقدمــة 
الردن  يف  تواجــدي  "اأثنــاء  تقــول:  املتدربــات. 

مار�ســُت ن�ساطــا يدويــا، يتمثــل يف حياكــة املالب�س 
للفدائيــني، وو�سلت بــي الطريــق اإىل ت�سغيل كامل 

جبل عمان يف ذلك العمل".
مــع انتهــاء مــدة التدريب، بــداأت احلاجــة فاطمة 
حتزم امتعتها لت�سلك طريق العودة، ومل مير �سوى 
ثالثــة ا�سهر علــى عودتهــا ل�سلواد، حتــى اقتحمت 
قــوة كبــرية مــن جي�ــس الحتــالل املنــزل، تقول: 
"طلبــوا منــي يف احلال اإخراج ال�سالح، مل اأبِد اأي 
حركــة ُتف�ّسر على اأنها خــوف اأو ارتباك، ذهبت اإىل 
املخباأ، كان بداخله م�سد�س وقنبلة يدوية، خططت 
يف حم�ــس حلظــة ان اخرجهــا واأفجرهــا باجلنود، 
لكــن �سحبوين -مثل املغناطي�ــس- حني اقرتبت من 
املخباأ، ثــم اخ�سعوين للتفتي�س امليــداين على �سوء 

اللمبة يف غرفتي، قبل ان يقتادوين اإىل ال�سجن".  
ق�ست احلاجة فاطمة ثمانية ا�سهر يف �سجن نابل�س، 
وكان ذلك العتقــال الول الذي مر "دون ان ي�سرق 
الحتــالل اي لقمة اعرتاف من فمــي على اأحد، ويف 

املقابل مل يعرتف احد علّي". 

�إىل �آخر �لطريق
كان الرابــع ع�سر من �سهــر اآذار لعام 1971 تاريخا 
يذكــر احلاجة فاطمة بجولــة العتقــال الثانية، اإذ 
ق�ست ال�سهر الول يف معتقل نابل�س، وهناك تاآمرت 
احــدى �سابطــات الحتالل عليها وطلبــت نقلها من 
مديــر ال�سجن، فخاطبته "ل اأريــد فاطمة هنا، فهي 
جمنونــة، اعدهــا اإىل املنــزل. اأما هنا، فــال مكان لها 
ابــدا"، وتعلق احلاجــة فاطمة على �سبــب ا�سرار 
ال�سابطــة على نقلها بالقول: "تعاركت مرة معها يف 

فاطمة حامد.. حماربة قدمية تتحدث

العتقال الول، و�سددتها من �سعرها". 
اأغلق معتقل نابل�س، ونقلت كل الأ�سريات اإىل �سجن 
الرملة، ومن �سمنهم احلاجة فاطمة التي ُعّينت من 
قبــل ال�سجانني يف ق�ســم املطبــخ، اإل ان اخواتها يف 
ال�سجن عار�سنها يف ذلك حتت ذريعة عدم امتالكها 
اخلــربة الالزمة "للحيلولــة دون حماولة الحتالل 
التالعــب باأفــكاري، وحر�سهــن علــى حياتــي". مل 
لهــذا احلر�ــس وردت  ت�ست�سلــم احلاجــة فاطمــة 
مبقتطــف من ر�سالــة بعثتها يف احــدى املرات لبنة 
اخيهــا يف الردن، كتبت على هام�سهــا: "وتعاونوا 
الثــم  علــى  تعاونــوا  ول  والتقــوى،  الــرب  علــى 

والعدوان.. فاطمة اإىل اآخر الطريق". 
وبهذا القتبا�س رن اجلر�س الربيدي مو�سال ر�سالة 
للقا�سي والداين اأن فاطمة �ستبقى اإىل اآخر الطريق، 
فرتاجعــوا عــن اعرتا�سهــم طريقهــا، متذوقني من 
يديهــا ملــدة 6 ا�سهــر مــن ال�سجــن الداري، وقبــل 
خروجهــا من ال�سجن حتت تقييــد القامة اجلربية 
اإىل حني جميء ال�سلطة، ا�سهى وجبات طعام ميكن 
حت�سريهــا يف مطابــخ ال�سجــون، واإىل جانبها نكهة 

ال�سرار على مقاومة املحتل.

* طالب يف دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

احلاجة فاطمة وذكريات يف ال�سالح والعتقال.

اأمين عودةبا�سل غطا�س حنني زعبي جمال زحالقة 
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يتفاخــر حممد تاللوة، ابن التا�سعــة ع�سرة، بل�سانه 
الــذي ي�ست�سيف اأربع لغــات بجوار لغتــه الأم، فقد 
تعّلــم الإجنليزية والفرن�سية والرتكيــة والإ�سبانية 
مبفــرده، ثم �ســار ينقلها لغــريه، ويخطــط ملالحقة 

ع�سر لغات اأخرى. 
يقول: بداأ م�سواري مع اللغات الأجنبية منذ الثانية 
ع�ســرة، حني اأخــذ والــداي ومعلمــو الإجنليزية يف 
مدر�ستي بقرية تعنك )�سمال غرب جنني( يالحظون 
موهبتي اللغويــة، و�سرعة تعلمي وقدرتي على لفظ 

الكلمات والتحدث بها بطالقة. 

بد�يات 
الت�سق تاللوة باللغات لرغبته يف الكت�ساف وال�سفر 
اإىل دول العــامل والتعرف علــى ثقافاتها، وراح يتاأثر 
بالــزوار الأجانــب لقريتــه الأثريــة، ويتعجــب مــن 
كالمهــم بلغات عديدة. واأخذ والــداه ي�سجعانه على 
تعّلــم الإجنليزيــة مبكًرا، واأ�سركه اأ�ستــاذه د. �سامر 
اأبــو عيــد يف تقــدمي حما�ســرات لطلبــة الريا�ســة يف 
اجلامعــة العربيــة الأمريكية، تت�سمــن م�سطلحات 

بتخ�س�سهم.
يقول: اخرتت الإجنليزيــة لأنها مفتاح التكنولوجيا 
والبحــث  وال�سفــر  ال�سياحــة  و�ســر  والكمبيوتــر، 
العلمــي. ثم اجتهت اإىل الإ�سبانية؛ كون معظم �سكان 
اأمريــكا الالتينيــة واإ�سبانيــا والربتغــال يتكلمونها، 
ــا اأن اأ�سهــر  فاأعجبــت بطريقــة حديثهــم، وخ�سو�سً
لعبي كرة القــدم يتكلمون الإ�سبانية. بعدها ف�ّسلت 
الفرن�سية؛ لأنها غــري دارجة كثرًيا، وللقائي ناطقني 
بهــا يف خميــم �سيفي، ما عــزز رغبتي يف تعلــم اللغة 
الرقيقــة. وتابعت وجهتي نحو الرتكية لغة التجارة 

العاملية.
وا�ستناًدا لتاللوة، فــاإن تعّلمه للغات لي�س للح�سول 

علــى وظيفة، اأو البحــث عن الأ�سواء، بــل للتعرف 
املجهــول،  واكت�ســاف  جديــدة،  ح�ســارات  علــى 

والتوا�سل مع ال�سعوب.

�أ�ستاذ 
ا مــع الكبار الذين  ويتابــع: �ســرت اأّتبع نظاًما خا�سً
مــا  عنــد  اأتوقــف  ومل  الأجنبيــة،  اللغــات  اأعلمهــم 
ي�ســاع مــن اأن اللغة حكر علــى �سغار ال�ســن، اأو ان 
اإتقــان الكبــار لهــا اأمــر �سعــب، وواجهــت ال�سورة 
النمطيــة ب�سال�ســة. وا�ستخدمــت التحليــل والتفكري 
واملعرفــة ال�سابقــة ملتحدثــي العربيــة وتوظيفها يف 
بنــاء لغة جديدة تعتمــد على التحليــل ل احلوا�س، 
التــي ي�ستخدمها الأطفال يف تعلــم اللغات. وتعّمدت 
البتعاد عــن القواعد لأنها مقلقة للمتعلمني، واأعتمد 
التوا�سل مع اأ�سخا�ــس اأجانب، وا�ستخدام مفردات 

ملواقف خمتلفة. 
علــم تاللوة، ومــا زال، ع�ســرات الطلبــة يف جامعته 
دون اأي مقابــل. ووقع يف هــوى العربية، و�سي�سيف 
ال�سينيــة اإىل قائمته لأنها لغــة امل�ستقبل وال�سناعة، 
و�سيتعلــم الأملانيــة واليابانيــة والإيطاليــة لريفــع 

ر�سيده اإىل 15 لغة. 

�بتكار
يقول تاللوة: تعلمت اللغات عرب الإنرتنت، وحتميل 
تطبيقــات اللغات علــى الهاتف الذكــي، والبحث عن 
اأ�سدقــاء اأجانــب يف مواقــع  التوا�ســل الجتماعــي 
مثلمــا  يوتيــوب.  وموقــع  ال�سوتيــة  واملحادثــات 
اتبعــت تعلــم 20 دقيقة يف ال�سباح عــن اأ�سا�سياتها، 
وم�ســاًء كنــت اأ�ساهد 20 دقيقة اأفــالم كرتون واأغاين 
وم�سل�ســالت بها، وهكذا اأ�ستمتــع بتعلم اللغات، ومل 

األتحق باأي دورة.

حممد تاللوة: خم�س لغات بل�ساٍن فتّي!

وح�سب تاللوة، ثمة ت�سابه بني الإ�سبانية والفرن�سية 
والإجنليزيــة والرتكيــة لت�ساركها بالأحــرف نف�سها 
تقريًبــا، وببع�س الألفاظ العامة، كما تلتقي العربية 
والرتكيــة يف كثري من الألفاظ، فالرتكية ثلثها م�ستق 

من لغة ال�ساد. 
وُيكمــل: اأعتقد اأن اللغــات الأجنبية حتتوي على 
اختالفــات اأكــر مــن اأوجه ال�سبــه مــع العربية، 
وعموًمــا لغتنــا مميــزة واأ�سلها �ســاٍم، على عك�س 
اللغــات الأجنبية ذات الأ�ســل الالتيني املت�سابه. 
وميكــن للجيل الذي ل يقــراأ، ومي�سي وقتا طويال 
يف الريا�ســة ومواقع التوا�ســل تعّلم لغات اأخرى 
والكمبيوتــر،  الهاتــف  لغــة  كتغيــري  بب�ساطــة، 
لغــة  اإىل  التوا�ســل  مواقــع  ح�سابــات  وحتويــل 
اأجنبيــة، وبو�ســع ال�سغوفــني بالريا�ســة متابعة 
ت�سريحــات لعبيهــم بلغتهــم، ومالحقــة  الأفالم 
الأجنبيــة؛ لأن التعّلم ال�سحيح ينطلق من كلمات 
ومفردات ب�سيطة، ثــم عبارات وجمل، و�سوًل اإىل 

املمار�سة.

�أحالم 
يقدم تاللــوة ن�سيحة لأبناء جيله، لأن ي�سرعوا اأول 
بتعلم الإجنليزية؛ لأن اللغات الأخرى تت�سابه كثرًيا 
معها، وهذا ُي�سّهــل عليهم. وربط اللغة املراد تعلمها 
بهدف م�ستقبلي، كالتوعية باأهمية اللغات لأنها توفر 
فر�س العمل، وتلبــي الحتياجات، وتربط �ساحبها 
بالعامل. وي�سيــف: اأحلم باإتقــان 15 لغة كي اأ�سبح 
مرتجًمــا يجوب العــامل، واأطمــح يف اإن�ســاء مدر�سة 
لتعليم اللغات، واأخطط لإكمــال تعليمي يف بريطانيا 
لأنها اأم اللغات، واأعتقد اأن الفرن�سية الأ�سعب؛ لأن 
قواعدهــا تتطلب املعرفــة، وكل مكتوب بهــا ل ُيلفظ 

كما هو، وكل ملفوظ ل ُيكتب كما ُيلفظ . 
بالإجنليزيــة؛  والتعامــل  التفكــري  اأحــب  ويتابــع: 
لأنهــا ر�سمية، ولغة العلــم والتكنولوجيــا والإبداع 
العلمــي. ولكن اأعترب املو�سيقى، التــي اأعلمها اأي�ًسا، 
لغــة موّحدة للعــامل، ومفهومة للنا�ــس مهما اختلفت 
واللغــات  املو�سيقــى  بــني  لغاتهــم. وهنــاك عالقــة 
كالتنا�ســق والن�سجــام. وقد تعلمــت املو�سيقى منذ 

الثانيــة ع�ســرة، واهتــم بالريا�ســة، والتكنولوجيا، 
والربجمة، والكتابــة، واأعزف على القانون، واأتذكر 
اأ�ستاذي الأول اإياد �ستيتي، الذي حثني على مالحقة 

اللغات.

�أخطاء 
ويختــم قاللــوة حديثــه مــع "احلــال" قائــال: اأبــرز 
الأخطــاء التي يرتكبها معلمــو الإجنليزية ا�ستخدام 
لغتهــم الأم، والرتكيز علــى القواعد بــدل املحادثة، 
والبتعاد عن تدري�س مهــارات التحدث وال�ستماع، 
وعدم التحدث وال�ستمــاع املبا�سر، في�سود التلقني. 
وميكــن ت�سويــب ذلــك باأن�سطــة الكتابــة والقــراءة 
والتحــدث وال�ستماع. وا�ستخدام الإجنليزية داخل 
قاعــة التدري�س اأكر، وا�ستعمال مفــردات وعبارات 
دارجــة تعــزز التفكري والتوعيــة باأهميــة اللغة بدل 
العالمــات. ومعرفة الفل�سطينــي بلغات العامل تخدم 
ق�سيتــه، برتجمــة وتوثيــق كل حدث ون�ســره بكافة 

اللغات؛ لنتزاع حريتنا وف�سح احتاللنا. 

ال�ساب قاللوة.. ع�سق للغات واملو�سيقى.

اأقــر كثريون بجــدارة منهــج الإعــالم الجتماعي 
الــذي تقوم به وزارة ال�سحــة يف الآونة الخرية، 
فمن �سدقية نقل املعلومات اىل اللتزام باأخالقيات 
وقواعــد املهنــة ال�سحافيــة اىل بنــاء جمموعــات 
بريديــة للتوا�ســل مــع ال�سحافيني �سمــن الربيد 
الإلكرتوين التقليدي وفي�سبوك وتويرت واأن�ستغرام 

وتلغرام ووت�س اآب وفايرب. 
"احلــال"، وتكرمياً لهذا النجاح الإعالمي، التقت 
خريــج جامعــة بريزيــت حممــد العــواودة مديــر 
الإعــالم الجتماعــي يف وزارة ال�سحــة وحاورته 
حــول نقــل املن�ســات الإعالميــة مــن التقليدية اإىل 
احلديثة ذات الطابع املتما�سي مع عن�سر ال�سرعة 

احلايل وعا�سفة املعلومات املحيطة بنا.
يقــول عــواودة: "يف البدايــة بــداأت العمــل علــى 
حتديث من�ســات خماطبتنا للجمهــور والتوا�سل 
ب�ســكل اأكرب مــع الإعــالم، لأن جنــاح اأي موؤ�س�سة 
يف نقــل روؤيتها واإجنازاتهــا مرتبط مبدى و�سولها 
اإىل املُواطــن". وي�سيف: حولنــا الوزارة من حالة 
مر�ســل املعلومــات لو�سائــل الإعــالم لتن�سرها اإىل 
من�ســة اإعالميــة تن�سر خربهــا بذاتهــا وت�سل اإىل 
املواطــن دون و�سيــط، فتم تطويــر �سفحة وزارة 
ال�سحــة علــى موقــع في�سبــوك، حيــث اأ�سبحــت 
ال�سفحــات  جمموعــة  �سمــن  الثــاين  الرتتيــب  يف 
احلكوميــة الأكر تفاعــاًل يف العــدد والن�ساط بعد 

�سفحة جمل�س الوزراء.
ويتابــع عــواودة: يف الهبة ال�سعبيــة اجلارية منذ 
اأكتوبــر 2015، ارتفعت ن�سبــة اعتماد املواطن يف 

احل�ســول على املعلومــة من املن�ســات الإعالمية 
لوزارة ال�سحة؛ وذلــك لتنوعها اأوًل من في�سبوك 
وجمموعات على وت�س اآب وزيلو وتلغرام، وبذلك 
يكون املواطن قد ح�سل على املعلومة قبل و�سائل 
الإعــالم، وثانيــاً: مل�سداقيتها". يقــول العواودة: 
وزارة  تن�ســر  مل  ال�سعبيــة  الهبــة  بدايــة  "منــُذ 
ال�سحة اأي خرب مغلــوط بخ�سو�س اأي معلومة؛ 
لأنهــا تعتمد على �سبكة حية من التوا�سل ال�سريع 
مــع جميــع امل�ست�سفيات، على العك�ــس من و�سائل 
الإعــالم التــي ن�ســرت كثــريا مــن املعلومــات غري 
�سحيحــة وتفتقر للدقــة املطلوبة؛ وذلــك لأنها مل 
تلتــزم بقرار وزارة الإعالم الذي ين�س على اأن كل 
املعلومات التي تتعلق باجلرحى وال�سهداء توؤخذ 

من وزارة ال�سحة فقط".

�أخالقيات �سحافية
واأكد عــواودة اأن �سيا�سة وزارة ال�سحة ل تعتمد 
علــى ال�سبق ال�سحايف، خا�ســة يف اأ�سماء ال�سهداء 
و اجلرحى؛ لأن مــا يهم الوزارة هو خ�سارة روح 
فل�سطينيــة، فال�سم غري مهــم، والهم هو ان هناك 

فل�سطينيا قد قتل. 
واأ�ســاف اأن هنــاك جمموعــة من الإجــراءات يتم 
العمــل بها قبــل ن�ســر اأ�سمــاء ال�سهــداء، وتختلف 
الإجــراءات ح�ســب احلالــة، فــاإذا كان ال�سهيد يف 
م�ست�سفيات ال�سفة والقطاع، يتم التاأكد من رئي�س 
امل�ست�سفــى مــن ا�ســم وعمر ومــكان �سكــن ال�سهيد 
وهــذه اأ�سهل احلــالت، اأمــا احلالة الثانيــة، فهي 

حتفظ اجلي�ــس الإ�سرائيلي على جثمــان ال�سهيد، 
الع�سكــري  الرتبــاط  مــع  التوا�ســل  يتــم  وهنــا 
بال�سهيــد،  املتعلقــة  املعلومــات  علــى  للح�ســول 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــاإن اجلانــب الإ�سرائيلــي يف 
كثري مــن الأحيان يبلغ عن اأ�سمــاء غري �سحيحة، 
فهــو غــري حري�س علــى �سحــة املعلومــات، لذلك 
يتم التاأكد من عائلة ال�سهيــد ذاتها بعد ا�ستدعائها 
من اجلانــب الإ�سرائيلــي للتعرف علــى اجُلثمان. 
اأمــا احلالــة الثالثة، وهــي ال�سعب، فهــي عندما 
يكــون ال�سهيــد من ال�سفــة الغربيــة او قطاع غزة 
وي�ست�سهــد داخــل اخلــط الخ�ســر، ويتــم التاأكد 
بــذات الطريقــة مــن الأهــل والرتبــاط الع�سكري 

ولكن ب�سكل اأبطاأ. 
واأ�سار عواودة اىل اأن هناك قرارًا من وزير ال�سحة 
ل ي�سمح بن�سر ا�سماء اجلرحى بتاتاً لدواٍع اأمنية، 
وحر�سا على اجلرحــى من العتقال والتنكيل بهم 

من قبل اجلي�س ال�سرائيلي.
وفيمــا يتعلــق بن�ســر اأ�سمــاء ال�سهــداء، ففظاعــة 
جرميــة القتــل اأهــم مــن ا�ســم ال�سهيــد اعالميــاً، 
فال�ســم ل يزيــد اجلرمية ب�ساعــًة، ون�ســر ا�سماء 
غري �سحيحــة �سبب العتقال ل�سخا�س ن�سر اأنهم 
�سهداء وهم م�سابون، وهــو ذو نتائج �سلبية على 
الهل. فما موقــف اأم م�سابة مبر�س القلب ت�ساهد 

ا�سم ابنها �سهيدًا على �سا�سة التلفاز! 
ودعــا العــواودة اىل اإدخــال عن�ســر ال�سبــاب يف 
املوؤ�س�ســات العالميــة لكــي تقــوم بالعمــل علــى 
النهو�ــس بامل�سرية العالمية وجعلها فعالة اكر، 

