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�سالم العال

ً
مربوطا �إىل الوراء ،وتهز ر�أ�سها حال انتهت
عال من بلدنا ،عمرها � 40سنة ،وفوقها ب�ضع �سنني .وهي جميلة وت�ضع منديلها الأ�سود بطريقة اجلدات،
من ربطه؛ لتت�أكد �أنه يف الو�ضع الذي تريده.
عال ال تفهم يف ال�سيا�سة ،كما تقول� ،إال �أنني �أراقبها �إذا قالت و�إذا غ�ضبت و�إذا طالبت و�إذا �سخرت ،و�أدرك �أنها تفهم ال�سيا�سة متام الفهم.
ع�لا تق��ول بب�ساطة الأمهات :ال �أريد �أن �أخاف �إذا منت �أو �صح��وت �أو خرجت �أو دخلت� .أريد قرب خماويف مرة واحدة و�إىل الأبد .و�أريد �سالمًا ي�ضع
قبالته على وجنتنا م�سا ًء ليقول لنا :ت�صبحون على وطن ،وطن فيه نحن ب�أمان ..فقط ب�أمان.
رئي�سة التحرير
ال�سبت  2016/4/2املوافق  24جمادى الآخرة  1437هـ

� 16صفحة

املبادرة الفرن�سية ..حماولة لتحريك عملية ال�سالم املتكل�سة
منتصر حمدان
ت�أتي معركة �إخراج املبادرة الفرن�سية التي طرحت للتداول يف �إطار حماولة البحث عن حمطة
جديدة من �أجل �إحياء عملية ال�س�لام "املتكل�سة" منذ �سنوات ،وت�شتد و�سط حماوالت حلرف
م�سارها ،حيث بات الغو�ص يف بحث املقرتحات الفرن�سية والت�شاور حولها بد ًال من "املبادرة"
يعك���س حال��ة تخبط دبلوما�س��ي و�سيا�س��ي على امل�س��توى الدويل ،بع��د الإعالن الفل�س��طيني
الر�س��مي املوافقة على املبادرة الفرن�س��ية لعقد م�ؤمتر لل�س�لام ،وا�شرتاط االعرتاف الفرن�سي
الدراماتيكي بالدولة الفل�سطينية يف حال ف�شل هذا امل�ؤمتر يف حتقيق نتائجه.
القيادة الفل�س��طينية �أعلنت يف وقت �س��ابق التزامها مبا قدم من �أفكار فرن�س��ية من �ش���أنها
العم��ل عل��ى �إط�لاق عملية ال�س�لام وب��دء املفاو�ض��ات لإنهاء االحت�لال ،و�إقام��ة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة واملتوا�صلة جغرافيًّا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س �ضمن
مفهوم حل الدولتني ،يف حني ان مواقف ا�سرائيلية وامريكية عار�ضت مثل هذه االفكار او
حتى عقد م�ؤمتر دويل لل�سالم ،م�شككة يف فاعلية التم�سك بحل الدولتني يف الفرتة الراهنة.
وتتحمل الإدارة االمريكية كامل امل�س���ؤولية عن �إخفاق عملية ال�س�لام يف الو�صول �إىل
نهايته��ا وفق م��ا مت االتفاق علي��ه يف م�ؤمتر مدريد وم��ا تبعته من اتفاقيات �سيا�س��ية
باقام��ة دولة فل�س��طينية وعا�ص��متها القد�س ،وت�س��عى حاليًّا بكل جهدها و�ض��غوطها
ال�سيا�س��ية واملالي��ة وا�س��تخدام النف��وذ ،لتحوي��ل م��ا �أطل��ق عليه��ا ا�س��م "املبادرة
الفرن�سية"� ،إىل جمرد حقنة وهمية كونها تدرك �أن عقد م�ؤمتر �سالم جديد يعني ف�ضح
عورتها ازاء ممار�س��تها االنحياز اخلفي والعلني ل�صالح االحتالل وكيانه املتج�سد يف
دولة ا�س��رائيل ،كما انها تدرك �أن جناح عقد مثل هذه امل�ؤمتر ي�س��اهم يف حترير عنق
عملية ال�سالم من قب�ضة االمريكيني ل�صالح تدويل رعاية عملية �سالم حقيقية وجدية
تنهي االحتالل وحتقق االهداف الوطنية امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني.
ويرى امني عام املبادرة الفل�سطينية ،د .م�صطفى الربغوثي� ،أن هناك تراجعا حقيقيا
من قبل الفرن�س��يني عن طرح املبادرة والقبول بفكرة تغري م�سارها للحديث عن �أفكار
ومقرتحات ،وبالتايل الرتاجع ال�ض��مني عن فكرة االعرتاف بالدولة الفل�سطينية بعيد
عق��د امل�ؤمت��ر الدويل الذي تقرتحه فرن�س��ا ،وق��ال" :الهدف الفل�س��طيني من وراء عقد
امل�ؤمت��ر لل��دويل لل�س�لام هو انه��اء االحت�لال ونيل اعرتاف فرن�س��ا به��ذه الدولة ،لكن
هن��اك تراجع وا�ض��ح من قبل الفرن�س��يني باحلديث عن �أن مو�ض��وع الدولة �س��يكون
حمط تفاو�ض اجلانبني الفل�س��طيني واال�سرائيلي� ،إ�ضافة �إىل تراجعهم عن االعرتاف
الدراماتيكي بالدولة الفل�سطينية يف حال ف�شل امل�ؤمتر".
◄التتمة 13

لقاء متوقع بني الطرفني يف �أبريل

ك��������ي��������ف ط����������������وت ح��������م��������ا���������س خ����ل���اف��������ات��������ه��������ا م������������ع م�������������ص������ر؟
نادر الصفدي

حاول��ت حرك��ة حما�س من خ�لال زي��ارة وفدها املفاجئ��ة �إىل القاه��رة تدارك
اخلالف��ات الت��ي تفجرت بعد اتهام وزي��ر الداخلية امل�ص��ري ال�صريح للحركة
بال�ضل��وع يف اغتي��ال النائب الع��ام ال�سابق ،فكيف طوت حما���س خالفاتها مع
م�صر؟
جه��د حما���س لل�سيط��رة على التوت��ر مع م�ص��ر قبل و�صول��ه نقطة الالع��ودة جاء
بتدخل عربي كبري ،خا�صة من ال�سعودية ،حيث �صرح �أحد قادة احلركة ب�أن خادم
احلرمني امللك �سلمان تدخل �شخ�صياً لل�سماح لوفد حما�س بالتوجه �إىل القاهرة.
وخالل ثالثة لقاءات "�سرية" عُ قدت بني وفد حما�س وامل�س�ؤولني يف جهاز املخابرات
امل�ص��رية ،مت بحث ملفات� ،أبرزها "العالقة بني حما�س وم�صر ،وح�صار قطاع غزة
و�إعماره ،وامل�صاحلة ،ومعرب رفح".
بدوره� ،أو�ض��ح زياد الظاظا ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س لـ "احلال"� ،أن
حركته توجهت "�إىل القاهرة ،لو�ضع امل�س�ؤولني امل�صريني يف �صورة موقف احلركة
جتاه م�صر ،و�سيا�ستها يف التعامل مع �ش�ؤون �أي دولة عربية".
وق��ال الظاظ��ا" :الزي��ارة كان��ت خط��وة يف غاي��ة الأهمية ،قب��ل و�ص��ول العالقات بني
اجلانبني لطريق م�س��دود ،خا�صة �أن الإعالم امل�صري ا�ستغل اتهامات وزارة الداخلية

�ضد حما�س ،للت�شهري باحلركة وقلب احلقائق وتهييج الر�أي العام �ضدها".
كم��ا �أو�ض��ح �أن "اللق��اءات الثالث��ة الت��ي عُ ق��دت يف القاه��رة كان��ت �إيجابي��ة جد ًا،
وا�س��تطاعت حما�س تو�ض��يح وجهة نظرها للجانب امل�صري� ،س��واء بالنفي القاطع
لتدخلها بال�ش�ؤون امل�ص��رية الداخلية� ،أو تهمة م�شاركتها يف اغتيال النائب امل�صري
بركات".
ولف��ت الظاظا �إىل �أن "ملفات �أخرى مت بحثها يف القاهرة ،ومنها امل�ص��احلة الداخلية
املتعرثة مع حركة فتح والتي تتو�سط فيها القاهرة ،وت�سهيل تنفيذ م�شاريع الإعمار
يف قطاع غزة ،و�سبل حتريك اجلهود الر�سمية لإعادة فتح معرب رفح الربي".

�صفحة جديدة

وح�س��ب الظاظ��ا ،ف���إن "اجلان��ب امل�ص��ري تفه��م كليًّ��ا موق��ف حركت��ه ،واللقاءات
ا�ستطاعت �أن تفتح �صفحة جديدة يف العالقات بني حما�س وم�صر ،مبا يخدم الق�ضية
وامل�ش��روع الوطني الفل�سطيني ،وخا�ص��ة قطاع غزة ،و�سبل التخفيف من احل�صار
الذي يتعر�ض له للعام العا�شر على التوايل".
وب�س���ؤال "احلال" حول و�ض��ع م�ص��ر �ش��روطاً على حما�س مقابل حت�سني العالقة،
رف���ض الظاظ��ا فكرة احلديث عن �أي �ش��روط و�ض��عت على طاولة النقا���ش ،م�ؤكد ًا
�أن اللق��اء كان "�أخوي��اً و�إيجابي��اً ،و�أن الأيام املقبلة �ست�ش��هد انفراجة يف العالقات،

و�أن االت�صاالت ال�سيا�سية والأمنية �ستتوا�صل مع م�صر ،حلل �أي خالفات قائمة �أو
حماوالت لتعكري �صفو العالقة التي بنيت من جديد بعد الزيارة الأخرية للقاهرة".
وعل��ق رئي�س وفد حما�س للقاهرة ،مو�س��ى �أب��و مرزوق ،بالقول �إنه��ا "زيارة لها ما
بعدها" .ما ي�ش�ير �إىل حت�سن العالقات بني الطرفني بعد �أ�شهر من القطيعة والتوتر،
بينما يبقى الرهان على ترجمة ذلك فع ًال.
ومبجرد �أن انتهت االجتماعات التي عقدت يف مقر املخابرات امل�ص��رية� ،أ�صدر خليل
احلية ع�ض��و املكتب ال�سيا�س��ي للحرك��ة بياناً �أكد فيه اخلطوط العري�ض��ة التي تهم
م�ص��ر ،ويف مقدمته��ا احلفاظ عل��ى الأمن امل�ص��ري ،و�إدانة االغتياالت ال�سيا�س��ية،
خ�صو�ص��اً اغتي��ال النائ��ب العام ه�ش��ام بركات الذي يع��د تغري ًا مفاجئ��اً يف مواقف
حما�س جتاه م�صر ،مع مطالبة بالتخفيف من معاناة قطاع غزة ،من خالل فتح معرب
رفح.
و�ش��دد احلية على �أن حركته "لن ت�س��مح ب�أي حال �أن ينطلق من غزة ما ي�ض��ر ب�أمن
م�ص��ر و�ش��عبها" ،قائ ًال" :ن�ؤكد واجبنا جتاه حماية احلدود بني قطاع غزة وم�صر،
واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة يف �سبيل ذلك" ،يف �إ�شارة �إىل ملف �سيناء الأمني.
لك��ن دبلوما�س��ياً م�ص��رياً "مطلع��اً" على نتائ��ج لقاءات حما���س يف القاه��رة ،قال �إن
"حديث حما�س الكبري عن �أن اللقاء كان �إيجابياً مع امل�س�ؤولني يف جهاز املخابرات
امل�صرية� ،أمر مبالغ فيه".
◄التتمة 13
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ميناء غزة ومطارها ..هدف �إن�ساين �أم �إ�سرائيلي؟

