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16 �سفحة

 منتصر حمدان

◄التتمة 13

�سالم العال
عال من بلدنا، عمرها 40 �سنة، وفوقها ب�سع �سنني. وهي جميلة وت�سع منديلها الأ�سود بطريقة اجلدات، مربوًطا اإىل الوراء، وتهز راأ�سها حال انتهت 

من ربطه؛ لتتاأكد اأنه يف الو�سع الذي تريده. 
عال ل تفهم يف ال�سيا�سة، كما تقول، اإل اأنني اأراقبها اإذا قالت واإذا غ�سبت واإذا طالبت واإذا �سخرت، واأدرك اأنها تفهم ال�سيا�سة متام الفهم.

عــال تقــول بب�ساطة الأمهات: ل اأريد اأن اأخاف اإذا منت اأو �سحــوت اأو خرجت اأو دخلت. اأريد قرب خماويف مرة واحدة واإىل الأبد. واأريد �سالًما ي�سع 
قبالته على وجنتنا م�ساًء ليقول لنا: ت�سبحون على وطن، وطن فيه نحن باأمان.. فقط باأمان.

رئي�سة التحرير

 نادر الصفدي

املبادرة الفرن�سية.. حماولة لتحريك عملية ال�سالم املتكل�سة

لقاء متوقع بني الطرفني يف اأبريل

ك��������ي��������ف ط����������������وت ح��������م��������ا���������س خ��������الف��������ات��������ه��������ا م������������ع م�������������س������ر؟

حاولــت حركــة حما�س من خــالل زيــارة وفدها املفاجئــة اإىل القاهــرة تدارك 
اخلالفــات التــي تفجرت بعد اتهام وزيــر الداخلية امل�ســري ال�سريح للحركة 
بال�سلــوع يف اغتيــال النائب العــام ال�سابق، فكيف طوت حما�ــس خالفاتها مع 

م�سر؟
جهــد حما�ــس لل�سيطــرة على التوتــر مع م�ســر قبل و�سولــه نقطة الالعــودة جاء 
بتدخل عربي كبري، خا�سة من ال�سعودية، حيث �سرح اأحد قادة احلركة باأن خادم 

احلرمني امللك �سلمان تدخل �سخ�سياً لل�سماح لوفد حما�س بالتوجه اإىل القاهرة.
وخالل ثالثة لقاءات "�سرية" ُعقدت بني وفد حما�س وامل�سوؤولني يف جهاز املخابرات 
امل�ســرية، مت بحث ملفات، اأبرزها "العالقة بني حما�س وم�سر، وح�سار قطاع غزة 

واإعماره، وامل�ساحلة، ومعرب رفح".
بدوره، اأو�ســح زياد الظاظا، ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س لـ "احلال"، اأن 
حركته توجهت "اإىل القاهرة، لو�سع امل�سوؤولني امل�سريني يف �سورة موقف احلركة 

جتاه م�سر، و�سيا�ستها يف التعامل مع �سوؤون اأي دولة عربية".
وقــال الظاظــا: "الزيــارة كانــت خطــوة يف غايــة الأهمية، قبــل و�ســول العالقات بني 
اجلانبني لطريق م�ســدود، خا�سة اأن الإعالم امل�سري ا�ستغل اتهامات وزارة الداخلية 

�سد حما�س، للت�سهري باحلركة وقلب احلقائق وتهييج الراأي العام �سدها".
كمــا اأو�ســح اأن "اللقــاءات الثالثــة التــي ُعقــدت يف القاهــرة كانــت اإيجابيــة جدًا، 
وا�ســتطاعت حما�س تو�ســيح وجهة نظرها للجانب امل�سري، �ســواء بالنفي القاطع 
لتدخلها بال�سوؤون امل�ســرية الداخلية، اأو تهمة م�ساركتها يف اغتيال النائب امل�سري 

بركات".
ولفــت الظاظا اإىل اأن "ملفات اأخرى مت بحثها يف القاهرة، ومنها امل�ســاحلة الداخلية 
املتعرثة مع حركة فتح والتي تتو�سط فيها القاهرة، وت�سهيل تنفيذ م�ساريع الإعمار 

يف قطاع غزة، و�سبل حتريك اجلهود الر�سمية لإعادة فتح معرب رفح الربي".

�سفحة جديدة
ــا موقــف حركتــه، واللقاءات  وح�ســب الظاظــا، فــاإن "اجلانــب امل�ســري تفهــم كليًّ
ا�ستطاعت اأن تفتح �سفحة جديدة يف العالقات بني حما�س وم�سر، مبا يخدم الق�سية 
وامل�ســروع الوطني الفل�سطيني، وخا�ســة قطاع غزة، و�سبل التخفيف من احل�سار 

الذي يتعر�س له للعام العا�سر على التوايل".
وب�ســوؤال "احلال" حول و�ســع م�ســر �ســروطاً على حما�س مقابل حت�سني العالقة، 
رف�ــس الظاظــا فكرة احلديث عن اأي �ســروط و�ســعت على طاولة النقا�ــس، موؤكدًا 
اأن اللقــاء كان "اأخويــاً واإيجابيــاً، واأن الأيام املقبلة �ست�ســهد انفراجة يف العالقات، 

واأن الت�سالت ال�سيا�سية والأمنية �ستتوا�سل مع م�سر، حلل اأي خالفات قائمة اأو 
حماولت لتعكري �سفو العالقة التي بنيت من جديد بعد الزيارة الأخرية للقاهرة".

وعلــق رئي�س وفد حما�س للقاهرة، مو�ســى اأبــو مرزوق، بالقول اإنهــا "زيارة لها ما 
بعدها". ما ي�ســري اإىل حت�سن العالقات بني الطرفني بعد اأ�سهر من القطيعة والتوتر، 

بينما يبقى الرهان على ترجمة ذلك فعاًل.
ومبجرد اأن انتهت الجتماعات التي عقدت يف مقر املخابرات امل�ســرية، اأ�سدر خليل 
احلية ع�ســو املكتب ال�سيا�ســي للحركــة بياناً اأكد فيه اخلطوط العري�ســة التي تهم 
م�ســر، ويف مقدمتهــا احلفاظ علــى الأمن امل�ســري، واإدانة الغتيالت ال�سيا�ســية، 
خ�سو�ســاً اغتيــال النائــب العام ه�ســام بركات الذي يعــد تغريًا مفاجئــاً يف مواقف 
حما�س جتاه م�سر، مع مطالبة بالتخفيف من معاناة قطاع غزة، من خالل فتح معرب 

رفح.
و�ســدد احلية على اأن حركته "لن ت�ســمح باأي حال اأن ينطلق من غزة ما ي�ســر باأمن 
م�ســر و�ســعبها"، قائاًل: "نوؤكد واجبنا جتاه حماية احلدود بني قطاع غزة وم�سر، 

واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة يف �سبيل ذلك"، يف اإ�سارة اإىل ملف �سيناء الأمني.
لكــن دبلوما�ســياً م�ســرياً "مطلعــاً" على نتائــج لقاءات حما�ــس يف القاهــرة، قال اإن 
"حديث حما�س الكبري عن اأن اللقاء كان اإيجابياً مع امل�سوؤولني يف جهاز املخابرات 

امل�سرية، اأمر مبالغ فيه".

◄التتمة 13

تاأتي معركة اإخراج املبادرة الفرن�سية التي طرحت للتداول يف اإطار حماولة البحث عن حمطة 
جديدة من اأجل اإحياء عملية ال�ســالم "املتكل�سة" منذ �سنوات، وت�ستد و�سط حماولت حلرف 
م�سارها، حيث بات الغو�س يف بحث املقرتحات الفرن�سية والت�ساور حولها بدًل من "املبادرة" 
يعك�ــس حالــة تخبط دبلوما�ســي و�سيا�ســي على امل�ســتوى الدويل، بعــد الإعالن الفل�ســطيني 
الر�ســمي املوافقة على املبادرة الفرن�ســية لعقد موؤمتر لل�ســالم، وا�سرتاط العرتاف الفرن�سي 

الدراماتيكي بالدولة الفل�سطينية يف حال ف�سل هذا املوؤمتر يف حتقيق نتائجه.
القيادة الفل�ســطينية اأعلنت يف وقت �ســابق التزامها مبا قدم من اأفكار فرن�ســية من �ســاأنها 
العمــل علــى اإطــالق عملية ال�ســالم وبــدء املفاو�ســات لإنهاء الحتــالل، واإقامــة الدولة 
الفل�سطينية امل�ستقلة واملتوا�سلة جغرافيًّا يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة والقد�س �سمن 
مفهوم حل الدولتني، يف حني ان مواقف ا�سرائيلية وامريكية عار�ست مثل هذه الفكار او 
حتى عقد موؤمتر دويل لل�سالم، م�سككة يف فاعلية التم�سك بحل الدولتني يف الفرتة الراهنة.
وتتحمل الإدارة المريكية كامل امل�ســوؤولية عن اإخفاق عملية ال�ســالم يف الو�سول اإىل 
نهايتهــا وفق مــا مت التفاق عليــه يف موؤمتر مدريد ومــا تبعته من اتفاقيات �سيا�ســية 
ا بكل جهدها و�ســغوطها  باقامــة دولة فل�ســطينية وعا�ســمتها القد�س، وت�ســعى حاليًّ
ال�سيا�ســية واملاليــة وا�ســتخدام النفــوذ، لتحويــل مــا اأطلــق عليهــا ا�ســم "املبادرة 
الفرن�سية"، اإىل جمرد حقنة وهمية كونها تدرك اأن عقد موؤمتر �سالم جديد يعني ف�سح 
عورتها ازاء ممار�ســتها النحياز اخلفي والعلني ل�سالح الحتالل وكيانه املتج�سد يف 
دولة ا�ســرائيل، كما انها تدرك اأن جناح عقد مثل هذه املوؤمتر ي�ســاهم يف حترير عنق 
عملية ال�سالم من قب�سة المريكيني ل�سالح تدويل رعاية عملية �سالم حقيقية وجدية 

تنهي الحتالل وحتقق الهداف الوطنية امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني.
ويرى امني عام املبادرة الفل�سطينية، د. م�سطفى الربغوثي، اأن هناك تراجعا حقيقيا 
من قبل الفرن�ســيني عن طرح املبادرة والقبول بفكرة تغري م�سارها للحديث عن اأفكار 
ومقرتحات، وبالتايل الرتاجع ال�ســمني عن فكرة العرتاف بالدولة الفل�سطينية بعيد 
عقــد املوؤمتــر الدويل الذي تقرتحه فرن�ســا، وقــال: "الهدف الفل�ســطيني من وراء عقد 
املوؤمتــر للــدويل لل�ســالم هو انهــاء الحتــالل ونيل اعرتاف فرن�ســا بهــذه الدولة، لكن 
هنــاك تراجع وا�ســح من قبل الفرن�ســيني باحلديث عن اأن مو�ســوع الدولة �ســيكون 
حمط تفاو�س اجلانبني الفل�ســطيني وال�سرائيلي، اإ�سافة اإىل تراجعهم عن العرتاف 

الدراماتيكي بالدولة الفل�سطينية يف حال ف�سل املوؤمتر".
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 أمير حموري*

 مي أبو حسنين

تاأتــي ق�ســية احتجاز جثامني ال�ســهداء �ســمن اإطــار العقاب 
اجلماعي الذي ميار�ســه الحتالل بحق �ســكان القد�س املحتلة، 
فريف�س ت�سليم جثامني ال�سهداء لعوائلهم، وان قبل بالت�سليم، 
فاإنه يفر�س �سروطا قا�سية تتمثل مبحدودية امل�سيعني وفر�س 
غرامة مالية عالية ت�سل اىل ع�سرات اآلف ال�سواقل، ك�سمانات 

لعدم الخالل بالأمن خالل ت�سييع اجلثمان.
ول يقت�ســر العقــاب اجلماعــي الــذي ميار�ســه الحتالل بحق 
عوائل ال�ســهداء على احتجاز جثامني ابنائهم فح�ســب، بل اإنه 
يحملهم م�سوؤولية ا�ست�سهاد ابنائهم وميار�س بحقهم اجراءات 
اجرامية من هدم للبيوت وا�ستدعاءات للتحقيق و�سحب اقامة 
وهويات، عدا عن الأ�ســرار القت�سادية والنف�سية التي تلحق 

بالعائلة نتيجة هو�س الحتالل غري امل�سبوق.
وعــن هــذا الواقع، يقــول والد ال�ســهيد بهــاء عليــان املحتجز 
جثمانــه منذ اكــرث من 130 يوما، املحامي حممــد عليان: "ثمة 
اإجراءات تع�سفية يرتكبها الحتالل بحق عوائل ال�سهداء منها 
ا�ســتدعاء افراد عائلة ال�ســهيد للتحقيق معهم، وهذا حدث مع 
ابني �ســقيق ال�ســهيد بهاء، اذ مت احتجــازه يف ذات اليوم الذي 

ا�ست�سهد فيه بهاء ملدة ا�سبوع رغم فقدانه اخاه".
واأ�ساف عليان: "احتجاز اجلثمان هو اجراء تع�سفي، ويدخل 
العائلــة باملعانــاة فــور و�ســولها خــرب ا�ست�ســهاد ابنهــا، كما 
حتتجــز �ســلطات الحتالل اجلثمــان يف ثالجة بدرجــة حرارة 
منخف�ســة جــدا، وقد تطول مــدة الحتجاز كما هــو احلال مع 
ال�سهيد البهاء الذي ل يزال حمتجزا، ا�سافة اىل 8 من رفاقه".

وتابــع: "هذا الجــراء موؤمل جــدا للعائلة التي تبقــى يف حالة 
موت يومي وعزاء دائم وتبقى غري م�ســتقرة تنتظر روؤية ابنها 
حلظــة بلحظــة وتقاتــل قانونيا و�ســعبيا واعالميــا، كما تبقى 

العائلة م�سغولة بحالة ال�ست�سهاد طاملا انه مل يدفن".

=هدم البيوت و�سحب االقامات
يقول والد ال�ســهيد عليان: "ان هدم البيت ياأتي �ســمن �ســياق 
العقوبــات اجلماعية، اذ انهم يقتلــون ابناءنا ويهدمون بيوتنا 
ويجعلوننــا نعي�ــس يف العــراء، ان هــدم البيــت يعني ت�ســريد 
العائلــة وحتطيم كل ذكرياتها وما�ســيها، ويجعلها تبحث عن 

حياة جديدة".
واكــد "ان هــدم البيت الــذي مت بعد ا�ست�ســهاد بهاء ب�ســهرين 
كان بقرار من قائد املنطقة الداخلية ومتت امل�ســادقة عليه من 
حمكمــة العدل العليا، رغــم ان البيت للعائلة وبهاء كان يعي�س 
يف غرفة �ســغرية مــن ذلك البيت، واننا قدمنا التما�ســا قانونيا 
للمحكمة ومت رف�سه، وهذا الجراء من ال�سا�س هو غري قانوين 
وهو يعتمد على قانون الطوارئ الربيطاين امللغى يف ا�ســرائيل 

ول ي�ستخدم ال �سد الفل�سطينيني". 
وا�ساف: "ان الجراء املنتظر الن هو مو�سوع �سحب الهويات 
والقامــات، اذ ان هناك تلميحات من الحتــالل بهذا الأمر، وان 
والدة ال�ســهيد بهاء من ال�سفة الغربية وتقيم يف القد�س مبوجب 
ت�ســريح اقامة "مل �سمل" وا�ست�ســهاد بهاء �سيوؤثر على و�سعها 

القانوين وقد يتم �سحب القامة منها يف اأي وقت".

االلتما�سات هي الطريق الوحيد
ويوا�ســل والد ال�ســهيد قائال: "نحن نعمل على عدة م�ستويات 
من اجل ا�ســرتداد اجلثامــني، ومنها القانــوين، اذ نقوم بتقدمي 
التما�ســات للنيابــة العامة واملحاكم ال�ســرائيلية، وحتى الن 
مل ي�ســدر عن هذا ال�ســبيل اأي نتيجة، اذا ان احتجاز اجلثمان 
ومنع ت�ســليمه هو قرار �سيا�ســي بامتياز ل عالقة له بالق�ساء، 
فالق�ساء ال�سرائيلي كما هو معروف يتبع للم�ستوى ال�سيا�سي 
والأمنــي، كما انه يقتنع بال�سيا�ســات الأمنية والتربيرية حتى 

لو كانت خمالفة حلقوق الن�سان والقانون الإ�سرائيلي".
وا�ســاف عليــان: "علــى امل�ســتوى ال�ســعبي هنــاك خمــول يف 
مطالبــة القوى ال�ســعبية باجلثامــني، لن مو�ســوع اجلثامني 
طال، وبعد ت�ســليم جثامني ال�ســفة، بقيت القد�ــس وحدها، اذ 
ان احلــراك يف القد�ــس خامل لأ�ســباب تتعلق بالو�ســع الأمني 
يف منطقــة القد�س، اأما على امل�ســتوى ال�سيا�ســي فــكان لنا لقاء 
مــع الرئي�س ابــو مازن ووعــد بالعمل على الفــراج عن جميع 
اجلثامني والعمل ب�ســكل حثيث يف هذا املو�ســوع، وبالفعل مت 
بعــد ذلك الفــراج عن جثمان ال�ســهيد احمد ابو �ســعبان ولكن 
ب�ســروط قا�ســية جدا هــي دفع 20 الف �ســيقل والدفــن مت ليال 
يف ال�ســاعة الثانية ع�ســرة بح�ســور 14 �سخ�ســا فقــط، وهذه 
ال�ســروط غري ان�ســانية وموؤملة، اذ انه من املوؤمل جدا ت�ســييع 

جثمان �سهيد بهذا العدد املتوا�سع جدا من امل�سيعني".

موقف الف�سائل �سعيف
وعن موقف الف�ســائل ال�سيا�سية من ق�ســية احتجاز اجلثامني 
يقول املحامي عليان: "مل اأحلظ اأي حراك من القوى ال�سيا�سية 
ب�ساأن مو�ســوع اجلثامني، حتى اننا مل نتلق منهم اأي ات�سال، 
كمــا ان الف�ســائل الوطنيــة لي�ســت متخلفة فقط عن مو�ســوع 

ا�ستعادة اجلثامني بل اي�سا عن الهبة ال�سعبية احلالية".
وي�سيف عليان: "الهبة حراك �سعبي بامتياز ول عالقة للف�سائل 
به، ورمبا يكون هناك بع�س ال�ســخا�س من القوى ال�سيا�ســية 
ي�ساركون ب�سفتهم ال�سخ�سية، ولكن الف�سائل متخلفة عن هذه 
امل�ساركة رمبا لن هذه الهبة مل تكن يف ح�ساباتهم ومل تكن هذه 
الف�ســائل م�ســتعدة لهذا ال�ســتباك، وبالتايل كان هناك ق�سور 

وا�سح يف هذه الهبة من قبل الف�سائل".
واأنهــى عليان حديثــه بالرد على وزير ماليــة حكومة الحتالل 

الــذي �ســرح بــان ما يدفــع ال�ســبان الفل�ســطينيني للمــوت هو 
و�ســعهم القت�ســادي ال�ســيئ بالقــول: "ان منط ال�ســهداء يف 
هذه الهبة هو عك�س قوله متام، اذ انه من درا�ســة ل�سخ�ســيات 
ال�ســهداء يف هــذه الهبــة ل يبــدو ان الو�ســع القت�ســادي هو 
ال�سبب اذ ان هناك الطالب واملثقف والعامل وال�سرطي، ومثال 
ذلك ال�ســهيد بهاء الذي كان و�ســعه القت�سادي جيدا جدا كما 
كان لــه الكثري من الحالم ولي�س هناك اأي �ســبب يدفعه لتنفيذ 
عملية بل كان لديه كل الأ�سباب للتم�سك باحلياة ولكن ما دفعه 

لذلك هو وجود الحتالل".

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حممد عليان.. حرقة على بهاء وعلى �سهداء القد�س املحتجزة جثامينهم

كل مــرة تتجــدد فيهــا الأحاديــث عــن �ســماح اإ�ســرائيل ببناء 
مطــار وميناء يف غزة، يختلف املحللون وال�سا�ســة على حتديد 
الهــدف، هل هــو اإن�ســاين للخروج من احل�ســار، اأم اإ�ســرائيلي 

لعزل غزة وجعلها دولة منف�سلة؟
يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�ســي اأكــرم عطا اهلل اإن الوحدة بني 
ال�ســفة وغزة تال�ست مع الزمن، معتربًا اأن احلديث عن ميناء 

ومطار يف ظل غياب الوحدة �سيعزز النق�سام.
لكــن عطا اهلل يرى، يف حديث لـ"احلال"، اأن "غزة اأمام خيارين 
اأحالهمــا مر: املطالبة مبينــاء ومطار باملعنى الإن�ســاين ولكنه 
وطنيــاً يف�ســل القطاع، والآخــر األ يقام مينــاء ومطار وتبقى 

حماولت الوحدة، ولكنها تق�سي على ال�سكان اإن�سانياً".
ويتفــق اأ�ســتاذ العلــوم ال�سيا�ســية يف جامعــة الأزهــر بغــزة 
اإبراهيــم اإبرا�ــس مع ذلــك قائاًل "مــا يجري منــذ 2007 وحتى 
اليوم ي�ســب يف هذا الجتاه، بعجز حكومــة الوفاق عن القيام 

مبهامها ووجود حكومة اأمر واقع يف غزة"، على حد قوله.
بدوره، ينفي رئي�س حترير جريدة فل�سطني، املقربة من حركة 
حما�ــس م�ســطفى ال�ســواف، لـــ "احلــال" اأن "تكــون احلركة 

تنادي بخيار دولة غزة".
اأمــا القيــادي البــارز يف حركــة حما�ــس اأحمد يو�ســف في�ســف 
احلديــث عن م�ســروع دولة غــزة بـــ "الدعاء الذي يــروج له 
البع�ــس" موؤكــدًا اأن الفكرة غــري مطروحة من جانــب قيادات 
احلركــة ومفكريها. ويعتقد هذا القيــادي البارز اأن غزة "متثل 
مركز الثقل يف امل�سروع الوطني، وبالتاأكيد فاإن احلديث ير�سخ 
ابتعاد غزة عن ال�سفة ح�سب التفكري ال�سرتاتيجي ال�سهيوين، 

ما يعني �سياع الق�سية".
ويوؤكــد القيــادي البارز يف اجلبهة ال�ســعبية لتحرير فل�ســطني 
كايــد الغــول لـ"احلــال" اأن "انف�ســال غــزة عن ال�ســفة هدف 
اإ�ســرائيلي وقــد ا�ســتخدمت اأدوات عديدة لتكري�ســه بالتدخل 
لإنهــاء جهــود امل�ســاحلة، وابتعــاث تــوين بلــري وغــريه مــن 
الأوروبيني لإيجاد حلول تخفف احل�ســار مقابل ثمن �سيا�ســي 

متمثل بهدنة م�سروطة".

ق�سور اأم ا�سرتاتيجية؟
وعــن "خطورة املو�ســوع"، يقول الغــول اإنهــا "تكمن يف عدم 
روؤية حما�س لالأبعاد ال�سيا�ســية من وراء املواقف الإ�سرائيلية 
الكامنة باإغالقها تدريجياً املنافذ مع الأرا�ســي املحتلة عام 48 
بالتــوازي مــع �سيا�ســتها ال�ســتيطانية يف ال�ســفة والتهويدية 
يف القد�ــس وبالتــايل تفر�س الأمــر الواقع با�ســتحالة قيام دولة 
فل�ســطينية هناك وما تبقى من الكيان الفل�ســطيني فقط يف غزة 

مهما كانت الت�سمية".
وي�ســيف اأنهــا "�ســتكون يف اإطــار حــل اإقليمــي ميكــن بلورته 
بت�ســويات بوؤر ال�ســراع يف املنطقة، مع ن�سج اإ�سرائيل عالقات 
تطبيعية مع دول عربية ما يوفر عوامل م�ســاعدة لل�سغط على 

الفل�سطينيني لتكري�س م�سروع الف�سل".

تربيرات املطار
من جانبه، يعود اأحمد يو�ســف ويوؤكد اأن "اإن�ساء ميناء ومطار 

ياأتي يف �سياق البحث عن و�سائل للبقاء وال�سمود".
وي�ســيف اأن "قناعــة الإ�ســالميني يف القطــاع مل تتغــري نحــو 
امل�ســروع الوطني بدولة فل�ســطينية مــن النهــر اإىل البحر لكن 
مــع تعقد الظروف الإقليمية والدولية مت القبول مرحلياً بدولة 

على حدود 67".
فيمــا يربر ال�ســواف اإن�ســاء مينــاء ومطار يف غــزة ببقاء غزة 
اإ�سرائيل وح�سار م�سر"، على حد قوله. "بعيدة عن ح�سار 
مــن جانبــه، يوؤكد عطــا اهلل اأن املخططــات الإ�ســرائيلية تتعلق 
بالبعــد الدميغــرايف منذ بدايــة الثمانينيــات وترجمت من خالل 
م�ســاألتني تهجري يهود الحتاد ال�ســوفياتي اإىل الداخل وباملقابل 
اإخراج غزة من ح�سابتها ما يوؤكد اأن م�ساألة الف�سل خمطط لها".
بينما يــرى ابرا�س اأن اأي حديث عن حل باإن�ســاء ميناء ومطار 
ل بد اأن تفاو�س عليه منظمة التحرير وال�ســلطة ولي�س حما�س 

بطرق غري مبا�سرة بو�ساطة تركية اأو قطرية مع اإ�سرائيل.
ويختلــف يو�ســف مع ابرا�ــس ب�ســاأن منظمة التحريــر قائاًل اإن 
"املنظمــة غري موجودة يف �ســاحة الفعل بل اأ�ســبحت جمرد 

عنوان ومن يقرر هو الرئي�س حممود عبا�س املتفرد يف �ســناعة 
القرار ال�سيا�سي"، وفق ت�سريحه لـ "احلال".

البديل؟
لكن ابرا�س الذي اأعّد �سل�سلة مقالت بعنوان "ممكنة امل�ستحيل 
وم�ســتحيل املمكــن" اأن البديــل الوطنــي لإجها�ــس م�ســروع 
"باإعادة النظر يف كل اتفاقيات ال�ســنوات  "دولــة غزة" يكمن 
املا�ســية بدءًا من اأو�سلو اإىل النق�ســام لأنه ثبت اأن هناك خلاًل 

ا�سرتاتيجياً لدى منظمة التحرير وال�سلطة وكذلك حما�س".
من جانبه، يرى عطا اهلل اأن البديل يتمثل اإما بحل كل ال�سلطات 
واإعادة الأمور اإىل طبيعتها الأوىل بدون عبء ال�سلطة يف ال�سفة 

وغزة، واإما اإجراء انتخابات وت�سكيل نظام �سيا�سي موحد. 
اأما ال�سواف فيوؤكد اأنه يتمثل باإعادة الوحدة لل�سعب من خالل 

تنفيذ اتفاق امل�ساحلة واإعادة ترميم منظمة التحرير.
وي�ســدد يو�ســف علــى اأن "النخبة تطــرح اأفكارًا لكن ال�ســاحة 
ال�سيا�ســية تخلو من رجل ر�ســيد يعمل علــى اإحباط خمططات 
الحتالل"، منوها اإىل اأن "اأولوية خيار امل�ساحلة والذهاب اإىل 

انتخابات توؤدي لوحدة ال�سف".
بدوره يوؤكد الغول اأن "اإنهاء النق�ســام ب�سكل �سريع والتفاق 
على برنامج �سيا�سي يعيد العتبار لطابع ال�سراع مع الحتالل 
بتبنــي كافة خيارات املقاومة حتت حكــم قيادة وطنية يجري 

متثيلها يف اإطار املنظمة بعد بنائها ب�سكل دميقراطي".

