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�أ�سلمت �سارة

�ساد �أن يقول من ي�شعر �أنه ال فرق بني كل الأ�شياء ،و�أن النتيجة واحدة�" :أ�سلمت �سارة؛ ال زادوا امل�سلمني ،وال قلوا الن�صارى".
وهذا حالنا؛ فال فرق� ،سواء فتحوا املعرب �أو �أغلقوه ،و�سواء نزف اجلرح كثريًا �أو قلي ًال ،و�سواء زادت خم�ص�صات التعليم ً
قر�شا �أو قر�شني.
وما الفرق �إن كان رم�ضان �أو �شعبان وزي ًرا �أو ناط ًقا �أو �ساك ًتا؟
وما الفرق �إذا ّ
ن�شز يف فرقتنا عازف الكمان؟
نحن يف حال ال ي�سعفنا فيه التح�سن الب�سيط يف �أي �شيء.
ما ي�صنع فر ًقا وجود ماي�سرتو ،نعزف معه جميعًا حل ًنا واحدًا ،حلن التحرير ،وبدون ن�شاز.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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هل ميتحن "التوجيهي" قدرتنا على التغيري؟
عبد الباسط خلف
�أ�شع��ل قرار جمل�س الوزراء تغيري نظ��ام امتحان "التوجيهي"
�ضج��ة يف ال�ش��ارع ،وانتق��ل ال�ص��دى م��ن �أروق��ة املجل���س
ودي��وان وزارة الرتبي��ة واملدار���س واملعلم�ين والطلب��ة �إىل
كل بي��ت وجمل���س ،ودخلت ال��وزارة يف غزة عل��ى اخلط لعدم
ا�ست�شارتها ،ومل ي�شف م�ؤمتر وزير الرتبية كل ال�صدور.
تعالج "احلال" الهزات االرتدادية للقرار ،وتخرج بلوحة �آراء
ومواقف قد ُتعيد اجلدل �إىل �سريته الأوىل.

امتحانان

يق��ول وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل د�.ص�بري �صي��دم ل��ـ
"احل��ال"" :م�شكلتنا م��ع "التوجيهي" التقلي��دي �أنه ميتحن
الق��درات العقلي��ة بامتح��ان حتري��ري ،ويقي�س املق��درة على
التذك��ر و�إظه��ار املعلومات الت��ي حفظها الطلب��ة حتت ظروف
�صعب��ة معنويًا و�إن�سانيًا ،ومل يك��ن قاد ًرا على فح�ص القدرات
الذاتية .ولك��ن النظام اجلديد �سيفح�ص اجلوانب ال�شخ�صية:
الق��درة على العمل �ضمن فري��ق ،وتويل زمام املبادرة ،و�إدارة
الوق��ت ،والإب��داع ،والعمل من �أج��ل هدف ،والبع��د القيادي.
و�سيفح���ص ال��ذات قب��ل الرتكي��ز عل��ى االمتح��ان التحريري،
و�سيجم��ع ب�ين �شخ�صي��ة املتق��دم واالمتح��ان التقلي��دي،
و�سي�ستن��د �إىل "ملف��ات الإجن��از" الت��ي يق��دم فيه��ا الطال��ب
م�شروعات خمتلفة ،ثم يراكمها لتقديرها .و�سيرتكب االمتحان
من م��واد �إجبارية واختيارية .وا�ستفادت الوزارة من جتارب
عاملية وبريطانية و�أمريكية ،وجمعتها باملدر�سة التقليدية".
ومم��ا ك�شف��ه د�.صيدم يف م�ؤمت��ر �صح��ايف (عقد قبل �أي��ام) �أن
االمتح��ان اجلديد �سيغ�ير �أداة القيا�س ولي���س النظام ال�شامل
لـ"التوجيه��ي" ،و�ستحافظ الوزارة عل��ى م�صداقية االمتحان
وقبول��ه عربيًا وعامليًا .كم��ا �سيدمج �إجن��از الطلبة يف ال�صفني
( 11و )12كج��زء م��ن تقييم��ه العام ،وتو�سيع امل��دى الزمني
والفر���ص ،لتحقي��ق متطلب��ات جن��اح الطال��ب� ،أو لتح�س�ين
عالمات��ه يف ح��ال رغ��ب بذلك ،وتقلي��ل املباحث الت��ي تدخل يف
ح�ساب الطالب (� 4إجبارية و� 2أ�سا�سية).
وي�ؤك��د �صي��دم �أن البداي��ة �ستك��ون عينة اختياري��ة يف ال�ضفة
وغزة ،و�سيتقدم الطلبة للنظامني معًا ،و�ستنقل نتائج التجربة
للمجل�س لإقرار النظام العام القادم.
ووف��ق ما �أعلنه وزير الرتبية ،ف���إن �شكل االمتحان ما زال حتت
النقا���ش ،و�سيج��ري تعديل املباح��ث والف��روع ،والرتكيز على

تعزيز املباحث اخلا�صة بالفرع� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع الإجراءات
التي من �ش�أنها خلق التوازن يف االلتحاق بني الفروع ،واالعتماد
عل��ى دمج التعلي��م املهني بالأكادمي��ي مبكر ًا واعتم��اد الإر�شاد
املهن��ي .لكن��ه �أك��د �أن فل�سط�ين �ستك��ون الأوىل عربيً��ا يف تنفيذ
فح�ص الكفايات الذاتية ،والقدرات التحريرية معًا.

تعديل

وردًا عل��ى �س���ؤال "احل��ال" ب�ش���أن ت�صريحات��ه ال�سابق��ة
(التوجيه��ي دينا�ص��ور يج��ب �أن ينقر���ض ،وال�شع��ب يري��د
�إ�سقاط��ه) ،وم��دى تطابقها م��ع التغريات التي تق��رر �إدخالها،
ق��ال د� .صي��دم�" :إن��ه يتوق��ع �أن تك��ون �أف�ضل مما طم��ح �إليه،
فق��د طالب قب��ل تويل ال��وزارة بالق�ضاء على ال�ضغ��ط النف�سي
الهائ��ل ال��ذي يتعر�ض له الطال��ب ،ووقف اقتح��ام خ�صو�صية
النا���س بن�شر العالمات عل��ى امللأ ،وحتويل عملي��ة ر�سمية �إىل
ا�ستعرا���ض ،وف��رز طبق��ي واجتماعي عل��ى �أر�ضي��ة النتائج،
و�شد �أع�ص��اب .ورمبا لن تن�شر النتائج العام احلايل و�سرت�سل
النتيجة للطالب� ،أو �ستعلن برقم اجللو�س".
وك�ش��ف وزي��ر الرتبي��ة ع��ن ا�ستحداث "بن��ك للأ�سئل��ة" يجري
تخزي��ن �أ�سئل��ة خمتلف��ة ،وعن��د عق��د االمتح��ان ل��ن ي�ستم��ر
�ضغ��ط الطلب��ة يف الرقاب��ة ،و�سيح�صلون على �أ�سئل��ة خمتلفة،
و�سيبتع��دون عن ال�شح��ن والتنكي��ل وال�ضغط له��م ولأ�سرهم.
و�ستتوفر م�ساحة للتعبري عن الذات ،ولن يكون االمتحان قد ًرا.
يق��ول�" :سي�سق��ط التوجيه��ي ب��دءًا م��ن الع��ام الق��ادم ،وبعد
جن��اح التجربة ه��ذه ال�سنة نبد�أ بالتنفي��ذ ،ونهدف منها �إحكام
االمتح��ان ب�شكله اجلديد ،واختب��ار قدراتنا على التنفيذ ،و�إذا
ما �أخفقنا �سننظر �إىل اخللل ون�ص ّوبه .وقد جاء التغيري بعد 50
جل�سة للجنة الوطنية لإ�صالح التعليم".

ُقد�سية

ويزي��د �صيدم :حتظى طريقة �إج��راء االمتحان والتعامل معه
بقد�سي��ة ،ف�لا يطرح املو�ض��وع للنقا�ش ،وال تختل��ف النا�س يف
الطعن بالنتائج ولكن حتزن لطبيعتها ،ولي�س لأحد ال�صالحية
يف �أن يفت��ح ج��دا ًال .ويدلل حج��م امل�صداقي��ة لالمتحان احلايل
على ع��دم االختالف حول��ه و�إمن��ا الطريقة التي ُيج��رى فيها.
ولك��ن ،م��ع نهاي��ة "التوجيه��ي" احل��ايل ،نكون ق��د طبقنا عدم
�إع�لان النتائ��ج ،وبنك الأ�سئل��ة ،وا�ستحداث ملف��ات الإجناز،

و�أمتتة االمتحان ،و�ست�سبق هذه اخلطوات التطبيق ال�شامل.
يختت��م الوزير" :التوجيهي" م�س�ألة كبرية ملو�ض��وع ا�ستمر  52عامًا،
والتغي�ير حمف��وف باملخاط��ر ،ولك��ن يج��ب �أن ُنقدم علي��ه ،وال ميكن
ا�ستم��رار االمتحان ب�شكله احلايل ،ودفعنا ثم ًنا ً
كبريا من الت�أخري ،وال
نريد احلكم على التجربة بالإعدام م�سب ًقا ،ونطمئن اجلميع ب�إمكاناتنا
و�إرادتنا وقرارنا على التغيري وقدرتنا عليه ،رغم �أنه عملية مخُ يفة.

عيوب

فيم��ا ي��رى عميد كلي��ة الرتبي��ة يف جامع��ة بريزي��ت د .ح�سن عبد
الك��رمي� ،أن "التوجيه��ي" احل��ايل حاف��ل بالعي��وب ،لرتكي��زه على
�أ�سئلة ذات م�ستويات تفكري متدنية ،ولقيا�سه ح�صيلة معارف بد ًال
م��ن عمليات تفكري .كم��ا يعك�س معرفة الطلب��ة يف ال�سنة الأخرية،
وال يفح�ص الرتاكم املعريف واملهاراتي خالل � 12سنة يف املدر�سة.
مقيا�سا يت�سم بالعدالة
يقول" :رغم ال�سلبيات ،ي�شكل االمتحان
ً
الن�سبية وامل�صداقية املعقولة؛ نظ ًرا لقواعد التطبيق املُحكمة
الت��ي حتي��ط ب��ه ،كما �أن��ه م�ؤ�ش��ر مقب��ول تعتم��ده اجلامعات
الفل�سطيني��ة والعاملي��ة .وت�شري عدة �أبح��اث الرتباط �إيجابي
بني االمتحان والتح�صيل اجلامعي امل�ستقبلي".
لكن عبد الكرمي يرى �أن البديل املطروح لـ"التوجيهي" غري وا�ضح

املع��امل" ،وه��و لي�س نت��اج �أبح��اث ودرا�سات حقيقي��ة ،ومن غري
املتوق��ع �أن يحل عيوب وم�ش��اكل االمتحان احلايل ،وعلى الأرجح
و�سيقابل بالرف�ض .وي�ضيف" :يجب
�أنه لن يلقى قبو ًال اجتماعياًُ ،
املحافظ��ة عل��ى االمتح��ان احلايل مع �ض��رورة تطوي��ره وتعديله
للح��د من عيوب��ه ،وال �أعتقد �أن �إيجاد بدي��ل "دراماتيكي" �سيكون
�سه ً
�لا �أو متاح��اً يف امل��دى املنظ��ور ،واخلطري يف الأم��ر �أن العديد
من دع��اة التغيري يرفعون �شع��ار تغيري "التوجيه��ي" فقط لأجل
التغيري ،وال يوجد لديهم بديل ر�صني ووا�ضح املعامل".
يتاب��ع عبد الك��رمي :لي�س من الوا�ضح كيف �ستدم��ج �إجنازات الطالب
يف ال�صف�ين العا�شر واحلادي ع�شر م��ع "التوجيهي" .وال نعرف كيف
�ستقا���س امله��ارات املعق��دة التي ي�ستن��د �إليها املق�ترح؟ وكيف �سيتم
احلك��م عليه��ا م��ن خ�لال احلا�س��وب؟ وي��رى �أن التناق���ض الأبرز يف
ت�صريح��ات الوزير القول "�إن التوجه اجلديد �سيقلل ال�ضغط النف�سي
عل��ى الطلبة املمتحنني وذويهم" ،فكيف الختب��ار ميتد لثالث �سنوات
�أن يكون �أقل �ضغطاً نف�سياً من امتحان يعقد يف �سنة واحدة؟".
ويخت��م عبد الك��رمي حديث��ه" :هناك خ�شي��ة حقيقية على ع��دم قبول
القائم�ين عل��ى �أم��ر الثانوي��ة العام��ة يف غ��زة النظ��ام اجلدي��د ،ومن
امل�ستبع��د �أن جتازف الوزارة بهذا اجلانب الذي ال يزال ميثل وحد ًة،
ولو رمزية بني �شطري الوطن".
◄التتمة 13

مل������������اذا مل ت����ن����ج����ح ل��������ق��������اءات ال��������دوح��������ة ب���ي���ن ف�����ت�����ح وح�����م�����ا������س؟
نادر الصفدي

رغم بع���ض الت�صريحات "الإيجابي��ة" التي �صدرت عن
بع�ض قيادات حركت��ي فتح وحما�س حول نتائج لقاءات
الدوح��ة� ،إال �أن �أج��واء الت�ش��ا�ؤم وع��دم الثق��ة ال تزال
تُخيم عل��ى ال�ساحة الفل�سطيني��ة الداخلية ،خا�صة بعد
�ص��دور بيان "غام���ض" �أ�شر �إىل ع��دم تو�صل احلركتني
لأي اتفاق.
قيادات فتح وحما�س حتى الآن تتجنب احلديث عن تفا�صيل
م��ا دار باالجتم��اع ،م��ع بع���ض الت�صريحات الت��ي تدعو �إىل

"ع��دم الت�سرع يف احلكم" ،وهو م��ا ر�آه مراقبون وحمللون،
دلي�لا وا�ضحا على عدم جن��اح اللق��اءات ،وخ�شية احلركتني
من �إعالن ذلك عرب و�سائل الإعالم.

ملفات عالقة

�أم�ين �سر املجل�س الثوري حلركة "فتح"� ،أمني مقبول ،مل يكن
متفائ ً
�لا من نتائج لقاءات الدوح��ة ،و�أكد �أنه "حتى اللحظة ال
ميكن احلدي��ث عن �أي تقدم يف تلك اللقاءات ،وال تزال امللفات
عالقة والأمور غام�ضة".
ويق��ول مقبول ل�صحيف��ة "احلال" :ال ميكن لن��ا الآن �أن نحكم
عل��ى نتائج لق��اءات الدوحة ب�ين فتح وحما���س ،ولكن ميكننا

احلك��م على نتائ��ج تلك اللقاءات التي مل تظه��ر حتى اللحظة،
وم��ا زالت حبي�س��ة ال�سرية والكتمان من قب��ل الأع�ضاء الذين
�شاركوا يف االجتماعات".
ً
ويو�ض��ح �أن اللق��اءات مل تحُ��رز تقدم��ا حتى اللحظ��ة� ،إال �أن
اجل��والت املقبلة بني احلركت�ين قد حتدد م�ص�ير امل�صاحلة،
وامللف��ات املتعلق��ة به��ا كت�شكي��ل حكوم��ة التواف��ق الوطني،
وحتدي��د موعد عق��د اجتماع الإط��ار القي��ادي امل�ؤقت ملنظمة
التحرير الفل�سطينية.
ت�صريحات مقبول ،جاءت بخالف حالة التفا�ؤل التي كانت عند
ع�ضو اللجنة املركزي��ة حلركة فتح عزام الأحمد وامل�شارك يف
لق��اءات الدوحة حني قال" :اللقاءات مت��ت يف �أجواء �إيجابية

للغاية وم�شجعة".
وي�ضي��ف الأحم��د ل�صحيف��ة "احل��ال" ،عقب لقائ��ه م�شعل يف
الدوح��ة قب��ل �أ�سبوع تقريب��اً" :ناق�شنا ملف��ات �أبرزها ت�شكيل
حكوم��ة التواف��ق الوطني و�ض��رورة م�شارك��ة حركة حما�س
فيه��ا ،وكذل��ك عقد الإط��ار القي��ادي امل�ؤقت ملنظم��ة التحرير،
وجل�س��ة املجل�س الوطن��ي ،والتجهي��ز لالنتخاب��ات الداخلية
الرئا�سية والت�شريعية".
وتابع" :احلركتان قطعتا �شوطا كبريا من املباحثات" ،معرباً
عن �أمله ب�أن ت�شهد املرحلة املقبلة خطوات عملية على الأر�ض
ترتج��م تلك التفاهمات لي�شعر به��ا املواطنون ،وخا�صة �سكان
قطاع غزة املحا�صرين.
◄التتمة 13
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م�ؤمتر فتح العام يقفز من عام �إىل عام دون احرتام ملوعد االنعقاد
جوليانا حجار*
يع��د امل�ؤمت��ر الع��ام ال�ساب��ع حلرك��ة فت��ح حمط��ة مف�صلي��ة
و�ضرورية للحركة وم�ستقبلها وبرناجمها ال�سيا�سي ،كون هذا
امل�ؤمتر هو �أعلى �سلطة ت�شريعية يف احلركة ،فهو يقر القوانني
والأنظم��ة وينتخ��ب جلان��ه التنفيذية وعل��ى ر�أ�سه��ا املجل�س
الثوري ،وهو احللق��ة الو�سيطة بني امل�ؤمتر واللجنة املركزية
الت��ي تنتخب �أي�ضا من قبل امل�ؤمتر وه��ي �أعلى �سلطة تنفيذية
يف احلركة.
وكان م��ن املفرت�ض �أن يعقد امل�ؤمت��ر مبدينة رام اهلل يف التا�سع
ع�ش��ر م��ن ت�شرين الث��اين لع��ام  2015ولكن مت ت�أجيل��ه .وكان
امل�ؤمت��ر ال�ساد�س قد انعقد ع��ام  2009يف مدينة بيت حلم� ،أي
ان امل��دة القانوني��ة مت جتاوزها النعقاد امل�ؤمت��ر "� 5سنوات"
وفق النظام الداخلي للحركة.

ملاذا مت ت�أجيل امل�ؤمتر؟

للإجابة عن هذا ال�س���ؤال� ،أو�ضح ع�ضو املجل�س ثوري حلركة
فت��ح موفق مطر ان الظروف الواقعية يف فل�سطني كهبة القد�س
ال�شعبي��ة واحلالة القائمة ب�ين ال�سلطة الوطني��ة الفل�سطينية
واالحت�لال ،و�سيط��رة حما�س عل��ى قطاع غزة ،ومن��ع كوادر
وقيادات حركة فتح م��ن التنقل وحرية احلركة والتنظيم ،هي
م��ن الأ�سباب الت��ي �أدت اىل ت�أجي��ل امل�ؤمتر ال�ساب��ع ،و�أ�ضاف
"الكث�ير من قيادات احلركة يف امل�ؤمتر ال�سابع موجودون يف
قطاع غزة واالقاليم اخلارجي��ة يف دول عربية واجنبية ،وهذا
يتطل��ب ت�صاريح من دول��ة االحتالل لدخولهم اىل الوطن حيث
املكان املقرر للم�ؤمتر ،لذلك فان �ضمان ح�ضور جميع الأع�ضاء
املنتخينب هو عامل مهم للت�أجيل.
وي��رى مطر ان هذا الت�أجيل يبق��ى ايجابيا ما دام يحقق م�صلحة
احلرك��ة و�ضمان ال�س�ير بامل�سلك الدميقراط��ي ،وي�ضمن حقوق
الع�ضوي��ة يف املرات��ب التنظيمي��ة ،واالط��ر القيادي��ة ،وملنع �أي
�ضغ��وط عل��ى الأع�ض��اء غ�ير النظر من خ�لال امل�صلح��ة العليا
للوطن ،و�ضمان قيادة فتح للم�شروع الوطني بر�ؤى اعمق وادق
و�ضوح��ا .و�أكد مطر ان هذا الت�أخ�ير ال ي�ؤثر �سلباً على احلركة،
فم��ا بني امل�ؤمترين اخلام���س وال�ساد�س كانت ع�شرون �سنة ،لكن
ال يج��ب اطال��ة املدة وامن��ا خلق من��اخ مالئم لعق��د م�ؤمتر يفي

�أحمد عزم

مبتطلبات املرحلة املقبلة وقال" :بالعك�س ،فالت�أثريات االيجابية
هي ال�سائدة لأن الق�ضية ال تقا�س بالتقيد باملواعيد وح�سب وامنا
بالنتائ��ج الت��ي نعتقد انها �ستك��ون اف�ضل كلما تو�ضح��ت الر�ؤية
ال�سيا�سية ،وحددنا م�سارات ال�صراع مع امل�شروع ال�صهيوين بعد
جمل��ة من املتغريات على ال�صعيدي��ن العربي والدويل حدثت بني
امل�ؤمترين ال�ساد�س وال�سابع املنتظر.
ولف��ت �إىل ان��ه ال يوج��د موعد حم��دد بالي��وم لعق��د امل�ؤمتر حتى
ال�ساع��ة ،وان اللجن��ة املكلف��ة بالتح�ضريات لعق��د امل�ؤمتر تقوم
بعمله��ا ويتب�ين ذل��ك يف بيان��ات اللجن��ة املركزي��ة ،وه��ي اجلهة
الوحيدة �صاحبة القرار يف حتديد املوعد القادم للم�ؤمتر ال�سابع.

ت�أجيل امل�ؤمتر ابتعاد عن الطريقة النظامية

م��ن جهته �أ�شار ع�ض��و املجل�س الثوري حلرك��ة فتح د .بكر ابو
بك��ر� ،إىل �أن��ه كي يتم الت�أجيل يجب �أن مي��ر بالقنوات الر�سمية،
مبعن��ى م��ن خالل قي��ادة احلرك��ة ممثل��ة باملركزي��ة واملجل�س
الث��وري لأن الإج��راء املطل��وب بح��د ذات��ه تعمي��ق للمفه��وم
الدميقراط��ي وملعنى امل�شاركة التي يج��ب �أن ت�سود يف التنظيم
ال�سيا�سي ،وعليه ،ف�إن الت�أجي��ل مت من�سوبا للجنة التح�ضريية
او خالفها وبطرق غري ر�سمية ،وذلك ابتعاد عن الطريقة املثلى
والنظامي��ة .وا�ش��ار �إىل ان عملية الت�أجيل ج��اءت عرب االعالم
ولي���س ع�بر الط��رق الر�سمية وج��اءت غري مفهوم��ة ،ما يجعل
احلك��م على ق��وة حجتها �ضعيفا ،وهو ي��رى �أن "فكرة الت�أجيل
تخف��ي وراءها خوفا من عق��د امل�ؤمتر وما يحمل��ه من توازنات
ق��د ت�ض��ر ب�أه��داف البع���ض وال تت�ص��ل بالأ�سباب الت��ي ذكرت
�إعالميا".

وفاء زكارنة

موفق مطر

ام��ا يف �سياق انعكا�س الت�أجيل عل��ى احلركة ،فقد �أكد ان حركة
فت��ح يف املي��دان ما زال��ت تق��ارع اال�سرائيلي من خ�لال غ�ضبة
القد���س وهي بان�شغالها هذا ين�ص��ب جهدها بهذا االجتاه ،ومع
احرتامنا للحراك ال�سيا�سي والدبلوما�سي املهم ،اال �أن م�ستوى
التوا�ص��ل وامل�شاركة واح�ترام االدوار بني القي��ادة والكوادر
�ضعيف ما قد ينتج توترات �شديدة و�صراخا داخليا وخارجيا.

امل�ؤمتر �ضروري ل�ضخ دماء جديدة

وقال��ت ع�ض��و املجل���س الث��وري يف حرك��ة فت��ح وف��اء زكارنه
�إن هن��اك ردات فع��ل متفاوتة ب�سب��ب ت�أجيل امل�ؤمت��ر ،ولكن يف
ال�سي��اق العام اجلميع متعط�ش النعقاد امل�ؤمتر لتج�سيد احلاله
الدميقراطي��ة والنن��ا بحاج��ه لبع���ض التغي�يرات والتعديالت
يف احلرك��ة ول�ض��خ دماء جدي��دة ،وا�ضاف��ت انه��ا ال تعتقد ان
اخلالف��ات يف احلرك��ة تعطل انعق��اد امل�ؤمتر .ام��ا نتائج ت�أجيل
امل�ؤمت��ر ،فا�ش��ارت �إىل انه��ا ل��ن تك��ون هن��اك نتائ��ج �سلبية الن
امل�ؤمت��ر ال�ساد���س مل ج��اء بع��د �أك�ثر م��ن ع�شري��ن عام��ا على
اخلام���س ،ومل يحدث اي تغيري على احلرك��ة ،فما مييز حركة
فتح دميومتها.

الت�أجيل ي�ضعف احلركة ويزيد عجزها

و�أ�ش��ار مدي��ر برنامج ماج�ست�ير الدرا�سات الدولي��ة يف جامعة
بريزي��ت د .احم��د جمي��ل الع��زم �إىل ان هن��اك ع��دة تف�س�يرات
لت�أجي��ل امل�ؤمت��ر� ،أوله��ا حال��ة الرته��ل والعج��ز التي مت��ر بها
احلرك��ة ،خ�صو�صاً على �صعيدي��ن :الأول "الر�ؤية" للم�ستقبل
وم��ا يج��ب �أن تكون علي��ه اال�سرتاتيجي��ة ،والث��اين العجز عن

بكر �أبو بكر

الفع��ل امليداين ،فهناك حالة تراجع هائ��ل يف القدرة على �إجناز
اي �ش��يء ،خا�صة بعد �أن جرى تفريغ احلركة ل�صالح الأجهزة
الأمني��ة ،بالت��ايل� ،أوال هناك انخفا�ض يف الق��درة على االجناز،
فمث�لا اجناز الربام��ج ال�سيا�سية ،والتقاري��ر ،وتعديل الأنظمة
الداخلي��ة ،وو�ضع ت�ص��ور ا�سرتاتيجي للمرحل��ة املقبلة؛ هذه
كلها حتدد املطلوب من امل�ؤمتر ،وهي مفقودة.
ولف��ت الع��زم �إىل �أن ال�سبب الثاين هو خ��وف الأطراف املختلفة
من �أن ت�أتي نتيجة امل�ؤمتر لغري م�صلحتهم ،فال يوجد �أي طرف
يف فت��ح مطمئ��ن ل�شعبيته ولت�أيي��د كوادر احلركة ل��ه ،ودخول
امل�ؤمتر مغامرة لكثريين ،خ�صو�صاً مع ا�شرتاط رئي�س احلركة
حمم��ود عبا�س ،ملوا�صفات معنية للم�ؤمت��ر من حيث الع�ضوية
وغ�ير هذا ،م��ا �أوجد تخوفا من خمطط يف ذه��ن الرئي�س عبا�س
لهند�س��ة جلن��ة مركزي��ة ،وحرك��ة جدي��دة ،تخ��رج الكثريي��ن
م��ن ال�ساح��ة .وال�سب��ب الثالث ،ح�س��ب العزم ،ه��و اخلالفات
الداخلية ،خ�صو�صاً يف قطاع غزة ،على خلفية عملية "التجنح"
ل��دى البع���ض ،ارتباط��ا بالع�ض��و املف�صول م��ن احلركة ،ومن
اللجنة املركزية للحركة ،حممد دحالن.
�أم��ا عن نتائ��ج الت�أجيل ،فقال ان �أه��م النتائج تفاق��م اخلالفات،
وتفاق��م ح��االت التكت��ل والتجم��ع لك��وادر معين��ة ،كل لأ�سباب
خمتلفة ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ضعف احلركة ب�شكل �أكرث ،و�أن يزيد
م��ن عجزها عن قيادة املرحلة �سيا�سياً و�شعبياً ،ف�ضال عن تكر�س
�ص��ورة احلرك��ة باعتبارها عاج��زة حتى عن عق��د اجتماعاتها،
ناهيك عن و�ضع ت�صور لكل م�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

املعار�ضة العربية الأرثوذك�سية تتجدد..
ماري عابودي*
تعت�بر الرعي��ة العربي��ة الأرثوذك�سية يف ب�لاد ال�شام
عام��ة ويف الأردن وفل�سطني خا�ص��ة ،الأكرث عدد ًا بني
الع��رب امل�سيحيني ،فبالن�سبة ل�ل�أردن وفل�سطني ،فقد
ابت��د�أت الكني�س��ة املقد�سية على ي��د الأ�سقف يعقوب
الر�س��ول اب��ن يو�س��ف النجار ال��ذي ا�ست�شه��د يف عام
62م عل��ى ي��د اليه��ود ،وخلف��ه العديد م��ن الأ�ساقفة
والبطاركة وكله��م كانوا عرباً ،ونذكر منهم البطريرك
�صفرونيو���س الدم�شقي الذي ا�ستقبل اخلليفة عمر بن
اخلطاب.
وبقي��ت رئا�س��ة �س��دة البطريركي��ة االرثوذك�سي��ة يف
االردن وفل�سط�ين ت�ض��م ابن��اء الوط��ن ،اىل ان مت��ت
امل�ؤام��رة الهيالنية مع الدولة العثمانية ،وبذلك �سيطر
على البطريركية العن�ص��ر اليوناين و�أق�صي العرب من
رئا�سة �سدتها ،وبقي احلال على ما هو عليه مع جميء
االنتداب الربيطاين ومن ثم االحتالل ال�صهيوين.
ولك��ن ه��ذا احل��ال مل يك��ن ه��و م��ا �أ�ش��اط غ�ض��ب
الرعي��ة االرثوذك�سي��ة باملق��ام الأول ،فالبطريركي��ة
االرثوذك�سية تفتقد لوج��ود �أبر�شيات و�إكلرييكيات،

جورج قنواتي

�سالمة �شاهني

�شكري عابودي

وتفتق��د لوجود اب�س��ط احلقوق الرعائية لأبن��اء الرعية،
وتفتق��د للمدار�س الالهوتية لإع��داد الكهنة ،وكذلك تغلق
ب��اب الرهبن��ة �أم��ام ال�شب��اب االرثوذك�س��ي يف فل�سط�ين
والأردن ،م��ا �أدى لهج��رة ج��زء منه��م ك��ي يخدم��وا
خ��ارج بطريركي��ة القد���س يف بع�ض بطريركي��ات اليونان
واال�سكندري��ة و�أنطاكي��ا .باال�ضاف��ة له��ذه اال�سب��اب

الروحية ،يوجد كذلك �سبب وطني ،من املعاملة العقارية
الفا�س��دة الم�لاك البطريركي��ة ،بت�سريبه��ا للم�ستوطن�ين
وامل�ساع��دة على تهويد القد�س ،وا�ستقباله لرئي�س الكيان
ال�صهيوين يف مقر البطريركية يف القد�س.
ه��ذه الأ�سباب وغريها الكثري �أدى خلروج امل�سيحيني من
�أبناء الرعي��ة الأرثوذك�سية يف وقف��ات غ�ضب واحتجاج،

وت�شكيله��م حلملة اطلق��وا عليها حملة "غ�ير م�ستحق"،
الت��ي ب��د�أت منذ ع��ام  2007و�سحب حينه��ا امللك عبداهلل
االع�تراف م��ن البطري��رك ثيوفيلو���س مل��دة �شهري��ن
وا�ستمرت حتى يومنا هذا.
ويف حدي��ث لـ"احل��ال" م��ع النا�ش��ط يف ال�شب��اب العربي
االرثوذك�س��ي �سالم��ة �شاه�ين� ،أك��د ان ق�ضي��ة الراه��ب
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 150مليون دوالر حجم ديون الطلبة ..و�أزمة �صندوق الإقرا�ض يف ذروتها
أمير حموري *
مير جمل�س �صندوق اقرا���ض الطلبة ب�أزمة مالية خانقة،
فاملانحون يرف�ضون تقدمي �أي م�ساعدات لل�صندوق ب�سبب
ع��دم �س��داد الطلبة الدي��ون املرتاكمة عليه��م لل�صندوق،
النهم يعتربون �أن الأموال التي تقدم لل�صندوق "دوارة"
�أي انه��ا تق��دم للطلب��ة املوجودي��ن على مقاع��د الدرا�سة
ويقوم��ون ب�سدادها بع��د تخرجهم كي تع��ود لطلبة جدد
مرة اخرى ،وهي لي�ست منحا او هبات تقدم للطالب.
وو�ص��ل ع��دد املقرت�ض�ين من ط�لاب اجلامع��ات يف غزة
وال�ضفة اىل حوايل � 260ألف مقرت�ض ،وبلغ عدد اخلرجني
منهم � 150ألفا.
وي�ستفي��د م��ن ه��ذا ال�صن��دوق كل ف�صل ح��وايل  50الف
طال��ب وطالبة ،ويف��رز كل ف�صل ما معدله  5ماليني دينار
للجامعات ،م��ا يعني �أن تعطل هذا ال�صندوق �سي�ؤدي اىل
�أزمة حقيقية يف اجلامعات الفل�سطينية.
وع��ن االزم��ة احلا�صل��ة ،يق��ول عمي��د �ش���ؤون الطلبة يف
جامع��ة بريزيت حمم��د الأحم��د" :و�صل��ت الإ�شكالية يف
ال�صن��دوق �إىل �أنه �أفل�س ،ومل يع��د �أمامه �سوى خيارين،
�إم��ا ان يغل��ق �أبواب��ه ،وه��ذا �س��وف ي���ؤدي اىل انهي��ار
اجلامعات وانقطاع ما يقارب  50الف طالب عن الدرا�سة،
�أو �أن ي�سرتد �أمواله".
ويق��ول م��راد عبي��د ،القائ��م ب�أعم��ال املدي��ر التنفي��ذي
لل�صندوق�" :إن الديون املرتاكمة على الطالب و�صلت اىل
 150ملي��ون دوالر 50 ،مليونا منه��ا على طلبة ال يزالون
عل��ى مقاعد الدرا�سة ،و 100ملي��ون على طلبة تخرجوا،
ووزارة املالي��ة �س��وف تب��د�أ م��ع بداي��ة ال�شه��ر الق��ادم
باقتط��اع مبل��غ ق��دره  20دينارا (من اخلرج�ين والكفالء
عل��ى مالك احلكوم��ة) ،وهذا لي�س تهدي��دا ،امنا ت�صويب
للأو�ضاع ال�ستعادة ميزانية ال�صندوق".
ويف ه��ذا ال�ص��دد ،يقول رئي���س جمل�س الطلب��ة يف جامعة
بريزيت يو�سف الكرمي" :يعترب �صندوق اقرا�ض الطلبة
من ابرز الت�سهيالت املالية للطلبة املحتاجني يف اجلامعة،
اذ يق��دم خ�صما بن�سبة ت�صل اىل  %70من الأق�ساط ح�سب

حممد الأحمد

الو�ض��ع االجتماع��ي ،وميزت��ه �أن �سداد القر���ض يتم بعد
التخرج وبدفعات مي�سرة على فرتات مريحة".