مي أبو حسنين
كل م��رة تتج��دد فيه��ا الأحادي��ث ع��ن �س��ماح �إ�س��رائيل ببناء
مط��ار وميناء يف غزة ،يختلف املحللون وال�سا�س��ة على حتديد
اله��دف ،هل ه��و �إن�س��اين للخروج من احل�ص��ار� ،أم �إ�س��رائيلي
لعزل غزة وجعلها دولة منف�صلة؟
يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي �أك��رم عطا اهلل �إن الوحدة بني
ال�ض��فة وغزة تال�شت مع الزمن ،معترب ًا �أن احلديث عن ميناء
ومطار يف ظل غياب الوحدة �سيعزز االنق�سام.
لك��ن عطا اهلل يرى ،يف حديث لـ"احلال"� ،أن "غزة �أمام خيارين
�أحالهم��ا مر :املطالبة مبين��اء ومطار باملعنى الإن�س��اين ولكنه
وطني��اً يف�ص��ل القطاع ،والآخ��ر �أال يقام مين��اء ومطار وتبقى
حماوالت الوحدة ،ولكنها تق�ضي على ال�سكان �إن�سانياً".
ويتف��ق �أ�س��تاذ العل��وم ال�سيا�س��ية يف جامع��ة الأزه��ر بغ��زة
�إبراهي��م �إبرا���ش مع ذل��ك قائ ًال "م��ا يجري من��ذ  2007وحتى
اليوم ي�ص��ب يف هذا االجتاه ،بعجز حكوم��ة الوفاق عن القيام
مبهامها ووجود حكومة �أمر واقع يف غزة" ،على حد قوله.
بدوره ،ينفي رئي�س حترير جريدة فل�سطني ،املقربة من حركة
حما���س م�ص��طفى ال�ص��واف ،ل��ـ "احل��ال" �أن "تك��ون احلركة
تنادي بخيار دولة غزة".
�أم��ا القي��ادي الب��ارز يف حرك��ة حما���س �أحمد يو�س��ف في�ص��ف
احلدي��ث عن م�ش��روع دولة غ��زة ب��ـ "االدعاء الذي ي��روج له
البع���ض" م�ؤك��د ًا �أن الفكرة غ�ير مطروحة من جان��ب قيادات
احلرك��ة ومفكريها .ويعتقد هذا القي��ادي البارز �أن غزة "متثل
مركز الثقل يف امل�شروع الوطني ،وبالت�أكيد ف�إن احلديث ير�سخ
ابتعاد غزة عن ال�ضفة ح�سب التفكري اال�سرتاتيجي ال�صهيوين،
ما يعني �ضياع الق�ضية".
وي�ؤك��د القي��ادي البارز يف اجلبهة ال�ش��عبية لتحرير فل�س��طني
كاي��د الغ��ول لـ"احل��ال" �أن "انف�ص��ال غ��زة عن ال�ض��فة هدف
�إ�س��رائيلي وق��د ا�س��تخدمت �أدوات عديدة لتكري�س��ه بالتدخل
لإنه��اء جه��ود امل�ص��احلة ،وابتع��اث ت��وين بل�ير وغ�يره م��ن
الأوروبيني لإيجاد حلول تخفف احل�ص��ار مقابل ثمن �سيا�س��ي
متمثل بهدنة م�شروطة".

ق�صور �أم ا�سرتاتيجية؟

وع��ن "خطورة املو�ض��وع" ،يقول الغ��ول �إنه��ا "تكمن يف عدم
ر�ؤية حما�س للأبعاد ال�سيا�س��ية من وراء املواقف الإ�سرائيلية
الكامنة ب�إغالقها تدريجياً املنافذ مع الأرا�ض��ي املحتلة عام 48
بالت��وازي م��ع �سيا�س��تها اال�س��تيطانية يف ال�ض��فة والتهويدية
يف القد���س وبالت��ايل تفر�ض الأم��ر الواقع با�س��تحالة قيام دولة
فل�س��طينية هناك وما تبقى من الكيان الفل�س��طيني فقط يف غزة
مهما كانت الت�سمية".
وي�ض��يف �أنه��ا "�س��تكون يف �إط��ار ح��ل �إقليم��ي ميك��ن بلورته
بت�س��ويات ب�ؤر ال�ص��راع يف املنطقة ،مع ن�سج �إ�سرائيل عالقات
تطبيعية مع دول عربية ما يوفر عوامل م�س��اعدة لل�ضغط على
الفل�سطينيني لتكري�س م�شروع الف�صل".

تربيرات املطار

من جانبه ،يعود �أحمد يو�س��ف وي�ؤكد �أن "�إن�شاء ميناء ومطار
ي�أتي يف �سياق البحث عن و�سائل للبقاء وال�صمود".
وي�ض��يف �أن "قناع��ة الإ�س�لاميني يف القط��اع مل تتغ�ير نح��و
امل�ش��روع الوطني بدولة فل�س��طينية م��ن النه��ر �إىل البحر لكن
م��ع تعقد الظروف الإقليمية والدولية مت القبول مرحلياً بدولة
على حدود ."67
فيم��ا يربر ال�ص��واف �إن�ش��اء مين��اء ومطار يف غ��زة ببقاء غزة
"بعيدة عن ح�صار �إ�سرائيل وح�صار م�صر" ،على حد قوله.
م��ن جانب��ه ،ي�ؤكد عط��ا اهلل �أن املخطط��ات الإ�س��رائيلية تتعلق
بالبع��د الدميغ��رايف منذ بداي��ة الثمانيني��ات وترجمت من خالل
م�س���ألتني تهجري يهود االحتاد ال�س��وفياتي �إىل الداخل وباملقابل
�إخراج غزة من ح�سابتها ما ي�ؤكد �أن م�س�ألة الف�صل خمطط لها".
بينما ي��رى ابرا�ش �أن �أي حديث عن حل ب�إن�ش��اء ميناء ومطار
ال بد �أن تفاو�ض عليه منظمة التحرير وال�س��لطة ولي�س حما�س
بطرق غري مبا�شرة بو�ساطة تركية �أو قطرية مع �إ�سرائيل.
ويختل��ف يو�س��ف مع ابرا���ش ب�ش���أن منظمة التحري��ر قائ ًال �إن
"املنظم��ة غري موجودة يف �س��احة الفعل بل �أ�ص��بحت جمرد

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

البديل؟

لكن ابرا�ش الذي �أع ّد �سل�سلة مقاالت بعنوان "ممكنة امل�ستحيل
وم�س��تحيل املمك��ن" �أن البدي��ل الوطن��ي لإجها���ض م�ش��روع
"دول��ة غزة" يكمن "ب�إعادة النظر يف كل اتفاقيات ال�س��نوات
املا�ض��ية بدء ًا من �أو�سلو �إىل االنق�س��ام لأنه ثبت �أن هناك خل ًال
ا�سرتاتيجياً لدى منظمة التحرير وال�سلطة وكذلك حما�س".
من جانبه ،يرى عطا اهلل �أن البديل يتمثل �إما بحل كل ال�سلطات
و�إعادة الأمور �إىل طبيعتها الأوىل بدون عبء ال�سلطة يف ال�ضفة

وغزة ،و�إما �إجراء انتخابات وت�شكيل نظام �سيا�سي موحد.
�أما ال�صواف في�ؤكد �أنه يتمثل ب�إعادة الوحدة لل�شعب من خالل
تنفيذ اتفاق امل�صاحلة و�إعادة ترميم منظمة التحرير.
وي�ش��دد يو�س��ف عل��ى �أن "النخبة تط��رح �أفكار ًا لكن ال�س��احة
ال�سيا�س��ية تخلو من رجل ر�ش��يد يعمل عل��ى �إحباط خمططات
االحتالل" ،منوها �إىل �أن "�أولوية خيار امل�صاحلة والذهاب �إىل
انتخابات ت�ؤدي لوحدة ال�صف".
بدوره ي�ؤكد الغول �أن "�إنهاء االنق�س��ام ب�شكل �سريع واالتفاق
على برنامج �سيا�سي يعيد االعتبار لطابع ال�صراع مع االحتالل
بتبن��ي كافة خيارات املقاومة حتت حك��م قيادة وطنية يجري
متثيلها يف �إطار املنظمة بعد بنائها ب�شكل دميقراطي".

حممد عليان ..حرقة على بهاء وعلى �شهداء القد�س املحتجزة جثامينهم
أمير حموري*
ت�أت��ي ق�ض��ية احتجاز جثامني ال�ش��هداء �ض��من �إط��ار العقاب
اجلماعي الذي ميار�س��ه االحتالل بحق �س��كان القد�س املحتلة،
فريف�ض ت�سليم جثامني ال�شهداء لعوائلهم ،وان قبل بالت�سليم،
ف�إنه يفر�ض �شروطا قا�سية تتمثل مبحدودية امل�شيعني وفر�ض
غرامة مالية عالية ت�صل اىل ع�شرات �آالف ال�شواقل ،ك�ضمانات
لعدم االخالل بالأمن خالل ت�شييع اجلثمان.
وال يقت�ص��ر العق��اب اجلماع��ي ال��ذي ميار�س��ه االحتالل بحق
عوائل ال�ش��هداء على احتجاز جثامني ابنائهم فح�س��ب ،بل �إنه
يحملهم م�س�ؤولية ا�ست�شهاد ابنائهم وميار�س بحقهم اجراءات
اجرامية من هدم للبيوت وا�ستدعاءات للتحقيق و�سحب اقامة
وهويات ،عدا عن الأ�ض��رار االقت�صادية والنف�سية التي تلحق
بالعائلة نتيجة هو�س االحتالل غري امل�سبوق.
وع��ن ه��ذا الواقع ،يق��ول والد ال�ش��هيد به��اء علي��ان املحتجز
جثمان��ه منذ اك�ثر من  130يوما ،املحامي حمم��د عليان" :ثمة
�إجراءات تع�سفية يرتكبها االحتالل بحق عوائل ال�شهداء منها
ا�س��تدعاء افراد عائلة ال�ش��هيد للتحقيق معهم ،وهذا حدث مع
ابني �ش��قيق ال�ش��هيد بهاء ،اذ مت احتج��ازه يف ذات اليوم الذي
ا�ست�شهد فيه بهاء ملدة ا�سبوع رغم فقدانه اخاه".
و�أ�ضاف عليان" :احتجاز اجلثمان هو اجراء تع�سفي ،ويدخل
العائل��ة باملعان��اة ف��ور و�ص��ولها خ�بر ا�ست�ش��هاد ابنه��ا ،كما
حتتج��ز �س��لطات االحتالل اجلثم��ان يف ثالجة بدرج��ة حرارة
منخف�ض��ة ج��دا ،وقد تطول م��دة االحتجاز كما ه��و احلال مع
ال�شهيد البهاء الذي ال يزال حمتجزا ،ا�ضافة اىل  8من رفاقه".
وتاب��ع" :هذا االج��راء م�ؤمل ج��دا للعائلة التي تبق��ى يف حالة
موت يومي وعزاء دائم وتبقى غري م�س��تقرة تنتظر ر�ؤية ابنها
حلظ��ة بلحظ��ة وتقات��ل قانونيا و�ش��عبيا واعالمي��ا ،كما تبقى
العائلة م�شغولة بحالة اال�ست�شهاد طاملا انه مل يدفن".

=هدم البيوت و�سحب االقامات

يقول والد ال�ش��هيد عليان" :ان هدم البيت ي�أتي �ض��من �س��ياق
العقوب��ات اجلماعية ،اذ انهم يقتل��ون ابناءنا ويهدمون بيوتنا
ويجعلونن��ا نعي���ش يف الع��راء ،ان ه��دم البي��ت يعني ت�ش��ريد
العائل��ة وحتطيم كل ذكرياتها وما�ض��يها ،ويجعلها تبحث عن
حياة جديدة".
واك��د "ان ه��دم البيت ال��ذي مت بعد ا�ست�ش��هاد بهاء ب�ش��هرين
كان بقرار من قائد املنطقة الداخلية ومتت امل�ص��ادقة عليه من
حمكم��ة العدل العليا ،رغ��م ان البيت للعائلة وبهاء كان يعي�ش
يف غرفة �ص��غرية م��ن ذلك البيت ،واننا قدمنا التما�س��ا قانونيا
للمحكمة ومت رف�ضه ،وهذا االجراء من اال�سا�س هو غري قانوين
وهو يعتمد على قانون الطوارئ الربيطاين امللغى يف ا�س��رائيل
وال ي�ستخدم اال �ضد الفل�سطينيني".
وا�ضاف" :ان االجراء املنتظر االن هو مو�ضوع �سحب الهويات
واالقام��ات ،اذ ان هناك تلميحات من االحت�لال بهذا الأمر ،وان
والدة ال�ش��هيد بهاء من ال�ضفة الغربية وتقيم يف القد�س مبوجب
ت�ص��ريح اقامة "مل �شمل" وا�ست�ش��هاد بهاء �سي�ؤثر على و�ضعها
القانوين وقد يتم �سحب االقامة منها يف �أي وقت".