ميناء غزة ومطارها.. هدف اإن�ساين اأم اإ�سرائيلي؟
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على مدى �ســبعني عاماً، متيزت العالقة بني فل�ســطني وقرب�س 
كانــت  فكلتاهمــا  ال�سيا�ســي،  والتحالــف  الوثيقــة  بال�ســداقة 
م�ســتعمرة بريطانية، وكلتاهما عانت من ال�سيطرة الربيطانية 
التــي اأنتجــت وطنــني منق�ســمني. فمــا الــذي حدث فجــاأة وما 
الــذي غري الو�ســع وجعــل اليونان وقرب�س تدخــالن يف حوار 
ا�ســرتاتيجي مــع ا�ســرائيل، وحت�ســنان العالقة فجــاأة مع تل 
ابيــب؟ وما الذي يجري الن بني فل�ســطني واليونان وقرب�س: 
هل ظلت العالقات عادية ام ان الفتور وادارة الظهر �ســيكونان 

�سيد املوقف منذ الن ف�ساعدا؟
ك�سف ع�ســو اللجنة املركزية حلركة “فتح” مفو�س العالقات 
الدولية نبيل �ســعث لـــ “احلال” اأن �ســفريي قرب�س واليونان 
اأكدا مواقف بلديهما الثابتة جتاه الق�سية الفل�سطينية وحقوق 
ال�سعب الفل�ســطيني يف احلرية وال�ســتقالل. وقال اإنه تباحث 
مع �ســفري جمهورية قرب�س �ســافا�س فالدميريو و�ســفري دولة 
اليونــان لــدى فل�ســطني جريجيو�س حــول العالقــات الثنائية 
والتطــورات ال�سيا�ســية. واأو�ســح �ســعث اأن مواقــف قرب�س 
واليونــان التاريخيــة لــن تتغري جتــاه الق�ســية الفل�ســطينية 
وحتديدا يف مو�ســوع ال�ستيطان من حيث اعتباره غري �سرعي 
وحــق الفل�ســطينيني يف اإقامــة دولة فل�ســطينية م�ســتقلة على 
حدود عام 1967 وعا�ســمتها القد�س ال�سرقية، ا�سافة لدعمهم 
يف حتقيق انت�ســار لل�سعب الفل�ســطيني يف حقوقه كاملة واأنهم 

�سيكونون اإىل جانبه يف كافة القرارات الدولية.
ودعا �ســعث اليونان اإىل العرتاف الر�سمي بدولة فل�سطني بعد 
تو�ســية برملانها بذلك يف كانون الأول املا�سى بالرغم من تاأكيد 
�ســفري اليونان مواقف بالده الثابتة جتاه الق�سية الفل�سطينية. 
و�ســرح اأن ال�ســفري القرب�ســي �ســعى نحو فتح اأبواب جديدة 
للعالقــات الثنائيــة مــع فل�ســطني مــن خــالل تبــادل الوفــود 

والزيارات ال�سيا�سية والأكادميية والقت�سادية وال�سياحية.
واأ�ســاف �ســعث اأن العالقــة بني فل�ســطني وقرب�ــس واليونان 

قدميــة وتعــود اىل وقــت قــدمي، وهــي مبنيــة علــى امل�ســاعر 
والتجارب امل�ســرتكة يف التحرر وال�ســتقالل والوحدة والقيم 
واملبادئ الأخالقية. وتعليقا على تغيري العالقات بني البلدين 
ب�ســبب العالقات القت�سادية اجلديدة مع تل ابيب، قال �سعث 
انه ينبغي األ ن�ســمح للمكا�سب القت�سادية على املدى الق�سري 
بــاأن ت�ســر بهــذه العالقــة العميقة والثمينــة، ال اأنــه عرب عن 
ا�ســتيائه للدور ال�ســلبي الــذي لعبه وزير خارجيــة اليونان يف 
القرار الوروبي الهام الذي �ســدر يف 17 كانون الثاين املن�سرم 

حول حقوق ال�سعب الفل�سطيني وعملية ال�سالم وال�ستيطان.
وطالب �سعث ال�سعبني اليوناين والقرب�سي مبطالبة حكومتيهما 
بتعديل امل�سار وت�سحيحه حفاظا على املبادئ وامل�سالح التي 
جمعت الدولتني مع املنطقة وال�ســعوب العربية وال�ســالمية، 

والتزاما باملواقف الوروبية من الق�سية الفل�سطينية.
ويف لقــاء “احلــال” مع  �ســفري دولة فل�ســطني باليونان مروان 
طوبا�ســي، اأكد ثبات موقــف اليونان وقرب�س مــن تاأييد اإقامة 
الدولة الفل�ســطينية وعا�ســمتها القد�س. وقال “ان الدليل على 
ذلــك هــو ا�ســدار وزارة اخلارجيــة اليونانيــة بياناً �ســحفياً 
توؤكــد فيــه عمــق العالقــات التاريخية بــني ال�ســعبني اليوناين 
والفل�ســطيني، وتو�ســح به املوقف الثابت لليونان من ق�ســية 
�ســعبنا و�ســرورة اإقامــة الدولــة الفل�ســطينية امل�ســتقلة ذات 
ال�ســيادة، وعا�ســمتها القد�س على اأ�ســا�س مبداأ حل الدولتني، 

تعي�س ب�سالم اإىل جانب دولة اإ�سرائيل.
وقال ال�ســفري طوبا�ســي ان اليونــان على ا�ســتعداد للعب دور 
الو�ســيط النزيــه يف دفع عملية ال�ســالم اىل المــام، موؤكدا على 

عمق العالقات التاريخية بني ال�سعبني اليوناين والفل�سطيني.
وا�ســاف »اجرينــا اجتماعــات متعــددة مــع احلــزب احلاكم 
»�سرييزا/ ائتالف الي�سار« وخمتلف الحزاب الخرى املمثلة 
بالربملان و�سخ�ســيات �سيا�ســية خالل الفرتة املا�سية من اجل 
و�ســعهم يف �ســورة التطــورات ال�سيا�ســية اجلاريــة وجرائم 

اليونان.. اعرتاف ب� "دولة فل�سطني" مليء بالغ�سة
 دانية دسوقي*

 دانية الماجد*

ح�سن ع�سفورنبيل �سعثمروان طوبا�سي 

الحتــالل التي تهــدد حل الدولتني وتاخــذ املنطقة اىل املجهول 
الــذي ل نريــده ومن اجــل البحث معهــم يف م�ســاألة العرتاف 
بالدولة واهمية ذلك و�ســروراتها ال�سيا�ســية والقانونية التي 
ت�ستند اىل قواعد ال�ســرعية الدولية امام النتهاكات ال�سارخة 
التي تقوم بها ا�سرائيل للقانون الدويل والقانون الدويل الن�ساين 
واتفاقيات جنيف وخا�ســة الرابعة منها بخ�ســو�س ا�ستمرار 

الحتالل وممار�سات ال�ستيطان وامل�ستوطنني الب�سعة.
وثمــن طوبا�ســي املوقــف اليوناين الر�ســمي وموقــف الحزاب 
ال�سيا�ســية التــي طاملا وقفــت اىل جانب حق �ســعبنا يف كفاحه 
العــادل �ســد الحتالل ومــن اجل حريته وا�ســتقالله، م�ســيدًا 
بالتاأييــد العــايل الذي يحظــى به الن�ســال الوطني ل�ســعبنا يف 
كافة او�ســاط ال�ســعب اليوناين ال�ســديق الذي مــا زال يحتفظ 
بذاكرة ا�ســتقبال الرئي�س ال�ســهيد يا�سر عرفات وقوات الثورة 
الفل�ســطينية  يف اثيتــا بعد خروجهم الق�ســري مــن بريوت عام 

. 1982
وقــال الكاتب ح�ســن ع�ســفور انه خــالل الأ�ســابيع الأخرية، 
ارتكبــت احلكومــة اليونانيــة اأفعال تلحق ال�ســرر بالق�ســية 
الوطنية، اأول ت�ســريح رئي�س احلكومة ت�ســيربا�س وهو يزور 
مقــر رئي�س دولة الكيان يف مدينة القد�س، اأنه “�ســعيد جدا باأن 
يكون يف العا�سمة التاريخية لدولة ا�سرائيل”. واأن موقفه ك�سر 
كل اأ�ســكال “التابو ال�سيا�ســي” الذي مت�ســكت بــه غالبية دول 

العــامل، مبا فيهــا اأمريكا وكل اوروبا بعــدم العرتاف بالقد�س 
كعا�ســمة للكيــان، لكن ال�ســاب الي�ســاري اليوناين، ك�ســر اأحد 
املحرمات يف علم ال�سيا�ســة. وقال ع�ســفور ان رئي�س احلكومة 
اليونانية مل يكتف بتلك امل�ســيبة ال�سيا�ســية فح�ســب، بل اأراد 
اكمالها برف�س حكومته اللتزام بقرار الحتاد الوروبي حول 
و�ســم املنتجات ال�ســتيطانية، الأمر الذي ميثل �سفعة حلركة 

املقاطعة للب�سائع ال�سرائيلية.
واأ�ســاف اأنه من املحزن اأن الرئا�ســة الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها 
التــي تديرهــا مل تنب�ــس بكلمــة واحــدة علــى تلــك امل�ســائب 
وجتاهلتهــا كليــا، مــع كل مــا يحمله ذلــك من خطــر كبري نحو 

امل�ستقبل.
وقال ع�سفور “لليونان م�سالح خا�سة تبحثها مع دولة الكيان 
�ســواء ما يتعلق ب�ســفقة الغاز اأو ق�ســايا اأخرى، وتلك م�سائل 
ل منلــك تعطيلهــا، لكــن منلــك احلــق يف الــرد علــى اأي موقف 
يطال الق�ســية الفل�ســطينية، فمــا بالنا والأمر يتعلــق بالقد�س 
عا�ســمة فل�ســطني ومقد�سها ال�سيا�ســي والديني. ان العرتاف 
بدولة فل�ســطني حق جــاء من قرار لالمم املتحــدة، كي ل يبدو 
الأمــر وكاأن اليونان منحت “فل�ســطني عظمــة العرتاف لتفوز 

بالتنازلت الأخطر يف القد�س واملقاطعة؟”.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

جنــاح الطــالب وانتقالهــم عــرب �ســفوف املرحلتــني الأ�سا�ســية 
والثانويــة هو موؤ�ســر مهم لــدى اأولياء اأمــور الطلبــة واملعلمني، 
ويدلــل بنظام علمي على مدى جاهزية الطالب لالنتقال من مرحلة 
تعليمية اىل اخرى مبعرفة ومهارة علمية، كما اأن ظاهرة ر�ســوب 
بع�س الطلبة هي موؤ�ســر على مدى �سعف النظام التعليمي املتبع 
يف املدار�س، ولتفادي امل�سكالت التي قد تنجم عن ظاهرة الر�سوب، 
تقر وزارة الرتبية والتعليم اتباع �سيا�سة الرتفيع التلقائي، وهي 
�سيا�ســة تقــوم على تخطي الطالب �ســفه بالرغم مــن عدم جناحه 
فيه وانتقاله اإىل ال�ســف التايل، وهذا التخطي ل يكون اإل يف حالت 
معينة، كاأن يكون الطالب ر�ســب لأكرث من مرة، واأن تكون ن�ســبة 
جناحه ميئو�ســا منها، واأن تتجاوز ن�ســبة الر�ســوب 5%. لكن هل 
يعتــرب نظام الرتفيــع التلقائي نظاما يوؤدي اإىل نتائــج اإيجابية، اأم 
نتائج �ســلبية، ام يكون �سالحا ذا حدين؟! يفيد يف بع�س املوا�سع 

ويوؤدي اىل كوارث تعليمية يف موا�سع اخرى.

بني موؤيد ومعار�س
وعن هذا املو�سوع يقول مدير الكلية الإبراهيمية يف مدينة القد�س 
اأمني البا�سا: الرتفيع التلقائي �سالح ذو حدين، فاأغلب الآراء حوله 
تتمحور حول �ســلبياته واإيجابياته، فمن جهة �ســعف الأ�ســاليب 
امل�ستخدمة يف النظام التعليمي يف املدار�س، اأدى اإىل حدوث الكثري 
من حــالت الرتفيــع التلقائــي، وتعترب املرحلــة الأ�سا�ســية التي 
يرفــع بهــا الطالب، مرحلة مهمــة من مراحل التعليــم، لأن الطالب 
يتاأ�ســ�س فيها ب�ســكل كامل ويتعلم من خاللها الكثــري من املهارات 
العلمية، فاإذا ترفع الطالب تلقائياً دون الهتمام بتح�سيله العلمي 
والأكادميــي، ف�ســيوؤثر ذلك عليه م�ســتقبلياً، و�سي�ســل اإىل مرحلة 
متطــورة مــن مراحله التعليميــة دون معرفته القــراءة والكتابة، 
فالرتفيع التلقائي ي�ســبب تراخي الطلبة وعائالتهم، فالرتفيع هنا 

خولة �سخ�سريعايدة الأ�سهبثروت زيد اأمني البا�سا

حكاية الرتفيع التلقائي يف املدار�س.. و"التدريب املهني" كتوجه بديل

م�سمون، وبالتايل ل يبذل الطالب اأي جهد كاف للتعلم.
وي�ســيف البا�ســا: »اأنا �ســد الرتفيــع التلقائــي، لأنــه يعمل على 
جتاوز الطالب ل�سفه وهو يف مرحلة اأ�سا�سية بغ�س النظر عما اإذا 
ما كان م�ستفيدا من العملية التعليمية اأم ل، ففي امل�ستقبل �ستكون 

قدراته �سعيفة وغري م�ستعد لإكمال م�سريته التعليمية بثبات«.
من جهــة اأخرى هناك من يــرى اأن اإيجابيــات الرتفيع التلقائي 
تطغى على �سلبياته، اإذ قال مدير عام املناهج يف وزارة الرتبية 
والتعليم ثروت زيد، اإنه من ان�ســار الرتفيع التلقائي ول يحبذ 
الر�سوب، ويجب عدم الهتمام باملرحلة الدرا�سية على ح�ساب 
الهتمــام بقدرات الطالب ومهاراته، فهناك من يكون يف ال�ســف 
اخلام�س مثاًل وقدراته عالية وكاأنه يف ال�ســف العا�ســر، وهناك 
من يكون يف ال�ســف العا�ســر وتكون قدراته �ســعيفة، فم�ستوى 
الطالب يتحدد مبدى مهاراته ولي�س بال�ســنوات الدرا�سية التي 

قطعها.

�سالح ذو حدين 
وهنــاك من يقول اإن الرتفيع التلقائي له �ســيئاته واإيجابياته معا، 
فتقــول مديــرة مدر�ســة الفتــاة ال�ســاملة يف مدينة القد�ــس عايدة 

الأ�ســهب: »الرتفيع التلقائي �ســالح ذو حدين، نحن �سد اأن يكون 
الطالب �ســعيفا يف مواده الدرا�ســية وكرثة ترفيعه تلقائياً �ســوف 
تزيد من �ســعفه، ولكن مــن ناحية اأخرى قد نكــون مع الرتفيع يف 
حال مل ي�ســتفد الطالب من ر�سوبه ومل يحرز اأي تقدم، فمن ناحية 

اإن�سانية يرفع«.
وتوؤكــد على ذلك اأ�ســتاذة الرتبيــة يف جامعة بريزيــت اأ. د. خولة 
�سخ�ســري، فتقول: »اأنا ل�ست مع الرتفيع التلقائي اأو �سده، فهو له 
حما�ســنه من جهة عن طريق تخفيف العبء النف�سي على الطالب، 
وم�ســاوئه من جهــة اأخرى اأن الطالب لن ي�ســتفيد ولــن يحرز اأي 

تقدم«.

امل�سكلة واحلل البديل
وعــن ت�ســخي�س ال�ســكال واقــرتاح احلــل املنا�ســب لــه قالــت 
�سخ�سري »�ســواء بالر�ســوب او بالرتفيع التلقائي لن حتل م�سكلة 
الطالب، حيث امل�ســكلة الرئي�ســية هي تاأهيل الطالــب اأكادمييا، اإذ 
يجب علــى النظام التعليمي اأن يغري اأ�ســاليبه الدرا�ســية بطريقة 
متطورة، وهذا ما اأكد عليه ثروت زيد فقال: »اإن النظام التعليمي 
تقليــدي ويجــب اأن يتطــور، فنحن ما زلنــا لالآن نعلم با�ســتخدام 

القلــم والورقة، وبهــذه الطريقة لن يح�ســل اأي تطــور من ناحية 
اأكادميية«. 

وقالت الأ�سهب اإن احلل البديل للرتفيع التلقائي هو توجيه الطالب 
ال�سعيفني اأكادمييا اإىل التدريب املهني، لإبداع اأكرث ولإنتاج اأكرث، 
فمثــال يتجهــون اإىل التجــارة اأو التطريز، وترى �سخ�ســري اأن على 
الأ�ســرة واملدر�ســة دورا يف عملية حت�ســني التح�ســيل الأكادميي 

للطلبة من خالل التوجهات والإر�سادات املنا�سبة.
الرتفيع التلقائي بني موؤيد ومعار�س، نراه تارة اإيجابيا ومل�سلحة 
الطالب، وتارة اأخرى نراه �سلبيا و�سيوؤثر على الطالب، فهو يقوم 
علــى تخطي الطالب ل�ســفه الذي ر�ســب فيــه وانتقاله اإىل ال�ســف 
التايل، دون الهتمام مب�ستواه وحت�سيله العلمي، ولكن من ناحية 
اأخــرى، نرى الطالب املرفع تلقائيا ل ي�ســعر ب�ســغوطات نف�ســية 
وهــو يف مقاعــد الدرا�ســة، فهذا �ســيعزز لديه �ســلوكه الجتماعي 
ولي�س فقط بال�ســرورة �ســلوكه الأكادميــي، فاملدار�س تعمل على 
الرتبية وحت�ســني الطالب ثقافياً و�ســلوكياً اأوًل، ثم تاأتي العملية 

التعليمية ثانياً.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ي�سادف الرابع من �سباط كل عام اليوم العاملي لل�سرطان، ويحاول العامل اإيجاد �سبل لل�سفاء من ن�سبة كبرية من ال�سرطانات، 
عن طريق اجلراحة والعالج الإ�سعاعي اأو العالج الكيميائي، ولكن اإذا مت اكت�سافهم مبكرًا.

ت�ســاءلت "احلال" عن �سبب زيادة انت�ســار املر�س وبطء عالجه يف قطاع غزة رغم اعتباره امل�سبب الثاين للوفاة، بح�سب منظمة 
ال�سحة العاملية.

احلاج اأبو جهاد كان يعاين من اإم�ســاك �ســديد مل يعرف �سببه، فداوم على زيارة الأطباء دون اأن يكت�سفوا اإ�سابته، اإىل اأن 
تف�سى الورم يف اأمعائه و�سار الوقت متاأخرًا عن العالج.

من جهتها، تعترب د. اإميان اأبو عون، الطبيبة يف ق�ســم الأورام بامل�ســفى الأوروبي، اأن الأعرا�س العامة التي ت�سيب 
ال�ســخ�س املري�س بال�ســرطان يجب اأن تكون هي الدافع لذهابه للفح�س، مثل وجود كتل غريبة يف اجل�سم ونق�س 

بالوزن و�ســعف ال�ســهية ونق�س يف ن�سبة الدم )الأنيميا( وتغيري يف لون اجل�سم و�سحوب الوجه واآلم قد تكون 
من اأعرا�س ال�سرطان.

لكن د. اأحمد ال�ســرفا، رئي�س ق�ســم الأورام يف الأوروبي، له راأي اآخر، اإذ يرى اأنه "ل ي�ســح حتديد اأعرا�س 
لل�ســرطان باملجمــل، فكل ورم �ســرطاين يختلف نهائياً عن الآخر"، موؤكدًا �ســرورة توجــه املري�س اإىل اأي 

مركز �سحي اأو م�سفى لأنه قد يكون معر�ساً ملر�س اآخر واإذا تاأكد وجوده يتم حتويله ملراكز الأورام. 
ويوؤكــد ال�ســرفا وجود عيــادة للفح�س املبكر ل�ســرطان الثدي والرحــم يف عيادة الرمــال، التي يراها 

املواطن ل تكفي جلميع �سكان غزة.
ويختلف �ســكل "الك�ســف املبكر" باختالف طبيعة اجلهاز اأو الع�سو امل�ســاب بالورم ال�سرطاين، 

ففي حالة �ســرطان الدم مثاًل يتم الك�ســف عنه عن طريق اأخذ عينة من الدم، ويف حالت اأورام 
الثــدي اأو مناطــق اأخرى كاملعدة واملريء اأو الرحم فيتم الك�ســف عن الإ�ســابة عرب اإجراء 

فح�س بالأ�ســعة لتحديد مو�ســع الورم كمرحلة اأوىل، وبعدها يتــم اأخذ عينة من الورم اأو 
خزعة من اأجل فح�سها خمربياً. 

وب�ســبب غيــاب ثقافة اإجــراء الفحو�س الدورية فاإن الك�ســف عادًة ما يكــون عن طريق 
امل�ســادفة وياأتي متاأخرًا، يف حني تعّد عملية الك�ســف املبكر عن ال�ســرطان اأوىل و�ســائل 

العالج.
ويحتل ال�ســرطان املرتبة الثانية كم�سبب حلالت الوفاة بني الفل�سطينيني، خالل الأعوام 

الثالثة الأخرية، بعد اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
وح�ســب اأرقام وزارة ال�ســحة، فــاإّن حالت وفاة الفل�ســطينيني الناجتة عن ال�ســرطان بلغت ما 

ن�سبته 13.3 يف املئة من جمموع حالت الوفاة.
ويتم ت�ســجيل نحو ثمانني حالة �ســهرياً م�ســابة مبر�س ال�سرطان يف ق�ســم الأورام يف جممع ال�سفاء الطبي بغزة، 

الذي يغطي 70 يف املئة من احلالت املر�سية يف القطاع، وفق رئي�س ق�سم الأورام يف املجمع د. خالد ثابت.

غزة: "الك�سف املبكر" عن ال�سرطان ياأتي متاأخرًا
 عبير األدغم

ل تتوقــف معانــاة مر�ســى ال�ســرطان علــى الــورم وتبعاته 
اجل�ســدية، بل هي يف فل�ســطني، ول �سيما غزة، معاناة مركبة 
تبــداأ من رحلة البحث عن "حتويلــة" ول تنتهي مبعرب يفتح 

اأو يغلق مبزاج الآخر.
اأربعينــي كان يجــادل ممر�ســاً يف م�ست�ســفى  اإبراهيــم  اأبــو 
الرنتي�ســي بغزة طلبــاً لدواء ابنه البكــر اإبراهيم )14 عاماً(. 

ويعاين ولده من �سرطان العظام.
الق�ســة اأن قدم اإبراهيم برتت وحولوه اإىل م�ست�سفى النجاح، 
وبعدهــا عــاد لغــزة ب�ســرط اأن ي�ســتمر العــالج هنــاك باأخذ 
"اأقرا�ــس كيماوي" كما يقول، لكن الأقرا�س نفدت والدواء 

غري موجود بالقطاع والطبيب امل�سرف خارج البالد.
ماذا يفعل اأبو اإبراهيم �سائق التاك�سي الذي كان ي�سرتي دواء 

ابنه على ح�سابه؟
تعقيبــاً علــى حديث اأبــو اإبراهيم، قــال د. خالد ثابــت رئي�س 
ق�ســم الأورام يف م�ست�سفى الرنتي�سي، اإن الوزارة بغزة توفر 
الدواء الكيماوي جلميع املر�سى علماً اأن املري�س الذي يتعذر 

عالجه بغزة يتم حتويله اإىل م�ست�سفيات ال�سفة اأو الداخل.
ي�ســار اإىل اأنه مت نقل ق�ســم الأورام من م�ست�ســفى ال�ســفاء اإىل 
م�ست�ســفى الرنتي�ســي، حيــث اأكد د. ثابــت "اأن عمليــة النقل 
اأثــرت �ســلباً على اخلدمات املقدمة للمر�ســى، فاملكان �ســيق 

ومزدحم".
واأقر ثابت بعدم وجود توا�ســل مبا�سر مع م�ست�سفى ال�سفاء، 
و�سعوبة حتويل املري�س لالأق�سام الأخرى لإجراء اجلراحة 
ال�سريعة والفحو�سات، ما ي�سطر املري�س اإىل الذهاب بنف�سه 

لعمل الفحو�سات اأو اجلراحه الالزمة.

وحول املراحل التي يخ�ســع لها املري�س اأو�ســح د. ثابت اأن 
عالج الأورام يتم با�ستئ�سال الورم عن طريق تدخل جراحي 
بدايــة، ومن ثم يتعر�س املري�س لعــالج كيماوي وهو متوفر 
لكن ب�سورة غري م�ستمرة يليه العالج الإ�سعاعي والهرموين، 
وهو غري متوفر على الإطالق، حيث ي�ســطر الأطباء لتحويل 

املري�س لتلقي العالج باخلارج.
مــن جانبــه، اأو�ســح د. زيــاد �ســليم اخلزنــدار، ا�ست�ســاري 
ال�ســرطانية  الأمرا�ــس  اأن  والأورام،  الباطنيــة  الأمرا�ــس 
بلغــت ذروتهــا حيث يتم اكت�ســاف 80 حالة �ســهرياً، ح�ســب 

اإح�سائيات وزارة ال�سحة.

اأورام يف اأرقام
ووفق اخلزندار، فاإن �ســرطان الثدي الأكرث �ســيوعاً بن�ســبة 

39%، ويحتــل النــوع الأول مــن ال�ســرطانات التــي ت�ســيب 
الإنــاث، بينمــا يعــد �ســرطان الرئــة هو الأكــرث انت�ســارًا بني 
الذكور بن�ســبة 18.5% يليه �ســرطان القولون بن�سبة %11.5 

حيث يظهر مبراحل عمرية متقدمة.
رقميــاً، اأو�ســح هاين الوحيــدي، مدير نظم املعلومــات التابع 
لــوزارة ال�ســحة بغــزة، اأنــه يتــم حتويــل 56% مــن حالت 
الأورام اإىل م�ست�سفيات القد�س بزيادة عن العام املا�سي بلغت 
16%مــن اإجمــايل احلــالت، ويف املقابل مت حتويــل 25%منها 
اإىل م�ست�ســفيات الداخــل، بزيــادة مقدارهــا 10% مــن اإجمايل 
احلــالت بينما حولت 15 % اإىل م�ست�ســفيات ال�ســمال بزيادة 
كبــرية جــدًا، يف حني حــول مــا ن�ســبته 4% اإىل امل�ست�ســفيات 
امل�ســرية بانخفا�س بلغ 59%عن العام املا�سي، م�سريًا اإىل اأن 
مر�س ال�ســرطان هو ثاين ن�ســبة وفيات حيث و�ســل اإىل %16 

با�ستثناء ال�سهداء.
ويف اإ�ســارة اإىل م�ســببات املر�س ذكر الوحيدي اأن "ا�ستخدام 
الحتالل اليورانيوم املخ�ســب والف�سفور الأبي�س يف حروبها 
الثالث خالل اخلم�س �ســنوات الأخرية بالإ�ســافة اإىل التلوث 
البيئــي والنظــام الغذائي اخلاطــئ وتناول الدهــون بكميات 
كبرية اإ�ســافة اإىل ال�ســتخدام املفرط للمبيدات احل�سرية من 

قبل املزارعني"، كلها مقدمات حلدوث الأورام.
وطالب الوحيدي �سانعي القرار يف الوزارات املعنية  بالأخذ 
بعــني العتبار هذه الزيــادة املوجودة، التي ميكــن اأن تكون 
زيــادة طبيعيــة والبحث عن م�ســببات احلــدوث، بالنظر اإىل 
عــدة حقائق ت�ســاهم يف تفاقــم هذا الأمر، ل �ســيما ا�ســتغالل 
معاناة املري�س من خالل ماأ�ساة املعابر وحتديد �سن املرافق 

له وا�ستفزازه مادياً.

اأبو اإبراهيم

غزة.. رحلة مري�س ال�سرطان تبداأ من "التحويلة" وال تنتهي باملعرب

هاين الوحيديد. زياد اخلزندارد. خالد ثابت
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 سندس قرعان*

 اشرف باسم*

ال�ســوؤال عن البداية جعله ي�ســحك وهو يقول: 
"رمبا كان جريندايزر البداية". يف عمر اخلم�س 
�ســنوات ع�ســق امليكاتروكن�س كفكرة، ومل يكن 
يعــرف التخ�ســ�س بعــد، لكــن اإ�ســالح اأجهزة 
املنزل كان من م�سوؤوليته، قانون اأبوي اأقر عليه 
انتهــى بــه ل�ســناعة اآلة لبيــع الكتب وم�ســروع 
تكنولوجي اإن�ســاين ي�ساعد املقعد على الوقوف، 
والعــامل  فل�ســطني  يف  نوعــه  مــن  الأول  وهــو 

العربي. 
طالب هند�سة امليكاترونك�س يف �سنته اخلام�سة يف 
جامعة بريزيت حممود برهم، ابن بلدة �سريي�س 
مبحافظــة جنني، يــروي لنا تفا�ســيل حكاية من 
هم بيننــا، ويختلفون عّنــا اإل اأنهــم مثلنا، كثريًا 
ما نتحم�س ملقابلة هوؤلء لأننا ن�ســعر اأننا بحاجة 
لهم، ونوؤمــن اأن لديهم من القدرات التي ُترفع لها 

القبعات من التمييز والإبداع.
�ساحبته فكرة "اآلة بيع الكتب" من اأيام املدر�سة، 
التــي كان قــد �ســاهدها يف الربنامــج التلفزيــوين 
"خواطــر 6"، والتي اأحدثت �ســجة اإعالمية يف 
ال�ســعودية بعــد اأن قامــت جمموعة مــن الفتيات 
ب�ســرائها من اإ�ســبانيا بثمن ع�ســرة اآلف دولر، 
وقمن بو�ســعها يف اأحد املراكــز التجارية، فراأى 

حممــود اأن الآلــة �ســهلة ال�ســنع، اإل اأن م�ســكلة 
"الت�ســويف" حالــت بينــه وبني �ســنعها، حتى 
و�ســوله اإىل م�ساغل اجلامعة، فقام باإجنازها مع 

الطالب عالء الرمياوي واملهند�س اأحمد الربهم.
الكتــب  واإعــارة  بيــع  علــى  الآلــة  وتعمــل 
اأوتوماتيكيا، حيث يتم التحكم بها بوا�سطة جهاز 
لوحــي او جهــاز جوال، كمــا ميكنهــا البقاء على 
توا�ســل مــع املالك عــن طريق النرتنــت، وعلى 
اإثرها ح�ســل الطلبة الثالثــة على جائزة الإبداع 
والتميــز من املجل�ــس الأعلى لالإبــداع والتمّيز يف 
فل�ســطني، خالل اأول واأكرب منتدى لالإبداع حدث 

يف فل�سطني. 
ومــن اآلة بيــع الكتــب اإىل م�ســروع تخرجه الذي 
اطلــق عليــه ا�ســم "اأزر"، وهي اآلــة تكنولوجية 
مل�ساعدة ودعم الأ�سخا�س العاِجزين عن احلركة 
وكبــار ال�ســن، جتعلهــم يقفــون علــى اأقداِمهــم، 
باأوامــر ع�ســالتهم،  قــوًة  اأو  اأزرًا  لُهــم  وتكــون 
وجــاءت الفكــرة بعــد بحــث حممــود عــن جديد 
مل�سروع تخرج، حتى التقى و�سديقه طالب كلية 
الهند�ســة الكهربائيــة حممد املخيمــر عليها، رغم 
معرفتهم ب�سعوبة التحديات التي �سيواجهونها، 
والتــي بــداأت باعرتا�ــس ا�ســاتذة الدائــرة على 

مقدرتهــم  وعــدم  ل�ســعوبتها  امل�ســروع،  فكــرة 
عليها، واأي�ساً لكونه طالب هند�سة ميكاترونك�س 
و�ســديقاه يف امل�ســروع طالبــا هند�ســة كهرباء، 

فكيف �سيلتقون يف م�سروع وم�ساق واحد.
واأخــريًا وافقــت اجلامعة علــى فكرة امل�ســروع  
بعــد ثالثــة اأ�ســابيع مــن طرحهــا، وهنــا حتدى 
حممود و�ســاحباه الفكرة حتى اإجنازها، وراأى 
م�سروع اأزر الإن�ساين النور، اإذ يعني اأزر العاجز 
عــن احلركة علــى الوقــوف واجللو�س وامل�ســي 
التطويــر  وينتظــر  الــدرج،  ونــزول  و�ســعود 

م�ستقباًل لطرحه يف ال�سوق. 
وحتدث حممود عن جمعية ميكانيك التي �ســارك 
يف تاأ�سي�سها، يف خم�س جامعات فل�سطينية، وهي 
الإ�ســالمية والبوليتكنيــك وخ�ســوري والنجاح 
وبريزيــت التي تراأ�ــس فرعها، واأ�س�ســت خلدمة 
طــالب امليكانيــك، وربطهــم بالقطــاع اخلا�ــس، 
بحيــث يجدون فر�ســة لالجتماع مــع غريهم من 
اأبناء التخ�س�س حتى بعد التخرج من اجلامعة، 
مــا يقــوي الروابــط والعالقــة بينهــم، اإىل جانب 

الأهداف املادية واملعنوية.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الطالب حممود برهم.. من �سناعة اآلة لبيع الكتب اإىل جهاز يعني املُقعدين على الوقوف

مل تكــن نهال ابنــة احلادية والع�ســرين تتوقــع نهاية 
ا�ســتثنائية لأحالمهــا بني اأجهــزة العنايــة املركزة يف 
م�ست�ســفى جامعــة النجــاح وعبــوات من الــدم تدخل 
ج�ســمها كل يــوم وتخرج بعــد اأن تنهك ذاك اجل�ســد، 
لتباغــت مكــر املر�ــس وقوتــه مــرات ومــرات مت�ســكاً 

باحلياة، قبل اأن يخطفها املوت.
نهــال املالــوخ طالبــة الإعــالم يف جامعــة بريزيــت اأو 
"اإعالميــة قيد النتظــار"، كما كتبت يف خانة التعريف 
عرب �سفحتها على الفي�سبوك، ابنة قرية قراوة بني زيد 
�ســمال غربي مدينــة رام اهلل، متيزت بحبها لل�ســحافة، 
واهتمامها الكبري بكل ما يتعلق باملجال ال�ســحايف، فهي 
الزميلــة الطموحة والكاتبة الن�ســيطة واملتوقع ملعانها 

بعد التخرج كما قال عدد من متابعيها وا�ساتذتها. 
نهــال عــرب �ســنواتها اجلامعيــة ا�ســتطاعت اأن حتقــق 
جــزءا كبريا من ذلك احللم، فكانت تكتب عرب �ســفحات 
"احلال" تقاريرها املميزة، وت�سور ما ا�ستطاعت عرب 
كامريا م�ساق الت�سوير، وكانت دوماً ت�ساألني عن فر�س 
تدريبية يف جمال ال�ســحافة، وت�سارك يف كل الن�ساطات 

الطالبية، جتدها الأوىل دوماً يف كل منا�سبة.
كانــت حتب احلياة كثريا، وكاأن احليــاة تبادلها ذات 
ال�ســعور، كتبت عرب �ســفحتها على الفي�سبوك يف اآخر 
اأيامها ق�ســتها املختزلة مع ذلك املر�س اخلبيث، كانت 
حقــاً ل تعرتف بــه، وتكرهــه كل الكره، حني و�ســفت 
�ســعورها عندمــا دخلت غرفــة العــالج الكيماوي غري 
مقتنعة باأن ذلك املر�س قد اأ�سابها، متم�سكة براأيها اأن 
حالتها ال�ســحية �ســوف تتح�سن و�ســوف تعود ملقاعد 

الدرا�سة لإكمال احللم املنتظر.
تركــت نهال الكثــري من الأحــالم والذكريــات يف عيون 

�سديقاتها اللواتي رافقنها يف م�سوارها.