حممد �لعو�ودة.. ب�سمة ذهبية يف �إعالم وز�رة �ل�سحة �الجتماعي

موؤكــدا اأن الجنــازات يف وزارة ال�سحة ما هي ال 
النطالقــة، وحاليــاً يتم العمل علــى ان�ساء تطبيق 
على الهواتف الذكية يخ�س وزارة ال�سحة ي�ساعد 
امل�ستخدم على احل�سول على املعلومة اأول باأول.
وا�ســار اىل اأن الــدور الذي ل ي�ستهــان به يقع على 
عاتــق اجلمهــور الذي ين�ســر كل ما هــب ودب من 
اخبــار �سحيحة وغري �سحيحة، الــذي عليه اوًل 
اأن يتاأكــد من �سحة املعلومة قبــل ن�سرها على اي 
من و�سائــل التوا�سل. وقال العــواودة: "ر�سالتنا 
اىل العــالم ان تكــون وزارة ال�سحــة هــي املرجع 

ال�سا�ســي لي معلومــة تخ�سهــا ونحــن نتحمــل 
كهولكــم  عــن  احلمــل  بهــذا  فاألقــوا  امل�سوؤوليــة، 

وحملونا اياه". 
�أكن"  مل  بريزيت..  تكن  مل  "لو 

واأ�ســاد حممــد العــواودة بالــدور املف�سلــي الذي 
لعبته جامعة بريزيت يف �سقل �سخ�سيته اوًل ويف 
تغذيتــه اعالميــا وعلميا وباأنها فتحــت له الطريق 

نحو اللعبة العالمية.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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 بيان قرعان*

يومــا بعد يوم، تثبــت املراأة الفل�سطينيــة الكفاءة والقدرة 
على تخطــي العقبات، يف ممار�سة اأ�سعب املهن ومناف�ستها 
للرجــال يف �ستــى املجــالت، فلــم تعــد قيــادة الطائــرات 
والتحليــق فــوق ال�سحــاب امــرا �سعبــا على ابنــة مدينة 
البــرية جمانــة م�سطفــى عابــد التي تبلــغ مــن العمر )25 
عامــا(، لتكون اأول فتاة فل�سطينية حتلق يف �سماء الوليات 
املتحــدة المريكية. كما اختريت من بــني اأف�سل 50 طيارا 
علــى م�ستوى الوليــات اأكادميياً )التعليــم العايل( لت�سبح 

فخرًا لبالدها.
فقالت:  "احلال" التقت جمانــة وحاورتها حول جتربتها، 
"منــذ �سغــري وانــا احلــم ان ا�سبح كابنت طــريان، لكن 
عائلتــي مل تكــن تريــد ان انخــرط يف هــذا املجــال، فــكان 
حلمهــم ان ا�سبح طبيبــة وحتديدا طبيبــة ا�سنان، والدي 
كان يرف�ــس الفكرة ولكــن بعد مدة �سجعنــي، اما والدتي، 
فكانت ترف�س متاماً هذا املجال وذلك ملخاطر الطريان، لكن 
بعد خو�ــس اول جتربة طــريان بنجــاح، ا�سبحت م�سدر 

فخر لعائلتي وجلميع اقربائي".
واأ�سافــت: "مل اواجــه �سعوبات تذكر يف جمــال الطريان، 
وعلــى العك�ــس متامــاً، حيــث اأ�سرف علــى تعليمــي ا�ستاذ 
يدعــى "توما�ــس كــوك" واآمــن بقدراتي، وعندمــا ح�سلت 
علــى الرخ�سة عــام 2012، بحث ليتبني لــه انني اول فتاة 
فل�سطينيــة مقيمــة يف الوليات املتحــدة المريكية حت�سل 
علــى رخ�ســة طــريان ليــزداد ت�سجيعــه يل لال�ستمــرار يف 

الطــريان، لكننــي واجهت م�سكلة مع بع�ــس النا�س خا�سة 
العــرب الذيــن ا�ستخفوا بحلمي ال اننــي اثبت قدرتي على 

حتقيق حلمي والتحليق يف ال�سماء".
وبينــت عابد انها حلقت اول مرة ب�سهر ني�سان عام 2012 
برفقــة مدربــة وذلــك لت�سجيــع الطالــب، �سعــرت يف هذه 
الرحلــة باخلوف لنها املــرة الوىل التي تقود بها طائرة، 
وبعد 4 �سهور حلقــت مبفردها وايقنت خالل هذه الرحلة 
انهــا ا�سبحــت طيــارًا وان حلمها حتقق م�ســرية اىل انها 
قــادت بعــد ح�سولهــا على الرخ�ســة اكر مــن 10 انواع 

طائرات.
اكادمييــة:  مــن  تخرجــت  عابــد  جمانــة  ان  اىل  ي�ســار 

.""Permier flight academy
وعــن املوا�سفات التي يجب ان تتوفر يف الطيار قالت عابد: 
"يجــب ان ميتلك الثقــة العالية والرغبة، وان يكون لديه 
ا�ستعــداد لتحمل امل�سوؤوليــات وان يتحلى بال�سرب، فقيادة 

الطائرة امر لي�س �سهال ل على الرجل ول على املراأة".
وعن طموحها ا�سارت اإىل انها تطمح ان تكون مدربة طريان 
وت�ســرف على الن�ســاء خا�ســة العربيات لتبــني لهن انه ل 
يوجــد �سيء م�ستحيل، واحللم ل بــد ان يتحقق مهما كانت 
العقبــات، كمــا وجهت ر�سالــة لهن بان يخــرتن التخ�س�س 

الذي يرغنب به ليبدعن فيه.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

جمانة عابد.. �أول فل�سطينية حتلق يف �سماء �لواليات �ملتحدة

اختريت جمانة من بني اأف�سل 50 طيارًا على م�ستوى اأمريكا اأكادميياً.

 ديما يوسف*

يف  الفل�سطينيــة  الريا�سيــة  ال�ساحــة  �سهــدت 
العوام الخــرية م�ساركة فعالة مــن الفتيات 
على �سعيد خمتلف الريا�سات، ال ان ال�ساحة 
التحكيمية تــكاد تخلو من الطواقــم الن�سوية، 
فبالرغــم من تنظيــم الحتاد لأكــر من بطولة 
للريا�سات املختلفة للجن�سني الذكور والناث، 
امل�سجــالت يف  النــاث  عــدد احلكمــات  ان  ال 

الحتاد هو 8 حكمات فقط.
يف هــذا التقريــر نحــاور اكــر من طــرف حول 
غياب الن�ســاء عن ادوار احلكمات، ون�ساأل عن 
العوائــق ونحــاول الو�ســول اىل منطقــة اآمنة 
يدخلن منها اىل عامل التحكيم الذي يحتله حتى 

الن الرجال فقط.

عائق ثقايف
يقــول طــارق النقيــب مديــر دائــرة احلكام 
ان  القــدم،  لكــرة  الفل�سطينــي  بالحتــاد 
الحتــاد الفل�سطيني ي�ســع مو�سوع جتهيز 
احلكمات الفل�سطينيات ورفع قدراتهن على 
اجندته. واأ�ســاف ان الحتاد نظم عددا من 
الدورات اخلا�ســة باحلكمات ال ان العائق 
الثقــايف الجتماعــي هو العائــق الكرب امام 
جناحهــن، فما زال املجتمع متاأثرا بالعادات 
يف  املــراأة  م�ساركــة  تقيــد  التــي  والتقاليــد 
الريا�ســة وخا�ســة يف املالعــب املك�سوفــة، 
المــر الــذي يدفع الكثــري مــن احلكمات اىل 
ترك التحكيم والجتــاه اىل عمل اخر مقبول 

اكر اجتماعيا.
احلكمــات  م�ستــوى  النقيــب  وو�ســف 
الفل�سطينيــات باملتو�ســط، وعزا ذلــك اىل عدم 
جديــة والتــزام احلكمــات بالريا�ســة وعــدم 
رغبتهــن مبالزمــة التحكيــم �ســواء كهواية او 
كمهنــة، واإمنــا ملجــرد احل�سول علــى �سهادة 

ملاذ� ال توجد لدينا حكمات مباريات يف فل�سطن؟

الفل�سطينــي  ان الحتــاد  م�سدقــة. وا�ســاف 
متمثــال برئي�ســه جربيــل الرجــوب يطمــح اىل 
دمــج وتطويــر املــراأة يف ال�ساحــة الريا�سية، 
ولذلك �ستكون هناك دورات داخلية وخارجية 
م�ستقبليــة للحكمــات لتطوير قدراتهــن الفنية 
والبدنيــة لي�سبحــن لئقات ليمار�ســن عملهن 
ب�ســكل جيــد، وليمثلــن فل�سطــني يف املحافــل 

الدولية.

عو�ئق جمتمعية
وقالــت احلكمــة الدولية عبري حــرب ان �سبب 
عــدم تواجد الطواقــم التحكيميــة الن�سوية يف 
املالعب الريا�سية الفل�سطينية يعود بالأ�سا�س 

لأ�سباب جمتمعية متمثلــة بالعادات والتقاليد 
والنظــرة ال�سلبيــة جتــاه الن�ســاء احلكمــات، 
الوقــت  مــع  املت�ســدد  التفكــري  تغــري  فرغــم 
واختالفه عن ال�سابق، ال انه يعد ابرز ا�سباب 
عــدم اجتاه الفتيــات اىل �سلــك التحكيم، ورغم 
ان املــراأة احلكمــة تكــون قد حكمــت بعدد من 
املباريات للفتيات والفئات العمرية ال�سبابية، 
فاإنهــا ما زالــت تواجــه �سعوبة كونهــا امراأة 
وهــذا ي�سيــف نوعا من ال�سغــط عليها لثبات 
نف�سهــا كحكم متمر�س ل تقل بدورها عن غريها 

من احلكام الذكور.
وحــول جتربتهــا ال�سخ�سية تقول حــرب انها 
متكنــت مــن التخل�س من هــذه ال�سعوبات مع 

ا�ستمــرار حتكيمهــا للمباريــات، فا�سبح هناك 
تقبل اكرب للفكرة من قبل الالعبني والالعبات.

املجــال  يف  الن�ســاء  تواجــد  اهميــة  وحــول 
التحكيمــي قالــت حرب ان هنــاك اهمية كبرية 
لتواجد الن�ساء يف كل املجالت الريا�سية، كون 

الريا�سة من احد اهم املقومات بناء املجتمع.

دعوة �الحتاد�ت لزيادة �لتمكن
امــا �سهــى الرحمــي، احــدى لعبــات الدوري 
الن�ســوي لكــرة القــدم، فاكدت علــى �سرورة 
ال�ستثمــار يف احلكمــات النــاث، ملــا يعك�ســه 
ذلك مــن متكني تام للمراأة يف املجال الريا�سي، 
بال�سافــة اىل احلافــز الذي قــد ي�سكله وجود 

طواقــم حتكيميــة ن�سويــة بالن�سبــة لالعبات، 
المــر الذي قــد يزيد مــن م�ساركــة الفتيات يف 
الريا�سات الن�سوية. وا�سافت ان املراأة قادرة 
علــى ان تكــون حكمــة ناجحــة متامــا كما هي 
قادرة علــى ان تكون لعبة وريا�سية ناجحة، 
وعلقت الرحمي على م�ستوى احلكمات احلايل 
بانــه ل يوؤهلهــن متامــا لتحكيــم مباريات ذات 
م�ستوى عــال، وذلك ب�سبب افتقارهن للخربة، 
ودعــت الحتــاد الفل�سطيني لزيــادة الدورات 
التحكيمية لالناث لتمكينهم من ممار�سة العمل 

التحكيمي على اف�سل وجه ممكن.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

طارق النقيب�سهى الرحميعبري حرب
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 منال ياسين

 فنتينا شولي*

نريمــني الدمياطي، اأول م�سممة اأزياء فل�سطينية بطابع غزي، متكنت 
مــن افتتــاح معملها اخلا�ــس منذ عــام، فيما جنحت يف جلــب الأنظار 

اإليها، لكن عرو�س الأزياء اخلا�سة بها ما زالت "مغلقة".
تقــول نريمني اإن "هناك اإقباًل كبريًا من قبل الفتيات، لثقتهن يف جمال 
وجــودة القطع اخلا�سة التي اأقــوم بتنفيذها والإ�ســراف عليها حتى 

ت�سبح بني اأيديهن".
جنحت الدمياطي يف اإقامة اأول معار�سها يف مركز �سوؤون املراأة بغزة، 
والــذي حمل ا�سم )ربيع �سيف 2014(، فيما اأقامت معر�سها الثاين يف 

الأتيليه اخلا�س بها )املعمل( حتت ا�سم )الأمريات(.
وجتهــز الدمياطــي ملعر�سهــا اجلديــد يف فربايــر القــادم، "حتفيــزًا 
ل�سقيقتــي التي تخرجت حديثــاً من ق�سم ت�سميم الأزيــاء، كما اأ�سعى 

خالله لطرق فكرة اإقامة عر�س اأزياء".
الدمياطــي تطرق باب ت�سميم الأزيــاء بقوة، اأماًل منها يف تغيري ثقافة 
املالب�ــس اجلاهزة، ملا لها من اأثر كبري يف ا�ستيعاب الكثريين  يف �سوق 

العمل، خا�سة اخلريجات اجلدد.   
وت�سيــف: "عر�ــس الأزياء الــذي اأ�سعى لتنفيذه بحاجــة اإىل ت�سريح 

خا�س كون الفكرة غري متقبلة جمتمعياً".
وتقيــم الدمياطي عرو�س اأزياء مغلقة متا�سيــاً مع الثقافة املجتمعية 
والفكر ال�سائد، وقد نفذت الفكرة خالل معر�سها الأول، حيث �ساركت 

به 15  �سابة.
وتــرى امل�سممة نائلة الزبيدي اأن هناك الكثري من ال�سيدات والفتيات 
يرغنب يف "تف�سيل املالب�س لعدم توافر طلبهن �سواء من ناحية املقا�س 
اأو املوديــل"، لكنهــا تعترب اأن جمتمعنا ل يــزال بحاجة لزيادة الوعي 
بوجــود م�سممي اأزياء اأكفاء. تقول الزبيدي اإن "الكليات تعمل حديثاً 
لأجــل تخريــج م�سممات لالأزيــاء، والتفريق بينهن وبــني اخلياطني، 

رغم اأنهما يكمالن بع�سهما عند الزبائن".

�لثقافة �ملجتمعية
على امتداد �سارع فل�سطني يف حي الرمال مبدينة غزة عدد من املحالت 
التــي تفتــح اأبوابها حتت م�سمــى "خياطة وتف�سيــل الأزياء"، وحني 
توجهت "احلــال" ل�سوؤالهم عن طبيعة عملهم، بــني اأحدهم اأن غالبية 

ما يقومون به هو اإجراء تعديالت على املالب�س اجلاهزة.
لكــن اآخريــن اأو�سحوا اأن بع�ــس الزبائن يطلبــون ت�سميمات حمددة 
يقومــون بتف�سيلهــا. واأجمع هــوؤلء امل�ستغلون باملهنــة اأن ال�سعوبة 
تكمن يف اإقنــاع اجلمهور بجودة اخلامات امل�ستخدمــة واآلية حياكتها 
لتخرج بال�سكل الذي ير�سيهم، ولهذا يعرتف كثريون باأن الإقبال على 

ت�سميم الأزياء ما زال �سعيفاً. 
مي �سّباح، اإحدى طالبات كلية املجتمع بغزة، تدر�س يف ق�سم ت�سميم 
الأزيــاء وتعــرتف باأنهــا مل تكــن تنوي "اللتحــاق بهذا املجــال، لكن 
اجلميــع ن�سحنــي بــه واأحببتــه، حتى اإن اأهلــي متحم�ســون جدًا كي 

اأف�سل لهم مالب�سهم".
على ذات املنوال ي�سري اأهل الطالبة روؤى قديح، حيث كانت تدر�س يف 
ق�ســم التخدير والنعا�س، اإل اأن عائلتها اأقنعتها بالتحويل اإىل ت�سميم 
الأزيــاء. كمــا تقــول الطالبة اأمينة حمــو اإن "الت�سميم مــن هواياتي، 
عائلتــي �سجعتنــي كثريًا خا�ســة اأنني �ساأمتكن مــن افتتاح م�سروعي 

اخلا�س دون انتظار الوظيفة".

�جلانب �الأكادميي
يعتــرب فن ت�سميــم الأزياء اأحــد الفنــون التطبيقية التــي تعتمد على 

معايري لإتقانها، فوجد هذا الفن طريقه اإىل املوؤ�س�سات الأكادميية.
يقــول املهند�س عماد حــرز اهلل، رئي�س ق�سم املهــن الهند�سية يف الكلية 
اجلامعيــة للعلوم التطبيقيــة: "�سعرنا اأننا بحاجــة لإيقاف العتماد 
على اأذواق الغرب وال�سرق، لأن الذوق العام لدينا اختلف عن القدمي 
�ســواء لدى الرجــال اأو الن�ساء، فاجلميع مييــل اإىل اقتناء قطع مميزة 

من املالب�س، وهذا ما دفعنا لفتتاح تخ�س�س ت�سميم الأزياء".
ومــع الــراأي ال�سابــق، يوؤكــد املهند�س رفيــق اليازجي، مديــر �سوؤون 
الطلبــة والقائــم باأعمــال العالقــات العامــة يف كلية جمتمع غــزة، اأن 
القطاع بحاجة لهذا املجال خا�سة يف ظل تفاقم م�سكلة املعابر، "فنحن 

بحاجة لأن يكون لدينا اإنتاج حملي داخلي".
وي�سري حرز اهلل اإىل اأنه مت افتتاح دبلوم الت�سميم منذ 3 �سنوات، مدته 
عامــان درا�سيان، �سمن ق�سم املهــن الهند�سية، وقد مت تخريج الدفعة 
الأوىل العام املا�سي وهن 10 خريجات، منوهاً اإىل اعتماده من وزارة 

ت�سميم �الأزياء يطرق �أبو�ب غزة لكن �لعرو�س "مغلقة"

الرتبية والتعليم العايل.
ويو�ســح اليازجــي: "بداأنا منــذ حوايل 4 اأعــوام تدري�ــس الت�سميم، 
بنظام دورات مدة الواحدة 4 اأربعة اأ�سهر فقط، لكننا وجدنا اأنها غري 
كافيــة، ما دفعنا هذا العام اإىل افتتاح دبلــوم ر�سمي معتمد من وزارة 
العمــل، ي�سمح ملن مل يح�ســل على �سهادة الثانويــة العامة اللتحاق 
بــه". وحــول انتقاء الــكادر الأكادميي يــروي حرز اهلل اأنهــم واجهوا 
�سعوبة يف انتقاء الــكادر الأكادميي. اخرتنا �ساحبات اخلربة وقمنا 
باإعطائهن دورات حملية واأخرى اأجريت يف ال�سفة الغربية على اأيدي 

خرباء من اأملانيا". 

�ملو�د �خلام و�لت�سويق 
وتعتــرب �سناعــة الأقم�ســة املحــرك الأول لعجلــة املو�ســة، وحجــر 

الأ�سا�س يف تطورها. 
تقول الدمياطــي "ب�سبب اأزمة املعابر التي يعانيهــا القطاع، نفقد بني 

الفرتة والأخرى نوعيات كثرية من الأقم�سة".

وت�ســري اإىل اأنها تتجاوز الأزمــة اإما بتوفري هذه النوعيات حني تتمكن 
مــن ال�سفــر، اأو بتو�سيــة التجــار، ويف حال عــدم توفرهــا تبحث عن 

نوعيات بديلة م�سابهة.  
كمــا تعــاين الزبيدي مــن ذات امل�سكلة، فيمــا توؤكد اأن هــذا يرفع �سعر 
القما�ــس، ما ي�ساعف الثمن على الزبائــن، ويوؤثر على الطلب، خا�سة 

اإذا ما كانت املالب�س اجلاهزة ب�سعر اأقل.  
كمــا تبــني الطالبــة حمــو اأنهــا واجهــت خــالل درا�ستهــا العديــد من 
ال�سعوبــات مــن ناحيــة توفــر اخلامــات والأدوات والأقم�ســة التــي 
حتتــاج اإليها يف جمال الت�سميم. وتقول: "نــوع القما�س يحدد طبيعة 
الت�سميم، كما اأن اخلامات تلعب دورًا كبريًا يف جناحه اأو ف�سله، حتى 
اأننــي كنت قبل فرتة قريبة اأبحــث عن قما�س )�سيليكون مورد( لكنني 

مل اأجده".
اأمــا ت�سويق هذه الأزياء، فاإن للمعار�س التــي تقيمها الدمياطي دورًا 
كبريًا، كما اأنها ت�سوق ت�ساميمها من خالل اأخواتها الالتي يرتدين من 

�سغل يدها �سواء يف اجلامعات اأو الأفراح. 