االلتما�سات هي الطريق الوحيد

ويوا�ص��ل والد ال�ش��هيد قائال" :نحن نعمل على عدة م�ستويات
من اجل ا�س�ترداد اجلثام�ين ،ومنها القان��وين ،اذ نقوم بتقدمي
التما�س��ات للنياب��ة العامة واملحاكم اال�س��رائيلية ،وحتى االن
مل ي�ص��در عن هذا ال�س��بيل �أي نتيجة ،اذا ان احتجاز اجلثمان
ومنع ت�س��ليمه هو قرار �سيا�س��ي بامتياز ال عالقة له بالق�ضاء،
فالق�ضاء اال�سرائيلي كما هو معروف يتبع للم�ستوى ال�سيا�سي
والأمن��ي ،كما انه يقتنع بال�سيا�س��ات الأمنية والتربيرية حتى

لو كانت خمالفة حلقوق االن�سان والقانون الإ�سرائيلي".
وا�ض��اف علي��ان" :عل��ى امل�س��توى ال�ش��عبي هن��اك خم��ول يف
مطالب��ة القوى ال�ش��عبية باجلثام�ين ،الن مو�ض��وع اجلثامني
طال ،وبعد ت�س��ليم جثامني ال�ض��فة ،بقيت القد���س وحدها ،اذ
ان احل��راك يف القد���س خامل لأ�س��باب تتعلق بالو�ض��ع الأمني
يف منطق��ة القد�س� ،أما على امل�س��توى ال�سيا�س��ي ف��كان لنا لقاء
م��ع الرئي�س اب��و مازن ووع��د بالعمل على االف��راج عن جميع
اجلثامني والعمل ب�ش��كل حثيث يف هذا املو�ض��وع ،وبالفعل مت
بع��د ذلك االف��راج عن جثمان ال�ش��هيد احمد ابو �ش��عبان ولكن
ب�ش��روط قا�س��ية جدا ه��ي دفع  20الف �ش��يقل والدف��ن مت ليال
يف ال�س��اعة الثانية ع�ش��رة بح�ض��ور � 14شخ�ص��ا فق��ط ،وهذه
ال�ش��روط غري ان�س��انية وم�ؤملة ،اذ انه من امل�ؤمل جدا ت�ش��ييع
جثمان �شهيد بهذا العدد املتوا�ضع جدا من امل�شيعني".

موقف الف�صائل �ضعيف

وعن موقف الف�ص��ائل ال�سيا�سية من ق�ض��ية احتجاز اجلثامني
يقول املحامي عليان" :مل �أحلظ �أي حراك من القوى ال�سيا�سية
ب�ش�أن مو�ض��وع اجلثامني ،حتى اننا مل نتلق منهم �أي ات�صال،
كم��ا ان الف�ص��ائل الوطني��ة لي�س��ت متخلفة فقط عن مو�ض��وع
ا�ستعادة اجلثامني بل اي�ضا عن الهبة ال�شعبية احلالية".
وي�ضيف عليان" :الهبة حراك �شعبي بامتياز وال عالقة للف�صائل
به ،ورمبا يكون هناك بع�ض اال�ش��خا�ص من القوى ال�سيا�س��ية
ي�شاركون ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ولكن الف�صائل متخلفة عن هذه
امل�شاركة رمبا الن هذه الهبة مل تكن يف ح�ساباتهم ومل تكن هذه
الف�ص��ائل م�س��تعدة لهذا اال�ش��تباك ،وبالتايل كان هناك ق�صور
وا�ضح يف هذه الهبة من قبل الف�صائل".
و�أنه��ى عليان حديث��ه بالرد على وزير مالي��ة حكومة االحتالل

ال��ذي �ص��رح ب��ان ما يدف��ع ال�ش��بان الفل�س��طينيني للم��وت هو
و�ض��عهم االقت�ص��ادي ال�س��يئ بالق��ول" :ان منط ال�ش��هداء يف
هذه الهبة هو عك�س قوله متام ،اذ انه من درا�س��ة ل�شخ�ص��يات
ال�ش��هداء يف ه��ذه الهب��ة ال يب��دو ان الو�ض��ع االقت�ص��ادي هو
ال�سبب اذ ان هناك الطالب واملثقف والعامل وال�شرطي ،ومثال
ذلك ال�ش��هيد بهاء الذي كان و�ض��عه االقت�صادي جيدا جدا كما
كان ل��ه الكثري من االحالم ولي�س هناك �أي �س��بب يدفعه لتنفيذ
عملية بل كان لديه كل الأ�سباب للتم�سك باحلياة ولكن ما دفعه
لذلك هو وجود االحتالل".
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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اليونان ..اعرتاف بـ "دولة فل�سطني" مليء بالغ�صة
دانية دسوقي*
على مدى �س��بعني عاماً ،متيزت العالقة بني فل�س��طني وقرب�ص
بال�ص��داقة الوثيق��ة والتحال��ف ال�سيا�س��ي ،فكلتاهم��ا كان��ت
م�س��تعمرة بريطانية ،وكلتاهما عانت من ال�سيطرة الربيطانية
الت��ي �أنتج��ت وطن�ين منق�س��مني .فم��ا ال��ذي حدث فج���أة وما
ال��ذي غري الو�ض��ع وجع��ل اليونان وقرب�ص تدخ�لان يف حوار
ا�س�تراتيجي م��ع ا�س��رائيل ،وحت�س��نان العالقة فج���أة مع تل
ابي��ب؟ وما الذي يجري االن بني فل�س��طني واليونان وقرب�ص:
هل ظلت العالقات عادية ام ان الفتور وادارة الظهر �س��يكونان
�سيد املوقف منذ االن ف�صاعدا؟
ك�شف ع�ض��و اللجنة املركزية حلركة “فتح” مفو�ض العالقات
الدولية نبيل �ش��عث ل��ـ “احلال” �أن �س��فريي قرب�ص واليونان
�أكدا مواقف بلديهما الثابتة جتاه الق�ضية الفل�سطينية وحقوق
ال�شعب الفل�س��طيني يف احلرية واال�س��تقالل .وقال �إنه تباحث
مع �س��فري جمهورية قرب�ص �س��افا�س فالدميريو و�س��فري دولة
اليون��ان ل��دى فل�س��طني جريجيو�س ح��ول العالق��ات الثنائية
والتط��ورات ال�سيا�س��ية .و�أو�ض��ح �ش��عث �أن مواق��ف قرب�ص
واليون��ان التاريخي��ة ل��ن تتغري جت��اه الق�ض��ية الفل�س��طينية
وحتديدا يف مو�ض��وع اال�ستيطان من حيث اعتباره غري �شرعي
وح��ق الفل�س��طينيني يف �إقام��ة دولة فل�س��طينية م�س��تقلة على
حدود عام  1967وعا�ص��متها القد�س ال�شرقية ،ا�ضافة لدعمهم
يف حتقيق انت�ص��ار لل�شعب الفل�س��طيني يف حقوقه كاملة و�أنهم
�سيكونون �إىل جانبه يف كافة القرارات الدولية.
ودعا �ش��عث اليونان �إىل االعرتاف الر�سمي بدولة فل�سطني بعد
تو�ص��ية برملانها بذلك يف كانون الأول املا�ضى بالرغم من ت�أكيد
�س��فري اليونان مواقف بالده الثابتة جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
و�ص��رح �أن ال�س��فري القرب�ص��ي �س��عى نحو فتح �أبواب جديدة
للعالق��ات الثنائي��ة م��ع فل�س��طني م��ن خ�لال تب��ادل الوف��ود
والزيارات ال�سيا�سية والأكادميية واالقت�صادية وال�سياحية.
و�أ�ض��اف �ش��عث �أن العالق��ة بني فل�س��طني وقرب���ص واليونان

قدمي��ة وتع��ود اىل وق��ت ق��دمي ،وه��ي مبني��ة عل��ى امل�ش��اعر
والتجارب امل�ش�تركة يف التحرر واال�س��تقالل والوحدة والقيم
واملبادئ الأخالقية .وتعليقا على تغيري العالقات بني البلدين
ب�س��بب العالقات االقت�صادية اجلديدة مع تل ابيب ،قال �شعث
انه ينبغي �أال ن�س��مح للمكا�سب االقت�صادية على املدى الق�صري
ب���أن ت�ض��ر به��ذه العالق��ة العميقة والثمين��ة ،اال �أن��ه عرب عن
ا�س��تيائه للدور ال�س��لبي ال��ذي لعبه وزير خارجي��ة اليونان يف
القرار االوروبي الهام الذي �ص��در يف  17كانون الثاين املن�صرم
حول حقوق ال�شعب الفل�سطيني وعملية ال�سالم واال�ستيطان.
وطالب �شعث ال�شعبني اليوناين والقرب�صي مبطالبة حكومتيهما
بتعديل امل�سار وت�صحيحه حفاظا على املبادئ وامل�صالح التي
جمعت الدولتني مع املنطقة وال�ش��عوب العربية واال�س�لامية،
والتزاما باملواقف االوروبية من الق�ضية الفل�سطينية.
ويف لق��اء “احل��ال” مع �س��فري دولة فل�س��طني باليونان مروان
طوبا�س��ي� ،أكد ثبات موق��ف اليونان وقرب�ص م��ن ت�أييد �إقامة
الدولة الفل�س��طينية وعا�ص��متها القد�س .وقال “ان الدليل على
ذل��ك ه��و ا�ص��دار وزارة اخلارجي��ة اليوناني��ة بياناً �ص��حفياً
ت�ؤك��د في��ه عم��ق العالق��ات التاريخية ب�ين ال�ش��عبني اليوناين
والفل�س��طيني ،وتو�ض��ح به املوقف الثابت لليونان من ق�ض��ية
�ش��عبنا و�ض��رورة �إقام��ة الدول��ة الفل�س��طينية امل�س��تقلة ذات
ال�س��يادة ،وعا�ص��متها القد�س على �أ�س��ا�س مبد�أ حل الدولتني،
تعي�ش ب�سالم �إىل جانب دولة �إ�سرائيل.
وقال ال�س��فري طوبا�س��ي ان اليون��ان على ا�س��تعداد للعب دور
الو�س��يط النزي��ه يف دفع عملية ال�س�لام اىل االم��ام ،م�ؤكدا على
عمق العالقات التاريخية بني ال�شعبني اليوناين والفل�سطيني.
وا�ض��اف «اجرين��ا اجتماع��ات متع��ددة م��ع احل��زب احلاكم
«�سرييزا /ائتالف الي�سار» وخمتلف االحزاب االخرى املمثلة
بالربملان و�شخ�ص��يات �سيا�س��ية خالل الفرتة املا�ضية من اجل
و�ض��عهم يف �ص��ورة التط��ورات ال�سيا�س��ية اجلاري��ة وجرائم

مروان طوبا�سي

نبيل �شعث

االحت�لال التي ته��دد حل الدولتني وتاخ��ذ املنطقة اىل املجهول
ال��ذي ال نري��ده ومن اج��ل البحث معه��م يف م�س���ألة االعرتاف
بالدولة واهمية ذلك و�ض��روراتها ال�سيا�س��ية والقانونية التي
ت�ستند اىل قواعد ال�ش��رعية الدولية امام االنتهاكات ال�صارخة
التي تقوم بها ا�سرائيل للقانون الدويل والقانون الدويل االن�ساين
واتفاقيات جنيف وخا�ص��ة الرابعة منها بخ�ص��و�ص ا�ستمرار
االحتالل وممار�سات اال�ستيطان وامل�ستوطنني الب�شعة.
وثم��ن طوبا�س��ي املوق��ف اليوناين الر�س��مي وموق��ف االحزاب
ال�سيا�س��ية الت��ي طاملا وقف��ت اىل جانب حق �ش��عبنا يف كفاحه
الع��ادل �ض��د االحتالل وم��ن اجل حريته وا�س��تقالله ،م�ش��يد ًا
بالت�أيي��د الع��ايل الذي يحظ��ى به الن�ض��ال الوطني ل�ش��عبنا يف
كافة او�س��اط ال�ش��عب اليوناين ال�ص��ديق الذي م��ا زال يحتفظ
بذاكرة ا�س��تقبال الرئي�س ال�ش��هيد يا�سر عرفات وقوات الثورة
الفل�س��طينية يف اثيت��ا بعد خروجهم الق�س��ري م��ن بريوت عام
. 1982
وق��ال الكاتب ح�س��ن ع�ص��فور انه خ�لال الأ�س��ابيع الأخرية،
ارتكب��ت احلكوم��ة اليوناني��ة �أفعاال تلحق ال�ض��رر بالق�ض��ية
الوطنية� ،أوال ت�ص��ريح رئي�س احلكومة ت�س��يربا�س وهو يزور
مق��ر رئي�س دولة الكيان يف مدينة القد�س� ،أنه “�س��عيد جدا ب�أن
يكون يف العا�صمة التاريخية لدولة ا�سرائيل” .و�أن موقفه ك�سر
كل �أ�ش��كال “التابو ال�سيا�س��ي” الذي مت�س��كت ب��ه غالبية دول