�سذى الدجاين: حلمنا 
معا مبالب�س التخرج 

مل تختلــف يومــا طموحاتنا، كنــا جميعنا جنل�س على 

احلكايــة،  وتبــداأ  �ســجرتنا،  حتــت  اأو  الكليــة،  درج 
متــى حفــل التخريج؟ ماذا �ســرتدي؟ من �سيح�ســر؟ 
كيف �ســيكون؟ ومــاذا بالن�ســبة مل�ســروع التخرج؟ ما 

مو�سوعه.
ن�ســرح جميعا مت�ســائلني، بينما وحدها متلك الجابة 
على كل �ســوؤال. كانت الكرث �ســغفا فينا، وتوقا حلفل 
التخــرج، طموحهــا ان تلب�ــس روبــا مطــرزا ب�ســعار 
اجلامعة، وقبعة حلمت دوما برفعها لالعايل ورميها يف 

الهواء، لأقوم انا بتوثيق تلك اللحظة.
نهال، القلب الدافئ العطوف، مل ت�ســع يوما للح�سول 
علــى فر�ســة تدريب يف اذاعــة او وكالــة، ال وترغمنا 

على الذهاب معها، لعي�س التجربة �سويا.
طموحها ل يختلف عن طموح طالبة اعالم ت�ســعى لأن 
تكون اعالمية وكاتبة م�ســهورة، ال ان اأحالمها فاقتنا 
جميعــا، فكانت ت�ســعى لرتى اجلميع �ســعداء، وتهب 
جنــدة لنــا جميعــا يف املاآزق، رغــم انها كانت ت�ســعنا 

دوما يف مقالب.
ل ا�ســتطيع ن�ســيان كتــف و�ســعت ثقلــي عليــه حــني 
ك�ســرت قدمي، اأو ان�ســى دللها حني اأجدها حت�سر يل 
الطعــام اوقات المتحانات، يق�ســعر بــدين حني اأتذكر 
�ســورة ن�سرتها من مدة ق�سرية على الفي�سبوك ن�سها 
اإل ف�ســل"، ف�ســل كان له الكلمة الخرية،  "خريجة 

عندما رحلت فيه نهال اىل البدية.

حنني اأبو زر: طاملا 
حلمت مب�سروع التخرج

كانــت تقــول يل دائمــا "حنــني.. خلينــا نبل�ــس نتدرب 
من ه�ســا ع�ســان نالقي وظيفة اول مــا نتخرج"، كانت 
تخطــط مل�ســتقبل وحلم لطاملــا ارادت حتقيقــه، مرت 
اليام وا�ســبحنا على عتبات التخرج، ازداد مت�ســكنا 
ببع�ســنا اأكرث، لتتعدى العالقة حــدود الخوة وكاأننا 
روح بج�سدين، طاملا �سادفتنا مواقف طريفة انطبعت 
يف ذاكرتنــا ومل نن�ســها، تعلمت من نهــال حب احلياة 

والعمــل واجلد فهي كانت فتــاة طموحة لها قلب طيب 
حتب النا�س ول ترتفع عن تقدمي امل�ساعدة لي كان.

او�ســك الف�ســل على نهايته وهنا بداأت نهال بتح�ســري 
مو�ســوع لتقدمه كم�ســروع لتخرجهــا وكانت ل ترتدد 
ب�ســوؤايل ايهما اف�ســل، كانت حتلم ان تقدم م�ســروعها 
امام الطلبة وتناق�سه بح�سور ا�ستاذ تعلمنا منه اجلد 

والعمل "�سالح م�سارقة".
لكنهــا يف الآونــة الخــرية �ســكت يل كثــريا معاناتهــا 
مــن اآلم يف معدتها ووجع يف �سر�ســها، ثــم جاء اليوم 
خــرب  وكان  امل�ست�ســفى،  اىل  فيــه  ونقلــت  امل�ســوؤوم 
مر�سها وا�ســابتها بال�سرطان من اكرب ال�سدمات التي 
واجهتها. حاولت اقناع نف�سي بانه كذب وانها �ستعود 
ايل، لكنهــا مل تعــد. كانت تقول يل دومــا: "حنون كيف 
بــدي اتخــرج وابطل ا�ســوفك". واليــوم ل اقوى على 

ال�ستمرار بالدوام اأو احلياة دونها.

ماري عابودي: العفوية املرحة
نهــال، تلــك ال�ســديقة العفويــة املرحــة، تلــك التــي 
ارت�ســمت �ســورتها لدينــا علــى انها فتــاة ل تعرف 
�ســيء �ســوى ال�ســحك واملــزاح، ل تعــرف همــاً ول 
حزناً، تعــرف مرحاً وحلما ميالأ دائرتنا ال�ســغرية، 
او عّلنــي اأقــول عائلتنــا ال�ســغرية كم�ســطلح يعرب 
اأكرث عن تعا�سد وحب، عن وقفة كتف اىل كتف بالهم 
وال�ســيق، ونهــال كانت جــزءا من هــذه العائلة، كل 
مــن يدخل من بــاب العــالم الرئي�ســي يراها جتل�س 
مع رفيقاتها ت�ســحك وتبت�ســم. معرفتي انا �سخ�سيا 
بنهــال بــداأت مــن ال�ســنة الثالثــة، ولكنهــا توطــدت 
كثريا يف �ســنتنا الرابعة، فهــي من دفعتي باجلامعة، 
وازدادت حتديدا يف حما�ســرات الت�ســوير املتقدم، 
فلــم تكــن نهال تــرتك �ســورة ال وت�ســع تعليقا من 
تعليقاتهــا اجلميلــة عليهــا، مل تكن ترى �ســورة ال 
وتقــول "ايييــه فنانة" اأو "يــا كبرية"، كانــت دائما 

تعطينا دفعات من المل واملرح. 

ق�سم عرار: نراك يف اجلنة 
مل يكــن يــدور يف راأ�ســي يومــا من اليام اين �ســوف 
ور�ســائلنا  �ســورنا  اىل  انظــر  وحيــدة  اجل�ــس 
وا�ستح�ســر ذكرياتنــا واملواقف التــي جمعتنا لأين 
ا�ســتقت اليك، ول�ست قادرة ان ابعث لك ر�سالة باأن 
نلتقي. اأتذكر يا غاليتي تفا�ســيلنا ال�سغرية. اأتذكر 
خمططاتنا. اأتذكر الثني ع�ســر عاما التي ق�سيناها 
معا وتذمرنا من الكتب الدرا�سية واملقالب التي كنا 
ن�ســحك عليها لأيــام. اأتذكر توبيخنا مــن املعلمات 
على ما كنا نفعله. اأتذكر ايام الثانوية وارادتك باأن 
تنجحي مبعدل عال وطموحك القوي باأن ت�ســبحي 
�ســيئا. اأتذكر جلوءك ايل ولفاطمة ورماح و�ســوؤالك 
الق�ســية  م�ســاق  اأتذكــر  �ســاعدوين!  افعــل؟  مــاذا 
الفل�ســطينية الذي كنا جنل�س على ذات املقاعد فيه 

ويف ن�ســف املحا�ســرة يبعدنا ال�ســتاذ عن بع�سنا 
اأتذكــر كلمتــك  ب�ســبب كــرثة حديثنــا و�ســحكنا. 
التــي كنــت ترددينهــا يل دائمــا: فلنخرج لنت�ســور 
اأو �ســوريني. ا�ســتقت اليك �ســديقتي. ا�ستقت لأن 
تبعثــي يل الر�ســائل على في�ســبوك لت�ســاأليني اأيهما 
اجمل هذه ال�سورة اأم هذه؟ ا�ستقت ل�سحكتك التي 
كانت حا�ســرة بــكل مكان كنت جتل�ســني فيه؟ كنت 
م�ســرة باأن اراك يف يوم رحيلك لنني ل ا�ســدق يا 
غاليتي اأنك رحلت عنا ول ا�ستوعب غيابك عنا، وكم 
هو موؤمل هذا الغياب. كنت قد وعدتني يا �ســديقتي 
باأنــك عندمــا تخرجني من امل�ست�ســفى باأننا �ســوف 

نلتقي جميعا، لكنك ف�سلت لقاءنا باجلنة.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الزميلة نهال املالوخ.. يف ذاكرة اخللود واالأبد



ال�سبت 2016/4/2 املوافق 24  جمادى الآخرة  1437 هـ »الحال« - العدد 126 - السنة العاشرة 6

 والء فروانة

 محمود فودة

تنــاط باملجتمــع املــدين اأدوار ل بــد مــن فهمها 
ومعرفتها جيدًا حتى تت�ســنى لنا حما�سبتها عن 
الخفــاق اأو النجــاح. يف احلالــة الفل�ســطينية، 
ميكــن تلخي�س دور املجتمع املدين بكل مكوناته 
يف مهمتني اأ�سا�ســيتني يف �ســوء حالة النق�سام: 
الأوىل اأن يذلــل بع�س املعقيــات احلياتية التي 
تواجه املجتمع يف �ســوء عجــز احلكومة، على 
قاعــدة مــلء الفــراغ ولي�ــس كبديل عنهــا، وقد 
يكون �ســجل جناحات يف حالتنا الراهنة �ســواء 
من خــالل الأحزاب اأو ال�سخ�ســيات امل�ســتقلة 
اأو قيــادات املنظمــات الأهليــة، يف اإيجاد حلول 
موؤقتة لأزمات كالكهربــاء والتحويالت الطبية، 

وجوازات ال�سفر، واحلريات، وغريها.
اأمــا مهمتــه الثانيــة، فتتلخ�ــس يف قدرتــه على 
حمايــة ال�ســلم الأهلي، ومنع بنــى املجتمع من 
النهيــار، واحلفــاظ على التما�ســك املجتمعي، 
اإعــادة العتبــار ملنظومــة القيــم  وذلــك عــرب 
اجلمعية التي توحد املجتمع وت�سبط �سلوكه، 
وهــذه مهمــة ثقيلــة �ســجل فيها املجتمــع املدين 

جناحات واإخفاقات على حد �سواء.
يف احلالة الفل�سطينية، ف�سلت مكونات املجتمع 
اإزاء  فل�ســطيني  عــام  راأي  ت�ســكيل  يف  املــدين 
الق�ســايا والهمــوم التــي تواجهــه يف �ســطري 
الوطــن، مقابــل الــراأي احلزبــي ال�ســائد الذي 
يعاين من حالة ا�ستقطاب حاد وكارثي يف احلالة 

الفل�سطينية.
وبتمعن امل�ســهد الفل�ســطيني جيدًا، �سنجد اأنه 
وقع يف �ســراع مع الهــم املحلي واملناطقي على 
ح�ساب الهم الوطني الأكرب والأ�سمل، فاأ�سحى 
املجتمع املدين بكافة ت�ســكيالته مق�سًما ل يحمل 
ذات الهــم، بــل غرق يف وحــل الهمــوم اجلزئية 
ح�ســب البقعة اجلغرافية التي يعمل بها، فغزة 
حتاكي احل�ســار والنق�ســام، وال�سفة حتاكي 
اجلــدار وال�ســتيطان، والقد�ــس حتاكي تهويد 
فيمــا  والبعــاد،  الهويــات  و�ســحب  الأق�ســى 

ال�ستات غائب ق�سرًا عن امل�سهد.
وباعتبــار اأن املوؤ�س�ســات الأهليــة هي اجل�ســم 
املنظم وامل�ســتقل من اأج�ســام وهيــاكل مكونات 
املجتمع املــدين، اإل اأنها، ومن باب املكا�ســفة ل 
اجللــد، تعاين من غيــاب روؤية وطنيــة موحدة 
علــى  التاأثــري  علــى  للقــدرة  امتالكهــا  وعــدم 
ال�سيا�ســات العامــة، ب�ســبب �ســبابية الروؤيــة 
حــول حتديد طبيعــة املرحلة فهل هــي مرحلة 
دولــة اأم حتــرر وطني، وهو مــا يجعل اجلميع 
يف حالــة تيه عنــد اخللط بــني املرحلتني، وهذا 
اخللــط ناجم يف الغالب عن تبني خطاب املمول 
وبراجمــه، ولي�ــس خطــاب اأو خطــة وا�ســحة 
اخل�سو�ســية  اأ�ســا�س  علــى  تبنــى  املعــامل 
حلالــة  اإ�ســافة  الفل�ســطينية،  والحتياجــات 
التناحــر وال�ســراع بني هذه املنظمــات املنوط 
بها على الأقل توعية وثقيف املواطن مبا له من 

حقوق وما عليه من واجبات.
مطلوب من املوؤ�س�سات الأهلية يف املجتمع املدين 
مراجعــة نقدية مل�ســار عملها على مــدار عقدين 
من الزمن، لتواجه حقيقة الأزمة التي يعي�ســها 
الوطن ب�سقيه، وبناء ا�سرتاتيجية عمل موحدة 
بحيــث تتكامل اجلهــود لإعادة العتبــار للقيم 
الوطنيــة، واإل فــاإن الرتهل والتكل�ــس وفقدان 
الثقة �سي�سرب بنية هذه املوؤ�س�سات كما �سرب 
بنيــة النظام ال�سيا�ســي، فهل ميكــن اأن يتحقق 
ذلك اأم  اأنها �ستعيد انتاج حالة الف�سل ال�سيا�سي 

على امل�ستوى املدين والجتماعي؟!

املجتمع املدين 
واإعادة انتاج الف�سل

 طالل أبو ركبة

فقد ف�سل الربيع بهجته ورونقه يف مناطق �سمال 
غــرب مدينة رفــح، بعد اختفاء مئــات الدومنات 
التــي كانت تــزرع بالزهور ذات الألــوان الزاهية 

والروائح العطرة.
فلــم تعد ت�ســم رائحــة ورد اجلــوري والقرنفل، 
ول ت�ســاهد الزهرات احلمراء وال�سفراء، وبدت 
الدفيئــات التــي كان يــزرع فيهــا الــورد جــرداء 
قاحلــة، عــدا القليــل منهــا، بينما زرعــت اأخرى 

بالطماطم واخليار.
اأمــا مزارعو الورد ممن اكت�ســبوا خربات كبرية 
يف هذا املجال عرب اأكرث من 15 عاماً من الزراعة، 

فلم يعودوا بحاجة لتلك اخلربات.
مــزارع كانــت تعج باجلمــال، وقرنفــل غزي كان 
ُيطلب خ�سي�سا على مدار اأعوام، فجاء احل�سار 
ووقــف الــورد عند املعــرب، عاجزًا عــن اخلروج 
يذبــل وي�ســيع عطــره وي�ســبح طعامــا  حتــى 

للدواب.

زراعة تندثر
يقــول املزارع حممد حجازي، مــن اأكرب مزارعي 
الزهور، اإن ما كان يطلق عليه يف ال�سابق "برتول 
غــزة"، وكان يــدر ع�ســرات ماليــني الــدولرات 

يرتاجع عاماً بعد عام، والآن �سبه خمتٍف.
وي�ســري حجــازي يف حديــث مــع "احلــال"، اإىل 
اأن الأرا�ســي املزروعــة بالــورد يف مدينــة رفــح 
جتاوزت م�ساحتها 1100 دومن يف عامي 1999-

2000، لكــن هذه امل�ســاحة بــداأت تنخف�س عاماً 
بعــد عــام، وتزايــد النخفا�ــس بعــد النق�ســام 
والت�ســديدات على املعابر، حتى و�ســل يف العام 

احلايل اإىل اأقل من 30 دومناً.
ويتح�ســر حجــازي على مــا اأ�ســاب ورود غزة، 
التــي كانــت تتمتــع بـ�ســمعة طيبــة يف كل القارة 
الأوروبية خا�ســة هولندا، وي�ســدر منها ماليني 
الزهور �سنوياً، لكن وقف الزراعة كان ا�سطرارياً 
خا�سة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، فتكلفة زراعة 
الدومن الواحد ترتاوح ما بني 6-15 األف دولر، 
وي�ســتغرق اإنتاج الزهور وقتاً قد يزيد على �ستة 

اأ�ســهر، كما اأنها بحاجــة اإىل عناية فائقة، واأدوية 
ومياه عذبة، وهذا اأمر مرهق للمزارع.

ويعزو حجازي اأ�ســباب النتكا�سة التي اأ�سابت 
قطــاع الزهــور اإىل كلفــة الزراعــة العاليــة جدا، 
وعراقيــل الت�ســدير، فالتجــار يف اأوروبــا كانــوا 
يتفقون مع املزارعني على الت�ســدير واملزارعون 
يجهــزون زهورهــم، لكن يف كل عــام كانت حتدث 
م�سكلة، اإما ت�سعيد اأمني يغلق املعابر، اأو اأعياد 
يهوديــة يغلــق خاللهــا معــرب كــرم اأبو �ســامل يف 
ذروة مو�سم الت�ســدير، واأحيانا حجج وعراقيل 

اإ�سرائيلية جمهولة الأ�سباب.
ويوؤكد اأن هــذا خلف حالة عدم وثوق باملزارعني 
الفل�ســطينيني، فتوجه امل�ستوردون مل�سادر اأكرث 
م�سداقية، ومزارعني يف دول اأخرى قادرين على 
الإيفــاء بالطلبيــات يف موعدهــا، وهــذا كان على 

ح�ساب املزارع الفل�سطيني.
وح�ســب حجــازي، فقــد كانــت ماليــني الزهــور 
خالل الأعوام املا�ســية تو�سع كطعام للموا�سي، 
واأخرى توزع جماناً، خا�ســة اأن ال�سوق املحلية 
مل تكــن قــادرة علــى ا�ســتيعاب الإنتــاج الكبري، 

املعد للت�سدير.

اأ�سباب متعددة
بدوره، ي�ســرح خبري القت�ســاد حممد �سكيك، 
املتابــع حلركة الت�ســدير على معــرب كرم اأبو 
�ســامل، حالــة تراجــع زراعة الزهــور يف قطاع 
غــزة عازياً ذلــك اإىل تراجع املمولــني عن دعم 
هــذا القطــاع، فخالل �ســنوات دعمــت هولندا 
قطاع زراعة الزهور يف غزة، و�ســهلت عمليات 
الت�سدير، وفتحت اأ�سواقها للورود املنتجة يف 
القطاع، لكن الآن مل يعد هذا �سمن اهتمامهم.

ويو�ســح �ســكيك اأنه حتى لو زرعت الزهور على 
كلفة املزارعني، فاإن اخل�ســارة �ستكون حليفتهم، 
فال الأ�ســواق املحليــة قادرة على ا�ســتقبال هذه 
الــورود، التــي هي اأ�ســال ل تقع �ســمن اأولويات 
املواطنــني املن�ســغلني بتوفــري املــاأكل وامللب�ــس 
تعمــل  املعابــر  ول  الأ�سا�ســية،  والحتياجــات 
بانتظام، والت�سدير من القطاع يف اأ�سواأ اأحواله.

ويوؤكــد �ســكيك اأن عــودة قطــاع زراعــة الزهور 
لالنتعا�ــس بحاجة اإىل اأمريــن، وجود جهة داعمة 
ت�ســاعد املزارعــني، وعمليــات ت�ســدير �سل�ســة 
وم�ســمونة يف اأوقات الإنتــاج، وكال الأمرين غري 

متوفر.

اإنتاج حمدود
ويقــول اأحــد مــالك حمــالت الــورود يف مدينة 
رفــح، ويدعــى عمــار اأبــو �ســمالة، اإن اإنتــاج 
الورود حالياً اأ�ســبح ل يكفي ال�سوق املحلية، 
علــى الرغــم من جودة الــورد املحلــي العالية 
وجمــال األوانــه ورائحتــه واأ�ســكاله اجلذابة، 
وهــذا ي�ســطرنا خــالل املوا�ســم كالفالنتايــن 
ويــوم الأم اإىل ا�ســترياد الــورد مــن اإ�ســرائيل 
لتغطيــة العجز، ناهيــك عن اأ�ســعاره العالية، 
وما يتعر�س له خالل الو�ســول اإلينا من ذبول 
و�ســرر يــوؤذي �ســكله وجمالــه. وي�ســيف اأن 
مزارعي الورد ان�ســرفوا عنه ب�سبب اخل�سائر 

ووقف التمويل.
رغــم  ال�ســابقة  الفــرتات  يف  الــورد  اأن  ويذكــر 
احل�ســار كان يتم ت�ســديره عــرب الأنفاق، ولكن 
حاليــا مــع الإغــالق وتدمــري الأنفــاق، قــل مــن 
يزرعــون الــورد لأنهم مل يجــدوا اأي دعــم ولأن 

م�سريهم اخل�سارة.
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هذه امل�ساكل جففت "برتول" غزة

ا�ســطر خالد عــواد للتوقف عن ا�ســتكمال اأعمال 
الت�ســطيب يف منزلــه، بعــد ف�ســله يف احل�ســول 
علــى اإطارات الأبواب؛ لأن الحتالل منع اإدخال 

اخل�سب الالزم ل�سناعتها اإىل قطاع غزة.
ومتنع اإ�سرائيل اإدخال اخل�سب الذي يزيد �سمكه 
عن 1 �ســنتيمرت منذ عام ون�ســف العام؛ بدعوى 
اأن املقاومــة ت�ســتغل الأخ�ســاب يف ا�ســتخدامات 
"ت�ســر" اأمنــه، فيما يت�ســرر نتيجة هــذا املنع 

مليونا فل�سطيني.
ع�سرات املناجر يف قطاع غزة ا�سطرت اإىل تقلي�س 
اأعداد العاملني فيها لقلة ال�سغل الناجمة عن عدم 
توافر اخل�ســب الالزم لغالبية ال�سناعات، بينما 
ي�ســمح الحتالل باإدخال ما ي�سلح لفئة قليلة من 

ال�سناعات اخل�سبية والأثاث.
وح�ســب حممــد ق�ســطة، �ســاحب اإحــدى مناجر 
اخل�سب يف جنوب قطاع غزة، فاإن عام 2015 كان 
الأ�ســواأ على العاملني يف قطــاع النجارة بغزة، يف 

ظل املنع الحتاليل ما اأوقف عمل بع�س املناجر.
ويقول ق�سطة يف حديث ل�سحيفة "احلال": "منذ 

بــدء احل�ســار مل نعمــل بالوتــرية التــي اعتدنا 
عليهــا، اإل اأن الأو�ســاع ازدادت �ســوءًا منــذ 18 
�ســهرًا بعــد منع الحتــالل اإدخال الأخ�ســاب، ما 
زاد الطني بلة، فالأخ�ســاب املتوافرة ذات �ســمك 
�ســنتيمرت واحــد، وكذلــك خ�ســب ال�ســاندوي�س 
ل�ســناعة  ي�ســلحان  ل  وكالهمــا  )امل�ســغوط(، 

الأبواب واإطاراتها، ول الأثاث الثقيل".
ويف وقــت �ســابق، اأكــد تقريــر لالأمم املتحــدة اأن 
ال�ســتاء املن�ســرم كان قا�ســياً علــى قطــاع غــزة 
ب�ســبب ا�ســتمرار املماطلة الإ�ســرائيلية وعرقلة 
دخول املــواد الالزمــة لإعمار مــا دمرته احلرب 
الإ�ســرائيلية الأخرية عــام 2014، منددة بقرار 
الحتالل ا�ســرائيلي  حظر اإدخال الأخ�ساب التي 

يزيد �سمكها عن �سنتميرت واحد اإىل القطاع.
ومن اأكرث الفئات ت�سررًا، اأ�سحاب البيوت املهدمة، 
الذيــن اأملوا اأنف�ســهم ببــدء عملية الإعمــار واإدخال 

الإ�سمنت، لكنهم �سدموا مبنع اإدخال اخل�سب.
وجلاأ بع�س املواطنني اإىل �سراء اإطارات الأبواب 
املجمعة من عدة قطع خ�سبية ومل�سقة ببع�سها 

اإ�سرائيل توا�سل منع اإدخال اخل�سب لغزة.. ومناجر تتوقف عن العمل
قطــاع  العاملــون يف  اأكــد  املقابــل،  البع�ــس. يف 
ال�ســناعات اخل�ســبية اأن جودتها �سعيفة، حيث 
ل تخدم على املدى الطويل كالإطارات بو�ســعها 
الطبيعــي، وكذلــك هي معر�ســة لالهــرتاء خالل 

فرتة ق�سرية.
بدوره، قال الوكيل امل�ســاعد يف وزارة القت�ساد 
يف غزة عماد الباز اإن ال�سناعات اخل�سبية مهددة 
بالتوقف ب�سكل كلي يف حال ا�ستمر الحتالل مبنع 

دخول الأخ�ساب.
واأكــد البــاز اأن وزارتــه ر�ســدت موؤخــرًا توقف 
ع�ســرات الور�ــس الفنيــة عــن العمل جراء �ســح 
الأخ�ســاب مــن ال�ســوق املحلي يف غــزة، وتردي 
لهــا  التــي ي�ســمح الحتــالل  جــودة الأخ�ســاب 

بالو�سول عرب معرب كرم اأبو �سامل التجاري.
مــن جهتــه، اأو�ســح رئي�ــس احتــاد ال�ســناعات 
اخل�ســبية والأثاث يف غزة، و�ســاح ب�سي�ســو اأن 
قرار الحتالل منع و�ســول املواد اخلام املتعلقة 
بالنجــارة خف�ــس اإنتاج الور�س الفنيــة بغزة اإىل 
نحــو 20%، واأدى لرتاجــع النــاجت الإجمــايل يف 

القت�ساد املحلي ب�سكل ملحوظ. 
يذكــر اأن ال�ســناعات اخل�ســبية يف غــزة مرت يف 

مراحل ازدهار وتراجع متعددة خالل ال�ســنوات 
الع�ســر املا�ســية، بلغت يف اأف�ســل حالتها ن�سبة 
اإنتاج 120%، مع اإمكانية الت�ســدير خالل فرتات 
متفاوتــة اإىل اأ�ســواق ال�ســفة الغربيــة املحتلــة 

والداخل.
واأكد ب�سي�ســو اأن قطاع ال�سناعات اخل�سبية كان 
ي�ســاهم بنحو 9% من الناجت الإجمايل لالقت�ســاد 
املحلــي يف قطــاع غــزة، بالإ�ســافة لتوفري فر�س 

عمل لنحو 9 اآلف عامل على الأقل.
الثــالث  الإ�ســرائيلية  احلــروب  مــدار  وعلــى 
التي تعر�ســت لهــا قطاع غــزة، نال ال�ســناعات 
اخل�ســبية �ســيء من الدمار، ففي حرب 2008 مت 
تدمري )79( ور�سة وم�سنعاً يف قطاع ال�سناعات 
اخل�ســبية، ويف حرب 2012 مت ا�ســتهداف )15( 
من�ســاأة، واأمــا يف احلــرب الأخــرية فــكان العدد 
الأكرب، حيث تعر�ســت )124( ور�ســة وم�سنعاً 
للدمار بينهــا )40( دمرت تدمــريًا كلياً ما اأحدث 

عجزًا كبريًا يف الطاقة الإنتاجية.
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تنازلت جملــة "نيوزويك" الأمريكية 
عن ثمانــني عاماً مــن الطباعة وقبلت 
"ل  �ســحيفة  ورمــت  بالأوناليــن. 
�ســبعة  تريبيــون" الفرن�ســية زهــاء 
عقود وراء ظهرهــا. "ذي اإندبندنت" 
املطبوعــات  هــذه  اآخــر  الإجنليزيــة 
الكبــرية؛ األقــت ثالثــني �ســنة جانباً 

وقعدت على النت.
الذيــن يكتبــون ول  ال�ســحافيني  اإىل 
يعرفــون مــن برامج املونتاج �ســيئاً: 
اأن  تعلمــوا ولــو فوتو�ســوب. واأوىل 
نغلــق املواقــع التــي لي�ــس فيهــا اإل 

الن�سو�س، ل �سوت ول �سورة.
فالأنهم عجزوا عن اإرفاق مقطع فيديو 
علــى �ســفحات اجلريــدة، اأغلقوهــا 
ومعهم حق. كيف �ساأ�ســاهد كا�ســرتو 
يزيــح يــد اأوبامــا عــن كتفــه باخلرب 

"املطبوع"؟
بــداأت رهانــات مل تنته بعــد -اأظنها 
زامنــت اأول موقــع اأخبار- على غلق 
ال�سحف الورقية حتى اآخرها. نتيجة 
الرهان بحاجة اإىل ع�ســرين �سنة على 
الأقــل كي تت�ســح معاملها. اأما ح�ســم 
النتيجة فال يزال اأمامه طريق طويل، 

وفت�س جتد �سحفاً حديثة الولدة.
�ســيء،  كل  علــى  الأوناليــن  هجــم 
والراديــو،  والتلفزيــون  املطبــوع 
لكــن الأخرييــن ل يزالن �ســامدين. 
يف اأمــريكا ابتكــروا �ســيئاً ا�ســمه نت 
فليك�س ومل يعد املتلقي رهن القنوات 
التــي تقرر عنه متــى ي�ســاهد الفيلم. 
يبــدو اأن اإ�ســرار الزوجات على كون 
التلفزيــون �ســمن الأثــاث �ســمن لــه 
عافيــة �ســلبة مبدئيــاً. اأمــا الراديــو 
فحفظــت له ال�ســيارات قيمــة ل باأ�س 

بها.
علــى اأن العمــل الإلكــرتوين اأ�ســعب 
لل�ســحايف واملتلقــي معاً مــن الورق. 
اآن،  يف  مطلوبــان  والدقــة  ال�ســرعة 
والأوىل لي�ســت مطلوبــة يف اجلريدة. 
كان زميلنا ي�ســرب القهوة ال�سعودية 
�ســوريا  عــن  اأحاديــث  لنــا  ويــروي 
ويلعن املعار�ســة قبل اأن ميد يده اإىل 
قلمه، فطباعة اجلريدة بعد منت�ســف 

الليل.
قبــل اأيــام، ن�ســر اأحد املواقــع فيديو 
علــى اأنه لتفجــري املطار يف بروك�ســل 
ثــم  النا�ــس وال�ســحافيون،  واأخــذه 
تبني اأنه يف رو�سيا. وتردد خرب اآخر: 
رجل اأب غري �ســرعي لـ1300 طفل يف 
اأمــريكا وعرفنا لحقاً اأن ذلك مفربك. 
األي�ــس القارئ معر�ســاً للوقــوع بهذا 
الفــخ؟ هذه احلــوادث اأقــل وقوعاً يف 

ال�سحف املطبوعة حتى الآن.
نقــول لل�ســحف: يــكاد ياأتينــا اخلرب 
على املوبايــل قبل وقوعــه! فابحثوا 
لنــا عن حتليل اأو ق�ســة كي ن�ســرتي 
اجلريدة. مللموا ال�سور من الوكالت 
فاإننــا مهمــا كربنــا نحــب اأن نتفــرج، 
واجعلوا حجم الورق مثل �ســفحات 
جريــدة "احلــال" ت�ســهلوا علــي اأنــا 

-على الأقل- م�سك اجلريدة.