�سناعة الأناقة يف غزة تتحدى بوؤ�س الواقع.

حــركات ب�سيطة تقوم بها يف حياتك اليومية، ولكن لو جمعتها �ستغدو 
رق�ســة، واإن عّدلــت عليهــا قليــاًل �ست�سبح رق�ســة ذات معنــى، واإن 
تعّمقــت فيهــا، ف�سيج�ّسد املعنى فكرة، وهكذا هــي فرقة جذور للدبكة 
ال�سعبيــة التي انبثقت من جامعة بريزيت، فالدبكة بالن�سبة لهم باتت 
اأ�سلوب حياة ومقاومة. جريدة "احلال" قابلت بع�س اأع�ساء الفرقة، 
ليحدثنــا كل منهــم كيف بــداأ �سغفه بالدبكــة وماذا يعني لــه اأن يكون 

ع�سوًا يف فرقة للدبكة ال�سعبية؟
هو �أد�ة تعبري بدون كتابة

غــزل الناطــور اإحــدى اأع�ســاء الفرقــة، بــداأت مبمار�ســة الدبكة منذ 
كانــت يف الرابعــة مــع فرقــة الرباعم للفنــون يف مركز الفــن ال�سعبي، 
ثــم اأ�سبحت مدّربــة ومتدّربة يف ذات الوقت، وعــن �سبب ع�سقها لهذا 
الفن، تقول: "طوال عمري كانت لدّي م�سكلة يف التعبري عن اإح�سا�سي 
جتــاه النا�ــس، ولكن الآن اأ�ستطيع التعبري عــن اأي �سيء بالرق�س، قد 
ل اأ�ستطيــع التوا�ســل مع ال�سخ�س الأخر�س عن طريــق الكالم، لكّني 

ا�ستطيع ذلك بالدبكة والرق�س".
�سغف ونظام حياة

اأما ناجي غو�سة، فريوي ق�سة ان�سمامه اإىل فرقة الدبكة: "كنت �سقّيا 
يف �سغــري مــا حــدا بالطبيب اأن يقول لأمــي )يجــب اأن ي�سّيع طاقته 
يف ن�ســاط مــا(، وبذلك ان�سممــت اإىل مركــز �سبافورد وفرقــة �سعفاط 
وكان عمــري 10 �سنــوات، بعد ذلك اأ�سبحت الدبكــة اأكر من هواية، 
اأ�سبحــت �سغفاً، فالدبكة بالن�سبة يل باتــت جت�ّسد فكرة، وعندما اأرى 
النا�س ي�سفقون بعد انتهاء العر�س جتتاحني موجة فخر واعتزاز".

ويقــول زيد �سامي اأحــد ال�سغوفني بالفن ال�سعبــي: "الدبكة باتت �سغفاً 
ونظــام حياة منذ ال�ســف ال�ساد�س، بــداأ ذلك ال�سغف بالأغــاين الوطنية 
ثــم بالفلكلــور، اأحب جدًا الفريق الذي اأعمل معــه، واأحب اأي�ساً العالقة 
الأ�سرية التي تن�ساأ بني اأع�ساء الفرقة". وعن �سعادته وهو على امل�سرح 
يتابــع �سامــي: "اأع�ســق البت�سامة التي علــى وجوه اجلمهــور، ونحن 

عندما نعر�س نبني عالقات اجتماعية بيننا كفريق وبني اجلمهور ذاته، 
فكثري من ال�سداقات ن�ساأت من جتاور اثنني يف املقاعد خالل عر�س ما". 
وكان ملنــار �ســروف اأي�ســاً جتربة يف الدبكــة كباقي اأع�ســاء الفرقة قبل 
دخولهــا فرقــة اجلامعة، وعن ذلك تقــول: "بداأت منذ ال�ســف الثامن يف 
فــرق عادية، وعندمــا دخلت اجلامعة التحقت بفرقــة جذور، وخ�سعت 
لتدريبــات طويلــة حتــى مت قبــويل، وعندما تتعّمــق اأكــر يف التدريبات 

ي�سبح كل من معك جزءًا من عائلتك وي�سبح املدرب مبثابة اأب لك".

�لدبكة.. مقاومة
وقبــل مدة لي�ســت بعيــدة، دار على �سفحــات التوا�ســل الجتماعي 
نقا�ــس حاد حــول جواز الرق�س والفرح يف ظــل الهبة ال�سعبية وتوايل 
�سقــوط ال�سهداء، وفيمــا اإذا كانت املقاومة باحلجــر وال�سالح  اأم لها 
اأ�سكال اأخرى، فكانت الجابة بان فرقة جذور تقدم مقاومة ب�سكل اآخر 

على حد قول اأع�سائها.
غزل الناطور اأكّدت اأن الدبكة �سبيل من �سبل املقاومة بقولها: "الدبكة 
تــراث فل�سطينــي قدمي، والحتالل كمــا نعلم يحاول طم�ــس اأي �سيء 
يتعّلــق بالــرتاث الفل�سطيني، ول اأعتقــد اأن اأم ال�سهيد �ستحزن عندما 

ترانا ندبك، بل �ستكون فخورة بنا كما كانت فخورة بابنها ال�سهيد".
وي�سيــف ناجــي غو�ســة موافقــاً الناطــور الــراأي: "نحــن ل منتهــن 
ال�سهــادة، بل ن�ســرق الفرح من احلــزن، وواقع ال�سعــب الفل�سطيني 

لي�س وليد اللحظة، ومن حّقنا اأن نفرح فهذه م�ساعر اإن�سانية".
"مقاومة �سلمية"، هكذا هي الدبكة من منظور زيد �سامي، فبالن�سبة 
لــه يــرى اأن الحتالل يحــاول طم�ــس الــرتاث الفل�سطينــي وحرمانه 
الفرح، وي�سيف: "الدبكة �ســكل من اأ�سكال املقاومة فهناك من ي�سارك 
باملواجهــات وهنــاك من يختار �سبــاًل اأخرى فكل يقــاوم على طريقته 
ونحــن حني نوؤّدي الدبكــة نظهر لالحتالل اأن فل�سطــني ما زالت تقاوم 
عــرب جتديد تراثها وتعليــم اأطفالها �سبل املقاومــة ال�سلمية". ويتابع 

فرقة جذور.. �لدبكة �أ�سلوب حياة ومقاومة

�سامــي اأن احلزن الفل�سطيني مل يبداأ مــن �سهر ت�سرين الول املا�سي، 
ففل�سطني تقدم ال�سهداء منذ عام 1948، اأي منذ 68 عاماً".

اأمــا منار �ســروف، فالدبكــة بالن�سبة لهــا جت�سيد للمقاومــة باأغنياتها 
حــة: "اأثناء التدريب،  ومو�سيقاهــا وحركاتها، وعن ذلــك تقول مو�سّ
يطلــب منــا املــدّرب جت�سيــد احلــزن والفخــر وال�سهيــد والكثــري من 
م�سطلحــات املقاومــة التــي لها عالقــة بواقعنــا الفل�سطينــي، واأهايل 
ال�سهداء والأ�سرى ل ينزعجون من ذلك بل يدعموننا، كما اأن ال�سباب 
الفل�سطينــي يحتــاج اإىل مــكان لتفريــغ طاقتــه فيــه، منهم مــن يفرغها 

بالريا�سة والكتابة ونحن الدبكة اأ�سلوبنا يف تفريغ الطاقات".
مــدرب الفرقــة حممد عطا الذي يــدّرب فرق الدبكة منــذ 37 عاماً، اأّيد 
مــا قاله الطلبة واأ�ساف: "هوية ال�سعــب الفل�سطيني مهددة، والدبكة 
جــزء من هــذا الرتاث ويف حــال اأهملناها �ست�سبح فل�سطــني كما قالوا 
"اأر�ــس بــال �سعب" لأّنك اإذا اأردت اأن تعرف �سعباً وتراه فانظر اإىل 

مو�سيقاه وتراثه وفّنه".
وتابــع عطــا: "يقــع علــى عاتــق الفنانني جــزء مــن �سل�سلــة عمليات 
الن�ســال الفل�سطينــي، فحيــاة الفل�سطينيــني كّلهــا مقاومــة، والدبكة 
لي�ســت دبكــة مــن اأجل الدبكــة بل هــي ماأخوذة مــن احليــاة اليومية 
لل�سعــب الفل�سطيني بــكل تف�سيالتها، يف �سورهــا وق�س�سها واأغانيها 

ومو�سيقاها وحركاتها".
ويــرد عطــا على من يقــول اإّنه يجــب اإيقــاف الدبكة يف ظــل الأو�ساع 
الراهنة: "احلياة يجب اأن �ستمر ولو نظرنا عرب التاريخ �سرنى اأعظم 
الأعمال الفنية ظهرت خالل ظروف �سيا�سية �سعبة، فمعزوفة بحرية 
البجــع على �سبيل املثال لت�سايكوف�سكــي ظهرت يف ظل ح�سار النازية 

ملدينة  لينينغراد".

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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 عزيزة ظاهر

هدايــا بنــي �سم�ســة مــن بلــدة بيتــا )جنــوب �ســرق نابل�ــس( 
خم�سينية بداأت تبحث لبنتها التي اأ�سيبت بحروق عن عالج، 
فحققت اإ�سافة يف جمال "ال�سابون النابل�سي"، وو�سل �سداها 

اإىل في�سبوك.
خــالل 5 �سنوات واجهت خاللها الكثري مــن املعوقات، �سنعت 
هدايــا لنف�سها ب�سمة فارقة يف عامل �سناعة ال�سابون من خالل 
اإدخــال الزيــوت العطريــة امل�ستخل�ســة من الأع�ســاب الطبية 
اإ�سافــة اإىل ا�ستخدام الأع�ساب ذاتهــا وحليب الإبل يف �سناعة 

ال�سابون.
تقــول هدايــا "بــداأت الفكرة قبل اأعــوام عندمــا اأ�سيبت ابنتي 
بحــروق يف وجهها اإثــر تعر�سها لأ�سعة ال�سم�ــس ب�سكل مبا�سر 
ف�سنعت لها )ما�سك( طبيعياً من ع�سارة اخليار واللنب وع�سل 
ال�ســدر وكان لــه مفعــول قوي باإزالتهــا وتفتيح ب�ســرة ابنتي، 
فاحلاجــة اأم الخرتاع، ومن هنا بداأت اأفكر ب�سناعة ال�سابون 

بالأع�ساب الطبية والزيوت امل�ستخل�سة منها".
وا�ستفــادت بنــي �سم�سة من خربة 25 �سنــة يف جمال العالج 
بالأع�ســاب الطبيــة، مو�سحــة اأنهــا ا�ستغرقــت 5 �سنــوات 
"واأنــا اأ�سنــع كميــات �سغــرية بهــدف ا�ستهــالك العائلــة 
والأقــارب واجلــريان، وكنــت اأقدمهــا جماناً بهــدف ترويج 
املنتــج رغم تكلفتــه العالية، اإل اأن جــودة ال�سابون وتعايف 
من ا�ستخدمــوه من اأمرا�س جلدية وحبوب بالب�سرة دفعهم 
لطلــب املزيد مــن الكميــات وبالتايل فكــرت ب�سنــع �سابونة 
خا�سة بكل ب�سرة: للعادية واجلافة والدهنية. وكل واحدة 

لها اأع�ساب خا�سة".

ع�سل وحليب �إبل
الع�ســل هو العن�سر الأ�سا�سي الذي يدخل يف �سناعة ال�سابون 
لــكل اأنــواع الب�سرة، وفــق هدايا، التــي تو�ســح اأن "�سابونة 
البابــوجن وع�سل ال�سدر الطبيعي للب�ســرة الدهنية وت�سفيتها 
مــن احلبــوب والــزوان، و�سابونــة الع�ســل مع حليــب الإبل 
للب�ســرة اجلافــة والعاديــة واحل�سا�ســة، اأمــا لإزالــة الكلــف 

وحــروق ال�سم�س، فاأ�ستخــدم خلطة اللنب والع�ســل وع�سارة 
اخليــار، وحلمايــة الب�ســرة من التجاعيــد ل بد مــن ا�ستخدام 
�سابونــة الع�ســل والفراولــة وخال�سة الــورد وجميع الزيوت 
امل�ستخدمــة بكل اأنواع ال�سابون هي زيوت عطرية طبية.. كما 
اأن احلليــب يعالــج العديد من م�ســاكل الب�ســرة مثل احلبوب 
والبثــور ويحافظ علــى ن�سارتهــا ويقلل من ظهــور التجاعيد 

ويزيل البقع الداكنة".

حديقة �أع�ساب طبية
رغم حمدودية راأ�س مالها وقلة اإمكانياتها، اإل اأنها حر�ست 
على ا�ستخــدام اأجود اأنواع الزيوت الطبيــة واأجود اأنواع 
الع�ســل التي جتعلهــا حت�سل على اأجود اأنــواع ال�سابون، 
وفــق قولها، وتذكر اأنها حت�سر ع�سل ال�سدر من ال�سعودية 
وت�ستورد الزيوت العطرية من م�سر رغم اأ�سعارها الباهظة 
الأمــر الــذي دفعهــا لأن ت�ستغل ن�ســف دومن مــن حديقتها 
املنزليــة لزراعتهــا بالنباتــات الطبيــة مثــل نبتــة اللفنــدر 
والبابــوجن وال�سومــر والزعرت وحبة الربكــة والبقدون�س 
وال�سم�ســم ونباتــات اأخــرى ل�ستخال�ــس الزيــوت الطبية 

منها.
ي�ساعد هدايا اطالع وا�سع على الكتب املتخ�س�سة باملو�سوع، 
حيــث متتلــك يف مكتبتهــا اأكــر مــن 200 كتــاب متخ�س�ــس 
بالأع�ســاب الطبيــة وفوائدهــا وطريقــة ا�ستخال�ــس الزيــوت 
الطبية منها، اإ�سافة اإىل كتب اأ�سرار الب�سرة وعالجها، واأحيانا 

ت�ست�سري اأطباء و�سيادلة خمت�سني باملجال ذاته.

م�سنعي �ل�سغري
امل�سنع الذي ت�ستخدمه هدايا هو مطبخ �سغري مليء مبكونات 
ال�سابــون والقوالــب التي ت�سكب بهــا املادة بعــد النتهاء من 
حت�سريهــا بطناجر من ال�ستانل�س، وبعد فرتة ق�سرية ت�سبح 
جاهــزة فتفرغهــا وتغلفهــا بظــروف ميزتهــا بعالمــة �سابونة 
الهــدى لالأع�ســاب الطبيــة، وتقــول بنــي �سم�ســة اإن "مطبخي 

�سابون نابل�سي حديث.. بد�أ يف بيتا وو�سل �إىل في�سبوك

م�سنعي ال�سغــري"، وتطمح م�ستقباًل اأن متتلك م�سنعاً جمهزًا 
بكل الأدوات الالزمة.

ماذ� تقول وز�رة �ل�سحة؟
توجهــت هدايــا عــدة مــرات اإىل وزارة ال�سحــة الفل�سطينيــة 
وبجعبتها عينات من ال�سابون الذي تنتجه، ح�سب ما اأو�سحت 
لـ"احلــال"، وبعــد اإخ�ساعها للفح�س املخــربي "مت التاأكد من 
جــودة املنتج و�سحتــه و�سالمته التامة علــى الب�سرة". وبعد 
اأن ك�سفــت بلديــة بيتا علــى املنزل وعلــى الأدوات امل�ستخدمة 
يف الت�سنيــع، مت منحهــا ترخي�ساً مــن وزارة ال�سحة وعالمة 

جتارية متيز منتجاتها.  

�ل�سابون ي�سل في�سبوك
كان الت�سويــق بالبدايــة من اأكــر ال�سعوبات التــي واجهتها، 
فكانــت تخــرج اإىل خمتلــف مــدن ال�سفــة لعر�ــس منتجاتها يف 
ال�سيدليــات وحمالت الكوزمتك�ــس والتجميل، وقد لقت اإقباًل 
كبريًا فاأ�سعارها مبتناول اجلميع رغم تكلفة الإنتاج الباهظة.

لكنهــا تعــرتف بالف�ســل لالإنرتنــت، قائلــة اإن "لو�سائــل التوا�ســل 
الجتماعــي دورًا كبــريًا يف و�ســول منتجاتــي اإىل خــارج حــدود 
فل�سطــني، فقمــت برتويــج ال�سابونــة وت�سويقهــا عــرب �سفحــات 
في�سبــوك، فالقت اإقباًل وا�سحــاً من خمتلف اأنحــاء العامل واأتلقى 
طلبــات بكميــات ب�ســكل �سبــه يومــي، ف�سابــون الهــدى و�ســل اإىل 
الرنويج واأمريكا وال�سعودية وم�سر والأردن وغريها من الدول".

ال�سيدة هدايا تعر�س بع�س منتجاتها.

عنــد احلديث عن "الزراعــة املائية"، تخطر يف الذهن مزارع 
ال�سمــك، لكن مزارعاً غزياً تغلب على م�ساكل عدة، اأهمها قلة 
امليــاه العذبة وامل�ساحة، وزرع نباتاته يف قنوات مائية دون 

اللجوء اإىل تربة اأو رمال.
دخل حــب الزراعة قلب ال�ســاب الثالثيني اإيــاد العطار منذ 
كان طفــاًل. فقد ن�ساأ يف قرية العطاطرة مبدينة بيت لهيا مع 
النباتات التي دفعته اإىل الهتمام باأ�سرار الزراعة يف �سبابه، 

وبعد وفاة والده قرر تنمية موهبته الزراعية.
من بــني مزروعاته من اخل�سراوات والفواكه، يقول العطار 
اإنــه كان يف �سغره يزرع ال�ستالت فــوق �سطح منزل عائلته، 
والآن جنــح يف "زراعة حديثــة" اعتربها "التجربة الأوىل يف 

قطاع غزة".
خ�ــس، وخيــار، وبنــدورة، ونعنــاع، و�سمــام، وفراولــة، 
وفا�سوليــاء، وريحــان.. اأ�سنــاف متنوعــة  يعتنــي بهــا يف 
مزرعته اخلا�سة، بعد اأن  زرعها داخل قنوات مائية معلقة.

بــداأ العطــار الزراعــة املائيــة بعد تنفيــذه م�سروعــاً خا�ساً 
بالوحــدات الزراعيــة "الهيدروبونيك" مع منظمــة الأغذية 
والزراعة "الفــاو" يف 2012، ومنذ ذلك احلني بداأت جتارب 
العطار علــى جمموعة من النباتات، متوا�ســاًل مع م�ست�سار 
مــن املنظمة العاملية، الذي قــدم تدريباً متخ�س�ساً ملجموعة 
مــن املهند�ســني واخلريجــني واملزارعــني وكان العطــار من 

بينهم.
وبعــد ثالث �سنــوات من التجربــة ح�سد العطــار حم�سوله 
الأول. وقــد دعمــت امل�سروع منظمــة "الفــاو" بن�سبة %70 
حتــت رعايــة جامعــة الأزهــر، وباقــي التكلفــة كانــت على 
ح�ســاب العطــار الــذي تكبــد جــراء احلــرب خ�سائــر بلغت 

50000 دولر، وفقاً لتقييم حملي.
يف حديــث لـ"احلــال"، يو�ســح العطــار اأن جتربــة الزراعة 
املائيــة ميكــن لهــا اأن تتغلــب علــى م�ســكالت عديــدة اأهمها 
تناق�ــس امل�ساحــة الزراعيــة يف القطــاع اإىل جانــب �سعوبة 
توفــري املياه العذبة، كما اأن هذه الزراعة احلديثة ل حتتاج 

مبيدات زراعية ول عماًل حلراثة الأر�س وتنظيفها.
لكــن م�سكلة هذا النمــط احلديث، وفق العطــار، هي التكلفة 
التاأ�سي�سيــة املرتفعة، علــى اأن املنتج ميتــاز بجودة عالية، 

و�سحي يف املقابل.
وقــد تعلم العطار الزراعــة احلديثة با�ستخــدام املاء لينتج 
خ�ســراوات وفواكه ع�سوية تعتمد علــى  املحلول املغذي، 

املكــون من جمموعة عنا�سر م�سدرها املاء والرتبة، ي�سعها 
داخل القنوات املائية لتنمو كافة النباتات.