هناك كفالء غري موظفني

واك��د رئي���س جمل���س الطلب��ة يف جامع��ة القد���س (اب��و
دي���س) يو�سف نا�صي��ف بخ�صو�ص قرار اقتط��اع الديون
م��ن روات��ب الكفالء �أنه يج��ب االخذ بع�ين االعتبار عدة
ام��ور ،اولها ان فك��رة ال�صن��دوق بالأ�سا���س كانت قائمة
عل��ى اعط��اء قرو���ض تعليمي��ة للطلب��ة ث��م حتويله��ا اىل
مبل��غ مدف��وع (منحة) .وق��ال نا�صيف" :يف ح��ال اقتطاع
الدي��ون م��ن معا�ش��ات اخلريج�ين او الكف�لاء� ،ستط��رح
ع��دة ت�س��ا�ؤالت ب��ان اخلري��ج التح��ق ب�س��وق العم��ل �أم
ال ،وه��ل الكفي��ل طالب ام ان��ه يعمل؟ فهن��اك العديد ممن
كفل��وا طالبا وه��م لي�سوا موظفني ومنهم م��ن لي�س موظفا
ا�سا�س��ا ،وكانت مبادرة منهم حتى ال يكون ال�سبب املادي
عائق��ا للم�سرية التعليمية امام اي طالب" .و�أ�ضاف" :اما
بخ�صو���ص احللول ،فاننا ندع��و القائمني على ال�صندوق
جلل�س��ة حوار ومناق�ش��ة كافة اال�شكالي��ات لو�ضع حلول
مر�ضية جلميع الأطراف".
وتاب��ع�" :إنن��ا ب�ص��دد احلدي��ث م��ع ممثل��ي ال�صن��دوق
ووزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل لإيج��اد حل��ول له��ذه
االزم��ة ،و�سيك��ون لنا كممثل�ين عن الطلب��ة يف اجلامعات
الفل�سطيني��ة ال��دور الأ�سا�س يف ق��رارات ه��ذا ال�صندوق

مراد عبيد

يو�سف الكرمي

و�آلي��ة التعامل مع الديون املرتاكم��ة وكيفية ا�سرتدادها،
وذلك ل�ضمان �سري امل�سرية التعليمية ب�سال�سة".
ويق��ول عبي��د�" :سنبد�أ يف �شه��ر �شباط اجل��اري باقتطاع
الدي��ون م��ن روات��ب اخلريج�ين ويف ح��ال ع��دم جتاوب
اخلرجي�ين� ،سن�ضط��ر اىل االقتط��اع من روات��ب الكفالء،
كم��ا يج��ب ان نح�صل �شهري��ا ما يق��ارب مليون��ا ون�صف
املليون دين��ار من املقرت�ضني ،حتى نعيد هذه الأموال اىل
الطلبة على مقاع��د الدرا�سة" ،و�أ�ض��اف "اننا نقتطع 20
دين��ارا �شهريا ،بعد تخ��رج الطالب بـ � 6شه��ور ،ويف حال
ع��دم ح�صوله على عمل خالل ال�ستة �شهور ،فاننا مندد له
هذه الفرتة".
وتاب��ع" :ان الدي��ون املرتاكم��ة عل��ى الطلب��ة ،يف حال مت
دفعه��ا ف�سيك��ون له��ا �أثر ايجاب��ي على طلب��ة اجلامعات،
وعلى كل جمال�س الطلبة وكل الطالب ان ينادوا بتح�صيل
هذه االموال التي هي بالنهاية اىل الطلبة املحتاجني".

املانحون �سيعتذرون عن الدفع مرة �أخرى

ويق��ول االحم��د" :القرو���ض تعط��ى للط�لاب م��ن خ�لال
�صندوق ان�شئ ليك��ون دوارا ،االموال التي يف ال�صندوق
ت�برع بها اخ��وان عرب وم�سلم��ون ب�سخ��اء ،وكان هدفها
تثبيت ال�شع��ب الفل�سطيني ودعمه عل��ى جتاوز االزمات
الت��ي �سببه��ا االحت�لال ،ودفعت ه��ذه االم��وال كقرو�ض
ح�سن��ة للط�لاب عل��ى ان يت��م �سداده��ا بع��د التخ��رج"،

يو�سف نا�صيف

وا�ض��اف" :ال��دول املانح��ة ل��ن تدف��ع ام��واال ،باعتب��ار
انه��ا تتمرت���س وراء مقول��ة مهم��ة وه��ي انه��ا دفعت لكي
ي�صب��ح ال�صن��دوق دوارا ،ومل تدف��ع لتك��ون الأم��وال
منحا وهب��ات" .وتابع الأحمد" :ال�صن��دوق يقوم بدوره
الطبيع��ي با�س�ترداد �أمواله من خ�لال الإ�شع��ارات التي
وجهه��ا للمقرت�ض�ين وكفالئه��م" ،و�أكد على �ض��رورة رد
الأم��وال لل�صندوق ،وان كل قر�ض يقرتن بوجود كمبيالة
وق��ع عليها �صاحب القر�ض ،واعترب ان ردها هو م�صلحة
امن قومي ،وان عدم ا�سرتداد الأموال �سي�شكل عائقا امام
الطلبة املحتاجني باحل�صول على قرو�ض.
وعن هذا الواقع ،يقول رئي�س جمل�س طلبة بريزيت يو�سف
الكرمي" :قرار جمل�س �صندوق االقرا�ض هو تطبيق للعقد
ال��ذي اتف��ق عليه الطالب م��ع ال�صندوق وازم��ة القرو�ض
تتعل��ق ب�ش��كل �أ�سا�سي مب�ؤ�س�س��ات ووزارة التعليم العايل
يف فل�سط�ين ،وه��ي ال تع��د �أزمة متعلقة بجامع��ة معينة"،
و�أ�ض��اف�" :إنن��ا يف جمل�س الطلبة ن�أم��ل �أن يتم حل الأزمة
املالي��ة ل�صن��دوق االقرا���ض ب�أي�سر الط��رق ،وان يقدم كل
الأطراف ،مبن فيهم الكفالء ،تنازالت حقيقية حلل الأزمة،
وذل��ك حت��ى يت�سن��ى ل�صن��دوق االقرا���ض اال�ستم��رار يف
م�ساع��دة الطلبة املحتاجني يف اجلامع��ة ،وهو الأمر الذي
يهمنا بالدرجة االوىل".
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 .وعـيد ميالدها يتجاوز عمره ن�صف قرن
اركاديو���س مل تك��ن ه��ي �أ�سا���س املعار�ض��ة للبطريرك
ثيوفيلو�س .يق��ول" :بر�أيي �أن ق�صة الراهب اركاديو�س
مل تك��ن ال�سب��ب وراء معار�ض��ة ثيوفيلو���س ،ولك��ن
الرتاكم��ات والت�صرف��ات التي ت�صرفه��ا ثيوفيلو�س منذ
اليوم االول الغت�صابه الكر�س��ي البطريركي هي ال�سبب
الرئي�س��ي ،حي��ث ينف��ذ �أجن��دة خارجي��ة وبعي��دة ع��ن
الكني�سة".
و�أك��د �سالمة �أنه��م يف حملة "غري م�ستح��ق" ي�ستهدفون
جمي��ع الأماك��ن التي يتواجد به��ا ثيوفيلو���س ،وهذا ما
دفعه��م للتوج��ه ع�شي��ة امليالد م��ن العام احل��ايل ملدينة
بي��ت حلم ،حي��ث توجه ال�شب��اب العرب��ي االرثوذك�سي
بطل��ب ترخي�ص لفعالي��ة االحتجاج عل��ى البطريرك من
حماف��ظ بيت حلم ،لكنه رف���ض الطلب علم��ا ب�أنها كانت
وقف��ة احتج��اج �سلمي��ة ،وتزامن��ت ه��ذه احلادث��ة م��ع
ط��رد الراه��ب اركاديو�س ،فظهرت الفعالي��ة بزخم اكرب
يف منطق��ة بي��ت حلم وبي��ت �ساح��ور لعالقته��م الوثيقة
مع اركاديو���س ومعرفتهم اجليدة في��ه ،وكان مو�ضوع
طرد الراهب اركاديو�س جمرد جزئية من �سل�سلة افعال
و�سيا�س��ات يقوم فيها املدع��و ثيوفيلو�س ،وهو يت�صرف
ب�أمالك البطريركية ك�أنها ملكه اخلا�ص وبعيدة كل البعد
عن تعاليم امل�سيحية.

قنواتي :بطريرك منحاز
وقال ال�صح��ايف جورج قنواتي "نح��ن كم�سيحيني جزء
ا�صي��ل م��ن ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،وبالت�أكي��د م��ا ي�ض��ر
ق�ضيتن��ا ي�ضرن��ا ب�ش��كل مبا�ش��ر ،واعتق��د ان �سبب هذه
املعار�ض��ة للبطري��رك ه��و انحي��ازه الوا�ض��ح ل�سلطات
االحتالل �أكرث م��ن ال�شعب الفل�سطيني الذي ميثل جزءا
كب�يرا من��ه ،وبالت��ايل ،ف�أي��ة معار�ضة مل�صال��ح ال�شعب
الفل�سطيني وامل�سيحيني ال�شرقيني خا�صة ت�ؤدي اىل هذا
اخلالف الكبري عليه".
و�أً�ض��اف قنوات��ي �أن من �أ�سب��اب معار�ض��ة ثيوفيلو�س
ع��دم �أخذ موقف وا�ضح من ق�ضية الت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطين��ي ،ب�ش��كل ال يقبل ال�ش��ك ،وبالطريقة التي من
املفرت���ض ان تك��ون علي��ه بطريركية بحج��م بطريركية
ال��روم الأرثوذك���س ،كم�سيحي�ين �شرقي�ين فل�سطينني،
وب�سبب البعد ما بني الرعية ور�أ�س الهرم فيها ،و�أ�سباب
تتعل��ق با�ستبع��اد البع�ض وتقريب �آخري��ن ،ا�ضافة اىل
ع��دم الوقوف ب�ش��كل وا�ض��ح يف وجه ن��داف الذي جند
امل�سيحي�ين للقتال يف �صف��وف جي�ش االحت�لال� ،إ�ضافة
اىل ان ر�أ���س البطريركية ال�شرقية يجب ان يكون �شرقيا،
قريب��ا م��ن النا���س والرعي��ة وادرى مب�صاحله��م ،وال
يعت�بر التعامل م��ع االحتالل جم��رد �سيا�س��ة ،وامنا قد

ي�صل املو�ضوع اىل ح��د اخليانة ،لأن اخلطوط احلمراء
لل�شرقي�ين لي�س��ت كم��ا الغربي�ين ،ولي�س م��ن يعي�ش يف
فل�سطني كمن يعي�ش خارجها.

عابودي :بطريرك ال يحرتم قوانني الرعية
و�أك��د الناط��ق الإعالمي للمجل�س املرك��زي االرثوذك�سي
املحامي �شكري العاب��ودي �أن طرد البطريرك ثيوفيلو�س
لأركاديو���س مل يك��ن ه��و ال�سب��ب الرئي�سي ولك��ن يوجد
تراكم نتيج��ة افعاله من عدم تنفي��ذ لقوانني البطريركية
وع��دم احرتامه كذل��ك للقوان�ين التي حت��دد العالقة مع
الرعي��ة ،وتعيين��ه للمجل���س املختل��ط (يت�ش��كل املجل�س
املختل��ط م��ن ثلثني م��ن العلماني�ين الوطني�ين وثلث من
الأكلريو�س "رجال الدين") ،حيث �إن هذا املجل�س يتكون
من �أغلبية يونانية ،وعدم ر�سمه لرهبان �أو مطارنة عرب.
و�أ�ضاف" :بر�أيي� ،إن ه��ذه الق�ضية هي ق�ضية م�سيحية
روحانية وطنية بامتياز مع وجود تداخالت دولية فيها،
و�أن ع��زل البطريرك ال يتم �إال بارتكابه خمالفات معينة،
ويج��ب ان يواف��ق عل��ى الع��زل املجم��ع الكن�س��ي الذي
ه��و �صنع يديه ،وبالت��ايل ،فم�شكلتنا مع��ه لي�ست �سهلة،
و�أك�ثر جهد ميكنن��ا عمله هو ت�ضافر جه��ود احلكومتني
الفل�سطينية والأردنية ل�سحب االعرتاف منه".

و�أك��د قنوات��ي �أن احل��ل له��ذه الق�ضي��ة يكم��ن يف اقامة
جل��ان للوقوف عل��ى كل ما جرى يف ال�سن��وات املا�ضية،
واالي�ض��اح للرعية والراي الع��ام الفل�سطيني اي�ضا ،كل
تفا�صيل الت�سريبات ،وكذلك حتقيق مطالب الرعية.
�أما مطالب الرعي��ة ،ف�أو�ضحها لنا النا�ش��ط �سالمة �شاهني،
وميك��ن تلخي�صه��ا بع�صرنة النظ��ام الداخل��ي للبطريركية
وايج��اد نظام مين��ع الف�ساد الداخل��ي ،الن ت�سريب عقارات
وام�لاك البطريركي��ة هو نتيج��ة لغياب نظ��ام اداري مينع
الت�ص��رف املنف��رد للجال���س عل��ى الكر�س��ي ،و�سب��ب اخ��ر
لهذا الف�س��اد هو غياب نظ��ام االبر�شيات املطب��ق بالكني�سة
االرثوذك�سية من بطريركية القد�س ،فح�سب النظام الكن�سي
االرثوذك�سي ،يجب وجود �أبر�شيات لكل مدينة فيها جتمهر
م�سيحي�ين ،حيث ينق��ل راع��ي الأبر�شية �ص��وت رعيته �إىل
املجم��ع املقد���س ،ولك��ن هذا ال�ص��وت غائب هن��ا ،وبغيابه
ا�صب��ح ه��م البطريركية ه��و الت�سلط والهيمن��ة العن�صرية
للعن�ص��ر اليوناين ال��ذي ال يتجاوز ع��دده  100راهب ،على
الرعية العربية التي يتج��اوز عددها ن�صف مليون م�ؤمن يف
االردن وفل�سط�ين ،و�إلغاء نظ��ام اخوية القرب املقد�س الذي
مينع العرب من الدخول ل�سلك الرهبنة.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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مل يدم �أكرث من � 3أيام

قباطية التي حولت "احل�صار اجلماعي" �إىل مهزلة!
دجانة أبو الرب*

انطل��ق ال�شهداء الثالثة� ،أحمد زكارنة وحممد كميل و�أحمد �أبو الرب،
م��ن بلدتهم قباطي��ة جنوب جنني ،نح��و القد�س وقد خطط��وا بكتمان
و�أخفوا �أ�سلحتهم حتت معاطفهم ال�شتوية ،جمتازين جميع احلواجز
الإ�سرائيلي��ة وعيون املنظومة الأمنية الت��ي تعرت�ض كل تلك امل�سافة
بني �شمال فل�سطني وجنوبها.
و�صلوا القد�س بعد وثبة علت �أمتار اجلدار الفا�صل ،ونفذوا عملية يف
باب العامود ،يوم الأربعاء  ،2016/2/3انتهت مبقتل جندية وجرح
ثالثة �آخرين من حر�س احلدود الإ�سرائيلي ،وا�ست�شهد الفل�سطينيون
الثالث��ة الذي��ن بلغ به��م عدد �شه��داء قباطي��ة ت�سع ًة ،مم��ن ارتقوا يف
فل�سطني منذ اندالع الهبة ال�شعبية مطلع �أكتوبر املا�ضي.
خ�بر العملية هز الأو�ساط الإ�سرائيلية ،فاجتم��ع ،عاج ًال على �إثرها،
رئي�س حكوم��ة االحتالل بنيامني نتنياهو ،بجل�س��ة �أمنية �ضمت قادة
الأم��ن وكبار �صناع القرار يف كيان االحت�لال ،وخرج االجتماع بعدة
قرارات ،منها ح�صار قباطية واعتبارها منطقة ع�سكرية مغلقة لقوات
االحتالل ،كخطوة عقاب جماعي لأهل بلدة ينبع منها �شهداء م�ؤملون.
بعد ق��رار احل�صار ب�ساع��ات ،و�صلت اجلراف��ات الإ�سرائيلية حميط
البلدة ،و�أغلقت حوايل ع�شرة من منافذها ب�أكوام عالية من الرتاب.
لك��ن �أه��ل قباطية ،منذ اللحظ��ة الأوىل للح�صار ،قال��وا �إنهم �أدرى من
االحت�لال ب�شعابها! فقد �سلكوا الطرق االلتفافية تارة ،و�أزالوا �أكوام
الرتاب مبجارفه��م اليدوية وجرافاتهم الآلية تارة �أخرى .ويف �أحيان
كثرية ردوا بكلمة "بهم�ش" �أو مبعناها ،على ذلك احل�صار.
ا�ستمر االحتالل ،ثالثة �أيام ،باالدعاء �أنه "يحا�صر ويعاقب" قباطية،
ودارت املواجه��ات بني جنوده والفل�سطيني�ين هناك .حتى مت تبليغ،
االرتباط املدين الفل�سطيني ،ع�شية اليوم الثالث ،ب�أن احل�صار انتهى،
وان�سحب��ت الآلي��ات الع�سكرية ،و�س��ط احتفاالت لأه��ل البلدة الذين
جاب��وا �شوارعها مبواكب �سي��ارات و"زوامري" ،يف م�شه��د ي�شبه ذلك
الذي يحدث مع �أعرا�س الزواج الفل�سطيني.
املواط��ن �أحمد نزال ،عرب عن �أن "قباطي��ة انت�صرت" بتد�شينه لو�سم
#نعيما_نتنياه��و ،على موقع في�سب��وك� ،إيحا ًء ب�صمود بلدة ت�شتهر
مبقالع احلجر واملقاهي التي ي�ؤمها �أغلب �شبابها يوميا.
رئي���س بلدية قباطية ،حمم��ود كميل ،ا�ستهل ت�أكيده عل��ى ثبات �أهايل
البل��دة�" :شجرة الزيت��ون �شعار قباطية ،دائم��ة اخل�ضرة والعطاء،

جذوره��ا يف عمق الأر���ض و�أغ�صانها تعانق ال�سم��اء ،هكذا هم النا�س
هن��ا" .وق��ال كمي��ل" :احل�صار وح��د عائ�لات البل��دة وتنظيماتها يف
مقاومة االحتالل على مداخلها".
و�أ�ضاف معلقاً على هذا الإجراء" :امل�شكلة يف احل�صار لي�ست عندنا".
و�ش��دد عل��ى �أن �سب��ب العن��ف متمث��ل بحكوم��ة �إ�سرائيلي��ة متطرفة
معدوم��ة الأف��ق ال�سيا�س��ي ،و�إن مقاومة الفل�سطيني�ين نتيجة حتمية
لرتاكم ظلم االحتالل.
ومن الأ�ضرار االقت�صادية التي ترتتب على �إغالق قباطية� ،أن البلدة
حتتوي �إحدى �أو�سع امل�ساحات الزراعية يف حمافظة جنني �إ�ضافة �إىل
�أ�ضخم �سوق خ�ضار يف املنطقة "احل�سبة".
ه��ذه ال�سوق ،من �أه��م الروافد االقت�صادية عل��ى البلدة ومعظم قرى
مدين��ة جنني التي تتجاوز اخلم�سني قرية ،فت�ستقبل "احل�سبة" عادة
معظ��م املنتجات الزراعية لأهايل قباطية والقرى املجاورة ثم توزعها
على حمافظة جنني وخمتلف حمافظات ال�ضفة الغربية من �شمالها �إىل
جنوبها حتى اخلليل.
وفيم��ا يخ�ص �س��وق اخل�ضار ،بني رئي�س البلدي��ة كميل� ،أن االحتالل
ي�سته��دف "احل�سب��ة" التي ي���ؤدي �إغالقها لي��وم واح��د �أو يومني �إىل
تكد���س وتلف �أطنان م��ن املنتج��ات الزراعية �سواء يف امل��زارع لعدم
جدوى قطفها �أو يف ال�سوق لعدم �إمكانية بيعها.
لك��ن كميل� ،أكد �أن بلدية قباطية متلك العديد من الأماكن االحتياطية
التي تنقل �سوق اخل�ضار �إليها يف احلاالت الطارئة ،ومن هذه الأماكن
�ساحة كبرية تقع على �شارع نابل�س بني بلدتي قباطية وبئر البا�شا.
م��ن جهت��ه ،ذكر التاج��ر يو�سف �أب��و ح�لاوة� ،أن نق��ل "احل�سبة" �إىل
ال�ساح��ة القريب��ة من بئ��ر البا�شا (غرب جن�ين) ،مت ف��ور ًا منذ اليوم
الأول للح�ص��ار ،وب��د�أ املزارع��ون والتج��ار ب�سلك الط��رق االلتفافية
واجلبلية من داخل قباطية للو�صول �إليها" ،كخطوة يف حتدي ح�صار
االحتالل للبلدة" على حد تعبريه.
وال ينك��ر �أب��و حالوة� ،أن نق��ل احل�سبة �إىل مكان غ�ير معتاد ،ي�ضعف
حركة البيع وال�شراء فيها لعدم �شهرة املكان اجلديد .لكنه ي�شدد على
�أن �إغالقها ب�شكل تام يعني تدمري املزارع يف املنطقة.
وا�ستكم��ل" :بعالقاتنا كتجار مع الزبائ��ن جنحنا ،ات�صلنا بهم هاتفيا
و�أخربناهم باملكان اجلديد للح�سبة ،وال ا�ست�سالم حل�صار االحتالل".

"م���ش حا�سني بح�ص��ار ومب�سوطني" ،بد�أ املواطن حممد نزال بهذه
العب��ارة تعليق��ه عل��ى احل�ص��ار ،بينم��ا كان يق��ف عل��ى مقرب��ة م��ن
املواجه��ات الت��ي دارت بني �أبن��اء البلدة وقوات االحت�لال يف املدخل
الرئي�س لقباطية.
ور�أى ن��زال م��ن زاويت��ه� ،أن ح�صار قباطي��ة واال�شتباك م��ع االحتالل
عل��ى تخومها� ،أنه��ى واحدا من مظاهر الهدوء ل�سن��وات ،الذي "يوحي
بالر�ضوخ لالحتالل واال�ست�سالم له يف ال�ضفة الغربية" على حد و�صفه.
وتابع بق�سمات وجه م�ستخ��ف مبا يحدث" :هذا احل�صار جميل؛ فقد
مل �شم��ل النا�س وجمعهم عندما تعطلوا عن عملهم� ،أنا �أرى �أ�صدقائي
و�أهل بلدتي هنا يف املواجهة ،هذه جَ معة مريحة افتقدتها منذ زمن".
ودع��ا نزال �إىل الواقعي��ة "وعدم كي الوعي" بكلم��ة ح�صار م�ضخمة،
عندم��ا قال �إن احلواج��ز الرتابية على مداخل البلدة لي�ست حمرو�سة
باجلنود جميعها ،فقد "فتحناها بالطواري"� ،أي املجارف اليدوية.
و�أق�س��م نزال �أنه ر�أى �سائق جرافة �آلية ،مير م�صادفة من جانب �أحد
احلواجز ،ف�أزاله بربود �أع�صاب وم�ضى.
"رح متن��ع التج��ول؟ ل��و �إين ب��دي �أن��ام ونع�س��ان رح �أطلع جكر"،

عب��ارة قاله��ا املواطن الفل�سطيني اب��ن قباطية ،فرا���س زكارنة ،وهو
ي�ؤ�ش��ر ب�إ�صبع�ين مي�س��كان "�سيج��ارة" مل ي�شعله��ا بع��د ،يف مقط��ع
فيدي��و ن�ش��ره عل��ى في�سب��وك بعن��وان "ر�سال��ة �إىل نتنياه��و" عل��ى
خلفي��ة قرار ح�ص��ار البل��دة .وو�صف زكارن��ة يف مقط��ع الفيديو� ،أن
�إغ�لاق البلدة ،لي�س �إال جو تكاث��ر لل�شبان الذين يتعطلون عن عملهم،
فيتفرغون ملواجهة االحتالل .وي�صري الواحد اثنني ،واالثنان �أربعة،
والأربعة ثمانية فمئة عند نقاط اال�شتباك.
والق��ى فيدي��و زكارن��ة الكث�ير م��ن املعلق�ين بالإعج��اب والت�أييد من
الفل�سطيني�ين ،كم��ا لعب��ت جمموع��ة م��ن الف�ضائي��ات الفل�سطيني��ة
املحلي��ة دورا كبريا يف م�سرحة الأحداث ،فكان ما يجري على ال�شارع
الرئي�س��ي �أو مدخل احل�سبة م�شهدا يح�ش��د وال يفرق ،يعمق االنتماء
وال��والء ورف�ض االحتالل وال ي�شت��ت ،وبدا الأمر وك�أن ال�سحر انقلب
عل��ى ال�ساح��ر ،ف ُفك احل�ص��ار والعق��اب اجلماعي ،الل��ذان حتوال �إىل
مهزلة حقيقية ،بب�ساطة.
* طالب يف دائرة اللغة العربية والإعالم باجلامعة العربية الأمريكية

ر�ش "امللح" على الأنفاق يوجع الغزيني ويلوث ماءهم
والء فروانة

حتول��ت مناطق جنوب مدينة رفح �إىل م�صدر خطر داهم ،يهدد
�سكان املدينة البالغ عددهم نحو ربع مليون ن�سمة؛ �إذ ت�سربت
مي��اه البحر املاحلة التي �ضختها م�صر للق�ضاء على الأنفاق يف
باطن الأر�ض وو�صلت �إىل املياه اجلوفية.
ي�ش��رح املهند���س �أ�سام��ة �أب��و نق�يرة ،رئي�س جلن��ة الطوارئ
يف بلدي��ة رف��ح ،واملكلف مبتابع��ة ملف املي��اه ،املو�ضوع قائ ًال
�إن "الأم��ر ي��زداد خط��ورة ،فباطن الأر�ض جن��وب رفح مليء
بالأنف��اق القدمية واملهجورة ،واملياه املاحل��ة وجدت ال�سبيل
�إليها ب�سهولة ،ويف غ�ضون �أيام �أ�صبحت هناك بحرية من املياه
ال نعرف طبيعتها وال امتدادها".
يف ح��وار مع "احلال" ،يذكر �أبو نقرية �أن �أوىل الكوارث حدثت
بوقوع انهي��ارات ترابية متتالية ،و"يومياً ت�أتينا ات�صاالت من
مواطن�ين وعنا�صر �أمني��ة متواجدة على احل��دود ،عن وقوع
�سل�سل��ة م��ن االجنراف��ات واالنهي��ارات الرتابي��ة اجلدي��دة،
ونذه��ب ملعاينته��ا ،وجن��د ت�شقق��ات وانهي��ارات ،ون�شع��ر
بالأر�ض تهتز من حتتنا" .وي�صف �أبو نقرية الرتبة يف املنطقة
احلدودي��ة ب�أنها �أ�صبحت "رما ًال متحركة ،قد تبتلع �أي �سيارة
�أو مواطن ي�سري فيها ،لذلك فالبلدية توا�صل �إطالق التحذيرات
للمواطنني ،بتجنب ال�سري فيها".

الأ�سو�أ حدث فع ًال

ي�ؤك��د �أب��و نق�يرة �أن "الأ�سو�أ ح��دث و�سيحدث ،فق��د ر�صدت
البلدي��ة واجله��ات املعني��ة حدوث تزاي��د ملح��وظ يف ملوحة
املي��اه يف بع�ض الآبار االرتوازية ،وهذا يعني �أن املياه املاحلة
نفذت بالفعل للخزان اجلويف ،وهو م�صدر املياه العذبة الوحيد

ل�سكان رفح وقطاع غزة ،والأمور �ستزيد".
ويح��ذر املهند���س العام��ل يف البلدي��ة م��ن �أن "اخلط��ر الداهم
يزح��ف جت��اه ال�شم��ال تدريجي��اً ،فبقع��ة املي��اه املاحل��ة م��ع
ا�ستم��رار عملي��ات ال�ض��خ اليومية �ستت�س��ع ،و�سته��دد منازل
و�ش��وارع ،وهن��اك خطر حقيق��ي على من��ازل املواطنني ،ومن
املمكن انهيار بع�ضها� ،أو �إجبار ال�سكان على الرحيل".
لك��ن �إمكانات البلدية حمدودة ملواجهة هذه الكارثة ،وفق ما يبني
�أبو نقرية" ،وال متتلك �سوى منا�شدة امل�صريني وقف هذا امل�شروع
اخلطري ،فمن حق م�صر ت�أمني حدودها ،واحلفاظ على �أمنها ،لكن
يجب �أال يحدث ذلك على ح�ساب جريانها الفل�سطينيني".
ويبدي مواطنون من �سكان جنوب رفح خماوفهم من ا�ستمرار
�ضخ املياه قرب م�ساكنهم ،مدركني خماطر ذلك.
ويراقب املواطن يو�سف طه "بقلق بالغ تزايد رقعة االنهيارات
وامتداده��ا نح��و ال�شم��ال ،فلم يعد ب�ين �آخر انهي��ار وم�ساكن
املواطن�ين �سوى  150مرت ًا فق��ط" ،ويف حال زحفت املياه ،ف�إن
نزوحهم عن م�ساكنهم �سي�صبح حتمياً.

مياه مت�سللة

يعت�بر ط��ه �أن امل�شكل��ة تكمن يف ك��ون "املياه غ�ير مرئية ،فلو
كان��ت عل��ى �سطح الأر���ض لو�ضع��وا �سواتر ترابي��ة ،وغريوا
م�سار جتميعها ،لكنها تت�سلل خفية دون مالحظتها".
�أما ال�ش��اب �إبراهيم �أبو عيد ،وكان يعم��ل يف نفق جنوب رفح،
فيق��ر �أن "ع��دد الأنف��اق املهج��ورة �أكرب مم��ا يعتق��د البع�ض،
وباط��ن الأر���ض جنوب رفح مل��يء بال�سرادي��ب واحلفر ،ولو
غم��رت كلها باملي��اه وه��ذا متوقع ف���إن الأمر �سيخل��ف عواقب

ت�شققات يف الطرق وحتت البيوت يف رفح.

وخيمة".
ويتوق��ع �أبو عيد �أن ي�ستمر زحف املي��اه ناحية ال�شمال ،معرباً
ع��ن خ�شيته من حدوث انهيار كبري ومفاجئ يف الأر�ض ،بحيث
تظه��ر حف��ر عمالق��ة ،وتك�شف عن بح�يرات من املي��اه املاحلة
حتت الأر�ض.
يذك��ر �أن م�ص��ر ب��د�أت �ض��خ كمي��ات م��ن املي��اه �أوائ��ل �أيلول
املا�ض��ي ،ث��م وا�صلت ال�ضخ م��ن خالل حقنها يف حف��ر عميقة،

بوا�سطة م�ضخات جتلب املياه من البحر عرب �شبكة �أنابيب.
م��ن جهته ،يرى رئي���س بلدية رفح �صبح �أب��و ر�ضوان� ،أن "ما
حدث م�ؤخر ًا هو عينة ب�سيطة ال تقارن بالكوارث التي �ستحدث
تباع��اً يف ح��ال توا�ص��ل ال�ض��خ بالكف��اءة الكامل��ة للم�ضخ��ات
امل�صرية ،التي �أقيمت يف ال�شطر الآخر من احلدود".
وميت��د ال�شري��ط احلدودي م��ع م�ص��ر مب�سافة  13كيل��و مرت ًا
تقريباً ،مار ًا مبناطق �سكنية.
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وادي قانا..

يوميات م�سن �سابق

املحمية الطبيعية الفل�سطينية غري املحمية

عمران القفيني

1

قب��ل �أن تق��ول �صاحبي لي���س خدوماً ،حتقق
من �أنك طلبت م��ا ميكن فعله ،وقبل �أن متنح
النا���س �شهادات باجلر�أة ،ت�أكد فيما �إذا كانت
تل��ك اجل��ر�أة �شيئاً م��ن الوقاح��ة ،وال تتجر�أ
لوزن �أخالق النا�س قبل �أن يكون لديك معيار
وا�ض��ح واحد على الأق��ل ،وبعدها نقا�ضيك.
وال ت�ص��ف �أحد ًا بالعناد �أب��د ًا ،فرمبا �صدرك
�أ�ضي��ق م��ن �أن يت�سع لل��ر�أي الآخ��ر كما هو،
وقب��ل �أن تق��ول :غ�ير امل��ال فالن��اً ،افح���ص
نف�سك ،رمبا غريك ما هو �أتفه من املال.