رمت عمرها
وقعدت على النت

 عمران القفيني

حمميات رعوية للحفاظ على مراعي فل�سطني يف ال�سفوح ال�سرقية

ترتكز مراعي فل�ســطني يف ال�ســفوح ال�ســرقية من 
ال�ســفة املحتلــة، حيــث تبلــغ امل�ســاحة العامــة 
املقــدرة لها مليونــا و128 األــف دومن، لكن املتاح 
ا�ســتخدامه للفل�ســطينيني كمــراع 700 األف دومن 
فقط، ب�سبب القيود التي يفر�سها الحتالل، �سواء 
باإقامته امل�ستوطنات، اأو حتديد الأرا�سي مناطق 
ع�ســكرية، اأو ا�ســتخدامها مل�ســارات جدار ال�ســم 

والتو�سع.
ونظرا لظــروف التعرية التــي تتعر�س لها الرتبة 
الناجتــة عن اجلفاف، ل �ســيما مع ازديــاد اأعداد 
املا�ســية بالتزامــن مع قلة امل�ســاحة املخ�س�ســة 
للرعــي، فقــد اأ�ســبح ال�ســغط هائــاًل علــى كافــة 
الأرا�ســي الرعويــة. وكل ما �ســبق اأدى مع مرور 
النباتــي يف املراعــي  اإىل تدهــور الغطــاء  الزمــن 
ب�ســكل خطــري، اإىل جانــب بلع الحتــالل ملزيد من 
الأرا�ســي، مــا دفــع للعمــل نحــو اإنقــاذ مــا تبقى 
مــن الأرا�ســي الرعويــة والزراعية عــرب عدد من 
امل�ســاريع التي تنفذهــا وزارة الزراعة مع بع�س 
اجلهات الدولية واملوؤ�س�ســات الزراعية ال�سريكة، 
من حمافظة طوبا�س �سماًل وحتى اخلليل جنوباً؛ 
كم�سروع الإدارة امل�ســتدامة حلفظ املراعي، وما 
يت�سمنه من اإن�ساء للمحميات وامل�ساتل الرعوية، 
والت�ســجري الزراعي وغريها، اإىل جانب م�ســروع 
توزيع البذار العلفية، وذلك خالل العامني 2015 

و2016. 

جتربة بيت حلم
يقــول رئي�ــس ق�ســم الغابــات واملراعــي مبديريــة 
زراعــة حمافظة بيت حلم املهند�س الزراعي �ســيف 
اإحدو�ــس، اإن فكرة حفــظ املراعي واإعــادة تاأهيلها 
تنفــذ لأول مرة يف فل�ســطني، يف مناطق �ســبه جافة 
و�ســحراوية، م�ســيفاً اأن املديريــة نفذت ما �ســبق 
يف ت�ســع مناطــق �ســرق بيت حلــم وهــي: العبيدية 
وزعــرتة  �ســالح  ودار  والر�ســايدة  وال�ســواورة 

وجبة الذيب وتقوع وجناتا وكي�سان.
وانتفــع مــن م�ســروع الإدارة امل�ســتدامة للمراعي 
ما يقــارب مــن 55 مزارعــاً، فيما مت توزيــع البذار 
العلفيــة علــى مــا يقــارب 500 مــن مربــي الــرثوة 

احليوانية واملزارعني يف ذات املناطق.

اإن�ساء املحميات الرعوية 
يقــول املهند�ــس �ســيف اإحدو�ــس اإن اإن�ســاء املحميات 
الرعوية، جاء بهدف حماية الغطاء النباتي والأ�سناف 
النباتيــة الرعوية املوجــودة ا�ســاًل؛ كالقطف والرمت 
جديــدة  لأ�ســناف  وال�ســماح  وال�ســيح،  والأكا�ســيا 
بالإنبــات اإىل جانــب زيادة رقعة الأرا�ســي الزراعية، 
وخلق نظام رعي م�ستدام عرب حت�سني ظروف الرتبة. 
ويتمثــل ذلــك عملياً بت�ســييج املناطق امل�ســتهدفة ملنع 
الرعي اجلائر فيها، واتباع طرق احل�ساد املائي، ملنع 
اجنــراف الرتبة بفعــل الأمطار وبهــدف جتميع املياه 
وال�ســتفادة منهــا ل�ســقاية املا�ســية، عرب حفــر الآبار 

بالإ�سافة اإىل وجود خطة رعي مو�سمية لكل حممية.
وي�سيف اإحدو�س اأن عدد املحيات التي جرى العمل 
على اإن�ســائها يف �ســرق بيت حلم يبلغ 23 حممية ما 
بني فردية اأي م�ساحتها تقارب 50 دومنا وجماعية 

تتجاوز م�ساحتها يف بع�س املحميات الألفي دومن.
وترتكــز اأغلب املحميات يف بلــدة العبيدية حيث مت 
تنفيــذ 12 حممية فرديــة وجماعية فيهــا وما تبقى 
يتوزع على ال�سووارة بواقع ثماين حمميات فردية، 
ويف كل من تقوع وزعرتة مت اإن�ساء حممية جماعية، 

اأما الر�سايدة فتم اإن�ساء حممية فردية فيها.
واإىل جانب اإن�ســاء املحميات الرعويــة، فتح املجال 
اأمــا مربي الــرثوة احليوانية يف مناطق �ســرق بيت 
حلــم، التــي ت�ســكل اأجــزاًء من ال�ســفوح ال�ســرقية 
للمحافظــة، وذلــك بواقــع 15 دومنــا لكل مــزارع، 
ويرتكز هدف هذا امل�ســروع على متكني املزارع من 
اإطعام ما�ســيته من اإنتاج اأر�سه باأقل التكاليف عرب 

توفري البذور العلفية له جمانا.
يقــول رئي�ــس ق�ســم املحا�ســيل احلقليــة باملديرية 
املهند�ــس الزراعــي رزق غياظــة اإن امل�ســروع عــاد 
بالفائــدة اجلمــة علــى املزارعــني، فقــد خفــف من 
تكاليف الإنتاج عليهم، وعلى امل�ســتهلك املقبل على 
�ســراء اللحــوم واحلليــب وم�ســتقاته، م�ســيفاً اأن 
معقوليــة تكاليــف الإنتاج تــوؤدي حتمــاً اإىل اعتدال 
اأ�ســعار اللحوم واملنتجات احليوانية للم�ستهلك يف 
ال�ســوق، كمــا اأن العتنــاء بنوعية البــذور العلفية 
املوزعة ي�ساهم يف حت�سني م�ستوى الغذاء للحيوان 
الرعوي، وبالتايل �ســمان ح�ســول امل�ســتهلك اي�ساً 

على منتج حيواين جيد.

جانب من اإحدى املحميات يف بلدة تقوع.

�سعور بالفرق والتغيري
يقــول املــزارع حممــد جرارحــة �ســاحب اإحــدى 
املحميات الرعوية املقامة يف بلدة العبيدية، اإن هذا 
النوع من امل�ســاريع عاد بالفائدة على الأر�س التي 
حتولــت من جرداء اإىل خ�ســراء. كما عــاد بالفائدة 
على املا�ســية وعلى املزارع، حيث ا�ســتطاع زيادة 
اإنتاجــه اإىل ال�ســعف مــن حبــوب القمح وال�ســعري 
اإ�ســافة اإىل البيقيــا اأو البيــكا، وهــي اأحــد اأنــواع 
البقوليــات، بواقع 20 �ســواًل كل مو�ســم بذار بدًل 

من 10 �سوالت.
مــن جهتــه يقــول املــزارع ح�ســني غــزال مــن قرية 
كي�ســان امل�ســتفيد من م�ســروع البــذار العلفية، اإن 
امل�ســروع خلق عالقة جديدة بني املزارع واأر�سه؛ 
فمنظر اأر�سه املزروعة وفر له راحة نف�سية جتعله 
يقبــل علــى العمل فيهــا، ورعــي اأغنامه تــارة فيها 

وتارة يف برية القرية.
واأ�ساف: من �ساأن ما �سبق تعزيز �سمود املزارع يف 
ار�سه، حيث اإن اأر�ســه تقع يف منطقة وادي عبيان 
القريبة من م�ستوطنة "معايل عامو�س"، وامل�سنفة 
�ســمن الأرا�ســي امل�ســماة )ج(. ويو�ســح املزارع 
غــزال اأن انتفاعــه من امل�ســروع خف�س عليــه كلفة 
�ســراء البذور العلفية واإنتاجها، و�ساهم يف حتويل 
املــال املخ�ســ�س لذلــك م�ســبقاً حلاجات معي�ســية 

اأخرى. 
فيمــا يعــرب املــزارع حممــود الر�ســايدة مــن قرية 
الر�ســايدة عن �ســعادته ال�ســديدة بوجــود حممية 
ميلكها ويعمل بها قائاًل: "�ساأ�ســعد كثريًا لو متكنت 
من اإن�ساء حممية اأخرى فمنظر الأر�س القاحلة بعد 

امل�سروع �سار جمياًل للغاية".

منافع �ساملة ومتوا�سلة 
يقــول املهند�ــس غياظــة: " اإن هــذه امل�ســاريع 
�ســمحت لنــا كقائمــني وم�ســرفني علــى تنفيذها 
اكت�ســاف الأر�س عرب العثور علــى اأنواع نادرة 
مــن النباتات والزهور الربيــة كزهرة "التوليب 
الــربي"، اإىل جانــب الو�ســول لنتائــج ايجابيــة 
الــرثوة  اأعــداد  كزيــادة  للم�ســروع،  مرافقــة 
املنتــج  مــن  ال�ســوق  نق�ــس  و�ســد  احليوانيــة 
املحلــي، م�ســيفاً اأن جميــع تفا�ســيل امل�ســروع 
مدرو�ســة زراعيــاً وعلميــاً، فنرث حبــوب البيقيا 
بجانــب ال�ســعري مل يكن عبثيــاً؛ فالبيقيــا توفر 

عن�ســر النيرتوجني الذي ي�ســاعد ال�ســعري على 
الإنبات والنمو.

وي�ســيف املهند�ــس احدو�ــس اأن اأهداف امل�ســروع 
واإن كانــت زراعيــة فاإنها حتمــل اأهدافــاً اجتماعية 
واقت�ســادية بتخفيف تكاليف الإنتــاج على املزارع 
وحت�ســني و�ســعه املعي�ســي، مبيناً اأنه مت حتقيق 
تخفي�س علــى مدخــالت الإنتاج بالن�ســبة للمزارع 
العــام املا�ســي بقيمة 25%، متوقعاً زيادة الن�ســبة 

خالل العام احلايل.
اأمــا بخ�ســو�س متابعــة امل�ســاريع، فيفيــد مديــر 
دائــرة اخلدمــات الإر�ســادية باملديريــة املهند�ــس 
عودة �ســبارنة اأن من عوامل جناح هذه امل�ســاريع 
الزراعية، اإر�ساد املزارعني حول التعامل ال�سحيح 
مــع الأر�ــس، ومــا تنبتــه، اإ�ســافة اإىل مدهــم بــكل 
"تنــكات" امليــاه  مــا يحتاجونــه مــن معــدات كـــ 
الآبــار،  حلفــر  ومعــدات  الزراعيــة،  واجلــرارات 
وحتى امل�ســاعدة يف توفري الأيــدي العاملة يف حال 
حاجة املزارع لذلك، بالإ�ســافة اإىل متابعة امل�سروع 
عرب جولت تفقدية دائمــة وتذليل اأي عقبة تواجه 
املزارع منعاً لظهور اي م�ســكلة من �ســاأنها اإف�ســال 

امل�سروع اأو تثبيط جناحه.
ويو�ســح �ســبارنة اأن املحميات الرعوية م�ســروع 
طويــل الأمــد ت�ســل فــرتة متابعــة وزارة الزراعة 
لــه اإىل 15 عامــا، مقابــل تعهــد املــزارع باحلفــاظ 
علــى املحميــة، اإىل جانــب تعهــد اآخريــن بالزراعة 
لــدى انتفاعهم من م�ســروع البذار العلفيــة، موؤكدًا 
اأن جتربــة حمافظــة بيت حلم كانــت جتربة مميزة 
بنجــاح املحميــات الرعويــة فيهــا، وزيــادة ن�ســبة 
الإنبــات يف الأرا�ســي التي زرعت بالبــذار العلفية، 
يف  الأمطــار  هطــول  ن�ســبة  زيــادة  ب�ســبب  وذلــك 
املحافظــة، التي و�ســلت العــام املا�ســي اإىل %97، 
بينمــا بلغــت العام اجلــاري مئــة باملئة، ما يب�ســر 

بنجاح زراعي م�ساعف.
الرعويــة وتوزيــع  املحميــات  اإن�ســاء  فكــرة  اإن 
البــذور العلفيــة علــى املزارعني ما هــي اإل جزء 
مــن �سل�ســلة م�ســاريع تقــوم بــه وزارة الزراعة 
وموؤ�س�سات زراعية اأخرى للحفاظ على الأرا�سي 
الزراعيــة والرعويــة؛ لكن ذلك جمــرد حماولت 
ل�ســنع "حلــول موؤقتة" حتتــاج ملــن يّثبتها على 
اأر�ــس الواقــع الــذي حتكمــه دهاليــز ال�سيا�ســة 

وخرائط الع�سكر.
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 حسام لبد

A.F.P حممود الهم�س )36 عاماً( م�سور الوكالة الفرن�سية

يجوز اإدخال تعديالت مثل الق�س والتو�ســيح فقط على ال�ســورة اخلربية، اأما ال�سور اجلمالية، فيمكن 
اإدخال الفالتر واملوؤثرات.

ول بد من التفريق بني امل�سور ال�سحايف وم�سور الطبيعة اأو املناظر اجلمالية، فلكلٍّ ر�سالة وطريقة.

عطية دروي�س )28 عاماً( م�سور يف وكالة الراأي

امل�ســور الــذي يخــدع النا�س با�ســتخدام برنامج الفوتو�ســوب، مك�ســوف اأمام املخت�ســني وامل�ســورين 
الآخرين، ورمبا ينطلي ذلك على عامة النا�س، لكن مثل هوؤلء لن يكونوا يف خ�سم املناف�سة.

حممد نهرو الثالثيني )24 عاماً( م�سور حر

ال�سورة اجلمالية تختلف عن ال�سورة ال�سحافية، فلو اأدخلنا تاأثريات على ال�سورة اجلمالية �ست�سبح 
اأجمل، لكن ب�سكٍل خفيف، لأنه لو زاد عن حده �ستختلف معامل ال�سورة.

خليل حمرة )37 عاماً( م�سور وكالة اأ�سو�سييتدبر�س الأمريكية

ال�ســورة هــي امراأة، واملوؤثــرات هي املكياج، من املمكــن اأن تخفي بع�س العيوب، ومــن املمكن اأن تربز 
اجلمال، لكنها لن جتعل القبيح جمياًل باملطلق. والأ�سل هو ترك ال�سورة على طبيعتها.

�سمر اأحمد اأبو العوف )31 عاماً( م�سورة حرة

اأنــا �ســد التالعــب بال�ســور ال�ســحافية لأنها تفقد امل�ســور ال�ســحايف واحلدث �ســدقيته. ميكــن تعديل 
الإ�ساءة ب�سكٍل ب�سيط جدًا اإذا كانت ال�سورة بحاجة لذلك.

ولء زكي بارود )24 عاماً( م�سور حر

التعديــل علــى ال�ســورة اجلماليــة يعطيها رونقاً خا�ســاً، وهذا يختلف من م�ســور اإىل اآخر يف ا�ســتخدام 
التعديــالت، فمنهــم من يعتمد عليها ب�ســورٍة كبريٍة جدًا، ومنهم من يعتمد ال�ســورة الطبيعية باإ�ســافة 

تعديالت ب�سيطة. اأما ال�سورة ال�سحافية، فال ميكن التعديل عليها، لأنها تنقل حدثاً وواقعاً. 

م�سطفى حممد ح�سونة )33 عاماً( م�سور وكالة الأنا�سول الرتكية

التعديل ممكن من خالل الربامج، لكن بحدود، و�سروط ل تفقدها قيمتها، وطبيعة جمالها الأ�سلي، كذلك 
فاإن اإعدادات الكامريا بحد ذاتها هي تعديل، وتختلف يف �ســبطها من م�ســور اإىل اآخر، لكن الأ�ســل يبقى 

هو الغالب.

يا�سر فتحي قديح )31 عاماً( م�سور يف �سحيفة فل�سطني

ال�ســورة ال�ســحافية تتحدث عن نف�ســها يف قوة احلدث، ول ميكن اإ�سافة اأي �ســيء عليها، كما اأن نظرة 
امل�سور ال�سحفي وتكوين ال�سورة التي ي�سورها تختلف من �سخ�س لآخر.

محمد عابد*

هل تعتقد اأن اإدخال موؤثرات على ال�سورة ال�سحافية �سلوك مهني اأم احتيال؟

�سمن فكرة توزيع املعرفة على الغري، وبهدف اإعادة العتبار للكتاب 
ب�ســفته م�ســدرا ممتدا ول ين�ســب للــزاد واملعرفة، اأطلقــت جمعية 
املــراأة الفل�ســطينية للريــادة والإبــداع "بيكو" يف مدينــة جنني حملة 
واملوؤ�س�سات  املواطنني  الكتب من  تت�سمن جمع  بعمر" التي  "كتابي 

وبيعها يف اأ�سواق مفتوحة باأ�سعار زهيدة.
احلملــة التي تنقلــت حتى اللحظة بني مكانني الأول يف حي ال�ســيباط 
القدمي يف مدينة جنني، والثاين اأمام ال�سوق املركزي للجامعة العربية 
الأمريكيــة اأكــدت ح�ســب القائمني علــى احلملة واملواطنــني املقبلني 
على ال�ســراء اأنه رغم التطور التكنولوجي و�سيوع مقولت "امة اقراأ 
ل تقــراأ"، اإل اأن للقــراءة جمهورها واأن الكتاب مطلــوب وده، واأن ما 

ينق�س املهتمني هو الكتاب اجليد وال�سعر املنا�سب.

لي�سوا قلة
يف حملــة �ســوق ال�ســيباط اندفــع موظفون وطلبــة جامعات ون�ســاء 
ورجــال يحملون حاجيات منازلهم لتقليب الكتب و�ســراء ما ينا�ســب 
التوجهات والهتمامات، اأما اأمام حرم اجلامعة الأمريكية، فقد اندفع 
الطلبــة على اختــالف تخ�س�ســاتهم حماولــني اإيجاد ما ي�ســد عط�س 
املعرفة لديهم خا�ســة اأن معار�ــس الكتب التقليدية تطــرح عناوينها 
باأ�ســعار مرتفعة، فا�ســرتوا كتبا تختلف عن تخ�س�ساتهم الدقيقة من 

روايات او كتب تاريخية اأو حتى فكر �سيا�سي فل�سطيني.  
احلملــة التــي انطلقــت من مدينــة جنني بهدف ن�ســر الثقافــة بني من 
يريدهــا ول ميلــك ثمنها حققت الكثري من الهداف، وبح�ســب �ســعيد 
اأبــو معال مدر�ــس الإعالم يف اجلامعة فــاإن الهم هو ان ي�ســعر حمبو 
الكتــب انهم لي�ســوا من قلــة، واأن احلملة توفر فر�ســة تبادل املعرفة 

والعناوين.
عن احلملة حدثنا حممود منا�ســرة، ع�سو جمعية املراأة الفل�سطينية 
للريــادة والإبداع )بيكو(، باأنها انطلقت مــن مدينة جنني عرب مواقع 
التوا�ســل الجتماعــي، لت�ســكيل معر�ــس مــن الكتب ذات املوا�ســيع 

املختلفة يتم التربع بها من املوؤ�س�سات واملكتبات.

دور املتطوعني
واأكــد منا�ســرة، اأن هذه الكتب تباع باأ�ســعار رمزيــة للمواطنني، اأما 
مــا يجمــع من مبالغ خــالل احلملة فــاإن اجلمعية �ســتقوم بالتربع بها 

لعائالت تعيلها ن�ساء.
واأ�ســاف منا�ســرة: "عندمــا بداأنــا احلملــة ا�ســتهدفنا املوؤ�س�ســات 
الثقافيــة واملكتبــات يف مدينة جنــني واملدن الأخــرى، ووجدنا اإقبال 
كبريا من جمموعة موؤ�س�سات يف مدينة رام اهلل ونابل�س، حيث تربعت 
بكتب عربية اأجنبية مفيدة يف التعليم كبع�س كتب الطب والقانون".

واأردف ع�ســو اجلمعيــة اأن ما خدم احلملة هــو دور املتطوعني فيها، 
فــكان هناك الكثــري من املتطوعني الذين ن�ســقوا اأوقاتهم للعمل يف هذا 
املعر�س، ومن خاللهم مت الت�ساور حول مكان العر�س الأول الذي كان 
اأمام البلد القدمية "ال�سيباط" وهو ما عمل على منح املكان التاريخي 

حركة وروحا.
وتابــع منا�ســرة، واجهتنا العديــد من التحديــات واأبرزها عدم توفر 
ميزانيــة كافية، وعــدم تربع موؤ�س�ســات يف مدينة جنــني بالكتب على 
الرغــم مــن اأن احلملــة انطلقت منها، وهو موؤ�ســر علــى موقف بع�س 
املوؤ�س�ســات من الكتاب، ومربرا لتكثيف احلملة يف املدينة وغريها من 

املدن الفقرية.

اأفكار �سبابية
ويف �ســاأن مت�ســل، قال الأ�ســتاذ حممد جرادات: هذه مبادرة �ســبابية 
تعك�س مدى تنوع الأفكار ال�ســبابية يف ال�ســنوات الأخــرية، رغم اأنه 
كان ينق�سها بع�س الأمور املهمة مثل الرتتيب، والتن�سيق، والرتويج 

لها ب�سكل مهني اأكرب.
واأ�ساف جرادات: اأن�سح القائمني على احلملة بالعمل على تطويرها، 
والقبال عليها كما راأينا مربر كاف لذلك، وهو اأمر يتطلب انتقاء كتب 
تعني املواطنني وجتعل منها و�ســيلة لتطوير حياتهم، فالمر ل يجب 

ان يكون مقت�سرا على الكتب املتوفرة اأو املتربع بها.
 وتابع جرادات: اأقرتح اأي�ســا اأن ينظم معر�س كبري للكتب القيمة يف 

االأ�سعار الرمزية تذهب الأ�سر تعيلها ن�ساء

حملة "كتابي بعمر" يف جنني.. ملن يريد وال ميلك

املدينة، فال يعقل ال يكون معر�س �ســنوي او ن�ســف �ســنوي للكتاب 
يف املدينــة التــي تفتقــر فعليــا ملكتبــات للكتــب، بحيــث ياأخــذ طابعا 
ثقافيــا ويكــون فيه نوع من الإبــداع من ناحية الرتتيب، والتن�ســيق، 
والفعاليــات الأخــرى علــى غــرار معر�س الكتــاب الدويل الــذي يقام 

�سنويا يف مدينة رام اهلل.

وعي املجتمع
ويف ال�ســياق ذاته، قــال املواطن حممود اأبو الــرب: "ل اروع من بيع 
كتب جيدة باأ�ســعار زهيدة، والكتاب اجليد يختلف من مواطن لآخر، 
ونحــن بحاجة لهكذا حمــالت لزيــادة الوعي املجتمعي، فال�ســتمرار 
بلعــن املجتمع وثقافتــه ال�ســلبية ل يخلق حتــولت اإيجابية تنموية 

فاعلة".
واأ�ســاف: "علمــت بوجــود احلملــة مــن خــالل �ســبكات 

التوا�ســل الجتماعي، وفعال توجهت للمكان املحدد لروؤية 
مــا يهمني مــن كتــب، وانتقيــت خم�ســة عناويــن باأقل من 

خم�سني �سيقال".
وتابع: "بالن�ســبة يل اخلم�ســون �ســيقال مبلغ معترب، لكن عندما تقول 
يل انها تكفي ل�ســراء خم�ســة كتب �ســاأقول لك هذا امر م�ســجع ويدعو 
ل�ستغالله، يف احلقيقة الكتاب الواحد يف اأي مكتبة يف يزيد �سعره عن 

ذلك املبلغ".
وح�ســب منــال اأبــو علــي، رئي�ــس جمعيــة املــراأة الفل�ســطينية فاإن 
اجلمعيــة تدر�ــس حاليا تو�ســيع احلملــة ونقل املعر�س ملــدن عدة، 
فاإقامــة املعار�ــس ي�ســكل اإقامة احلجة علــى النا�س يف ظل �ســعرها 

املنخف�س.