مــع  باملــاء  الأحوا�ــس  مُتــالأ  املبتكــرة،  الطريقــة  هــذه  يف 
اإ�سافــة املحلــول املغذي املحتــوي على العنا�ســر الغذائية 
والكربيــت  الفو�سفــور  مــع  والأك�سجــني  كالنيرتوجــني 
واملغني�سيوم والنرتات والكال�سيوم والبوتا�سيوم واحلديد 
والبــورون، بعــد ذلك يتــم و�سع الفلــني العائم فــوق املاء، 
وحتفــر ثقــوب داخل األــواح الفلني، لو�سع كا�ســات زراعية 

بداخلها، تو�سع فيها النباتات، وتبقى حتت املراقبة.
يذكــر العطار اأنه يطبق "معاجلــة بيولوجية تتم با�ستخدام 
ع�ســري الثوم وع�سري نبــات الطماطم، وميــاه الفلفل احلار 

ونبات الورد الغزاوي مــع ع�سري نبات اخلرفي�س، اأي دون 
ا�ستخدام مواد كيماوية �سامة للنبات والرتبة واملاء".

وتتطلــع عــدد من الــدول اإىل ا�ستــزراع �سجرة فاكهــة كاملة 
جمــرد  ولي�ــس  احلديــث  الزراعــي  الأ�سلــوب  با�ستخــدام 

�سجريات وخ�سراوات.
ويرغب العطار يف تو�سيع جتربته، مو�سياً با�ستغالل اأ�سطح 
املنــازل واجلامعــات واملدار�ــس، "فكلمــا ارتفــع املح�سول 

لالأعلى ابتعد عن خماطر الآفات الزراعية والأمرا�س".
وبعد اأن اعتــاد العطار على م�ساهدة والده يف طفولته يزرع 
النباتــات يف الأر�س، يحلم اليــوم اأن يرى النباتات معلقة يف 

املاء دون حبة رمل واحدة.

�لزر�عة �ملائية.. �أ�سلوب عاملي ي�سل غزة
 فاطمة الزهراء سحويل

املزارع العطار بني مزروعاته "احلديثة".
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 نادين مسلم*

 سيد إسماعيل

عندما ي�سبح �لف�ساء �الإلكرتوين �أد�ة للت�سهري"

�أ�سحاب �لر�أي حتت �سياط جالدي في�سبوك

اإىل منزيل  املا�سي، جاء  الثاين  الثالث من كانون  "م�ساء 
ثالثــة رجال بلبا�س مــدين، عرف اأحدهم عــن نف�سه باأنه 
يعمــل يف جهاز الأمــن الداخلي، واأنهم جــاءوا لعتقايل. 
وبزوجتــي،  بــي  اخلا�ــس  احلا�ســوب  جهــاز  طلبــوا 
وكذلــك هاتفــي املحمول، ف�سلمتها لهــم، ومن ثم اعتقلت 
واقتــادوين اإىل مقــر الأمــن الداخلــي يف غــزة، املعروف 
با�ســم "موقع اأن�سار"، وا�ستمــرت عملية التحقيق معي 
ملــدة ت�سعة اأيام، قبل اأن يفرج عني دون تقدمي اأية تهمة 
اأو دليــل �ســدي". هكــذا خل�س اأميــن العالــول روايته 
لعمليــة اعتقاله والتحقيق معه، اإل اأن "اجلانب املظلم" 
يف ق�سته مل يكن ق�سية العتقال وحدها، بل هناك ما هو 

اأ�سواأ.
مــا ميكن، يف البداية، اأن نعرف بــه عن ال�سحايف العالول 
اأنه متزوج ولديه خم�سة اأبناء، ويعمل مرا�ساًل تلفزيونياً 
لقنــاة "الفــرات" العراقية، كمــا اأنه نا�سط علــى و�سائل 
التوا�ســل الجتماعي، في�سبوك وتويــرت، وح�سابه على 

في�سبوك يتابعه قرابة 40 األف �سخ�س.
يقــول العالــول عن فــرتة اعتقالــه اإنهم قدموا لــه خاللها 
بينهــا  مــن  �سريعــاً،  دح�سهــا  مت  التــي  الأدلــة  بع�ــس 
مقطــع فيديــو له التقــط خالل مــزاح مع موظــف باإحدى 
الف�سائيــات، حيــُث ا�ستفزه بالقــول اإن هنــاك "من يدفع 
يل مقابــل مــا اأكتبه يف مواقع التوا�ســل الجتماعي"، فرد 
العالول �ساخرًا اأنــه م�ستعد لي�سكت اإذا ُدفع له، ليت�سرب 

الفيديو لحقاً، وهو اأمر مل يتوقعه.
ويتابع العالــول: "و�سحُت للمحققــني اأن مقطع الفيديو 
ذاك مت ت�سويــره يف اإطــار مــزاح بينــي وبــني املوظف.. 

واأنــه اأخطــاأ بت�سريبه. كما اأو�سحت اأي�ســاً اأنني حتدثت 
عــن الو�سع العام يف قطاع غــزة، دون امل�س باأي جهة اأو 

�سخ�س كان، فاأين النيل من الوحدة الثورية اإذًا؟!".

ت�سويه �سمعة
والعتقــال على خلفيــة الأن�سطة ال�سيا�سيــة، اأو الن�ساط 
علــى مواقــع التوا�ســل الجتماعي لي�ــس حدثــاً جديدًا، 
�ســواء اأكان ذلك يف ال�سفة الغربيــة اأو قطاع غزة، مع ما 
ي�ساحب ذلك من حمالت ت�سويه �سمعة اأحياناً. وقد عانى 
العديــد من الكتاب والن�سطاء يف غزة من جتارب مماثلة، 
مــن بينهــم الكاتــب اأكــرم ال�ســوراين، الذي  مــر بتجربة 
م�سابهــة تقريبــاً، منذ �سهور، عندمــا مت توجيه ا�ستدعاء 
لــه مــن قبل جهــاز املباحث العامــة يف غزة، علــى خلفية 
ن�ساطه عــرب مواقع التوا�سل الجتماعــي، لتبداأ �ساعتها 
حملــة ت�سويــه �ســده، حيث يقــول: "فوجئــت بكم كبري 
مــن التعليقــات التي زعمــت اأن ال�ستدعــاء "على خلفية 
جنائيــة ولي�ســت �سيا�سيــة"، وبــداأ عدد مــن الأ�سخا�س 
مبهاجمتــي عرب مواقع التوا�ســل الجتماعي، ومبختلف 
التهــم، ليتبــني يف نهاية الأمر كــذب ادعاءاتهم. وهو ذات 
الأمــر الذي تكرر بعدهــا مع اأمين، فبمجــرد اعتقالك من 
قبــل جهة حم�سوبة على تنظيــم ما، ي�سارع كل من ينتمي 
لهذا التنظيم اإىل قذفك فورًا ب�ستى التهم، ليتلقفها مروجو 

الإ�ساعات دون التاأكد منها".
ويتابــع ال�ســوراين: "بعــد حتليــل التجربة التــي مررُت 
بهــا، ميكننــي القــول اإن هــدف مــروج هــذه الإ�ساعة هو 
اإجنــاح مــا مل يتمكــن منــه العتقــال ال�سيا�ســي: تدمري 

�سمعتــك واإفقادك حمبة النا�س، كــي ل ي�سدقك جمهورك 
لحقــاً وتفقــد م�سداقيتــك اأمامــه، ف�ساًل عــن حماولتهم 
تدمريك نف�سياً، من خالل البعــد الجتماعي لهذه امل�ساألة 
عليــك اأنــت واأ�سرتك، وهو مــا يك�سف م�سكلــة خطرية يف 
جمتمعنا، الــذي يعاين من م�ساكل يف تدين الوعي وانعدام 
ثقافــة "احلــوار والنقا�ــس البنــاء"، فبمجــرد اأن تنتقــد 
اأحدهم، ي�سارع ل�سخ�سنة الأمور واتهامك مبختلف التهم 
وت�سويــه �سمعتك، و�ستمك بكل الطرق، وهو اأمر �ساهمت 

يف تعزيزه ثقافتنا احلزبية املقيتة". 

�أدو�ت قمع �إلكرتونية
"اإن ا�ستخــدام التكنولوجيــا الرقمية يف جرمية متكاملة 
الأركان كالقــذف والت�سهــري، يغــري مــن هــدف تاأ�سي�ــس 
مواقــع التوا�سل الجتماعي وحتويلها اإىل "اأدوات قمع" 
وو�سيلــة لرتويــج الإ�ساعــات والقــذف والت�سهــري بحق 
�سحايــا حرية الــراأي والتعبــري". هذا ما قالــه املخت�س 
يف علــم الجتماع، ح�ســام اأبو �ستة، الذي يــرى كذلك اأنه 
�ستكــون لهــذه امل�ساألــة انعكا�ســات خطرية علــى �سعيد 
الن�سيــج الجتماعــي الفل�سطينــي، و�ستــوؤدي اإىل تفككه، 
وتعزيز خطــاب الكراهية، ما مل يتم اإنهــاء هذه الظاهرة 

بقوة القانون، وتعزيز الوعي الجتماعي جتاهها.
ويتابــع اأبــو �ستة: "الهــدف الأ�سا�سي لــكل �سخ�س يقوم 
بالقذف والت�سهري �سد اأحد كتاب الراأي هو حرف بو�سلة 
النقا�سات لكي ي�سبح املو�ســوع الأ�سا�سي الذي يتناوله 
اجلمهــور هو "هل هذه التهامــات �سحيحة اأم ل؟"، بدًل 
مــن مناق�سة الق�سايا التي دفعت تلــك اجلهات اإىل اإطالق 

تلــك الإ�ساعــات، واإدخــال "ال�سحايا" يف دوامــة معارك 
الدفــاع عن النف�س واإطالق التهامات امل�سادة، اأو دفعها 
لل�سمــت. وما يزيــد امل�ساألة �سوءًا يف جمتمــع كمجتمعنا 
هــو تبني العديد مــن الأطراف هــذه الإ�ساعات وحتولها 
بالن�سبــة لهــم اإىل "حقائــق"، وترجمتهــا اإىل عنــف لفظي 
جماعــي، لي�ــس �سد ال�سحيــة وحدها، بــل و�سد زوجته 

واأولده يف كل مكان، حتى يف املدار�س واجلامعات".

تدين منظومة �لقيم
اأمــا اخلبــري احلقوقي، م�سطفــى اإبراهيــم، فيعقب على 
امل�ساألة، من جهته، بالقول: "يجب حما�سبة كل من يقذف 
مواطنــاً اأو ي�سهــر به قانونيــا كي ل تتكرر هــذه امل�ساألة. 
واإن ق�سيــة العالــول تعك�ــس تدنيــاً وا�سحــاً يف منظومة 
القيم لدينــا، فعندما يتم اعتقال اإن�ســان بريء وتعذيبه، 
بــل وت�سل امل�ساألــة اإىل الت�سهري به ب�ســكل م�سيء، و�سط 
لمبالة من �سريحة وا�سعة من املواطنني، فاإن هذا الأمر 
يــدق ناقو�س خطــر لنا: اإننــا تخلينا بالفعل عــن عاداتنا 
وقيمنــا الأخالقية، فيمــا يتجه جمتمعنــا الفل�سطيني اإىل 
تر�سيــخ املزيد مــن العنــف والكراهية، يف ظــل النق�سام 

الراهن".
وين�ســح العالــول اأ�سحــاب الراأي مبــا تو�ســل اإليه من 
جتربتــه، قائــال: "اإذا وقعــت يف مثل موقفــي، فال حتاول 
الدفــاع عــن نف�ســك، لأن مــن هاجمــوك لي�ســوا معنيــني 
بال�ستمــاع اإليك، ومعرفة اإذا ما كنــت بريئاً اأم ل، بل كل 
مــا يعنيهم هو ترديد ما �سمعوه -�سواء اأكان �سحيحاً اأم 

خاطئاً- دون اأن يبالوا باأثر ذلك على ال�سحايا".

يف ف�سل ال�ستاء، وزيادة �سغط املواطنني على التيار الكهربائي، 
لعتمــاد ق�ســم كبــري مــن امل�ستهلكــني علــى التدفئــة با�ستخدام 
الكهربــاء، خططــت �سركة كهربــاء حمافظة القد�س فــرع رام اهلل 
والبــرية، لطرح برنامج جديــد للتخفيف من م�سكلــة قطع التيار 
الكهربائي، يتمثــل يف تقنني التيار الكهربائي ب�سكل دوري يف عدد 
من املناطق التي تقع �سمن امتياز ال�سركة، مبا يف ذلك اأجزاء من 

مدينتي رام اهلل والبرية، وعدد من القرى واملخيمات.

�سغوطات �إ�سر�ئيلية �سيا�سية بحتة
املهند�ــس �ســالم الزاغــة مدير �سركــة كهرباء حمافظــة القد�س 
فــرع رام اهلل والقد�س قــال اإن ال�سركة تعاين من زيادة ال�سغط 
علــى الكهرباء من قبل امل�ستهلكني خا�سة يف ف�سل ال�ستاء الذي 
اأ�سبــح يفوق القدرات املتاحة من قبل حكومة الحتالل والذي 

يزيد عن 15% �سنويا.
واأكد الزاغــة اأن ال�سركة يف عام 2012 دفعت التكاليف الالزمة 
لرفع القدرة لن�ساء خطوط ربط جديدة، لكن رف�ست ا�سرائيل 
تنفيــذ اأيــة م�ساريــع جديــدة لأ�سبــاب �سيا�سيــة، ل كما تدعي 

حكومة الحتالل باأن ذلك يرجع لأ�سباب مالية وتقنية.
واأ�ســاف الزاغــة اأن ال�سركــة حتر�ــس قدر المــكان على عدم 
انقطــاع التيــار الكهربائــي عن املواطنــني، وذلــك حفاظاً على 
ا�ستمــرار خدمــة الكهرباء خا�ســة يف املناطق التــي تقع �سمن 
امتيــاز ال�سركة والتــي ترتكز فيهــا كافة امل�سانــع وامل�ساريع 
امل�سّكلــة ع�سب القت�ساد الفل�سطيني، موؤكــدًا اأن هذا الإجراء 
يهــدف اإىل ال�ستجابــة للطلــب املتزايد على الطاقــة الكهربائية 
خالل ف�سل ال�ستاء؛ يرافق ذلك عدم ا�ستجابة ال�سركة القطرية 

ال�سرائيلية لطلب ال�سركة بتزويدها بطاقة اإ�سافية.
واأ�ســار اىل اأن ال�سركــة القطريــة ال�سرائيلية ت�ستخــدم الكهرباء 
كو�سيلة لل�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية يف اجلوانب ال�سيا�سية.

ونا�سد الزاغة املواطنني اتبــاع �سبل تقنني ا�ستهالك الكهرباء ما 
اأمكــن خالل املنخف�سات اجلوية يف ال�ستاء احلايل، وخ�سو�ساً يف 
�ساعــات الذروة التي تقع من ال�ساعة 10 �سباحا حتى ال�ساعة 2 
ظهرا، وبني ال�ساعة 5 وحتى ال�ساعة 8 م�ساء، من اأجل احلد من 
النقطاعات، واحلفاظ على ا�ستقرار الأحمال على ال�سبكات، اآماًل 
عــدم و�ســول ال�سركة اىل مرحلة العالن عن جــدول لقطع التيار 

الذي �سوف يكون ب�سكل ن�سبة وتنا�سب مع كمية ال�ستهالك.
ويف ذات ال�سياق، اأو�سح الزاغة اأن ال�سركة تتعامل مع "ثقافة 
�سرقــة الكهربــاء" من خــالل املحاكم. واأ�ســاف اأن ذلك ل يوؤثر 
على فاتورة امل�ستهلك، حيث اإن تعرفة البيع ل تقررها ال�سركة 
بل يتم تقريرها من قبل جمل�س تنظيم قطاع الكهرباء بالت�ساور 

مع القطاعات املختلفة من �سلطة الطاقة وغريها.
وحــول ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية كبديــل، قال الزاغة اإن هذه 
امل�ساريــع طويلة الأمد ول ميكــن اعتبارها كبديل لأنها حتتاج 
اىل مناطــق وا�سعــة كالأريــاف، وذلــك ل يتنا�ســب مــع املــدن 

واملباين املوجودة فيها.

رف�س عام للقر�ر قبل �عتماده
يقــول املواطــن مو�ســى �ساهــني مــن �ســكان عــني عريــك اإن خدمات 
�سركــة الكهرباء جيدة ب�سكل عام، لكن يــرى اأنه يجب زيادة اإنتاجها 
لال�ستغناء عن ال�سركة القطرية ال�سرائيلية وحتكمها بالفل�سطينيني. 
وعن جدول لقطع الكهرباء، فقد قال اإنه مع هذا اخليار الذي �ستتخذه 
�سركــة الكهربــاء يف حــال كان يق�ســي علــى الديــون املفرو�سة على 
ال�سركــة. لكن مل يعتربه حــال وحيدا، اإذ اقرتح و�ســع مولدات اأكر 

لل�سركة لتح�سني خدمتها خا�سة يف مناطق ال�سغط العايل.
واكــدت املواطنة عبري حالوة من �سكان بلــدة بريزيت اأنها جلاأت 
وعائلتهــا اىل و�ســع مولــد كهربائــي خا�ــس باملنــزل لكــرة قطع 
الكهربــاء وما له من اآثار �سلبية علــى الأجهزة الكهربائية، خا�سة 

�أزمة �لكهرباء يف ر�م �هلل و�لبرية.. من تقنن �إىل قطع دوري

وحــول ا�ستخــدام اخلاليــا ال�سم�سيــة لإن�ساء حمطــات لتوليد 
الطاقة وتخفيــف ال�سغط عن �سبكات الكهربــاء، اأو�سح را�سد 
اأن ذلــك يحتــاج اىل م�ساحــات واأرا�ــسٍ وا�سعــة لرتكيــب هذه 
اخلاليــا وتوليد القدرة الكافية، ما ي�سكل م�سكلة تواجه �سلطة 
الطاقــة، ال اأنهــا قامت ببناء حمطــات بقدرة عاليــة جدا، لكن 
احلكومــة ال�سرائيليــة متاطل بت�سغيلها لربطهــا باأمور اأخرى 
اأهمهــا ال�سيا�سيــة واملاليــة. واأ�ســاف را�سد اأن �سلطــة الطاقة 
تقوم بدورهــا بتح�سني عملية اجلباية ورقابة الهيئات املحلية 
يف دفع الفواتري وال�سطرار لقطع امل�ساعدات عنهم، لإجبارهم 
علــى اللتزام بدفع الفاتورة بهدف التخل�س من حجة ال�سركة 
الُقطرية ال�سرائيلية وا�ستخدامها للديون بهدف قطع الكهرباء 

او تخفيف قدرتها عن الرا�سي الفل�سطينية.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف ال�ستــاء، حيــث اإنــه قبــل عامني قطعــت الكهربــاء ملــدة 5 اأيام 
متوا�سلة. وت�سيف حالوة اأن اعتماد ال�سركة جلدول 

قطــع قد يكون اأف�سل من قطعها يف اأيام واأوقات 
غــري معروفــة، بالتــايل ي�ستطيــع املواطن 

تهيئــة الظروف لقطــع الكهربــاء واأخد 
الحتياطــات الالزمــة خا�سة اذا كان 

اأغلب عمله يعتمد على الكهرباء.
عواطــف الفقيه، ت�سكــن قرية بيتني 
خدمــة  اإن  تقــول  اهلل،  رام  �ســرق 
�سركــة الكهربــاء جيدة ب�ســكل عام، 

فال�ستــاء املا�ســي كان فيــه حت�ســن 
عن ال�سنــوات ال�سابقة ولكنها ما زالت 

بحاجة للتطوير.
وبالن�سبــة حلــل تقنــني التيــار الكهربائــي 

ب�ســكل دوري، فاعتربتــه فقيــه حالًّ غــري موفق، 
لأنه بهذه احلالة �سوف يتم تعطيل اإ�سغال النا�س، فهناك 

مواطنــون كل اعتمادهــم يقــوم علــى اآلت وم�ساغــل وم�سالــح 
تقــوم على التيار الكهربائــي. وراأت فقيه اأن حت�سيل الديون من 
النا�س، ومعاقبة ال�سارقني قد تكون حلول اأف�سل من هذا احلل.