2

زه��اء �أربع��ة ع�شر قرن��اً ،ظل ال�شع��ر العربي
�شع��ر ًا .مل نك��ن ن�سمع عن �شع��راء ال يعرفون
عرو�ض��اً وال قافية .ال �ألوم �إال نف�سي حني �أقر�أ
ن�ص��اً ال �أعرف ما ه��و؛ ملاذا �أق��ر�أ؟ ،وبالأخري
يخ�برين �ضي��اء الربغوث��ي �أنها ق�صي��دة نرث.
نع��م؟ كي��ف ا�ستطعت��م تزوي��ج الكلمت�ين؟
ق�صي��دة ون�ثر؟ �أق��ول لنف�س��ي :اق��ر�أ و�أن��ت
�ساكت" .لل�شعراء" الذي��ن ال يعرفون الوزن:
كل �أن��وار باري�س ال تغني ع��ن �شمعة ت�ضيئها
و�أن��ت تقط��ع الكعك��ة احتف��ا ًال بعي��د ميالدك.
�ض��ع ملب��ة يف الغات��وه مث ً
�لا .الآن ،يركب��ون
طائرات ( A380تفرج عليها يف النت) ،لكنهم
يتعلم��ون رك��وب اخلي��ل .لي�س��وا رجعيني يا
�سيدي الكرمي .على فكرة ،ال�شعر لي�س بحاجة
حم��ام .تخي��ل �أن الفالف��ل بحاج��ة للدفاع عن
�إبقاء احلم�ص داخ ًال يف تركيبته� .سبحان اهلل!

3

اجلمال الذي ت�شوهه �أقدام الغرباء الطارئني.

عبد القادر عقل
بني �سلفيت وقلقيلية على بعد  20كم من نابل�س،
متت��د �أكرب حممي��ة طبيعي��ة يف فل�سط�ين ،وادي
قانا ،وتتبع لبلدة دير �إ�ستيا يف حمافظة �سلفيت.
متتاز املنطقة بالتنوع احليواين والنباتي واملائي،
عالوة على وجود ع�شرات بيّارات احلم�ضيات.
يق��ول ع�ض��و بلدي��ة دي��ر ا�ستي��ا نظم��ي �سلم��ان
لـ"احل��ال" :اجلم��ال اخلالب ل��وادي قان��ا تعكّر
�صف��وه �سبع م�ستوطنات وعدة ب���ؤر ا�ستيطانية
�أقامه��ا االحتالل على قمم جبال الوادي ،وحتيط
به من جميع اجلهات.
ويذكر ال�سلمان �أن �أبرز امل�ستوطنات هي "ياكري،
وعمانوئيل ،ونوفيم" �إ�ضاف ًة لتجمع م�ستوطنات
�شمرون الذي ي�ضم م�ستوطن��ات "كرين �شمرون،
جعفات �شمرون ،جينات �شمرون" وغريها.
ويو�ض��ح ال�سلم��ان �أن معان��اة وادي قان��ا م��ع
اال�ستيط��ان بد�أت منذ وقوعه حتت االحتالل عام
.1967
و�أدرج االحت�لال وادي قان��ا حت��ت ت�صني��ف
"حممية �إ�سرائيلية طبيعية" عام  1983و�سماها
"ناح��ل َكني��ه" وم�ساحتها نح��و � 14ألف دومن،
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت ازدادت معان��اة املزارع�ين
الفل�سطيني�ين ب�ش��كل ملح��وظ ،فاالحت�لال
وم�ستوطن��وه يمُ عن��ون يف االعت��داءات املختلفة
وتهويد الوادي و�إفراغ��ه من مزارعيه وزائريه،
وفق ال�سلمان.

تواجد فل�سطيني خجول

وي�ش��كل وادي قان��ا م��زار ًا ا�ستجمامي��اً لأه��ايل
الق��رى والبلدات املحيطة به ،حيث يح�ضرون يف
رحالت عائلية �إىل ال��وادي وخا�صة يف الإجازات
الأ�سبوعي��ة ،ويف املقاب��ل يتواف��د ع�ش��رات
امل�ستوطنني لل��وادي ويعكرون �صف��اء �أجوائه،

فه��م يعت�برون املنطقة "مقد�س��ة ومباركة" ،وال
�أحقي��ة لأحد فيها غريهم ،ح�سب ما يذكر النا�شط
ال�شبابي �إياد من�صور.
وي�ضي��ف من�ص��ور" :ي�أت��ي طلب��ة املدار���س من
خمتل��ف م�ستوطن��ات ال�ضف��ة يف رح�لات علمية
وتاريخي��ة ،لي�شرح لهم معلموه��م احلق املزيف
يف �أرا�ض��ي ال��وادي ،كم��ا �أن �آالف امل�ستوطن�ين
ينظم��ون م�س�يرة يف ال��وادي بيوم حم��دد خالل
ف�صل الربيع من كل عام".

ازدواجية املعايري

مل يكت��ف االحت�لال مب��ا فعل��ه م��ن م�ص��ادرة
�آالف الدومن��ات ،لبن��اء امل�ستوطن��ات ف��وق قمم
جب��ال وادي قانا ،ب��ل �أطلق العن��ان مل�ستوطنيه
بالتن�سيق املبا�شر مع الإدارة املدنية اال�سرائيلية
كي يعيثوا ف�س��اد ًا وخراباً يف ال��وادي ،وليكملوا
خمططاتهم اال�ستيطانية.
يتح��دث ع�ض��و بلدية دي��ر ا�ستيا نظم��ي �سلمان عن
ازدواجي��ة املعاي�ير يف عقلي��ة االحت�لال في�ؤكد �أن
"االحت�لال مينع اجلان��ب الفل�سطين��ي منذ �سنني
طويل��ة م��ن تعبي��د الطري��ق الرئي�س��ي الوا�ص��ل
ب�ين مدخ��ل ال��وادي ومنت�صف��ه� ،أو حت��ى ر�صف��ه
بالب�سكور���س" ،م�ش�ير ًا يف الوق��ت ذات��ه �إىل �أن
االحتالل يوفر كافة املتطلبات للم�ستوطنني بغر�ض
الو�ص��ول لل��وادي ،و�أب��رز ه��ذه املتطلب��ات خ�لال
الأع��وام ال�سابقة كان تعبي��د �شارع مب�سافة خيالية
ميتد م��ن م�ستوطنة "ك��رين �شوم��رون" و�صو ًال �إىل
و�سط الوادي ،لت�سهيل حركة امل�ستوطنني.

الزراعة املُت�ضرر الأكرب

مدير الزراع��ة يف حمافظة �سلفي��ت �إبراهيم احلمد
ي�ؤك��د ب��دوره �أن ت�صنيف ال��وادي كمنطقة "�سي"
وفق اتف��اق �أو�سل��و ،وكمحمية طبيعي��ة فاقم من
معان��اة املزارعني يف الوادي ،وعط��ل �أية م�شاريع

زراعي��ة فل�سطيني��ة يف �أرا�ض��ي ال��وادي ،م�ضيفاً:
"ت�صني��ف املحمي��ة مين��ع م��ن زراع��ة الأ�شجار
و�إن�شاء اجلدران اال�ستنادية �أو ال�سياج احلديدي
حلماية املزروع��ات ،لأن ذلك يُعد تغيري ًا يف معامل
املحمية الطبيعية وفق القانون الإ�سرائيلي".
وي��روي امل��زارع �إ�سماعي��ل حمم��د �أ�ش��كال
االعت��داءات الإ�سرائيلي��ة بح��ق ال��وادي قائ ً
�لا
�إن "االحت�لال وامل�ستوطن�ين يعتم��دون �سيا�س��ة
الت��درج يف االعت��داءات ،ف��كل ف�ترة يت��م تطبيق
�أ�سلوب جديد .يف الت�سعينيات كانت مياه ال�صرف
ال�صح��ي الت��ي ُتغ��رق امل�ستوطن��ات به��ا الوادي
�أبرز هذه الأ�سالي��ب ،حيث ا�ستمرت م�شكلة املياه
العادمة ع�شرين عاماً �إىل �أن انتهت يف  ،2006وكل
ف�ترة تن�ساب املياه العادمة م��ن امل�ستوطنات �إىل
ال��وادي على فرتات بهدف ن�ش��ر الروائح الكريهة
ومن��ع الفل�سطيني�ين م��ن زي��ارة ال��وادي ،ث��م
ا�ستح��دث االحتالل �أ�سلوباً ثابتاً ي�شمل قطع �آالف
الأ�شجار دفعة واحدة ،و�أي�ضاً يلج�أ امل�ستوطنون
لإت�لاف مات��ورات �ض��خ املي��اه ع�بر ر���ش ال�سكر
فيه��ا ،وتقطيع �أنابيب ال��ري البال�ستيكية ،وحرق
املزروعات باملواد الكيماوية".
ووف��ق مدي��ر الزراع��ة �إبراهي��م احلم��د ،ف���إن
االحت�لال يخط��ر مئ��ات الأ�شج��ار باالقتالع عرب
و�ض��ع عالم��ات حم��راء عليه��ا فج���أة ،متهي��د ًا
القتالعها باجلراف��ات الإ�سرائيلي��ة خالل فرتات
ُمقبل��ة ،حي��ث بات��ت مئ��ات الأ�شج��ار مه��ددة
باالقتالع يف �أية حلظة.
ويو�ضح احلمد �أن االحتالل ُيجيرّ قانون املحمية
الطبيعي��ة ل�صال��ح حماول��ة �أ�سرل��ة ال��وادي،
وللتنغي���ص عل��ى املزارع�ين ،فاالحت�لال يلتقط
ت�صوي��ر ًا جوي��اً لل��وادي دورياً ،ليت�أك��د من عدم
زراع��ة الفل�سطيني�ين لأرا�ضيه��م �أو حماول��ة
ا�ست�صالحه��ا ،يف املقاب��ل ي�سم��ع املزارع��ون
�أ�ص��وات منا�ش�ير امل�ستوطن�ين وه��ي تقط��ع

الأ�شجار احلرجية من قمم جبال الوادي.
على �صعيد اجلهات الر�سمية الفل�سطينية ،ي�شري
احلم��د �إىل �أن مديري��ة الزراع��ة تعتم��د تثبي��ت
وجود املزارعني ع�بر دعمهم بالأدوات الزراعية
والأ�شت��ال والن��دوات التوعوي��ة للتغل��ب عل��ى
عجزهم عن التغي�ير يف معامل الأر�ض وا�ستحالة
جلب م�شاريع زراعية تنموية للوادي.

�ضعف ال�سياحة الداخلية

من�س��ق احتاد ال�شب��اب الفل�سطين��ي يف ديرا�ستيا
يا�س��ر عو�ض �أو�ضح لـ"احلال" �أن االحتاد �أجنز
خميم��اً �صيفي��اً ناجح��اً يف ال��وادي ع��ام 2011
ا�ستمر �أ�سبوع��اً ،لكن تكراره واج��ه عقبات عدة
�أبرزه��ا كلف��ة املوا�ص�لات عرب التواج��د اليومي
ملئات الأطفال يف الوادي.
وي�ش�ير عو���ض �إىل �أن ال�سب��ب الرئي�سي ل�ضعف
ال�سياح��ة الداخلي��ة يف وادي قان��ا يع��ود لع��دم
توف��ر املرافق العام��ة والبنية التحتي��ة املالئمة
للرح�لات الت��ي ينبغ��ي توفره��ا يف املتنزه��ات
واحلدائق ال�سياحية.
لك��ن رغم ه��ذا الواق��ع ال�صعب ،وف��ق عو�ض ال
يمُ كن �إغف��ال "دور ناجح ن�سبياً ملبادرات �شبابية
وم�ؤ�س�ساتية عرب تنظيم رحالت للوادي".
م��ن جهت��ه ،ي�ؤك��د امل�ش��رف يف مديري��ة الرتبي��ة
والتعلي��م مبحافظتي �سلفي��ت وقلقيلية مقبل عواد
�أن وقوع املنطقة حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية يعد
العائ��ق الأكرب يف تعزي��ز ال�سياح��ة� ،إ�ضافة لعدم
توفر الألعاب واجلوانب اخلدماتية يف الوادي.
وي�ضيف عواد" :بحكم االحتالل ال ُتطابق املنطقة
املعاي�ير الت��ي حتتاجها الرح�لات املدر�سية ،من
حيث �إجراءات الأمن واحلماية وال�سالمة ،فربك
املياه غ�ير �آمن��ة ،واجلب��ال تع��ج بامل�ستوطنات
و�أب��راج املراقب��ة ،وال��وادي ي�ش��كل م�سرح��اً
لعمليات تدريب اجلي�ش بني فرتة و�أخرى".

كان ال�صحافي��ون م�ؤرخ�ين وجغرافي�ين
ولغويني م��ن الط��راز الأول .تراه��م يعرفون
الف��رق ب�ين كلمت�ين �أك�ثر م��ن املتخ�ص�صني.
ال�سب��ب :كانوا يدركون قيمة املعنى .يعرفون
الفرق ب�ين "وف��اة" و"رحي��ل" ،وال ي�ضعون
"�أك��د" ،وه��ي داء ال�صحافي�ين املعا�صر ،يف
مو�ض��ع "قال" .ما لك وم��ا لهذا الكالم؟ منحوا
كل مواطن ير�سل �صورة للم�ؤ�س�سة الإعالمية
لقب �صح��ايف ،و�ص��ار "املواط��ن ال�صحايف"،
وف ّت�ش عن امل�صداقية بعدها يا فهيم.

4

كربت املدر�سة �أرب��ع �سنني ف�صارت جامعة.
ابتلي��ت ب�أ�ست��اذ ،م��ا �أح�سنه ،كان يق��ول لنا
يف بريزي��ت :الأ�سب��وع املقب��ل امتح��ان ع��ن
الكوف��ة ،بعدها نهيم على وجوهنا يف املكتبة.
ث��م كربت اجلامع��ة �سنتني �أخري�ين ف�صارت
تهب املاج�ستري .يخرج املوظف من عمله قبل
�ساعتني ليلحق ح�صة املاج�ستري وي�صل بيته
م��ع املغرب ال يقوى �إال عل��ى النوم ،ف�صباح
اليوم التايل دوام ،ثم يق��دم امتحاناً "�شام ًال"
وي�صبح حما�ضرا .مربوك.

5

�إذا ت��زوج يف البل��دة عري���س ،ال ين��ام �أح��د تلك
الليل��ة .كان مو�س��ى حاف��ظ و�أك��رم البورين��ي
يقلبان ليل النا�س ً
نهارا .كان لبيت العتابا طعم،
ول��ردة املع ّنى �سطوة .ثم جاءنا قوم ال يعرفون
من هذا �إال �أقله ،ف�سرتوا �سوءتهم ب�آالت غريبة.
امل�صيبة �أنها جرفت معها حتى املجيدين.

6

كان الزم��ن قب��ل خم�س��ة ع�شر عام��اً �أجمل .كان
للنفاق طعم �آخر ،حتى �إذا مدحك �أحد يف وجهك
 مرائياً  -قال كالماً ًحلوا يلح�س عقلك.

7

اليوم عطلة .حتى عن التح�سر على املا�ضي القريب.
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النواب العرب يدفعون الثمن

املطالبة بتحرير جثامني مواطنني ممنوعة يف �سلوكيات الكني�ست
أزهار عويضة*
تتوا�ص��ل احلمالت العن�صرية �ضد اع�ضاء الكني�ست
الع��رب وابن��اء القائم��ة امل�شرتكة ،فق��د ا�صدرت ما
ت�سم��ى جلنة الآداب وال�سلوكيات يف الكني�ست قرارا
ب�إبعاده��م عن جل�سات الكني�ست مل��دة اربعة �شهور.
وج��اء هذا الق��رار بعد ط��رح الن��واب الثالثة جمال
زحالق��ة وحنني زعبي وبا�س��ل غطا�س ق�ضية حترير
جثامني ال�شهداء املحتجزين لدى ا�سرائيل.
�صحيف��ة "احل��ال" التق��ت ن��واب التجم��ع ورئي���س
القائم��ة العربي��ة امل�شرتك��ة املحام��ي امي��ن ع��ودة
و�سمع��ت منه��م اخر تط��ورات املالحق��ات القانونية
الت��ي يتعر�ض��ون لها .يف حديث م��ع ع�ضو الكني�ست
زحالقة قال" :هذا الق��رار ال�سيا�سي جاء بعد �أجواء
من التحري�ض العن�صري والفا�شي �ضدنا على خلفية
مطالبتن��ا بتحري��ر جثام�ين ال�شهداء الذي��ن �سقطوا
ب�إجرام االحتالل".
و�أ�ض��اف زحالقة" :رئي�س حكوم��ة الكيان ال�صهيوين
بنيام�ين نتنياهو هو من بد�أ بحمل��ة التحري�ض هذه،
ما �أدى �إىل الإجماع على قرار جلنة الإبعاد" .وتابع:
"ورغ��م ذل��ك ،فنح��ن م�ستمرون يف عملن��ا وموقفنا
يف مو�ض��وع العم��ل على حترير اجلثام�ين ،ومل ولن
يكون هناك تراجع مهما كان ثمن مواقفنا باه�ضا".
و�أكم��ل زحالق��ة�" :سنقوم بحمل��ة دولي��ة لف�ضح هذا
الق��رار ،و�سنعم��ل عل��ى تق��دمي ا�ستئن��اف �ض��د ه��ذا
الق��رار ،و�سنقدم �شك��وى يف احتاد الربمل��ان العاملي،
وم�ستمرون يف مظاه��رات ومهرجانات وحترك �شعبي
�ضد القرار" ،م�ش�يرا �إىل �أن هذا القرار ال�سيا�سي جاء
بع��د حظ��ر احلرك��ة الإ�سالمي��ة وقان��ون تقيي��د عمل
جمعي��ات حقوق الإن�سان يف الو�سط العربي" .وعلقت

جمال زحالقة

حنني زعبي

با�سل غطا�س

�أمين عودة

ع�ض��و الكني�ست حن�ين الزعبي بالقول" :ه��ذا القرار
الذي �سنته جلنة ال�سلوكيات هو قرار �سيا�سي حتكمه
�أغلبي��ة عن�صري��ة ،وه��و يق��ع �ضم��ن توج��ه الدول��ة
العربية املتوا�صل لتدجني القيادة الفل�سطينية".
و�أ�ضاف��ت الزعب��ي" :الق��رار ج��زء من حمل��ة �شنها
نتنياه��و على القي��ادة العربية ب�سب��ب ف�شله املتتايل
يف ال�سيط��رة على الفل�سطينيني ،ويف تقدمي �أي اجناز
�سيا�س��ي ل�شعب��ه" .وتابع��ت" :نح��ن ن��رى التدهور
الإ�سرائيل��ي نحو الفا�شية ال��ذي ينعك�س يف القوانني
التي �سنها الكني�ست يف الآونة الأخرية".
واعت�برت الزعب��ي �أن مالحقة الن�شط��اء ال�سيا�سيني
وتقييد عم��ل اجلمعيات الي�سارية ومالحقة في�سبوك
ال��ذي يُذك��ر بالأنظم��ة الفا�شي��ة وحظ��ر احلرك��ة
الإ�سالمي��ة ع��ن القان��ون ت��دل عل��ى �إدراك الكي��ان
ال�صهي��وين ف�شله يف تروي�ض الفل�سطينيني ،ما يجعله
يزيد من حدة القمع والعن�صرية.
وتابع��ت الزعب��ي" :ل��ن ي�ستطي��ع الكي��ان ال�صهي��وين
ثنين��ا عن قناعاتنا و�شعبنا ب��كل حتري�ضاته ،و�سنقوم

بتفري��غ هذا الق��رار من م�ضمون��ه ،و�سن�ستمر يف العمل
اجلماه�يري ومتابع��ة ق�ضاي��ا النا���س" .و�أ�ضاف��ت:
"�سنوا�صل حمل��ة حترير اجلثامني ولدينا الكثري من
الق�ضايا التي �سنتابعها ،كما لدينا العديد من املخططات
بلقاء الدبلوما�سيني وال�صحافيني الأجانب".
وختم��ت الزعبي حديثه��ا بالق��ول�" :أُطالب املجتمع
ال��دويل ب�أخذ موقف �أكرث و�ضوحاً و�أكرث حر�صاً فيما
يتعلق بالكيان ال�صهيوين و�سيا�سته العن�صرية".
�أما ع�ضو الكني�ست با�سل غطا�س فقد قال لـ"احلال":
"نح��ن نعترب وجودنا يف الكني�س��ت وجودا ن�ضاليا
مواجه��ا ملمار�س��ات الدول��ة اليهودية ولن��زع القناع
عن عن�صريتها التي متار�سها جتاه مواطنيها العرب
الفل�سطيني�ين وم��ن �أج��ل كن���س االحت�لال وحتقيق
احلرية واال�ستقالل ل�شعبنا الفل�سطيني".
وا�ض��اف" :نحن نعم��ل بكل قوتن��ا م�ستخدمني كافة
الو�سائل لتح�صيل حقوقنا االجتماعية واالقت�صادية
ولتحقي��ق امل�س��اواة ،ونفع��ل ذل��ك بكرام��ة وبر�أ�س
مرف��وع وبتم�س��ك كام��ل بهويتنا الوطني��ة وحقوقنا

اجلماعية".
وتابع غطا�س" :نحن ال نعترب قرار جلنة ال�سلوكيات
ب�إبعادن��ا لع��دة �أ�شه��ر ع��ن الن�ش��اط الربمل��اين (م��ع
حفاظن��ا على حقن��ا الكامل بالت�صوي��ت)� ،سوى ثمن
ندفع��ه لتم�سكن��ا مببادئن��ا وق��وة حقن��ا وانتمائن��ا
ل�شعبنا".
وتاب��ع النائ��ب العرب��ي�" :أكرر �أن��ه يف الي��وم الذي
ن�تردد في��ه �أو منتنع ع��ن االجتماع ب�أه��ايل ال�شهداء
خ�شية التحري�ض العن�صري الفا�شي� ،سيعني قبولنا
بح��دود اللعبة التي تفر�ضه��ا امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية،
وه��ذا يعني �أنن��ا نفقد موقعن��ا ال�سيا�سي والأخالقي
واملعنوي كممثلني منتخبني وكقادة ل�شعب".
ويف حدي��ث م��ع رئي���س القائم��ة امل�شرتك��ة النائ��ب
امين عودة عن حزب جبه��ة ال�سالم وامل�ساواة ،قال
لـ"احل��ال"" :ه��ذه احلكومة بقي��ادة نتنياهو ت�ستمر
بالتحري���ض عل��ى املواطنني العرب وعل��ى ممثليهم
يف الكني�س��ت ،واحلملة االخرية الت��ي �شنها نتنياهو
وحكومته �ضد �أع�ضاء كني�ست من القائمة امل�شرتكة

ما هي �إال وجبة مركزة من التحري�ض".
وتاب��ع النائب عودة قائال" :الن��واب العرب ميثلون
اجلمهور ال��ذي اختارهم ،وال يحق لأحد من النواب
يف الكني�س��ت الب��ت يف �شرعي��ة الن��واب الع��رب �أو
�شرعي��ة املواطن�ين الع��رب" .م�ؤك��دا �أن "موقفن��ا
الراف���ض لدوام��ة الكراهي��ة ه��ذه ،وكما قلن��ا دائمًا،
نح��ن �ضد قتل االبرياء ،ولك��ن عليكم �أن تفهموا ب�أننا
جزء ال يتجز�أ من ال�شع��ب الفل�سطيني ،وب�أننا ن�ؤمن
اميا ًنا مطل ًقا بحق ال�شع��ب الفل�سطيني ب�إقامة دولته
امل�ستقلة وبدحر االحتالل".
ه��ذا الثم��ن الذي يدفع��ه ن��واب الربمل��ان ال�صهيوين
ع��ن ح��زب التجم��ع الوطن��ي الدميقراطي ه��و ثمن
يدفعون��ه بقناع��ة مقاب��ل �إميانهم بانتمائه��م ل�شعبنا
الفل�سطيني العريق والقيم الإن�سانية ،فهم يعتربون
ممار�ستهم لربناجمهم ال�سيا�سي واجبا جتاه ال�شعب
الفل�سطيني املقاوم.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

فاطمة حامد ..حماربة قدمية تتحدث
مؤمن أمين حامد*
�ألق��ت نظرة خاطفة على �شريط الذكريات ،رتبت
جل�ستها و�أ�شرقت من حمياه��ا ابت�سامة ،وقالت:
"�أفتخ��ر بك��وين �سلوادي��ة" .هكذا ع�برت احلاجة
فاطم��ة �إ�سماعي��ل حام��د ( 78عاماً) ع��ن اعتزازها
باالنتماء �إىل بلدة �سلواد املحاذية جلبل العا�صور،
رغ��م تنقلها وعائلتها بني القد�س وحيفا ،ثم عودتهم
�إث��ر �أح��داث النكب��ة �إىل بيته��م املتلأل��ئ بال��ورود
واملتفيئ بعرائ�ش العنب يف �سلواد.

ق�شة الع�شق االوىل

"ول��دتُ يف خ�ض��م ث��ورة ع��ام  ،1936وتع�س��رت
والدة اوىل الكلم��ات واخلط��وات ل��ديّ مل��دة �سن��ة
وثماني��ة ا�شه��ر بعدم��ا �شاهدتن��ي امي �أحم��ل ق�شة
– �ألوح بها للأمام  -واخطو اوىل خطواتي واقول
باللهجة الربيطانية" ،يال بره" مقتفية بذلك ا�سلوب
ق��وات االنتداب الربيط��اين اثناء طرده��م للعائالت
الفل�سطينية من بيوته��م بغر�ض التفتي�ش ،ومن هنا
كان��ت بداية التعل��ق باملقاومة وال�س�لاح املتمثل بـ
"الق�شة".
�شاه��دت و�شه��دت احلاجة فاطم��ة �أح��داث النكبة
الفل�سطيني��ة ،ومعه��ا بد�أ الوعي الث��وري يتبلور يف
ذهنه��ا .تق��ول" :لو �سنح��ت يل الفر�ص��ة �أن ا�شارك
(بق�صر���ش)" ،وا�ش��ارت �إىل تفاعلها
يف ذاك الوق��ت ّ
م��ع تلك االح��داث بقوله��ا" :كنا ن�شاه��د املنا�ضلني
ال�س�لاودة عل��ى املركب��ات يحمل��ون ال�س�لاح مث��ل
العري���ش ،وكن��ا ندحدل وراءهم ا�س��اور ف�ضة على
�أمل عودتهم �ساملني"� ،إذ كان االعتقاد ال�سائد �آنذاك
�أن �إلق��اء �أ�س��اور الف�ض��ة خلف املقاوم�ين يحفظهم

ويعيدهم �ساملني.
وم��ع ان�ضم��ام �أخيه��ا عب��د الإل��ه حلرك��ة "فتح"،
متكن��ت احلاجة فاطمة ورفيقاته��ا من اجناح اربع
علميات فدائية نفذتها جمموعة عبد االله .ت�ستذكر:
"كنا يف الليل نحمل ال�سالح على الدواب وننقله من
احلدود واجلبال ملنطقة العملية ".
وت��روي احلاج��ة بكلم��ات فيه��ا روح الفكاهة وهي
ت�ش�ير �إىل ق�ص��ر قامته��ا" :اثناء التح�ض�ير لإحدى
العملي��ات ،اح�ضروا بندقية "نات��و" طولها يوازي
ط��ويل الآن ،متلكتن��ي احل�يرة يف البداي��ة ومل اجد
طريق��ة لإخفائه��ا حت�ضريا لنقله��ا� ،إال �أن و�ضعتها
حت��ت عباءتي لت�أخذ حيز ًا امتد م��ن كتفي �إىل ا�سفل
قدم��ي ،حينها توجه��ت بالدع��اء �إىل اهلل ليبعد عني
"عزامي" اجلارات واهل البلد ،الين بقدر�ش انحني
او اقعد وانا حاملتها".

حياكة احللم

يف ع��ام  ،1968التحق��ت احلاج��ة فاطم��ة بقواع��د
الث��وار التدريبي��ة يف االردن ملدة �سن��ة كاملة بدعم
�شقيقه��ا عبد الإله الذي ا�ست�شه��د �أثناء تواجدها يف
االردن خ�لال ا�شتباك م�سلح م��ع جنود االحتالل يف
مدين��ة اريح��ا ،فمار�ست هن��اك هوايته��ا يف جتميع
وفك اال�سلحة املتوفرة ل��دى املقاومة �آنذاك ،وكان
ح�سه��ا املق��اوم باال�ضاف��ة مل��ا حظي��ت به م��ن ثناء
اب��و عمار "يا ري��ت لو عن��دي ع�شرة مثل��ك" دافعا
ا�سا�سي��ا لتح�صيلها العالم��ة الكاملة ما يتطلب منها
يف التدري��ب الدق��ة وال�سرع��ة لرتتق��ي �إىل مقدم��ة
املتدرب��ات .تق��ول�" :أثن��اء تواج��دي يف االردن

مار�س��تُ ن�شاط��ا يدوي��ا ،يتمث��ل يف حياك��ة املالب�س
للفدائي�ين ،وو�صلت ب��ي الطري��ق �إىل ت�شغيل كامل
جبل عمان يف ذلك العمل".
م��ع انته��اء م��دة التدريب ،ب��د�أت احلاج��ة فاطمة
حتزم امتعتها لت�سلك طريق العودة ،ومل مير �سوى
ثالث��ة ا�شهر عل��ى عودته��ا ل�سلواد ،حت��ى اقتحمت
ق��وة كب�يرة م��ن جي���ش االحت�لال املن��زل ،تقول:
"طلب��وا من��ي يف احلال �إخراج ال�سالح ،مل �أب ِد �أي
ف�سر على �أنها خ��وف �أو ارتباك ،ذهبت �إىل
حرك��ة ُت ّ
املخب�أ ،كان بداخله م�سد�س وقنبلة يدوية ،خططت
يف حم���ض حلظ��ة ان اخرجه��ا و�أفجره��ا باجلنود،
لك��ن �سحبوين -مثل املغناطي���س -حني اقرتبت من
املخب�أ ،ث��م اخ�ضعوين للتفتي�ش املي��داين على �ضوء
اللمبة يف غرفتي ،قبل ان يقتادوين �إىل ال�سجن".
ق�ضت احلاجة فاطمة ثمانية ا�شهر يف �سجن نابل�س،
وكان ذلك االعتق��ال االول الذي مر "دون ان ي�سرق
االحت�لال اي لقمة اعرتاف من فم��ي على �أحد ،ويف
علي".
املقابل مل يعرتف احد ّ

�إىل �آخر الطريق

كان الراب��ع ع�شر من �شه��ر �آذار لعام  1971تاريخا
يذك��ر احلاجة فاطمة بجول��ة االعتق��ال الثانية� ،إذ
ق�ضت ال�شهر االول يف معتقل نابل�س ،وهناك ت�آمرت
اح��دى �ضابط��ات االحتالل عليها وطلب��ت نقلها من
مدي��ر ال�سجن ،فخاطبته "ال �أري��د فاطمة هنا ،فهي
جمنون��ة ،اعده��ا �إىل املن��زل� .أما هنا ،ف�لا مكان لها
اب��دا" ،وتعلق احلاج��ة فاطمة على �سب��ب ا�صرار
ال�ضابط��ة على نقلها بالقول" :تعاركت مرة معها يف

احلاجة فاطمة وذكريات يف ال�سالح واالعتقال.