* طالب يف دائرة اللغة العربية والإعالم باجلامعة العربية الأمريكية

اإقبال على كتب الأ�سواق املفتوحة ذات الأ�سعار الزهيدة.
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 أحمد ماهر*

اأبو حممد ال�سباح: 51 عاًما على باب م�ستوطنة
علــى قمــة جبل يف اجلهة ال�ســمالية من بلدة تقوع �ســرقي بيت 
حلــم ترتبــع ثالثة منــازل قدميــة، ت�ســكل عقبة امام التو�ســع 
ال�ســتيطاين علــى ار�ــس البلــدة، ويف منطقــة ل تبعــد �ســوى 
امتار قليلة عن �ســياج ما ت�سمى م�ستوطنة  "تكواع" تقف هذه 
املنازل التي تعود للمواطن حممود ال�سباح "ابو حممد" البالغ 
مــن العمر 75 عاما، والذي بنى منزله عام 1964 لي�ســكل خط 

الدفاع الول يف وجه المتداد ال�ستيطاين. 
مــن  جمموعــة  للرجــل  وجهــت  الحتــالل  �ســلطات  وكانــت 
الخطــارات بالهــدم التي تهــدد وجوده يف ار�ســه، عالوة على 
هــدم منزله مرتــني يف ثمانينيــات القرن املا�ســي. وقام احلاج 
بن�ســب خيمة بجــوار ركام منزله اىل ان متت اعــادة بنائه من 
جديد. والحتالل مينعه من البناء لغر�س التو�سع ال�ستيطاين 

لكنه يف كل مرة يك�سر  قرارت الحتالل العن�سرية. 
وعن رحلة �سموده الطويلة قال ال�سباح: "لي�ست لدينا حرية، 
ل ن�ســتطيع البنــاء، ابنائــي م�ســتقبلهم يف املجهول، م�ســرينا 
الت�ســتت اذا بقينــا على هذا احلال، 3 مــن البناء مقبلون على 

الزواج ول مكان ي�سكنون فيه".
ويجل�ــس ابــو حممــد كل �ســباح امــام منزلــه الــذي يبعد عن 
امل�ســتوطنة ما يقارب خم�سة امتار ويف�سله عنها �سياج حماط 
بالعديد من كامريات املراقبة، وينظر بحرقة وح�ســرة �ســوب 

الر�س التي التهمها �سرطان ال�ستيطان وا�ستوىل عليها. 
وو�سف �ســباح املنطقة التي ي�ســكنها باخلطرة، فهو وعائلته 
يعي�ســون يف حالــة مــن الرعــب الدائــم، فحياته مليئــة بالقلق 
وذلــك لبعده عــن احياء البلدة وقرب امل�ســتوطنني من منزله، 
فحتى احليوانات مل ت�سلم من بط�سهم واعتداءاتهم الوح�سية، 

 مهند الشاعر*

لكنه مع كل ذلك يتحمل العباء وي�ســر على ال�سمود يف ار�سه 
ومنزله رغم كل ال�سغوطات وخمططات التهجري التي يتعر�س 

لها لرتك ار�سه ومنزله.
وبــني ال�ســباح ان رحلــة العــذاب تبداأ علــى ايدي امل�ســتوطنني 
احلاقديــن يف �ســاعات الليــل، فيقومون بر�ســق احلجــارة باجتاه 
املنزل، ويكاد ل يخلو يوم من ان تنام عائلة ال�سباح على ا�سوات 

الغاين واملو�سيقى  ال�ساخبة بهدف اجبارهم على الرحيل. 
ويو�ســى املواطــن �ســباح ابنــاءه دومــا بالتم�ســك بالر�ــس 
وال�ســمود فيهــا، لن الر�س هي الوطــن والوجود، فال وجود 
لنــا دون الر�ــس. ويقول "رغــم عمليات الرهــاب والتخويف 
التي ا�ســتخدمتها �سلطات الحتالل وما زالت ت�ستخدمها بهدف 

ترحيلي من ار�ســي.. لن نرحل "ول عمرهم يحلموا فيها"، لن 
هذه الر�س ار�سنا وار�س اجدادنا"، فنحن ن�سكن هنا قبل ان 

ياأتي هذا الحتالل اللعني اىل ار�سنا. 
وتبلــغ م�ســاحة ار�س ابــو حممد ال�ســباح 50 دومنــا واكرث، 
يحميهــا هو وعائلتــه من الزحف ال�ســتيطاين، وتعــد املتنف�س 

الوحيد للقرية التي حتيطها امل�ستوطنات من اجلهات الثالث.
واو�سح ال�ســباح ان اخلدمات وامل�ساعدات التي تقدم للعائلة 
�ســئيلة جــدا مقارنة مع الهجمة ال�ســتيطانية التي ت�ســتهدف 
العائلــة وارا�ســيها. وفيمــا يخ�ــس الغــراءات التــي قدمتهــا 
�ســلطات الحتالل له كي يبيع ار�ســه ويرحل، قال: "عر�ســوا 
علي مبالغ ل ميكنكم تخيلها" يف �ســبيل ان يرتك ار�سه، ال انه 

م�سمم على ال�سمود رغم كل الغراءات والظروف. 
علــى  والثبــات  ال�ســمود  عنــوان  �ســباح  املواطــن  وي�ســكل 
ار�ســه و�ســدا منيعا امــام الغطر�ســة الحتالليــة واملخططات 
ال�ســتيطانية التي ترتب�س به ب�سكل يومي لت�سعه حتت دائرة 
ال�ستهداف الدائم. ف�سموده اكرب من ان نكتب عنه بن�س، فهو 
يف كل يوم يكتب ف�ســال جديدا من ف�ســول ال�ســمود، و�سموده 
اكــرب من رواية، واعمق من مو�ســوعة واغنى من اأي قامو�س، 
فكل مــا يرتبط مبفــردات احلقل الــدليل ملفردات �ســموده هي 

قامو�س بحد ذاتها.
 

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

امل�ستوطنة التي بنيت قرب بيت ال�سباح.

يتعامل التعليم املدر�ســي التقليدي مع الطلبة على اأنهم �سوا�سية، 
ل يتنوعون يف جمالت ذكائهم اأو م�سادر قوتهم وتفوقهم، وبالتايل 
يخ�ســعون لختيارات ونظام درا�ســي �سارم وموحد يظهر بع�س 
الطلبــة "ف�ســلة"، كما ينظــر اإليهــم املجتمع على انهــم عبء على 
املدار�ــس، فيرتكونهــا ملتحقني بقطاع العمالة املت�ســخم واملفتقد 

للمهارة واخلربة.
غــري اأنــه يف مدينة جنني مثال واحدة من املدار�ــس التي يلجاأ اإليها 
الطلبة الذين "يغربلهم" النظام التعليمي ال�ســارم ليكون خيارهم 
املنا�ســب "مدر�ســة جنــني الثانويــة ال�ســناعية الكوريــة" وفيها 
يح�سل الطالب على �سهادة ثانوية عامة يف جمال �سناعي يختاره 

وفق ميوله.
لكــن ال�ســوؤال: كيف تدير هذه املدر�ســة حالت الكثــري من الطلبة 
املبدعني يف جمالت �ســناعية وميدانية مثل ت�سليح ال�سيارات اأو 
تكنولوجيــا املعلومات ولديهم �ســعوبات وم�ســاكل كبرية مثال يف 
احلفــظ التقليدي اأو يف التعامل مع الريا�ســيات والفيزياء واللغة 

الجنليزية؟

210 طالب
املدر�ســة التــي تعرف بـ"الكورية" اخت�ســاًرا وتقع على ال�ســارع 
الرئي�ســي املتوجه من املدينة اإىل قرية بيت قاد تعمل يف كل �سباح 
مع امللتحقني بها الـ 210 طالب، )تتمتع بطاقة ا�ســتيعابية تقارب 
الـ300 طالب( على ك�ســر كل ما له عالقة بنظام التعليم الروتيني 
يف املدار�ــس العاديــة يف �ســبيل الو�ســول بطلبتهــا الذين ي�ســمهم 
املجتمــع ب�ســفات �ســلبية كثــرية وهو مــا حتاربه املدر�ســة عرب 

مديرها الأ�ستاذ واثق حثناوي وطاقم العاملني فيها.
وبراأي مدير املدر�سة الأ�ستاذ حثناوي، فاإن مدر�سته تلقى اهتماماً 
كبــريًا من وزارة الرتبيــة والتعليم، كونها تك�ســر نظــام الروتني 
التعليمــي املوجــود باملدار�ــس الأخرى، فاملدر�ســة تقــدُم اأجهزة 
احلا�ســوب واأدوات الر�ســم الهند�ســي، بالإ�ســافة اإىل العديــد من 

الأجهزة، مثل اأجهزة فح�س ال�سيارات.
املدر�ســة التي تاأ�س�ســت عــام 2004، باأربعة تخ�س�ســات، اإىل اأن 
و�ســلت عام 2009 اإىل ت�ســعة تخ�س�ســات وهي: �ســيانة اأجهزة 
احلا�ســوب، والت�ســالت، والإلكرتونيات ال�ســناعية، و�ســيانة 

الآلت املكتبية، وكهرباء ا�ســتعمال، وكهرباء �سيارات، والأدوات 
ال�ســحية والتدفئــة املركزيــة، والتكييــف والتربيــد، وميكانيــك 
�ســيارات؛ حتــاول جاهــدة احت�ســان طلبتهــا وم�ســاعدتهم على 
ال�ســتمرار يف حت�ســيل العلم ال�ســناعي من خالل احل�سول على 

�سهادة الثانوية العامة التي توؤهلهم لاللتحاق باجلامعة. 
يقول الأ�ســتاذ حثناوي: "يف البداية مل يكن لالأهايل اأدنى فكرة عن 
املدر�ســة، وعن كيفية التعليم فيها، ولكن مع مرور الوقت اأ�ســبح 
هناك وعي باأهمية هذه املدر�سة، وذلك بعدما تخرج بع�س الطلبة 
منها وانتقلوا اإىل �ســوق العمل، حيث تكللَّــت جهودهم بالنجاح يف 

حياتهم العملية".
ي�ســيف: "كان ذلــك انت�ســارا لفكــرة املدر�ســة وتاأكيــدا لالهــايل 
وللطلبة على انهم لي�ســوا اأقل ممن ي�ســتمرون يف املدار�س العادية 

)علمي واأدبي(".
وي�سمل التعليم املهني يف فل�سطني على )4( فروع هي: ال�سناعي، 
والزراعــي، التجــاري، الفندقــي، موزعــة علــى: )15( مدر�ســة 
�ســناعية )حكوميــة وخا�ســة(، مدر�ســتني زراعيتــني، مدر�ســة 
فندقيــة، و)59( مدر�ســة جتاريــة ت�ســتمل علــى )124( �ســعبة 

للتعليم التجاري.

اهتمام خا�س
ويتابــع املديــر: كانــت الفكــرة ال�ســائدة لــدى الأهــايل، اأن هــذه 
املدر�سة م�ساٌر للطلبة غري القادرين على ال�سري يف الفرعني العملي 
والدبــي، واأثبتنــا العك�س من ناحية وخ�س�ســنا اهتماما خا�ســا 
ب�ســرائح خمتلفــة مــن الطلبــة وحتديدا ممــن يتمتعــون بقدرات 

وانواع ذكاء غري تقليدية.
والتحدي الول بح�ســب املدير وطاقــم العمل متثل يف "تعزيز قيم 
العمل واملهنة، يف داخل الطلبة"، حيث يتم تاأهيلهم ملرحلة ما بعد 

الثانوية �سواء ل�سوق العمل اأو للجامعة.  
ويوؤكــد املدير حثناوي اأنه يف عــام 2007 مت تغيري بع�س املناهج 
واأ�ســيفت مناهج جديدة، فمثاًل كانت هناك مــادة الثقافة العلمية 
التــي ا�ســتعي�س عنها مببحــث "الآي تــي"، وهناك مادة ت�ســمى 
"كاب"، يتم من خاللها التعرف على الأعمال التي يقوم بها طالب 

املدر�سة، ويتم التعديل عليها بني الفينة والأخرى.

نظام خا�س
علــي زايــد، مدر�ــس مــادة الريا�ســيات يف املدر�ســة الكورية يرى 
اأن املدر�ســة مكانــا تعليميــا مميــزا، حيــث مت تق�ســيم املناهج اإىل 
�ســقني نظري وعملي، فاملدر�ســة تخ�ســع لقوانــني وزارة الرتبية 
والتعليم، ومدة الدرا�ســة �ســنتان ت�ســمل )الأول الثانوي والثاين 
الثانــوي(، حيــث مي�ســي الطالــب ثالثــة اإىل اأربعــة اأيــام من كل 
اأ�ســبوع بامل�سغل اخلا�س به، ويتلقى التطبيق والتدريب العملي، 
اأما باقي الأ�سبوع فيتلقى الطلبة درو�سا نظرية يف مباحث خمتلفة 
مثل الريا�ســيات، والفيزيــاء، واللغة العربيــة، والثقافة الدينية 

املهنية، وتكنولوجيا املعلومات، واللغة الجنليزية.
ويوؤكــد زايد اأن الطالب ي�ســتطيع اأن يدر�س يف الأول الثانوي مثال 
تخ�س�ســاً ما، ثم يحول يف التوجيهي اإىل تخ�س�س اآخر، ويف بع�س 
احلالت التي ت�ســتقبلها املدر�ســة تقوم بعمل يف غاية الأهمية فيما 
يخ�ــس الطلبة الذين يعانون من �ســعف يف املــواد النظرية، حيث 
يتم اإعطاوؤهم امل�ســاقات التطبيقية عرب الرتكيــز عليها كي يكونوا 

قادرين على ممار�سة املهنة.
وي�ســيف: "يف مثــل هــذه احلالــة لن يتمكنــوا من احل�ســول على 

�سهادة التوجيهي".

تدريب ومتابعة
الطالب يو�ســف زايد، تخ�س�س كهربائي �سيارات يرى اأن وجوده 
يف املدر�ســة جّنبــه ال�ســياع يف ال�ســارع اأو العمل يف مهن �ســاقة ل 

تك�سبه مهنة حقيقية، وهو امر ينعك�س على الكثري من زمالئه.
فيمــا يرى الطالــب اأمين اأبو الرب اأنه يحــاول جاهدا التوفيق بني 
النظــري والعملــي، مع �ســعف وا�ســح يف اجلانب النظــري لكنه 

ي�ستمر يف ال�سق العملي الذي يتقنه.
وي�ســيف اأبو الرب: "اأي جهــاز مهما كان معقدا اأ�ســتطيع تفكيكه 
وك�ســف خلله ب�سرعة كبرية، كما ان املدر�سة وعرب مديرها وفرت 

يل تدريبا خا�سا يف �سركة كبرية بجنني".
وبــراأي جمموعــة كبرية من الأهــايل والطلبة، فاإن نظام املدر�ســة 
يوفر فر�ســة فريدة لأبنائهم، كما ان �ســلوك مديرها وطاقم العمل 
فيهــا يجعل منها قلبا وعقال كبريين، حيث يتابعون حالت الطلبة 
ب�ســكل فــردي ويبحثون طرق معاجلة امل�ســاكل الطارئــة يف نظام 

درا�سة الطلبة، وحتديدا املتعرثين منهم.
  

* طالــب يف دائــرة اللغــة العربيــة والإعــالم باجلامعــة العربية 
الأمريكية

اأحد الف�سول الدرا�سية ال�سناعية.

ال�سناعي التعليم  لدعم  كبريان  وقلب  عقل  الكورية"..  جنني  "مدر�سة 
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 شيرين العكة

�ســريتها  تطــوي  "ال�ســفري"  كادت 
الورقيــة، بعــد 42 عاًمــا مــن ميالدهــا، 
ذائعــة  اللبنانيــة  ال�ســحيفة  لتلتحــق 
The Independent  ال�ســيت بـــ

اللندنيــة، ونيوزوييــك الأمريكية، فيما 
  El Pais ت�ســري يف الركب ذاته جريدة
الإ�ســبانية، واحلبل على اجلرار؛ لكنها 
يف اللحظــة الأخــرية اأعلنــت ا�ســتمرار 

الطباعة.
ت�ســرتد اإزاء اختفــاء الــورق واأزماتــه 
حكايتــك مع ال�ســحف، وتقدم ما ي�ســبه 
الرثاء لعهدهــا الذهبي، فقبل العا�ســرة 
من ح�سابات طفولتك، تعرث على  ن�سخة 
موؤرخــة  كانــت  الدفــاع،  جريــدة  مــن 
 .1936 الأول  ت�ســرين  مــن  الثالــث  يف 
حتتفظ بهــا طويــاًل، وتطالــع عناوينها 
تكــن  مل  يومهــا  ال�ســحيحة.  و�ســورها 
تفهم مقا�سدها، وكان التمييز ع�سًيا بني 

فنونها و"مان�سيتها".
"القد�ــس"  ظــالل  يف  تعي�ــس  لحقــاً، 
يف  وت�ســتقر  و"الفجــر"،  و"ال�ســعب" 
ذاكرتك عناوين �ستاء 1986 وا�ست�سهاد 
طالبــي "بريزيت" �ســائب ذهب وجواد 
اأبو �سلمية. وجتمع ق�سا�سات "النهار"، 
"امليثاق"  و�ســواها، حتتفــظ مبواعيــد 
ن�ســف الأ�ســبوعية، فقــد وقعــت يوًمــا 
يف خدعــة البائع الأ�ســمر، الــذي حتايل 
عليــك بعدد قدمي، تتذكــر احلادثة مراًرا 

وت�سحك.
عادة ما مييل لون اجلرائد اإىل ال�سفرار 
بتقدم العمر، هذا ي�سبه جتاعيد الب�سرة 
ملــن يتالعب بهــم العمر. ومــع هذا تبقى 
الكلمات وال�ســور ك�ســاهد وتاريخ، اأما 
الرائحة التي تفــوح من الورق فهي مثل 
ر�سفة عطر تتحايل على الأنف، وت�سيطر 

على الروح.
الــورق لل�ســحيفة هو ال�ســالح، دونه ل 
معركة. ول�ســطوة الطباعة وح�ســورها  
من ال�ســحر ما نعجز عن الإم�ســاك بدقة 
و�ســفه. يكفــي اأن تــرى اجلرائــد وهــي 
تتباهــى بعناوينهــا، اأو تتفاخــر بكتاب 
اأعمدتهــا، وجي�ســها البارع. اأمــا رئي�س 
التحرير ففيه الكثري من �ســفات �ســابط 
الإيقــاع، دونــه تتلــف الأحلــان، اأو هو 
الطعــام  ت�ســبيهات  ملحبــي  بالن�ســبة 
واملوائــد، امللــح الذي ي�ســون الأطباق 

والبهار الذي ي�سنع الفارق. 
ال�ســحف الفرتا�ســية، وحتى اإن دخل 
الورق غرفة الإنعا�س لن ت�ســنع املجد، 
يكفيها فقط اأن تتوىل التعريف بالأطباق، 
و"اجلمــع  املجامــالت،  يف  والإ�ســراف 
املباركة"، وح�سد "الاليكات"، وانتهاج 

دروب ال�سحافة ال�سفراء.
لنــا اأن نتخيــل �ســعور قارئ اعتــاد منذ 
انتظــار احلــرب لريت�ســف  �ســنة  �ســتني 
ثــم  وزعــرته،  قهوتــه  قبــل  العناويــن 
ينتهــي به الزمن اجلميــل، وياأتي حفيده 
ليقول: "جدو، �ســفت �ســو نا�سرين على 

"الفي�سبوك"؟ 
قاتــل اهلل الزمــن "العنكبوتــي"، الــذي 
جعلنــا رهائــن ل�سا�ســات ذكيــة وغبية، 
ب�ســرعتها  �ســيء  كل  اأف�ســدت  وعــوامل 

وعجلتها.

وامل�ســادرة  واحلظــر  باملنــع  تعــج  بيئــة  يف 
واحلجب، ي�ســتمر �ســلوك الحتالل الإ�سرائيلي 
يف عالقته بكل ما مي�س وعينا الوطني وح�ســور 
ذلك يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية تهديدا ومنعا 
واإغالقا، وبدل اأن نغو�س عميقا يف بحث اأ�ســئلة 
اأعمق حول طبيعة معاجلة هذه الو�سائل للحالة 
الفل�ســطينية، ب�ســقيها الداخلــي اأو بعالقتها مع 
الحتــالل، يعيدنــا �ســلوك الحتــالل الدائــم اإىل 

املربع الأول.
اإليا�ــس  روايــة  يف  البطــل  الول" جملــة  "مــن 
ا  خــوري "باب ال�ســم�س" التــي كان يرددهــا داقًّ
انك�ســار،  اأو  هزميــة  كل  بعــد  بقدمــه  الأر�ــس 
يف دللــة علــى العــودة اإىل الن�ســال مــن جديد، 
مبا ي�ســبه عــودة طاقم قنــاة "فل�ســطني اليوم" 
للعمل بطريقة بدائية ي�سودها اخلوف والتهديد 

والإيذاء.
معداتهــا  وتدمــري  القنــاة  مكاتــب  اقتحــام  اإن 
وتهديد مرا�سليها بالعتقال اإن عملوا مع القناة، 
ر�ســالة لنا جميعا مفادهــا اأن خيارتنا مرة، واأن 
التغطيــة ال�ســحافية للميدان والنحيــاز له اأمر 

لي�س �سهال ولن يكون من دون �سريبة قا�سية.
عمليا، الحتالل يرى حياة الفل�سطيني كلها، مبا 
فيها الإعالم، حالة اأمنية، وهو ل يتعامل بردات 
فعــل وفق هــذا العتبار، بــل يخرج مــن الُدرج 
ما هــو جاهز ومعد وفق العقلية ال�ســتعمارية، 
التــي مهما حاولــت اأن تظهر ذكيــة وحمرتفة يف 
تعاملهــا الأمنــي، لكنهــا تبدو ه�ســة اأمــام بوؤ�س 
اجلنــود الذيــن توقعوا توقف بــث القناة عندما 
اقتحمــوا املكاتــب يف رام اهلل وقطعــوا الأ�ســالك 

التي اأمامهم.
مــن الأول، علــى طاقم "فل�ســطني اليــوم" طرح 
اأ�سئلة العمل البدائية، يف بيئة يجعلها الحتالل 
املعلــن  البائــن  والتخويــف  بالتهديــد  م�ســبعة 
وامللــوح به علــى املالأ. اإنــه بهذا ال�ســلوك متاما 
كمــا يف البيان ال�ســحايف لـ"ال�ســاباك" الذي برر 
فيــه "غزوتــه" علــى مكاتــب القنــاة، ويف القرن 
الواحد والع�ســرين؛ ل يخفي اأفعاله بل يعممها 
ويحدد التهمة الف�سفا�ســة بهدف كبح و�ســل اأي 

رغبة على الرد.
باملح�ســلة، اإن ال�ســتفراد بالو�ســائل الإعالمية 
باخلــوف  الــرد  كان  واإن  و�ســيمتد،  يتوا�ســل 
عنــه  ًترفــع  وطنــي  دور  اداء  عــن  والرتاجــع 
البع�ــس وان�ســغلوا بالعمــل اليومــي مبجريات 
�ســيتعمق  فاإنــه  الدولــة"،  و"اأوهــام  احليــاة 
و�سيزداد، وان كان بالتغطية املهنية، والنحياز 
للميــدان الــذي هو الواقــع ومعطياتــه، فعندها 
يك�ســب الإعالم جــدارة، دوًمــا ما منح ب�ســببها 

اأرفع الو�سمة رغم كم اأخطائه وهفواته.
الحتــالل اأي�ســا يحــاول اأن يعمــق ال�ســرخ بني 
و�ســائل الإعــالم الفل�ســطينية، )وجود و�ســائل 
حمر�ســة يفرت�ــس م�ســبقا اأن هنــاك اأخرى غري 
حمر�ســة(، ويزرع اخلــوف لــدى البع�س، لكن 
الإعــالم ميتلــك الفر�ســة ليظهــر اأكــرث متا�ســكا 
واأكــرث تاأييدا ويحدد مواقفه ممــا يجري اليوم، 
بذلك �ستتحول خطوة الحتالل الهمجية اإىل فعل 

ارتدادي عليه، وهذا ممكن.
كنــا نخطــط للكتابــة عن تقييــم لبع�س و�ســائل 
الإعــالم الفل�ســطينية يف الهبــة اجلماهريية لكن 
الحتــالل اعادنــا للمربــع الول، دعــم الإعــالم 
واإدانــة  فيــه  التــي  العــالت  علــى  الفل�ســطيني 
الحتالل.. دوما نخ�ســر فر�سة ما. اإنه الحتالل 
الــذي لــن يكتمل �ســيء نحبــه اأو ن�ســل للتطور 
املاأمول يف اأي جمــال اإل بزواله، وهو ذاته يوؤكد 

ان الإعالم اأداة من اأدوات حتقيق ذلك.
من الأول، علينا تذكر ذلك، و�سمان عدم ن�سيانه.

رث��������اء
 عبد الباسط خلف

من االأول!
 سعيد أبو معال

يف حماولــة لإحداث تاأثري جتاه ق�ســيتهم، اجّتهت موؤ�س�ســات رعايــة ذوي الإعاقة 
بغزة اإىل تعليم هذه الفئة على �سناعة اأفالم الر�سوم املتحركة )اأنيمي�سن(، للتعبري 
عن دواخلهم من خالل فيلم ق�ســري من 10 ثواٍن وقد ميتد اإىل 3 دقائق، ميثل ق�ســة 
مــن وجــدان الأطفال امل�ســاركني يف �ســناعته، قــد تكون عــن جتربة مــّروا بها، اأو 

خماوف تراودهم، اأو حق يطالبون به.
يف اإحدى مدار�س رعاية ال�ســم بغزة، ت�ســاعد مدر�ســة الفنون �سعاد عو�س مدربة 
الر�ســوم املتحركة هبة حافظ وترتجم ما تقوله بلغة الإ�ســارة وتوزع الأدوار بني 
طالبها، حيث ُتخرّيهم بناًء على ما حتتاجه اللوحة من مكونات، بني ر�سم ال�سجرة 
اأو البيــت اأو ال�ســارع مثاًل، ليختار الطالب ما ينا�ســبهم، ويبداأوا بر�ســمه وق�ســه 

وتلوينه، ومن ثم ل�سقه على اللوحة.
تدريب الأطفال ال�ســم على �سناعة "الأمني�ســن" مل يكن م�سادفة، فح�سب �سعاد، 
اإن معظم طالبها يجيدون الر�ســم والتلوين، لأنه الو�ســيلة الأقرب اإليهم يف التعبري 
عن عواطفهم، وهي تراجع ر�سوماتهم يومًيا وتالحظ امل�ستجدات عليها من م�ساكل 

وم�ساعر �سلبية، لت�ساعدهم يف حّلها بال�ستعانة باملر�سد الجتماعي يف املدر�سة.
وتبدو ال�ســعادة والبت�سامة حا�سرة على طاولة الر�سم بني الورق والألوان، فهم 
يحبــون هذا العمل حتديًدا وي�ســتطيع اأي �ســخ�س مالحظة ذلــك، وميكن مالحظة 

روح التعاون العالية بينهم، وتفاهمهم باإمياءات الوجه ال�ساحك.
اأحد الوجوه امل�ســرقة بالبت�ســامة كان وجه بدر عليان الطالب يف ال�سف ال�ساد�س، 
الذي انهمك يف ق�س �ســيارة متو�سطة احلجم ر�سمها على ورقة زرقاء اللون. ورمبا 
كان �ســر ابت�ســامته اأن الق�ســة التي اقرتحها متت املوافقة عليها وقد بداأ وزمالءه 
بتنفيذها. وحتكي ق�سته من خالل متثيلها عرب الر�سوم املتحركة، جتربة طفل اأ�سم 
متّنــى كثــرًيا اللعب بدراجته خــارج املنزل، لكن والدته متنعه مــن اخلروج خوًفا 
عليــه، فيقــرر النزول اإىل ال�ســارع خفية. ي�ســطدم الطفل بحجر كبــري اأثناء قيادته 
ــا وتنك�ســر املراآة التي يعتمد عليها يف مراقبة حركة املرور  للدراجة في�ســقط اأر�سً
وال�سيارات من خلفه. ل ُيبايل الطفل ويعاود ركوب دراجته، وخالل �سريه، يحاول 
�ســائق �ســيارة تنبيــه الطفــل باإطالق بوق �ســيارته عالًيــا، لكن الطفل مل ي�ســمعه، 

فا�سطدمت ال�سيارة بالدراجة ووقع حادث اأ�ساب الطفل بك�سور يف يده وقدمه.
وهذه الق�ســة هي جتربة حقيقة مّر بها الطفل بدر، قال ذلك بلغة ال�ســارة ملدر�سته 
�ســعاد التــي تفاجــاأت، فهي مل تكن تعلــم عنها، واأخربها اأي�ًســا اأنــه اأراد من خالل 
الق�سة اإي�سال ر�ســالتني: الأوىل تنبيه زمالئه حتى ل يتعر�سوا للمكروه، والثانية 
اإثبــات حقهم يف اللعب واحل�ســول علــى مكان اآمن يالئم خ�سو�ســية ذوي الإعاقة 

ويوفر لهم ما يفتقدونه يف منازلهم و�سوارع مدينتهم.
ابت�ســام نطط والــدة الطالبــة �ســيماء )17عاًما(، اأخــربت "احلال" عن �ســعادتها 
لنخــراط ابنتهــا يف هــذا املجــال، ففي اليوم الذي ت�ســارك فيه يف ور�ســة �ســناعة 

)الأنيمي�ســن( يف املدر�ســة، تعود اإىل املنزل بحظ وافر من الطاقة وال�ســعادة، كما 
اأن مدّر�سة الفنون �سعاد اأخربتها عن مهارة �سيماء يف الر�سم و�سرورة العمل على 

ت�سجيعها لال�ستمرار يف التدريب.
وعــن دورها يف دعم موهبة ابنتها �ســيماء، قالت "تابعُت املبادرات ال�ســبابية التي 
تطرحها املوؤ�س�ســات املختلفة يف غزة، ومتكّنا من الفوز مببادرة مع موؤ�س�ســة تامر 

للتعليم املجتمعي، مُتكن ابنتي من افتتاح معر�سها اخلا�س".
وُتالحــظ الأم اأن اأغلــب ر�ســومات ابنتهــا تدور حــول اأحداث احلــرب والطائرات 
والبيوت املهدمة، فقد كانت �ساهدت على التلفاز فيديو لقوات الحتالل الإ�سرائيلي 

يوؤذون فيه الأطفال ال�سغار، فر�سمت نف�س امل�سهد.
ومن املتوقع اأن ُيقام معر�س الفتاة ال�ســّماء �ســيماء نطط يف غزة خالل �سهر اإبريل 
املقبــل، لتعر�س فيه �ســهادتها على املجازر الإ�ســرائيلية التــي ارُتكبت بحق اأبناء 

�سعبها خا�سة الأطفال.
وت�ســتمتع املدربة هبة بالعمل مع ال�سم، حيث ينخرطون باإجناز املهام التي ُكّلفوا 
بهــا، وغالًبا ل يلتفتون ملا يحدث حولهم، كما اأنهــم متعاونون واأكرث اإنتاًجا مقارنًة 
بالفئات التي �ســبق اأن دربتها، �سواء من ذوي الإعاقة اأو الأ�سحاء، وتلفت اإىل اأنها 
تلم�ــس اأحالمهم وطموحهم من خالل ر�ســوماتهم، حيث جتدهم ير�ســمون حقوقهم 

املفقودة للمطالبة بها، وهذا بح�سبها ل جتده يف لوحات الأ�سحاء.
يحيــى اإدري�س مدير امل�ســاريع يف جمعية ب�ســمة للثقافــة والفنون وهــي اجلمعية التي 
تقوم على توفري مدربي )الأنيمي�سن(، وكثرًيا ما عملت يف جمال ذوي الإعاقة من خالل 
براجمها، قال: "الهدف من تدريب ذوي الإعاقة تقدمي الدعم النف�ســي لهم وا�ســراكهم يف 

ممار�سة اأعمال يحبونها، كما اأنها طريقة جديدة وغري تقليدية لإي�سال املعلومات".
واأ�ســار اإىل اأنهــم يف جمعيــة ب�ســمة ي�ســعون اإىل تقدمي مزيــد من الأن�ســطة املتعلقة 
بهــذه الفئة كامل�ســرح؛ ليتنــاول ذوو الإعاقة ق�س�ســهم املختلفة مــن خالل اإخراج 

امل�سرحيات ومتثيلها بكثري من الميان باحلياة وحق املطالبة فيها.
عدد ذوي الإعاقة يف قطاع غزة بلغ 40.000 �سخ�س، ول توجد اإح�ساءات خا�سة بعدد 

ال�سم، فيما تفيد املراكز اخلا�سة بهم اأن واحًدا من كل األف، م�ساب بال�سمم يف غزة.
�ســابًقا، اأطلق على هــذه الفئة "ذوي الحتياجات اخلا�ســة"، لكــن موؤخًرا، اأكدت 
التفاقيات الدولية على ا�ستخدام م�سطلح "ذوي الإعاقة"، وهو الأن�سب لتو�سيف 
حالتهــم، لأن هــذا ل يلغي اأن للمعــاق كامل احلقوق وعليه كامل الواجبات، �ســاأنه 

�ساأن غريه من الأ�سحاء.
وبعيــًدا عــن املعلومــات والتفاقيات الر�ســمية، ُيالحــظ العاملــون يف جمال ذوي 
الإعاقة حت�ســًنا يف اأو�ســاع هــذه الفئة، خا�ســة املتعلقــة بحقهــم يف التعليم، لكن 
املوؤ�س�سات املعنّية بهم ما زالت تطالب بواقع اأف�سل يخت�س مبواءمتهم مع غريهم 

من الأ�سحاء للعمل يف موؤ�س�سات غري ذوي الإعاقة.