ح�سن ع�صفور

الع��امل ،مبا فيه��ا �أمريكا وكل اوروبا بع��دم االعرتاف بالقد�س
كعا�ص��مة للكي��ان ،لكن ال�ش��اب الي�س��اري اليوناين ،ك�س��ر �أحد
املحرمات يف علم ال�سيا�س��ة .وقال ع�ص��فور ان رئي�س احلكومة
اليونانية مل يكتف بتلك امل�ص��يبة ال�سيا�س��ية فح�س��ب ،بل �أراد
اكمالها برف�ض حكومته االلتزام بقرار االحتاد االوروبي حول
و�س��م املنتجات اال�س��تيطانية ،الأمر الذي ميثل �صفعة حلركة
املقاطعة للب�ضائع اال�سرائيلية.
و�أ�ض��اف �أنه من املحزن �أن الرئا�س��ة الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها
الت��ي تديره��ا مل تنب���س بكلم��ة واح��دة عل��ى تل��ك امل�ص��ائب
وجتاهلته��ا كلي��ا ،م��ع كل م��ا يحمله ذل��ك من خط��ر كبري نحو
امل�ستقبل.
وقال ع�صفور “لليونان م�صالح خا�صة تبحثها مع دولة الكيان
�س��واء ما يتعلق ب�ص��فقة الغاز �أو ق�ض��ايا �أخرى ،وتلك م�سائل
ال منل��ك تعطيله��ا ،لك��ن منل��ك احل��ق يف ال��رد عل��ى �أي موقف
يطال الق�ض��ية الفل�س��طينية ،فم��ا بالنا والأمر يتعل��ق بالقد�س
عا�ص��مة فل�س��طني ومقد�سها ال�سيا�س��ي والديني .ان االعرتاف
بدولة فل�س��طني حق ج��اء من قرار لالمم املتح��دة ،كي ال يبدو
الأم��ر وك�أن اليونان منحت “فل�س��طني عظم��ة االعرتاف لتفوز
بالتنازالت الأخطر يف القد�س واملقاطعة؟”.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حكاية الرتفيع التلقائي يف املدار�س ..و"التدريب املهني" كتوجه بديل
دانية الماجد*
جن��اح الط�لاب وانتقاله��م ع�بر �ص��فوف املرحلت�ين الأ�سا�س��ية
والثانوي��ة هو م�ؤ�ش��ر مهم ل��دى �أولياء �أم��ور الطلب��ة واملعلمني،
ويدل��ل بنظام علمي على مدى جاهزية الطالب لالنتقال من مرحلة
تعليمية اىل اخرى مبعرفة ومهارة علمية ،كما �أن ظاهرة ر�س��وب
بع�ض الطلبة هي م�ؤ�ش��ر على مدى �ضعف النظام التعليمي املتبع
يف املدار�س ،ولتفادي امل�شكالت التي قد تنجم عن ظاهرة الر�سوب،
تقر وزارة الرتبية والتعليم اتباع �سيا�سة الرتفيع التلقائي ،وهي
�سيا�س��ة تق��وم على تخطي الطالب �ص��فه بالرغم م��ن عدم جناحه
فيه وانتقاله �إىل ال�ص��ف التايل ،وهذا التخطي ال يكون �إال يف حاالت
معينة ،ك�أن يكون الطالب ر�س��ب لأكرث من مرة ،و�أن تكون ن�س��بة
جناحه ميئو�س��ا منها ،و�أن تتجاوز ن�س��بة الر�س��وب  .%5لكن هل
يعت�بر نظام الرتفي��ع التلقائي نظاما ي�ؤدي �إىل نتائ��ج �إيجابية� ،أم
نتائج �س��لبية ،ام يكون �سالحا ذا حدين؟! يفيد يف بع�ض املوا�ضع
وي�ؤدي اىل كوارث تعليمية يف موا�ضع اخرى.

بني م�ؤيد ومعار�ض

وعن هذا املو�ضوع يقول مدير الكلية الإبراهيمية يف مدينة القد�س
�أمني البا�شا :الرتفيع التلقائي �سالح ذو حدين ،ف�أغلب الآراء حوله
تتمحور حول �س��لبياته و�إيجابياته ،فمن جهة �ض��عف الأ�س��اليب
امل�ستخدمة يف النظام التعليمي يف املدار�س� ،أدى �إىل حدوث الكثري
من ح��االت الرتفي��ع التلقائ��ي ،وتعترب املرحل��ة الأ�سا�س��ية التي
يرف��ع به��ا الطالب ،مرحلة مهم��ة من مراحل التعلي��م ،لأن الطالب
يت�أ�س���س فيها ب�ش��كل كامل ويتعلم من خاللها الكث�ير من املهارات
العلمية ،ف�إذا ترفع الطالب تلقائياً دون االهتمام بتح�صيله العلمي
والأكادمي��ي ،ف�س��ي�ؤثر ذلك عليه م�س��تقبلياً ،و�سي�ص��ل �إىل مرحلة
متط��ورة م��ن مراحله التعليمي��ة دون معرفته الق��راءة والكتابة،
فالرتفيع التلقائي ي�س��بب تراخي الطلبة وعائالتهم ،فالرتفيع هنا

�أمني البا�شا

م�ضمون ،وبالتايل ال يبذل الطالب �أي جهد كاف للتعلم.
وي�ض��يف البا�ش��ا�« :أنا �ض��د الرتفي��ع التلقائ��ي ،لأن��ه يعمل على
جتاوز الطالب ل�صفه وهو يف مرحلة �أ�سا�سية بغ�ض النظر عما �إذا
ما كان م�ستفيدا من العملية التعليمية �أم ال ،ففي امل�ستقبل �ستكون
قدراته �ضعيفة وغري م�ستعد لإكمال م�سريته التعليمية بثبات».
من جه��ة �أخرى هناك من ي��رى �أن �إيجابي��ات الرتفيع التلقائي
تطغى على �سلبياته� ،إذ قال مدير عام املناهج يف وزارة الرتبية
والتعليم ثروت زيد� ،إنه من ان�ص��ار الرتفيع التلقائي وال يحبذ
الر�سوب ،ويجب عدم االهتمام باملرحلة الدرا�سية على ح�ساب
االهتم��ام بقدرات الطالب ومهاراته ،فهناك من يكون يف ال�ص��ف
اخلام�س مث ًال وقدراته عالية وك�أنه يف ال�ص��ف العا�ش��ر ،وهناك
من يكون يف ال�ص��ف العا�ش��ر وتكون قدراته �ض��عيفة ،فم�ستوى
الطالب يتحدد مبدى مهاراته ولي�س بال�س��نوات الدرا�سية التي
قطعها.

�سالح ذو حدين

وهن��اك من يقول �إن الرتفيع التلقائي له �س��يئاته و�إيجابياته معا،
فتق��ول مدي��رة مدر�س��ة الفت��اة ال�ش��املة يف مدينة القد���س عايدة

عايدة الأ�شهب

ثروت زيد

الأ�ش��هب« :الرتفيع التلقائي �س�لاح ذو حدين ،نحن �ضد �أن يكون
الطالب �ض��عيفا يف مواده الدرا�س��ية وكرثة ترفيعه تلقائياً �س��وف
تزيد من �ض��عفه ،ولكن م��ن ناحية �أخرى قد نك��ون مع الرتفيع يف
حال مل ي�س��تفد الطالب من ر�سوبه ومل يحرز �أي تقدم ،فمن ناحية
�إن�سانية يرفع».
وت�ؤك��د على ذلك �أ�س��تاذة الرتبي��ة يف جامعة بريزي��ت �أ .د .خولة
�شخ�ش�ير ،فتقول�« :أنا ل�ست مع الرتفيع التلقائي �أو �ضده ،فهو له
حما�س��نه من جهة عن طريق تخفيف العبء النف�سي على الطالب،
وم�س��اوئه من جه��ة �أخرى �أن الطالب لن ي�س��تفيد ول��ن يحرز �أي
تقدم».

امل�شكلة واحلل البديل

وع��ن ت�ش��خي�ص اال�ش��كال واق�تراح احل��ل املنا�س��ب ل��ه قال��ت
�شخ�شري «�س��واء بالر�س��وب او بالرتفيع التلقائي لن حتل م�شكلة
الطالب ،حيث امل�ش��كلة الرئي�س��ية هي ت�أهيل الطال��ب �أكادمييا� ،إذ
يجب عل��ى النظام التعليمي �أن يغري �أ�س��اليبه الدرا�س��ية بطريقة
متطورة ،وهذا ما �أكد عليه ثروت زيد فقال�« :إن النظام التعليمي
تقلي��دي ويج��ب �أن يتط��ور ،فنحن ما زلن��ا للآن نعلم با�س��تخدام

خولة �شخ�شري

القل��م والورقة ،وبه��ذه الطريقة لن يح�ص��ل �أي تط��ور من ناحية
�أكادميية».
وقالت الأ�شهب �إن احلل البديل للرتفيع التلقائي هو توجيه الطالب
ال�ضعيفني �أكادمييا �إىل التدريب املهني ،لإبداع �أكرث ولإنتاج �أكرث،
فمث�لا يتجه��ون �إىل التج��ارة �أو التطريز ،وترى �شخ�ش�ير �أن على
الأ�س��رة واملدر�س��ة دورا يف عملية حت�س�ين التح�ص��يل الأكادميي
للطلبة من خالل التوجهات والإر�شادات املنا�سبة.
الرتفيع التلقائي بني م�ؤيد ومعار�ض ،نراه تارة �إيجابيا ومل�صلحة
الطالب ،وتارة �أخرى نراه �سلبيا و�سي�ؤثر على الطالب ،فهو يقوم
عل��ى تخطي الطالب ل�ص��فه الذي ر�س��ب في��ه وانتقاله �إىل ال�ص��ف
التايل ،دون االهتمام مب�ستواه وحت�صيله العلمي ،ولكن من ناحية
�أخ��رى ،نرى الطالب املرفع تلقائيا ال ي�ش��عر ب�ض��غوطات نف�س��ية
وه��و يف مقاع��د الدرا�س��ة ،فهذا �س��يعزز لديه �س��لوكه االجتماعي
ولي�س فقط بال�ض��رورة �س��لوكه الأكادمي��ي ،فاملدار�س تعمل على
الرتبية وحت�س�ين الطالب ثقافياً و�س��لوكياً �أو ًال ،ثم ت�أتي العملية
التعليمية ثانياً.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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غزة" :الك�شف املبكر" عن ال�سرطان ي�أتي مت�أخر ًا