�خلاليا �ل�سم�سية لتوليد �لطاقة
بــدوره، راأى املهند�ــس معــن را�سد مديــر امل�ساريــع يف �سلطة 
الطاقــة اأن حــل هــذه امل�سكلة يكمــن يف رفع القــدرة على نقاط 
الربــط مع ال�سركة القطرية ال�سرائيلية، لكن ال�سركة القطرية 
متاطــل وتوؤجل يف هذا املو�ســوع بحجة عدم وجود قدرة على 
ا�ستيعــاب املزيد مــن اخلطوط ا�سافة اىل ربــط هذا املو�سوع 
بديون الكهرباء من البلديات والهيئات املحلية. وبالتايل، تلجاأ 
ال�سركــة اىل قطع الكهرباء لعدم وجــود قدرة كافية ل�ستيعاب 

الأحمال الكبرية على الكهرباء. 
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والهدوء  الت�سالــح  "ال�ســالم" اأي  ينــة"..  "ال�ســالم".. و"ال�ِسكِّ
والدعــة. اأّمــا ال�ِسّكينة، فهــي اأداة املطبــخ، التي تذبــح وتقطع 

وتقتل!
فــاإىل اأّي مدًى نحمــل يف قطاع غزة ال�ســالم يف ذواتنا وتوّجهاتنا 
و�سلوكياتنــا، حتــى بع�سنــا مــع بع�ــس؟ واإىل اأّي مــدًى نحــن 
ينة وهجر اخلوف والكرب، واللجوء اإىل  قــادرون على ترك ال�ِسكِّ

ال�َسكينة ولو لفرتٍة من الزمن؟!
مــن يعي�س تفا�سيل احلياة يف غزة هــو الأقدر على و�سف حالة 

ال�سيق والكبت. 
ة يف  فــاإىل اأّي مــدًى اأنــت قادٌر علــى اأن حتــزن بطريقتــك اخلا�سّ
غــزة؟! اأو اأن تفــرح اأو اأن تنتمَي للحرب اأو ال�سلم؟! اأو اأن تكون 
اأنــت احلقيقّي يف عاملــك الفرتا�سي؟ اأو اأن تختار اأن تعانق يدك 

يَد �سقيقتك، لت�سريا بارتياٍح يف �سوارع غزة واأزّقتها؟!
واإىل اأّي مــدًى اأنــت قــادٌر على رف�ــس هيمنة ال�سلطــة املتحّكمة 
بال�سلطــة؟ وتع�سفها يف �سحــب مالك الزهيد مــن جيبك الفقري؟! 
اإىل اأّي مــدًى اأنت قــادٌر على �سياغة هوية غزة، غّزتك التي حتيا 
؛ فيما  بهــا وحتيا بك. الأعالم والأ�سماء واملعامل تتبــّدُل وتتغرّيُ
اأنت نائم. ويف اخلفاء، ُتروى البذور لإحياء خاليا ميتٍة للتطرف.

ينــة- كثريٌة ومُتيُتنا  التفا�سيل يف غــزة -التي تذبحنا كما ال�ِسكِّ
ببطء.

حالــة ال�سطراب يف روتينك اليومــّي يف الذهاب والإياب للعمل، 
حيث ت�ستيقظ على العتمة وتغفو جُمربًا على العتمة اأي�ساً.

عند ت�سليم ابنتك لبا�س الرو�سة غري املوؤّمن، ينتابك �سعور اأنها 
حافــالت املوت تنقــُل اأطفالنا لريا�سهم، فلي�ــس هناك ح�سيب اأو 
رقيــب على مدى �سالمة احلافالت، اأو حتــى على ما يتلّقونه من 
غــذاٍء مادٍيّ وفكرّي، ناهيك عن عدم وجود حالٍة مروريٍة �سحّية 

يف كّل �سوارع القطاع؟!
عندمــا اأ�سعــد اإىل �سيــارة الأجــرة، واأجــد اأّن مــن �سبقتنــي يف 
ال�سعــود �سيــدٌة ت�سع النقاب على وجهها، فــال ترى منها �سوى 
ب�سعة رمو�ــسٍ �سوداء، فاأفكر: اأهي امــراأٌة اأم هي رجل؟ اأيجوز 
اأن األت�سق بها يف حال �سعد راكٌب ثالٌث اإىل جانبي اأم ل يجوز؟!
وعندما تعجُّ ثالجاُتنا باأ�سكاٍل واألواٍن من اخل�سراوات والفاكهة 
ت�سبــه مثيالتهــا يف الزمــن ال�سحيق. جميعهــا اختلفــت؛ لوُنها، 
طعُمهــا، حجُمهــا، فــرتُة �سالحيتهــا، طريقــُة تعّفنهــا وطريقة 
احتفاظهــا بهوّيتها! فقــد مّت تهجينها ومزجهــا وتقبيحها باأنواٍع 
خمتلفــٍة من الكيماويات وال�سمــوم والأدوية؛ ل�سمان احل�سول 

على املال الوفري، ويف املقابل: الزهيد من ال�سّحة والنقاهة.
اأُق�ســم اأن يــدي متتّد اأحيانــاً مرجتفًة مرتّددًة عنــد تقدميي حّبًة 
مــن الفاكهة لبنتــي؛ التي مل تكمل العامــني. ل اأريدها اأن تبتلع 

الع�سل وال�سّم من اإناٍء واحد. 
الغريــب اأن قطاع غــزة متخــٌم بالقوانني والفتــاوى والأعراف، 
وبــدل اأن حتكمــه �سلطــٌة واحــدٌة، حتكمــه �سلطتــان، اإىل جانب 
�سلطاٍت اأُخرى خفّيٍة. اإل اأّنه ورغم ذلك؛ غري حمكوٍم باأّي �سيء. 
قطاُعنــا احلبيــب العنيد؛ كما و�سفه اأحد ال�سبــاب الذين جلاأوا 
اإليه من جحيم خميم الريموك ب�سوريا، باخت�ساٍر �سديد، )ما�سي 

على الربكة(.
كّلنــا يف قطــاع غــزة جمّنــدون، وم�ساريــُع �سهــادٍة، لكــن لي�ــس 
باختيارنــا ول غ�سبــاً عّنــا! وهنــا التناق�ــس والت�ســارب الذي 

يقطعك لن�سفني اإىل حّد النف�سام.
اأنــت بحاجٍة لهدنٍة نف�سّيٍة بنف�سجّيــٍة طويلٍة وبعيدٍة مع الذات؛ 

تدعمها كلُّ الظروف حولك.
واأنــت -يف املقابــل- يجــب اأن تكون جاهــزًا لأّي عــدواٍن اأ�سود 
)حمتمل، مفتعل، مبتكر(، على كّل �سيٍء ينب�س بالنتماء ملو�سٍع 

ُولدت فيه، وتوّطنت فيه، حتى �سار ُي�سّمى )وطناً(.
فــال اأنت قــادٌر على اأن تنكر املقاومة، ول اأنــت قادٌر على مّد يّدك 
مــن النافذة ُملوحــاً بفانيلة طفلتك البي�ساء كــي تعلن الرغبة يف 
ال�ست�ســالم اأو علــى الأقل لتعلن عــن حاجتــك لأن تتنّف�س، ولو 
حزمــة اأك�سجنٍي ملوثــٍة لدقائق معدودٍة خــالل 51 يوماً ان�سهر 

فيها الكربون مع الدمع!
غزة، اأحبك حّد اجلنون.

واأكرهك حّد اجلنون اأي�ساً!

�سالم على �ل�َسكينة يف قلوبنا.. 
جيوبنا..! يف  �ل�ِسّكينة  وعلى 

 سمر الدريملي

رغــم ُبعــد امل�سافة بــني جنني واخلليــل، اإ�سافة للبعــد الحتاليل 
الذي ي�ساعف الطريق بني املدينتني، اإل اأن يافا اأبو الرب القادمة 
مــن ال�سمال عزمت على نقل معاناة املدينة اجلنوبية التي اأرهقها 
الحتالل وم�ستوطنوه، وذلك من خالل لعبة لوحية ورقية �سمتها 
العاملية، عرب  املونولوبي  لعبــة  اإىل  ن�سبة  "مونوبــويل اخلليل"، 

زيارة املدينة مرات عدة لك�سف واقع معاناتها من ال�ستيطان.
وتقــوم فكــرة اللعبــة بن�سختهــا الفل�سطينية علــى وجود لعبني 
الزيتــون  �سجــرة  ومتثلــه  فل�سطينــي  اأحدهمــا  متخا�سمــني، 
اخل�ســراء، والآخــر م�ستوطــن يتحرك داخــل دبابتــه لل�سيطرة 
على املناطق الفل�سطينيــة. يف اللعبة العاملية ي�سل عدد الالعبني 
اإىل ثمانيــة دون اأيــة اختالفــات بينهمــا، اإل اأن الفل�سطينية تظهر 
اختالفــات جمــة بــني الالعبني مــن حيــث الرمــوز وال�سالحيات 

والقوانني املطبقة.
يتحكــم كال الالعبــني عــرب حجــر الرند الــذي متثــل األوانــه العلم 
الفل�سطيني لدى �ساحب الأر�س، والطرف املتخا�سم يحمل حجره 
ذا اللــون الأزرق والأبي�ــس، يت�سارعان فيما بينهما ليلقيا باحلجر 
داخل املربع الأبي�س بعيدًا عن املربع الأ�سود وظلمته داخل لوحة 
ورقيــة بي�ساء مق�سمة اإىل مناطق باأ�سماء اأحياء املدينة والأرا�سي 
التــي �سلبت منهــا واأ�سبحت حتمــل اأ�سماء م�ستوطنــات، ككريات 
اأربع وبيــت هدا�سا والكرنتينا وتل الرميــدة وغريها من املناطق، 
بالإ�سافــة اإىل نقــاط التفتي�ــس الإ�سرائيليــة التــي تعيــق تنقــالت 
الفل�سطيني داخل مدينته، فالإ�سرائيلي هو الذي يح�سل على اأعلى 
ن�سبة من املربعات على عك�س الفل�سطيني الذي �سيواجه �سعوبات 
عــدة ولــن ي�ستطيــع �سراء عــدد كبــري مــن الأرا�ســي، ناهيك عن 
املعيقــات الأخرى اأمامــه كاحلواجز التي تعيــق حركته، وفقدانه 
املفاجئ ملنزله ب�سبب �سيطرة امل�ستوطنني عليه واملخالفات املالية 

التي تفر�س عليه وتفقده كثريًا من املربعات.
وحــول الفكــرة، تقــول يافا اأبــو الرب مبتكــرة اللعبــة بن�سختها 

الفل�سطينيــة لـ"احلال" اإن "الهدف مــن اللعبة هو ت�سليط ال�سوء 
على م�سكلة حرية التنقل يف فل�سطني، وما يواجهه الفل�سطيني من 

عراقيل على احلواجز".
وعن الدافع وراء اختيارها خليل الرحمن حمورًا للعبتها، ت�سيف 
يافــا اأن "الأهايل يف خليل الرحمن يعانــون اأكر من غريهم ب�سبب 
احلواجــز داخل وخارج املدينــة، والنتهاكات التــي يتعر�س لها 
ال�سكان هناك من �سيطرة امل�ستوطنني على عدد كبري من منازلهم، 
ناهيــك عــن اأن اللعبة تعتمــد على التنقــل بني الطرقــات، وهو ما 

يفتقده الفل�سطيني".
وتوؤكــد اأبــو الــرب اأن األعابــاً كهــذه قــد تلفــت النظــر للق�سيــة 
الفل�سطينيــة، م�سيفًة: "لو نظرنــا اإىل الإعالم الإ�سرائيلي نرى اأنه 
يخاطب العامل باأكر من طريقة، ولي�س فقط بالأخبار وال�سحف، 
ففي حــرب غزة الأخرية عملــت دولة الحتالل علــى اإن�ساء لعبة 
اإلكرتونيــة عــن احلرب التي تخو�سهــا. نحــن كفل�سطينيني علينا 

العمل باأكر من طريقة لنقل ما نعانيه من الحتالل للعامل".
وحتمــل اأبو الــرب درجة املاج�ستــري يف الفنون املرئيــة، واأرادت 

مــن خالل تخ�س�سهــا اجلامعي طرح م�ساكل النا�ــس ولفت انتباه 
الآخريــن اإليها، فهي ترى اأنه من "خالل الفن ميكن اإدراك امل�سكلة 

بطريقة اأ�سرع  ول�سرائح وثقافات وا�سعة".
وتعترب اأبــو الرب اأن "الهدف من اللعبة لي�س الفوز اأو اخل�سارة، 
بل كيــف اأن اللعبة �ستكون �سعبة، واأنه من �سبه امل�ستحيل الفوز 

للفل�سطيني، وهو ما ي�سكل انعكا�ساً للواقع القائم".
ولعبــة املونوبويل، اأو الحتــكار بالعربية، هي لعبــة عاملية تقوم 
علــى اأ�سا�ــس  تناف�س الالعبــني جلمع اأكرب قدر ممكــن من الروة 
تبعاً لقواعــد معينة، والتي يعود تاريخها لعام 1903 حيث تقوم 
على مبداأ الحتــكار القت�سادي وهو املبداأ الذي ي�سيطر فيه بائع 

ما على �سلعة معينة.
تت�ساءل يافا: "ماذا لو كانت هذه اللعبة فل�سطينية؟ ماذا لو كانت 
يف اخلليــل؟ لــن تنطبــق القوانني العامليــة على هــذه اللعبة نظرًا 
لختالف ظروف احلياة يف خليل الرحمن، ب�سبب تق�سيم الحتالل 
للمدينــة، وعرقلته حلركة الفل�سطينيــني عرب حواجزه وا�ستيالئه 

على م�ساحات وا�سعة من فل�سطني ككل".

اللعبة الفل�سطينية التي حتاكي العاملية.

�ملحتلة �خلليل  فل�سطينية" ب�سو�رع  "مونوبويل 

حكايتــه  م�ستعــار،  ا�ســم  وهــو  عامــاً(،   32( اأ�سعــد  يــروي 
لـ"احلــال"، قائــاًل: "كنت اأ�سعــر ب�سيق وحــزن �سديدين حني 
اأ�ســل غرفــة ال�ســف فتتوقــف �سديقاتي عن احلديــث مبجرد 
روؤيتــي، فهــن بالتاأكيد يتحدثن عني، وحتديــدًا عن �سبب عدم 

ظهور عالمات الأنوثة علّي".
كانــت اأ�سيــل، وهــي التي حتولــت واأ�سبحــت اأ�سعــد )ال�سم 
امل�ستعــار(، جتتمــع مــع قريناتهــا فيتغامــزن فت�سعــر ب�سجر 

�سديد، ما يدفعها لرتكهّن.
بــدون متهيد، قرر الوالد امل�سارحــة "اأنت ل�ست اأنثى يا اأ�سيل، 
اأنــِت تعانــني من عيب َخلقــي ي�سطرك للتحول لذكــر"، وكانت 

ال�سدمة كبرية.
لي�ــس اأ�سعد وحده الذي يعاين من تلــك احلالة، اإمنا يعاين معه 
اأخواه اللــذان ي�سغرانه، وقد طرد اأخوه من مدر�سة الإناث يف 

املرحلة البتدائية لأن طباعه كانت ذكورية.

ماذ� يقول �لطب؟
احلــال حتدثت مع د. عمر فروانة عميد كلية الطب يف اجلامعة 

الإ�سالمية – �سابقاً- يف غزة. 
يقــول فروانــة اإن "هنــاك مــن يولــد ولديــه خلــل يف الأع�ساء 
التنا�سلية، نتيجة خللل يف اجلينات فتكون اأع�ساوؤه التنا�سلية 

)حمرّية(، ل ت�سلح لأن تكون لذكر ول لأنثى".
وال�سبــب الرئي�س يف هذا الت�سّوه – كمــا يقول فروانة - زواج 
الأقــارب، وين�ســح كل �سخ�ٍس �سليم معافــى من تلك العائالت 
امل�سابــة "األ يتــزوج مــن اأقاربــه مهمــا كانت الظــروف، واإل 
فامل�سكلــة �ستتفاقم والت�سوه �سيــزداد يف املواليد اجلدد. اجلني 
ال�سعيــف الذي مل يكــن ظاهرًا، يبداأ يف الظهــور يف حالة زواج 

الأقارب".

�أ�سكال �خللل
ومــن اأ�ســكال ذلك اخللل، ح�ســب فروانة، عدم وجــود اأع�ساء 
تنا�سلية داخلية اأو عدم وجود اأع�ساء تنا�سلية خارجية ب�سكل 

طبيعي ما يدعو للحرية يف حتديد جن�س هذا املولود.
ويف مرحلــة البلوغ، على مــا يو�سح فروانة، 
تتفاقــم امل�سكلــة اأكــر. ففــي حــالت كثــرية 
يتبــني وجــود اأع�ســاء تنا�سليــة اأنثوية من 
بداية الــولدة، وت�ستمر علــى ما هي لفرتة 
من الزمــن، ولكن بعد البلــوغ يحدث تغري 
غــري طبيعــي يف تلــك الأع�ســاء الأنثوية، 
التي قد تعاك�س التن�سئة والرتبية الأولية 

والنف�سيــة لل�سخ�س فُيعتقد اأن ذلك ال�سخ�س هو ذكر والعك�س 
�سحيح.

هل من عالج؟
اأن هــذه الأع�ســاء  لكــن احلقيقــة، كمــا يبــني فروانــة، 
هــة"، وهنا يبــداأ دور اجلراحــة، "فاإن  اخلارجيــة "م�سوَّ
كان ال�ســكل اخلارجي والرتبية العاطفيــة والنف�سية لهذا 
ال�سخ�ــس اأقــرب لالإنــاث يتــم تعديــل بع�ــس الت�سوهات 
لتكون الأع�ساء اأقرب لأع�ساء الأنثى، والعك�س �سحيح، 
ول م�سكلــة من اإزالــة خ�سية اأو مبي�س مــن اأجل حتقيق 
ال�ستقــرار النف�سي وقد يعطــى ال�سخ�س هرمونات دائمة 

اإن لزم الأمر".
يف حالــة الك�سف املبا�سر بعد الولدة والتعرف على وجود هذا 
العيب يف املولود اجلديد، يتم اإجراء العمليات اجلراحية وفق 
اختيــار الأهل، اأما اإمكانية الإجناب فهي منعدمة عند الغالبية 

العظمى، ح�سب فروانة.

ا يف جمتمعنا.. وهذ� ر�أي �لطب متحولون جن�سيًّ

�لعالج �الآخر
ول يقــل العــالج النف�ســي اأهميــة عــن اجلراحــي، فالطبيــب 
النف�ســي د. خالــد دحــالن حتــدث لـ"احلــال" قائــاًل اإن تلــك 
احلــالت تت�ســّكل لديها "�سدمــة نف�سية" مبعرفــة احلقيقة، 
وتكــرب ال�سدمة يف نف�س ال�سخ�س كّلما عرف بحالته متاأخرًا، 
يف حني اأن التحول ل ينهي م�سكلة ال�سخ�س ما مل يتلق عالجاً 
نف�سيــاً اإثــر �سدمتــه، اإذ يبقــى يف �سراع داخلــي دماغي، فال 
يحتمل ن�سيــان املا�سي وبالــذات احلياة اجلن�سيــة ال�سابقة 
الأمــر الذي قد يودي بــه اإىل النتحار، "خا�سة يف املجتمعات 
التي ل تتقبل الأمور الغريبة واحل�سا�سة ب�سهولة بل تتلقفها 

بجهل وقلة معرفة".
وبعــد التعر�ــس لتلك ال�سدمــة النف�سية ي�سعــر ال�سخ�س 
النف�ســي،  الطبيــب  وفــق  لنف�ســه،  والكــره  بال�سمئــزاز 
ب�سبــب روؤيتــه "ملــا يخــل بالتــوازن الفطــري لديــه، فهو 
يراهــا اأمــورًا غــري م�ست�ساغة للعقــل والنف�ــس والفطرة، 
ناهيــك عن ال�سعور بالتناق�ــس، حيث ي�ستحيل اجلمع بني 

املتناق�سني".