عندما ت�سري ق�س�س املعاقني اأفالًما

الأطفال ال�سم ي�ستنطقون الورق.
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 ميساء بشارات

 محمد مرار

العائلة على موعد مع مهرجانات وعرو�س يف ربيع و�سيف رام اهلل

بــداأت رام اهلل ربيع هذا العــام بحلة مميزة، وعلى الأجندة اأياٌم 
حافلة باأن�ســطٍة وفعالياٍت �ســتزيد من مكانة املدينة اخلا�ســة يف 
امل�ســهد الثقايف، و�ستجعل من ف�سائها وقاعاتها وجهًة للكثري من 
رواد الثقافــة والفن والرتاث وغريهم، لتعطيهم فر�ســًة ملتابعة 

فعالياٍت �سيقة وثرية مبا�ٍس حي واإنتاٍج حديث.
بلدية رام اهلل ا�ســتعدت لهذا ال�ســيف بربنامج حافٍل بالفعاليات 
واملهرجانات، وهو جزٌء من اأن�سطتها ال�سنوية وروؤيتها العامة، 
كمــا قالت �ســايل اأبــو بكر القائمــة باأعمــال مدير دائرة ال�ســوؤون 

الثقافية واملجتمعية يف البلدية.

اأجندة الربيع وال�سيف
وحــول برنامــج الفعاليــات لهذا العــام واأبرز حمطاتــه، اأطلقت 
البلديــة مطلــع الربيــع مو�ســم "ويــن ع رام اهلل" الــذي ي�ســتمر 
حتى ف�ســل اخلريف املقبل، ويت�ســمن مهرجــان الأطفال "نوار 
ني�سان"، الذي ينظم بال�سراكة مع 15 موؤ�س�سة فنية وثقافية من 
رام اهلل وخارجها، ويتزامن املهرجان مع فعاليات �ستقام يف مدن 

اأخرى اأهمها غزة وعكا وحيفا.
وخالل الفرتة القريبة املقبلة، �ســيقام مهرجان للرق�س ال�سعبي 

واآخر مل�سرح الأطفال، و�سيتم تنظيم فعاليات لالأطفال على مدى 
3 اأ�سهر يف حدائق البلدية العامة، حتت عنوان "يال ع احلديقة" 
وهي عرو�س فنية لالأطفال ت�سمل امل�سرح والغناء واحلكواتي. 
اأما �ســوق احلرجة، وهو �سوق �ســعبي قدمي يف رام اهلل، ف�سيطل 
عليها يف �ســهر متوز قادًما ب�ســيوفه من حرفيي رام اهلل واخلليل 
والقد�ــس وبيت حلم، اإ�ســافة اإىل مدن اأخــرى يف الداخل املحتل، 

ترافقه اأن�سطة يف ذات الإطار كالألعاب ال�سعبية لالأطفال.
اأما �ســهر اآب، ف�ســيحمل لنــا مهرجان "�ســيف رام اهلل"، ويعقبه 
ماراثون لالأطفال يف اأيلول.  كما ت�ســتهدف بلدية رام اهلل الأطفال 
مــن عمــر 5-13 عامــاً مــن خالل ور�ســات مو�ســمية يف امل�ســرح 

والدراما والفن تبداأ يف الربيع وتنتهي يف ال�ستاء.

التنمية الثقافية جزء من التنمية ال�ساملة
تقول اأبو بكر اإن ما تقوم به البلدية من فعاليات واأن�ســطة �سنوية 
ياأتــي انطالقاً من اإميان البلدية باأن التنميــة الثقافية واملجتمعية 
هــي جــزء مــن التنميــة ال�ســاملة ملدينــة رام اهلل، بحيــث يبنــى 
الربنامــج ال�ســنوي علــى لقــاءاٍت واجتماعــات ل�ستق�ســاء اآراء 
الفاعلني الثقافيني يف املدينة حول احتياجات القطاع الثقايف فيها.

وت�ســيف اأبــو بكــر: "اإن دور البلديــة يف هــذا املجــال يرتكــز يف 
جوانــب عــدة، علــى راأ�ســها توفــري البنيــة التحتيــة والثقافية 
الفعاليــات،  لحت�ســان  املالئمــة  والريا�ســية  واملجتمعيــة 
والت�ســبيك بني املوؤ�س�ســات الثقافية واملواطنني، بحيث ي�ســاهد 
املواطن اإنتاجا ثقافيا متعددا يف ف�ساءات عامة، كما يتم تو�سعة 

جمهور املوؤ�س�سات الثقافية القائمة".

قيم املواطنة ال�ساحلة
فيما ت�ســعى بلدية رام اهلل اإىل اإعادة اإحياء مفاهيم بداأت تتال�ســى يف 
الأعوام املا�سية كالعمل التطوعي. تقول اأبو بكر: "خمتلف الأن�سطة 
الثقافيــة التــي تنظمهــا البلديــة ت�ســعى لأن يكون لهــا دور يف اإحياء 
العمــل التطوعــي، من خــالل تنظيم اأن�ســطة خم�س�ســة لتفعيل هذه 

القيمة، كحملة قطف الزيتون التي كانت لأول مرة العام املا�سي".

نحو رزنامة ثقافية
كمــا ت�ســعى بلدية رام اهلل بال�ســراكة مــع املوؤ�س�ســات الأخرى 
"رزنامــة  اإىل  الفاعلــة يف املجــال الثقــايف يف رام اهلل للو�ســول 
ثقافية" تو�ســح خريطة الأن�ســطة والفعاليــات كل عام، وحول 

ذلــك تقول اأبــو بكر: "اإن هذه الرزنامة ت�ســاعد يف اأمرين: الأول 
تنظيم الفعاليات ب�ســكل مت�سل�ســل زمنياً بحيث ل تتعار�س مع 
بع�ســها، والثاين م�ســاعدة كل من يــزور رام اهلل ملعرفة مواعيد 
الفعاليــات، ومــن �ســاأن ذلــك اأن ينعك�س على ال�ســياحة ب�ســكل 

اإيجابي". 

ال ح�سر وال غياب لكل العائلة
وتختــم اأبــو بكر حديثهــا قائلــة اإن ما مييــز برنامــج الفعاليات 
فعاليــات  فهنــاك  املجتمعيــة،  القطاعــات  ملختلــف  ا�ســتهدافها 
خم�س�ســة لالأطفــال علــى مــدار العــام، وفعاليــات عائلية مثل 
"ويــن ع رام اهلل"، وفعاليــات ت�ســتهدف ال�ســباب، بالإ�ســافة 
مل�ســاريع ت�ســتهدف اأكرث مــن فئة، مثــل مهرجان قلنديــا الدويل 
الذي ي�ســتهدف ال�سباب وكبار ال�سن، ومل تن�س البلدية الربامج 

املخ�س�سة للن�ساء.
 وي�ســار اإىل اأن ريــف رام اهلل يحت�ســن اأي�ســاً عــدة مهرجانــات 
�ســنوية اأخــرى كـ"مهرجــان الرمــان" الــذي ينظــم يف قرية عني 
عريك يف �ســهر ت�ســرين الأول و"مهرجان امل�سم�س" يف قرية جفنا 

يف �سهر حزيران.

يــدور جــدل يف اأو�ســاط القانونيــني واحلقوقيني حــول اإقرار 
م�ســروع قــرار بقانــون اجلرائــم الإلكرتونيــة، الــذي عر�س 
لأول مرة يف جل�ســة رئا�ســة الوزراء رقم 94 بتاريخ 15 اآذار 
اجلــاري، التــي قــرر فيها اإحالــة م�ســروع القرار اىل اأع�ســاء 
جمل�س الوزراء لدرا�ســته واإبــداء املالحظات ب�ســاأنه لتخاذ 

املقت�سى القانوين.
وو�ســعت امل�ســودة، النيابــة العامــة بالتعــاون مــع وزارة 
الت�ســالت وتكنولوجيا املعلومات. واأثار م�ســروع القانون 
ت�ســاوؤلت احلقوقيــني حول اأهمية و�ســرورة وجــود قانون 
كهــذا يف ظل وجود قانون العقوبات الفل�ســطيني رقم 16 لعام 

1960، الذي يعالج هذا النوع من اجلرائم.
وترف�ــس املوؤ�س�ســات الهليــة وغري الأهليــة اأي قانون مي�س 
احلقــوق واحلريــات العامــة. يقــول من�ســق اعمــال املركــز 
الفل�ســطيني حلقوق الن�ســان �ســميح حم�ســن: "اإن م�ســروع 
القانــون مي�س ال�ســعب الفل�ســطيني باأكمله نظرا ل�ســتخدام 
اجلميــع اجهزة الت�ســالت احلديثــة". وينظر اىل م�ســروع 
القانون، ببالغ اخلطورة اإن كان هدفه تقييد احلريات، ولي�س 

احلفاظ على �سمعة الآخرين.
ويو�سح حم�سن اأن القوانني التي تو�سع يف ظل غياب املجل�س 
الت�سريعي هي التي تاأتي نتيجة ل�سرورة ق�سوى، وهذا ما ل 

يتوفر يف القانون املنوي اإقراره.
مــن جانبه، يقول رئي�س وحدة املنا�ســرة املحلية والإقليمية 
يف موؤ�س�ســة احلــق، الدكتــور ع�ســام عابديــن، اإن احلقــوق 
واحلريات العامة يف فل�ســطني ت�ســهد تراجعا خطريا، مطالبا 
بن�ســر ومناق�ســة م�ســودة امل�ســروع يف العلن، وعــدم ابقائها 
�ســرية، وم�ســاركة املجتمــع يف نقا�ســه لأن القانــون يتعلــق 

باملجتمع ومي�سه ب�سكل اأ�سا�سي.
ويــرى عابديــن اأن احلقــوق واحلريات تذهب نحــو اخلنق، 
موؤكــدا انــه ل �ســرورة اأو اولويــة ل�ســن قانــون اجلرائــم 
اللكرتونية، يف ظل عدم وجود اأي تهديد دونه لالأمن القومي، 
واأن اجلرائم نف�ســها موجودة يف قانون العقوبات الأردين رقم 

16 لعام 1960.
وينــوه عابديــن اىل اأن عقوبــة احلب�ــس علــى خلفيــة الــراأي 

والتعبري يجب اأن تتوقف خا�ســة بعد ان�ســمام فل�ســطني اىل 
القوانني والتفاقيات الدولية اخلا�سة بحقوق الن�سان، التي 
متنع احلب�س على خلفية الراأي والتعبري، وتعتربها م�ســاألة 

مهمة يجب عدم امل�سا�س بها.
ويوؤكــد عابديــن اأن املوؤ�س�ســات احلقوقية لن تقبــل ان يكون 
�سجل ال�سعب الفل�سطيني الذي ينا�سل من اأجل حقه يف تقرير 

امل�سري يف حقوق الن�سان رديًئا.

مطلوب نقا�س جمتمعي 
مــن جانبه، متنــى املدير التنفيــذي للهيئة الأهلية ل�ســتقالل 
وحقــوق  الإعــالم  يف  واخلبــري  القانــون  و�ســيادة  الق�ســاء 
الإن�ســان ماجــد العاروري، األ ت�ســارع احلكومة بامل�ســادقة 
على م�ســروع قرار بقانــون اجلرائم اللكرتونيــة قبل اأن يتم 

عر�سه للنقا�س املجتمعي.
وقــال عــاروري بعد اطالعــه على م�ســودة م�ســروع القانون 
اإنــه اأقــرب اىل قانــون عقوبــات بال�ســق املتعلــق باجلرائــم 
اللكرتونيــة، م�ســيًفا اأن "م�ســودة القانــون حتتــوي علــى 
خماطــر حقيقية مت�س حقــوق املجتمع وحرياتــه، وتطلق يد 
الأجهــزة الأمنية والنيابة ب�ســالحيات ل يجــوز اأن تتم دون 
رقابــة ق�ســائية �ســابقة،  فاملــادة 28 مــن امل�ســودة التي يتم 
تداولها اأعطت احلق لأجهزة ال�ســبط الق�ســائي بالدخول اىل 
داخل اجهزة احلا�ســوب اأو الهاتف مبا حتتويه من مرا�سالت 
خا�ســة وتفتي�سها مبوجب اأمر حت�سل عليه من وكيل النيابة 
اأو املحكمــة، وهــي بذلك ت�ســاوي بال�ســالحيات الرقابية بني 
املحكمــة ووكيل النيابة، وهذه م�ســاألة ت�ســعف مــن الرقابة 
الق�ســائية، حيث يجب اأن تبقى املرا�سالت والت�سالت التي 
يجريها املواطنون م�ســانة ول يتم الطالع عليها ال مبوجب 
قرار حمكمة، ل اأن تت�ســاوى ال�ســالحيات بــني وكيل النيابة 

واملحكمة يف هذا اخل�سو�س".
وي�سري العاروري اىل اأن املادة  17 من م�سودة القانون �ساوت 
بني انتهاك اخل�سو�سية والت�سهري، فانتهاك اخل�سو�سية هو 
جرميــة �ســواء مت فيهــا الن�ســر او مل يتــم، اما الت�ســهري فهي 
جرمية مل تعّرفها م�ســودة القانون ومل يعّرفها من قبل قانون 

العقوبات الأردين النافذ، وا�ســتعا�س عنهــا بالذم اأو بالقدح، 
وهي تختلف باأركانها عن انتهاك اخل�سو�سية وعن الت�سهري، 
وال�ســيغة التي وردت يف م�ســودة القانون �ســينجم عنها م�س 
كبري بحرية التعبري، فهي تفتقر لتعريف جرمية الت�ســهري او 
اأركانهــا اأو احلالت التي يعترب بها الت�ســهري مباحاً او معفى 
مــن املوؤاخــذة، ول متيز بني ال�ســخ�س العادي او ال�ســخ�س 
العــام، وتهــدف بالطريقــة الف�سفا�ســة التــي وردت فيهــا اإىل 
جعــل قانــون اجلرائــم اللكرتونية �ســيفاً م�ســلطاً على رقاب 
الذين يعربون عن اآرائهم بحرية وينتقدون اداء احلكومة او 
ال�سخ�ســيات العامة، بحيث ميكن مالحقتهم بتهمة الت�سهري، 
وهي تهمة مل يعرفها القانون، وهذا �سيم�ّس باحلريات العامة 

وحرية التعبري.

م�سطلحات ف�سفا�سة
ويو�ســح العاروري اأن م�سودة القانون ما زالت حتتوي على 
م�ســطلحات ف�سفا�ســة مثــل الداب العامة والنظــام العام، 
وجترم افعاًل �ســمن هذه املفاهيم دون اأن حتددها، وما زالت 
تفر�ــس عقوبــة احلب�س علــى جرائم لهــا عالقة بالن�ســر على 
خالف الجتاه اجلنائي الدويل الذي تخلى عن عقوبة احلب�س 

على خلفية الن�سر.
وي�ســري العاروري اىل ان "املادة 33 من م�سروع القانون تعد 
الأخطــر، اإذ منحت املحاكم عند حكمها يف جرائم الن�ســر حق 
احلرمــان من القامة اأو من حقــوق يف قوانني اأخرى وملدة 3 
�ســنوات يف اجلنح و6 �سنوات يف اجلنايات عدا عن العقوبات 

الغليظة التي فر�سها القانون.
وح�ســب املذكــرة التو�ســيحية مل�ســروع القانــون، فــاإن عدم 
وجــود ت�ســريع ناظــم ملكافحــة اجلرائــم اللكرتونيــة خلــق 
الكثري من الإ�ســكاليات للحكومة واملوؤ�س�سات المنية، وحال 
دون اإمكانيــة مكافحتهــا، ما ادى اىل تراكم الق�ســايا يف اأروقة 
املحاكــم ما دفع بالق�ســاة اىل تكييــف الق�ســايا بالقيا�س على 
بع�س اجلرائــم التقليدية الواردة يف قانون العقوبات الردين 
رقــم 16 ل�ســنة 1960 على الرغــم من ان العقوبــات فيه غري 

رادعة ول حتقق الهدف من العقوبة.
والهدف من القانون ح�ســب املذكرة التو�ســيحية للم�ســروع 
هو مكافحــة اجلرائــم اللكرتونية من خــالل حتديد عقوبات 

رادعة للجرائم اللكرتوينة، وحتديد الأحكام الالزمة لتكيف 
وتف�سل يف الق�ســايا املرتاكمة يف اأروقة املحاكم، وتعزيز ثقة 
املواطنني باجلهاز الق�ســائي والنيابــة، وتعزيز ثقة املواطن 

للتعامل بالو�سائل اللكرتونية.
بــدوره، يقول النائب العام اأحمد براك ان امل�ســودة تتفق مع 
التفاقيــة الأمميــة والعربية حلقوق الن�ســان، وتراعي هذه 
احلقــوق، وانهــا وازنــت بــني حرية الــراأي والتعبــري وعدم 

امل�سا�س بالآداب العامة والنظام العام.
وي�سيف براك ان امل�ســودة التي تكونت من "35 مادة" كانت 
جزءا من م�ســروع قانون العقوبات، لكن مت ف�ســلها لت�ســبح 

قانونا م�ستقال بحد ذاته.
وي�سري براك اىل انه ا�ستعان يف اعداد هذه امل�سودة بالتفاقيات 
الدوليــة المميــة والتفاقيــة الوروبية والتفاقيــة العربية 
ملكافحة اجلرائم اللكرتونية، واطلع على النظام ال�ســعودي 
اخلا�س باجلرائم اللكرتونية، وا�ستعان بالقانون الماراتي 

الذي يعترب اف�سل قانون منوذجي يف هذا املو�سوع.
وي�ســري رئي�ــس الدائرة القانونيــة يف جمل�س الــوزراء، رامي 
مراحلــه  يف  زال  مــا  القانــون  م�ســروع  ان  اىل  احل�ســيني، 
الأوىل، ومن املبكر اقراره وانه �ســيتم عر�ســه ومناق�سته مع 
املوؤ�س�ســات احلقوقيــة والهلية وغري الأهلية، ون�ســره على 

املوقع اللكرتوين لالطالع عليه وتلقي املالحظات.
ويو�سح ان الهدف منه تنظيم وتعزيز حرية الراأي والتعبري، 
وتنظيم اليات �سحيحة ل�ستخدام �سبكة املعلومات وحمايتها 
مــن اأي اعتــداء، خا�ســة بعــد زيادة عــدد اجلرائــم املتعلقة 

بالإنرتنت والتي مل يعاجلها القانون، ومل يحددها بدقة.
ويعترب الناطق با�سم ال�سرطة لوؤي زريقات ان هناك �سرورة 
لقانون ين�س ب�ســكل وا�سح على اجلرائم اللكرتونية ويجرم 

مرتكبيها، لأنها جرائم مكتملة العنا�سر والأركان.
وي�ســري زريقــات اىل ان عدد اجلرائــم اللكرتونيــة يف وحدة 
اجلرائم اللكرتونية لدى ال�ســرطة، و�ســلت عــام  2015 اىل 
502 ق�سية، كانت اخلليل اعلى ن�سبة حيث و�سلت اىل 126، 

تليها حمافظة جنني ثم نابل�س.
ويو�ســح زريقــات ان العقوبــة يف ظــل غيــاب قانون وا�ســح 
كانــت تكيف وفق قانون العقوبات الأردين، وهي عقوبات غري 

رادعة.

قانون اجلرائم االإلكرتونية �سيف م�سلط على رقاب من يعربون عن اآرائهم
العاروري: م�سودة القانون ف�سفا�سة ومتنح املحاكم �سلطة حرمان مدانني من حقوق د�ستورية

حقوقيون: لي�ست هناك �سرورة ق�سوى لقانون جرائم اإلكرتونية
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 نادين مسلم*

تعــاين الأنديــة الفل�ســطينية �ســعفا كبريا يف جمال ال�ســتثمار 
الريا�ســي، وتكاد تكون ن�سبة الأندية امل�ستثمرة يف هذا املجال 
�ســبه معدومــة، ما يدفعهــا لدخــول دوامات ديــون كبرية، او 
اللجوء اىل الرعايات، التي رغم جدارتها، ل متكن الفريق ماليا 

وتبقيه يف هام�س املحتاج ماليا يف اأي حلظة.
تفتــح �ســحيفة "احلــال" هــذا امللــف وتبحــث مــع عــدد مــن 
املتحدثني ا�ســكال تن�ســيط هذه املهارات القت�سادية وا�سباب 
�ســعفها وكيفية و�سع العالج الذي �سي�ســمن لالندية مداخيل 

اقت�سادية م�ستقلة. 
حول املو�سوع، قال ع�سو الهيئة الدارية لنادي �سباب البرية 
عماد كراكرة ان 99% من الندية املحلية تعاين من الديون "من 
الراأ�ــس حتى القدمني" على حد و�ســفه؛ نتيجة للم�ســروفات 
اإىل  باأ�ســعار باهظــة، بالإ�ســافة  املختلفــة و�ســراء الالعبــني 
"تراجع الحتاد الفل�ســطيني عن �ســرف املخ�س�سات املالية 
التــي تعهــد ب�ســرفها لالأنديــة مــع بدايــة دوري الحرتاف يف 

فل�سطني". 
وحمــل الناطــق العالمــي با�ســم الحتــاد الفل�ســطيني لكــرة 
القدم تي�ســري ن�سر اهلل، الندية امل�ســاركة يف دوري الحرتاف 
م�ســوؤولية البحث عن ا�ســتثمارات يف اجلانب الريا�ســي تعود 
عليهــا بالدخــل، وا�ســار اإىل ان النديــة املحليــة تواجــه عــدة 
حتديــات اأجملهــا يف "عــدم ا�ســتيعاب القطــاع اخلا�ــس فكرة 
ال�ســتثمار يف الريا�ســة، بالإ�ســافة اإىل عــدم توافــر العقليــة 

ال�ستثمارية لدى غالبية الهيئات الدارية القائمة".
فيمــا قــال كراكــرة اإن �ســبب عــدم توافــر كفــاءات يف الهيئات 
الداريــة لالأندية تعمل على بناء م�ســاريع ا�ســتثمارية، يعود 
اإىل الظروف اخلا�سة واملحيطة بكل ناٍد، وا�ساف "ان الغالبية 
العظمــى مــن الندية املحليــة واملعروفة على وجــه التحديد، 
تعاين من ا�ســتنزاف مايل يعود ال�سبب فيه اإىل دوري املحرتفني 

وما يتبعه من م�سروفات باهظة".  
كمــا بني ال�ســحفي الريا�ســي منــذر زهــران، امثلة مــن واقع 
الندية الفل�ســطينية تظهر مدى �ســعف ال�ســتثمار الريا�ســي 
لديهــا، وقــال: "قــام احــد النديــة خالل العــام املا�ســي بدفع 
مــا يقــارب 20 الف دولر ايجــار با�س لنقــل الالعبني من واىل 
املباريــات، مل يفكــر هــذا النــادي ب�ســراء با�ــس مــن اأجل نقل 
الالعبــني، قد يتم ال�ســتثمار فيــه لحقا وتاأجــريه، بحيث يدر 
على الفريق دخال ماليا، كما قام احد الندية بدفع مبلغ 25 الف 
دولر بــدل اقامة فندقية لالعبني، ولو قــام النادي بعمل غرف 
فندقية لوفر عليه هذه امل�ساريف، ورمبا اي�سا يقوم بتاأجريها 

يف حال انتهاء الدوري وبالتايل �ستدر عليه مبلغا من املال".
وا�ســاف زهــران: "تعتمــد النديــة الفل�ســطينية علــى مفهوم 
)ال�ســحدة( مــن خــالل طلــب المــوال مــن رجــال العمــال 
وال�ســركات، و�ســرف هــذه املبالــغ جميعهــا علــى الالعبــني 
والفريق، وعدم النظر اىل �ســرورة ال�ســتثمار بجزء منها لكي 
تــدر علــى النــادي مبلغا م�ســتقبال توفــر عليه مــن العديد من 

امل�ساريف" على حد قوله. 
وا�ســار زهــران، اإىل جتــارب اأنديــة عربيــة تعمل ب�ســكل جيد 
يف جمال ال�ســتثمار الريا�ســي كنــادي الوحدات الــذي ميتلك 
العديــد من العقــارات التــي يوؤجرهــا، وتعود عليــه بالرباح 
التــي ت�ســتخدم يف ال�ســرف على النــادي، كذلك نــادي املحرق 
البحريني الذي ميتلك العديد من حمطات الوقود التي ت�سرف 

على النادي اي�سا. 
يف املقابــل، متثلــت و�ســفة عمــاد كراكــرة لإيجاد حل مل�ســكلة 
�ســراكة حقيقيــة  "بخلــق  الريا�ســي  ال�ســعف يف ال�ســتثمار 
بــني املجل�س العلى لل�ســباب والريا�ســة واملنظمــات العاملية 
الداعمة لالأندية، بال�ســافة اإىل ال�ســركات املحلية للم�ساهمة يف 

تطوير ال�ستثمار لدى الندية".  
اما عن الحتاد الفل�ســطيني ودوره يف تطوير فكرة ال�ســتثمار 
الريا�ســي لــدى النديــة فقال ن�ســر اهلل "نحن كاحتــاد نبحث 
عــن توفري الرعاية الدائمة لكافة البطولت الر�ســمية يف جميع 
الدرجــات مــن خالل ال�ســركات الراعيــة، وجتدر ال�ســارة اإىل 
حجــم الهتمام املتزايد مــن قبل ال�ســركات يف الفرتة الخرية 

كما نالحظ".
وا�ســاف: "الحتــاد يعمــل علــى البــدء بعقــد دورات من قبل 
خرباء يف ال�ســتثمار الريا�ســي للرقي بالندية الفل�ســطينية يف 
هذا املجال بحيث نثبت فكرة ان يكون النادي مملوكا ل�ســركات 
وال�سركات ت�ســغل النادي، ففي اخلليل على �سبيل املثال بداأنا 
ن�ســاهد حالــة من ال�ســتقرار املايل بعــد توجه رجــال العمال 

لقيادة الندية".

وعن م�ســاهمة العالم يف النهو�س بواقع ال�ســتثمار الريا�سي 
يف فل�ســطني قــال زهــران "رمبا العــالم لديه دور كبــري يف نقل 
التجــارب اخلارجيــة اىل فل�ســطني، لكن اخللل ال�ســا�س يكمن 
يف اروقــة النديــة، ب�ســبب عــدم وجــود خمت�س يف الت�ســويق 
الريا�ســي فيهــا، وعدم عمل ور�ســات عمل داخلهــا حيال نقاط 
القوة وال�ســعف يف جمال الت�ســويق، فحتــى الن مثال ل يقوم 
اي نــادي ببيع بلوزتــه رغــم ان القاعدة اجلماهرييــة لبع�س 

الندية تتجاوز 20 الف م�سجع".
يون�ــس اأبو الري�س املدير التنفيذي لنادي المعري، حتدث عن 
جتربة ناديه يف جمال ال�ستثمار الريا�سي فقال "منتلك يف نادي 
الأمعري �سركة تنظيف واأمن ولدينا اأي�سا 10 حوا�سل و�سقق 

موؤجرة وملعب".
وعلــى الرغــم مــن حمدوديــة التاأثــري لتجربة نــادي المعري 
املتوا�ســعة يف جمال ال�ســتثمار الريا�سي "حيث انها ل تغطي 
�ســوى 10% من املوازنة العامة" ح�ســبما قال ابــو الري�س، اإل 
انها تعد خطوة اوىل يف م�ســوار اللف ميل وتعد جتربة �سابقة 
مع بقيــة النديــة املحليــة وبالإمــكان تطويرها يف امل�ســتقبل. 
وا�ساف ابو الري�س "�سنعمل على تو�سيع ال�سركة واملدرجات 

وان�ساء قاعة ريا�سية، وترخي�س مكتب تك�سي للنادي".
وامــام كل ذلــك يجــدر بالأنديــة الفل�ســطينية طــرق ابــواب 
ال�ستثمار الريا�سي بدل طرق ابواب رجال العمال، للنهو�س 

بالأندية وبواقع الريا�سة يف فل�سطني ب�سكل عام. 

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يون�س اأبو الري�س عماد كراكرة منذر زهران تي�سري ن�سر اهلل

اأين االندية الفل�سطينية من االحرتاف يف اال�ستثمار الريا�سي؟

ينتظــر الطفــل �ســام كل ا�ســبوع اليومــني اللذين يذهــب فيهما 
لعيادة النطق، فهي بالن�ســبة له مكان يريحه �ساعتني يف يومني 
من ال�ســبوع من املدر�ســة؛ وجتعله يلعــب وميار�س طفولته 
دون خــوف وقلــق من اأي تعليق قد ي�ســمعه من اأحــد الأطفال 

باأنه ل ي�ستطيع النطق.
يحــدث هــذا ال�ست�ســفاء يف مركــز ال�ســمع والنطــق يف جامعة 
بريزيــت، الــذي تاأ�ســ�س حديثا ليخــرج املخت�ســني يف العالج 

وليعالج بع�س احلالت التي ت�سله.
تقــول احــدى الطالبات املتدربــات يف املركز اأنها ت�ســعر بكمية 
الفرح يف نفو�س الأطفال عند جميئهم للعيادة، ل�سعورهم باأنهم 
يف مكان للعــب والرتفيه عن النف�س دون علمهم باأن اللعب اأحد 
اأهــم العوامل التــي ت�ســاهم يف حتقيق هدف جميئهــم للعيادة 

وهو النطق.
وقالت الطالبة دميا طهبوب يف ال�ســنة الرابعة من التخ�س�س، 
باأنها ومن خالل تدريبها يف مركز ال�سمع والنطق يف اجلامعة قد 
عاينت حالت متنوعة من ت�ســخي�س وعالج ا�سطرابات اللغة 
التطورية عند الأطفال وا�ســطرابات النطق وهي ا�ســطرابات 
�ســليم  ب�ســكل  لفظهــا  علــى  القــدرة  وعــدم  الأ�ســوات  لفــظ 
وا�ســطرابات الطالقة الكالميــة )التاأتاأة( وا�ســطرابات البلع 
وا�ســطرابات ال�سوت والرنني مبا يف ذلك اخلنف وا�سطرابات 

النطق واللغة ذات املن�ساأ الع�سبي.
واأو�ســحت طهبوب اأنهم يف ق�سم ال�ســمع يف مركز عالج النطق 

وال�ســمع يقومــون باإجــراء الفحو�ســات ال�ســمعية املختلفــة 
الالزمة لت�ســخي�س درجة ونوع ا�ســطرابات ال�ســمع املختلفة 
مبا ي�ســمل: فح�ــس النبعاث القوقعي، وفح�س �ســمع النغمة 
ال�ســافية، وفح�س قيا�س الطبلة لفح�س عمل الأذن الو�سطى، 

وتخطيط الع�سب ال�سمعي، وفح�س املنعك�س ال�سمعي.
واأ�ســافت الطالبــة طهبــوب اأن الطــالب يتوزعون علــى مراكز 
النطــق وال�ســمع يف اجلامعــة، وي�ســتقبلون حــالت مــن داخل 
اجلامعــة وخارجها، ويقومــون باجراء فحو�ســات للحالت ثم 
تقييمهــا، واأ�ســارت اىل اأن كل طالــب خالل تدريبــه يعاين يف كل 
عيادة )ال�ســمع والنطق( ما يزيد عن 10 حالت كما اأن العدد يف 
زيادة يف الفرتة الأخرية نتيجة زيادة املعرفة بوجود العيادة.