االعتقال االول ،و�شددتها من �شعرها".
�أغلق معتقل نابل�س ،ونقلت كل الأ�سريات �إىل �سجن
الرملة ،ومن �ضمنهم احلاجة فاطمة التي عُ يّنت من
قب��ل ال�سجانني يف ق�س��م املطب��خ� ،إال ان اخواتها يف
ال�سجن عار�ضنها يف ذلك حتت ذريعة عدم امتالكها
اخل�برة الالزمة "للحيلول��ة دون حماولة االحتالل
التالع��ب ب�أف��كاري ،وحر�صه��ن عل��ى حيات��ي" .مل
ت�ست�سل��م احلاج��ة فاطم��ة له��ذا احلر���ص وردت
مبقتط��ف من ر�سال��ة بعثتها يف اح��دى املرات البنة
اخيه��ا يف االردن ،كتبت على هام�شه��ا" :وتعاونوا
عل��ى ال�بر والتق��وى ،وال تعاون��وا عل��ى االث��م

والعدوان ..فاطمة �إىل �آخر الطريق".
وبهذا االقتبا�س رن اجلر�س الربيدي مو�صال ر�سالة
للقا�صي والداين �أن فاطمة �ستبقى �إىل �آخر الطريق،
فرتاجع��وا ع��ن اعرتا�ضه��م طريقه��ا ،متذوقني من
يديه��ا مل��دة  6ا�شه��ر م��ن ال�سج��ن االداري ،وقب��ل
خروجه��ا من ال�سجن حتت تقيي��د االقامة اجلربية
�إىل حني جميء ال�سلطة ،ا�شهى وجبات طعام ميكن
حت�ضريه��ا يف مطاب��خ ال�سج��ون ،و�إىل جانبها نكهة
اال�صرار على مقاومة املحتل.
* طالب يف دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت
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حممد العواودة ..ب�صمة ذهبية يف �إعالم وزارة ال�صحة االجتماعي
أصالة ياسر أبو حديد*
�أق��ر كثريون بج��دارة منه��ج الإع�لام االجتماعي
ال��ذي تقوم به وزارة ال�صح��ة يف الآونة االخرية،
فمن �صدقية نقل املعلومات اىل االلتزام ب�أخالقيات
وقواع��د املهن��ة ال�صحافي��ة اىل بن��اء جمموع��ات
بريدي��ة للتوا�ص��ل م��ع ال�صحافيني �ضم��ن الربيد
الإلكرتوين التقليدي وفي�سبوك وتويرت و�أن�ستغرام
وتلغرام ووت�س �آب وفايرب.
"احل��ال" ،وتكرمياً لهذا النجاح الإعالمي ،التقت
خري��ج جامع��ة بريزي��ت حمم��د الع��واودة مدي��ر
الإع�لام االجتماع��ي يف وزارة ال�صح��ة وحاورته
ح��ول نق��ل املن�ص��ات الإعالمي��ة م��ن التقليدية �إىل
احلديثة ذات الطابع املتما�شي مع عن�صر ال�سرعة
احلايل وعا�صفة املعلومات املحيطة بنا.
يق��ول ع��واودة" :يف البداي��ة ب��د�أت العم��ل عل��ى
حتديث من�ص��ات خماطبتنا للجمه��ور والتوا�صل
ب�ش��كل �أكرب م��ع الإع�لام ،لأن جن��اح �أي م�ؤ�س�سة
يف نق��ل ر�ؤيتها و�إجنازاته��ا مرتبط مبدى و�صولها
�إىل املُواط��ن" .وي�ضيف :حولن��ا الوزارة من حالة
مر�س��ل املعلوم��ات لو�سائ��ل الإع�لام لتن�شرها �إىل
من�ص��ة �إعالمي��ة تن�شر خربه��ا بذاته��ا وت�صل �إىل
املواط��ن دون و�سي��ط ،فتم تطوي��ر �صفحة وزارة
ال�صح��ة عل��ى موق��ع في�سب��وك ،حي��ث �أ�صبح��ت
يف الرتتي��ب الث��اين �ضم��ن جمموع��ة ال�صفح��ات
احلكومي��ة الأكرث تفاع ً
�لا يف الع��دد والن�شاط بعد
�صفحة جمل�س الوزراء.
ويتاب��ع ع��واودة :يف الهبة ال�شعبي��ة اجلارية منذ
�أكتوب��ر  ،2015ارتفعت ن�سب��ة اعتماد املواطن يف

احل�ص��ول على املعلوم��ة من املن�ص��ات الإعالمية
لوزارة ال�صحة؛ وذل��ك لتنوعها �أو ًال من في�سبوك
وجمموعات على وت�س �آب وزيلو وتلغرام ،وبذلك
يكون املواطن قد ح�صل على املعلومة قبل و�سائل
الإع�لام ،وثاني��اً :مل�صداقيتها" .يق��ول العواودة:
"من�� ُذ بداي��ة الهب��ة ال�شعبي��ة مل تن�ش��ر وزارة
ال�صحة �أي خرب مغل��وط بخ�صو�ص �أي معلومة؛
لأنه��ا تعتمد على �شبكة حية من التوا�صل ال�سريع
م��ع جمي��ع امل�ست�شفيات ،على العك���س من و�سائل
الإع�لام الت��ي ن�ش��رت كث�يرا م��ن املعلوم��ات غري
�صحيح��ة وتفتقر للدق��ة املطلوبة؛ وذل��ك لأنها مل
تلت��زم بقرار وزارة الإعالم الذي ين�ص على �أن كل
املعلومات التي تتعلق باجلرحى وال�شهداء ت�ؤخذ
من وزارة ال�صحة فقط".

�أخالقيات �صحافية

و�أكد ع��واودة �أن �سيا�سة وزارة ال�صحة ال تعتمد
عل��ى ال�سبق ال�صحايف ،خا�ص��ة يف �أ�سماء ال�شهداء
و اجلرحى؛ لأن م��ا يهم الوزارة هو خ�سارة روح
فل�سطيني��ة ،فاال�سم غري مه��م ،واالهم هو ان هناك
فل�سطينيا قد قتل.
و�أ�ض��اف �أن هن��اك جمموع��ة من الإج��راءات يتم
العم��ل بها قب��ل ن�ش��ر �أ�سم��اء ال�شه��داء ،وتختلف
الإج��راءات ح�س��ب احلال��ة ،ف���إذا كان ال�شهيد يف
م�ست�شفيات ال�ضفة والقطاع ،يتم الت�أكد من رئي�س
امل�ست�شف��ى م��ن ا�س��م وعمر وم��كان �سك��ن ال�شهيد
وه��ذه �أ�سهل احل��االت� ،أم��ا احلالة الثاني��ة ،فهي

حتفظ اجلي���ش الإ�سرائيلي على جثم��ان ال�شهيد،
وهن��ا يت��م التوا�ص��ل م��ع االرتب��اط الع�سك��ري
للح�ص��ول عل��ى املعلوم��ات املتعلق��ة بال�شهي��د،
وبالرغ��م م��ن ذل��ك ،ف���إن اجلان��ب الإ�سرائيل��ي يف
كثري م��ن الأحيان يبلغ عن �أ�سم��اء غري �صحيحة،
فه��و غ�ير حري�ص عل��ى �صح��ة املعلوم��ات ،لذلك
يتم الت�أكد من عائلة ال�شهي��د ذاتها بعد ا�ستدعائها
من اجلان��ب الإ�سرائيل��ي للتعرف عل��ى ا ُ
جلثمان.
�أم��ا احلال��ة الثالثة ،وه��ي اال�صعب ،فه��ي عندما
يك��ون ال�شهي��د من ال�ضف��ة الغربي��ة او قطاع غزة
وي�ست�شه��د داخ��ل اخل��ط االخ�ض��ر ،ويت��م الت�أكد
ب��ذات الطريق��ة م��ن الأه��ل واالرتب��اط الع�سكري
ولكن ب�شكل �أبط�أ.
و�أ�شار عواودة اىل �أن هناك قرار ًا من وزير ال�صحة
لدواع �أمنية،
ال ي�سمح بن�شر ا�سماء اجلرحى بتاتاً ٍ
وحر�صا على اجلرح��ى من االعتقال والتنكيل بهم
من قبل اجلي�ش اال�سرائيلي.
وفيم��ا يتعل��ق بن�ش��ر �أ�سم��اء ال�شه��داء ،ففظاع��ة
جرمي��ة القت��ل �أه��م م��ن ا�س��م ال�شهي��د اعالمي��اً،
فاال�س��م ال يزي��د اجلرمية ب�شاع�� ًة ،ون�ش��ر ا�سماء
غري �صحيح��ة �سبب االعتقال ال�شخا�ص ن�شر �أنهم
�شهداء وهم م�صابون ،وه��و ذو نتائج �سلبية على
االهل .فما موق��ف �أم م�صابة مبر�ض القلب ت�شاهد
ا�سم ابنها �شهيد ًا على �شا�شة التلفاز!
ودع��ا الع��واودة اىل �إدخ��ال عن�ص��ر ال�شب��اب يف
امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة لك��ي تق��وم بالعم��ل عل��ى
النهو���ض بامل�سرية االعالمية وجعلها فعالة اكرث،

م�ؤك��دا �أن االجن��ازات يف وزارة ال�صحة ما هي اال
االنطالق��ة ،وحالي��اً يتم العمل عل��ى ان�شاء تطبيق
على الهواتف الذكية يخ�ص وزارة ال�صحة ي�ساعد
امل�ستخدم على احل�صول على املعلومة �أوال ب�أول.
وا�ش��ار اىل �أن ال��دور الذي ال ي�سته��ان به يقع على
عات��ق اجلمه��ور الذي ين�ش��ر كل ما ه��ب ودب من
اخب��ار �صحيحة وغري �صحيحة ،ال��ذي عليه او ًال
�أن يت�أك��د من �صحة املعلومة قب��ل ن�شرها على اي
من و�سائ��ل التوا�صل .وقال الع��واودة" :ر�سالتنا
اىل االع�لام ان تك��ون وزارة ال�صح��ة ه��ي املرجع

اال�سا�س��ي الي معلوم��ة تخ�صه��ا ونح��ن نتحم��ل
امل�س�ؤولي��ة ،ف�ألق��وا به��ذا احلم��ل ع��ن كهولك��م
وحملونا اياه".

"لو مل تكن بريزيت ..مل �أكن"

و�أ�ش��اد حمم��د الع��واودة بال��دور املف�صل��ي الذي
لعبته جامعة بريزيت يف �صقل �شخ�صيته او ًال ويف
تغذيت��ه اعالمي��ا وعلميا وب�أنها فتح��ت له الطريق
نحو اللعبة االعالمية.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

فتي!
حممد تاللوة :خم�س لغات
ٍ
بل�سان ّ
عبد الباسط خلف
يتفاخ��ر حممد تاللوة ،ابن التا�سع��ة ع�شرة ،بل�سانه
ال��ذي ي�ست�ضيف �أربع لغ��ات بجوار لغت��ه الأم ،فقد
تع ّل��م الإجنليزية والفرن�سية والرتكي��ة والإ�سبانية
مبف��رده ،ثم �ص��ار ينقلها لغ�يره ،ويخط��ط ملالحقة
ع�شر لغات �أخرى.
يقول :بد�أ م�شواري مع اللغات الأجنبية منذ الثانية
ع�ش��رة ،حني �أخ��ذ وال��داي ومعلم��و الإجنليزية يف
مدر�ستي بقرية تعنك (�شمال غرب جنني) يالحظون
موهبتي اللغوي��ة ،و�سرعة تعلمي وقدرتي على لفظ
الكلمات والتحدث بها بطالقة.

بدايات

الت�صق تاللوة باللغات لرغبته يف االكت�شاف وال�سفر
�إىل دول الع��امل والتعرف عل��ى ثقافاتها ،وراح يت�أثر
بال��زوار الأجان��ب لقريت��ه الأثري��ة ،ويتعج��ب م��ن
كالمه��م بلغات عديدة .و�أخذ وال��داه ي�شجعانه على
تع ّل��م الإجنليزي��ة مبك ًرا ،و�أ�شركه �أ�ست��اذه د� .سامر
�أب��و عي��د يف تق��دمي حما�ض��رات لطلب��ة الريا�ض��ة يف
اجلامع��ة العربي��ة الأمريكية ،تت�ضم��ن م�صطلحات
بتخ�ص�صهم.
يقول :اخرتت الإجنليزي��ة لأنها مفتاح التكنولوجيا
والكمبيوت��ر ،و�س��ر ال�سياح��ة وال�سف��ر والبح��ث
العلم��ي .ثم اجتهت �إىل الإ�سبانية؛ كون معظم �سكان
�أمري��كا الالتيني��ة و�إ�سباني��ا والربتغ��ال يتكلمونها،
وخ�صو�ص��ا �أن �أ�شه��ر
ف�أعجب��ت بطريق��ة حديثه��م،
ً
ّ
العبي كرة الق��دم يتكلمون الإ�سبانية .بعدها ف�ضلت
الفرن�سية؛ لأنها غ�ير دارجة كثريًا ،وللقائي ناطقني
به��ا يف خمي��م �صيفي ،ما ع��زز رغبتي يف تعل��م اللغة
الرقيق��ة .وتابعت وجهتي نحو الرتكية لغة التجارة
العاملية.
وا�ستنادًا لتاللوة ،ف���إن تع ّلمه للغات لي�س للح�صول

عل��ى وظيفة� ،أو البح��ث عن الأ�ضواء ،ب��ل للتعرف
عل��ى ح�ض��ارات جدي��دة ،واكت�ش��اف املجه��ول،
والتوا�صل مع ال�شعوب.

�أ�ستاذ

خا�صا م��ع الكبار الذين
ويتاب��ع� :ص��رت �أ ّتبع نظامًا ً
�أعلمه��م اللغ��ات الأجنبي��ة ،ومل �أتوق��ف عن��د م��ا
ي�ش��اع م��ن �أن اللغة حكر عل��ى �صغار ال�س��ن� ،أو ان
�إتق��ان الكب��ار له��ا �أم��ر �صع��ب ،وواجه��ت ال�صورة
النمطي��ة ب�سال�س��ة .وا�ستخدم��ت التحلي��ل والتفكري
واملعرف��ة ال�سابق��ة ملتحدث��ي العربي��ة وتوظيفها يف
بن��اء لغة جديدة تعتم��د على التحلي��ل ال احلوا�س،
الت��ي ي�ستخدمها الأطفال يف تعل��م اللغات .وتعمّدت
االبتعاد ع��ن القواعد لأنها مقلقة للمتعلمني ،و�أعتمد
التوا�صل مع �أ�شخا���ص �أجانب ،وا�ستخدام مفردات
ملواقف خمتلفة.
عل��م تاللوة ،وم��ا زال ،ع�ش��رات الطلب��ة يف جامعته
دون �أي مقاب��ل .ووقع يف ه��وى العربية ،و�سي�ضيف
ال�صيني��ة �إىل قائمته لأنها لغ��ة امل�ستقبل وال�صناعة،
و�سيتعل��م الأملاني��ة والياباني��ة والإيطالي��ة لريف��ع
ر�صيده �إىل  15لغة.

ابتكار

يقول تاللوة :تعلمت اللغات عرب الإنرتنت ،وحتميل
تطبيق��ات اللغات عل��ى الهاتف الذك��ي ،والبحث عن
�أ�صدق��اء �أجان��ب يف مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
واملحادث��ات ال�صوتي��ة وموق��ع يوتي��وب .مثلم��ا
اتبع��ت تعل��م  20دقيقة يف ال�صباح ع��ن �أ�سا�سياتها،
وم�س��ا ًء كن��ت �أ�شاهد  20دقيقة �أف�لام كرتون و�أغاين
وم�سل�س�لات بها ،وهكذا �أ�ستمت��ع بتعلم اللغات ،ومل
�ألتحق ب�أي دورة.

ال�شاب قاللوة ..ع�شق للغات واملو�سيقى.

وح�سب تاللوة ،ثمة ت�شابه بني الإ�سبانية والفرن�سية
والإجنليزي��ة والرتكي��ة لت�شاركها بالأح��رف نف�سها
تقريبً��ا ،وببع�ض الألفاظ العامة ،كما تلتقي العربية
والرتكي��ة يف كثري من الألفاظ ،فالرتكية ثلثها م�شتق
من لغة ال�ضاد.
و ُيكم��ل� :أعتقد �أن اللغ��ات الأجنبية حتتوي على
اختالف��ات �أك�ثر م��ن �أوجه ال�شب��ه م��ع العربية،
�س��ام ،على عك�س
وعمومً��ا لغتن��ا ممي��زة و�أ�صلها ٍ
اللغ��ات الأجنبية ذات الأ�ص��ل الالتيني املت�شابه.
وميك��ن للجيل الذي ال يق��ر�أ ،ومي�ضي وقتا طويال
يف الريا�ض��ة ومواقع التوا�ص��ل تع ّلم لغات �أخرى
بب�ساط��ة ،كتغي�ير لغ��ة الهات��ف والكمبيوت��ر،
وحتوي��ل ح�ساب��ات مواق��ع التوا�ص��ل �إىل لغ��ة
�أجنبي��ة ،وبو�س��ع ال�شغوف�ين بالريا�ض��ة متابعة
ت�صريح��ات العبيه��م بلغته��م ،ومالحق��ة الأفالم
الأجنبي��ة؛ لأن التع ّلم ال�صحيح ينطلق من كلمات
ومفردات ب�سيطة ،ث��م عبارات وجمل ،و�صو ًال �إىل
املمار�سة.

�أحالم

يقدم تالل��وة ن�صيحة لأبناء جيله ،لأن ي�شرعوا �أوال
بتعلم الإجنليزية؛ لأن اللغات الأخرى تت�شابه كثيرً ا
معها ،وهذا يُ�سهّ��ل عليهم .وربط اللغة املراد تعلمها
بهدف م�ستقبلي ،كالتوعية ب�أهمية اللغات لأنها توفر
فر�ص العمل ،وتلب��ي االحتياجات ،وتربط �صاحبها
بالعامل .وي�ضي��ف� :أحلم ب�إتق��ان  15لغة كي �أ�صبح
مرتجمً��ا يجوب الع��امل ،و�أطم��ح يف �إن�ش��اء مدر�سة
لتعليم اللغات ،و�أخطط لإكم��ال تعليمي يف بريطانيا
لأنها �أم اللغات ،و�أعتقد �أن الفرن�سية الأ�صعب؛ لأن
قواعده��ا تتطلب املعرف��ة ،وكل مكتوب به��ا ال يُلفظ
كما هو ،وكل ملفوظ ال يُكتب كما يُلفظ .
ويتاب��ع� :أح��ب التفك�ير والتعام��ل بالإجنليزي��ة؛
لأنه��ا ر�سمية ،ولغة العل��م والتكنولوجي��ا والإبداع
العلم��ي .ولكن �أعترب املو�سيقى ،الت��ي �أعلمها � ً
أي�ضا،
لغ��ة موحّ دة للع��امل ،ومفهومة للنا���س مهما اختلفت
لغاته��م .وهن��اك عالق��ة ب�ين املو�سيق��ى واللغ��ات
كالتنا�س��ق واالن�سج��ام .وقد تعلم��ت املو�سيقى منذ

الثاني��ة ع�ش��رة ،واهت��م بالريا�ض��ة ،والتكنولوجيا،
والربجمة ،والكتاب��ة ،و�أعزف على القانون ،و�أتذكر
�أ�ستاذي الأول �إياد �ستيتي ،الذي حثني على مالحقة
اللغات.

�أخطاء

ويخت��م قالل��وة حديث��ه م��ع "احل��ال" قائ�لا� :أب��رز
الأخط��اء التي يرتكبها معلم��و الإجنليزية ا�ستخدام
لغته��م الأم ،والرتكيز عل��ى القواعد ب��دل املحادثة،
واالبتعاد عن تدري�س مه��ارات التحدث واال�ستماع،
وعدم التحدث واال�ستم��اع املبا�شر ،في�سود التلقني.
وميك��ن ت�صوي��ب ذل��ك ب�أن�شط��ة الكتاب��ة والق��راءة
والتح��دث واال�ستماع .وا�ستخدام الإجنليزية داخل
قاع��ة التدري�س �أكرث ،وا�ستعمال مف��ردات وعبارات
دارج��ة تع��زز التفكري والتوعي��ة ب�أهمي��ة اللغة بدل
العالم��ات .ومعرفة الفل�سطين��ي بلغات العامل تخدم
ق�ضيت��ه ،برتجم��ة وتوثي��ق كل حدث ون�ش��ره بكافة
اللغات؛ النتزاع حريتنا وف�ضح احتاللنا.
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ملاذا ال توجد لدينا حكمات مباريات يف فل�سطني؟
ديما يوسف*
�شه��دت ال�ساح��ة الريا�ضي��ة الفل�سطيني��ة يف
االعوام االخ�يرة م�شاركة فعالة م��ن الفتيات
على �صعيد خمتلف الريا�ضات ،اال ان ال�ساحة
التحكيمية ت��كاد تخلو من الطواق��م الن�سوية،
فبالرغ��م من تنظي��م االحتاد لأك�ثر من بطولة
للريا�ضات املختلفة للجن�سني الذكور واالناث،
اال ان ع��دد احلكم��ات االن��اث امل�سج�لات يف
االحتاد هو  ٨حكمات فقط.
يف ه��ذا التقري��ر نح��اور اك�ثر من ط��رف حول
غياب الن�س��اء عن ادوار احلكمات ،ون�س�أل عن
العوائ��ق ونح��اول الو�ص��ول اىل منطق��ة �آمنة
يدخلن منها اىل عامل التحكيم الذي يحتله حتى
االن الرجال فقط.

عائق ثقايف

يق��ول ط��ارق النقي��ب مدي��ر دائ��رة احلكام
باالحت��اد الفل�سطين��ي لك��رة الق��دم ،ان
االحت��اد الفل�سطيني ي�ض��ع مو�ضوع جتهيز
احلكمات الفل�سطينيات ورفع قدراتهن على
اجندته .و�أ�ض��اف ان االحتاد نظم عددا من
الدورات اخلا�ص��ة باحلكمات اال ان العائق
الثق��ايف االجتماع��ي هو العائ��ق االكرب امام
جناحه��ن ،فما زال املجتمع مت�أثرا بالعادات
والتقالي��د الت��ي تقي��د م�شارك��ة امل��ر�أة يف
الريا�ض��ة وخا�ص��ة يف املالع��ب املك�شوف��ة،
االم��ر ال��ذي يدفع الكث�ير م��ن احلكمات اىل
ترك التحكيم واالجت��اه اىل عمل اخر مقبول
اكرث اجتماعيا.
وو�ص��ف النقي��ب م�ست��وى احلكم��ات
الفل�سطيني��ات باملتو�س��ط ،وعزا ذل��ك اىل عدم
جدي��ة والت��زام احلكم��ات بالريا�ض��ة وع��دم
رغبته��ن مبالزم��ة التحكي��م �س��واء كهواية او
كمهن��ة ،و�إمن��ا ملج��رد احل�صول عل��ى �شهادة

عبري حرب

م�صدق��ة .وا�ض��اف ان االحت��اد الفل�سطين��ي
متمث�لا برئي�س��ه جربي��ل الرج��وب يطم��ح اىل
دم��ج وتطوي��ر امل��ر�أة يف ال�ساح��ة الريا�ضية،
ولذلك �ستكون هناك دورات داخلية وخارجية
م�ستقبلي��ة للحكم��ات لتطوير قدراته��ن الفنية
والبدني��ة لي�صبح��ن الئقات ليمار�س��ن عملهن
ب�ش��كل جي��د ،وليمثل��ن فل�سط�ين يف املحاف��ل
الدولية.

عوائق جمتمعية

وقال��ت احلكم��ة الدولية عبري ح��رب ان �سبب
ع��دم تواجد الطواق��م التحكيمي��ة الن�سوية يف
املالعب الريا�ضية الفل�سطينية يعود بالأ�سا�س

�سهى الرحمي

لأ�سباب جمتمعية متمثل��ة بالعادات والتقاليد
والنظ��رة ال�سلبي��ة جت��اه الن�س��اء احلكم��ات،
فرغ��م تغ�ير التفك�ير املت�ش��دد م��ع الوق��ت
واختالفه عن ال�سابق ،اال انه يعد ابرز ا�سباب
ع��دم اجتاه الفتي��ات اىل �سل��ك التحكيم ،ورغم
ان امل��ر�أة احلكم��ة تك��ون قد حكم��ت بعدد من
املباريات للفتيات والفئات العمرية ال�شبابية،
ف�إنه��ا ما زال��ت تواج��ه �صعوبة كونه��ا امر�أة
وه��ذا ي�ضي��ف نوعا من ال�ضغ��ط عليها الثبات
نف�سه��ا كحكم متمر�س ال تقل بدورها عن غريها
من احلكام الذكور.
وح��ول جتربته��ا ال�شخ�صية تقول ح��رب انها
متكن��ت م��ن التخل�ص من ه��ذه ال�صعوبات مع

طارق النقيب

ا�ستم��رار حتكيمه��ا للمباري��ات ،فا�صبح هناك
تقبل اكرب للفكرة من قبل الالعبني والالعبات.
وح��ول اهمي��ة تواج��د الن�س��اء يف املج��ال
التحكيم��ي قال��ت حرب ان هن��اك اهمية كبرية
لتواجد الن�ساء يف كل املجاالت الريا�ضية ،كون
الريا�ضة من احد اهم املقومات بناء املجتمع.

دعوة االحتادات لزيادة التمكني

ام��ا �سه��ى الرحم��ي ،اح��دى العب��ات الدوري
الن�س��وي لك��رة الق��دم ،فاكدت عل��ى �ضرورة
اال�ستثم��ار يف احلكم��ات االن��اث ،مل��ا يعك�س��ه
ذلك م��ن متكني تام للمر�أة يف املجال الريا�ضي،
باال�ضاف��ة اىل احلاف��ز الذي ق��د ي�شكله وجود

طواق��م حتكيمي��ة ن�سوي��ة بالن�سب��ة لالعبات،
االم��ر الذي ق��د يزيد م��ن م�شارك��ة الفتيات يف
الريا�ضات الن�سوية .وا�ضافت ان املر�أة قادرة
عل��ى ان تك��ون حكم��ة ناجح��ة متام��ا كما هي
قادرة عل��ى ان تكون العبة وريا�ضية ناجحة،
وعلقت الرحمي على م�ستوى احلكمات احلايل
بان��ه ال ي�ؤهله��ن متام��ا لتحكي��م مباريات ذات
م�ستوى ع��ال ،وذلك ب�سبب افتقارهن للخربة،
ودع��ت االحت��اد الفل�سطيني لزي��ادة الدورات
التحكيمية لالناث لتمكينهم من ممار�سة العمل
التحكيمي على اف�ضل وجه ممكن.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

جمانة عابد� ..أول فل�سطينية حتلق يف �سماء الواليات املتحدة
بيان قرعان*
يوم��ا بعد يوم ،تثب��ت املر�أة الفل�سطيني��ة الكفاءة والقدرة
على تخط��ي العقبات ،يف ممار�سة �أ�صعب املهن ومناف�ستها
للرج��ال يف �شت��ى املج��االت ،فل��م تع��د قي��ادة الطائ��رات
والتحلي��ق ف��وق ال�سح��اب ام��را �صعب��ا على ابن��ة مدينة
الب�يرة جمان��ة م�صطف��ى عاب��د التي تبل��غ م��ن العمر (25
عام��ا) ،لتكون �أول فتاة فل�سطينية حتلق يف �سماء الواليات
املتح��دة االمريكية .كما اختريت من ب�ين �أف�ضل  50طيارا
عل��ى م�ستوى الوالي��ات �أكادميياً (التعلي��م العايل) لت�صبح
فخر ًا لبالدها.
"احلال" التقت جمان��ة وحاورتها حول جتربتها ،فقالت:
"من��ذ �صغ��ري وان��ا احل��م ان ا�صبح كابنت ط�يران ،لكن
عائلت��ي مل تك��ن تري��د ان انخ��رط يف ه��ذا املج��ال ،ف��كان
حلمه��م ان ا�صبح طبيب��ة وحتديدا طبيب��ة ا�سنان ،والدي
كان يرف���ض الفكرة ولك��ن بعد مدة �شجعن��ي ،اما والدتي،
فكانت ترف�ض متاماً هذا املجال وذلك ملخاطر الطريان ،لكن
بعد خو���ض اول جتربة ط�يران بنج��اح ،ا�صبحت م�صدر
فخر لعائلتي وجلميع اقربائي".
و�أ�ضاف��ت" :مل اواج��ه �صعوبات تذكر يف جم��ال الطريان،
وعل��ى العك���س متام��اً ،حي��ث �أ�شرف عل��ى تعليم��ي ا�ستاذ
يدع��ى "توما���س ك��وك" و�آم��ن بقدراتي ،وعندم��ا ح�صلت
عل��ى الرخ�صة ع��ام  ،2012بحث ليتبني ل��ه انني اول فتاة
فل�سطيني��ة مقيم��ة يف الواليات املتح��دة االمريكية حت�صل
عل��ى رخ�ص��ة ط�يران لي��زداد ت�شجيع��ه يل لال�ستم��رار يف

الط�يران ،لكنن��ي واجهت م�شكلة مع بع���ض النا�س خا�صة
الع��رب الذي��ن ا�ستخفوا بحلمي اال انن��ي اثبت قدرتي على
حتقيق حلمي والتحليق يف ال�سماء".
وبين��ت عابد انها حلقت اول مرة ب�شهر ني�سان عام 2012
برفق��ة مدرب��ة وذل��ك لت�شجي��ع الطال��ب� ،شع��رت يف هذه
الرحل��ة باخلوف النها امل��رة االوىل التي تقود بها طائرة،
وبعد � 4شهور حلق��ت مبفردها وايقنت خالل هذه الرحلة
انه��ا ا�صبح��ت طي��ار ًا وان حلمها حتقق م�ش�يرة اىل انها
ق��ادت بع��د ح�صوله��ا على الرخ�ص��ة اكرث م��ن  10انواع
طائرات.
ي�ش��ار اىل ان جمان��ة عاب��د تخرج��ت م��ن اكادميي��ة:
.""Permier flight academy
وع��ن املوا�صفات التي يجب ان تتوفر يف الطيار قالت عابد:
"يج��ب ان ميتلك الثق��ة العالية والرغبة ،وان يكون لديه
ا�ستع��داد لتحمل امل�س�ؤولي��ات وان يتحلى بال�صرب ،فقيادة
الطائرة امر لي�س �سهال ال على الرجل وال على املر�أة".
وعن طموحها ا�شارت �إىل انها تطمح ان تكون مدربة طريان
وت�ش��رف على الن�س��اء خا�ص��ة العربيات لتب�ين لهن انه ال
يوج��د �شيء م�ستحيل ،واحللم ال ب��د ان يتحقق مهما كانت
العقب��ات ،كم��ا وجهت ر�سال��ة لهن بان يخ�ترن التخ�ص�ص
الذي يرغنب به ليبدعن فيه.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اختريت جمانة من بني �أف�ضل  50طيار ًا على م�ستوى �أمريكا �أكادميياً.
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فرقة جذور ..الدبكة �أ�سلوب حياة ومقاومة
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فنتينا شولي*
ح��ركات ب�سيطة تقوم بها يف حياتك اليومية ،ولكن لو جمعتها �ستغدو
رق�ص��ة ،و�إن عدّل��ت عليه��ا قلي ً
�لا �ست�صبح رق�ص��ة ذات معن��ى ،و�إن
تعمّق��ت فيه��ا ،ف�سيج�سّ د املعنى فكرة ،وهكذا ه��ي فرقة جذور للدبكة
ال�شعبي��ة التي انبثقت من جامعة بريزيت ،فالدبكة بالن�سبة لهم باتت
�أ�سلوب حياة ومقاومة .جريدة "احلال" قابلت بع�ض �أع�ضاء الفرقة،
ليحدثن��ا كل منه��م كيف ب��د�أ �شغفه بالدبك��ة وماذا يعني ل��ه �أن يكون
ع�ضو ًا يف فرقة للدبكة ال�شعبية؟

عندما نعر�ض نبني عالقات اجتماعية بيننا كفريق وبني اجلمهور ذاته،
فكثري من ال�صداقات ن�ش�أت من جتاور اثنني يف املقاعد خالل عر�ض ما".
وكان ملن��ار �ش��روف �أي�ض��اً جتربة يف الدبك��ة كباقي �أع�ض��اء الفرقة قبل
دخوله��ا فرق��ة اجلامعة ،وعن ذلك تق��ول" :بد�أت منذ ال�ص��ف الثامن يف
ف��رق عادية ،وعندم��ا دخلت اجلامعة التحقت بفرق��ة جذور ،وخ�ضعت
لتدريب��ات طويل��ة حت��ى مت قب��ويل ،وعندما تتعمّ��ق �أك�ثر يف التدريبات
ي�صبح كل من معك ً
جزءا من عائلتك وي�صبح املدرب مبثابة �أب لك".

غ��زل الناط��ور �إح��دى �أع�ض��اء الفرق��ة ،ب��د�أت مبمار�س��ة الدبكة منذ
كان��ت يف الرابع��ة م��ع فرق��ة الرباعم للفن��ون يف مركز الف��ن ال�شعبي،
ث��م �أ�صبحت مد ّرب��ة ومتد ّربة يف ذات الوقت ،وع��ن �سبب ع�شقها لهذا
الفن ،تقول" :طوال عمري كانت لديّ م�شكلة يف التعبري عن �إح�سا�سي
جت��اه النا���س ،ولكن الآن �أ�ستطيع التعبري ع��ن �أي �شيء بالرق�ص ،قد
ال �أ�ستطي��ع التوا�ص��ل مع ال�شخ�ص الأخر�س عن طري��ق الكالم ،لك ّني
ا�ستطيع ذلك بالدبكة والرق�ص".