عبير األدغم
ي�صادف الرابع من �شباط كل عام اليوم العاملي لل�سرطان ،ويحاول العامل �إيجاد �سبل لل�شفاء من ن�سبة كبرية من ال�سرطانات،
عن طريق اجلراحة والعالج الإ�شعاعي �أو العالج الكيميائي ،ولكن �إذا مت اكت�شافهم مبكر ًا.
ت�س��اءلت "احلال" عن �سبب زيادة انت�ش��ار املر�ض وبطء عالجه يف قطاع غزة رغم اعتباره امل�سبب الثاين للوفاة ،بح�سب منظمة
ال�صحة العاملية.
احلاج �أبو جهاد كان يعاين من �إم�س��اك �ش��ديد مل يعرف �سببه ،فداوم على زيارة الأطباء دون �أن يكت�شفوا �إ�صابته� ،إىل �أن
تف�شى الورم يف �أمعائه و�صار الوقت مت�أخر ًا عن العالج.
من جهتها ،تعترب د� .إميان �أبو عون ،الطبيبة يف ق�س��م الأورام بامل�ش��فى الأوروبي� ،أن الأعرا�ض العامة التي ت�صيب
ال�ش��خ�ص املري�ض بال�س��رطان يجب �أن تكون هي الدافع لذهابه للفح�ص ،مثل وجود كتل غريبة يف اجل�سم ونق�ص
بالوزن و�ض��عف ال�ش��هية ونق�ص يف ن�سبة الدم (الأنيميا) وتغيري يف لون اجل�سم و�شحوب الوجه و�آالم قد تكون
من �أعرا�ض ال�سرطان.
لكن د� .أحمد ال�ش��رفا ،رئي�س ق�س��م الأورام يف الأوروبي ،له ر�أي �آخر� ،إذ يرى �أنه "ال ي�ص��ح حتديد �أعرا�ض
لل�س��رطان باملجم��ل ،فكل ورم �س��رطاين يختلف نهائياً عن الآخر" ،م�ؤكد ًا �ض��رورة توج��ه املري�ض �إىل �أي
مركز �صحي �أو م�شفى لأنه قد يكون معر�ضاً ملر�ض �آخر و�إذا ت�أكد وجوده يتم حتويله ملراكز الأورام.
وي�ؤك��د ال�ش��رفا وجود عي��ادة للفح�ص املبكر ل�س��رطان الثدي والرح��م يف عيادة الرم��ال ،التي يراها
املواطن ال تكفي جلميع �سكان غزة.
ويختلف �ش��كل "الك�ش��ف املبكر" باختالف طبيعة اجلهاز �أو الع�ضو امل�ص��اب بالورم ال�سرطاين،
ففي حالة �س��رطان الدم مث ًال يتم الك�ش��ف عنه عن طريق �أخذ عينة من الدم ،ويف حاالت �أورام
الث��دي �أو مناط��ق �أخرى كاملعدة واملريء �أو الرحم فيتم الك�ش��ف عن الإ�ص��ابة عرب �إجراء
فح�ص بالأ�ش��عة لتحديد مو�ض��ع الورم كمرحلة �أوىل ،وبعدها يت��م �أخذ عينة من الورم �أو
خزعة من �أجل فح�صها خمربياً.
ً
وب�س��بب غي��اب ثقافة �إج��راء الفحو�ص الدورية ف�إن الك�ش��ف عادة ما يك��ون عن طريق
امل�ص��ادفة وي�أتي مت�أخر ًا ،يف حني تع ّد عملية الك�ش��ف املبكر عن ال�س��رطان �أوىل و�س��ائل
العالج.
ويحتل ال�س��رطان املرتبة الثانية كم�سبب حلاالت الوفاة بني الفل�سطينيني ،خالل الأعوام
الثالثة الأخرية ،بعد �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وح�س��ب �أرقام وزارة ال�ص��حة ،ف���إنّ حاالت وفاة الفل�س��طينيني الناجتة عن ال�س��رطان بلغت ما
ن�سبته  13.3يف املئة من جمموع حاالت الوفاة.
ويتم ت�س��جيل نحو ثمانني حالة �ش��هرياً م�ص��ابة مبر�ض ال�سرطان يف ق�س��م الأورام يف جممع ال�شفاء الطبي بغزة،
الذي يغطي  70يف املئة من احلاالت املر�ضية يف القطاع ،وفق رئي�س ق�سم الأورام يف املجمع د .خالد ثابت.

غزة ..رحلة مري�ض ال�سرطان تبد�أ من "التحويلة" وال تنتهي باملعرب
فادية عليوة
ال تتوق��ف معان��اة مر�ض��ى ال�س��رطان عل��ى ال��ورم وتبعاته
اجل�س��دية ،بل هي يف فل�س��طني ،وال �سيما غزة ،معاناة مركبة
تب��د�أ من رحلة البحث عن "حتويل��ة" وال تنتهي مبعرب يفتح
�أو يغلق مبزاج الآخر.
�أب��و �إبراهي��م �أربعين��ي كان يج��ادل ممر�ض��اً يف م�ست�ش��فى
الرنتي�س��ي بغزة طلب��اً لدواء ابنه البك��ر �إبراهيم ( 14عاماً).
ويعاين ولده من �سرطان العظام.
الق�ص��ة �أن قدم �إبراهيم برتت وحولوه �إىل م�ست�شفى النجاح،
وبعده��ا ع��اد لغ��زة ب�ش��رط �أن ي�س��تمر الع�لاج هن��اك ب�أخذ
"�أقرا���ص كيماوي" كما يقول ،لكن الأقرا�ص نفدت والدواء
غري موجود بالقطاع والطبيب امل�شرف خارج البالد.
ماذا يفعل �أبو �إبراهيم �سائق التاك�سي الذي كان ي�شرتي دواء
ابنه على ح�سابه؟
تعقيب��اً عل��ى حديث �أب��و �إبراهيم ،ق��ال د .خالد ثاب��ت رئي�س
ق�س��م الأورام يف م�ست�شفى الرنتي�سي� ،إن الوزارة بغزة توفر
الدواء الكيماوي جلميع املر�ضى علماً �أن املري�ض الذي يتعذر
عالجه بغزة يتم حتويله �إىل م�ست�شفيات ال�ضفة �أو الداخل.
ي�ش��ار �إىل �أنه مت نقل ق�س��م الأورام من م�ست�ش��فى ال�ش��فاء �إىل
م�ست�ش��فى الرنتي�س��ي ،حي��ث �أكد د .ثاب��ت "�أن عملي��ة النقل
�أث��رت �س��لباً على اخلدمات املقدمة للمر�ض��ى ،فاملكان �ض��يق
ومزدحم".
و�أقر ثابت بعدم وجود توا�ص��ل مبا�شر مع م�ست�شفى ال�شفاء،
و�صعوبة حتويل املري�ض للأق�سام الأخرى لإجراء اجلراحة
ال�سريعة والفحو�صات ،ما ي�ضطر املري�ض �إىل الذهاب بنف�سه
لعمل الفحو�صات �أو اجلراحه الالزمة.

د .خالد ثابت

وحول املراحل التي يخ�ض��ع لها املري�ض �أو�ض��ح د .ثابت �أن
عالج الأورام يتم با�ستئ�صال الورم عن طريق تدخل جراحي
بداي��ة ،ومن ثم يتعر�ض املري�ض لع�لاج كيماوي وهو متوفر
لكن ب�صورة غري م�ستمرة يليه العالج الإ�شعاعي والهرموين،
وهو غري متوفر على الإطالق ،حيث ي�ض��طر الأطباء لتحويل
املري�ض لتلقي العالج باخلارج.
م��ن جانب��ه� ،أو�ض��ح د .زي��اد �س��ليم اخلزن��دار ،ا�ست�ش��اري
الأمرا���ض الباطني��ة والأورام� ،أن الأمرا���ض ال�س��رطانية
بلغ��ت ذروته��ا حيث يتم اكت�ش��اف  80حالة �ش��هرياً ،ح�س��ب
�إح�صائيات وزارة ال�صحة.

�أورام يف �أرقام

ووفق اخلزندار ،ف�إن �س��رطان الثدي الأكرث �ش��يوعاً بن�س��بة

د .زياد اخلزندار

هاين الوحيدي

 ،٪39ويحت��ل الن��وع الأول م��ن ال�س��رطانات الت��ي ت�ص��يب
الإن��اث ،بينم��ا يع��د �س��رطان الرئ��ة هو الأك�ثر انت�ش��ار ًا بني
الذكور بن�س��بة  %18.5يليه �س��رطان القولون بن�سبة ٪11.5
حيث يظهر مبراحل عمرية متقدمة.
رقمي��اً� ،أو�ض��ح هاين الوحي��دي ،مدير نظم املعلوم��ات التابع
ل��وزارة ال�ص��حة بغ��زة� ،أن��ه يت��م حتوي��ل  %56م��ن حاالت
الأورام �إىل م�ست�شفيات القد�س بزيادة عن العام املا�ضي بلغت
%16م��ن �إجم��ايل احل��االت ،ويف املقابل مت حتوي��ل %25منها
�إىل م�ست�ش��فيات الداخ��ل ،بزي��ادة مقداره��ا  %10م��ن �إجمايل
احل��االت بينما حولت � % 15إىل م�ست�ش��فيات ال�ش��مال بزيادة
كب�يرة ج��د ًا ،يف حني ح��ول م��ا ن�س��بته � %4إىل امل�ست�ش��فيات
امل�ص��رية بانخفا�ض بلغ %59عن العام املا�ضي ،م�شري ًا �إىل �أن
مر�ض ال�س��رطان هو ثاين ن�س��بة وفيات حيث و�ص��ل �إىل %16

�أبو �إبراهيم

با�ستثناء ال�شهداء.
ويف �إ�ش��ارة �إىل م�س��ببات املر�ض ذكر الوحيدي �أن "ا�ستخدام
االحتالل اليورانيوم املخ�ص��ب والف�سفور الأبي�ض يف حروبها
الثالث خالل اخلم�س �س��نوات الأخرية بالإ�ض��افة �إىل التلوث
البيئ��ي والنظ��ام الغذائي اخلاط��ئ وتناول الده��ون بكميات
كبرية �إ�ض��افة �إىل اال�س��تخدام املفرط للمبيدات احل�شرية من
قبل املزارعني" ،كلها مقدمات حلدوث الأورام.
وطالب الوحيدي �صانعي القرار يف الوزارات املعنية بالأخذ
بع�ين االعتبار هذه الزي��ادة املوجودة ،التي ميك��ن �أن تكون
زي��ادة طبيعي��ة والبحث عن م�س��ببات احل��دوث ،بالنظر �إىل
ع��دة حقائق ت�س��اهم يف تفاق��م هذا الأمر ،ال �س��يما ا�س��تغالل
معاناة املري�ض من خالل م�أ�ساة املعابر وحتديد �سن املرافق
له وا�ستفزازه مادياً.
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الزميلة نهال املالوخ ..يف ذاكرة اخللود والأبد
اشرف باسم*
مل تك��ن نهال ابن��ة احلادية والع�ش��رين تتوق��ع نهاية
ا�س��تثنائية لأحالمه��ا بني �أجه��زة العناي��ة املركزة يف
م�ست�ش��فى جامع��ة النج��اح وعب��وات من ال��دم تدخل
ج�س��مها كل ي��وم وتخرج بع��د �أن تنهك ذاك اجل�س��د،
لتباغ��ت مك��ر املر���ض وقوت��ه م��رات وم��رات مت�س��كاً
باحلياة ،قبل �أن يخطفها املوت.
نه��ال املال��وخ طالب��ة الإع�لام يف جامع��ة بريزي��ت �أو
"�إعالمي��ة قيد االنتظ��ار" ،كما كتبت يف خانة التعريف
عرب �صفحتها على الفي�سبوك ،ابنة قرية قراوة بني زيد
�ش��مال غربي مدين��ة رام اهلل ،متيزت بحبها لل�ص��حافة،
واهتمامها الكبري بكل ما يتعلق باملجال ال�ص��حايف ،فهي
الزميل��ة الطموحة والكاتبة الن�ش��يطة واملتوقع ملعانها
بعد التخرج كما قال عدد من متابعيها وا�ساتذتها.
نه��ال ع�بر �س��نواتها اجلامعي��ة ا�س��تطاعت �أن حتق��ق
ج��زءا كبريا من ذلك احللم ،فكانت تكتب عرب �ص��فحات
"احلال" تقاريرها املميزة ،وت�صور ما ا�ستطاعت عرب
كامريا م�ساق الت�صوير ،وكانت دوماً ت�س�ألني عن فر�ص
تدريبية يف جمال ال�ص��حافة ،وت�شارك يف كل الن�شاطات
الطالبية ،جتدها الأوىل دوماً يف كل منا�سبة.
كان��ت حتب احلياة كثريا ،وك�أن احلي��اة تبادلها ذات
ال�ش��عور ،كتبت عرب �ص��فحتها على الفي�سبوك يف �آخر
�أيامها ق�ص��تها املختزلة مع ذلك املر�ض اخلبيث ،كانت
حق��اً ال تعرتف ب��ه ،وتكره��ه كل الكره ،حني و�ص��فت
�ش��عورها عندم��ا دخلت غرف��ة الع�لاج الكيماوي غري
مقتنعة ب�أن ذلك املر�ض قد �أ�صابها ،متم�سكة بر�أيها �أن
حالتها ال�ص��حية �س��وف تتح�سن و�س��وف تعود ملقاعد
الدرا�سة لإكمال احللم املنتظر.
ترك��ت نهال الكث�ير من الأح�لام والذكري��ات يف عيون
�صديقاتها اللواتي رافقنها يف م�شوارها.