 دنيا نعيم

 حنان أحمد 
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تتمة المنشور على الصفحة األولى - هل يمتحن "التوجيهي"

تتمة المنشور على الصفحة األولى - لماذا لم تنجح

�سروط
بــدوره، يوؤكــد املدير العام ملركز اإبداع املعلــم رفعت ال�سّباح وجود 
اإجماع علــى عقم "التوجيهي" احلايل و�ســرورة اإ�سقاطه، لكن الأمر 
لي�س �سهال، ويجب اأن ي�سبقه تغيري منظومة القيم املجتمعية، وزرع 
الثقــة يف �سفوف الطلبة واملعلمني. فمثاًل، كيف �سيكون �سكل الإبداع 

يف ظل اخلوف؟
ويتابــع: "ما اأعلن مــن تغيري حتى الآن لي�س مقرتًحــا متكامال ميكننا 
تقييمــه ونقــده وامل�ساركــة فيه، وهــي اأفــكار ناق�سهــا واأقرها جمل�س 
الــوزراء ومل تــاأت يف �سيــاق خطة وا�سحــة. وهي لي�ســت ذاتها التي 
طرحــت يف مقرتح متكامل �سابًقــا، وتتحدث عن عملية تبداأ من ال�سف 
العا�ســر، ويرافقهــا حتديد خيــارات الطلبة بني املهنــي والعلمي، مع 

ميزة التنقل بني امل�سارات".
ويتخــوف ال�سّباح من عدم جناح التغيري املُعلن عنه، اإن غابت خطة 
متكاملــة وتغيري ثقــايف يبــداأ مــن الأول الأ�سا�سي، وتت�سلــح بفل�سفة 
جديــدة للتعليم واإنتاج املعرفة. ويقول: فكرة التغيري لي�ست نا�سجة 
بعــد، ففي وقت ن�ستمع خلطاب رائع من وزيــر الرتبية، نحتاج اأي�ًسا 
اإىل حراك جمتمعــي وتطوير املنهاج واإ�سالح التعليم و�سول للتغيري 
ال�سامــل.  ويت�ســاءل: اإذا كانــت املدار�س مبعظمهــا دون تهوية جيدة 
وتنق�سهــا و�سائــل التدفئــة، فكيــف �سنطلــب مــن املعلمــني والطلبة 

الإبداع، ثم ن�سع معايري لقيا�سه؟ 
ينهــي ال�سّباح: "التوجيهي" لي�ــس قدًرا علينا، وينبغــي ال�سوؤال عن 
جدوى ا�ستمراره، ونخ�سى اأن ي�ستمر النظام اجلديد يف قيا�س �سفات 
الطلبة ل قدراتهم، ومن املهم تعزيز التعليم املهني، ومنح اجلامعات 

حرية و�سع معايريها لقبول الطلبة اجلدد.

"جرثومة"
بينما يقــول موؤ�س�س موؤ�س�ســة "تامر للتعليم املجتمعــي" الرتبوي د. 
منــري فا�ســة اإن "اجلرثومة" الأكــر متزيًقا لالإن�ســان واملجتمع الآن، 
تكمــن يف التقييم الذي ل يقول مبــا ُيح�سنه ال�سخ�س، بل ي�سع النا�س 
علــى خط عمودي للمقارنة، لي�سعــر كل �سخ�س اأنه اأعلى اأو اأدنى من 

اآخر، وقيا�س املرء برقم يوحي باأنه يعك�س حقيقة حيادية.
وي�سيف: تقّدم 80 األف طالب وطالبة عام 2015 لـ"التوجيهي" جنح 
منهــم 50 األفا، وخــرج الباقون ب�سهادة علنية مــن هيئة ر�سمية تقول 
اإنــه فا�ســل، وهــذه تراتبية لل�سيطرة علــى العقــل، وجرثومة تغذيها 

كلمات توحي بالإيجابية مثل تناُف�س وتفّوق وذكاء. 
ويتابع فا�سة: "تقي�س هذه المتحانات باأف�سل الأحوال اأموًرا ترتبط 
بقدرات اآلية، وتتعامل مع األفاظ اأغلبها مبهم، ول ترتبط بفهم وقدرة 
علــى ترجمــة املعرفة اإىل ِفْعــل. ويتّم هذا الإذلل بحــق الطلبة ونلوم 

ال�سحية، ثم ن�ستغرب مدى اخلراب الذي ن�سهده!".
�سحايا

وي�سيــف فا�سة: "ُنْغِدق التهــاين للناجحني، ول ن�سمــع اأحًدا يت�ساءل 
عمــا يحدث لل�سحايا، فقط لأن عقولهم ل تتوافق مع القوالب الفكرية 
املتمثلــة باملناهــج والمتحانــات. وكمثــال، اإذا مل يتوافــق طعام مع 
ذوقنــا، نختــار غريه، واإذا مل ينطبــق قمي�س على ج�سمنــا، نرف�سه. 
والطبيعــي، األ نعاِقــب ول ُنــِذّل مــن ل يتوافــق ذوقــه مع طعــام اأو 
ج�سمــه مع قمي�ــس، وعلينا األ ُنعاقــب ونذّل من ل يتوافــق عقله مع 
منهــج وامتحان �سحــل اأي�ًسا". ويت�ســاءل: من قّرر املــواد املدر�سية 
احلاليــة، ومباذا ميكن اأن ن�ستبدلهــا؟ رمبا يبدو ال�سوؤال غريًبا، ولكن 
ما ح�ســل يف الواقع اأن املعرفة ب�سكلها ال�سائــد ُق�ّسمت عام 1892 من 

عزيزي �لطالب: هل �أنت مع �إلغاء �لتوجيهي �أم مع تطويره؟ و�إن �سطبوه.. فما هي بد�ئلنا؟
 وليد زايد*

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حممود اأبو كويك

امتحــان التوجيهــي ل بــد منــه لاللتحــاق باجلامعــات العربيــة اأو 
اجلامعــات ايل تاأخذ بالتوجيهي كخطوة لدخــول املرحلة اجلامعية. 
والأ�ســل اأن يعطــي التوجيهــي كل ذي حــق حقــه. وللتو�سيح اأقول 
اإن منهــاج التوجيهــي منا�ســب جدا، وو�سعــه اخ�سائيــون عامليون 

ذوو خــربة واإملــام عاليني. الكتــب قيمة ومليئة بقيــم وتعليمات وعلوم ولكــن املطلوب فقط هو: 
متابعــة اعطاء الكتاب للطالب، وخلق طالب حقيقي من هذا املنهاج بامل�ساركة واملتابعة والتنفيذ 
مــن الطالــب اأول ثم املعلم ثم الأهل. وبهذا ميكن للطالب اأن يتاأهل للجامعة.  اأما من ينادي بالغاء 

التوجيهي، فن�ساأله ما هو البديل؟ اذا كان البديل يوؤهله لدخول اجلامعة، فلم ل.

�سم�س احلاج يا�سني

اأرى انــه ميكن ان يكــون هناك بديــل للطالب لي�ستفيــد علميا ب�سكل 
اكــرب لأن نظــام التوجيهــي احلايل متعــب ول يعطي فر�ســة اذا ما 
كان هنــاك ظــرف ما. يجب ان يكون هناك بديــل يعتمد على مهارات 

الطالــب وح�ســب ميول الطالب بحيث يختــار هو املواد التي يرى نف�سه فيهــا. وان يكون نظام 
بديل لأ�سلوب احلفظ مثل النظام املهني والفني.

غ�سان اجلعبة

انــا مــع اإلغــاء التوجيهــي، واإعــداد امتحانــات ل تعتمــد علــى احلفظ. 
وباملقابــل انا مع عمل موازنة بني امتحانات تعتمد على القدرات الذهنية 

للطالــب، وامتحانــات تعتمد على الفهم بدون �سغط على الطالب، ول �سيما ال�سغط النف�سي الذي 
يعاين منه الطالب خالل فرتة التوجيهي بحيث يكون جهد جميع ال�سنوات الدرا�سية مربوطاً بهذه 
املرحلــة امل�سرييــة للطالب ولالأهل اي�سا، وهذا ال�سغط النف�سي اي�ســا ي�سكل عبئاً كبريًا للطالب 
ويوؤثــر اي�ســا على درا�ستهم، ل �سيما اأن هذا النظام لي�س له عالقة بتاتا باملرحلة اجلامعية بحيث 
يبقــى حائرا بالتخ�س�س الذي ينا�سبه والذي �سيحدد لــه حياته العملية اي�سا، والبديل يجب ان 
يكــون لي�س مرتبطــا ب�سنة واحدة فقط بل يكــون باملرحلة الثانوية ككل، ويكــون النظام ب�سورة 
ي�ستطيــع بهــا الطالــب ان ي�ســل ملرحلــة ي�ستطيع ان يعــرف لأي اجتــاه يجب ان يذهــب بحياته 

الدرا�سية. دميا مغنم

اأنــا مع تطوير التوجيهي، اأو اإيجاد بديل اآخر يت�سمن امتحانا ر�سميا 
علــى م�ستوى الوطن واأل تكون امتحانــات املدر�سة وحدها هي التي 
حتــدد النجاح لأنه هذا يــوؤدي اىل عدم وجــود امل�سداقية يف املقارنة 

لختالف ا�ساليب ال�ساتذة. 
انا مع ان يكون لدينا نظام موحد لكن يختلف يف منهجيته عن النظام املوجود حاليا والذي يعتمد 
فقــط على احلفــظ والدرا�سة والدرو�س اخل�سو�سية. بينما يجــب ان يعتمد النظام على اكر من 
امتحــان واحــد وعلى اعمال الطالب علــى مدار العام بحيث تكون هناك فر�ســة للطالب لت�سحيح 

و�سعه الكادميي.

يزيد حرز اهلل

انــا اف�ســل تغيــري النظــام احلــايل واأن يتحــول لف�سلني اف�ســل. لأن 
الطالــب يبداأ بدرا�سة بع�س املواد ب�سهر 8 ويقدم امتحانات فيها بعد 
عــام، ولــو مت تخفيــف العبء عليه بعــد خم�سة �سهور فذلــك �سيكون 

ا�سهل على الطلبة، بالإ�سافة اىل ان ا�ستفادة الطالب من املعلومات تكون اكرب اذا ق�سم التوجيهي 
لف�سلني.

اأحمد زيد

اأنا مع الغاء نظام التوجيهي ملا ي�سببه من توتر وم�ساكل وارهاق للطلبة 
والأهل لعدم دقتــه يف قيا�س م�ستوى الطالب ب�سكل دقيق وهناك اأ�سباب 
اأخــرى ل جمال لذكرها. واأقرتح امتحان معلومــات عامة يعطي مقيا�سا 
لقــدرات الطــالب طــوال ال�سنــوات ال�سابقة. ويجــرى يف العــام مرتني. 
وي�ستطيــع الطالب تقدميه بعــد ال�سف العا�سر بــدون �سجة وتوتر. ثم 

يدخل الطالب اجلامعة يف التخ�س�س الذي يريد اأو ي�ستحق من خالل مقيا�س جتريه اجلامعة لكل 
تخ�س�س، ويف اجلامعة تت�سح قدراته.

�سو�سن رفيدي

انــا مــع  تطوير هــذا النظــام باجتاهني: الجتــاه الول بــان يتم نظام 
التوجيهي على مراحل حتى نعطي للطالب فر�سة لتح�سني عالماته اذا 
ح�ســل خلــل يف الف�سل الول، وان يكون هنــاك ف�سل اخر للتعديل لن 
هذا امتحان م�ســريي. والجتاه الثاين تعديل حمتــوى الكتب والعمل 

على تقليل احل�سو من املعلومات بالذات باجلانب الدبي.

معتز ديراوي 

ل اأقــرتح اإلغاء امتحان التوجيهي لأنــه ل بد ان يكون هناك جهود 
جديــة للطالــب لكي ي�ســل لهدفه املــراد، لكن بنف�ــس الوقت يوجد 
جمــال لتطويــره كتخفيــف املواد التــي تخلــق عبئا علــى الطالب 
ول يكــون مبقــدوره ا�ستيعــاب املنهــاج او حتى املــرور عليه قبل 

المتحــان كالفيزيــاء والكيميــاء املكونة مــن 7 وحدات، كمــا يتوجب على الــوزارة توفري 
الراحــة النف�سيــة للطالب اأثناء تقدميه المتحان كاإتاحة فر�ســة تقدميه يف مدر�سته، وبعد 
احل�ســول علــى النتيجــة ل بد من اعطائه حقــه يف املراجعة وهذا القانــون موجود لكنه ما 

زال حربا على ورق.

عبد الرحمن �سلبي 

هنــاك طــالب يخرجــون من املدر�ــس قبــل اأن ي�سلــوا للتوجيهــي، مثال 
بعــد ال�ســف العا�سر، ولعدم و�سولهــم للتوجيهــي ل ي�ستفيدون من كل 
ال�سنوات التي در�سوها. انا مع تطوير نظام ي�سمح لهوؤلء من ال�ستفادة 

مــن املرحلــة التعليميــة التي و�سلوهــا، واأن تكون هناك مكانــة ل�سهادة مــا دون التوجيهي، واأل 
تعتمد احلياة على التوجيهي فقط.

حركــة حما�ــس كذلك كانــت خمالفة لتفــاوؤل الأحمــد، اإذ اأكــد الناطق 
الر�سمــي با�ســم احلركــة �سامــي اأبــو زهــري ل�سحيفة "احلــال" اأن: 
"امللفــات العالقة مل تن�سج بع�ــس، ول تزال هناك عقبات تعرت�س 

طريق امل�ساحلة".
واأ�ساف: "تعليق اآمال كبرية على لقاءات امل�ساحلة دون نتائج على 
الأر�س، جمرد بيع وهــم للفل�سطينيني، وما نحتاجه الآن هو خطوات 

عملية ترفع احل�سار عن قطاع غزة وتفتح معابره، وتواجه الحتالل 
الإ�سرائيلي وغطر�سته".

�إر�دة �سيا�سية غائبة
وب�ســوؤال �سحيفة "احلــال" للمحلل ال�سيا�سي اأكرم عطــا اهلل، عن ال�سبب 
احلقيقــي وراء ف�ســل لقــاءات الدوحــة بني فتــح وحما�س، اأجــاب: "عدم 
وجــود اإرادة �سيا�سية وا�سحة من قبل احلركتــني، يكفي لإف�سال اأي لقاء 

بــني فتــح وحما�س". وي�سيــف عطا اهلل: "ل تــزال هناك اأزمــة ثقة كبرية 
بــني احلركتــني، وحتركهمــا الأخــري للم�ساحلة وعقــد لقاءات جــاء بعد 
�سغوطــات داخليــة وعربيــة كبــرية، ولكن دون اإحــراز اأي تقــدم يذكر، 
وي�ساعد يف اإعطاء بع�س الأمل للفل�سطينيني باأن الوحدة قادمة وقريبة".

ومل يخــف عطا اهلل ت�ساوؤمــه من حتقيق اأي تقــدم مبلف امل�ساحلة يف 
الظــروف احلالية، موؤكدًا اأن حالــة الحتقان ل تزال قائمة، وم�سل�سل 

تبــادل التهامات بني احلركتني ل يزال م�ستمــرًا عرب و�سائل الإعالم، 
وهذا كله ل ي�سجع.

وحمــل عطا اهلل، فتــح وحما�ــس امل�سوؤولية الكاملة عــن توقف دوران 
عجلــة امل�ساحلة، موؤكدًا اأن م�سالــح احلركتني الداخلية واخلارجية 
هــي العقبة الأوىل التي تقــف يف طريق الوحدة وحتقيــق امل�ساحلة، 

وتنفيذ ما جرى التو�سل له من اتفاقات اأخرية بني احلركتني".

"جلنة الع�سرة" )�سّمت 10 اأ�سخا�س(، وهذا   التق�سيم   �سمن   القبيلة  
 الأوروبية- الأمريكية   لي�س مالئًما لنا. 
حلول

ويقرتح فا�سة حاًل للتعّلم يف البتدائية، يتمحور حول جوانب حياتية 
ت�ستعمل املجــاورة و�سيًطــا، كا لزراعة )ت�سمل العلــوم والريا�سيات 
والطق�ــس والطعــام( ،  والثقافة )ت�ســم اللغة احلّيــة، والتاريخ الذي 
 نبــداأه   بالذاكــرة   اجلمعيــة، واجلغرافيا التي ميكن اأن تبــداأ بالتعّرف  
 على املــكان  و الطبيعة   والنا�س مــن حولنا ، والقمر )يجمــع   بني   العلم  
 والفلــك   والطبيعــة   والديــن   وال�سعــر(، والقد�ــس باعتبارهــا املدينة 
الوحيــدة التــي يطمح اأكر مــن ن�سف الب�ســر لزيارتهــا. واجلميل يف 
هــذه املــواد اأنها ت�ستعمــل احلوا�س والأطــراف املهملــة يف مدار�سنا، 
وال�سروريــة لربط الفكــر بالطبيعة واحلياة.  ويختــم فا�سة حديثه: 
للتقييم العمودي، لكنه يحتاج  "لدينــا كعرب منذ 0041 �سنة بدياًل 
اإىل جــراأة، ويتمثل بعبارة الإمام علــي: "قيمة كل امرئ ما يح�سنه"، 
التــي تت�سمن كرامة وتعددية وحكمة وقيمة لكل اإن�سان، وت�سفينا من 
الو�ســع املري�س ال�سائــد، الذي ي�سهد كل �سنــة اأن بني 03 و04% من 

اأبنائنا فا�سلون".

ذكريات
تقدمــت املربيــة دلل يا�ســني �سوافطــة، لمتحــان "التوجيهي" عام 
1967، ول تن�ســى كيــف اأ�سرع ال�سبــان يوم �سقوط ال�سفــة الغربية 
وغــزة بيد الحتــالل اإىل قاعات المتحــان يف كلية الرو�ســة بنابل�س، 
ووفــروا للممتحنني و�سيلة للعودة اإىل بيوتهم خــارج املدينة. تقول: 
تاأدية امتحانــني )التاريخ العــام والفل�سفــة لالأدبي(،  "ُحرمنــا مــن 
و)الريا�سيــات والفيزياء للعلمــي(، وبعد و�سولنــا لطوبا�س، هربت 
وعائلتــي اإىل الأردن، وحر�ســت على الحتفاظ بقلــم )الباركر( الذي 

كتبــت به الإجابــات ورقم جلو�ســي، وظهرت نتائــج المتحان ونحن 
يف اإربــد، وحرمتنــا النك�ســة من الفرح، فقــد كان الأهل عــادة ُيعّللون 

)يحتفلون( 3 اأيام، وكانت املعدلت متدنية، ولي�س كما هي اليوم".
ودون �سك، ل تذكر �سوافطة اأ�سئلة امتحانها قبل 49 �سنة، ولكن الطالبة 
هــدى اإبراهيم، وهي بعمر اأحفــاد املربية دلل، ت�ستعد خلو�س المتحان 
عــام 2018 وتقول: "قد يكون التغيري لالأ�ســواأ، لكن لنجربه مرة واحدة 

فكل �سيء من حولنا يتغري ب�سرعة، ولن نخ�سر �سرف املحاولة".

جدل
يبدو اأن نقا�س "التوجيهي" مل يتوقف عند هذا احلد، فقد اأعلنت وزارة 
الرتبيــة يف غزة )بيــان �سدر يف 17 كانون الثاين( اأن املقرتح املعلن "مت 
مبعــزل تــام عنها، وهي ل تعلم عن م�سمونه �سيئــاً، ومل يتم نقا�سه مع 
اأ�سحــاب العالقــة فيهــا قبل تقدميــه ملجل�س الــوزراء، علــى الرغم من 

اأهمية هذا املو�سوع وح�سا�سيته الكبرية يف ظل الأو�ساع الراهنة".
واأ�ساف البيان: ن�ستغرب نهج الوزارة يف ال�سفة الغربية فيما يخ�س 
�ســوؤون التعليم، التي تهم الكل، فنجدهــا تنفرد بالتقرير ب�ساأنها بعيدًا 
عــن غزة، ويف حــال متثيلنا، يكون ذلــك �سكلياً فقط، ليعطــي انطباعاً 
بوحــدة العمــل يف الــوزارة، الأمر الــذي يعــزز النق�ســام ويزيد من 

تداعياته ال�سلبية على التعليم وخمرجاته.
ويف اليــوم التــايل اأكد بيان للــوزارة يف رام اهلل "عــدم اإخ�ساع التعليم 
للتجاذبــات ال�سيا�سيــة واإبقاءه خــارج اخلالفات". واأ�ســارت اإىل اأنها 
"حافظت منذ بدء النق�سام على الوحدة ونبذت اخل�سام والنق�سام، 
و�سربت مثاًل على ذلك مبحافظتها على �سري تقدمي امتحان التوجيهي 
كل عــام كامتحان واحد وموحــد". واآثر وكيل الوزارة  حممد اأبو زيد 
يف ات�ســال لـ "احلال" عدم التعقيب على بيــان غزة، موؤكًدا اأن الوزير 

�سيعلن تفا�سيل تغيري "التوجيهي".
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الآن، باإمــكان العازمني علــى الرتباط التقدم لرخ�سة 
زواج. هنــاك مــن اأقبل معــوًل عليها كثــريًا، وثمة من 
رف�ــس الفكــرة. فهــل ت�ساهم هــذه الطريقــة اجلديدة 

بتفادي ما ميكن اأن يقع من خالفات؟ 
كانــت اإميان )24 عاماً( تعتقد اأنهــا "ملمة بكافة اأمور 
احليــاة الزوجيــة"، واأن با�ستطاعتها تكويــن "اأ�سرة 
�سعيدة"، ولكــن بعد التحاقها مب�ســروع مودة لتاأهيل 
ومتكــني املقبلــني على الــزواج تبــني لها اأنهــا "جتهل 

الكثري".
تقول اإميــان اإنها خالل م�ساركتهــا يف م�سروع "مودة" 
اأحاطــت "باأعلــى درجــات الوعــي، وتنميــة القدرات 
ملواجهــة حتديــات احليــاة والتغلــب علــى منغ�سات 
احليــاة الزوجيــة"، بالإ�سافــة اإىل اكت�سابهــا "كثــريًا 
مــن املهارات التي متكنها مــن التخطيط حلياة ناجحة 
ترتكــز علــى معرفــة احلقــوق، والواجبــات باأ�س�ــس 
وتعليمات يف �سوء ال�سريعة مل�ساعدتها يف بناء جمتمع 

قوي".
و"مــودة" م�ســروع جديــد يف غــزة لتاأهيــل املقبلني على 
الق�ســاء  جمل�ــس  ينفــذه  واملتزوجــني حديثــاً،  الــزواج 
وال�ســوؤون  والثقافــة،  املــراأة،  ووزارات  الأعلــى، 
الــزواج،  تي�ســري  وجمعيــة  والأوقــاف،  الجتماعيــة، 
واجلامعة الإ�سالمية، وعدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين.
مثــل اإميــان، اأبدى ال�ســاب عبــد الرحمن اأحمــد، اأحد 
امل�ساركــني يف امل�ســروع، اإعجابــه ال�سديــد بــه، كونه 
"م�ساهمة قوية للحد من حالت الطالق املبكر يف غزة 
وخطوة اإيجابية لن�سر الوعي والتفاهم بني الأزواج".