الدبكة ..مقاومة

هو �أداة تعبري بدون كتابة

�شغف ونظام حياة

�أما ناجي غو�شة ،فريوي ق�صة ان�ضمامه �إىل فرقة الدبكة" :كنت �شقيّا
يف �صغ��ري م��ا ح��دا بالطبيب �أن يقول لأم��ي (يج��ب �أن ي�ضيّع طاقته
يف ن�ش��اط م��ا) ،وبذلك ان�ضمم��ت �إىل مرك��ز �سبافورد وفرق��ة �شعفاط
وكان عم��ري � 10سن��وات ،بعد ذلك �أ�صبحت الدبك��ة �أكرث من هواية،
�أ�صبح��ت �شغفاً ،فالدبكة بالن�سبة يل بات��ت جت�سّ د فكرة ،وعندما �أرى
النا�س ي�صفقون بعد انتهاء العر�ض جتتاحني موجة فخر واعتزاز".
ويق��ول زيد �سامي �أح��د ال�شغوفني بالفن ال�شعب��ي" :الدبكة باتت �شغفاً
ونظ��ام حياة منذ ال�ص��ف ال�ساد�س ،ب��د�أ ذلك ال�شغف بالأغ��اين الوطنية
ث��م بالفلكل��ور� ،أحب ً
جدا الفريق الذي �أعمل مع��ه ،و�أحب �أي�ضاً العالقة
الأ�سرية التي تن�ش�أ بني �أع�ضاء الفرقة" .وعن �سعادته وهو على امل�سرح
يتاب��ع �سام��ي�" :أع�ش��ق االبت�سامة التي عل��ى وجوه اجلمه��ور ،ونحن

وقب��ل مدة لي�س��ت بعي��دة ،دار على �صفح��ات التوا�ص��ل االجتماعي
نقا���ش حاد ح��ول جواز الرق�ص والفرح يف ظ��ل الهبة ال�شعبية وتوايل
�سق��وط ال�شهداء ،وفيم��ا �إذا كانت املقاومة باحلج��ر وال�سالح �أم لها
�أ�شكال �أخرى ،فكانت االجابة بان فرقة جذور تقدم مقاومة ب�شكل �آخر
على حد قول �أع�ضائها.
غزل الناطور �أكدّت �أن الدبكة �سبيل من �سبل املقاومة بقولها" :الدبكة
ت��راث فل�سطين��ي قدمي ،واالحتالل كم��ا نعلم يحاول طم���س �أي �شيء
يتع ّل��ق بال�تراث الفل�سطيني ،وال �أعتق��د �أن �أم ال�شهيد �ستحزن عندما
ترانا ندبك ،بل �ستكون فخورة بنا كما كانت فخورة بابنها ال�شهيد".
وي�ضي��ف ناج��ي غو�ش��ة موافق��اً الناط��ور ال��ر�أي" :نح��ن ال منته��ن
ال�شه��ادة ،بل ن�س��رق الفرح من احل��زن ،وواقع ال�شع��ب الفل�سطيني
لي�س وليد اللحظة ،ومن ح ّقنا �أن نفرح فهذه م�شاعر �إن�سانية".
"مقاومة �سلمية" ،هكذا هي الدبكة من منظور زيد �سامي ،فبالن�سبة
ل��ه ي��رى �أن االحتالل يح��اول طم���س ال�تراث الفل�سطين��ي وحرمانه
الفرح ،وي�ضيف" :الدبكة �ش��كل من �أ�شكال املقاومة فهناك من ي�شارك
باملواجه��ات وهن��اك من يختار �سب ً
�لا �أخرى فكل يق��اوم على طريقته
ونح��ن حني ن�ؤدّي الدبك��ة نظهر لالحتالل �أن فل�سط�ين ما زالت تقاوم
ع�بر جتديد تراثها وتعلي��م �أطفالها �سبل املقاوم��ة ال�سلمية" .ويتابع

�سام��ي �أن احلزن الفل�سطيني مل يبد�أ م��ن �شهر ت�شرين االول املا�ضي،
ففل�سطني تقدم ال�شهداء منذ عام � ،1948أي منذ  68عاماً".
�أم��ا منار �ش��روف ،فالدبك��ة بالن�سبة له��ا جت�سيد للمقاوم��ة ب�أغنياتها
ومو�سيقاه��ا وحركاتها ،وعن ذل��ك تقول ّ
مو�ضح��ة�" :أثناء التدريب،
يطل��ب من��ا امل��د ّرب جت�سي��د احل��زن والفخ��ر وال�شهي��د والكث�ير من
م�صطلح��ات املقاوم��ة الت��ي لها عالق��ة بواقعن��ا الفل�سطين��ي ،و�أهايل
ال�شهداء والأ�سرى ال ينزعجون من ذلك بل يدعموننا ،كما �أن ال�شباب
الفل�سطين��ي يحت��اج �إىل م��كان لتفري��غ طاقت��ه في��ه ،منهم م��ن يفرغها
بالريا�ضة والكتابة ونحن الدبكة �أ�سلوبنا يف تفريغ الطاقات".
م��درب الفرق��ة حممد عطا الذي ي��د ّرب فرق الدبكة من��ذ  37عاماً� ،أيّد
م��ا قاله الطلبة و�أ�ضاف" :هوية ال�شع��ب الفل�سطيني مهددة ،والدبكة
ج��زء من ه��ذا الرتاث ويف ح��ال �أهملناها �ست�صبح فل�سط�ين كما قالوا
"�أر���ض ب�لا �شعب" لأ ّنك �إذا �أردت �أن تعرف �شعباً وتراه فانظر �إىل

مو�سيقاه وتراثه وف ّنه".
وتاب��ع عط��ا" :يق��ع عل��ى عات��ق الفنانني ج��زء م��ن �سل�سل��ة عمليات
الن�ض��ال الفل�سطين��ي ،فحي��اة الفل�سطيني�ين ك ّله��ا مقاوم��ة ،والدبكة
لي�س��ت دبك��ة م��ن �أجل الدبك��ة بل ه��ي م�أخوذة م��ن احلي��اة اليومية
لل�شع��ب الفل�سطيني ب��كل تف�صيالتها ،يف �صوره��ا وق�ص�صها و�أغانيها
ومو�سيقاها وحركاتها".
وي��رد عط��ا على من يق��ول �إ ّنه يج��ب �إيق��اف الدبكة يف ظ��ل الأو�ضاع
الراهنة" :احلياة يجب �أن �ستمر ولو نظرنا عرب التاريخ �سرنى �أعظم
الأعمال الفنية ظهرت خالل ظروف �سيا�سية �صعبة ،فمعزوفة بحرية
البج��ع على �سبيل املثال لت�شايكوف�سك��ي ظهرت يف ظل ح�صار النازية
ملدينة لينينغراد".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ت�صميم الأزياء يطرق �أبواب غزة لكن العرو�ض "مغلقة"
منال ياسين
نريم�ين الدمياطي� ،أول م�صممة �أزياء فل�سطينية بطابع غزي ،متكنت
م��ن افتت��اح معملها اخلا���ص منذ ع��ام ،فيما جنحت يف جل��ب الأنظار
�إليها ،لكن عرو�ض الأزياء اخلا�صة بها ما زالت "مغلقة".
تق��ول نريمني �إن "هناك �إقبا ًال كبري ًا من قبل الفتيات ،لثقتهن يف جمال
وج��ودة القطع اخلا�صة التي �أق��وم بتنفيذها والإ�ش��راف عليها حتى
ت�صبح بني �أيديهن".
جنحت الدمياطي يف �إقامة �أول معار�ضها يف مركز �ش�ؤون املر�أة بغزة،
وال��ذي حمل ا�سم (ربيع �صيف  ،)2014فيما �أقامت معر�ضها الثاين يف
الأتيليه اخلا�ص بها (املعمل) حتت ا�سم (الأمريات).
وجته��ز الدمياط��ي ملعر�ضه��ا اجلدي��د يف فرباي��ر الق��ادم" ،حتفي��زاً
ل�شقيقت��ي التي تخرجت حديث��اً من ق�سم ت�صميم الأزي��اء ،كما �أ�سعى
خالله لطرق فكرة �إقامة عر�ض �أزياء".
ً
الدمياط��ي تطرق باب ت�صميم الأزي��اء بقوة� ،أمال منها يف تغيري ثقافة
املالب���س اجلاهزة ،ملا لها من �أثر كبري يف ا�ستيعاب الكثريين يف �سوق
العمل ،خا�صة اخلريجات اجلدد.
وت�ضي��ف" :عر���ض الأزياء ال��ذي �أ�سعى لتنفيذه بحاج��ة �إىل ت�صريح
خا�ص كون الفكرة غري متقبلة جمتمعياً".
وتقي��م الدمياطي عرو�ض �أزياء مغلقة متا�شي��اً مع الثقافة املجتمعية
والفكر ال�سائد ،وقد نفذت الفكرة خالل معر�ضها الأول ،حيث �شاركت
به � 15شابة.
وت��رى امل�صممة نائلة الزبيدي �أن هناك الكثري من ال�سيدات والفتيات
يرغنب يف "تف�صيل املالب�س لعدم توافر طلبهن �سواء من ناحية املقا�س
�أو املودي��ل" ،لكنه��ا تعترب �أن جمتمعنا ال ي��زال بحاجة لزيادة الوعي
بوج��ود م�صممي �أزياء �أكفاء .تقول الزبيدي �إن "الكليات تعمل حديثاً
لأج��ل تخري��ج م�صممات للأزي��اء ،والتفريق بينهن وب�ين اخلياطني،
رغم �أنهما يكمالن بع�ضهما عند الزبائن".

الثقافة املجتمعية

على امتداد �شارع فل�سطني يف حي الرمال مبدينة غزة عدد من املحالت
الت��ي تفت��ح �أبوابها حتت م�سم��ى "خياطة وتف�صي��ل الأزياء" ،وحني
توجهت "احل��ال" ل�س�ؤالهم عن طبيعة عملهم ،ب�ين �أحدهم �أن غالبية

ما يقومون به هو �إجراء تعديالت على املالب�س اجلاهزة.
لك��ن �آخري��ن �أو�ضحوا �أن بع���ض الزبائن يطلب��ون ت�صميمات حمددة
يقوم��ون بتف�صيله��ا .و�أجمع ه���ؤالء امل�شتغلون باملهن��ة �أن ال�صعوبة
تكمن يف �إقن��اع اجلمهور بجودة اخلامات امل�ستخدم��ة و�آلية حياكتها
لتخرج بال�شكل الذي ير�ضيهم ،ولهذا يعرتف كثريون ب�أن الإقبال على
ت�صميم الأزياء ما زال �ضعيفاً.
مي �صبّاح� ،إحدى طالبات كلية املجتمع بغزة ،تدر�س يف ق�سم ت�صميم
الأزي��اء وتع�ترف ب�أنه��ا مل تك��ن تنوي "االلتح��اق بهذا املج��ال ،لكن
اجلمي��ع ن�صحن��ي ب��ه و�أحببت��ه ،حتى �إن �أهل��ي متحم�س��ون جد ًا كي
�أف�صل لهم مالب�سهم".
على ذات املنوال ي�سري �أهل الطالبة ر�ؤى قديح ،حيث كانت تدر�س يف
ق�س��م التخدير واالنعا�ش� ،إال �أن عائلتها �أقنعتها بالتحويل �إىل ت�صميم
الأزي��اء .كم��ا تق��ول الطالبة �أمينة حم��و �إن "الت�صميم م��ن هواياتي،
عائلت��ي �شجعتن��ي كثري ًا خا�ص��ة �أنني �س�أمتكن م��ن افتتاح م�شروعي
اخلا�ص دون انتظار الوظيفة".

اجلانب الأكادميي

يعت�بر فن ت�صمي��م الأزياء �أح��د الفن��ون التطبيقية الت��ي تعتمد على
معايري لإتقانها ،فوجد هذا الفن طريقه �إىل امل�ؤ�س�سات الأكادميية.
يق��ول املهند�س عماد ح��رز اهلل ،رئي�س ق�سم امله��ن الهند�سية يف الكلية
اجلامعي��ة للعلوم التطبيقي��ة�" :شعرنا �أننا بحاج��ة لإيقاف االعتماد
على �أذواق الغرب وال�شرق ،لأن الذوق العام لدينا اختلف عن القدمي
�س��واء لدى الرج��ال �أو الن�ساء ،فاجلميع ميي��ل �إىل اقتناء قطع مميزة
من املالب�س ،وهذا ما دفعنا الفتتاح تخ�ص�ص ت�صميم الأزياء".
وم��ع ال��ر�أي ال�ساب��ق ،ي�ؤك��د املهند�س رفي��ق اليازجي ،مدي��ر �ش�ؤون
الطلب��ة والقائ��م ب�أعم��ال العالق��ات العام��ة يف كلية جمتمع غ��زة� ،أن
القطاع بحاجة لهذا املجال خا�صة يف ظل تفاقم م�شكلة املعابر" ،فنحن
بحاجة لأن يكون لدينا �إنتاج حملي داخلي".
وي�شري حرز اهلل �إىل �أنه مت افتتاح دبلوم الت�صميم منذ � 3سنوات ،مدته
عام��ان درا�سيان� ،ضمن ق�سم امله��ن الهند�سية ،وقد مت تخريج الدفعة
الأوىل العام املا�ضي وهن  10خريجات ،منوهاً �إىل اعتماده من وزارة

�صناعة الأناقة يف غزة تتحدى ب�ؤ�س الواقع.

الرتبية والتعليم العايل.
ويو�ض��ح اليازج��ي" :بد�أنا من��ذ حوايل � 4أع��وام تدري���س الت�صميم،
بنظام دورات مدة الواحدة � 4أربعة �أ�شهر فقط ،لكننا وجدنا �أنها غري
كافي��ة ،ما دفعنا هذا العام �إىل افتتاح دبل��وم ر�سمي معتمد من وزارة
العم��ل ،ي�سمح ملن مل يح�ص��ل على �شهادة الثانوي��ة العامة االلتحاق
ب��ه" .وح��ول انتقاء ال��كادر الأكادميي ي��روي حرز اهلل �أنه��م واجهوا
�صعوبة يف انتقاء ال��كادر الأكادميي .اخرتنا �صاحبات اخلربة وقمنا
ب�إعطائهن دورات حملية و�أخرى �أجريت يف ال�ضفة الغربية على �أيدي
خرباء من �أملانيا".

املواد اخلام والت�سويق

وتعت�بر �صناع��ة الأقم�ش��ة املح��رك الأول لعجل��ة املو�ض��ة ،وحج��ر
الأ�سا�س يف تطورها.
تقول الدمياط��ي "ب�سبب �أزمة املعابر التي يعانيه��ا القطاع ،نفقد بني
الفرتة والأخرى نوعيات كثرية من الأقم�شة".

وت�ش�ير �إىل �أنها تتجاوز الأزم��ة �إما بتوفري هذه النوعيات حني تتمكن
م��ن ال�سف��ر� ،أو بتو�صي��ة التج��ار ،ويف حال ع��دم توفره��ا تبحث عن
نوعيات بديلة م�شابهة.
كم��ا تع��اين الزبيدي م��ن ذات امل�شكلة ،فيم��ا ت�ؤكد �أن ه��ذا يرفع �سعر
القما���ش ،ما ي�ضاعف الثمن على الزبائ��ن ،وي�ؤثر على الطلب ،خا�صة
�إذا ما كانت املالب�س اجلاهزة ب�سعر �أقل.
كم��ا تب�ين الطالب��ة حم��و �أنه��ا واجه��ت خ�لال درا�سته��ا العدي��د من
ال�صعوب��ات م��ن ناحي��ة توف��ر اخلام��ات والأدوات والأقم�ش��ة الت��ي
حتت��اج �إليها يف جمال الت�صميم .وتقول" :ن��وع القما�ش يحدد طبيعة
الت�صميم ،كما �أن اخلامات تلعب دور ًا كبري ًا يف جناحه �أو ف�شله ،حتى
�أنن��ي كنت قبل فرتة قريبة �أبح��ث عن قما�ش (�سيليكون مورد) لكنني
مل �أجده".
�أم��ا ت�سويق هذه الأزياء ،ف�إن للمعار�ض الت��ي تقيمها الدمياطي دور ًا
كبري ًا ،كما �أنها ت�سوق ت�صاميمها من خالل �أخواتها الالتي يرتدين من
�شغل يدها �سواء يف اجلامعات �أو الأفراح.
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الزراعة املائية� ..أ�سلوب عاملي ي�صل غزة
فاطمة الزهراء سحويل

عن��د احلديث عن "الزراع��ة املائية" ،تخطر يف الذهن مزارع
ال�سم��ك ،لكن مزارعاً غزياً تغلب على م�شاكل عدة� ،أهمها قلة
املي��اه العذبة وامل�ساحة ،وزرع نباتاته يف قنوات مائية دون
اللجوء �إىل تربة �أو رمال.
دخل ح��ب الزراعة قلب ال�ش��اب الثالثيني �إي��اد العطار منذ
كان طف ً
�لا .فقد ن�ش�أ يف قرية العطاطرة مبدينة بيت الهيا مع
النباتات التي دفعته �إىل االهتمام ب�أ�سرار الزراعة يف �شبابه،
وبعد وفاة والده قرر تنمية موهبته الزراعية.
من ب�ين مزروعاته من اخل�ضراوات والفواكه ،يقول العطار
�إن��ه كان يف �صغره يزرع ال�شتالت ف��وق �سطح منزل عائلته،
والآن جن��ح يف "زراعة حديث��ة" اعتربها "التجربة الأوىل يف
قطاع غزة".
خ���س ،وخي��ار ،وبن��دورة ،ونعن��اع ،و�شم��ام ،وفراول��ة،
وفا�صولي��اء ،وريح��ان� ..أ�صن��اف متنوع��ة يعتن��ي به��ا يف
مزرعته اخلا�صة ،بعد �أن زرعها داخل قنوات مائية معلقة.
ب��د�أ العط��ار الزراع��ة املائي��ة بعد تنفي��ذه م�شروع��اً خا�صاً
بالوح��دات الزراعي��ة "الهيدروبونيك" مع منظم��ة الأغذية
والزراعة "الف��او" يف  ،2012ومنذ ذلك احلني بد�أت جتارب
العطار عل��ى جمموعة من النباتات ،متوا� ً
ص�لا مع م�ست�شار
م��ن املنظمة العاملية ،الذي ق��دم تدريباً متخ�ص�صاً ملجموعة
م��ن املهند�س�ين واخلريج�ين واملزارع�ين وكان العط��ار من
بينهم.
وبع��د ثالث �سن��وات من التجرب��ة ح�صد العط��ار حم�صوله
الأول .وق��د دعم��ت امل�شروع منظم��ة "الف��او" بن�سبة %70
حت��ت رعاي��ة جامع��ة الأزه��ر ،وباق��ي التكلف��ة كان��ت على
ح�س��اب العط��ار ال��ذي تكب��د ج��راء احل��رب خ�سائ��ر بلغت

املزارع العطار بني مزروعاته "احلديثة".

 50000دوالر ،وفقاً لتقييم حملي.
يف حدي��ث لـ"احل��ال" ،يو�ض��ح العط��ار �أن جترب��ة الزراعة
املائي��ة ميك��ن له��ا �أن تتغل��ب عل��ى م�ش��كالت عدي��دة �أهمها
تناق���ص امل�ساح��ة الزراعي��ة يف القط��اع �إىل جان��ب �صعوبة
توف�ير املياه العذبة ،كما �أن هذه الزراعة احلديثة ال حتتاج
مبيدات زراعية وال عما ًال حلراثة الأر�ض وتنظيفها.
لك��ن م�شكلة هذا النم��ط احلديث ،وفق العط��ار ،هي التكلفة
الت�أ�سي�سي��ة املرتفعة ،عل��ى �أن املنتج ميت��از بجودة عالية،
و�صحي يف املقابل.
وق��د تعلم العطار الزراع��ة احلديثة با�ستخ��دام املاء لينتج
خ�ض��راوات وفواكه ع�ضوية تعتمد عل��ى املحلول املغذي،

املك��ون من جمموعة عنا�صر م�صدرها املاء والرتبة ،ي�ضعها
داخل القنوات املائية لتنمو كافة النباتات.
يف ه��ذه الطريق��ة املبتك��رة ،تمُ�ل�أ الأحوا���ض بامل��اء م��ع
�إ�ضاف��ة املحل��ول املغذي املحت��وي على العنا�ص��ر الغذائية
كالنيرتوج�ين والأك�سج�ين م��ع الفو�سف��ور والكربي��ت
واملغني�سيوم والنرتات والكال�سيوم والبوتا�سيوم واحلديد
والب��ورون ،بع��د ذلك يت��م و�ضع الفل�ين العائم ف��وق املاء،
وحتف��ر ثق��وب داخل �أل��واح الفلني ،لو�ضع كا�س��ات زراعية
بداخلها ،تو�ضع فيها النباتات ،وتبقى حتت املراقبة.
يذك��ر العطار �أنه يطبق "معاجل��ة بيولوجية تتم با�ستخدام
ع�ص�ير الثوم وع�صري نب��ات الطماطم ،ومي��اه الفلفل احلار

ونبات الورد الغزاوي م��ع ع�صري نبات اخلرفي�ش� ،أي دون
ا�ستخدام مواد كيماوية �سامة للنبات والرتبة واملاء".
وتتطل��ع ع��دد من ال��دول �إىل ا�ست��زراع �شجرة فاكه��ة كاملة
با�ستخ��دام الأ�سل��وب الزراع��ي احلدي��ث ولي���س جم��رد
�شجريات وخ�ضراوات.
ويرغب العطار يف تو�سيع جتربته ،مو�صياً با�ستغالل �أ�سطح
املن��ازل واجلامع��ات واملدار���س" ،فكلم��ا ارتف��ع املح�صول
للأعلى ابتعد عن خماطر الآفات الزراعية والأمرا�ض".
وبعد �أن اعت��اد العطار على م�شاهدة والده يف طفولته يزرع
النبات��ات يف الأر�ض ،يحلم الي��وم �أن يرى النباتات معلقة يف
املاء دون حبة رمل واحدة.

�صابون نابل�سي حديث ..بد�أ يف بيتا وو�صل �إىل في�سبوك
عزيزة ظاهر

هداي��ا بن��ي �شم�س��ة م��ن بل��دة بيت��ا (جن��وب �ش��رق نابل���س)
خم�سينية بد�أت تبحث البنتها التي �أ�صيبت بحروق عن عالج،
فحققت �إ�ضافة يف جمال "ال�صابون النابل�سي" ،وو�صل �صداها
�إىل في�سبوك.
خ�لال � 5سنوات واجهت خاللها الكثري م��ن املعوقات� ،صنعت
هداي��ا لنف�سها ب�صمة فارقة يف عامل �صناعة ال�صابون من خالل
�إدخ��ال الزي��وت العطري��ة امل�ستخل�ص��ة من الأع�ش��اب الطبية
�إ�ضاف��ة �إىل ا�ستخدام الأع�شاب ذاته��ا وحليب الإبل يف �صناعة
ال�صابون.
تق��ول هداي��ا "ب��د�أت الفكرة قبل �أع��وام عندم��ا �أ�صيبت ابنتي
بح��روق يف وجهها �إث��ر تعر�ضها لأ�شعة ال�شم���س ب�شكل مبا�شر
ف�صنعت لها (ما�سك) طبيعياً من ع�صارة اخليار واللنب وع�سل
ال�س��در وكان ل��ه مفع��ول قوي ب�إزالته��ا وتفتيح ب�ش��رة ابنتي،
فاحلاج��ة �أم االخرتاع ،ومن هنا بد�أت �أفكر ب�صناعة ال�صابون
بالأع�شاب الطبية والزيوت امل�ستخل�صة منها".
وا�ستف��ادت بن��ي �شم�سة من خربة � 25سن��ة يف جمال العالج
بالأع�ش��اب الطبي��ة ،مو�ضح��ة �أنه��ا ا�ستغرق��ت � 5سن��وات
"و�أن��ا �أ�صن��ع كمي��ات �صغ�يرة به��دف ا�سته�لاك العائل��ة
والأق��ارب واجل�يران ،وكن��ت �أقدمه��ا جماناً به��دف ترويج
املنت��ج رغم تكلفت��ه العالية� ،إال �أن ج��ودة ال�صابون وتعايف
من ا�ستخدم��وه من �أمرا�ض جلدية وحبوب بالب�شرة دفعهم
لطل��ب املزيد م��ن الكمي��ات وبالتايل فك��رت ب�صن��ع �صابونة
خا�صة بكل ب�شرة :للعادية واجلافة والدهنية .وكل واحدة
لها �أع�شاب خا�صة".

ع�سل وحليب �إبل

الع�س��ل هو العن�صر الأ�سا�سي الذي يدخل يف �صناعة ال�صابون
ل��كل �أن��واع الب�شرة ،وف��ق هدايا ،الت��ي تو�ض��ح �أن "�صابونة
الباب��وجن وع�سل ال�سدر الطبيعي للب�ش��رة الدهنية وت�صفيتها
م��ن احلب��وب وال��زوان ،و�صابون��ة الع�س��ل مع حلي��ب الإبل
للب�ش��رة اجلاف��ة والعادي��ة واحل�سا�س��ة� ،أم��ا لإزال��ة الكل��ف

وح��روق ال�شم�س ،ف�أ�ستخ��دم خلطة اللنب والع�س��ل وع�صارة
اخلي��ار ،وحلماي��ة الب�ش��رة من التجاعي��د ال بد م��ن ا�ستخدام
�صابون��ة الع�س��ل والفراول��ة وخال�صة ال��ورد وجميع الزيوت
امل�ستخدم��ة بكل �أنواع ال�صابون هي زيوت عطرية طبية ..كما
�أن احللي��ب يعال��ج العديد من م�ش��اكل الب�ش��رة مثل احلبوب
والبث��ور ويحافظ عل��ى ن�ضارته��ا ويقلل من ظه��ور التجاعيد
ويزيل البقع الداكنة".

حديقة �أع�شاب طبية

رغم حمدودية ر�أ�س مالها وقلة �إمكانياتها� ،إال �أنها حر�صت
على ا�ستخ��دام �أجود �أنواع الزيوت الطبي��ة و�أجود �أنواع
الع�س��ل التي جتعله��ا حت�صل على �أجود �أن��واع ال�صابون،
وف��ق قولها ،وتذكر �أنها حت�ضر ع�سل ال�سدر من ال�سعودية
وت�ستورد الزيوت العطرية من م�صر رغم �أ�سعارها الباهظة
الأم��ر ال��ذي دفعه��ا لأن ت�ستغل ن�ص��ف دومن م��ن حديقتها
املنزلي��ة لزراعته��ا بالنبات��ات الطبي��ة مث��ل نبت��ة اللفن��در
والباب��وجن وال�شوم��ر والزعرت وحبة الربك��ة والبقدون�س
وال�سم�س��م ونبات��ات �أخ��رى ال�ستخال���ص الزي��وت الطبية
منها.
ي�ساعد هدايا اطالع وا�سع على الكتب املتخ�ص�صة باملو�ضوع،
حي��ث متتل��ك يف مكتبته��ا �أك�ثر م��ن  200كت��اب متخ�ص���ص
بالأع�ش��اب الطبي��ة وفوائده��ا وطريق��ة ا�ستخال���ص الزي��وت
الطبية منها� ،إ�ضافة �إىل كتب �أ�سرار الب�شرة وعالجها ،و�أحيانا
ت�ست�شري �أطباء و�صيادلة خمت�صني باملجال ذاته.

م�صنعي ال�صغري

امل�صنع الذي ت�ستخدمه هدايا هو مطبخ �صغري مليء مبكونات
ال�صاب��ون والقوال��ب التي ت�سكب به��ا املادة بع��د االنتهاء من
حت�ضريه��ا بطناجر من ال�ستانل�س ،وبعد فرتة ق�صرية ت�صبح
جاه��زة فتفرغه��ا وتغلفه��ا بظ��روف ميزته��ا بعالم��ة �صابونة
اله��دى للأع�ش��اب الطبي��ة ،وتق��ول بن��ي �شم�س��ة �إن "مطبخي

ال�سيدة هدايا تعر�ض بع�ض منتجاتها.

م�صنعي ال�صغ�ير" ،وتطمح م�ستقب ًال �أن متتلك م�صنعاً جمهز ًا
بكل الأدوات الالزمة.

ماذا تقول وزارة ال�صحة؟

توجه��ت هداي��ا ع��دة م��رات �إىل وزارة ال�صح��ة الفل�سطيني��ة
وبجعبتها عينات من ال�صابون الذي تنتجه ،ح�سب ما �أو�ضحت
لـ"احل��ال" ،وبع��د �إخ�ضاعها للفح�ص املخ�بري "مت الت�أكد من
ج��ودة املنتج و�صحت��ه و�سالمته التامة عل��ى الب�شرة" .وبعد
�أن ك�شف��ت بلدي��ة بيتا عل��ى املنزل وعل��ى الأدوات امل�ستخدمة
يف الت�صني��ع ،مت منحه��ا ترخي�صاً م��ن وزارة ال�صحة وعالمة
جتارية متيز منتجاتها.

ال�صابون ي�صل في�سبوك

كان الت�سوي��ق بالبداي��ة من �أك�ثر ال�صعوبات الت��ي واجهتها،
فكان��ت تخ��رج �إىل خمتل��ف م��دن ال�ضف��ة لعر���ض منتجاتها يف
ال�صيدلي��ات وحمالت الكوزمتك���س والتجميل ،وقد القت �إقبا ًال
كبري ًا ف�أ�سعارها مبتناول اجلميع رغم تكلفة الإنتاج الباهظة.
لكنه��ا تع�ترف بالف�ض��ل للإنرتن��ت ،قائل��ة �إن "لو�سائ��ل التوا�ص��ل
االجتماع��ي دور ًا كب�ير ًا يف و�ص��ول منتجات��ي �إىل خ��ارج ح��دود
فل�سط�ين ،فقم��ت برتوي��ج ال�صابون��ة وت�سويقه��ا ع�بر �صفح��ات
في�سب��وك ،فالقت � اً
إقبال وا�ضح��اً من خمتلف �أنح��اء العامل و�أتلقى
طلب��ات بكمي��ات ب�ش��كل �شب��ه يوم��ي ،ف�صاب��ون اله��دى و�ص��ل �إىل
الرنويج و�أمريكا وال�سعودية وم�صر والأردن وغريها من الدول".
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�أزمة الكهرباء يف رام اهلل والبرية ..من تقنني �إىل قطع دوري
نادين مسلم*

يف ف�صل ال�شتاء ،وزيادة �ضغط املواطنني على التيار الكهربائي،
العتم��اد ق�س��م كب�ير م��ن امل�ستهلك�ين عل��ى التدفئ��ة با�ستخدام
الكهرب��اء ،خطط��ت �شركة كهرب��اء حمافظة القد�س ف��رع رام اهلل
والب�يرة ،لطرح برنامج جدي��د للتخفيف من م�شكل��ة قطع التيار
الكهربائي ،يتمث��ل يف تقنني التيار الكهربائي ب�شكل دوري يف عدد
من املناطق التي تقع �ضمن امتياز ال�شركة ،مبا يف ذلك �أجزاء من
مدينتي رام اهلل والبرية ،وعدد من القرى واملخيمات.

�ضغوطات �إ�سرائيلية �سيا�سية بحتة

املهند���س �س�لام الزاغ��ة مدير �شرك��ة كهرباء حمافظ��ة القد�س
ف��رع رام اهلل والقد�س ق��ال �إن ال�شركة تعاين من زيادة ال�ضغط
عل��ى الكهرباء من قبل امل�ستهلكني خا�صة يف ف�صل ال�شتاء الذي
�أ�صب��ح يفوق القدرات املتاحة من قبل حكومة االحتالل والذي
يزيد عن � %15سنويا.
و�أكد الزاغ��ة �أن ال�شركة يف عام  2012دفعت التكاليف الالزمة
لرفع القدرة الن�شاء خطوط ربط جديدة ،لكن رف�ضت ا�سرائيل
تنفي��ذ �أي��ة م�شاري��ع جدي��دة لأ�سب��اب �سيا�سي��ة ،ال كما تدعي
حكومة االحتالل ب�أن ذلك يرجع لأ�سباب مالية وتقنية.
و�أ�ض��اف الزاغ��ة �أن ال�شرك��ة حتر���ص قدر االم��كان على عدم
انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي عن املواطن�ين ،وذل��ك حفاظاً على
ا�ستم��رار خدم��ة الكهرباء خا�ص��ة يف املناطق الت��ي تقع �ضمن
امتي��از ال�شركة والت��ي ترتكز فيه��ا كافة امل�صان��ع وامل�شاريع
امل�شكّل��ة ع�صب االقت�صاد الفل�سطيني ،م�ؤك��د ًا �أن هذا الإجراء
يه��دف �إىل اال�ستجاب��ة للطل��ب املتزايد على الطاق��ة الكهربائية
خالل ف�صل ال�شتاء؛ يرافق ذلك عدم ا�ستجابة ال�شركة القطرية
اال�سرائيلية لطلب ال�شركة بتزويدها بطاقة �إ�ضافية.
و�أ�ش��ار اىل �أن ال�شرك��ة القطري��ة اال�سرائيلية ت�ستخ��دم الكهرباء
كو�سيلة لل�ضغط على ال�سلطة الفل�سطينية يف اجلوانب ال�سيا�سية.

ونا�شد الزاغة املواطنني اتب��اع �سبل تقنني ا�ستهالك الكهرباء ما
�أمك��ن خالل املنخف�ضات اجلوية يف ال�شتاء احلايل ،وخ�صو�صاً يف
�ساع��ات الذروة التي تقع من ال�ساعة � 10صباحا حتى ال�ساعة 2
ظهرا ،وبني ال�ساعة  5وحتى ال�ساعة  8م�ساء ،من �أجل احلد من
االنقطاعات ،واحلفاظ على ا�ستقرار الأحمال على ال�شبكات� ،آم ًال
ع��دم و�ص��ول ال�شركة اىل مرحلة االعالن عن ج��دول لقطع التيار
الذي �سوف يكون ب�شكل ن�سبة وتنا�سب مع كمية اال�ستهالك.
ويف ذات ال�سياق� ،أو�ضح الزاغة �أن ال�شركة تتعامل مع "ثقافة
�سرق��ة الكهرب��اء" من خ�لال املحاكم .و�أ�ض��اف �أن ذلك ال ي�ؤثر
على فاتورة امل�ستهلك ،حيث �إن تعرفة البيع ال تقررها ال�شركة
بل يتم تقريرها من قبل جمل�س تنظيم قطاع الكهرباء بالت�شاور
مع القطاعات املختلفة من �سلطة الطاقة وغريها.
وح��ول ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية كبدي��ل ،قال الزاغة �إن هذه
امل�شاري��ع طويلة الأمد وال ميك��ن اعتبارها كبديل لأنها حتتاج
اىل مناط��ق وا�سع��ة كالأري��اف ،وذل��ك ال يتنا�س��ب م��ع امل��دن
واملباين املوجودة فيها.