�شذى الدجاين :حلمنا
معا مبالب�س التخرج

مل تختل��ف يوم��ا طموحاتنا ،كن��ا جميعنا جنل�س على

درج الكلي��ة� ،أو حت��ت �ش��جرتنا ،وتب��د�أ احلكاي��ة،
مت��ى حف��ل التخريج؟ ماذا �س�نرتدي؟ من �سيح�ض��ر؟
كيف �س��يكون؟ وم��اذا بالن�س��بة مل�ش��روع التخرج؟ ما
مو�ضوعه.
ن�س��رح جميعا مت�س��ائلني ،بينما وحدها متلك االجابة
على كل �س���ؤال .كانت االكرث �ش��غفا فينا ،وتوقا حلفل
التخ��رج ،طموحه��ا ان تلب���س روب��ا مط��رزا ب�ش��عار
اجلامعة ،وقبعة حلمت دوما برفعها لالعايل ورميها يف
الهواء ،لأقوم انا بتوثيق تلك اللحظة.
نهال ،القلب الدافئ العطوف ،مل ت�س��ع يوما للح�صول
عل��ى فر�ص��ة تدريب يف اذاع��ة او وكال��ة ،اال وترغمنا
على الذهاب معها ،لعي�ش التجربة �سويا.
طموحها ال يختلف عن طموح طالبة اعالم ت�س��عى لأن
تكون اعالمية وكاتبة م�ش��هورة ،اال ان �أحالمها فاقتنا
جميع��ا ،فكانت ت�س��عى لرتى اجلميع �س��عداء ،وتهب
جن��دة لن��ا جميع��ا يف امل�آزق ،رغ��م انها كانت ت�ض��عنا
دوما يف مقالب.
ال ا�س��تطيع ن�س��يان كت��ف و�ض��عت ثقل��ي علي��ه ح�ين
ك�س��رت قدمي� ،أو ان�س��ى داللها حني �أجدها حت�ضر يل
الطع��ام اوقات االمتحانات ،يق�ش��عر ب��دين حني �أتذكر
�ص��ورة ن�شرتها من مدة ق�صرية على الفي�سبوك ن�صها
"خريجة �إال ف�ص��ل" ،ف�ص��ل كان له الكلمة االخرية،
عندما رحلت فيه نهال اىل االبدية.

حنني �أبو زر :طاملا
حلمت مب�شروع التخرج

كان��ت تق��ول يل دائم��ا "حن�ين ..خلين��ا نبل���ش نتدرب
من ه�س��ا ع�ش��ان نالقي وظيفة اول م��ا نتخرج" ،كانت
تخط��ط مل�س��تقبل وحلم لطامل��ا ارادت حتقيق��ه ،مرت
االيام وا�ص��بحنا على عتبات التخرج ،ازداد مت�س��كنا
ببع�ض��نا �أكرث ،لتتعدى العالقة ح��دود االخوة وك�أننا
روح بج�سدين ،طاملا �صادفتنا مواقف طريفة انطبعت
يف ذاكرتن��ا ومل نن�س��ها ،تعلمت من نه��ال حب احلياة

والعم��ل واجلد فهي كانت فت��اة طموحة لها قلب طيب
حتب النا�س وال ترتفع عن تقدمي امل�ساعدة الي كان.
او�ش��ك الف�ص��ل علی نهايته وهنا بد�أت نهال بتح�ض�ير
مو�ض��وع لتقدمه كم�ش��روع لتخرجه��ا وكانت ال ترتدد
ب�س���ؤايل ايهما اف�ض��ل ،كانت حتلم ان تقدم م�ش��روعها
امام الطلبة وتناق�شه بح�ضور ا�ستاذ تعلمنا منه اجلد
والعمل "�صالح م�شارقة".
لكنه��ا يف الآون��ة االخ�يرة �ش��كت يل كث�يرا معاناته��ا
م��ن �آالم يف معدتها ووجع يف �ضر�س��ها ،ث��م جاء اليوم
امل�ش���ؤوم ونقل��ت في��ه اىل امل�ست�ش��فى ،وكان خ�بر
مر�ضها وا�ص��ابتها بال�سرطان من اكرب ال�صدمات التي
واجهتها .حاولت اقناع نف�سي بانه كذب وانها �ستعود
ايل ،لكنه��ا مل تع��د .كانت تقول يل دوم��ا" :حنون كيف
ب��دي اتخ��رج وابطل ا�ش��وفك" .والي��وم ال اقوى على
اال�ستمرار بالدوام �أو احلياة دونها.

ماري عابودي :العفوية املرحة

نه��ال ،تل��ك ال�ص��ديقة العفوي��ة املرح��ة ،تل��ك الت��ي
ارت�س��مت �ص��ورتها لدين��ا عل��ى انها فت��اة ال تعرف
�ش��يء �س��وى ال�ض��حك وامل��زاح ،ال تع��رف هم��اً وال
حزناً ،تع��رف مرحاً وحلما ميلأ دائرتنا ال�ص��غرية،
او ع ّلن��ي �أق��ول عائلتن��ا ال�ص��غرية كم�ص��طلح يعرب
�أكرث عن تعا�ضد وحب ،عن وقفة كتف اىل كتف بالهم
وال�ض��يق ،ونه��ال كانت ج��زءا من ه��ذه العائلة ،كل
م��ن يدخل من ب��اب االع�لام الرئي�س��ي يراها جتل�س
مع رفيقاتها ت�ض��حك وتبت�س��م .معرفتي انا �شخ�صيا
بنه��ال ب��د�أت م��ن ال�س��نة الثالث��ة ،ولكنه��ا توط��دت
كثريا يف �س��نتنا الرابعة ،فه��ي من دفعتي باجلامعة،
وازدادت حتديدا يف حما�ض��رات الت�ص��وير املتقدم،
فل��م تك��ن نهال ت�ترك �ص��ورة اال وت�ض��ع تعليقا من
تعليقاته��ا اجلميل��ة عليه��ا ،مل تكن ترى �ص��ورة اال
وتق��ول "اييي��ه فنانة" �أو "ي��ا كبرية" ،كان��ت دائما
تعطينا دفعات من االمل واملرح.

ق�سم عرار :نراك يف اجلنة

مل يك��ن ي��دور يف ر�أ�س��ي يوم��ا من االيام اين �س��وف
اجل���س وحي��دة انظ��ر اىل �ص��ورنا ور�س��ائلنا
وا�ستح�ض��ر ذكرياتن��ا واملواقف الت��ي جمعتنا لأين
ا�ش��تقت اليك ،ول�ست قادرة ان ابعث لك ر�سالة ب�أن
نلتقي� .أتذكر يا غاليتي تفا�ص��يلنا ال�صغرية� .أتذكر
خمططاتنا� .أتذكر االثني ع�ش��ر عاما التي ق�ضيناها
معا وتذمرنا من الكتب الدرا�سية واملقالب التي كنا
ن�ض��حك عليها لأي��ام� .أتذكر توبيخنا م��ن املعلمات
على ما كنا نفعله� .أتذكر ايام الثانوية وارادتك ب�أن
تنجحي مبعدل عال وطموحك القوي ب�أن ت�ص��بحي
�ش��يئا� .أتذكر جلوءك ايل ولفاطمة ورماح و�س���ؤالك
م��اذا افع��ل؟ �س��اعدوين! �أتذك��ر م�س��اق الق�ض��ية
الفل�س��طينية الذي كنا جنل�س على ذات املقاعد فيه

ويف ن�ص��ف املحا�ض��رة يبعدنا اال�س��تاذ عن بع�ضنا
ب�س��بب ك�ثرة حديثن��ا و�ض��حكنا� .أتذك��ر كلمت��ك
الت��ي كن��ت ترددينه��ا يل دائم��ا :فلنخرج لنت�ص��ور
�أو �ص��وريني .ا�ش��تقت اليك �ص��ديقتي .ا�شتقت لأن
تبعث��ي يل الر�س��ائل على في�س��بوك لت�س���أليني �أيهما
اجمل هذه ال�صورة �أم هذه؟ ا�شتقت ل�ضحكتك التي
كانت حا�ض��رة ب��كل مكان كنت جتل�س�ين فيه؟ كنت
م�ص��رة ب�أن اراك يف يوم رحيلك النني ال ا�ص��دق يا
غاليتي �أنك رحلت عنا وال ا�ستوعب غيابك عنا ،وكم
هو م�ؤمل هذا الغياب .كنت قد وعدتني يا �ص��ديقتي
ب�أن��ك عندم��ا تخرجني من امل�ست�ش��فى ب�أننا �س��وف
نلتقي جميعا ،لكنك ف�ضلت لقاءنا باجلنة.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الطالب حممود برهم ..من �صناعة �آلة لبيع الكتب �إىل جهاز يعني املُقعدين على الوقوف
سندس قرعان*
ال�س���ؤال عن البداية جعله ي�ض��حك وهو يقول:
"رمبا كان جريندايزر البداية" .يف عمر اخلم�س
�س��نوات ع�ش��ق امليكاتروكن�س كفكرة ،ومل يكن
يع��رف التخ�ص���ص بع��د ،لك��ن �إ�ص�لاح �أجهزة
املنزل كان من م�س�ؤوليته ،قانون �أبوي �أقر عليه
انته��ى ب��ه ل�ص��ناعة �آلة لبي��ع الكتب وم�ش��روع
تكنولوجي �إن�س��اين ي�ساعد املقعد على الوقوف،
وه��و الأول م��ن نوع��ه يف فل�س��طني والع��امل
العربي.
طالب هند�سة امليكاترونك�س يف �سنته اخلام�سة يف
جامعة بريزيت حممود برهم ،ابن بلدة �سريي�س
مبحافظ��ة جنني ،ي��روي لنا تفا�ص��يل حكاية من
هم بينن��ا ،ويختلفون ع ّن��ا �إال �أنه��م مثلنا ،كثري ًا
ما نتحم�س ملقابلة ه�ؤالء لأننا ن�ش��عر �أننا بحاجة
لهم ،ون�ؤم��ن �أن لديهم من القدرات التي ُترفع لها
القبعات من التمييز والإبداع.
�صاحبته فكرة "�آلة بيع الكتب" من �أيام املدر�سة،
الت��ي كان ق��د �ش��اهدها يف الربنام��ج التلفزي��وين
"خواط��ر  ،"6والتي �أحدثت �ض��جة �إعالمية يف
ال�س��عودية بع��د �أن قام��ت جمموعة م��ن الفتيات
ب�ش��رائها من �إ�س��بانيا بثمن ع�ش��رة �آالف دوالر،
وقمن بو�ض��عها يف �أحد املراك��ز التجارية ،فر�أى

حمم��ود �أن الآل��ة �س��هلة ال�ص��نع� ،إال �أن م�ش��كلة
"الت�س��ويف" حال��ت بين��ه وبني �ص��نعها ،حتى
و�ص��وله �إىل م�شاغل اجلامعة ،فقام ب�إجنازها مع
الطالب عالء الرمياوي واملهند�س �أحمد الربهم.
وتعم��ل الآل��ة عل��ى بي��ع و�إع��ارة الكت��ب
�أوتوماتيكيا ،حيث يتم التحكم بها بوا�سطة جهاز
لوح��ي او جه��از جوال ،كم��ا ميكنه��ا البقاء على
توا�ص��ل م��ع املالك ع��ن طريق االنرتن��ت ،وعلى
�إثرها ح�ص��ل الطلبة الثالث��ة على جائزة الإبداع
والتمي��ز من املجل���س الأعلى للإب��داع والتم ّيز يف
فل�س��طني ،خالل �أول و�أكرب منتدى للإبداع حدث
يف فل�سطني.
وم��ن �آلة بي��ع الكت��ب �إىل م�ش��روع تخرجه الذي
اطل��ق علي��ه ا�س��م "�أزر" ،وهي �آل��ة تكنولوجية
العاجزين عن احلركة
مل�ساعدة ودعم الأ�شخا�ص ِ
وكب��ار ال�س��ن ،جتعله��م يقف��ون عل��ى �أقدامِ ه��م،
وتك��ون لهُ��م �أزر ًا �أو ق��و ًة ب�أوام��ر ع�ض�لاتهم،
وج��اءت الفك��رة بع��د بح��ث حمم��ود ع��ن جديد
مل�شروع تخرج ،حتى التقى و�صديقه طالب كلية
الهند�س��ة الكهربائي��ة حممد املخيم��ر عليها ،رغم
معرفتهم ب�صعوبة التحديات التي �سيواجهونها،
والت��ي ب��د�أت باعرتا���ض ا�س��اتذة الدائ��رة على

فك��رة امل�ش��روع ،ل�ص��عوبتها وع��دم مقدرته��م
عليها ،و�أي�ضاً لكونه طالب هند�سة ميكاترونك�س
و�ص��ديقاه يف امل�ش��روع طالب��ا هند�س��ة كهرباء،
فكيف �سيلتقون يف م�شروع وم�ساق واحد.
و�أخ�ير ًا وافق��ت اجلامعة عل��ى فكرة امل�ش��روع
بع��د ثالث��ة �أ�س��ابيع م��ن طرحه��ا ،وهن��ا حتدى
حممود و�ص��احباه الفكرة حتى �إجنازها ،ور�أى
م�شروع �أزر الإن�ساين النور� ،إذ يعني �أزر العاجز
ع��ن احلركة عل��ى الوق��وف واجللو�س وامل�ش��ي
و�ص��عود ون��زول ال��درج ،وينتظ��ر التطوي��ر
م�ستقب ًال لطرحه يف ال�سوق.
وحتدث حممود عن جمعية ميكانيك التي �ش��ارك
يف ت�أ�سي�سها ،يف خم�س جامعات فل�سطينية ،وهي
الإ�س�لامية والبوليتكني��ك وخ�ض��وري والنجاح
وبريزي��ت التي تر�أ���س فرعها ،و�أ�س�س��ت خلدمة
ط�لاب امليكاني��ك ،وربطه��م بالقط��اع اخلا���ص،
بحي��ث يجدون فر�ص��ة لالجتماع م��ع غريهم من
�أبناء التخ�ص�ص حتى بعد التخرج من اجلامعة،
م��ا يق��وي الرواب��ط والعالق��ة بينه��م� ،إىل جانب
الأهداف املادية واملعنوية.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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هذه امل�شاكل جففت "برتول" غزة