تكوين �الأ�سرة و"�الأ�س�س �ل�سليمة"
يقــول ال�ساب عبــد الرحمن لـ "احلــال" اإن "م�ساركتي 
بامل�ســروع جــاءت للعمــل علــى بنــاء اأ�ســرة باأ�س�ــس 
والق�سائيــة  الزوجيــة  احلقــوق  ومعرفــة  �سليمــة، 
املتعلقــة بالــزواج"، عازيــاً كثريًا من حــالت الطالق 

املبكر اإىل عدم الدراية.
ويوؤكــد ال�ســاب اأن "الرخ�ســة يف حال كونهــا جمانية 
فاإنهــا خطوة �سحيحة ويتوجــب كذلك اإ�سافة معايري 
اأخــرى ك�ســرورة التعامــل مــع الأمــور القت�ساديــة 
وتاأهيلهــم اقت�ساديــاً لكــي ي�ستطيعــوا التغلــب علــى 

م�ساعب احلياة".
اأمــا ولء اأحمــد، فقــد اأقنعــت خطيبهــا للت�سجيــل يف 
"نكت�سب مهارات  "مــودة" فور انطالق امل�سروع لكي 
جديدة من �ساأنهــا ا�ستمرار احلياة الزوجية ولتال�سي 

حدوث م�ساكل بعد الزواج"، كما تتوقع.
وت�ســري ولء اإىل اأن تلك الــدورة "تاأهيلية وتاأخذ عدة 
جوانب منهــا النف�سيــة والجتماعيــة وال�سرعية، اأي 
كيف ميكــن للزوجني واملقبلني على الــزواج ال�سري يف 

طريق احلياة ب�سالم".

فعله" يجب  ما  "نعرف 
وعلــى الرغم مــن اإقبال عــدد كبري على امل�ســروع، اإل 
"ل تغــري يف مفهــوم احليــاة  اآخريــن يعتربونهــا  اأن 

الزوجية".
اأ�سامة زيدان )26 عاماً( رغم اأنه مقبل على الزواج مل 
ي�سجــل يف امل�سروع لأنه "علــى دراية تامة بكافة اأمور 
احلياة الزوجية" مكتفياً باأنه هو وخطيبته "متفاهمان 

وهذا يكفي لنجاح حياتنا الزوجية". 
بعيــدًا عمــا انطلــق امل�ســروع مــن اأجلــه، تــرى نــداء 
حميــد )24 عامــاً( ظاهــرة الطــالق املبكــر ناجتة عن 
�سغط الأهــل "زواج الإكــراه" اأو زواج الق�سر، لذلك 
عندمــا يتم اإطــالق برامج توعية يجــب اأن تكون الفئة 

امل�ستهدفة هي الأهل.
عر�ــس خطيــب ولء عليهــا الت�سجيل للح�ســول على 
رخ�ســة الــزواج، لكنهــا رف�ســت لأنهــا ل حتتــاج من 
يوجههــا لإدارة اأ�سرتهــا امل�ستقبليــة "واأنا قادرة على 

اإجناح حياتي الزوجية دون دورات تدريبية".

�لطالق" جماح  كبح  "نريد 
مــن من�سته رئي�ســاً ملجل�ــس الق�ساء الأعلــى يف قطاع 
غــزة، يعتــرب ح�ســن اجلوجــو اأن الهــدف مــن تلــك 
الرخ�ســة "هو كبح جماح الطالق"، اأي اإيقاف الأعداد 

املتزايدة من هذه احلالت.
يقــول اجلوجــو يف حديثــه لـ"احلــال" اإن قطــاع غزة 
"يعــاين مــن ارتفاع ملحوظ يف ن�سبــة الطالق املبكر، 
وهــو ما يعني انعدام اخلربة احلياتية"، لكنه اأقر باأن 
بع�ــس هذه احلالت من الطــالق نتيجة "�سغط الأهل 
علــى الفتــاة لقبــول الــزواج، وهــذا ي�سبب لهــا القلق 

والتوتر، ما ينهي هذه العالقة ب�سكل مبكر".

قد ت�سبح �لرخ�سة �إلز�مية
كمــا يعتــرب رئي�س جمل�ــس الق�ســاء الأعلى بغــزة اأن 
الت�ســرع يف املوافقــة على الزواج "هربــاً من العنو�سة 
و�سونــاً ل�سرف الفتاة" دون التاأكد من الن�سجام التام 
بني ال�ساب والفتــاة املقبلني على الزواج، يوؤدي غالباً 

اإىل حدوث الطالق.
وي�سيــف اأن انطــالق "مــودة" خطــوة جتريبيــة غري 
اإلزاميــة لالإ�سهــام يف احلــد مــن ارتفاع ن�ســب الطالق 
بني الأزواج بقدر الإمــكان وم�ساهمة يف حتقيق الأمن 
املجتمعي، م�سريًا اإىل اأنــه اإذا اأثبتت التجربة فاعليتها 
ف�سيلــزم جميــع ال�سبــان والفتيــات باحل�ســول علــى 
رخ�ســة للزواج، خــالل الأعوام القليلــة القادمة للحد 

من وقوع الطالق م�ستقباًل 
ويبــني اجلوجو اأن امل�ســروع يرمــي اإىل حتقيق جملة 
من الأهــداف هي توعيــة الأجيال مهــارات ال�ستقرار 
الأ�ســري والتقليل مــن ن�سب الطالق واحلــد من اآثاره 
ون�سر الثقافــة احلقوقية الأ�سريــة وحتقيق ال�سعادة 

الأ�سرية.
ولإغــراء ال�سبان العازمني على الــزواج، يذكر رئي�س 
جمعيــة تي�ســري الــزواج والتنميــة اأدهــم البلعوجــي 

هل ت�ساهم "رخ�سة �لزو�ج" بتفادي "�حلو�دث" �الأ�سرية؟

اأن امل�ســروع جمــاين، بل �سيقــدم الهدايــا للم�سرتكني، 
مو�سحــاً اأن طبيعــة امل�ســروع هــي العمــل مــن خالل 
الدورات التــي �ست�سمل خم�سة لقاءات بخم�سة حماور 
هــي ال�سرعــي والقانــوين، النف�سي، الرتبــوي، الطبي، 

والقت�سادي مع مدربني متخ�س�سني. 

م�سروع قدمي جديد
وح�سب البلعوجي، فاإن هــذه الفكرة جديدة يف غزة 
ولكنها "قدمية يف دول اأخــرى مثل ماليزيا واإيطاليا، 
ومت الطــالع علــى جتربتهــم، مــع الأخــذ بالعتبار 
خ�سو�سيــة كل جمتمــع، وقد حققت هــذه امل�ساريع 
ن�سبــة جناح كبرية اأدت اإىل تدين ن�سب الطالق ب�سكل 
ملحــوظ وامل�ساعدة يف حتقيق ال�سعادة وال�ستقرار 

الأ�ســري"، علــى حد قولــه.  ويتكون امل�ســروع، كما 
اأو�ســح رئي�س اجلمعيــة، من مرحلتــني اأ�سا�سيتني: 
الأوىل مدتها عام من تاريخ البدء بامل�سروع، وت�سمل 
دورات تدريبية، يرتتب عليها تاأهيل ُمدربني قادرين 
حديثــة  اأزواج  وتدريــب  والتاأثــري،  الإبــداع  علــى 
العقود، يتم اإغراوؤها بالدورة من خالل جوائز قيمة، 

وتقييم النتائج.
اأمــا املرحلــة الثانية، فيتــم فيها تعميــم امل�سروع على 
جميــع حمافظات غــزة ب�ســكل ر�سمي، لي�سبــح "اأحد 
الأركان التــي ل ميكــن عقــد الــزواج اإل بــه، كفح�ــس 
الثال�سيميــا، وتفعيــل اأدوات اأخــرى، لن�ســر التوعيــة 
الأ�سرية، مثل مكاتــب ا�ست�سارية معتمدة من اجلهات 

امل�سرفة على الربنامج".

بــني م�ساعــب الدنيــا ومتاعــب احليــاة، يجــد �سباب 
حمافظــة جنني فكــرة التجــوال امرا يف غايــة اجلمال، 
لنف�سهــم  ال�ســور  والتقــاط  القــدام  علــى  فامل�ســي 
وللت�ساري�ــس الطبيعية باتا امــرا يولد �سعادة وفرحة 
لهــوؤلء ال�سبــاب. "جتوال جنــني" هو ن�ســاط جماعي 
�سهري يعقد جتواًل واحدًا يف كل �سهر من اأ�سهر ال�سنة، 
ويتم اختيار اأيــام العطل الر�سمية التي تتيح امل�ساركة 

لكل فئات املجتمع.
حممــد جــرادات من�ســق جتــوال جنــني قــال: "يهدف 
وبيئيــة  وطنيــة  اأهــداف  عــدة  اإىل  جنــني  جتــوال 
واجتماعيــة وريا�سية وثقافية وفنيــة، ف�سمن اأهدافه 
الوطنية يعمل التجوال على اإعادة ت�سكيل العالقة بني 
الإن�ســان الفل�سطينــي والأر�س وربطــه فيها؛ فالأر�س 

لي�ست جمرد فكرة طوباوية بل هي حق وحقيقة".
وا�ساف جــرادات بعيدًا عن كل ال�سعــارات امل�ستهلكة 
واخلطابات الرباقــة والكلي�سيهات النمطيــة التي ملها 
النا�ــس، ففي بلــد كفل�سطني التي تخو�ــس �سراعاً على 
الأر�ــس مع الحتــالل ي�سبح التجــوال والتعرف على 

الأرا�سي واملناطق الطبيعية �سرورة وحاجة ملحة.
الطبيعة  نداء  تلبية  البيئية،  الأهداف  اأهم  "ولعل من 
الأزيل، واللت�ســاق باأ�سجارهــا ونباتاتها وحيواناتها، 
وتوعيــة النا�ــس حــول احلفــاظ علــى البيئــة �سمــن 
حلقــات نقا�س يتــم من خاللها و�ســع الآليات واحللول 
املمكنــة والواقعيــة للم�ســاكل البيئيــة"، هــذا مــا قاله 

جرادات من�سق جتوال جنني.

واأ�ســاف جــرادات ان التجــوال يحمــل يف �سلبــه بعدا 
اجتماعياً كون التجوال فعالية اجتماعية �سعبية، وهو 
يتيح للم�سرتكني التعرف على بع�سهم وتكوين عالقات 
بناءة مثمــرة ت�سهم يف حتطيم جــدران اخلزان وحالة 
العزلة الجتماعيــة بعيدًا عن الكرتونية العالقات عرب 
و�سائل التوا�ســل الجتماعي، وا�ستقطــاب العديد من 
املواطنني يف املحافظــات املختلفة وال�سيوف الجانب 

وخلق �سداقات حقيقية وفاعلة بينهم.
واكــد جــرادات ان التجــوال لــه دور ريا�ســي يــربز 
يف ريا�ســة امل�ســي وتنف�ــس الهــواء النقــي يف اأح�ســان 

الطبيعة ملا لها من فوائد �سحية على ج�سم الإن�سان.
وا�ساف جــرادات "يعمــل التجوال على مــزج الثقافة 
والفن بكل فعالية يقيمها، والعمل على توثيق الطبيعة 
�سورًا وكتابــة، وعقد العديد من الأبحــاث والتقارير، 

واإن�ساء املتحف النباتي الفل�سطيني.
امــا عن ظهــور الفكرة لديــه، يقول جــرادات: "الفكرة 
راودتنــي منــذ فــرتة طويلــة ل�سببــني ب�سيطــني: لأين 
�سخ�س يع�سق الطبيعــة وامل�سي وي�ستمتع بالفن ومن 
هنا جــاءت الفكرة يف تكوين لوحــة ف�سيف�سائية جميلة 

ا�سمها جتوال جنني".
وعــن اهمية مبادرة التجوال قال جــرادات: "مثل هذه 
املبــادرات تقــوم بخلق وعــي جديد لل�سبــاب وفر�سة 
اأخرى لتفجري طاقاتهم واإبداعاتهم، وتوجيههم الوجهة 

ال�سحيحة نحو اللتحاق بالأر�س والطبيعة".
اأر�سه، بل هو  لي�س �سائحــاً يف  الفل�سطيني  "الإن�ســان 

معاي�سة و�لت�ساق باالأر�س و�لطبيعة: "جتو�ل جنن".. مبادرة �سبابية تطوف �ل�سهل و�جلبل

�ساحــب احلــق واحلكايــة الأوىل. ول يركــز التجــوال 
علــى ال�سياحة مبفهومهــا الف�سفا�س، ومع هــذا ي�سهم 
جتــوال جنني يف تن�سيط ال�سياحــة ب�سكل عام، اإذ ي�سم 
يف جتوالتــه ال�سيــوف الأجانــب الذيــن يرغبــون يف 
التعرف علــى الطبيعة الفل�سطينية ب�سكل عام وطبيعة 
جنني ب�سكل خا�س"، هذا ما قاله جرادات حول ارتباط 

التجوال بال�سياحة يف مدينة جنني.
وعــن احللم امل�ستقبلي الذي يــراود فكرة التجوال قال 
جــرادات: "حلمنا امل�ستقبلي الكبــري هو جتوالنا يف كل 
املناطــق الطبيعيــة يف فل�سطــنب التاريخيــة، واإي�ســال 

فكرتنا اإىل عدة اأماكن خارج الوطن".
�ســادي �سمــارة النا�ســط يف جمــال ال�سياحــة ثمن هذه 
املبادرة ال�سبابية التي تهدف اىل تر�سيخ ثقافة التجوال 
�ســريا علــى القدام وتوؤكــد على الوجــود على الر�س 

الفل�سطينية. واأ�ســاف �سمارة اأن مبادرة جتوال جنني 
تعتــرب يف النطاق الول مبادرة ثقافية وت�سجع بدورها 
علــى ال�سياحــة الداخليــة ويف حــال و�ســع املبــادرون 
القائمون علــى هذه املبادرة خطــة وا�سحة املعامل لها 
اهداف وا�سحــة، ف�سي�سل �سوتهم اىل اجلهات املعنية 
التي بدورهــا �ست�سلط ال�سوء عليهم وت�سل مببادرتهم 
مــن مرحلــة املبــادرة الفرديــة ال�سبابيــة اىل مرحلــة 

الت�سريع والدعم لهذه املبادرة.
وا�ســاف �سمــارة اأن جنني مليئة باملبــادرات ال�سبابية 
ولكــن لهــذه املبــادرة رونقــا خا�ســا حيث اإنهــا جتمع 
خليطــا اجتماعيــا وثقافيــا كبــريا، مــا يــري الرحلــة 

ويجعلها قابلة للتطور اكر.
اجماد هب الريــح من�سقة التجوال يف اجلامعة العربية 
الأمريكيــة قالــت يف بداية ظهور التجــوال واأول ن�ساط 

لــه اأنــه كان مقت�سرا علــى طلبة من اجلامعــة العربية 
الأمريكيــة والقائمني على التجوال ومن ثم تطور المر 
يف الن�سطــة التــي حلقــت فاأ�سبح هنــاك م�ساركون من 

خارج اجلامعة ومن فئات عمرية خمتلفة.
واأ�سافت هب الريح ان الذي �ساعد انت�سار هذه املبادرة 
"في�سبــوك"  هــو مواقــع التوا�ســل الجتماعــي مثــل 
و"�سناب �ســات" من خالل عر�س ال�سور والفيديوهات 
الق�سرية على هــذه املواقع، ما زاد من ت�سجيع الطلبة 
مــن داخل اجلامعة ب�سكل خا�س وامل�ساركني من خارج 

اجلامعة وخارج حمافظة جنني.
روؤى جبــايل م�ساركــة يف ن�ساطات جتــوال جنني قالت: 
"يف بع�س الأحيان يجب اأن حتطم كل ارتباطاتك لتفوز 
بنف�سك، فالتعرف على اأر�س الوطن لي�س واجباً فرديا، 
بــل اإلــزام لــكل فل�سطينــي يف ظــل ال�سيــق الجتماعي 
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طالبها ذ�كرة  يف  بريزيت  �لتالمذة"..  "رجعو� 

اخلريجــني يف جامعــة بريزيــت الذيــن اأ�ســرف طاقمه على 
عر�ــس الفيلــم، واأكمل قائــاًل: "من الالفت يف هــذا الفيلم اأنه 
يوؤر�سف تاريخ احلركة الطالبية، فراأينا اأن خريجي احلركة 
الطالبيــة عالقتهــم جميلــة باجلامعــة وممتــع اأن يكون هذا 
الفيلــم جزءا من بداية ل�سل�سة ن�ساطات متوقعة من املكتب، 
والأهــم اأن يكون هذا باباً جديــدًا للتوثيق من اجلامعة"، اإذ 
ميكــن اأن يكون التوثيق لحقاً هو وظيفة من وظائف عمادة 

�سوؤون الطلبة لقربها من احلركة الطالبية.
واأكــد املتحدثــون بالكلمات قبــل الفيلم، وهــم املخرجة ملى 
غو�سة، وم�سوؤولة مكتب اخلريجني وجدان فراج، ويو�سف 
الكرمــي رئي�س جمل�ــس طلبة بريزيت احلــايل، اأهمية العمل 

على توثيق تاريخ احلركة الطالبية ب�سكل اأو�سع واآين".
قالــت ملــى غو�ســة اإن هــذا العمــل هو جــزء من مــادة اأكرب 
ح�سلتهــا خــالل البحث، وعــن نيتها يف تو�سيــع العمل على 
اأر�سفــة احلركــة الطالبيــة اأكــدت الرغبة يف تو�سيــع العمل 
والتعمق اأكر خا�سًة يف حال توافر دعم اأكرب لها وم�ساعدة 
لال�ستمــرار لتوثيــق جوانــب خمتلفة مــن العمــل للحركات 

الطالبية.
الأحيــاء يف جامعــة بريزيــت  اأ�ستــاذ  اأبــو �سعــدة  جميــل 
وخريجهــا ومــن البارزين يف الن�ساط الطالبــي يقول اإن هذا 
الفيلم بداية جميلة وموفقة ولكنه البداية، ويكمل: "بالرغم 
مــن جمال الفيلــم اإل اأنه يحتاج تو�سيــع لإظهار جانب اأكرب 
واأو�ســع من نطــاق عمل احلركة الطالبيــة �سابقاً، فالعتماد 
علــى احلراك الطالبي يف بريزيت مل يكن فقط على امل�ستوى 
ال�سيا�ســي، ومل يكــن الأثر فقط �سد الحتــالل، فبالرغم من 
املقاومــة، كان لنا دور اجتماعي اأ�سا�ســي، فمثاًل حني كانت 
هنــاك م�ساكل اأحياناً يف بع�س القــرى النائية كانوا يلجاأون 
لطلبــة بريزيت، واأي�ساً اأن�ساأنا بنكاً للدم فمن كان ُيجرح كنا 
نعطيــه جزءًا مــن ح�سة طلبة جامعــة بريزيت من وحدات 

الدم النادرة، فكان عماًل �سيا�سياً �سحياً جمتمعياً وطنياً".