الفحو�سات �سرورية للجميع
واأو�ســحت اخ�ســائية ال�ســمع امــة اهلل احلديــدي اأن الطالب 
يقومون باجراء الت�سخي�ســات التي تتنا�سب مع اجلزئية التي 
يتدربون بها، �ســواء كانت �ســمعا او نطقا يف تدريبهم، ومن ثم 

يتم ار�سال الت�سخي�سات للطبيب املخت�س.
وقالت ان فحو�ســات ال�ســمع �ســرورية للجميــع بغ�س النظر 
اذا كانوا معتلني اأم ل؛ كما اأكدت على اأهمية هذه الفحو�ســات 

لالأطفال لتطوير اللغة والكالم.
وقالــت رئي�ســة برنامــج النطــق وال�ســمع رانيا اأبو حمــدة اإن 
برنامج النطق وال�ســمع مهــم جدا للخريجــني خلدمة املجتمع 

باأ�ساليب خمتلفة، واأ�سافت اأن املركز يقدم خدمات ت�سخي�سية 
وعالجيــة متنوعة يف جمال النطق وال�ســمع، حيــث يقوم على 
ذلك طلبة الدائرة املنخرطون �ســمن م�ساقات التدريب العملي 
بعــد تلقــي التدريــب الكايف الــذي ميكنهــم من تقييــم احلالت 
وعالجها حتت اإ�ســراف مبا�ســر من اأع�ســاء الهيئة التدري�سية 

يف الدائرة والأخ�سائيني يف ال�سمع والنطق.
واو�ســحت اأبو حمدة اأن العيادة متلك اأجهزة متطورة تقارن 
بالعيــادات الكبــرية يف فل�ســطني ا�ســافة اىل امتالكهــا للجهــاز 
الوحيد لقيا�س �ســجيج ال�ســوت يف فل�سطني. واأ�ســارت اىل اأن 
ر�ســوم الك�سفيات رمزية جدا مقارنة بالعيادات الخرى، ويتم 

الخذ بالعتبار احلالت الجتماعية.
وبالرغم من ان عيادة النطق وال�ســمع عيادة تدريبية، ال اأنها 
ا�ســتطاعت تطويــر نف�ســها ل�ســتقبال حالت من خــارج نطاق 
اجلامعــة كحــالت اأطفــال م�ســابني بالتوحــد او تاأخــر لغوي 
اأو عــدم نطق اأحرف ب�ســكل �ســحيح اأو الكبار الذين ت�ســيبهم 
اجللطــات وامل�ســاكل التــي قــد تكون وراثيــة اأو غــري وراثية، 
والتي بدورها توؤثر على النطق اأو ال�سمع،  لكنها تقوم بتحويل 
احلالت امل�ستع�ســية اىل مراكز خارجية مل�ســاعدة املري�س يف 
ال�ســفاء، وحاليا تهدف العيادة اىل زيــادة جمهورها من خارج 

اجلامعة.
وقالــت اخ�ســائية النطــق يف مركــز النطــق بجامعــة بريزيت 
تال الزنانريي، انهم ي�ســتقبلون حــالت باأعمار خمتلفة وذات 
ا�ســطرابات خمتلفة تبداأ من عمر ال�سنة ون�سف ال�سنة وت�سل 
اىل 74 �ســنة اأو اأكرث، وتبداأ حالت الأطفال من م�ســاكل التاأخر 

يف اللغة والكالم و)التاأتاأة( وم�ســاكل ال�سوت ومتالزمة داون 
وامل�ســاكل الع�ســبية التي ت�ســيب كبار ال�ســن بعد تعر�ســهم 

للجلطات، فيتم اعادة تاأهيلهم يف النطق واللغة والبلع.
واو�ســحت اأن ال�ســطرابات تتفاوت اعتمــادا على طبيعة كل 
ج�ســم او مل�سببات تتعلق بالوراثة كما اأن كل حالة تختلف عن 
غريهــا يف مــدة العالج، ف�ســعوبات لفظ اأحــرف معينة تعترب 
من اأب�ســط احلالت واأقلها جل�ســات متابعة مقارنة مع حالت 

التاأخر والتخلف العقلي.
وعربت عن وجود �ســعف يف وعي املجتمــع يف طريقة التعامل 
مــع اجللطــات، حيــث اإن ج�ســم الن�ســان يتاأقلــم مــع حالتــه 
اجلديــدة بعــد التعر�ــس للجلطــة وت�ســبح هناك �ســعوبة يف 
التعامــل مع احلــالت واعــادة تاأهيلهــا بعد مرور فــرتة على 
اجللطــة، واأ�ســافت اأن اأول ثالثة �ســهور هي الأف�ســل للعالج 

والأ�سرع ل�ستجابة اجل�سم.
 ي�سار اىل اأن مركز عالج النطق وال�سمع التابع جلامعة بريزيت 
يقــع يف كليــة التمري�س وال�ســيدلة واملهن ال�ســحية، حيث مت 
اإن�ســاء هذا املركز بالتوازي مع اإن�ساء وافتتاح تخ�س�س عالج 
النطق وال�سمع يف اجلامعة، ويتم ا�ستقبال املراجعني يف املركز 
من خالل موعد م�ســبق عن طريق الت�ســال الهاتفي مع املركز 
حيــث يتم حتديد موعد جلل�ســات التقييم ومــن ثم العالج بناء 
على حاجة احلالة، حيث يرتاوح عدد اجلل�ســات العالجية من 

جل�سة واحدة اإىل ثالث جل�سات ا�سبوعيا.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مركز ال�سمع والنطق يف بريزيت: اأجهزة متطورة وك�سفيات رمزية
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 عبد الباسط خلف 

العناوين.. "قنابل موقوتة" اأم "جرة رجل"؟

واأو�ســح، يف حديــث لـ"احلال" اأنه "متت مناق�ســة عدة ملفات 
مع حما�س، اأبرزها الو�ســع الأمني يف �ســيناء، وتدخل احلركة 
ب�سوؤون م�سر الداخلية، وحما�س قدمت وعودًا ر�سمية للجانب 
امل�سري، بامل�ساعدة يف حفظ الأمن على طول اخلط احلدودي، 

وكذلك عدم تدخلها بال�ساأن امل�سري الداخلي".

للحركة" اأخرية  "فر�سة 
واأ�ســار اإىل اأن "اجلانب امل�سري اأعطى فر�ســة جديدة حلما�س وقد 
تكون الأخرية، يف اتخاذ خطوات عملية على الأر�س، توؤكد حر�سها 
علــى حماية الأمــن القومي امل�ســري واحلدود، وعــدم التدخل باأي 
ملف م�ســري داخلي"، مو�ســحاً اأن "النتائج ل ميكن احلديث عنها 

الآن اإل بخطوات عملية على الأر�س من حركة حما�س".

وك�سف الدبلوما�سي امل�سري لـ "احلال"، عن لقاء جديد �سُيعقد 
بني وفد حما�س وامل�سوؤولني يف جهاز املخابرات امل�سري، خالل 
�ســهر اأبريل املقبل، م�سريًا اإىل اأن "اللقاء �سيبحث يف اخلطوات 

العملية ملا تريده م�سر لتح�سني العالقة مع حما�س".
من جانبه، اعترب املحلل ال�سيا�سي عدنان اأبو عامر اأن "ترطيب 

العالقات لن يكون دون اأن ُتلبي حما�س ال�سروط امل�سرية".
واأ�ســار املحلل اإىل اأن "م�ســر �ست�ســتغل حترك حما�س اجلديد 
نحــو م�ســر، مبا يخــدم اأمنها و�سيا�ســتها وحدودهــا مع قطاع 
غزة"، متوقعاً اأن حما�س "�ســتدفع اأثمــان اإعادة العالقات بني 

اجلانبني وحدها".
وقــال اإن "من �ســمن تلك ال�ســروط م�ســاعدة حما�ــس اجلانب 
امل�سري يف تاأمني ال�سريط احلدودي و�سبط الأو�ساع الأمنية 

وكذلــك التعاون الأمني امل�ســرتك �ســد )العنا�ســر الإرهابية( 
التــي تنفــذ هجمات �ســد اجلي�ــس امل�ســري يف �ســيناء، وقطع 

العالقات مع حزب اهلل واإيران والإخوان امل�سلمني".
واأو�سح اأبو عامر اأن "عدم التدخل بال�سوؤون العربية الداخلية 
مــن املقايي�س الثابتــة حلما�س، التي تعترب �ســيناء وما يجري 
بداخلهــا �ســاأناً م�ســرياً داخليــاً، بينمــا يحتاج ملــف حزب اهلل 

واإيران ملناق�سات داخل احلركة".
بدوره، قال املحلل ال�سيا�ســي طالل عوكل اإن "عودة العالقات 
بــني حما�ــس وم�ســر، لن يكون �ســهاًل وهــذا الأمر �سي�ســتغرق 
�ســهورًا وخطوات عملية على الأر�ــس من اجلانبني، بعيدًا عن 

التعامل بالنوايا ال�سادقة".
واأو�ســح عوكل لـــ "احلال" اأن "هنــاك معاين �سيا�ســية كبرية 

للقاء حما�س بجهاز املخابرات امل�سري، اأبرزها �سرورة اإبعاد 
حما�ــس عن املحور الإيراين، واإل �ســيكون م�ســريها مثل حزب 

اهلل".
كمــا اعترب اأن "الأمر يتجاوز كثريًا ق�ســية فتــح معرب رفح اأو 
رفــع ح�ســار غزة، بقدر ما هو ر�ســائل من م�ســر حلما�س: اإما 
ال�ســطفاف بجانبنا اأو ُتعامل كاأي ف�ســيل مواٍل لإيران، يهدد 

الأمن القومي امل�سري والعربي". 
وذكر املحلل ال�سيا�ســي اأن "حما�س تعي متاماً طبيعة املرحلة 
احلاليــة ال�ســعبة والتغــري الإقليمي والعربي والــدويل، وهي 
�ســتدر�س بعمق كل الأفكار امل�ســرية التي طرحت خالل اللقاء 
الأخرية معها يف القاهرة، للرد عليها مبا يتما�ســى مع م�ســالح 

احلركة وتوجهاتها".

وا�ســاف: "ل ميكــن التعويل على مثل هــذه املواقف املرتددة 
لننا ل ن�ســعى اإىل العودة جمددا اإىل مربع املفاو�سات التي لن 
تف�سي اىل نتائج ملمو�سة، باعتبار ان ا�سرائيل تتالعب وت�سعى 
ل�ســتثمار الوقت لتعميق ال�ســتيطان وتنفيذ خمططاتها حتت 
يافطــة املفاو�ســات العبثيــة". وح�ســب الربغوثي، فــاإن الرد 
الفل�ســطيني يجب ان يركز على ق�سيتني: اأولهما العمل ب�سكل 
ممنهج لتعظيم املقاومة ال�ســعبية يف مواجهة �سيا�سة الحتالل 
علــى الر�س وتكثيــف وتدعيم حملة املقاطعة ل�ســرائيل على 
امل�ســتوى الدويل خا�سة يف ظل النجاحات التي حتققها احلملة 
يف جمل�ــس حقــوق الإن�ســان والقــرارات التــي اتخذتهــا �ســد 

ال�سركات العاملة يف امل�ستوطنات او مع امل�ستوطنات.
وبداأت املاكينة الدبلوما�ســية الفرن�ســية يف الآونة الخرية جولة 
جديدة يف املنطقة من خالل وزير اخلارجية الفرن�ســي واملبعوث 
الفرن�سي اخلا�س للمنطقة بهدف اإجراء اأو�سع م�ساورات �سيا�سية 
مع القادة يف املنطقة العربية وا�ســرائيل يف حماولة لبلورة روؤية 

تكــون مقبولــة على جميع الطــراف يف اإطار ما تعــرف باملبادرة 
الفرن�ســية، اإل اأنــه من الوا�ســح اأن الأفكار الفرن�ســية املطروحة 
لعقــد موؤمتــر دويل لل�ســالم باتــت حم�ســورة يف اإعــادة اجلانبني 
ال�سرائيلي والفل�سطيني اىل طاولة املفاو�سات وربط احللول مبا 
فيها العرتاف الفرن�ســي بالدولة الفل�سطينية مع ما �ستف�سي اإليه 

هذه املفاو�سات وهذا ما يرف�سه اجلانب الفل�سطيني.
وقال وزير اخلارجية الفل�ســطيني، ريا�س املالكي، يف اكرث من 
منا�ســبة اإن املطالب الفل�سطينية وا�ســحة، واإن ما ي�سعى اإليه 
اجلانب الفل�ســطيني هو تطبيق قرارات ال�ســرعية الدولية مبا 
يف ذلــك اإنهاء الحتالل ال�ســرائيل، وهذا يتفــق متاما مع روؤية 
القيادة الفل�ســطينية التي ترى اأن املفاو�ســات ا�ســتنفدت وان 
احلاجة الن اإىل تطبيق القرارات والتفاقيات التي تف�ســي اإىل 
اإنهــاء الحتالل عن كامل الرا�ســي املحتلة عام 1967 واقامة 

الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س املحتلة.
ويف املقابــل، فــاإن اجلانــب الفل�ســطيني مل يفقد عنا�ســر القوة 

واملبادرة خا�ســة على م�ستوى ال�ساحة الدبلوما�سية الدولية، 
مبــا يف ذلــك التوجــه اىل جمل�س المــن الــدويل والمم املتحدة 
وال�ســعي لنتزاع قرارات جديدة تدين الحتالل وممار�ســاته 
بحق ال�ســعب الفل�ســطيني، ما ي�ســع ا�ســرائيل حتت املطرقة 
الدبلوما�ســية الفل�ســطينية، ويدفعهــا للتخل�ــس مــن مثل هذه 
ال�ســغوط عــرب جملــة مــن التهديــدات امليدانية �ســد القيادة 
الفل�ســطينية من جانــب، والتحركات الدبلوما�ســية الدولية يف 
حماولة لاللتفاف على اجلهود الفل�ســطينية وحرفها مل�ســارات 
جديــدة �ســكلية وخاليــة مــن امل�ســمون واملعنى، حيــث اعلن 
م�ســوؤولون ر�سميون فرن�سيون ب�سكل وا�سح اأن هدف املبادرة 

الفرن�سية هو اإعادة اجلانبني لطاولة املفاو�سات.
وح�ســب ما اكده ع�ســو اللجنة التنفيذية لـ)م.ت.ف(، �ســالح 
راأفــت، فــاإن املبــادرة الفرن�ســية تهــدف اىل عقــد موؤمتــر دويل 
لتنبثــق عــن هــذا املوؤمتر الــدويل هيئــة دولية جماعيــة ترعى 
ايــة مفاو�ســات لحقة، م�ســددا علــى ان اجلانب الفل�ســطيني 

لديه موقف قاطع بخ�ســو�س هدف املوؤمتــر الدويل الذي يجب 
عقــده مــن اجل تنفيــذ قــرارات ال�ســرية الدوليــة، واإن الهيئة 
الدولية اجلماعية ت�سرف على املفاو�سات ب�سكل جماعي، على 
ان تكــون هذه املفاو�ســات وفق مدة زمنيــة حمددة ل تتجاوز 
3 اعــوام وتكــون مهمتهــا تنفيــذ القــرارات ولي�ــس الدخول يف 

مفاو�سات من اجل املفاو�سات.
اىل ذلــك دعــا راأفــت القيــادة الفل�ســطينية اىل مغــادرة مرحلة 
املراوحــة والبدء بتنفيذ قــرارات املجل�س املركــزي للمنظمة، 
لن كل الجوبة ال�ســرائيلية على املطالب الفل�سطينية �سلبية 
وان كل املمار�ســات ال�ســرائيلية توؤكــد ان حكومــة الحتــالل 
لي�ــس لديهــا اي ا�ســتعداد لتنفيــذ التفاقيات ما يوجــب البدء 
بتنفيذ قرارات املجل�س املركزي، م�ســريا اىل ان اجتماع اللجنة 
التنفيذيــة لـــ)م.ت.ف(، املقبــل مــن املفرت�ــس ان يناق�س هذه 
املمار�ســات ال�ســرائيلية التي تدمر حل الدولتــني وتعمل على 

تو�سيع امل�ستعمرات يف ال�سفة الغربية.

يبني القارئ وال�سامع عالقته بالأخبار من عناوينها، فيكمل 
الن�ســو�س اأو يقلب ال�ســفحة. وغالباً ما تتزاحم العناوين 
فتتكرر اأو تت�ســابه اأو تعجز عن الت�سويق اأو تت�سبب بامللل، 

والقليل منها ما يغرد خارج ال�سرب.
تفتــح "احلال" باب العناوين، وت�ســاأل عــدًدا من املحررين 
وال�ســحافيني عــن "امللــوك" الذيــن يعتلــون راأ�ــس الهرم، 
وتر�ســد جتــارب واآراء عديــدة للمكتــوب الــذي يقــراأ من 

عنوانه.

مفاتيح
ترى رئي�ســة حترير اأ�ســبوعية "احلدث" رول �سرحان، اأن 
العناوين مفتاح الن�س، والو�سيلة الأوىل الأهم التي ت�سحب 
القــارئ نحــو املــادة. فقدمًيــا كان العنــوان جاذبــاً يعك�س 
فحوى اخلرب مع تركيز �ســديد على مهنية كتابته، اأما اليوم 
فاأ�ســبح اأكرث جذباً للقارئ، لكنه يف كثــري من الأحيان ياأتي 

على ح�ساب املهنية.
تقــول: نتيجــة ثــورة التوا�ســل الجتماعــي، التــي خلقت 
الإعالم  بينه وبني  و�ســيطاً  �ســار  الذي  البديل"،  "الإعالم 
التقليــدي، بتنــا نرى يف العنوان "و�ســيلة جــر" للقارئ من 
مواقــع التوا�ســل اإىل املوقــع الر�ســمي لو�ســيلة الإعــالم؛ 
ل�سمان ا�ســتمرارية الو�سيلة التقليدية مبوقعها الإلكرتوين، 

وحليوية زيارة القراء له. 
وت�ســيف �ســرحان: كــرثة العناويــن، والهتمــام املتزايــد 
ب�ســياغتها، والتفــن فيهــا، واتبــاع �ســبل مبتكــرة كاعتماد 
الت�ســاوؤل حيناً، اأو ا�ســتخدام كلمات غريبة، اأو كتابة ن�سف 
العنوان، كلها اأ�ســاليب م�ســتحدثة خلقتها مواقع التوا�ســل 
الجتماعــي. ويف بع�س الأحيان تكون العناوين ُم�ســللة اإما 
بق�ســد، وتاأتي على ح�ســاب املهنية، وترجيــح كفة التجاري 
على ح�ساب املهني، واإما جلذب القارئ اأكرث لأهمية الفحوى.

منارة
ووفــق ال�ســحايف ماجــد اأبــو عــرب، فــاإن العنــوان "قنبلة 
موقوتــة" اإمــا اأن تنفجــر يف وجه القــارئ اأو تكــون املنارة 
امل�ســيئة له، فالعنوان الق�ســري واملعرب واملخت�سر واملثري 
هــو ما يجــذب انتباه القــارئ ويدفعــه ملتابعة تفا�ســيل ما 
بعــده، لكن على ال�ســحايف البتعــاد عن العناويــن الرباقة 

والن�س منزوع الت�سويق.
يتابــع: هناك عناويــن اأفقدت ثقة القراء ببع�س ال�ســحف، 
مثلمــا فعلت �ســحيفة البــالد الأردنية، عندمــا كانت توزع 
يف فل�ســطني، حني عنونت على اأولها بعــد اغتيال املهند�س 
يحيى عيا�س بيوم "يحيى عيا�س ما زال حًيا"، ويف تفا�ســيل 
اخلــرب تبني للقراء اأن املحرر تالعب مب�ســاعر النا�س وكتب 
"اإن عيا�س ما زال حًيا يف قلوب اجلماهري"، ما اأ�سعف اإقبال 

القراء، ثم توقف توزيع ال�سحيفة.
ويكمل اأبو عرب: العنوان القوي مفتاح جيد لقراءة جيدة، 
فقد فزت مب�سابقة عرب حتقيق ا�ستق�سائي بعنوان "من قتل 
ربى قرق�س"، واخرتت عنواًنا مثرًيا لق�ســة مهند�ســة قتلت 
يف م�ست�سفى بنابل�س. والعناوين الناجحة معر�سة لل�سرقة 
مــن جانب قرا�ســنة الإعــالم، الذيــن يتالعبون قليــال فيها. 
وممــا كتبته ولن اأن�ســاه "حجــر على جدران �ســمري" وهو 
عنوان لق�ســة جا�ســو�س تائب وانخرط يف �سفوف املقاومة 
يف بالطــة، و"مقابــر بــال اأ�ســماء" عــن اأموات خميــم بالطة 
الذين ل يجدون مكانا لدفنهم ب�ســبب �ســيق م�ساحة مقربة 
خميمهــم، وجلوء النا�س اإىل هدم بع�س املقابر القدمية لدفن 
الأمــوات اجلــدد، "وتوابيــت تنتظر" حلكاية جــاري الذي 
ا�ســطر اأهله اىل اإجراء تغ�ســيله الأخــري يف منزله، ثم نقلوه 
ببطانيــة مل�ســافة تزيــد عن 100 مــرت؛ لعدم وجود مت�ســع 
لدخــول الكفــن اخل�ســبي مــن زقاق املخيــم ال�ســيق، وكان 

التابوت يف انتظار جثمانه خارج املكان.

جذب
تلخ�س املحررة يف موقع )ويب طب( رمي اأبو لنب جتربتها، 
فتقــول: اأبحــث دائما عــن العناويــن اجلاذبة والق�ســرية، 
وابتعــد عمــا ُيكتب ل�ســد القــارئ بــال م�ســمون. فقد كرثت 
العناويــن يف املواقــع الخباريــة املحليــة، التــي لي�ــس لها 
عالقة مب�ســمونها، وهدفها جذب اأكرب عدد من امل�ســاهدات. 

وي�سرتط يف العنوان امل�سداقية والب�ساطة.
وتكمل: اجلهد والوقت املبذولن لكتابة العناوين يف املواقع 
الإلكرتونيــة ياأخــذان وقًتــا اأطــول مــن الوقت املخ�ســ�س 
لعنوان يف �سحيفة. وبالنظر اإىل مواقع التوا�سل الجتماعي 
جند اأنف�ســنا منجذبني تلقائًيا لعناوين "نارية" تتحدث عن 

واقع غري ماألوف، وهذا النوع حمبب للقراء. 
وتتابــع اأبــو لنب: العناويــن فن يحتــاج اإىل ذكاء ومعرفة 
مــا يبحــث عنــه اجلمهــور، واحتاج دائمــا لوقت اإ�ســايف 
لختيار عنوان جاذب، وكتابته اأ�سعب مرحلة يف التقرير 
والق�ســة. وممــا يعلــق يف ذهني عنــوان: "هيفــاء وهبي 
بطاقــة عبــور حلواجــز اإ�ســرائيلية" لتقريــر يتحدث عن 
طريقــة يتبعها جنــود الحتالل لإذلل الفل�ســطيني الذي 
ينتقل عرب احلواجز، اإذ ي�سمح ملن يحمل �سورة للمغنية 
هيفــاء وهبي بالعبور، اأو اأن ي�ســغل امل�ســجل على اأغنية 

الواوا". "بو�س 

�سعوبة
وا�ستناًدا اإىل املحررة يف موقع "احلياة اجلديدة" الإلكرتوين 
اأمــل دويكات، فاإنها مت�ســي وقتاً طويــاًل يف التفكري بعنوان 
منا�سب وقوي ملا ت�سيغه، واأحياناً تكتب العنوان، ثم تعود 
مرات ومرات لرتتيبه وتطويره لي�ســبح اأف�ســل، وترى اأن 
العناوين التي جتذب ال�ســحايف هي اأي�ســاً ما جتذب غريه، 
والعناويــن الغريبــة، التي مت�ــس حياتنا اليوميــة، لها حق 

الأولوية بال�سغط على زر القراءة واملتابعة.
اأعمــل يف ال�ســحافة، فلي�ســت كل العناويــن  وتقــول: لأين 
ت�ســللني، لكن الت�سليل ل بد اأن يتبعه البع�س. اأي�ًسا هناك 

عناوين تتعر�س لل�ســرقة، اإذا كان م�ســتبعًدا على اجلمهور 
اإىل م�ســادرها الأ�ســلية، وثمــة عناويــن يعــاد  الو�ســول 

اقتبا�س �سيء منها بطريقة غري مبا�سرة.
تنهي دويــكات: يلعب العنوان دورًا حا�ســًما يف اتخاذ قرار 
اإكمــال القــراءة مــن عدمه، خا�ســة يف زمن قــراءة الأخبار 
عرب روابط مواقع التوا�سل الجتماعي، واملناف�سة �سديدة 
حد ال�ســراع، والفر�س �ســئيلة جدًا للحظوة بوقت القارئ 

املتعجل.

مناذج
يقول ال�ســحايف موفق عمرية: من اأكرث العناوين العالقة يف 
ذهني، ما كتبته مرة "حياة برفقة الغاز وق�ســ�س اإن�ســانية 
م�ســيلة للدموع"، ومل يتعر�س عنواين لل�ســرقة، وبراأيي اأن 

الذي يكرر عناوين غريه ل يفقه �سيًئا يف الإعالم. 
وي�ســيف: هناك عناوين تقارير ن�سرها طالب �سحافة جدد 
يف "احلال" كانت مميزة، ومن اأ�سواأ ما قراأته بع�س عناوين 
املقــالت للكتاب اجلدد. ول اأن�ســى ما تعلمنــاه يف اجلامعة 
من �ســروط للعناوين: الق�ســر، وال�ســمولية، والو�ســوح، 

واجلذب.
ووفق ال�ســحايف يف "احلياة اجلديدة" اإ�سالم اأبو عرة، فاإن 
العنــوان الأقوى هو املخت�ســر الذي يحتــوي على اقتبا�س 
قــوي امل�ســمون. ولفــت انتباهــي عنــوان حتقيق �ســحايف 
يعالج التدخني عند الأطفال يحوي عنوانا فرعيا هو "الرئة 
القا�سرة"، واأم�ســي وقًتا يف اختيار و�سياغة العنوان لأنه 
مــراآة ما اأكتــب. اأما العناوين امل�ســللة فموجــودة، وتظهر 
ا يف �سبكات التوا�سل الجتماعي التي تروج ملواقع  خ�سو�سً
هدفها جمع اأكرب عدد من القراء دون الهتمام بالفائدة التي 

�سيح�سل عليها.
اأمــا ال�ســحايف يف قناة "اأورينت" �ســاري عبد احلق، فيقول 
اإن العناوين متعبة ولي�ســت �ســهلة املنــال، وبحكم طبيعة 
العناويــن املتلفزة، فــاإن الأمر خمتلف يف فنياته و�ســروطه 

والوقت املمنوح للمحرر.
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 كلثوم جابر
�سج م�سرح جامعة بريزيت ب�سوت برناردا الأم حتاول اإحكام 
ال�ســيطرة علــى بيتهــا ذي البنــات اخلم�ــس بعد وفــاة الوالد، 
و�ســط اأنــوار مطفاأة اإل من �ســوء خافت هناك حيث ال�ســوت، 
ذلك كان امل�ســهد الأول يف م�ســرحية بيــت برناردا األبا لل�ســاعر 
ال�ســباين لوركا، ولكن هذه املرة بنكهة فل�سطينية، حيث اأخرج 
العمل املخرج الفل�ســطيني فتحي عبد الرحمن، ومثله على تلك 

اخل�سبة نخبة من طلبة جامعة بريزيت.
تــدور اأحــداث هذه امل�ســرحية يف بيــت الأم برنــاردا التي تقرر 
حب�ــس بناتهــا اخلم�س بعــد وفاة والدهــن كحداد ملــدة ثمانية 
اأعــوام، اإل اأن البنــة الكبرية ترث والدهــا -زوج الأم الول- 
ما يجعل �ســبان القرية يتهافتون على التقدم لطلبها، وهنا تبداأ 
املفارقــات العنيفــة بني امل�ســلحة واحلب واحلرية، م�ســورة 
بدقــة اأدق جتليــات ال�ســتبداد يف وجهيه ال�سيا�ســي والعائلي، 
حيــث كتــب لــوركا هــذه امل�ســرحية يف اأوج احلــرب الأهليــة 
ال�ســبانية عــام 1936 كمحــاكاة لال�ســتبداد وو�ســعه حمــل 
الختبار، حيث تبحث هذه امل�سرحية يف عواقب ال�ستبداد التي 
جاءت وخيمة ح�سب نهاية امل�سرحية؛ فهذا البيت ما كان �سوى 
ا�ستعارة عن ال�سجن ا�ستخدمه لوركا ليحاكم امل�ستبدين، وهي 
ميلودرامــا ريفية بامتياز، مت اإخراجها فل�ســطينياً على خ�ســبة 
م�ســرح جامعة بريزيت لتالم�ــس الواقع الفل�ســطيني وتتقاطع 

معه فتقتطع بع�س اللحظات.