رف�ض عام للقرار قبل اعتماده

يق��ول املواط��ن مو�س��ى �شاه�ين م��ن �س��كان ع�ين عري��ك �إن خدمات
�شرك��ة الكهرباء جيدة ب�شكل عام ،لكن ي��رى �أنه يجب زيادة �إنتاجها
لال�ستغناء عن ال�شركة القطرية اال�سرائيلية وحتكمها بالفل�سطينيني.
وعن جدول لقطع الكهرباء ،فقد قال �إنه مع هذا اخليار الذي �ستتخذه
�شرك��ة الكهرب��اء يف ح��ال كان يق�ض��ي عل��ى الدي��ون املفرو�ضة على
ال�شرك��ة .لكن مل يعتربه ح�لا وحيدا� ،إذ اقرتح و�ض��ع مولدات �أكرث
لل�شركة لتح�سني خدمتها خا�صة يف مناطق ال�ضغط العايل.
واك��دت املواطنة عبري حالوة من �سكان بل��دة بريزيت �أنها جل�أت
وعائلته��ا اىل و�ض��ع مول��د كهربائ��ي خا���ص باملن��زل لك�ثرة قطع
الكهرب��اء وما له من �آثار �سلبية عل��ى الأجهزة الكهربائية ،خا�صة

يف ال�شت��اء ،حي��ث �إن��ه قب��ل عامني قطع��ت الكهرب��اء مل��دة � 5أيام
متوا�صلة .وت�ضيف حالوة �أن اعتماد ال�شركة جلدول
قط��ع قد يكون �أف�ضل من قطعها يف �أيام و�أوقات
غ�ير معروف��ة ،بالت��ايل ي�ستطي��ع املواطن
تهيئ��ة الظروف لقط��ع الكهرب��اء و�أخد
االحتياط��ات الالزم��ة خا�صة اذا كان
�أغلب عمله يعتمد على الكهرباء.
عواط��ف الفقيه ،ت�سك��ن قرية بيتني
�ش��رق رام اهلل ،تق��ول �إن خدم��ة
�شرك��ة الكهرب��اء جيدة ب�ش��كل عام،
فال�شت��اء املا�ض��ي كان في��ه حت�س��ن
عن ال�سن��وات ال�سابقة ولكنها ما زالت
بحاجة للتطوير.
وبالن�سب��ة حل��ل تقن�ين التي��ار الكهربائ��ي
ب�ش��كل دوري ،فاعتربت��ه فقي��ه ح ًّال غ�ير موفق،
لأنه بهذه احلالة �سوف يتم تعطيل �إ�شغال النا�س ،فهناك
مواطن��ون كل اعتماده��م يق��وم عل��ى �آالت وم�شاغ��ل وم�صال��ح
تق��وم على التيار الكهربائ��ي .ور�أت فقيه �أن حت�صيل الديون من
النا�س ،ومعاقبة ال�سارقني قد تكون حلوال �أف�ضل من هذا احلل.

اخلاليا ال�شم�سية لتوليد الطاقة

ب��دوره ،ر�أى املهند���س مع��ن را�شد مدي��ر امل�شاري��ع يف �سلطة
الطاق��ة �أن ح��ل ه��ذه امل�شكلة يكم��ن يف رفع الق��درة على نقاط
الرب��ط مع ال�شركة القطرية اال�سرائيلية ،لكن ال�شركة القطرية
متاط��ل وت�ؤجل يف هذا املو�ض��وع بحجة عدم وجود قدرة على
ا�ستيع��اب املزيد م��ن اخلطوط ا�ضافة اىل رب��ط هذا املو�ضوع
بديون الكهرباء من البلديات والهيئات املحلية .وبالتايل ،تلج�أ
ال�شرك��ة اىل قطع الكهرباء لعدم وج��ود قدرة كافية ال�ستيعاب
الأحمال الكبرية على الكهرباء.

وح��ول ا�ستخ��دام اخلالي��ا ال�شم�سي��ة لإن�شاء حمط��ات لتوليد
الطاقة وتخفي��ف ال�ضغط عن �شبكات الكهرب��اء� ،أو�ضح را�شد
أرا���ض وا�سع��ة لرتكي��ب هذه
�أن ذل��ك يحت��اج اىل م�ساح��ات و� ٍ
اخلالي��ا وتوليد القدرة الكافية ،ما ي�شكل م�شكلة تواجه �سلطة
الطاق��ة ،اال �أنه��ا قامت ببناء حمط��ات بقدرة عالي��ة جدا ،لكن
احلكوم��ة اال�سرائيلي��ة متاطل بت�شغيلها لربطه��ا ب�أمور �أخرى
�أهمه��ا ال�سيا�سي��ة واملالي��ة .و�أ�ض��اف را�شد �أن �سلط��ة الطاقة
تقوم بدوره��ا بتح�سني عملية اجلباية ورقابة الهيئات املحلية
يف دفع الفواتري واال�ضطرار لقطع امل�ساعدات عنهم ،لإجبارهم
عل��ى االلتزام بدفع الفاتورة بهدف التخل�ص من حجة ال�شركة
ال ُقطرية اال�سرائيلية وا�ستخدامها للديون بهدف قطع الكهرباء
او تخفيف قدرتها عن االرا�ضي الفل�سطينية.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

عندما ي�صبح الف�ضاء الإلكرتوين �أداة للت�شهري"

�أ�صحاب الر�أي حتت �سياط جالدي في�سبوك
سيد إسماعيل
"م�ساء الثالث من كانون الثاين املا�ضي ،جاء �إىل منزيل
ثالث��ة رجال بلبا�س م��دين ،عرف �أحدهم ع��ن نف�سه ب�أنه
يعم��ل يف جهاز الأم��ن الداخلي ،و�أنهم ج��اءوا العتقايل.
طلب��وا جه��از احلا�س��وب اخلا���ص ب��ي وبزوجت��ي،
وكذل��ك هاتف��ي املحمول ،ف�سلمتها له��م ،ومن ثم اعتقلت
واقت��ادوين �إىل مق��ر الأم��ن الداخل��ي يف غ��زة ،املعروف
با�س��م "موقع �أن�صار" ،وا�ستم��رت عملية التحقيق معي
مل��دة ت�سعة �أيام ،قبل �أن يفرج عني دون تقدمي �أية تهمة
�أو دلي��ل �ض��دي" .هك��ذا خل�ص �أمي��ن العال��ول روايته
لعملي��ة اعتقاله والتحقيق معه� ،إال �أن "اجلانب املظلم"
يف ق�صته مل يكن ق�ضية االعتقال وحدها ،بل هناك ما هو
�أ�سو�أ.
م��ا ميكن ،يف البداية� ،أن نعرف ب��ه عن ال�صحايف العالول
�أنه متزوج ولديه خم�سة �أبناء ،ويعمل مرا�س ًال تلفزيونياً
لقن��اة "الف��رات" العراقية ،كم��ا �أنه نا�شط عل��ى و�سائل
التوا�ص��ل االجتماعي ،في�سبوك وتوي�تر ،وح�سابه على
في�سبوك يتابعه قرابة � 40ألف �شخ�ص.
يق��ول العال��ول عن ف�ترة اعتقال��ه �إنهم قدموا ل��ه خاللها
بع���ض الأدل��ة الت��ي مت دح�ضه��ا �سريع��اً ،م��ن بينه��ا
مقط��ع فيدي��و له التق��ط خالل م��زاح مع موظ��ف ب�إحدى
ُ
حي��ث ا�ستفزه بالق��ول �إن هن��اك "من يدفع
الف�ضائي��ات،
يل مقاب��ل م��ا �أكتبه يف مواقع التوا�ص��ل االجتماعي" ،فرد
العالول �ساخر ًا �أن��ه م�ستعد لي�سكت �إذا ُدفع له ،ليت�سرب
الفيديو الحقاً ،وهو �أمر مل يتوقعه.
ويتابع العال��ول" :و�ضحتُ للمحقق�ين �أن مقطع الفيديو
ذاك مت ت�صوي��ره يف �إط��ار م��زاح بين��ي وب�ين املوظف..

و�أن��ه �أخط���أ بت�سريبه .كما �أو�ضحت �أي�ض��اً �أنني حتدثت
ع��ن الو�ضع العام يف قطاع غ��زة ،دون امل�س ب�أي جهة �أو
�شخ�ص كان ،ف�أين النيل من الوحدة الثورية �إذ ًا؟!".

ت�شويه �سمعة

واالعتق��ال على خلفي��ة الأن�شطة ال�سيا�سي��ة� ،أو الن�شاط
عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي لي���س حدث��اً جديد ًا،
�س��واء �أكان ذلك يف ال�ضفة الغربي��ة �أو قطاع غزة ،مع ما
ي�صاحب ذلك من حمالت ت�شويه �سمعة �أحياناً .وقد عانى
العدي��د من الكتاب والن�شطاء يف غزة من جتارب مماثلة،
م��ن بينه��م الكات��ب �أك��رم ال�ص��وراين ،الذي م��ر بتجربة
م�شابه��ة تقريب��اً ،منذ �شهور ،عندم��ا مت توجيه ا�ستدعاء
ل��ه م��ن قبل جه��از املباحث العام��ة يف غزة ،عل��ى خلفية
ن�شاطه ع�بر مواقع التوا�صل االجتماع��ي ،لتبد�أ �ساعتها
حمل��ة ت�شوي��ه �ض��ده ،حيث يق��ول" :فوجئ��ت بكم كبري
م��ن التعليق��ات التي زعم��ت �أن اال�ستدع��اء "على خلفية
جنائي��ة ولي�س��ت �سيا�سي��ة" ،وب��د�أ عدد م��ن الأ�شخا�ص
مبهاجمت��ي عرب مواقع التوا�ص��ل االجتماعي ،ومبختلف
الته��م ،ليتب�ين يف نهاية الأمر ك��ذب ادعاءاتهم .وهو ذات
الأم��ر الذي تكرر بعده��ا مع �أمين ،فبمج��رد اعتقالك من
قب��ل جهة حم�سوبة على تنظي��م ما ،ي�سارع كل من ينتمي
لهذا التنظيم �إىل قذفك فور ًا ب�شتى التهم ،ليتلقفها مروجو
الإ�شاعات دون الت�أكد منها".
ويتاب��ع ال�ص��وراين" :بع��د حتلي��ل التجربة الت��ي مررتُ
به��ا ،ميكنن��ي الق��ول �إن ه��دف م��روج ه��ذه الإ�شاعة هو
�إجن��اح م��ا مل يتمك��ن من��ه االعتق��ال ال�سيا�س��ي :تدمري

�سمعت��ك و�إفقادك حمبة النا�س ،ك��ي ال ي�صدقك جمهورك
الحق��اً وتفق��د م�صداقيت��ك �أمام��ه ،ف�ض ًال ع��ن حماولتهم
تدمريك نف�سياً ،من خالل البع��د االجتماعي لهذه امل�س�ألة
علي��ك �أن��ت و�أ�سرتك ،وهو م��ا يك�شف م�شكل��ة خطرية يف
جمتمعنا ،ال��ذي يعاين من م�شاكل يف تدين الوعي وانعدام
ثقاف��ة "احل��وار والنقا���ش البن��اء" ،فبمج��رد �أن تنتق��د
�أحدهم ،ي�سارع ل�شخ�صنة الأمور واتهامك مبختلف التهم
وت�شوي��ه �سمعتك ،و�شتمك بكل الطرق ،وهو �أمر �ساهمت
يف تعزيزه ثقافتنا احلزبية املقيتة".

�أدوات قمع �إلكرتونية

"�إن ا�ستخ��دام التكنولوجي��ا الرقمية يف جرمية متكاملة
الأركان كالق��ذف والت�شه�ير ،يغ�ير م��ن ه��دف ت�أ�سي���س
مواق��ع التوا�صل االجتماعي وحتويلها �إىل "�أدوات قمع"
وو�سيل��ة لرتوي��ج الإ�شاع��ات والق��ذف والت�شه�ير بحق
�ضحاي��ا حرية ال��ر�أي والتعب�ير" .هذا ما قال��ه املخت�ص
يف عل��م االجتماع ،ح�س��ام �أبو �ستة ،الذي ي��رى كذلك �أنه
�ستك��ون له��ذه امل�س�أل��ة انعكا�س��ات خطرية عل��ى �صعيد
الن�سي��ج االجتماع��ي الفل�سطين��ي ،و�ست���ؤدي �إىل تفككه،
وتعزيز خط��اب الكراهية ،ما مل يتم �إنه��اء هذه الظاهرة
بقوة القانون ،وتعزيز الوعي االجتماعي جتاهها.
ويتاب��ع �أب��و �ستة" :اله��دف الأ�سا�سي ل��كل �شخ�ص يقوم
بالقذف والت�شهري �ضد �أحد كتاب الر�أي هو حرف بو�صلة
النقا�شات لكي ي�صبح املو�ض��وع الأ�سا�سي الذي يتناوله
اجلمه��ور هو "هل هذه االتهام��ات �صحيحة �أم ال؟" ،بد ًال
م��ن مناق�شة الق�ضايا التي دفعت تل��ك اجلهات �إىل �إطالق

تل��ك الإ�شاع��ات ،و�إدخ��ال "ال�ضحايا" يف دوام��ة معارك
الدف��اع عن النف�س و�إطالق االتهامات امل�ضادة� ،أو دفعها
لل�صم��ت .وما يزي��د امل�س�ألة �سوء ًا يف جمتم��ع كمجتمعنا
ه��و تبني العديد م��ن الأطراف ه��ذه الإ�شاعات وحتولها
بالن�سب��ة له��م �إىل "حقائ��ق" ،وترجمته��ا �إىل عن��ف لفظي
جماع��ي ،لي���س �ضد ال�ضحي��ة وحدها ،ب��ل و�ضد زوجته
و�أوالده يف كل مكان ،حتى يف املدار�س واجلامعات".

تدين منظومة القيم

�أم��ا اخلب�ير احلقوقي ،م�صطف��ى �إبراهي��م ،فيعقب على
امل�س�ألة ،من جهته ،بالقول" :يجب حما�سبة كل من يقذف
مواطن��اً �أو ي�شه��ر به قانوني��ا كي ال تتكرر ه��ذه امل�س�ألة.
و�إن ق�ضي��ة العال��ول تعك���س تدني��اً وا�ضح��اً يف منظومة
القيم لدين��ا ،فعندما يتم اعتقال �إن�س��ان بريء وتعذيبه،
ب��ل وت�صل امل�س�أل��ة �إىل الت�شهري به ب�ش��كل م�سيء ،و�سط
المباالة من �شريحة وا�سعة من املواطنني ،ف�إن هذا الأمر
ي��دق ناقو�س خط��ر لنا� :إنن��ا تخلينا بالفعل ع��ن عاداتنا
وقيمن��ا الأخالقية ،فيم��ا يتجه جمتمعن��ا الفل�سطيني �إىل
تر�سي��خ املزيد م��ن العن��ف والكراهية ،يف ظ��ل االنق�سام
الراهن".
وين�ص��ح العال��ول �أ�صح��اب الر�أي مب��ا تو�ص��ل �إليه من
جتربت��ه ،قائ�لا�" :إذا وقع��ت يف مثل موقف��ي ،فال حتاول
الدف��اع ع��ن نف�س��ك ،لأن م��ن هاجم��وك لي�س��وا معني�ين
باال�ستم��اع �إليك ،ومعرفة �إذا ما كن��ت بريئاً �أم ال ،بل كل
م��ا يعنيهم هو ترديد ما �سمعوه �-سواء �أكان �صحيحاً �أم
خاطئاً -دون �أن يبالوا ب�أثر ذلك على ال�ضحايا".
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متحولون جن�س ًّيا يف جمتمعنا ..وهذا ر�أي الطب
حنان أحمد

ي��روي �أ�سع��د ( 32عام��اً) ،وه��و ا�س��م م�ستع��ار ،حكايت��ه
لـ"احل��ال" ،قائ ً
�لا" :كنت �أ�شع��ر ب�ضيق وح��زن �شديدين حني
�أ�ص��ل غرف��ة ال�ص��ف فتتوق��ف �صديقاتي عن احلدي��ث مبجرد
ر�ؤيت��ي ،فه��ن بالت�أكيد يتحدثن عني ،وحتدي��د ًا عن �سبب عدم
علي".
ظهور عالمات الأنوثة ّ
كان��ت �أ�سي��ل ،وه��ي التي حتول��ت و�أ�صبح��ت �أ�سع��د (اال�سم
امل�ستع��ار) ،جتتم��ع م��ع قريناته��ا فيتغام��زن فت�شع��ر ب�ضجر
�شديد ،ما يدفعها لرتكهنّ .
ب��دون متهيد ،قرر الوالد امل�صارح��ة "�أنت ل�ست �أنثى يا �أ�سيل،
�أن��تِ تعان�ين من عيب َخلق��ي ي�ضطرك للتحول لذك��ر" ،وكانت
ال�صدمة كبرية.
لي���س �أ�سعد وحده الذي يعاين من تل��ك احلالة� ،إمنا يعاين معه
�أخواه الل��ذان ي�صغرانه ،وقد طرد �أخوه من مدر�سة الإناث يف
املرحلة االبتدائية لأن طباعه كانت ذكورية.

ماذا يقول الطب؟

احل��ال حتدثت مع د .عمر فروانة عميد كلية الطب يف اجلامعة
الإ�سالمية – �سابقاً -يف غزة.
يق��ول فروان��ة �إن "هن��اك م��ن يول��د ولدي��ه خل��ل يف الأع�ضاء
التنا�سلية ،نتيجة خللل يف اجلينات فتكون �أع�ضا�ؤه التنا�سلية
(حميرّ ة) ،ال ت�صلح لأن تكون لذكر وال لأنثى".
وال�سب��ب الرئي�س يف هذا الت�ش ّوه – كم��ا يقول فروانة  -زواج
�شخ�ص �سليم معاف��ى من تلك العائالت
الأق��ارب ،وين�ص��ح كل
ٍ
امل�صاب��ة "�أال يت��زوج م��ن �أقارب��ه مهم��ا كانت الظ��روف ،و�إال
فامل�شكل��ة �ستتفاقم والت�شوه �سي��زداد يف املواليد اجلدد .اجلني
ال�ضعي��ف الذي مل يك��ن ظاهر ًا ،يبد�أ يف الظه��ور يف حالة زواج
الأقارب".

سمر الدريملي

�أ�شكال اخللل

وم��ن �أ�ش��كال ذلك اخللل ،ح�س��ب فروانة ،عدم وج��ود �أع�ضاء
تنا�سلية داخلية �أو عدم وجود �أع�ضاء تنا�سلية خارجية ب�شكل
طبيعي ما يدعو للحرية يف حتديد جن�س هذا املولود.
ويف مرحل��ة البلوغ ،على م��ا يو�ضح فروانة،
تتفاق��م امل�شكل��ة �أك�ثر .فف��ي ح��االت كث�يرة
يتب�ين وج��ود �أع�ض��اء تنا�سلي��ة �أنثوية من
بداية ال��والدة ،وت�ستمر عل��ى ما هي لفرتة
من الزم��ن ،ولكن بعد البل��وغ يحدث تغري
غ�ير طبيع��ي يف تل��ك الأع�ض��اء الأنثوية،
التي قد تعاك�س التن�شئة والرتبية الأولية
والنف�سي��ة لل�شخ�ص ف ُيعتقد �أن ذلك ال�شخ�ص هو ذكر والعك�س
�صحيح.

هل من عالج؟

لك��ن احلقيق��ة ،كم��ا يب�ين فروان��ة� ،أن ه��ذه الأع�ض��اء
اخلارجي��ة "م�ش َّوه��ة" ،وهنا يب��د�أ دور اجلراح��ة" ،ف�إن
كان ال�ش��كل اخلارجي والرتبية العاطفي��ة والنف�سية لهذا
ال�شخ���ص �أق��رب للإن��اث يت��م تعدي��ل بع���ض الت�شوهات
لتكون الأع�ضاء �أقرب لأع�ضاء الأنثى ،والعك�س �صحيح،
وال م�شكل��ة من �إزال��ة خ�صية �أو مبي�ض م��ن �أجل حتقيق
اال�ستق��رار النف�سي وقد يعط��ى ال�شخ�ص هرمونات دائمة
�إن لزم الأمر".
يف حال��ة الك�شف املبا�شر بعد الوالدة والتعرف على وجود هذا
العيب يف املولود اجلديد ،يتم �إجراء العمليات اجلراحية وفق
اختي��ار الأهل� ،أما �إمكانية الإجناب فهي منعدمة عند الغالبية
العظمى ،ح�سب فروانة.

العالج الآخر

وال يق��ل الع�لاج النف�س��ي �أهمي��ة ع��ن اجلراح��ي ،فالطبي��ب
النف�س��ي د .خال��د دح�لان حت��دث لـ"احل��ال" قائ ً
�لا �إن تل��ك
احل��االت تت�ش��كّل لديها "�صدم��ة نف�سية" مبعرف��ة احلقيقة،
وتك�بر ال�صدمة يف نف�س ال�شخ�ص ك ّلما عرف بحالته مت�أخر ًا،
يف حني �أن التحول ال ينهي م�شكلة ال�شخ�ص ما مل يتلق عالجاً
نف�سي��اً �إث��ر �صدمت��ه� ،إذ يبق��ى يف �صراع داخل��ي دماغي ،فال
يحتمل ن�سي��ان املا�ضي وبال��ذات احلياة اجلن�سي��ة ال�سابقة
الأم��ر الذي قد يودي ب��ه �إىل االنتحار" ،خا�صة يف املجتمعات
التي ال تتقبل الأمور الغريبة واحل�سا�سة ب�سهولة بل تتلقفها
بجهل وقلة معرفة".
وبع��د التعر���ض لتلك ال�صدم��ة النف�سية ي�شع��ر ال�شخ�ص
باال�شمئ��زاز والك��ره لنف�س��ه ،وف��ق الطبي��ب النف�س��ي،
ب�سب��ب ر�ؤيت��ه "مل��ا يخ��ل بالت��وازن الفط��ري لدي��ه ،فهو
يراه��ا �أم��ور ًا غ�ير م�ست�ساغة للعق��ل والنف���س والفطرة،
ناهي��ك عن ال�شعور بالتناق���ض ،حيث ي�ستحيل اجلمع بني
املتناق�ضني".

"مونوبويل فل�سطينية" ب�شوارع اخلليل املحتلة
دنيا نعيم

رغ��م بُع��د امل�سافة ب�ين جنني واخللي��ل� ،إ�ضافة للبع��د االحتاليل
الذي ي�ضاعف الطريق بني املدينتني� ،إال �أن يافا �أبو الرب القادمة
م��ن ال�شمال عزمت على نقل معاناة املدينة اجلنوبية التي �أرهقها
االحتالل وم�ستوطنوه ،وذلك من خالل لعبة لوحية ورقية �سمتها
"مونوب��ويل اخلليل" ،ن�سبة �إىل لعب��ة املونولوبي العاملية ،عرب
زيارة املدينة مرات عدة لك�شف واقع معاناتها من اال�ستيطان.
وتق��وم فك��رة اللعب��ة بن�سخته��ا الفل�سطينية عل��ى وجود العبني
متخا�صم�ين� ،أحدهم��ا فل�سطين��ي ومتثل��ه �شج��رة الزيت��ون
اخل�ض��راء ،والآخ��ر م�ستوط��ن يتحرك داخ��ل دبابت��ه لل�سيطرة
على املناطق الفل�سطيني��ة .يف اللعبة العاملية ي�صل عدد الالعبني
�إىل ثماني��ة دون �أي��ة اختالف��ات بينهم��ا� ،إال �أن الفل�سطينية تظهر
اختالف��ات جم��ة ب�ين الالعبني م��ن حي��ث الرم��وز وال�صالحيات
والقوانني املطبقة.
يتحك��م كال الالعب�ين ع�بر حج��ر الرند ال��ذي متث��ل �ألوان��ه العلم
الفل�سطيني لدى �صاحب الأر�ض ،والطرف املتخا�صم يحمل حجره
ذا الل��ون الأزرق والأبي���ض ،يت�صارعان فيما بينهما ليلقيا باحلجر
داخل املربع الأبي�ض بعيد ًا عن املربع الأ�سود وظلمته داخل لوحة
ورقي��ة بي�ضاء مق�سمة �إىل مناطق ب�أ�سماء �أحياء املدينة والأرا�ضي
الت��ي �سلبت منه��ا و�أ�صبحت حتم��ل �أ�سماء م�ستوطن��ات ،ككريات
�أربع وبي��ت هدا�سا والكرنتينا وتل الرمي��دة وغريها من املناطق،
بالإ�ضاف��ة �إىل نق��اط التفتي���ش الإ�سرائيلي��ة الت��ي تعي��ق تنق�لات
الفل�سطيني داخل مدينته ،فالإ�سرائيلي هو الذي يح�صل على �أعلى
ن�سبة من املربعات على عك�س الفل�سطيني الذي �سيواجه �صعوبات
ع��دة ول��ن ي�ستطي��ع �شراء ع��دد كب�ير م��ن الأرا�ض��ي ،ناهيك عن
املعيق��ات الأخرى �أمام��ه كاحلواجز التي تعي��ق حركته ،وفقدانه
املفاجئ ملنزله ب�سبب �سيطرة امل�ستوطنني عليه واملخالفات املالية
التي تفر�ض عليه وتفقده كثري ًا من املربعات.
وح��ول الفك��رة ،تق��ول يافا �أب��و الرب مبتك��رة اللعب��ة بن�سختها

ال�سكينة يف قلوبنا..
�سالم على َ
ال�سكّينة يف جيوبنا!..
وعلى ِ

اللعبة الفل�سطينية التي حتاكي العاملية.

الفل�سطيني��ة لـ"احلال" �إن "الهدف م��ن اللعبة هو ت�سليط ال�ضوء
على م�شكلة حرية التنقل يف فل�سطني ،وما يواجهه الفل�سطيني من
عراقيل على احلواجز".
وعن الدافع وراء اختيارها خليل الرحمن حمور ًا للعبتها ،ت�ضيف
ياف��ا �أن "الأهايل يف خليل الرحمن يعان��ون �أكرث من غريهم ب�سبب
احلواج��ز داخل وخارج املدين��ة ،واالنتهاكات الت��ي يتعر�ض لها
ال�سكان هناك من �سيطرة امل�ستوطنني على عدد كبري من منازلهم،
ناهي��ك ع��ن �أن اللعبة تعتم��د على التنق��ل بني الطرق��ات ،وهو ما
يفتقده الفل�سطيني".
وت�ؤك��د �أب��و ال��رب �أن �ألعاب��اً كه��ذه ق��د تلف��ت النظ��ر للق�ضي��ة
الفل�سطيني��ة ،م�ضيف ًة" :لو نظرن��ا �إىل الإعالم الإ�سرائيلي نرى �أنه
يخاطب العامل ب�أكرث من طريقة ،ولي�س فقط بالأخبار وال�صحف،
ففي ح��رب غزة الأخرية عمل��ت دولة االحتالل عل��ى �إن�شاء لعبة
�إلكرتوني��ة ع��ن احلرب التي تخو�ضه��ا .نح��ن كفل�سطينيني علينا
العمل ب�أكرث من طريقة لنقل ما نعانيه من االحتالل للعامل".
وحتم��ل �أبو ال��رب درجة املاج�ست�ير يف الفنون املرئي��ة ،و�أرادت

م��ن خالل تخ�ص�صه��ا اجلامعي طرح م�شاكل النا���س ولفت انتباه
الآخري��ن �إليها ،فهي ترى �أنه من "خالل الفن ميكن �إدراك امل�شكلة
بطريقة �أ�سرع ول�شرائح وثقافات وا�سعة".
وتعترب �أب��و الرب �أن "الهدف من اللعبة لي�س الفوز �أو اخل�سارة،
بل كي��ف �أن اللعبة �ستكون �صعبة ،و�أنه من �شبه امل�ستحيل الفوز
للفل�سطيني ،وهو ما ي�شكل انعكا�ساً للواقع القائم".
ولعب��ة املونوبويل� ،أو االحت��كار بالعربية ،هي لعب��ة عاملية تقوم
عل��ى �أ�سا���س تناف�س الالعب�ين جلمع �أكرب قدر ممك��ن من الرثوة
تبعاً لقواع��د معينة ،والتي يعود تاريخها لعام  1903حيث تقوم
على مبد�أ االحت��كار االقت�صادي وهو املبد�أ الذي ي�سيطر فيه بائع
ما على �سلعة معينة.
تت�ساءل يافا" :ماذا لو كانت هذه اللعبة فل�سطينية؟ ماذا لو كانت
يف اخللي��ل؟ ل��ن تنطب��ق القوانني العاملي��ة على ه��ذه اللعبة نظر ًا
الختالف ظروف احلياة يف خليل الرحمن ،ب�سبب تق�سيم االحتالل
للمدين��ة ،وعرقلته حلركة الفل�سطيني�ين عرب حواجزه وا�ستيالئه
على م�ساحات وا�سعة من فل�سطني ككل".

و"ال�س ِّكين��ة"" ..ال�س�لام" �أي الت�صال��ح والهدوء
"ال�س�لام"..
ِ
ال�س ّكينة ،فه��ي �أداة املطب��خ ،التي تذب��ح وتقطع
والدع��ة� .أمّ��ا ِ
وتقتل!
ف���إىل �أيّ مدىً نحم��ل يف قطاع غزة ال�س�لام يف ذواتنا وتوجّ هاتنا
و�سلوكياتن��ا ،حت��ى بع�ضن��ا م��ع بع���ض؟ و�إىل �أيّ م��دىً نح��ن
ال�س ِّكينة وهجر اخلوف والكرب ،واللجوء �إىل
ق��ادرون على ترك ِ
لفرتة من الزمن؟!
ال�سَ كينة ولو ٍ
م��ن يعي�ش تفا�صيل احلياة يف غزة ه��و الأقدر على و�صف حالة
ال�ضيق والكبت.
اخلا�صة يف
ف���إىل �أيّ م��دىً �أن��ت قاد ٌر عل��ى �أن حت��زن بطريقت��ك
ّ
تنتمي للحرب �أو ال�سلم؟! �أو �أن تكون
غ��زة؟! �أو �أن تف��رح �أو �أن َ
احلقيقي يف عامل��ك االفرتا�ضي؟ �أو �أن تختار �أن تعانق يدك
�أن��ت
ّ
بارتياح يف �شوارع غزة و�أز ّقتها؟!
لت�سريا
�شقيقتك،
ي َد
ٍ
و�إىل �أيّ م��دىً �أن��ت ق��اد ٌر على رف���ض هيمنة ال�سلط��ة املتح ّكمة
بال�سلط��ة؟ وتع�سفها يف �سح��ب مالك الزهيد م��ن جيبك الفقري؟!
�إىل �أيّ م��دىً �أنت ق��اد ٌر على �صياغة هوية غزة ،غ ّزتك التي حتيا
به��ا وحتيا بك .الأعالم والأ�سماء واملعامل تتب�� ّد ُل وتتغيرّ ُ؛ فيما
�أنت نائم .ويف اخلفاءُ ،تروى البذور لإحياء خاليا ميت ٍة للتطرف.
ال�س ِّكين��ة -كثري ٌة وتمُ ي ُتنا
التفا�صيل يف غ��زة -التي تذبحنا كما ِ
ببطء.
اليوم��ي يف الذهاب والإياب للعمل،
حال��ة اال�ضطراب يف روتينك
ّ
حيث ت�ستيقظ على العتمة وتغفو مجُ رب ًا على العتمة �أي�ضاً.
عند ت�سليم ابنتك لبا�ص الرو�ضة غري امل�ؤمّن ،ينتابك �شعور �أنها
حاف�لات املوت تنق�� ُل �أطفالنا لريا�ضهم ،فلي���س هناك ح�سيب �أو
رقي��ب على مدى �سالمة احلافالت� ،أو حت��ى على ما يتل ّقونه من
مادي وفكريّ  ،ناهيك عن عدم وجود حال ٍة مروري ٍة �صحيّة
غ��ذاء ٍ ّ
ٍ
يف ك ّل �شوارع القطاع؟!
عندم��ا �أ�صع��د �إىل �سي��ارة الأج��رة ،و�أج��د � ّأن م��ن �سبقتن��ي يف
ال�صع��ود �سي��د ٌة ت�ضع النقاب على وجهها ،ف�لا ترى منها �سوى
رمو���ش �سوداء ،ف�أفكر� :أهي ام��ر�أ ٌة �أم هي رجل؟ �أيجوز
ب�ضعة
ٍ
ٌ
�أن �ألت�صق بها يف حال �صعد راكبٌ ثالث �إىل جانبي �أم ال يجوز؟!
ألوان من اخل�ضراوات والفاكهة
وعندما تعجُّ ثالجا ُتنا ب� ٍ
أ�شكال و� ٍ
ت�شب��ه مثيالته��ا يف الزم��ن ال�سحيق .جميعه��ا اختلف��ت؛ لو ُنها،
طعمُه��ا ،حجمُه��ا ،ف�تر ُة �صالحيته��ا ،طريق�� ُة تع ّفنه��ا وطريقة
أنواع
احتفاظه��ا بهويّتها! فق��د ّمت تهجينها ومزجه��ا وتقبيحها ب� ٍ
خمتلف�� ٍة من الكيماويات وال�سم��وم والأدوية؛ ل�ضمان احل�صول
على املال الوفري ،ويف املقابل :الزهيد من ال�صحّ ة والنقاهة.
�أُق�س��م �أن ي��دي متت ّد �أحيان��اً مرجتف ًة مرتدّد ًة عن��د تقدميي ح ّب ًة
م��ن الفاكهة البنت��ي؛ التي مل تكمل العام�ين .ال �أريدها �أن تبتلع
إناء واحد.
الع�سل وال�س ّم من � ٍ
الغري��ب �أن قطاع غ��زة متخ�� ٌم بالقوانني والفت��اوى والأعراف،
وب��دل �أن حتكم��ه �سلط�� ٌة واح��د ٌة ،حتكم��ه �سلطت��ان� ،إىل جانب
حمكوم ب�أيّ �شيء.
�سلطات �أُخرى خف ّي ٍة� .إال �أ ّنه ورغم ذلك؛ غري
ٍ
ٍ
قطاعُن��ا احلبي��ب العنيد؛ كما و�صفه �أحد ال�شب��اب الذين جل�أوا
�إليه من جحيم خميم الريموك ب�سوريا ،باخت�صا ٍر �شديد( ،ما�شي
على الربكة).
ّ
�شه��ادة ،لك��ن لي���س
ك ّلن��ا يف قط��اع غ��زة جمن��دون ،وم�شاري�� ُع
ٍ
باختيارن��ا وال غ�صب��اً ع ّن��ا! وهن��ا التناق���ض والت�ض��ارب الذي
يقطعك لن�صفني �إىل ح ّد االنف�صام.
وبعيدة مع الذات؛
ة
طويل
ة
ّ��
ي
ٍ
ٍ
�أن��ت بحاج ٍة لهدن ٍة نف�س ّي ٍة بنف�سج ٍ
تدعمها ك ُّل الظروف حولك.
ً
ع��دوان �أ�سود
و�أن��ت -يف املقاب��ل -يج��ب �أن تكون جاه��زا لأيّ
ٍ
ملو�ضع
باالنتماء
�شيء ينب�ض
(حمتمل ،مفتعل ،مبتكر) ،على ك ّل ٍ
ٍ
وُلدت فيهّ ،
وتوطنت فيه ،حتى �صار يُ�سمّى (وطناً).
ف�لا �أنت ق��اد ٌر على �أن تنكر املقاومة ،وال �أن��ت قاد ٌر على م ّد يدّك
م��ن النافذة مُلوح��اً بفانيلة طفلتك البي�ضاء ك��ي تعلن الرغبة يف
اال�ست�س�لام �أو عل��ى الأقل لتعلن ع��ن حاجت��ك لأن تتن ّف�س ،ولو
معدودة خ�لال  51يوماً ان�صهر
حزم��ة �أك�سج ٍني ملوث�� ٍة لدقائق
ٍ
فيها الكربون مع الدمع!
غزة� ،أحبك ح ّد اجلنون.
و�أكرهك ح ّد اجلنون �أي�ضاً!
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عزيزي الطالب :هل �أنت مع �إلغاء التوجيهي �أم مع تطويره؟ و�إن �شطبوه ..فما هي بدائلنا؟
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

وليد زايد*
حممود �أبو كويك
امتح��ان التوجيه��ي ال ب��د من��ه لاللتح��اق باجلامع��ات العربي��ة �أو
اجلامع��ات ايل ت�أخذ بالتوجيهي كخطوة لدخ��ول املرحلة اجلامعية.
والأ�ص��ل �أن يعط��ي التوجيه��ي كل ذي ح��ق حق��ه .وللتو�ضيح �أقول
�إن منه��اج التوجيه��ي منا�س��ب جدا ،وو�ضع��ه اخ�صائي��ون عامليون
ذوو خ�برة و�إمل��ام عاليني .الكت��ب قيمة ومليئة بقي��م وتعليمات وعلوم ولك��ن املطلوب فقط هو:
متابع��ة اعطاء الكتاب للطالب ،وخلق طالب حقيقي من هذا املنهاج بامل�شاركة واملتابعة والتنفيذ
م��ن الطال��ب �أوال ثم املعلم ثم الأهل .وبهذا ميكن للطالب �أن يت�أهل للجامعة� .أما من ينادي بالغاء
التوجيهي ،فن�س�أله ما هو البديل؟ اذا كان البديل ي�ؤهله لدخول اجلامعة ،فلم ال.