جمعت ملى مــواد عن احلركة الطالبية يف بريزيت منذ فرتة 
بدايتهــا يف ال�سبعينات وحتى 2014، وظهر يف الفيلم تركيز 
علــى فرتة مــا قبــل الت�سعينيات، وبررتــُه ملى قائلــة: "اإذا 
حدث تو�ســع للفيلم ف�ساأعالج اجلوانب التــي مل اأركز عليها 
وهــي فــرتة الت�سعينيــات ومــا بعدهــا، وتظهر فيهــا درجة 
ثبــات وانخفا�ــس يف درجة ن�ساط وتاأثــري احلركة الطالبية 
يف بريزيت وقتها، ورمبا كان �سيظهر الفرق لو ت�سمن الفيلم 
عام 2015، ولــو �سملت هذا العام لــكان اختلف بال�سرورة 

لقرتانه باختالف الو�سع خا�سة مع هبة القد�س".
مــع اختــالف الو�ســع هــذا العــام، يــرى يو�ســف الكرمي، 
رئي�ــس جمل�ــس الطلبــة احلــايل يف جامعة بريزيــت، اأن هذا 
الفيلم خطوة مهمــة لفتح باب التوثيق، واأنه من ال�سروري 
املبا�ســرة يف التوثيق ب�سكل اأكرب واأعمق يف الفرتة احلالية: 
"نحــن مــا زلنا قريبني ن�سبياً مــن ال�سبعينيات، ولكن بعد 

خم�سني عاما �سيختلف الو�سع".
وكنــوع اأب�سط مــن التاأريخ يكمل يو�سف: "هنــاك فعاًل عدد 
مــن احلــركات الطالبيــة تعمل على حفــظ وتاأريــخ اأعمالها 
اجلامعــة  �سهــدت  املا�سيــة،  الفــرتات  ففــي  اإلكرتونيــاً، 
اقتحامات من اجلي�ــس الإ�سرائيلي، فاأدركت الكتل الطالبية 
�ســرورة اأر�سفــة وحفــظ اأعمالهــا كاملــًة، فجميــع الكتــب 
والوقفــات الت�سامنيــة وال�ســور والفيديوهــات والكلمــات 
حمفوظــة، ومن املهم اأن نتذكر اأنه بعد فرتات �سيكون هناك 
اأنا�س ل يعرفوننــا باأ�سمائنا ولكن �سيدركون اأن هناك طالباً 
عملــوا يف جمل�س الطلبة ويقودونــه باجتاه م�سالح الطالب 

والوطن".
احلــراك الطالبي الوا�سع يف جامعة بريزيــت يقول البع�س 
اإنــه انعكا�س لل�ســارع الفل�سطيني، ويبقــى التوثيق بالكلمة 

وال�سورة وال�سوت �سكاًل مهماً من فهم التاريخ.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 مجد حمد*
بعيــدا عن جدل املئة �سيقل التي فر�سها القائمون 
على عر�س فيلم "يا طــري الطاير" اأو "املحبوب" 
للمخــرج الفل�سطيني هاين اأبــو اأ�سعد، التي اأثارت 
ا�ستياء قطــاع عري�س من اجلمهــور الفل�سطيني، 
وبعيدا عــن اأمنيات وتوقعات هذا اجلمهور الذي 
وقــف و�سانــد بطــل الفيلــم الفنان حممــد ع�ساف 
عندمــا كان يف برنامــج امل�سابقــات ال�سهــري علــى 
قنــاة "اأم بــي �ســي"، وبعيــدا عن مــدى اإخال�س 
ال�سيناريو ومن ثم الإخراج لق�سة الفنان ال�ساعد 
وحجــم ما هو غري حقيقي يف ق�سة الفنان ع�ساف، 
وبعيــدا عــن ت�سنيــف الفيلــم اأكان �ســرية ذاتية 
لفنان �ساعد اأو حكاية روائية لق�سة ذات الفنان، 
وهي باملنا�سبة جميعها مو�سوعات فنية ت�ستحق 
الدرا�ســة والهتمــام نقا�سا وحــوارا فنيا وثقافيا 
فل�سطينيــا وعربيا اأي�سا؛ الأهم هــو بزوغ بوادر 
ظاهــرة اأول �سينما جتارية فل�سطينية، وهي ذات 
ال�سينما التي عرفت دومــا على اأنها �سينما ق�سية 
اأو �سينما فنية اأو �سينما مهرجانات ونقاد وبالتايل 
مل تكــن طوال تاريخهــا الطويل �سينمــا تلقي بال 
لــدور العر�ــس، ومل ت�ســع يف اعتبارهــا �سبــاك 
التذاكــر اأو ال�سالت اأو املكا�ســب التي �سيحققها 

املنتجون.
ذلــك الأمر الــذي نظر له مــرارا على اأنــه عيب يف 
ال�سينمــا الفل�سطينية وهــو ما كان يجعل من اأكر 
انتاجاتها قوة واإبداعا وعمقا ل تعر�س للجمهور 
يف ال�سينمــات ول تلقي لهــا الف�سائيات بال، بينما 

تت�سبث بعر�س الأفالم التجارية الرديئة.
اإن املتابــع حلالــة ال�سينمــا الفل�سطينيــة يجد ان 
هناك مزية يف هذا الفيلم بعيدا عن تقييمه النقدي 
اأو جــدل النا�ــس حــول م�سمونــه ومــدى دقتــه، 
فاملميــز يف هــذا الفيلــم يتمثل يف كونــه ميهد لنوع 
اآخر من الفالم الفل�سطينية وهي الأفالم جتارية.
وهــذا الفيلم الــذي يتواجد يف ال�ســالت العربية 
الأفــالم  مــن  جديــدة  مبوجــه  يب�ســر  اليــوم 
الفل�سطينيــة التي توقع باإم�ساء خمرج فل�سطيني 
يعــرف كيــف يختــار مو�سوعاتــه، فقد مهــد اأبو 
اأ�سعــد يف هــذا الفيلــم يف اإعــادة التفكــري يف �سباك 

التذاكر بفيلم "عمر" )2013(.
هذا التحول يف ال�سينما الفل�سطينية يجب اأن يثري 
جمموعة كبرية مــن الأ�سئلة، كما اأنه حتول غري 
م�سمــون، فهل ميكن املراكمــة عليه ليكون مبثابة 
ظاهــرة اأو موجــة اإىل جانب املوجــات التي مرت 
بهــا ال�سينما الفل�سطينية طوال تاريخها وجتارب 
خمرجيها من الثورية و�سول اإىل املوجة اجلديدة 

يف ال�سينما الفل�سطينية؟
رغــم مواقفــي مــن ال�سينمــا التجاريــة عمومــا، 
اإل اأننــي اأرحــب بهــذا النــوع على اعتبــار اأن اي 
�سينمــا ل بــد واأن تكــون فيهــا الأفــالم التجارية، 
وهــي اأفالم علــى الأقــل تذهب ل�ســالت العر�س 
وبالتــايل اجلماهــري العري�ســة. كما اأنــه ل ميكن 
الوقــوف اأمــام هــذا التوجــه الطاغــي يف عمــوم 
نتاجــات ال�سينما، لكن ما ميكن الوقوف اأمامه هو 
اأي �سينمــا ل حترتم اجلمهــور مهما كانت طبيعة 
هــذا اجلمهور، والتجربة املاثلة بــني اأيدينا تبدو 
ذاهبــة يف منزلــق الت�ساهــل والرتهــل وال�سعــف 

الفني، وال�ستغالل.
التجاريــة  بال�سينمــا  و�سهــال  اأهــال  نقــول  نعــم، 
�سيعــرف  مــا  هنــاك  اأ�سبــح  فقــد  الفل�سطينيــة، 

بال�سينما الفل�سطينية التجارية.

من �ملتحف �لفل�سطيني*

�سديقات يف جولة على 
�لدر�جات �لهو�ئية يف 

�أريحا، 1960

من األبوم نادية ميخائيل عبو�سي

الفل�سطيني © املتحف 

تن�سر احلال يف كل عدد �سورة بالتعاون 
مع املتحف الفل�سطيني، اأحد اأهم م�ساريع 
موؤ�س�سة التعاون، الذي �سيفتتح يف بلدة 

بريزيت يف 18 اأيار 2016.

كانت جامعة بريزيت �سابقاً كلية، حرمها القدمي بني �سوارع 
بلــدة بريزيــت، وعــام 1972 حتولت مــن كليــة اإىل جامعة 
عريقــة، واقرتن حتولها جلامعــة ببداية حراك طالبي قوي 
جدًا على ال�ساحة الفل�سطينية، فارتبط ا�سمها با�سم جامعة 
ال�سهداء، وُعرفت بريزيت باأثرها يف املجتمع املحلي واملدين 
وال�سيا�ســي يف كافة اأرجــاء الأرا�سي الفل�سطينية، ويف ذات 

العام كان ت�سكيل اأول جمل�س طلبة.
بتاريــخ غني بالتجــارب يف اأروقة جامعــة بريزيت، وبعدد 
خريجيهــا الذيــن اأبدعــوا بعد توزعهــم يف اأرجــاء الأر�س، 
بقيــت هناك حركة لطالبها املتجددين على الأر�س، اختارت 
خريجــة الإعــالم يف جامعــة بريزيت ملــى غو�ســة اأن يكون 
م�سروع تخرجها فيلما وثائقيا مدته خم�س وع�سرون دقيقة 
يحكــي تاريخ احلركة الطالبية يف جامعة بريزيت وتطورها 
و�ســوًل اإىل الآن، وعر�ــس الفيلــم بح�ســور الع�ســرات من 
اأ�ساتذتهــا وطالبهــا يــوم ال�سبــت بتاريــخ 13\2\2016 
باإ�سراف مكتب اخلرجني يف قاعة التنمية بجامعة بريزيت.

يحكــي الفيلــم ت�سل�ســل الأحــداث التــي اأثرت علــى جامعة 
بريزيــت علــى ل�سان عــدد مــن اأعــالم احلركــة الطالبية يف 
بريزيــت يف فرتتهم. ويبداأ الفيلــم بدعاية ب�سيطة فيها �سور 
واآراء خمتلفــة لعــدد مــن الطلبــة حــول احلركــة الطالبية 
املوجــودة يف بريزيــت الآن، وت�سل�ســل الفيلــم بدايــًة مــن 
اأول اجمــاع للحركــة الطالبية على مقاطعــة كافة املنتجات 
ال�سهيونيــة عندمــا كانت اجلامعة ما زالــت كلية، ثم بداية 
ت�ســكل جمل�ــس الطلبــة يف 1972، وعر�ــس الفيلــم ت�سل�سل 
احلركــة الطالبية علــى ل�سان عدد مــن خريجيها والباحثني 
فيها، �سونيا منر، ورمــزي ريحان اأول عميد ل�سوؤون الطلبة 
يف اجلامعــة، وب�ســام ال�ساحلــي ع�ســو جمل�ــس ال�سعــب 
الفل�سطينــي وكان رئي�ســاً ملجل�ــس طلبتهــا 1981-1979، 
وحممد ا�ستية ع�سو اللجنة املركزية يف فتح ورئي�س جمل�س 

طلبة بريزيت 1992-1994، واأ�سعد �سنقرط يف 1996.
عــدد طلبــة بريزيت كبــري ووجودهــم يف فل�سطــني ظاهر يف 
خمتلف املجالت. لكن قالت خمرجة الفيلم ملى غو�سة: "كان 
التحــدي هــو اأن اأعمل علــى اأول فيلم يوثــق تاريخ احلركة 
الطالبيــة يف اجلامعــة، اجلامعة لي�س لديهــا اأر�سيف جممع 
عــن احلركــة الطالبيــة، وجميع مــا وجدته كان مــن خارج 

اجلامعة ولي�س من داخلها".
ُعر�س الفيلــم كواحد من �سل�سلة ن�ساطات �سيقوم بها مكتب 
اخلريجــني يف اجلامعــة، ولي�ــس فقط على �سعيــد م�ساريع 
التخــرج واإمنا هــي جمموعة من اأفــالم ون�ساطات �سنقدمها 
من مكتــب اخلريجني، هكذا قال عنه �ســري حرب من مكتب 

ملى غو�سة�سري حربجميل اأبو �سعدة
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املقالت املن�سورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

تطبع بتمويل من وكالة التنمية ال�سويدية )�سيدا(

alhal@birzeit.edu

دور�ت �لتلفزة
عدد ال�ساعات الفئة امل�ستهدفةا�سم الدورة

ال�سهراملكانالتدريبية

دورة اإدارة غرفة التحكم 
املخرجون 

وم�ساعدو الخراج 
وامل�سورون وفنيو 
املونتاج ومهند�سو 

وفنيو البث 

30 �ساعة  تدريبية 
)مع انتاج حلقة يف 

ال�ستوديو(

مركز تطوير 
الإعالم يف جامعة 

بريزيت
�سباط

دورة اعداد التقارير 
مركز تطوير 30مرا�سلو التلفزيونات التلفزيونية

اآذارالعالم/ غزة

فنون الت�سوير وال�ساءة
امل�سورون وفنيو 

ال�ساءة يف 
التبفزيونات 

مركز تطوير 40
ني�سانالعالم/ غزة

�سناعة الفالم الوثائقية
�سانعو افالم 
وخمرجون 

وم�سورون وفنيو 
املونتاج التلفزيوين

مركز تطوير 90
العالم/ غزة

ت�سرين 
الأول

دورة الوم�سات التلفزيونية 
T.V Spots –

بالتعاون مع هيئة مكافحة 
الف�ساد 

حمررون ومعدون 
وم�سممو دعاية 

واعالن 
30

مركز تطوير 
الإعالم يف جامعة 

بريزيت
اأيار

دورة الت�سوير التلفزيوين
املخرجون وم�ساعدو 

املخرجني وامل�سورون 
املتبدئون وفنيو 

املونتاج 
30 �ساعة تدريبية

مركز تطوير 
الإعالم يف جامعة 

بريزيت
اآب

دورة املونتاج التلفزيوين 
)مطلوب كتابة الربامج املنوي 

التدريب عليها( 

املخرجون وم�ساعدو 
املخرجني وفنيو 

املونتاج 
30 �ساعة تدريبية

مركز تطوير 
الإعالم يف جامعة 

بريزيت
ت�سرين 

الأول

مركز اإعالم 18 �ساعةمرا�سلون تقارير تلفزيونية متقدمة
اأيارالنا�سرة

دور�ت �لنوع �الجتماعي
ال�سهر املكان عدد ال�ساعات 

التدريبية الفئة امل�ستهدفة ا�سم الدورة

اآذار مركز تطوير 
العالم      30

وحدات اجلندر يف 
املوؤ�س�سات المنية 

والوزارات والهيئات  
التغطية العالمية الآمنة 
لق�سايا النوع الجتماعي 

ني�سان نقابة 
ال�سحافيني  30

حمررون ومر�سلون  
من املرئي وامل�سموع 
واملكتوب واللكرتوين

التثقيف القانوين يف  النوع 
الجتماعي 

اآب مركز تطوير 
العالم/ غزة 30 حمررو ومرا�سلو و�سائل 

العالم املحلية
التثقيف القانوين يف  النوع 

الجتماعي

اآب مركز اإعالم 
النا�سرة 6 تعامل الإعالم العربي مع 

الق�سايا اجلندرية 

دور�ت �الذ�عة
عدد ال�ساعات الفئة امل�ستهدفةا�سم الدورة

ال�سهراملكانالتدريبية

الإذاعيون العاملون يف الإذاعات الق�سة الإذاعية
املحلية 

30 �ساعة 
تدريبية )مع 
انتاج ق�سة 

اذاعية(

مركز تطوير 
الإعالم 

يف جامعة 
بريزيت

اآذار 

برامج اجلمهور 
مقدمو ومعدو الربامج 

ال�سباحية املوجهة للجمهور 
وتتعامل مع م�ساكلهم وق�ساياهم 

30 �ساعة 
تدريبية 

حمافظات 
حزيران �سمال ال�سفة 

مقدمو الربامج والن�سرات يف فن التقدمي الذاعي
مركز تطوير 30الذاعات املحلية

ايلولالعالم/ غزة

ال�سبوتات الإذاعية 
بالتعاون مع هيئة 

مكافحة الف�ساد

معدو وحمررو الربامج 
وم�سممو الدعاية والعالن 

الذاعي 
مركز تطوير 30

اأيارالإعالم/ غزة

دور�ت �ل�سحافة و�العالم �جلديد
الفئة امل�ستهدفةا�سم الدورة

عدد 
ال�ساعات 
التدريبية

الشهراملكان

اعداد التقارير القت�سادية
ال�سحافيون الراغبون 

يف التخ�س�س بال�سحافة 
القت�سادية

30
مركز تطوير 

العالم/ 
غزة

شباط

مشروع التثقيف االعالمي:

األسبوع األول: وسائل اإلعالم 
االجتماعية- االستراتيجية 

واألدوات 

األسبوع الثاني: التعبئة 
والمناصرة في وسائل اإلعالم 

األسبوع الثالث: أخالقيات 
اإلعالم ومدونات السلوك 

المهنية 

الصحافيون  
المحليون والخريجون 
الجدد، والعاملون 

في المنظمات غير 
الحكومية، وفي 

الوزارات والبلديات 
من مدرسين وموظفي 

اتصاالت

30

30

30

جامعة بيت 
آذارحلم

ال�سحافيون العاملون يف املمار�سات الف�سلى للعمل ال�سحايف
30و�سائل العالم

مركز تطوير 
العالم/ 

غزة
أيار

النفوجرافيك يف ال�سحافة
ال�سحافيون واملحررون 
وامل�سممون يف ال�سحف 

واملواقع اللكرتونية
40

مركز تطوير 
العالم/ 

غزة
حزيران 

حمررو ومقدمو ومرا�سلو اللغة العربية والنحو لل�سحافيني
30مواقع و�سائل العالم

مركز تطوير 
العالم/ 

غزة
تشرين 
الثاني

مشروع التثقيف االعالمي:

األسبوع األول: وسائل اإلعالم 
االجتماعية- االستراتيجية 

واألدوات 

األسبوع الثاني: التعبئة 
والمناصرة في وسائل اإلعالم 

األسبوع الثالث: أخالقيات 
اإلعالم ومدونات السلوك 

المهنية 

الصحافيون المحليون 
والخريجون الجدد، 

والعاملون في 
المنظمات غير 
الحكومية، وفي 

الوزارات والبلديات 
من مدرسين وموظفي 

اتصاالت

30

30

30

جنني

مشروع التثقيف االعالمي:

األسبوع األول: وسائل اإلعالم 
االجتماعية- االستراتيجية 

واألدوات 

األسبوع الثاني: التعبئة 
والمناصرة في وسائل اإلعالم 

األسبوع الثالث: أخالقيات 
اإلعالم ومدونات السلوك 

المهنية 

الصحافيون المحليون 
والخريجون الجدد، 

والعاملون في 
المنظمات غير 
الحكومية، وفي 

الوزارات والبلديات 
من مدرسين وموظفي 

اتصاالت

30

30

30

بيت حلم

مشروع التثقيف االعالمي:

األسبوع األول: وسائل اإلعالم 
االجتماعية- االستراتيجية 

واألدوات 

األسبوع الثاني: التعبئة 
والمناصرة في وسائل اإلعالم 

األسبوع الثالث: أخالقيات 
اإلعالم ومدونات السلوك 

المهنية 

الصحافيون المحليون 
والخريجون الجدد، 

والعاملون في 
المنظمات غير 
الحكومية، وفي 

الوزارات والبلديات 
من مدرسين وموظفي 

اتصاالت

30

30

30

مركز 
تطوير 
اإلعالم/ 
جامعة 
بيرزيت

مركز اإعالم 18الكتابة ال�سحافية املتقدمة
حزيرانالنا�سرة

دور�ت طلبة بكالوريو�س
�الإعالم يف جامعة بريزيت

عدد ال�ساعات 
التدريبية مكان النعقاد التاريخ  الدورة 

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت اآذار التقارير ال�سحافية

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت ني�سان اإنتاج التقارير التلفزيونية 

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت اأيار تقنيات التلفزيون 

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت ت�سرين الأول الكتابة الإعالمية باللغة 

الإجنليزية 

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت ت�سرين الثاين دورة يف الربامج الإذاعية 

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت كانون الأول

ال�سحافة القت�سادية:
اخلرب واملقابلة والتقرير 

القت�سادي 

30 مركز تطوير الإعالم/ جامعة 
بريزيت

كانون الثاين 
2017

ال�سحافة الريا�سية:
اخلرب واملقابلة والتقرير 

الريا�سي

دورة للعاملن يف دو�ئر 

�إعالم منظمة �لتحرير �لفل�سطينية:

عدد ال�ساعاتمكان النعقادعنوان الدورة

مركز تطوير الإعالمالناطق الإعالمي )امل�ستوى الثاين(
30جامعة بريزيت

دور�ت �ملركز 2016