املجتمع املدين
و�إعادة انتاج الف�شل
طالل أبو ركبة
تن��اط باملجتم��ع امل��دين �أدوار ال ب��د م��ن فهمها
ومعرفتها جيد ًا حتى تت�س��نى لنا حما�سبتها عن
االخف��اق �أو النج��اح .يف احلال��ة الفل�س��طينية،
ميك��ن تلخي�ص دور املجتمع املدين بكل مكوناته
يف مهمتني �أ�سا�س��يتني يف �ض��وء حالة االنق�سام:
الأوىل �أن يذل��ل بع�ض املعقي��ات احلياتية التي
تواجه املجتمع يف �ض��وء عج��ز احلكومة ،على
قاع��دة م��لء الف��راغ ولي���س كبديل عنه��ا ،وقد
يكون �س��جل جناحات يف حالتنا الراهنة �س��واء
من خ�لال الأحزاب �أو ال�شخ�ص��يات امل�س��تقلة
�أو قي��ادات املنظم��ات الأهلي��ة ،يف �إيجاد حلول
م�ؤقتة لأزمات كالكهرب��اء والتحويالت الطبية،
وجوازات ال�سفر ،واحلريات ،وغريها.
�أم��ا مهمت��ه الثاني��ة ،فتتلخ���ص يف قدرت��ه على
حماي��ة ال�س��لم الأهلي ،ومنع بن��ى املجتمع من
االنهي��ار ،واحلف��اظ على التما�س��ك املجتمعي،
وذل��ك ع�بر �إع��ادة االعتب��ار ملنظوم��ة القي��م
اجلمعية التي توحد املجتمع وت�ضبط �سلوكه،
وه��ذه مهم��ة ثقيل��ة �س��جل فيها املجتم��ع املدين
جناحات و�إخفاقات على حد �سواء.
يف احلالة الفل�سطينية ،ف�شلت مكونات املجتمع
امل��دين يف ت�ش��كيل ر�أي ع��ام فل�س��طيني �إزاء
الق�ض��ايا والهم��وم الت��ي تواجه��ه يف �ش��طري
الوط��ن ،مقاب��ل ال��ر�أي احلزب��ي ال�س��ائد الذي
يعاين من حالة ا�ستقطاب حاد وكارثي يف احلالة
الفل�سطينية.
وبتمعن امل�ش��هد الفل�س��طيني جيد ًا� ،سنجد �أنه
وقع يف �ص��راع مع اله��م املحلي واملناطقي على
ح�ساب الهم الوطني الأكرب والأ�شمل ،ف�أ�ضحى
املجتمع املدين بكافة ت�ش��كيالته مق�سمًا ال يحمل
ذات اله��م ،ب��ل غرق يف وح��ل الهم��وم اجلزئية
ح�س��ب البقعة اجلغرافية التي يعمل بها ،فغزة
حتاكي احل�ص��ار واالنق�س��ام ،وال�ضفة حتاكي
اجل��دار واال�س��تيطان ،والقد���س حتاكي تهويد
الأق�ص��ى و�س��حب الهوي��ات واالبع��اد ،فيم��ا
ال�شتات غائب ق�سر ًا عن امل�شهد.
وباعتب��ار �أن امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة هي اجل�س��م
املنظم وامل�س��تقل من �أج�س��ام وهي��اكل مكونات
املجتمع امل��دين� ،إال �أنها ،ومن باب املكا�ش��فة ال
اجلل��د ،تعاين من غي��اب ر�ؤية وطني��ة موحدة
وع��دم امتالكه��ا للق��درة عل��ى الت�أث�ير عل��ى
ال�سيا�س��ات العام��ة ،ب�س��بب �ض��بابية الر�ؤي��ة
ح��ول حتديد طبيع��ة املرحلة فهل ه��ي مرحلة
دول��ة �أم حت��رر وطني ،وهو م��ا يجعل اجلميع
يف حال��ة تيه عن��د اخللط ب�ين املرحلتني ،وهذا
اخلل��ط ناجم يف الغالب عن تبني خطاب املمول
وبراجم��ه ،ولي���س خط��اب �أو خط��ة وا�ض��حة
املع��امل تبن��ى عل��ى �أ�س��ا�س اخل�صو�ص��ية
واالحتياج��ات الفل�س��طينية� ،إ�ض��افة حلال��ة
التناح��ر وال�ص��راع بني هذه املنظم��ات املنوط
بها على الأقل توعية وثقيف املواطن مبا له من
حقوق وما عليه من واجبات.
مطلوب من امل�ؤ�س�سات الأهلية يف املجتمع املدين
مراجع��ة نقدية مل�س��ار عملها على م��دار عقدين
من الزمن ،لتواجه حقيقة الأزمة التي يعي�ش��ها
الوطن ب�شقيه ،وبناء ا�سرتاتيجية عمل موحدة
بحي��ث تتكامل اجله��ود لإعادة االعتب��ار للقيم
الوطني��ة ،و�إال ف���إن الرتهل والتكل���س وفقدان
الثقة �سي�ضرب بنية هذه امل�ؤ�س�سات كما �ضرب
بني��ة النظام ال�سيا�س��ي ،فهل ميك��ن �أن يتحقق
ذلك �أم �أنها �ستعيد انتاج حالة الف�شل ال�سيا�سي
على امل�ستوى املدين واالجتماعي؟!
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والء فروانة
فقد ف�صل الربيع بهجته ورونقه يف مناطق �شمال
غ��رب مدينة رف��ح ،بعد اختفاء مئ��ات الدومنات
الت��ي كانت ت��زرع بالزهور ذات الأل��وان الزاهية
والروائح العطرة.
فل��م تعد ت�ش��م رائح��ة ورد اجل��وري والقرنفل،
وال ت�ش��اهد الزهرات احلمراء وال�صفراء ،وبدت
الدفيئ��ات الت��ي كان ي��زرع فيه��ا ال��ورد ج��رداء
قاحل��ة ،ع��دا القلي��ل منه��ا ،بينما زرع��ت �أخرى
بالطماطم واخليار.
�أم��ا مزارعو الورد ممن اكت�س��بوا خربات كبرية
يف هذا املجال عرب �أكرث من  15عاماً من الزراعة،
فلم يعودوا بحاجة لتلك اخلربات.
م��زارع كان��ت تعج باجلم��ال ،وقرنف��ل غزي كان
ُيطلب خ�صي�صا على مدار �أعوام ،فجاء احل�صار
ووق��ف ال��ورد عند املع�بر ،عاجز ًا ع��ن اخلروج
حت��ى يذب��ل وي�ض��يع عط��ره وي�ص��بح طعام��ا
للدواب.

زراعة تندثر

يق��ول املزارع حممد حجازي ،م��ن �أكرب مزارعي
الزهور� ،إن ما كان يطلق عليه يف ال�سابق "برتول
غ��زة" ،وكان ي��در ع�ش��رات مالي�ين ال��دوالرات
خمتف.
يرتاجع عاماً بعد عام ،والآن �شبه
ٍ
وي�ش�ير حج��ازي يف حدي��ث م��ع "احل��ال"� ،إىل
�أن الأرا�ض��ي املزروع��ة بال��ورد يف مدين��ة رف��ح
جتاوزت م�ساحتها  1100دومن يف عامي -1999
 ،2000لك��ن هذه امل�س��احة ب��د�أت تنخف�ض عاماً
بع��د ع��ام ،وتزاي��د االنخفا���ض بع��د االنق�س��ام
والت�ش��ديدات على املعابر ،حتى و�ص��ل يف العام
احلايل �إىل �أقل من  30دومناً.
ويتح�س��ر حج��ازي على م��ا �أ�ص��اب ورود غزة،
الت��ي كان��ت تتمت��ع بـ�س��معة طيب��ة يف كل القارة
الأوروبية خا�ص��ة هولندا ،وي�ص��در منها ماليني
الزهور �سنوياً ،لكن وقف الزراعة كان ا�ضطرارياً
خا�صة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ،فتكلفة زراعة
الدومن الواحد ترتاوح ما بني � 15-6ألف دوالر،
وي�س��تغرق �إنتاج الزهور وقتاً قد يزيد على �ستة

�أ�ش��هر ،كما �أنها بحاج��ة �إىل عناية فائقة ،و�أدوية
ومياه عذبة ،وهذا �أمر مرهق للمزارع.
ويعزو حجازي �أ�س��باب االنتكا�سة التي �أ�صابت
قط��اع الزه��ور �إىل كلف��ة الزراع��ة العالي��ة جدا،
وعراقي��ل الت�ص��دير ،فالتج��ار يف �أوروب��ا كان��وا
يتفقون مع املزارعني على الت�ص��دير واملزارعون
يجه��زون زهوره��م ،لكن يف كل ع��ام كانت حتدث
م�شكلة� ،إما ت�صعيد �أمني يغلق املعابر� ،أو �أعياد
يهودي��ة يغل��ق خالله��ا مع�بر ك��رم �أبو �س��امل يف
ذروة مو�سم الت�ص��دير ،و�أحيانا حجج وعراقيل
�إ�سرائيلية جمهولة الأ�سباب.
وي�ؤكد �أن ه��ذا خلف حالة عدم وثوق باملزارعني
الفل�س��طينيني ،فتوجه امل�ستوردون مل�صادر �أكرث
م�صداقية ،ومزارعني يف دول �أخرى قادرين على
الإيف��اء بالطلبي��ات يف موعده��ا ،وه��ذا كان على
ح�ساب املزارع الفل�سطيني.
وح�س��ب حج��ازي ،فق��د كان��ت مالي�ين الزه��ور
خالل الأعوام املا�ض��ية تو�ضع كطعام للموا�شي،
و�أخرى توزع جماناً ،خا�ص��ة �أن ال�سوق املحلية
مل تك��ن ق��ادرة عل��ى ا�س��تيعاب الإنت��اج الكبري،
املعد للت�صدير.

�أ�سباب متعددة

بدوره ،ي�ش��رح خبري االقت�ص��اد حممد �سكيك،
املتاب��ع حلركة الت�ص��دير على مع�بر كرم �أبو
�س��امل ،حال��ة تراج��ع زراعة الزه��ور يف قطاع
غ��زة عازياً ذل��ك �إىل تراجع املمول�ين عن دعم
ه��ذا القط��اع ،فخالل �س��نوات دعم��ت هولندا
قطاع زراعة الزهور يف غزة ،و�س��هلت عمليات
الت�صدير ،وفتحت �أ�سواقها للورود املنتجة يف
القطاع ،لكن الآن مل يعد هذا �ضمن اهتمامهم.
ويو�ض��ح �س��كيك �أنه حتى لو زرعت الزهور على
كلفة املزارعني ،ف�إن اخل�س��ارة �ستكون حليفتهم،
فال الأ�س��واق املحلي��ة قادرة على ا�س��تقبال هذه
ال��ورود ،الت��ي هي �أ�ص�لا ال تقع �ض��من �أولويات
املواطن�ين املن�ش��غلني بتوف�ير امل���أكل وامللب���س
واالحتياج��ات الأ�سا�س��ية ،وال املعاب��ر تعم��ل
بانتظام ،والت�صدير من القطاع يف �أ�سو�أ �أحواله.
وي�ؤك��د �س��كيك �أن ع��ودة قط��اع زراع��ة الزهور
لالنتعا���ش بحاجة �إىل �أمري��ن ،وجود جهة داعمة
ت�س��اعد املزارع�ين ،وعملي��ات ت�ص��دير �سل�س��ة
وم�ض��مونة يف �أوقات الإنت��اج ،وكال الأمرين غري
متوفر.