�شم�س احلاج يا�سني

غ�سان اجلعبة

�أرى ان��ه ميكن ان يك��ون هناك بدي��ل للطالب لي�ستفي��د علميا ب�شكل
اك�بر لأن نظ��ام التوجيه��ي احلايل متع��ب وال يعطي فر�ص��ة اذا ما
كان هن��اك ظ��رف ما .يجب ان يكون هناك بدي��ل يعتمد على مهارات
الطال��ب وح�س��ب ميول الطالب بحيث يخت��ار هو املواد التي يرى نف�سه فيه��ا .وان يكون نظام
بديل لأ�سلوب احلفظ مثل النظام املهني والفني.

ان��ا م��ع �إلغ��اء التوجيه��ي ،و�إع��داد امتحان��ات ال تعتم��د عل��ى احلفظ.
وباملقاب��ل انا مع عمل موازنة بني امتحانات تعتمد على القدرات الذهنية
للطال��ب ،وامتحان��ات تعتمد على الفهم بدون �ضغط على الطالب ،وال �سيما ال�ضغط النف�سي الذي
يعاين منه الطالب خالل فرتة التوجيهي بحيث يكون جهد جميع ال�سنوات الدرا�سية مربوطاً بهذه
املرحل��ة امل�صريي��ة للطالب وللأهل اي�ضا ،وهذا ال�ضغط النف�سي اي�ض��ا ي�شكل عبئاً كبري ًا للطالب
وي�ؤث��ر اي�ض��ا على درا�ستهم ،ال �سيما �أن هذا النظام لي�س له عالقة بتاتا باملرحلة اجلامعية بحيث
يبق��ى حائرا بالتخ�ص�ص الذي ينا�سبه والذي �سيحدد ل��ه حياته العملية اي�ضا ،والبديل يجب ان
يك��ون لي�س مرتبط��ا ب�سنة واحدة فقط بل يك��ون باملرحلة الثانوية ككل ،ويك��ون النظام ب�صورة
ي�ستطي��ع به��ا الطال��ب ان ي�ص��ل ملرحل��ة ي�ستطيع ان يع��رف لأي اجت��اه يجب ان يذه��ب بحياته
الدرا�سية.

دميا مغنم
�أن��ا مع تطوير التوجيهي� ،أو �إيجاد بديل �آخر يت�ضمن امتحانا ر�سميا
عل��ى م�ستوى الوطن و�أال تكون امتحان��ات املدر�سة وحدها هي التي
حت��دد النجاح لأنه هذا ي���ؤدي اىل عدم وج��ود امل�صداقية يف املقارنة
الختالف ا�ساليب اال�ساتذة.
انا مع ان يكون لدينا نظام موحد لكن يختلف يف منهجيته عن النظام املوجود حاليا والذي يعتمد
فق��ط على احلف��ظ والدرا�سة والدرو�س اخل�صو�صية .بينما يج��ب ان يعتمد النظام على اكرث من
امتح��ان واح��د وعلى اعمال الطالب عل��ى مدار العام بحيث تكون هناك فر�ص��ة للطالب لت�صحيح
و�ضعه االكادميي.

يزيد حرز اهلل
ان��ا اف�ض��ل تغي�ير النظ��ام احل��ايل و�أن يتح��ول لف�صلني اف�ض��ل .لأن
الطال��ب يبد�أ بدرا�سة بع�ض املواد ب�شهر  8ويقدم امتحانات فيها بعد
ع��ام ،ول��و مت تخفي��ف العبء عليه بع��د خم�سة �شهور فذل��ك �سيكون
ا�سهل على الطلبة ،بالإ�ضافة اىل ان ا�ستفادة الطالب من املعلومات تكون اكرب اذا ق�سم التوجيهي
لف�صلني.

�سو�سن رفيدي
ان��ا م��ع تطوير ه��ذا النظ��ام باجتاهني :االجت��اه االول ب��ان يتم نظام
التوجيهي على مراحل حتى نعطي للطالب فر�صة لتح�سني عالماته اذا
ح�ص��ل خل��ل يف الف�صل االول ،وان يكون هن��اك ف�صل اخر للتعديل الن
هذا امتحان م�ص�يري .واالجتاه الثاين تعديل حمت��وى الكتب والعمل
على تقليل احل�شو من املعلومات بالذات باجلانب االدبي.

معتز ديراوي
�أحمد زيد
�أنا مع الغاء نظام التوجيهي ملا ي�سببه من توتر وم�شاكل وارهاق للطلبة
والأهل لعدم دقت��ه يف قيا�س م�ستوى الطالب ب�شكل دقيق وهناك �أ�سباب
�أخ��رى ال جمال لذكرها .و�أقرتح امتحان معلوم��ات عامة يعطي مقيا�سا
لق��درات الط�لاب ط��وال ال�سن��وات ال�سابقة .ويج��رى يف الع��ام مرتني.
وي�ستطي��ع الطالب تقدميه بع��د ال�صف العا�شر ب��دون �ضجة وتوتر .ثم
يدخل الطالب اجلامعة يف التخ�ص�ص الذي يريد �أو ي�ستحق من خالل مقيا�س جتريه اجلامعة لكل
تخ�ص�ص ،ويف اجلامعة تت�ضح قدراته.

ال �أق�ترح �إلغاء امتحان التوجيهي لأن��ه ال بد ان يكون هناك جهود
جدي��ة للطال��ب لكي ي�ص��ل لهدفه امل��راد ،لكن بنف���س الوقت يوجد
جم��ال لتطوي��ره كتخفي��ف املواد الت��ي تخل��ق عبئا عل��ى الطالب
وال يك��ون مبق��دوره ا�ستيع��اب املنه��اج او حتى امل��رور عليه قبل
االمتح��ان كالفيزي��اء والكيمي��اء املكونة م��ن  7وحدات ،كم��ا يتوجب على ال��وزارة توفري
الراح��ة النف�سي��ة للطالب �أثناء تقدميه االمتحان ك�إتاحة فر�ص��ة تقدميه يف مدر�سته ،وبعد
احل�ص��ول عل��ى النتيج��ة ال بد من اعطائه حق��ه يف املراجعة وهذا القان��ون موجود لكنه ما
زال حربا على ورق.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -هل يمتحن "التوجيهي"
�شروط

ب��دوره ،ي�ؤك��د املدير العام ملركز �إبداع املعل��م رفعت ال�صبّاح وجود
�إجماع عل��ى عقم "التوجيهي" احلايل و�ض��رورة �إ�سقاطه ،لكن الأمر
لي�س �سهال ،ويجب �أن ي�سبقه تغيري منظومة القيم املجتمعية ،وزرع
الثق��ة يف �صفوف الطلبة واملعلمني .فمث ًال ،كيف �سيكون �شكل الإبداع
يف ظل اخلوف؟
ويتاب��ع" :ما �أعلن م��ن تغيري حتى الآن لي�س مقرتحً ��ا متكامال ميكننا
تقييم��ه ونق��ده وامل�شارك��ة فيه ،وه��ي �أف��كار ناق�شه��ا و�أقرها جمل�س
ال��وزراء ومل ت���أت يف �سي��اق خطة وا�ضح��ة .وهي لي�س��ت ذاتها التي
طرح��ت يف مقرتح متكامل �ساب ًق��ا ،وتتحدث عن عملية تبد�أ من ال�صف
العا�ش��ر ،ويرافقه��ا حتديد خي��ارات الطلبة بني املهن��ي والعلمي ،مع
ميزة التنقل بني امل�سارات".
ويتخ��وف ال�صبّاح من عدم جناح التغيري املُعلن عنه� ،إن غابت خطة
متكامل��ة وتغيري ثق��ايف يب��د�أ م��ن الأول الأ�سا�سي ،وتت�سل��ح بفل�سفة
جدي��دة للتعليم و�إنتاج املعرفة .ويقول :فكرة التغيري لي�ست نا�ضجة
بع��د ،ففي وقت ن�ستمع خلطاب رائع من وزي��ر الرتبية ،نحتاج � ً
أي�ضا
�إىل حراك جمتمع��ي وتطوير املنهاج و�إ�صالح التعليم و�صوال للتغيري
ال�شام��ل .ويت�س��اءل� :إذا كان��ت املدار�س مبعظمه��ا دون تهوية جيدة
وتنق�صه��ا و�سائ��ل التدفئ��ة ،فكي��ف �سنطل��ب م��ن املعلم�ين والطلبة
الإبداع ،ثم ن�ضع معايري لقيا�سه؟
ينه��ي ال�صبّاح" :التوجيهي" لي���س قدرًا علينا ،وينبغ��ي ال�س�ؤال عن
جدوى ا�ستمراره ،ونخ�شى �أن ي�ستمر النظام اجلديد يف قيا�س �صفات
الطلبة ال قدراتهم ،ومن املهم تعزيز التعليم املهني ،ومنح اجلامعات
حرية و�ضع معايريها لقبول الطلبة اجلدد.

"جرثومة"

بينما يق��ول م�ؤ�س�س م�ؤ�س�س��ة "تامر للتعليم املجتمع��ي" الرتبوي د.
من�ير فا�ش��ة �إن "اجلرثومة" الأك�ثر متزي ًقا للإن�س��ان واملجتمع الآن،
تكم��ن يف التقييم الذي ال يقول مب��ا يُح�سنه ال�شخ�ص ،بل ي�ضع النا�س
عل��ى خط عمودي للمقارنة ،لي�شع��ر كل �شخ�ص �أنه �أعلى �أو �أدنى من
�آخر ،وقيا�س املرء برقم يوحي ب�أنه يعك�س حقيقة حيادية.
وي�ضيف :تقدّم � 80ألف طالب وطالبة عام  2015لـ"التوجيهي" جنح
منه��م � 50ألفا ،وخ��رج الباقون ب�شهادة علنية م��ن هيئة ر�سمية تقول
�إن��ه فا�ش��ل ،وه��ذه تراتبية لل�سيطرة عل��ى العق��ل ،وجرثومة تغذيها
كلمات توحي بالإيجابية مثل تنا ُف�س وتفوّق وذكاء.
ويتابع فا�شة" :تقي�س هذه االمتحانات ب�أف�ضل الأحوال �أمورًا ترتبط
بقدرات �آلية ،وتتعامل مع �ألفاظ �أغلبها مبهم ،وال ترتبط بفهم وقدرة
عل��ى ترجم��ة املعرفة �إىل ِفعْ��ل .ويت ّم هذا الإذالل بح��ق الطلبة ونلوم
ال�ضحية ،ثم ن�ستغرب مدى اخلراب الذي ن�شهده!".

�ضحايا

وي�ضي��ف فا�شةُ " :ن ْغدِق الته��اين للناجحني ،وال ن�سم��ع �أحدًا يت�ساءل
عم��ا يحدث لل�ضحايا ،فقط لأن عقولهم ال تتوافق مع القوالب الفكرية
املتمثل��ة باملناه��ج واالمتحان��ات .وكمث��ال� ،إذا مل يتواف��ق طعام مع
ذوقن��ا ،نخت��ار غريه ،و�إذا مل ينطب��ق قمي�ص على ج�سمن��ا ،نرف�ضه.
والطبيع��ي� ،أال نعا ِق��ب وال ُن�� ِذ ّل م��ن ال يتواف��ق ذوق��ه مع طع��ام �أو
ج�سم��ه مع قمي���ص ،وعلينا �أال ُنعاق��ب ونذ ّل من ال يتواف��ق عقله مع
منه��ج وامتحان �ضح��ل � ً
أي�ضا" .ويت�س��اءل :من ق ّرر امل��واد املدر�سية
احلالي��ة ،ومباذا ميكن �أن ن�ستبدله��ا؟ رمبا يبدو ال�س�ؤال غريبًا ،ولكن
ما ح�ص��ل يف الواقع �أن املعرفة ب�شكلها ال�سائ��د ُق�سّ مت عام  1892من

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -لماذا لم تنجح
حرك��ة حما���س كذلك كان��ت خمالفة لتف��ا�ؤل الأحم��د� ،إذ �أك��د الناطق
الر�سم��ي با�س��م احلرك��ة �سام��ي �أب��و زه��ري ل�صحيفة "احل��ال" �أن:
"امللف��ات العالقة مل تن�ضج بع���ض ،وال تزال هناك عقبات تعرت�ض
طريق امل�صاحلة".
و�أ�ضاف" :تعليق �آمال كبرية على لقاءات امل�صاحلة دون نتائج على
الأر�ض ،جمرد بيع وه��م للفل�سطينيني ،وما نحتاجه الآن هو خطوات

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

�إرادة �سيا�سية غائبة

وب�س���ؤال �صحيفة "احل��ال" للمحلل ال�سيا�سي �أكرم عط��ا اهلل ،عن ال�سبب
احلقيق��ي وراء ف�ش��ل لق��اءات الدوح��ة بني فت��ح وحما�س� ،أج��اب" :عدم
وج��ود �إرادة �سيا�سية وا�ضحة من قبل احلركت�ين ،يكفي لإف�شال �أي لقاء

عبد الرحمن �شلبي
هن��اك ط�لاب يخرج��ون من املدر���س قب��ل �أن ي�صل��وا للتوجيه��ي ،مثال
بع��د ال�ص��ف العا�شر ،ولعدم و�صوله��م للتوجيه��ي ال ي�ستفيدون من كل
ال�سنوات التي در�سوها .انا مع تطوير نظام ي�سمح له�ؤالء من اال�ستفادة
م��ن املرحل��ة التعليمي��ة التي و�صلوه��ا ،و�أن تكون هناك مكان��ة ل�شهادة م��ا دون التوجيهي ،و�أال
تعتمد احلياة على التوجيهي فقط.

"جلنة الع�شرة" (�ضمّت � 10أ�شخا�ص) ،وهذاالتق�سيم�ضمنالقبيل ة
الأوروبية -الأمريكيةلي�س مالئمًا لنا.

حلول

ويقرتح فا�شة ح ًال للتع ّلم يف االبتدائية ،يتمحور حول جوانب حياتية
ت�ستعمل املج��اورة ً
و�سيط��ا ،كالزراعة (ت�شمل العل��وم والريا�ضيات
والطق���س والطع��ام)،والثقافة (ت�ض��م اللغة احليّ��ة ،والتاريخ الذي
نب��د�أهبالذاك��رةاجلمعي��ة ،واجلغرافيا التي ميكن �أن تب��د�أ بالتع ّرف
على امل��كان والطبيعةوالنا�س م��ن حولنا ،والقمر (يجم��عبنيالعل م
والفل��كوالطبيع��ةوالدي��نوال�شع��ر) ،والقد���س باعتباره��ا املدينة
الوحي��دة الت��ي يطمح �أكرث م��ن ن�صف الب�ش��ر لزيارته��ا .واجلميل يف
ه��ذه امل��واد �أنها ت�ستعم��ل احلوا�س والأط��راف املهمل��ة يف مدار�سنا،
وال�ضروري��ة لربط الفك��ر بالطبيعة واحلياة .ويخت��م فا�شة حديثه:
"لدين��ا كعرب منذ � 0041سنة بدي ًال للتقييم العمودي ،لكنه يحتاج
�إىل ج��ر�أة ،ويتمثل بعبارة الإمام عل��ي" :قيمة كل امرئ ما يح�سنه"،
الت��ي تت�ضمن كرامة وتعددية وحكمة وقيمة لكل �إن�سان ،وت�شفينا من
الو�ض��ع املري�ض ال�سائ��د ،الذي ي�شهد كل �سن��ة �أن بني  03و %04من
�أبنائنا فا�شلون".

ذكريات

تقدم��ت املربي��ة دالل يا�س�ين �صوافط��ة ،المتح��ان "التوجيهي" عام
 ،1967وال تن�س��ى كي��ف �أ�سرع ال�شب��ان يوم �سقوط ال�ضف��ة الغربية
وغ��زة بيد االحت�لال �إىل قاعات االمتح��ان يف كلية الرو�ض��ة بنابل�س،
ووف��روا للممتحنني و�سيلة للعودة �إىل بيوتهم خ��ارج املدينة .تقول:
"حُ رمن��ا م��ن ت�أدية امتحان�ين (التاريخ الع��ام والفل�سف��ة للأدبي)،
و(الريا�ضي��ات والفيزياء للعلم��ي) ،وبعد و�صولن��ا لطوبا�س ،هربت
وعائلت��ي �إىل الأردن ،وحر�ص��ت على االحتفاظ بقل��م (الباركر) الذي
ب�ين فت��ح وحما�س" .وي�ضي��ف عطا اهلل" :ال ت��زال هناك �أزم��ة ثقة كبرية
ب�ين احلركت�ين ،وحتركهم��ا الأخ�ير للم�صاحلة وعق��د لقاءات ج��اء بعد
�ضغوط��ات داخلي��ة وعربي��ة كب�يرة ،ولكن دون �إح��راز �أي تق��دم يذكر،
وي�ساعد يف �إعطاء بع�ض الأمل للفل�سطينيني ب�أن الوحدة قادمة وقريبة".
ومل يخ��ف عطا اهلل ت�شا�ؤم��ه من حتقيق �أي تق��دم مبلف امل�صاحلة يف
الظ��روف احلالية ،م�ؤكد ًا �أن حال��ة االحتقان ال تزال قائمة ،وم�سل�سل

كتب��ت به الإجاب��ات ورقم جلو�س��ي ،وظهرت نتائ��ج االمتحان ونحن
يف �إرب��د ،وحرمتن��ا النك�س��ة من الفرح ،فق��د كان الأهل ع��ادة يُع ّللون
(يحتفلون) � 3أيام ،وكانت املعدالت متدنية ،ولي�س كما هي اليوم".
ودون �شك ،ال تذكر �صوافطة �أ�سئلة امتحانها قبل � 49سنة ،ولكن الطالبة
ه��دى �إبراهيم ،وهي بعمر �أحف��اد املربية دالل ،ت�ستعد خلو�ض االمتحان
ع��ام  2018وتقول" :قد يكون التغيري للأ�س��و�أ ،لكن لنجربه مرة واحدة
فكل �شيء من حولنا يتغري ب�سرعة ،ولن نخ�سر �شرف املحاولة".

جدل

يبدو �أن نقا�ش "التوجيهي" مل يتوقف عند هذا احلد ،فقد �أعلنت وزارة
الرتبي��ة يف غزة (بي��ان �صدر يف  17كانون الثاين) �أن املقرتح املعلن "مت
مبع��زل ت��ام عنها ،وهي ال تعلم عن م�ضمونه �شيئ��اً ،ومل يتم نقا�شه مع
�أ�صح��اب العالق��ة فيه��ا قبل تقدمي��ه ملجل�س ال��وزراء ،عل��ى الرغم من
�أهمية هذا املو�ضوع وح�سا�سيته الكبرية يف ظل الأو�ضاع الراهنة".
و�أ�ضاف البيان :ن�ستغرب نهج الوزارة يف ال�ضفة الغربية فيما يخ�ص
�ش���ؤون التعليم ،التي تهم الكل ،فنجده��ا تنفرد بالتقرير ب�ش�أنها بعيد ًا
ع��ن غزة ،ويف ح��ال متثيلنا ،يكون ذل��ك �شكلياً فقط ،ليعط��ي انطباعاً
بوح��دة العم��ل يف ال��وزارة ،الأمر ال��ذي يع��زز االنق�س��ام ويزيد من
تداعياته ال�سلبية على التعليم وخمرجاته.
ويف الي��وم الت��ايل �أكد بيان لل��وزارة يف رام اهلل "ع��دم �إخ�ضاع التعليم
للتجاذب��ات ال�سيا�سي��ة و�إبقاءه خ��ارج اخلالفات" .و�أ�ش��ارت �إىل �أنها
"حافظت منذ بدء االنق�سام على الوحدة ونبذت اخل�صام واالنق�سام،
و�ضربت مثا ًال على ذلك مبحافظتها على �سري تقدمي امتحان التوجيهي
كل ع��ام كامتحان واحد وموح��د" .و�آثر وكيل الوزارة حممد �أبو زيد
يف ات�ص��ال لـ "احلال" عدم التعقيب على بي��ان غزة ،م�ؤكدًا �أن الوزير
�سيعلن تفا�صيل تغيري "التوجيهي".
تب��ادل االتهامات بني احلركتني ال يزال م�ستم��ر ًا عرب و�سائل الإعالم،
وهذا كله ال ي�شجع.
وحم��ل عطا اهلل ،فت��ح وحما���س امل�س�ؤولية الكاملة ع��ن توقف دوران
عجل��ة امل�صاحلة ،م�ؤكد ًا �أن م�صال��ح احلركتني الداخلية واخلارجية
ه��ي العقبة الأوىل التي تق��ف يف طريق الوحدة وحتقي��ق امل�صاحلة،
وتنفيذ ما جرى التو�صل له من اتفاقات �أخرية بني احلركتني".
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معاي�شة والت�صاق بالأر�ض والطبيعة" :جتوال جنني" ..مبادرة �شبابية تطوف ال�سهل واجلبل
زيد جابر*

ب�ين م�صاع��ب الدني��ا ومتاع��ب احلي��اة ،يج��د �شباب
حمافظ��ة جنني فك��رة التج��وال امرا يف غاي��ة اجلمال،
فامل�ش��ي عل��ى االق��دام والتق��اط ال�ص��ور النف�سه��م
وللت�ضاري���س الطبيعية باتا ام��را يولد �سعادة وفرحة
له���ؤالء ال�شب��اب" .جتوال جن�ين" هو ن�ش��اط جماعي
�شهري يعقد جتوا ًال واحد ًا يف كل �شهر من �أ�شهر ال�سنة،
ويتم اختيار �أي��ام العطل الر�سمية التي تتيح امل�شاركة
لكل فئات املجتمع.
حمم��د ج��رادات من�س��ق جت��وال جن�ين ق��ال" :يهدف
جت��وال جن�ين �إىل ع��دة �أه��داف وطني��ة وبيئي��ة
واجتماعي��ة وريا�ضية وثقافية وفني��ة ،ف�ضمن �أهدافه
الوطنية يعمل التجوال على �إعادة ت�شكيل العالقة بني
الإن�س��ان الفل�سطين��ي والأر�ض وربط��ه فيها؛ فالأر�ض
لي�ست جمرد فكرة طوباوية بل هي حق وحقيقة".
وا�ضاف ج��رادات بعيد ًا عن كل ال�شع��ارات امل�ستهلكة
واخلطابات الرباق��ة والكلي�شيهات النمطي��ة التي ملها
النا���س ،ففي بل��د كفل�سطني التي تخو���ض �صراعاً على
الأر���ض مع االحت�لال ي�صبح التج��وال والتعرف على
الأرا�ضي واملناطق الطبيعية �ضرورة وحاجة ملحة.
"ولعل من �أهم الأهداف البيئية ،تلبية نداء الطبيعة
الأزيل ،وااللت�ص��اق ب�أ�شجاره��ا ونباتاتها وحيواناتها،
وتوعي��ة النا���س ح��ول احلف��اظ عل��ى البيئ��ة �ضم��ن
حلق��ات نقا�ش يت��م من خاللها و�ض��ع الآليات واحللول
املمكن��ة والواقعي��ة للم�ش��اكل البيئي��ة" ،ه��ذا م��ا قاله
جرادات من�سق جتوال جنني.

و�أ�ض��اف ج��رادات ان التج��وال يحم��ل يف �صلب��ه بعدا
اجتماعياً كون التجوال فعالية اجتماعية �شعبية ،وهو
يتيح للم�شرتكني التعرف على بع�ضهم وتكوين عالقات
بناءة مثم��رة ت�سهم يف حتطيم ج��دران اخلزان وحالة
العزلة االجتماعي��ة بعيد ًا عن الكرتونية العالقات عرب
و�سائل التوا�ص��ل االجتماعي ،وا�ستقط��اب العديد من
املواطنني يف املحافظ��ات املختلفة وال�ضيوف االجانب
وخلق �صداقات حقيقية وفاعلة بينهم.
واك��د ج��رادات ان التج��وال ل��ه دور ريا�ض��ي ي�برز
يف ريا�ض��ة امل�ش��ي وتنف���س اله��واء النق��ي يف �أح�ض��ان
الطبيعة ملا لها من فوائد �صحية على ج�سم الإن�سان.
وا�ضاف ج��رادات "يعم��ل التجوال على م��زج الثقافة
والفن بكل فعالية يقيمها ،والعمل على توثيق الطبيعة
�صور ًا وكتاب��ة ،وعقد العديد من الأبح��اث والتقارير،
و�إن�شاء املتحف النباتي الفل�سطيني.
ام��ا عن ظه��ور الفكرة لدي��ه ،يقول ج��رادات" :الفكرة
راودتن��ي من��ذ ف�ترة طويل��ة ل�سبب�ين ب�سيط�ين :لأين
�شخ�ص يع�شق الطبيع��ة وامل�شي وي�ستمتع بالفن ومن
هنا ج��اءت الفكرة يف تكوين لوح��ة ف�سيف�سائية جميلة
ا�سمها جتوال جنني".
وع��ن اهمية مبادرة التجوال قال ج��رادات" :مثل هذه
املب��ادرات تق��وم بخلق وع��ي جديد لل�شب��اب وفر�صة
�أخرى لتفجري طاقاتهم و�إبداعاتهم ،وتوجيههم الوجهة
ال�صحيحة نحو االلتحاق بالأر�ض والطبيعة".
"الإن�س��ان الفل�سطيني لي�س �سائح��اً يف �أر�ضه ،بل هو

�صاح��ب احل��ق واحلكاي��ة الأوىل .وال يرك��ز التج��وال
عل��ى ال�سياحة مبفهومه��ا الف�ضفا�ض ،ومع ه��ذا ي�سهم
جت��وال جنني يف تن�شيط ال�سياح��ة ب�شكل عام� ،إذ ي�ضم
يف جتواالت��ه ال�ضي��وف الأجان��ب الذي��ن يرغب��ون يف
التعرف عل��ى الطبيعة الفل�سطينية ب�شكل عام وطبيعة
جنني ب�شكل خا�ص" ،هذا ما قاله جرادات حول ارتباط
التجوال بال�سياحة يف مدينة جنني.
وع��ن احللم امل�ستقبلي الذي ي��راود فكرة التجوال قال
ج��رادات" :حلمنا امل�ستقبلي الكب�ير هو جتوالنا يف كل
املناط��ق الطبيعي��ة يف فل�سط�بن التاريخي��ة ،و�إي�ص��ال
فكرتنا �إىل عدة �أماكن خارج الوطن".
�ش��ادي �سم��ارة النا�ش��ط يف جم��ال ال�سياح��ة ثمن هذه
املبادرة ال�شبابية التي تهدف اىل تر�سيخ ثقافة التجوال
�س�يرا عل��ى االقدام وت�ؤك��د على الوج��ود على االر�ض

الفل�سطينية .و�أ�ض��اف �سمارة �أن مبادرة جتوال جنني
تعت�بر يف النطاق االول مبادرة ثقافية وت�شجع بدورها
عل��ى ال�سياح��ة الداخلي��ة ويف ح��ال و�ض��ع املب��ادرون
القائمون عل��ى هذه املبادرة خط��ة وا�ضحة املعامل لها
اهداف وا�ضح��ة ،ف�سي�صل �صوتهم اىل اجلهات املعنية
التي بدوره��ا �ست�سلط ال�ضوء عليهم وت�صل مببادرتهم
م��ن مرحل��ة املب��ادرة الفردي��ة ال�شبابي��ة اىل مرحل��ة
الت�شريع والدعم لهذه املبادرة.
وا�ض��اف �سم��ارة �أن جنني مليئة باملب��ادرات ال�شبابية
ولك��ن له��ذه املب��ادرة رونق��ا خا�ص��ا حيث �إنه��ا جتمع
خليط��ا اجتماعي��ا وثقافي��ا كب�يرا ،م��ا ي�ثري الرحل��ة
ويجعلها قابلة للتطور اكرث.
اجماد هب الري��ح من�سقة التجوال يف اجلامعة العربية
الأمريكي��ة قال��ت يف بداية ظهور التج��وال و�أول ن�شاط

ل��ه �أن��ه كان مقت�صرا عل��ى طلبة من اجلامع��ة العربية
الأمريكي��ة والقائمني على التجوال ومن ثم تطور االمر
يف االن�شط��ة الت��ي حلق��ت ف�أ�صبح هن��اك م�شاركون من
خارج اجلامعة ومن فئات عمرية خمتلفة.
و�أ�ضافت هب الريح ان الذي �ساعد انت�شار هذه املبادرة
ه��و مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي مث��ل "في�سب��وك"
و"�سناب �ش��ات" من خالل عر�ض ال�صور والفيديوهات
الق�صرية على ه��ذه املواقع ،ما زاد من ت�شجيع الطلبة
م��ن داخل اجلامعة ب�شكل خا�ص وامل�شاركني من خارج
اجلامعة وخارج حمافظة جنني.
ر�ؤى جب��ايل م�شارك��ة يف ن�شاطات جت��وال جنني قالت:
"يف بع�ض الأحيان يجب �أن حتطم كل ارتباطاتك لتفوز
بنف�سك ،فالتعرف على �أر�ض الوطن لي�س واجباً فرديا،
ب��ل �إل��زام ل��كل فل�سطين��ي يف ظ��ل ال�ضي��ق االجتماعي

هل ت�ساهم "رخ�صة الزواج" بتفادي "احلوادث" الأ�سرية؟
علي دولة

الآن ،ب�إم��كان العازمني عل��ى االرتباط التقدم لرخ�صة
زواج .هن��اك م��ن �أقبل مع��و ًال عليها كث�ير ًا ،وثمة من
رف���ض الفك��رة .فه��ل ت�ساهم ه��ذه الطريق��ة اجلديدة
بتفادي ما ميكن �أن يقع من خالفات؟
كان��ت �إميان ( 24عاماً) تعتقد �أنه��ا "ملمة بكافة �أمور
احلي��اة الزوجي��ة" ،و�أن با�ستطاعتها تكوي��ن "�أ�سرة
�سعيدة" ،ولك��ن بعد التحاقها مب�ش��روع مودة لت�أهيل
ومتك�ين املقبل�ين على ال��زواج تب�ين لها �أنه��ا "جتهل
الكثري".
تقول �إمي��ان �إنها خالل م�شاركته��ا يف م�شروع "مودة"
�أحاط��ت "ب�أعل��ى درج��ات الوع��ي ،وتنمي��ة القدرات
ملواجه��ة حتدي��ات احلي��اة والتغل��ب عل��ى منغ�صات
احلي��اة الزوجي��ة" ،بالإ�ضاف��ة �إىل اكت�سابه��ا "كث�ير ًا
م��ن املهارات التي متكنها م��ن التخطيط حلياة ناجحة
ترتك��ز عل��ى معرف��ة احلق��وق ،والواجب��ات ب�أ�س���س
وتعليمات يف �ضوء ال�شريعة مل�ساعدتها يف بناء جمتمع
قوي".
و"م��ودة" م�ش��روع جدي��د يف غ��زة لت�أهي��ل املقبلني على
ال��زواج واملتزوج�ين حديث��اً ،ينف��ذه جمل���س الق�ض��اء
الأعل��ى ،ووزارات امل��ر�أة ،والثقاف��ة ،وال�ش���ؤون
االجتماعي��ة ،والأوق��اف ،وجمعي��ة تي�س�ير ال��زواج،
واجلامعة الإ�سالمية ،وعدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
مث��ل �إمي��ان� ،أبدى ال�ش��اب عب��د الرحمن �أحم��د� ،أحد
امل�شارك�ين يف امل�ش��روع� ،إعجاب��ه ال�شدي��د ب��ه ،كونه
"م�ساهمة قوية للحد من حاالت الطالق املبكر يف غزة
وخطوة �إيجابية لن�شر الوعي والتفاهم بني الأزواج".