هذه امل�ســرحية بعني خمرجها الفل�ســطيني فتحــي عبد الرحمن 
كانــت للن�ســاء فقــط، الن�ســاء املحرومــات مــن حريتهــن التي 
تعتــرب اأغلى مــا ميلكن، حيث يتم عزلهــن وحرمانهن من جميع 
حقوقهــن، فالوالــدة تطبــق العرف ال�ســباين الريفي ب�ســرامة 
فتغلــق الأبــواب والنوافذ وحتى الأ�ســواء متنعهــا ملدة ثماين 
�ســنوات عجــاف. وهــذه امل�ســرحية ت�ســور املجتمعــات التــي 
ترف�ــس احلياة، فتغلق على نف�ســها متاماً بذريعة احلفاظ على 
التقاليــد والأعراف الجتماعية، حتى لو كان الثمن ال�ســتبداد 

والق�ساء على حياة �سابات ما زلن يف مقتبل العمل.
ويف حديث جلريدة احلال مع برناردا التي ج�ســدت �سخ�سيتها 
طالبــة علــم النف�ــس يف جامعــة بريزيت منــى البا�ســا، حتدثت 
عــن جتربتهــا يف امل�ســرح الفل�ســطيني ب�ســكل عــام وم�ســرحية 
بيــت برناردا األبا ب�ســكل خا�ــس، حيث اأكدت على اأن للم�ســرح 
الفل�سطيني م�سرية وا�ســحة ر�سخت جذورها منذ فرتة لي�ست 
ق�ســرية، وترى منــى اأن تطور امل�ســرح الفل�ســطيني اإىل ما هو 
عليه اليوم مبعث للفخر والعتزاز فهو يحمل ر�ســالة وا�ســحة 
اإن�ســانية ووطنيــة وتربويــة، وي�ســعى مــن خالل م�ســرحياته 
املتنوعــة اإىل اإبــراز اأفــكاره ومبادئــه، حيــث ترى اأن امل�ســرح 
الفل�سطيني ا�ســتطاع اأن يجعل من نف�سه مناف�سا قوياً للم�سارح 
الدوليــة والعربيــة، اإل اأن ما ينق�س هذا امل�ســرح الفل�ســطيني 
يكمــن يف بع�ــس التقنيات ال�ســارخة التي تتقن م�ســارح العامل 

ا�ســتخدامها، اإل اأن املوهبــة املتواجــدة بكــرثة بــني ال�ســباب 
الفل�سطينيني تعترب اأ�سا�س تطور هذا امل�سرح.

قــد تنتهي ممكنــات ن�س لوركا عنــد احلدود ال�ســبانية، اإل اأن 
الفكــرة ل متــوت اأبدًا، فال�ســتبداد موجود بتجليــات خمتلفة، 
جنــح املخرج عبــد الرحمــن يف اخــراج ا�ســتعارات وجمازات 
هذا ال�ســتبداد منطلقا من ثقافة فل�ســطينية عاي�ست ال�ستبداد 

وتقاطعت مع حلقاته.
وعــن راأي البا�ســا باإخراج م�ســرحية عاملية بنكهة فل�ســطينية 
قالت اإنها تعترب نف�سها من ع�ساق الأدب امل�سرحية العاملي الذي 
يعود اأحيانــا اإىل فرتات الإغريق والرومان اأمثال �ســوفوقلي�س 
وقــد تعــود اإىل فــرتة الجنليــز اأمثــال �سك�ســبري، وتعتــرب اأن 
ع�ســقها لهــذه الأعمــال امل�ســرحية جــاء مــن كونهــا ت�ســتخدم 
اللغــة ال�ســاعرية القويــة والت�ســبيهات العميقــة التــي حتمــل 
يف طياتهــا العديــد مــن املفاهيــم القويــة التي مــازات جتلياتها 
يف ع�ســرنا احلايل كبع�ــس امل�ســاكل الجتماعية وال�سيا�ســية، 
واحلــروب والدمار اأو املطالبة باحلقــوق.. الخ، واإن ما يعترب 
مثــريا لالهتمام هو اهتمام امل�ســرح الفل�ســطيني بهذا النوع من 
الن�ســو�س امل�سرحية وال�ســتعانة بها ل�سنع م�ســرحية كاملة 
متكاملة من طاقم فل�ســطيني يعي�س يف ع�ســر خمتلف متاما عن 
الع�ســر الــذي كتبت فيه اأحداث الق�ســة، ففي هذه الن�ســو�س 
الكثــري من الق�ســ�س التي تت�ســابه مع ع�ســرنا، اإل اأن اختالف 

ال�ســعوب والثقافــات واحلقــب الزمنية كاختيار م�ســرحية من 
الثقافة ال�ســبانية مثــال واأدائها من قبل طاقم فل�ســطيني ميكن 
اأن ي�ســيف �سيئا للم�سرحية ويجعل الواقع الفل�سطيني املعي�س 

اليوم من هذه امل�سرحيات �سرورة لعر�سها ونقا�سها.
يذكر اأن الطالبة منى البا�ســا وقفت على امل�ســرح اأول مرة منذ 
اأن كان عمرها ت�ســع �ســنوات حيث �ســاركت يف م�ســرحية "طار 
احلمــام" مــع امل�ســرح الوطنــي الفل�ســطيني- احلكواتــي. اأما 
البنة ال�ســغرى التي ج�ســدت النهاية بامتياز الطالبة يا�سمني 
خمي�س فكانت هذه امل�ســرحية بالن�سبة لها مبثابة جتربة مميزة 
�ســهرت ابداعها يف بوتقة التج�ســيد، فخرجــت اأكرث خربة على 
ال�سعيدين الفني وال�سخ�سي، واعتربت اأن التمثيل مع املخرج 
فتحــي عبد الرحمــن، الذي يعترب �سخ�ســاً ا�ســتثنائياً، كان لها 
مبثابة �ســهادة تفتخــر بها وجتربة �ســقلت موهبتهــا واأعطتها 
الكثــري واأثــرت جتربتهــا يف و�ســط متعط�ــس ل�ســقل مثــل هذه 

املواهب ال�ساعدة.
انطفــاأت الأنــوار جمددًا لي�ســتقرئ احلا�ســرون وجــه النهاية 
الأ�ســود، املوت والندم، تلك كانت نهاية ال�ستبداد ال�سيا�سي يف 
قالبه الجتماعي الريفي كما �ســورها لوركا ال�سباين، وترجمها 
عبد الرحمن الفل�ســطيني، وجنح يف جت�سيده طلبة فل�سطينيون 
يبحثــون عــن منفــذ لإخراج مــا ببواطنهم مــن اإبداع من�ســوج 

بخيوط من الأ�سى اليومي الفل�سطيني.

بيت برناردا األبا   

 عز الدين أبو عيشة

م�سرح لوركا ي�سرخ �سد اال�ستبداد

كما ي�ســفها حممود ال�ســواف، فاإنها »مهنــة الأنبياء«، تلك 
احلرفــة التي ابي�س �ســعره فيها بعد اأن ورثهــا، على اأنه ل 

ي�ستخدم التكنولوجيا األبتة، ويجد متعة العمل يف ذلك.
ال�ســواف رجل ثمانيني يعمل واأولده يف م�سغل خا�س بهم 
ل�ســناعة ال�ســجاد اليدوي، ويقولون اإنهــم يحافظون بذلك 

»على الرتاث«.
يقول ال�ســواف »ورثــت هذه املهنة عن جــدودي وعمل بها 

اأبي مدة 50 عاماً واأنا على نهجه منذ قرابة 40 عاماً«.
ويعتــرب اأبو حنفي باعتزاز اأنــه يعمل مبهنة »عمل فيها نبيا 
اهلل داود واإدري�س عليهما ال�ســالم«، اإىل اأن و�سلتنا و�سارت 
من الرتاث الفل�سطيني، لكرثة انت�سارها يف املناطق البدوية 

والريفية.
وي�ســتذكر الرجل بداية عمله قائاًل: »كنا نح�سل على املواد 
اخلام من الغــّزالت البدويات اللواتي كــن يغزلن اخليوط 
وي�ســبغنها باأيديهن، وهذا ما يك�سب ال�ســجاد قيمة اأكرب«، 
م�ســريًا اإىل اأّنه بعد التقدم ال�سناعي اأ�سبح ي�ستورد اخليط 

اجلاهز ويتم اختيار الألوان التي تنا�سب العمل.
وعــن نوع اخليوط امل�ســتخدمة، اأو�ســح ال�ســواف -وهو 
مي�سك بيديه اخليوط ويلفها- اأنها متينة يبلغ �سمكها قرابة 
0.5 �ســنتيمرت، وتتحمل عوامل التعرية حتــى ل تتاأثر عند 

ال�ستخدام اأو الغ�سيل اأو امل�سي عليها.
وتعتمد مهنة ال�ســواف -كما يو�سح هذا العامل بها من 40 
�ســنة- على اجلهد الذاتي، وحتتاج قدرات ج�سمية وعقلية 
قويــة لفهــم طبيعــة العمــل، وي�ســرتط يف العامــل اأن يكون 
حا�ســر الذهن لي�ســتطيع اإخراج منتج بجودة عالية ح�سب 

طلب الزبون.
ويعمل يف م�سنع غزل ال�سجاد هذا ثالثة اإخوة بروح الفريق 
وكل واحــد منهم يعرف دوره متامــاً؛ لإجناز املهام املوكلة 

اإليهم باأ�سرع وقت ممكن مع النتباه للجودة.
كمــا اأن اأبــو حنفي يعترب هــذه احلرفة »تراثيــة ولها اأبعاد 
تدلل علــى املوروث الثقايف، فهــي ذات طابع خا�س وتدخل 
يف التباهي بني النا�س املهتمني وتزيد من الروح اجلمالية يف 

بيوتهم ومعار�سهم«.
وح�ســب اأبو حنفــي، فاإن معظم البيوت تعتمد على الب�ســط 
وال�ســجاد ون�ســبة كبــرية منهــم ترغــب يف اقتناء ال�ســجاد 
اليدوي جلودته العالية واإمكانية تنظيفه ب�ســهولة اأكرب من 

ذلك امل�سنوع بطريقة اآلية.
يف امل�سنع، ي�ســرح العامل اإياد ال�سواف مكونات اآلة النول 
اليدوية، مو�ســحاً اأنها تتكون من امل�سدية التي حتوي 400 
خيط اأ�سا�ســي ل�ســناعة قطعة واحدة، وامل�سط الذي ينظم 
عملية ت�سفيف هذه اخليوط، والنري الذي يعمل على تنظيم 
اخليوط مع بع�ســها، واملطواية امل�ســوؤولة عن لف ال�سجاد 
والب�ســط، والدوا�ســات التــي تقــوم على فتــح اخليوط عن 
بع�ســها مقــدرًا عمر الآلــة اليدوية يف امل�ســنع بحوايل 100 

عام.
اإغــالق املعابــر كان اإحــدى ال�ســعوبات التــي تواجههــم يف 
العمل، فمنذ �ســبع �سنوات مل ي�ســتوردوا اأية مواد خام، اإىل 

جانب انقطاع التيار الكهربائي.
وخالفاً ملا يبدو للوهلة الأوىل، فاإن رغبة النا�س يف ال�ســراء، 
وفــق اإياد، تــزداد يومــاً بعد اآخــر، حيث لوحــظ يف الفرتة 
الأخرية تبديل الكثري من النا�س ب�ســطها ل�ســراء امل�ســنوع 

يدوياً.
ويقــف الحتــالل عائقاً اأمام ت�ســدير اأعمالهــم، حيث اإن 
هنــاك العديد مــن الطلبيات تاأتي من اجلزائــر بالتحديد 
واملغــرب العربي على وجــه العموم، وفق اإيــاد العامل 

بامل�سنع.

بالتكنولوجيا تعباأ  وال  االأنبياء" قائمة  "مهنة 

حممود ال�سواف.

اإحدى اآلت �سناعة ال�سجاد اليدوي.
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يف فنــاء خارجــي للمنــزل، ي�ســنع الفتــى راين ال�ســرباتي )17 
عامــاً( عاملــه اخلا�س، املت�ســمن مر�ســماً وري�ســة يفــرغ فيها 

اأفكاره ليخرج بلوحة فنية ت�سر الناظرين.
ظهــرت موهبة راين منــذ ال�ســغر لكنها منت ب�ســكلها احلايل 
يف �ســن الـــ 11. حبــه للر�ســم دفعــه لاللتحــاق بــدورة مــع 
الفنان الت�ســكيلي يو�سف كتلو �ســنوات متتابعة تعلم خاللها 
اأ�سا�ســيات الألــوان، وخــالل تلك ال�ســنوات، ا�ســتمر راين يف 
زيارة املر�سم التدريبي و�سارك مبعار�س فنية، واأ�ساف اإىل 

ح�سيلته �سيئاً جديدًا.
كمــا ا�ســتغل راين الإنرتنــت لحقــاً، لتعلــم املزيد مــن مهارات 
الر�ســم م�ســكاًل اأ�ســلوبه اخلا�س، عرب �سل�ســلة لوحات �سماها 

اأنامله. خطته  ما  اأول  هي  "هم�سات"، 
مواقع التوا�سل الجتماعي كانت هدفاً لراين توا�سل خاللها مع 
فنانني ت�سكيليني من الوطن العربي لعر�س ما لديه ولال�ستفادة 

من خرباتهــم، ولعر�ــس اإبداعاتــه للجمهور الفرتا�ســي عرب 
�سفحة اأن�ساأها ليعر�س فيها ما تخطه اأنامله بني فينٍة واأخرى.

يقــول راين: "من خالل الر�ســم ي�ســتطيع الإن�ســان التعبري عما 
بداخله، ومن املمكن اأن ت�ســاهم الر�ســومات يف ت�سليط ال�سوء 
علــى م�ســاكل اجتماعية واأخــرى بيئية"، عرب فــن اجلداريات 

الذي يتقنه ال�سرباتي.
يعتمــد راين منــاذج عــدة يف لوحاتــه، منها نف�ســي يحلــل فيها 
ال�سخ�ســية، واأخرى عك�س فيها الرتاث الفل�ســطيني، ولوحات 
عربت عن اأوجاع الوطن التي ا�ســتولت علــى اهتمامه الأكرب، 
ولوحات �ســريالية تداخلت فيها املو�ســيقى وتواريخ واأحداث 
تاريخيــة دمــج فيهــا الألــوان كلوحــة "يومــا يونــان"،  وكان 
للح�سارة الأمازيغية ن�سيب من لوحاته من خالل قراءاته عن 

احل�سارة عرب كتيبات عدة.
يــرى ال�ســرباتي اأن لــكل �ســخ�س منظــوره اخلا�ــس باللوحة 

املعرو�ســة، قائــاًل "اأنا اأعر�س من خــالل لوحاتي فكرة ما وقد 
يرى اجلمهور عك�س ما عربت عنه".

ما يزيد عن ال�سبعة معار�س �سارك فيها راين عر�س خاللها اأوىل 
لوحاته عام 2010 بر�ســيد ثالث لوحــات، حيث بيعت اإحداها 
يف اليوم الأول للمعر�س، وهو ما اأعطاه دافعا لإ�ســفاء مل�ســته 

الإبداعية على ما يخط بري�سته.
 يعمــل الفنــان ال�ســغري علــى التح�ســري ملعر�ــس �ســيقام يف 
مدينة النا�ســرة خالل الأ�ســهر القادمة بعد اأن ينهي امتحانات 
الثانوية العامة، وقد توا�ســل مع اإحدى املوؤ�س�سات يف الداخل 

الفل�سطيني. 
عــام 2014 كان يحمل اإجنازًا اآخر لراين، فقد �ســارك مب�ســابقة 
حتت عنــوان "اأحب وطني نظيفا"، التــي نظمها املركز البيئي 
التعليمي على م�ســتوى فل�ســطني والأردن ليفوز باملركز الأول 

على م�ستوى البلدين.
ويف العام 2015 �سافر راين بلوحاته ملدينة مار�سيليا الفرن�سية 
عــرب دعوة وجهت مــن اإحدى املوؤ�س�ســات، التقــى فيها فنانني 

هناك تبادل خاللها اخلربات وعر�س لوحاته و�ســارك يف ر�ســم 
جدارية.

يــرى راين اأن الإقبــال علــى املعار�ــس الفنية لي�س بامل�ســتوى 
املطلوب، والذي ينح�سر مبهتمني بالفنون اجلميلة.

كان دعــم العائلــة التي عملــت على توفري مــا يحتاجه راين من 
اأدوات ملر�ســمه مهمــاً جــدًا، حيــث اإن بع�ــس الأدوات مكلــف 

ويجلب من الأردن.
تقــول اأم راين: "لالهتمام والت�ســجيع دور مهم يف �ســقل مهارة 
ال�ســخ�س، وهو ما عملــت عليه اأنا ووالــده لتنمية موهبة راين 

بالر�سم".
ووفق حديث الأم لـ "احلال"، فاإنه منذ �سغر راين، كان "حينما 

يرى اأية لوحة معلقة على اجلدران يحاول تقليدها".
ي�ســعى راين بعــد جناحــه بالثانويــة العامــة لدرا�ســة الفنون 
اجلميلة، فهو يحمل بيده �ســلة مواهــب طافحة، كالعزف على 
الأورغ والت�ســوير الفوتوغــرايف، والدبكــة التــي يقدمهــا مــع 

اإحدى الفرق يف املدينة. 

ق�سة الفتى املهتم بر�سم لوحات عن اليونان واالأمازيغ

ال�سرباتي وعدد من لوحاته وجدارياته.

يف غرفتهــا ال�ســغرية املليئــة بالأزهــار واللوحــات، جتل�ــس دانا 
واأمامها اأدوات ب�ســيطة، حتاول بوا�سطتها اخلروج باأ�سياء تزرع 
الأمل يف قلوب الأطفال الذين دمرت بيوتهم خالل احلرب الأخرية 

على قطاع غزة.
وترفع دانا اإبراهيم اإرحيم، وهي طالبة يف املرحلة الثانوية، �سعار 
"من و�سط الركام تنبت الآمال". وعلى الرغم من حداثة �سنها، اإل 
اأنها �ســاهمت يف م�ســاعدة الأطفال على ن�سيان هموم احلرب، فهي 

توزع اأكاليل الورود عليهم، لتن�سر احلب وال�سالم يف قلوبهم.
ومــا اإن تدخــل حيــاً من الأحيــاء املدمــرة، حتى يتجمــع الأطفال 
حولهــا للعب واللهو معها واأنظارهم م�ســلطة على "الكي�س" الذي 

حتمله، مدركني اأن ما بداخله "ورود دانا".
تقــول ابنــة ال�ســبعة ع�ســر ربيعــاً خــالل حديثهــا لـ "احلــال" اإن 
"�سناعة الأكاليل كانت موهبتي منذ ال�سغر، فكنت اأجمع الورود 
مــن حديقــة منزلنا والأ�ســالك واأجعل منها �ســيئاً جمياًل، اأ�ســعه 
على راأ�ســي عندما اأذهب اإىل املنا�ســبات وعندما كــربت، اأردت اأن 
اأمني موهبتي واأن اأبتكر اأ�ســياء جديدة، فاأ�ســبحت اأ�سع �سورة 
كل جديد من اأعمايل على �ســفحاتي اخلا�سة على مواقع التوا�سل 

الجتماعي".
وت�ســيف "�سانعة الأكاليل" اأنها "عندما �ســاهدت عددًا كبريًا من 
املعجبني باأعمايل، قررت اأن اأكثف ن�ســاطي واأ�ســارك يف معار�س، 
فكان هنــاك اإقبال من الزائرين على منتجاتي، فقررت األ اأ�ســتفيد 

مــن الأرباح التــي اأحققها، وفكرت بالقيام ب�ســناعة اأكاليل وردية 
وتوزيعهــا علــى الأطفــال الذيــن دمــرت بيوتهــم خــالل احلــرب 

الأخرية على القطاع".

الورود ر�سالة
كانــت دانا تلم�ــس خالل العدوان الإ�ســرائيلي الأخــري "احلزن يف 
اأعــني الأطفال فهم اأكــرث الفئات حاجة اإىل البت�ســامة. هكذا بداأت 
فكرة الأطفال باأكاليل الورود مببادرة �سخ�سية"، م�سرية اإىل اأنها 
من خــالل توزيعها لأكاليل الزهور تريد اإي�ســال ر�ســالة لالحتالل 
وللعــامل اأنه "رغم تدمري البيوت �ســتنبت من حتــت ركامها ورود 

ي�سعها الأطفال على روؤو�سهم".
ت�ســجيعها وتطويــر  كبــريًا يف  دورًا  لوالديهــا  اأن  دانــا  وتــروي 
موهبتهــا، فوالدتها مدر�ســة "فنون وحرف"، وكانت ت�ســاعدها يف 
اختيار الألوان املنا�سبة، ووالدها اأي�ساً مهند�س معماري موهوب 

فنياً.
دانا �ســنعت 100 اإكليل ووزعتهــا على الأطفال ملفاجاأتهم، كونهم 
"اعتادوا على هدايا تقليدية، مثل الكراري�س املدر�سية والألعاب 
املعتادة" فكانت تلك الهدايا غريبة بالن�ســبة اإليهم يف بادئ الأمر، 

لكنها ر�سمت ابت�سامة.
بح�ســب دانا، فاإنــه بعد جناح اأول مبادرة لها يف حي ال�ســجاعية، 
توجهت اإىل اأحياء اأخرى دّمرت خالل العدوان الأخري واإىل منطقة 

خزاعة، وقد لقت البت�سامات نف�سها. 
ول تكتفي دانا بتوزيع الأكاليل، بل تلعب مع الأطفال.

كالعــادة، يقــف احل�ســار الإ�ســرائيلي عائقــاً اأمــام املوهوبني يف 
قطــاع غــزة ومنهــم دانــا، حيث جتــد �ســعوبة يف توفــري الزهور 
ل�ســناعة الأكاليــل والأنواع املوجــودة يف غزة غــري كافية للقيام 
باأ�ســكال متعددة وعــالوة على ذلك فاأعمال املبدعة انت�ســرت عرب 
مواقــع التوا�ســل الجتماعــي وتخطــت احلــدود وكان عدد كبري 

مــن املتابعني طلبــوا اأكاليــل، ولكنها عجزت عن توفريها ب�ســبب 
الإغالق امل�ستمر للمعابر.

تاأمــل �ســاحبة الأنامــل املوهوبة اأن تكــون مدافعة عــن اأطفال 
فل�ســطني، وتقــول: الأطفــال لي�ــس لهم مــن يدافع عــن حقوقهم 
ويهتم بهم، فاأنا اأريد اأن اأ�سبح يف امل�ستقبل متحدثة با�سم اأطفال 
فل�ســطني واأكون �ســفرية لهم يف خمتلف دول العــامل واأحقق لهم 

ما يحلمون به.

دانا.. �سانعة اأكاليل الورود لن�سر احلب يف القلوب

�سانعة اجلمال وناثرة الفرح يف عيون الأطفال.



ال�سبت 2016/4/2 املوافق 24  جمادى الآخرة  1437 هـ »الحال« - العدد 126 - السنة العاشرة 16

رئيسة التحرير:  نبال ثوابتة

هيئة التحرير:

عارف حجاوي، لبنى عبد الهادي، 
خالد �سليم، ب�سام عوي�سة، �سامية الزبيدي.

محرر مقيم:
�سالح م�سارقة

اإلخراج: عا�سم نا�سر

رسم كاريكاتوري:
مراد دراغمة

التوزيع: 
ح�سام الربغوثي

ت�سدر عن:
هيئة التأسيس:

عارف حجاوي
عي�سى ب�سارة
نبيل اخلطيب
مركز تطوير الإعالم - بريزيت - فل�سطني- هاتف 2982989 �س .ب 14وليد العمري

املقالت املن�سورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

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

alhal@birzeit.edu

 ندين عرنكي*

من املتحف الفل�سطيني*

ال�ساعر �سميح القا�سم 
يلقي �سعًرا اأمام االآالف يف 
تظاهرة اإحياء ذكرى يوم 

االأر�س، يف �سخنني، بني 
.1985-1980

من األبوم ال�ساعر �سميح القا�سم

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 
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يف مبنى الدرا�ســات العليا يف جامعــة بريزيت، يكمن كنز اأثري 
قــد ل يعرف عنه كثــريون. هناك يف الطابق الأر�ســي، حتديدًا 
يف غرفــة كنعــان، يحتفــظ متحــف اجلامعة بثــالث جمموعات 
اأ�سا�ســية ت�ســم مقتنيات اأثرية واأعماًل فنية. ت�سمل املجموعة 
مــن  ومتعلقاتهــا  الفل�ســطينية  الأثــواب  مــن  ت�ســكيلة  الأوىل 
اك�س�سوارات وغطاءات راأ�س، ويبلغ عددها حوايل 300 قطعة 
ا�ســرتتها اجلامعــة من جامــع قطع اأثريــة من القد�ــس اأواخر 

الت�سعينيات.  
اأمــا املجموعــة الثانيــة فهــي عبارة عــن قطع متنوعــة جمعها 
الطبيب الفل�ســطيني توفيق كنعان. وعنها قال اأمني جمموعات 
متحــف جامعــة بريزيت اأمــني ال�ســويكي: "جمموعــة توفيق 
كنعــان هي اأهــم جمموعة يف متحــف اجلامعة، وفيها ت�ســكيلة 
وا�ســعة من احلجب والطال�سم الفل�سطينية". واأ�ساف اأن هذه 
القطــع الأثرية و�ســلت جامعة بريزيت عــام 1995 بتربع من 
بنــات توفيق كنعان ومن تبقــى من عائلته بعد اأن اأو�ســى األ 

يتم اإخراجها من فل�سطني.
و�ســّنف كنعان املجموعة ب�ســكل عام باأنها خمت�ســة باأغرا�س 
احلمايــة، كما اأنــه اهتم باحلجب والطال�ســم التي ا�ســتخدمها 

النا�س للحماية من احل�سد والأمرا�س وغريها.
وحتــت مفهــوم احلمايــة، �ســمت القطــع: احلجب وطا�ســات 
الرجفــة واخلرز واخليــارات، وهي قطع معدنية تو�ســع فيها 
الطال�سم الورقية، اإ�سافة اإىل �سحون خا�سة برموز ور�سومات 
معينة كان يو�ســع فيها املاء اأو الزيت للتــداوي من الأمرا�س 

والعالج من ال�سحر.
وجمــع كنعــان القطع من فل�ســطني و�ســوريا، لكــن اأغلبها من 
مناطق خمتلفة يف فل�ســطني وهذا يرجع لطبيعة عمله يف الطب 
الأمــر الذي دفعه للتنقل من قرية اإىل قرية و�ســاعده على جمع 
القطع. اإ�ســافة اإىل ذلك، �ســّمت جمموعة كنعان �ســهادات حج 
اإ�ســالمية وم�ســيحية، ترجع اإىل طق�س تقدي�س احلجة. منحت 
هــذه ال�ســهادات ملــن زاروا الأماكن املقد�ســة يف فل�ســطني لدى 
رجوعهم من مكة، وكان الذين ميرون عرب بالد ال�ســام يزورون 
قبة ال�ســخرة وامل�ســجد الأق�ســى واحلــرم الإبراهيمــي فيما 

يعرف بطق�س تقدي�س احلجة. 

اأين ميكن م�ساهدة حجابات �سحر و�سهادات حج يف جامعة بريزيت؟

وكان توفيــق كنعــان جمــع 1400 قطعــة اأثريــة منــذ بدايــة 
القــرن الع�ســرين وحتى الأربعينيات، ولعل اأهــم ما قام به هو 
التوثيــق، اأي اأنه كان يجمع املقتنيات ويوثقها بطريقة علمية. 
كما ات�ســل وقتها بجامعــي املقتنيات الأثرية مــن اأوروبا ممن 

توافدوا على فل�سطني.
 ووثــق كنعــان املعلومــات املتعلقــة بالقطع الأثريــة باللغتني 
الإجنليزيــة والأملانيــة، وكانــت زوجتــه وهي اأملانية الأ�ســل 
ت�ســاعده يف توثيــق ا�ســتعمال القطــع وهــذا زاد مــن اأهميتها، 
فاأ�ســبحت مادة معرفية اإ�ســافة اإىل كونها كنــزا تراثيا واأثريا 

لعلماء الجتماع والنرثوبولوجيا.
وح�ســل كنعــان على العديــد من القطــع عن طريــق الكنائ�س 

وبع�ســها يزيد عمره عن 300 �سنة. وب�سكل عام فاإن جمموعته 
تعود للقرن التا�سع ع�سر والع�سرين كونه جمعها بتلك الفرتة.  
اأمــا عن املجموعــة الفنية، فقال ال�ســويكي "باأنها ت�ســمل 300 
لوحــة وعمــل معا�ســر، ُجمعــت بفــرتات خمتلفــة مــن بدايــة 
الت�ســعينيات. ومــن هذه الأعمــال لوحات الفنــان رينيه فريير 
املوجودة يف املكتبة الرئي�ســية والتي افتتح بها معر�س "لي�س 

كاأي ربيع" املقام يف متحف اجلامعة.
وتربع بهــذه املجموعة فنانون خمتلفون مببادرات �سخ�ســية 
على مدى �ســنني طويلــة منذ الت�ســعينيات وحتــى اليوم. كما 
اأ�ســاف ال�سويكي باأنه منذ بداأت اجلامعة حت�سل على الأعمال 
الفنيــة والأثريــة كانــت اأهم حلظــة يف تاريخ املتحف و�ســول 

جمموعــة كنعــان عــام 1995. والغالبيــة العظمــى مــن قطــع 
املجموعــة تتواجــد يف  غرفة كنعــان مببنى الدرا�ســات العليا 
ما عدا ع�ســر قطع معرو�ســة يف مدخل املكتبة الرئي�ســية داخل 

�سندوق زجاجي.
ومــن اجلديــر ذكــره اأن توفيــق كنعــان هــو طبيــب وباحــث 
واأنرثوبولوجــي فل�ســطيني مــن مواليــد عــام 1882 يف بيــت 
جال، له العديد مــن الكتابات بالعربية والإجنليزية والأملانية 
والفرن�ســية. وغرفــة كنعان مبــا فيها من مقتنيــات اأثرية قيمة 
جتذب العديد من الباحثني والدار�سني العرب منهم والأجانب.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

من مقتنيات املتحف.