تكوين الأ�سرة و"الأ�س�س ال�سليمة"

يق��ول ال�شاب عب��د الرحمن لـ "احل��ال" �إن "م�شاركتي
بامل�ش��روع ج��اءت للعم��ل عل��ى بن��اء �أ�س��رة ب�أ�س���س
�سليم��ة ،ومعرف��ة احلق��وق الزوجي��ة والق�ضائي��ة
املتعلق��ة بال��زواج" ،عازي��اً كثري ًا من ح��االت الطالق

املبكر �إىل عدم الدراية.
وي�ؤك��د ال�ش��اب �أن "الرخ�ص��ة يف حال كونه��ا جمانية
ف�إنه��ا خطوة �صحيحة ويتوج��ب كذلك �إ�ضافة معايري
�أخ��رى ك�ض��رورة التعام��ل م��ع الأم��ور االقت�صادي��ة
وت�أهيله��م اقت�صادي��اً لك��ي ي�ستطيع��وا التغل��ب عل��ى
م�صاعب احلياة".
�أم��ا والء �أحم��د ،فق��د �أقنع��ت خطيبه��ا للت�سجي��ل يف
"م��ودة" فور انطالق امل�شروع لكي "نكت�سب مهارات
جديدة من �ش�أنه��ا ا�ستمرار احلياة الزوجية ولتال�شي
حدوث م�شاكل بعد الزواج" ،كما تتوقع.
وت�ش�ير والء �إىل �أن تلك ال��دورة "ت�أهيلية وت�أخذ عدة
جوانب منه��ا النف�سي��ة واالجتماعي��ة وال�شرعية� ،أي
كيف ميك��ن للزوجني واملقبلني على ال��زواج ال�سري يف
طريق احلياة ب�سالم".

"نعرف ما يجب فعله"

وعل��ى الرغم م��ن �إقبال ع��دد كبري على امل�ش��روع� ،إال
�أن �آخري��ن يعتربونه��ا "ال تغ�ير يف مفه��وم احلي��اة
الزوجية".
�أ�سامة زيدان ( 26عاماً) رغم �أنه مقبل على الزواج مل
ي�سج��ل يف امل�شروع لأنه "عل��ى دراية تامة بكافة �أمور
احلياة الزوجية" مكتفياً ب�أنه هو وخطيبته "متفاهمان
وهذا يكفي لنجاح حياتنا الزوجية".
بعي��د ًا عم��ا انطل��ق امل�ش��روع م��ن �أجل��ه ،ت��رى ن��داء
حمي��د ( 24عام��اً) ظاه��رة الط�لاق املبك��ر ناجتة عن
�ضغط الأه��ل "زواج الإك��راه" �أو زواج الق�صر ،لذلك
عندم��ا يتم �إط�لاق برامج توعية يج��ب �أن تكون الفئة
امل�ستهدفة هي الأهل.
عر���ض خطي��ب والء عليه��ا الت�سجيل للح�ص��ول على
رخ�ص��ة ال��زواج ،لكنه��ا رف�ض��ت لأنه��ا ال حتت��اج من
يوجهه��ا لإدارة �أ�سرته��ا امل�ستقبلي��ة "و�أنا قادرة على
�إجناح حياتي الزوجية دون دورات تدريبية".

"نريد كبح جماح الطالق"

م��ن من�صته رئي�س��اً ملجل���س الق�ضاء الأعل��ى يف قطاع
غ��زة ،يعت�بر ح�س��ن اجلوج��و �أن اله��دف م��ن تل��ك
الرخ�ص��ة "هو كبح جماح الطالق"� ،أي �إيقاف الأعداد
املتزايدة من هذه احلاالت.
يق��ول اجلوج��و يف حديث��ه لـ"احل��ال" �إن قط��اع غزة
"يع��اين م��ن ارتفاع ملحوظ يف ن�سب��ة الطالق املبكر،
وه��و ما يعني انعدام اخلربة احلياتية" ،لكنه �أقر ب�أن
بع���ض هذه احلاالت من الط�لاق نتيجة "�ضغط الأهل
عل��ى الفت��اة لقب��ول ال��زواج ،وه��ذا ي�سبب له��ا القلق
والتوتر ،ما ينهي هذه العالقة ب�شكل مبكر".

قد ت�صبح الرخ�صة �إلزامية

كم��ا يعت�بر رئي�س جمل���س الق�ض��اء الأعلى بغ��زة �أن
الت�س��رع يف املوافق��ة على الزواج "هرب��اً من العنو�سة
و�صون��اً ل�شرف الفتاة" دون الت�أكد من االن�سجام التام
بني ال�شاب والفت��اة املقبلني على الزواج ،ي�ؤدي غالباً
�إىل حدوث الطالق.
وي�ضي��ف �أن انط�لاق "م��ودة" خط��وة جتريبي��ة غري
�إلزامي��ة للإ�سه��ام يف احل��د م��ن ارتفاع ن�س��ب الطالق
بني الأزواج بقدر الإم��كان وم�ساهمة يف حتقيق الأمن
املجتمعي ،م�شري ًا �إىل �أن��ه �إذا �أثبتت التجربة فاعليتها
ف�سيل��زم جمي��ع ال�شب��ان والفتي��ات باحل�ص��ول عل��ى
رخ�ص��ة للزواج ،خ�لال الأعوام القليل��ة القادمة للحد
من وقوع الطالق م�ستقب ًال
ويب�ين اجلوجو �أن امل�ش��روع يرم��ي �إىل حتقيق جملة
من الأه��داف هي توعي��ة الأجيال مه��ارات اال�ستقرار
الأ�س��ري والتقليل م��ن ن�سب الطالق واحل��د من �آثاره
ون�شر الثقاف��ة احلقوقية الأ�سري��ة وحتقيق ال�سعادة
الأ�سرية.
ولإغ��راء ال�شبان العازمني على ال��زواج ،يذكر رئي�س
جمعي��ة تي�س�ير ال��زواج والتنمي��ة �أده��م البلعوج��ي

�أن امل�ش��روع جم��اين ،بل �سيق��دم الهداي��ا للم�شرتكني،
مو�ضح��اً �أن طبيع��ة امل�ش��روع ه��ي العم��ل م��ن خالل
الدورات الت��ي �ست�شمل خم�سة لقاءات بخم�سة حماور
ه��ي ال�شرع��ي والقان��وين ،النف�سي ،الرتب��وي ،الطبي،
واالقت�صادي مع مدربني متخ�ص�صني.

م�شروع قدمي جديد

وح�سب البلعوجي ،ف�إن ه��ذه الفكرة جديدة يف غزة
ولكنها "قدمية يف دول �أخ��رى مثل ماليزيا و�إيطاليا،
ومت االط�لاع عل��ى جتربته��م ،م��ع الأخ��ذ باالعتبار
خ�صو�صي��ة كل جمتم��ع ،وقد حققت ه��ذه امل�شاريع
ن�سب��ة جناح كبرية �أدت �إىل تدين ن�سب الطالق ب�شكل
ملح��وظ وامل�ساعدة يف حتقيق ال�سعادة واال�ستقرار

الأ�س��ري" ،عل��ى حد قول��ه .ويتكون امل�ش��روع ،كما
�أو�ض��ح رئي�س اجلمعي��ة ،من مرحلت�ين �أ�سا�سيتني:
الأوىل مدتها عام من تاريخ البدء بامل�شروع ،وت�شمل
دورات تدريبية ،يرتتب عليها ت�أهيل مُدربني قادرين
عل��ى الإب��داع والت�أث�ير ،وتدري��ب �أزواج حديث��ة
العقود ،يتم �إغرا�ؤها بالدورة من خالل جوائز قيمة،
وتقييم النتائج.
�أم��ا املرحل��ة الثانية ،فيت��م فيها تعمي��م امل�شروع على
جمي��ع حمافظات غ��زة ب�ش��كل ر�سمي ،لي�صب��ح "�أحد
الأركان الت��ي ال ميك��ن عق��د ال��زواج �إال ب��ه ،كفح���ص
الثال�سيمي��ا ،وتفعي��ل �أدوات �أخ��رى ،لن�ش��ر التوعي��ة
الأ�سرية ،مثل مكات��ب ا�ست�شارية معتمدة من اجلهات
امل�شرفة على الربنامج".
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"رجعوا التالمذة" ..بريزيت يف ذاكرة طالبها

من املتحف الفل�سطيني*
�صديقات يف جولة على
الدراجات الهوائية يف
�أريحا1960 ،
من �ألبوم نادية ميخائيل عبو�شي
© املتحف الفل�سطيني
تن�شر احلال يف كل عدد �صورة بالتعاون
مع املتحف الفل�سطيني� ،أحد �أهم م�شاريع
م�ؤ�س�سة التعاون ،الذي �سيفتتح يف بلدة
بريزيت يف � 18أيار .2016

�أهال بال�سينما التجارية!
سعيد أبو معال

مجد حمد*
كانت جامعة بريزيت �سابقاً كلية ،حرمها القدمي بني �شوارع
بل��دة بريزي��ت ،وع��ام  1972حتولت م��ن كلي��ة �إىل جامعة
عريق��ة ،واقرتن حتولها جلامع��ة ببداية حراك طالبي قوي
جد ًا على ال�ساحة الفل�سطينية ،فارتبط ا�سمها با�سم جامعة
وعرفت بريزيت ب�أثرها يف املجتمع املحلي واملدين
ال�شهداءُ ،
وال�سيا�س��ي يف كافة �أرج��اء الأرا�ضي الفل�سطينية ،ويف ذات
العام كان ت�شكيل �أول جمل�س طلبة.
بتاري��خ غني بالتج��ارب يف �أروقة جامع��ة بريزيت ،وبعدد
خريجيه��ا الذي��ن �أبدع��وا بعد توزعه��م يف �أرج��اء الأر�ض،
بقي��ت هناك حركة لطالبها املتجددين على الأر�ض ،اختارت
خريج��ة الإع�لام يف جامع��ة بريزيت مل��ى غو�ش��ة �أن يكون
م�شروع تخرجها فيلما وثائقيا مدته خم�س وع�شرون دقيقة
يحك��ي تاريخ احلركة الطالبية يف جامعة بريزيت وتطورها
و�ص��و ًال �إىل الآن ،وعر���ض الفيل��م بح�ض��ور الع�ش��رات من
�أ�ساتذته��ا وطالبه��ا ي��وم ال�سب��ت بتاري��خ 2016\2\13
ب�إ�شراف مكتب اخلرجني يف قاعة التنمية بجامعة بريزيت.
يحك��ي الفيل��م ت�سل�س��ل الأح��داث الت��ي �أثرت عل��ى جامعة
بريزي��ت عل��ى ل�سان ع��دد م��ن �أع�لام احلرك��ة الطالبية يف
بريزي��ت يف فرتتهم .ويبد�أ الفيل��م بدعاية ب�سيطة فيها �صور
و�آراء خمتلف��ة لع��دد م��ن الطلب��ة ح��ول احلرك��ة الطالبية
املوج��ودة يف بريزي��ت الآن ،وت�سل�س��ل الفيل��م بداي�� ًة م��ن
�أول اجم��اع للحرك��ة الطالبية على مقاطع��ة كافة املنتجات
ال�صهيوني��ة عندم��ا كانت اجلامعة ما زال��ت كلية ،ثم بداية
ت�ش��كل جمل���س الطلب��ة يف  ،1972وعر���ض الفيل��م ت�سل�سل
احلرك��ة الطالبية عل��ى ل�سان عدد م��ن خريجيها والباحثني
فيها� ،سونيا منر ،ورم��زي ريحان �أول عميد ل�ش�ؤون الطلبة
يف اجلامع��ة ،وب�س��ام ال�صاحل��ي ع�ض��و جمل���س ال�شع��ب
الفل�سطين��ي وكان رئي�س��اً ملجل���س طلبته��ا ،1981-1979
وحممد ا�شتية ع�ضو اللجنة املركزية يف فتح ورئي�س جمل�س
طلبة بريزيت  ،1994-1992و�أ�سعد �سنقرط يف .1996
ع��دد طلب��ة بريزيت كب�ير ووجوده��م يف فل�سط�ين ظاهر يف
خمتلف املجاالت .لكن قالت خمرجة الفيلم ملى غو�شة" :كان
التح��دي ه��و �أن �أعمل عل��ى �أول فيلم يوث��ق تاريخ احلركة
الطالبي��ة يف اجلامع��ة ،اجلامعة لي�س لديه��ا �أر�شيف جممع
ع��ن احلرك��ة الطالبي��ة ،وجميع م��ا وجدته كان م��ن خارج
اجلامعة ولي�س من داخلها".
ُعر�ض الفيل��م كواحد من �سل�سلة ن�شاطات �سيقوم بها مكتب
اخلريج�ين يف اجلامع��ة ،ولي���س فقط على �صعي��د م�شاريع
التخ��رج و�إمنا ه��ي جمموعة من �أف�لام ون�شاطات �سنقدمها
من مكت��ب اخلريجني ،هكذا قال عنه �س��ري حرب من مكتب
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جميل �أبو �سعدة

�سري حرب

اخلريج�ين يف جامع��ة بريزي��ت الذي��ن �أ�ش��رف طاقمه على
عر���ض الفيل��م ،و�أكمل قائ ً
�لا" :من الالفت يف ه��ذا الفيلم �أنه
ي�ؤر�شف تاريخ احلركة الطالبية ،فر�أينا �أن خريجي احلركة
الطالبي��ة عالقته��م جميل��ة باجلامع��ة وممت��ع �أن يكون هذا
الفيل��م جزءا من بداية ل�سل�سة ن�شاطات متوقعة من املكتب،
والأه��م �أن يكون هذا باباً جدي��د ًا للتوثيق من اجلامعة"� ،إذ
ميك��ن �أن يكون التوثيق الحقاً هو وظيفة من وظائف عمادة
�ش�ؤون الطلبة لقربها من احلركة الطالبية.
و�أك��د املتحدث��ون بالكلمات قب��ل الفيلم ،وه��م املخرجة ملى
غو�شة ،وم�س�ؤولة مكتب اخلريجني وجدان فراج ،ويو�سف
الكرم��ي رئي�س جمل���س طلبة بريزيت احل��ايل� ،أهمية العمل
على توثيق تاريخ احلركة الطالبية ب�شكل �أو�سع و�آين".
قال��ت مل��ى غو�ش��ة �إن ه��ذا العم��ل هو ج��زء من م��ادة �أكرب
ح�صلته��ا خ�لال البحث ،وع��ن نيتها يف تو�سي��ع العمل على
�أر�شف��ة احلرك��ة الطالبي��ة �أك��دت الرغبة يف تو�سي��ع العمل
والتعمق �أكرث خا�ص ًة يف حال توافر دعم �أكرب لها وم�ساعدة
لال�ستم��رار لتوثي��ق جوان��ب خمتلفة م��ن العم��ل للحركات
الطالبية.
جمي��ل �أب��و �سع��دة �أ�ست��اذ الأحي��اء يف جامع��ة بريزي��ت
وخريجه��ا وم��ن البارزين يف الن�شاط الطالب��ي يقول �إن هذا
الفيلم بداية جميلة وموفقة ولكنه البداية ،ويكمل" :بالرغم
م��ن جمال الفيل��م �إال �أنه يحتاج تو�سي��ع لإظهار جانب �أكرب
و�أو�س��ع من نط��اق عمل احلركة الطالبي��ة �سابقاً ،فاالعتماد
عل��ى احلراك الطالبي يف بريزيت مل يكن فقط على امل�ستوى
ال�سيا�س��ي ،ومل يك��ن الأثر فقط �ضد االحت�لال ،فبالرغم من
املقاوم��ة ،كان لنا دور اجتماعي �أ�سا�س��ي ،فمث ًال حني كانت
هن��اك م�شاكل �أحياناً يف بع�ض الق��رى النائية كانوا يلج�أون
لطلب��ة بريزيت ،و�أي�ضاً �أن�ش�أنا بنكاً للدم فمن كان ُيجرح كنا
نعطي��ه جزء ًا م��ن ح�صة طلبة جامع��ة بريزيت من وحدات
الدم النادرة ،فكان عم ًال �سيا�سياً �صحياً جمتمعياً وطنياً".

ملى غو�شة

جمعت ملى م��واد عن احلركة الطالبية يف بريزيت منذ فرتة
بدايته��ا يف ال�سبعينات وحتى  ،2014وظهر يف الفيلم تركيز
عل��ى فرتة م��ا قب��ل الت�سعينيات ،وبررت�� ُه ملى قائل��ة�" :إذا
حدث تو�س��ع للفيلم ف�س�أعالج اجلوانب الت��ي مل �أركز عليها
وه��ي ف�ترة الت�سعيني��ات وم��ا بعده��ا ،وتظهر فيه��ا درجة
ثب��ات وانخفا���ض يف درجة ن�شاط وت�أث�ير احلركة الطالبية
يف بريزيت وقتها ،ورمبا كان �سيظهر الفرق لو ت�ضمن الفيلم
عام  ،2015ول��و �شملت هذا العام ل��كان اختلف بال�ضرورة
القرتانه باختالف الو�ضع خا�صة مع هبة القد�س".
م��ع اخت�لاف الو�ض��ع ه��ذا الع��ام ،ي��رى يو�س��ف الكرمي،
رئي���س جمل���س الطلب��ة احل��ايل يف جامعة بريزي��ت� ،أن هذا
الفيلم خطوة مهم��ة لفتح باب التوثيق ،و�أنه من ال�ضروري
املبا�ش��رة يف التوثيق ب�شكل �أكرب و�أعمق يف الفرتة احلالية:
"نح��ن م��ا زلنا قريبني ن�سبياً م��ن ال�سبعينيات ،ولكن بعد
خم�سني عاما �سيختلف الو�ضع".
وكن��وع �أب�سط م��ن الت�أريخ يكمل يو�سف" :هن��اك فع ًال عدد
م��ن احل��ركات الطالبي��ة تعمل على حف��ظ وت�أري��خ �أعمالها
�إلكرتوني��اً ،فف��ي الف�ترات املا�ضي��ة� ،شه��دت اجلامع��ة
اقتحامات من اجلي���ش الإ�سرائيلي ،ف�أدركت الكتل الطالبية
�ض��رورة �أر�شف��ة وحف��ظ �أعماله��ا كامل�� ًة ،فجمي��ع الكت��ب
والوقف��ات الت�ضامني��ة وال�ص��ور والفيديوه��ات والكلم��ات
حمفوظ��ة ،ومن املهم �أن نتذكر �أنه بعد فرتات �سيكون هناك
�أنا�س ال يعرفونن��ا ب�أ�سمائنا ولكن �سيدركون �أن هناك طالباً
عمل��وا يف جمل�س الطلبة ويقودون��ه باجتاه م�صالح الطالب
والوطن".
احل��راك الطالبي الوا�سع يف جامعة بريزي��ت يقول البع�ض
�إن��ه انعكا�س لل�ش��ارع الفل�سطيني ،ويبق��ى التوثيق بالكلمة
وال�صورة وال�صوت �شك ًال مهماً من فهم التاريخ.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

بعي��دا عن جدل املئة �شيقل التي فر�ضها القائمون
على عر�ض فيلم "يا ط�ير الطاير" �أو "املحبوب"
للمخ��رج الفل�سطيني هاين �أب��و �أ�سعد ،التي �أثارت
ا�ستياء قط��اع عري�ض من اجلمه��ور الفل�سطيني،
وبعيدا ع��ن �أمنيات وتوقعات هذا اجلمهور الذي
وق��ف و�سان��د بط��ل الفيل��م الفنان حمم��د ع�ساف
عندم��ا كان يف برنام��ج امل�سابق��ات ال�شه�ير عل��ى
قن��اة "�أم ب��ي �س��ي" ،وبعي��دا عن م��دى �إخال�ص
ال�سيناريو ومن ثم الإخراج لق�صة الفنان ال�صاعد
وحج��م ما هو غري حقيقي يف ق�صة الفنان ع�ساف،
وبعي��دا ع��ن ت�صني��ف الفيل��م �أكان �س�يرة ذاتية
لفنان �صاعد �أو حكاية روائية لق�صة ذات الفنان،
وهي باملنا�سبة جميعها مو�ضوعات فنية ت�ستحق
الدرا�س��ة واالهتم��ام نقا�شا وح��وارا فنيا وثقافيا
فل�سطيني��ا وعربيا �أي�ضا؛ الأهم ه��و بزوغ بوادر
ظاه��رة �أول �سينما جتارية فل�سطينية ،وهي ذات
ال�سينما التي عرفت دوم��ا على �أنها �سينما ق�ضية
�أو �سينما فنية �أو �سينما مهرجانات ونقاد وبالتايل
مل تك��ن طوال تاريخه��ا الطويل �سينم��ا تلقي باال
ل��دور العر���ض ،ومل ت�ض��ع يف اعتباره��ا �شب��اك
التذاك��ر �أو ال�صاالت �أو املكا�س��ب التي �سيحققها
املنتجون.
ذل��ك الأمر ال��ذي نظر له م��رارا على �أن��ه عيب يف
ال�سينم��ا الفل�سطينية وه��و ما كان يجعل من �أكرث
انتاجاتها قوة و�إبداعا وعمقا ال تعر�ض للجمهور
يف ال�سينم��ات وال تلقي له��ا الف�ضائيات باال ،بينما
تت�شبث بعر�ض الأفالم التجارية الرديئة.
�إن املتاب��ع حلال��ة ال�سينم��ا الفل�سطيني��ة يجد ان
هناك مزية يف هذا الفيلم بعيدا عن تقييمه النقدي
�أو ج��دل النا���س ح��ول م�ضمون��ه وم��دى دقت��ه،
فاملمي��ز يف ه��ذا الفيل��م يتمثل يف كون��ه ميهد لنوع
�آخر من االفالم الفل�سطينية وهي الأفالم جتارية.
وه��ذا الفيلم ال��ذي يتواجد يف ال�ص��االت العربية
الي��وم يب�ش��ر مبوج��ه جدي��دة م��ن الأف�لام
الفل�سطيني��ة التي توقع ب�إم�ضاء خمرج فل�سطيني
يع��رف كي��ف يخت��ار مو�ضوعات��ه ،فقد مه��د �أبو
�أ�سع��د يف ه��ذا الفيل��م يف �إع��ادة التفك�ير يف �شباك
التذاكر بفيلم "عمر" (.)2013
هذا التحول يف ال�سينما الفل�سطينية يجب �أن يثري
جمموعة كبرية م��ن الأ�سئلة ،كما �أنه حتول غري
م�ضم��ون ،فهل ميكن املراكم��ة عليه ليكون مبثابة
ظاه��رة �أو موج��ة �إىل جانب املوج��ات التي مرت
به��ا ال�سينما الفل�سطينية طوال تاريخها وجتارب
خمرجيها من الثورية و�صوال �إىل املوجة اجلديدة
يف ال�سينما الفل�سطينية؟
رغ��م مواقف��ي م��ن ال�سينم��ا التجاري��ة عموم��ا،
�إال �أنن��ي �أرح��ب به��ذا الن��وع على اعتب��ار �أن اي
�سينم��ا ال ب��د و�أن تك��ون فيه��ا الأف�لام التجارية،
وه��ي �أفالم عل��ى الأق��ل تذهب ل�ص��االت العر�ض
وبالت��ايل اجلماه�ير العري�ض��ة .كما �أن��ه ال ميكن
الوق��وف �أم��ام ه��ذا التوج��ه الطاغ��ي يف عم��وم
نتاج��ات ال�سينما ،لكن ما ميكن الوقوف �أمامه هو
�أي �سينم��ا ال حترتم اجلمه��ور مهما كانت طبيعة
ه��ذا اجلمهور ،والتجربة املاثلة ب�ين �أيدينا تبدو
ذاهب��ة يف منزل��ق الت�ساه��ل والرته��ل وال�ضع��ف
الفني ،واال�ستغالل.
نع��م ،نق��ول �أه�لا و�سه�لا بال�سينم��ا التجاري��ة
الفل�سطيني��ة ،فق��د �أ�صب��ح هن��اك م��ا �سيع��رف
بال�سينما الفل�سطينية التجارية.

16

«الحال»  -العدد  - 125السنة العاشرة

ال�سبت  2016/2/27املوافق  18جمادى الأوىل  1437هـ

دورات املركز 2016
دورات التلفزة

دورات ال�صحافة واالعالم اجلديد
ا�سم الدورة

الفئة امل�ستهدفة

عدد
ال�ساعات
التدريبية

املكان

الشهر

اعداد التقارير االقت�صادية

ال�صحافيون الراغبون
يف التخ�ص�ص بال�صحافة
االقت�صادية

30

مركز تطوير
االعالم/
غزة

شباط

ا�سم الدورة

الفئة امل�ستهدفة

عدد ال�ساعات
التدريبية

املكان

ال�شهر

دورة �إدارة غرفة التحكم

املخرجون
وم�ساعدو االخراج
وامل�صورون وفنيو
املونتاج ومهند�سو
وفنيو البث

� 30ساعة تدريبية
(مع انتاج حلقة يف
اال�ستوديو)

مركز تطوير
الإعالم يف جامعة
بريزيت

�شباط

دورة اعداد التقارير
التلفزيونية

مرا�سلو التلفزيونات

30

مركز تطوير
االعالم /غزة

�آذار

فنون الت�صوير واال�ضاءة

امل�صورون وفنيو
اال�ضاءة يف
التبفزيونات

40

مركز تطوير
االعالم /غزة

ني�سان

�صناعة االفالم الوثائقية

�صانعو افالم
وخمرجون
وم�صورون وفنيو
املونتاج التلفزيوين

90

مركز تطوير
االعالم /غزة

ت�شرين
الأول

األسبوع الثالث :أخالقيات
اإلعالم ومدونات السلوك
المهنية

دورة الوم�ضات التلفزيونية
– T.V Spots
بالتعاون مع هيئة مكافحة
الف�ساد

حمررون ومعدون
وم�صممو دعاية
واعالن

30

مركز تطوير
الإعالم يف جامعة
بريزيت

�أيار

دورة الت�صوير التلفزيوين

املخرجون وم�ساعدو
املخرجني وامل�صورون
املتبدئون وفنيو
املونتاج

� 30ساعة تدريبية

مركز تطوير
الإعالم يف جامعة
بريزيت

�آب

املخرجون وم�ساعدو
دورة املونتاج التلفزيوين
املخرجني وفنيو
(مطلوب كتابة الربامج املنوي
املونتاج
التدريب عليها)

� 30ساعة تدريبية

مركز تطوير
الإعالم يف جامعة
بريزيت

ت�شرين
الأول

� 18ساعة

مركز �إعالم
النا�صرة

�أيار

تقارير تلفزيونية متقدمة

مرا�سلون

التاريخ

الدورة

مكان االنعقاد

عدد ال�ساعات
التدريبية

مشروع التثقيف االعالمي:

دورات النوع االجتماعي

األسبوع األول :وسائل اإلعالم
االجتماعية -االستراتيجية
واألدوات
األسبوع الثاني :التعبئة
والمناصرة في وسائل اإلعالم

ا�سم الدورة

الفئة امل�ستهدفة

عدد ال�ساعات
التدريبية

املكان

التغطية االعالمية الآمنة
لق�ضايا النوع االجتماعي

وحدات اجلندر يف
امل�ؤ�س�سات االمنية
والوزارات والهيئات

30

مركز تطوير
االعالم

�آذار

التثقيف القانوين يف النوع
االجتماعي

حمررون ومر�سلون
من املرئي وامل�سموع
واملكتوب وااللكرتوين

30

نقابة
ال�صحافيني

ني�سان

التثقيف القانوين يف النوع
االجتماعي

حمررو ومرا�سلو و�سائل
االعالم املحلية

30

مركز تطوير
االعالم /غزة

�آب

6

مركز �إعالم
النا�صرة

�آب

ا�سم الدورة

الفئة امل�ستهدفة

عدد ال�ساعات
التدريبية

املكان

ال�شهر

الق�صة الإذاعية

الإذاعيون العاملون يف الإذاعات
املحلية

� 30ساعة
تدريبية (مع
انتاج ق�صة
اذاعية)

مركز تطوير
الإعالم
يف جامعة
بريزيت

�آذار

برامج اجلمهور

مقدمو ومعدو الربامج
ال�صباحية املوجهة للجمهور
وتتعامل مع م�شاكلهم وق�ضاياهم

� 30ساعة
تدريبية

حمافظات
�شمال ال�ضفة

حزيران

فن التقدمي االذاعي

مقدمو الربامج والن�شرات يف
االذاعات املحلية

30

مركز تطوير
االعالم /غزة

ايلول

ال�سبوتات الإذاعية
بالتعاون مع هيئة
مكافحة الف�ساد

معدو وحمررو الربامج
وم�صممو الدعاية واالعالن
االذاعي

30

مركز تطوير
الإعالم /غزة

�أيار

30

30

التقارير ال�صحافية
جامعة بيت
حلم

�آذار

آذار

�إنتاج التقارير التلفزيونية
30

املمار�سات الف�ضلى للعمل ال�صحايف

ال�صحافيون العاملون يف
و�سائل االعالم

30

مركز تطوير
االعالم/
غزة

االنفوجرافيك يف ال�صحافة

ال�صحافيون واملحررون
وامل�صممون يف ال�صحف
واملواقع االلكرتونية

40

مركز تطوير
االعالم/
غزة

حزيران

اللغة العربية والنحو لل�صحافيني

حمررو ومقدمو ومرا�سلو
مواقع و�سائل االعالم

30

مركز تطوير
االعالم/
غزة

تشرين
الثاني

تقنيات التلفزيون

ني�سان

�أيار

الكتابة الإعالمية باللغة
الإجنليزية

ت�شرين الأول

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

مشروع التثقيف االعالمي:
األسبوع األول :وسائل اإلعالم
االجتماعية -االستراتيجية
واألدوات

األسبوع الثالث :أخالقيات
اإلعالم ومدونات السلوك
المهنية

الصحافيون المحليون
والخريجون الجدد،
والعاملون في
المنظمات غير
الحكومية ،وفي
الو ازرات والبلديات
من مدرسين وموظفي
اتصاالت

دورة يف الربامج الإذاعية

األسبوع األول :وسائل اإلعالم
االجتماعية -االستراتيجية
واألدوات
األسبوع الثاني :التعبئة
والمناصرة في وسائل اإلعالم

جنني
30

ال�صحافة االقت�صادية:
اخلرب واملقابلة والتقرير
االقت�صادي

األسبوع الثاني :التعبئة
والمناصرة في وسائل اإلعالم
األسبوع الثالث :أخالقيات
اإلعالم ومدونات السلوك
المهنية

كانون الأول

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

30
ال�صحافة الريا�ضية:
اخلرب واملقابلة والتقرير
الريا�ضي
الصحافيون المحليون
والخريجون الجدد،
والعاملون في
المنظمات غير
الحكومية ،وفي
الو ازرات والبلديات
من مدرسين وموظفي
اتصاالت

كانون الثاين
2017

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

30
بيت حلم
30

دورة للعاملني يف دوائر

30

�إعالم منظمة التحرير الفل�سطينية:

مشروع التثقيف االعالمي:
األسبوع األول :وسائل اإلعالم
االجتماعية -االستراتيجية
واألدوات

ت�شرين الثاين

مركز تطوير الإعالم /جامعة
بريزيت

30

30

مشروع التثقيف االعالمي:

األسبوع الثالث :أخالقيات
اإلعالم ومدونات السلوك
المهنية

دورات االذاعة

الصحافيون
المحليون والخريجون
الجدد ،والعاملون
في المنظمات غير
الحكومية ،وفي
الو ازرات والبلديات
من مدرسين وموظفي
اتصاالت

أيار

األسبوع الثاني :التعبئة
والمناصرة في وسائل اإلعالم
ال�شهر

تعامل الإعالم العربي مع
الق�ضايا اجلندرية

دورات طلبة بكالوريو�س
الإعالم يف جامعة بريزيت

الصحافيون المحليون
والخريجون الجدد،
والعاملون في
المنظمات غير
الحكومية ،وفي
الو ازرات والبلديات
من مدرسين وموظفي
اتصاالت

30
30

مركز
تطوير
اإلعالم/
جامعة
بيرزيت

عنوان الدورة

مكان االنعقاد

عدد ال�ساعات

الناطق الإعالمي (امل�ستوى الثاين)

مركز تطوير الإعالم
جامعة بريزيت

30

30
18

الكتابة ال�صحافية املتقدمة

مركز �إعالم
النا�صرة

حزيران

املقاالت املن�شورة يف هذا العدد من " احلال" تعرب عن وجهة نظر كاتبيها
هيئة التحرير:

اإلخراج :عا�صم نا�صر

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

رسم كاريكاتوري:

محرر مقيم:

رئيسة التحرير :نبال ثوابتة

�صالح م�شارقة

مراد دراغمة
التوزيع:

ح�سام الربغوثي

هيئة التأسيس:

عارف حجاوي
عي�سى ب�شارة
نبيل اخلطيب
وليد العمري

ت�صدر عن:

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