�إنتاج حمدود

ويق��ول �أح��د م�لاك حم�لات ال��ورود يف مدينة
رف��ح ،ويدع��ى عم��ار �أب��و �ش��مالة� ،إن �إنت��اج
الورود حالياً �أ�ص��بح ال يكفي ال�سوق املحلية،
عل��ى الرغ��م من جودة ال��ورد املحل��ي العالية
وجم��ال �ألوان��ه ورائحت��ه و�أ�ش��كاله اجلذابة،
وه��ذا ي�ض��طرنا خ�لال املوا�س��م كالفاالنتاي��ن
وي��وم الأم �إىل ا�س��ترياد ال��ورد م��ن �إ�س��رائيل
لتغطي��ة العجز ،ناهي��ك عن �أ�س��عاره العالية،
وما يتعر�ض له خالل الو�ص��ول �إلينا من ذبول
و�ض��رر ي���ؤذي �ش��كله وجمال��ه .وي�ض��يف �أن
مزارعي الورد ان�ص��رفوا عنه ب�سبب اخل�سائر
ووقف التمويل.
ويذك��ر �أن ال��ورد يف الف�ترات ال�س��ابقة رغ��م
احل�ص��ار كان يتم ت�ص��ديره ع�بر الأنفاق ،ولكن
حالي��ا م��ع الإغ�لاق وتدم�ير الأنف��اق ،ق��ل م��ن
يزرع��ون ال��ورد لأنهم مل يج��دوا �أي دع��م ولأن
م�صريهم اخل�سارة.
* م��ن �إنت��اج دورة التقاري��ر االقت�ص��ادية الت��ي
نفذها مركز تطوير الإعالم يف غزة

�إ�سرائيل توا�صل منع �إدخال اخل�شب لغزة ..ومناجر تتوقف عن العمل
محمود فودة
ا�ض��طر خالد ع��واد للتوقف عن ا�س��تكمال �أعمال
الت�ش��طيب يف منزل��ه ،بع��د ف�ش��له يف احل�ص��ول
عل��ى �إطارات الأبواب؛ لأن االحتالل منع �إدخال
اخل�شب الالزم ل�صناعتها �إىل قطاع غزة.
ومتنع �إ�سرائيل �إدخال اخل�شب الذي يزيد �سمكه
عن � 1س��نتيمرت منذ عام ون�ص��ف العام؛ بدعوى
�أن املقاوم��ة ت�س��تغل الأخ�ش��اب يف ا�س��تخدامات
"ت�ض��ر" �أمن��ه ،فيما يت�ض��رر نتيجة ه��ذا املنع
مليونا فل�سطيني.
ع�شرات املناجر يف قطاع غزة ا�ضطرت �إىل تقلي�ص
�أعداد العاملني فيها لقلة ال�شغل الناجمة عن عدم
توافر اخل�ش��ب الالزم لغالبية ال�صناعات ،بينما
ي�س��مح االحتالل ب�إدخال ما ي�صلح لفئة قليلة من
ال�صناعات اخل�شبية والأثاث.
وح�س��ب حمم��د ق�ش��طة� ،ص��احب �إح��دى مناجر
اخل�شب يف جنوب قطاع غزة ،ف�إن عام  2015كان
الأ�س��و�أ على العاملني يف قط��اع النجارة بغزة ،يف
ظل املنع االحتاليل ما �أوقف عمل بع�ض املناجر.
ويقول ق�شطة يف حديث ل�صحيفة "احلال"" :منذ

ب��دء احل�ص��ار مل نعم��ل بالوت�يرة الت��ي اعتدنا
عليه��ا� ،إال �أن الأو�ض��اع ازدادت �س��وء ًا من��ذ 18
�ش��هر ًا بع��د منع االحت�لال �إدخال الأخ�ش��اب ،ما
زاد الطني بلة ،فالأخ�ش��اب املتوافرة ذات �س��مك
�س��نتيمرت واح��د ،وكذل��ك خ�ش��ب ال�س��اندوي�ش
(امل�ض��غوط) ،وكالهم��ا ال ي�ص��لحان ل�ص��ناعة
الأبواب و�إطاراتها ،وال الأثاث الثقيل".
ويف وق��ت �س��ابق� ،أك��د تقري��ر للأمم املتح��دة �أن
ال�ش��تاء املن�ص��رم كان قا�س��ياً عل��ى قط��اع غ��زة
ب�س��بب ا�س��تمرار املماطلة الإ�س��رائيلية وعرقلة
دخول امل��واد الالزم��ة لإعمار م��ا دمرته احلرب
الإ�س��رائيلية الأخرية ع��ام  ،2014منددة بقرار
االحتالل ا�س��رائيلي حظر �إدخال الأخ�شاب التي
يزيد �سمكها عن �سنتميرت واحد �إىل القطاع.
ومن �أكرث الفئات ت�ضرر ًا� ،أ�صحاب البيوت املهدمة،
الذي��ن �أملوا �أنف�س��هم بب��دء عملية الإعم��ار و�إدخال
الإ�سمنت ،لكنهم �صدموا مبنع �إدخال اخل�شب.
وجل�أ بع�ض املواطنني �إىل �شراء �إطارات الأبواب
املجمعة من عدة قطع خ�شبية ومل�صقة ببع�ضها

البع���ض .يف املقاب��ل� ،أك��د العامل��ون يف قط��اع
ال�ص��ناعات اخل�ش��بية �أن جودتها �ضعيفة ،حيث
ال تخدم على املدى الطويل كالإطارات بو�ض��عها
الطبيع��ي ،وكذل��ك هي معر�ض��ة لاله�تراء خالل
فرتة ق�صرية.
بدوره ،قال الوكيل امل�س��اعد يف وزارة االقت�صاد
يف غزة عماد الباز �إن ال�صناعات اخل�شبية مهددة
بالتوقف ب�شكل كلي يف حال ا�ستمر االحتالل مبنع
دخول الأخ�شاب.
و�أك��د الب��از �أن وزارت��ه ر�ص��دت م�ؤخ��ر ًا توقف
ع�ش��رات الور���ش الفني��ة ع��ن العمل جراء �ش��ح
الأخ�ش��اب م��ن ال�س��وق املحلي يف غ��زة ،وتردي
ج��ودة الأخ�ش��اب الت��ي ي�س��مح االحت�لال له��ا
بالو�صول عرب معرب كرم �أبو �سامل التجاري.
م��ن جهت��ه� ،أو�ض��ح رئي���س احت��اد ال�ص��ناعات
اخل�ش��بية والأثاث يف غزة ،و�ض��اح ب�سي�س��و �أن
قرار االحتالل منع و�ص��ول املواد اخلام املتعلقة
بالنج��ارة خف���ض �إنتاج الور�ش الفني��ة بغزة �إىل
نح��و  ،%20و�أدى لرتاج��ع الن��اجت الإجم��ايل يف
االقت�صاد املحلي ب�شكل ملحوظ.
يذك��ر �أن ال�ص��ناعات اخل�ش��بية يف غ��زة مرت يف

مراحل ازدهار وتراجع متعددة خالل ال�س��نوات
الع�ش��ر املا�ض��ية ،بلغت يف �أف�ض��ل حاالتها ن�سبة
�إنتاج  ،%120مع �إمكانية الت�ص��دير خالل فرتات
متفاوت��ة �إىل �أ�س��واق ال�ض��فة الغربي��ة املحتل��ة
والداخل.
و�أكد ب�سي�س��و �أن قطاع ال�صناعات اخل�شبية كان
ي�س��اهم بنحو  %9من الناجت الإجمايل لالقت�ص��اد
املحل��ي يف قط��اع غ��زة ،بالإ�ض��افة لتوفري فر�ص
عمل لنحو � 9آالف عامل على الأقل.
وعل��ى م��دار احل��روب الإ�س��رائيلية الث�لاث
التي تعر�ض��ت له��ا قطاع غ��زة ،نال ال�ص��ناعات
اخل�ش��بية �ش��يء من الدمار ،ففي حرب  2008مت
تدمري ( )79ور�شة وم�صنعاً يف قطاع ال�صناعات
اخل�ش��بية ،ويف حرب  2012مت ا�س��تهداف ()15
من�ش���أة ،و�أم��ا يف احل��رب الأخ�يرة ف��كان العدد
الأكرب ،حيث تعر�ض��ت ( )124ور�ش��ة وم�صنعاً
للدمار بينه��ا ( )40دمرت تدم�ير ًا كلياً ما �أحدث
عجز ًا كبري ًا يف الطاقة الإنتاجية.
* م��ن �إنت��اج دورة التقاري��ر االقت�ص��ادية الت��ي
نفذها مركز تطوير الإعالم يف غزة
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رمت عمرها
وقعدت على النت
عمران القفيني

جانب من �إحدى املحميات يف بلدة تقوع.

حمميات رعوية للحفاظ على مراعي فل�سطني يف ال�سفوح ال�شرقية
�شعور بالفرق والتغيري

فاطمة مشعلة
ترتكز مراعي فل�س��طني يف ال�س��فوح ال�ش��رقية من
ال�ض��فة املحتل��ة ،حي��ث تبل��غ امل�س��احة العام��ة
املق��درة لها مليون��ا و� 128أل��ف دومن ،لكن املتاح
ا�س��تخدامه للفل�س��طينيني كم��راع � 700ألف دومن
فقط ،ب�سبب القيود التي يفر�ضها االحتالل� ،سواء
ب�إقامته امل�ستوطنات� ،أو حتديد الأرا�ضي مناطق
ع�س��كرية� ،أو ا�س��تخدامها مل�س��ارات جدار ال�ض��م
والتو�سع.
ونظرا لظ��روف التعرية الت��ي تتعر�ض لها الرتبة
الناجت��ة عن اجلفاف ،ال �س��يما مع ازدي��اد �أعداد
املا�ش��ية بالتزام��ن مع قلة امل�س��احة املخ�ص�ص��ة
للرع��ي ،فق��د �أ�ص��بح ال�ض��غط هائ ً
�لا عل��ى كاف��ة
الأرا�ض��ي الرعوي��ة .وكل ما �س��بق �أدى مع مرور
الزم��ن �إىل تده��ور الغط��اء النبات��ي يف املراع��ي
ب�ش��كل خط�ير� ،إىل جان��ب بلع االحت�لال ملزيد من
الأرا�ض��ي ،م��ا دف��ع للعم��ل نح��و �إنق��اذ م��ا تبقى
م��ن الأرا�ض��ي الرعوي��ة والزراعية ع�بر عدد من
امل�ش��اريع التي تنفذه��ا وزارة الزراعة مع بع�ض
اجلهات الدولية وامل�ؤ�س�س��ات الزراعية ال�شريكة،
من حمافظة طوبا�س �شما ًال وحتى اخلليل جنوباً؛
كم�شروع الإدارة امل�س��تدامة حلفظ املراعي ،وما
يت�ضمنه من �إن�شاء للمحميات وامل�شاتل الرعوية،
والت�ش��جري الزراعي وغريها� ،إىل جانب م�ش��روع
توزيع البذار العلفية ،وذلك خالل العامني 2015
و.2016

جتربة بيت حلم

يق��ول رئي���س ق�س��م الغاب��ات واملراع��ي مبديري��ة
زراع��ة حمافظة بيت حلم املهند�س الزراعي �س��يف
�إحدو���ش� ،إن فكرة حف��ظ املراعي و�إع��ادة ت�أهيلها
تنف��ذ لأول مرة يف فل�س��طني ،يف مناطق �ش��به جافة
و�ص��حراوية ،م�ض��يفاً �أن املديري��ة نفذت ما �س��بق
يف ت�س��ع مناط��ق �ش��رق بيت حل��م وه��ي :العبيدية
وال�ش��واورة والر�ش��ايدة ودار �ص�لاح وزع�ترة
وجبة الذيب وتقوع وجناتا وكي�سان.
وانتف��ع م��ن م�ش��روع الإدارة امل�س��تدامة للمراعي
ما يق��ارب م��ن  55مزارع��اً ،فيما مت توزي��ع البذار
العلفي��ة عل��ى م��ا يق��ارب  500م��ن مرب��ي ال�ثروة
احليوانية واملزارعني يف ذات املناطق.

�إن�شاء املحميات الرعوية

يق��ول املهند���س �س��يف �إحدو���ش �إن �إن�ش��اء املحميات
الرعوية ،جاء بهدف حماية الغطاء النباتي والأ�صناف
النباتي��ة الرعوية املوج��ودة ا� ً
ص�لا؛ كالقطف والرمت
والأكا�س��يا وال�ش��يح ،وال�س��ماح لأ�ص��ناف جدي��دة
بالإنب��ات �إىل جان��ب زيادة رقعة الأرا�ض��ي الزراعية،
وخلق نظام رعي م�ستدام عرب حت�سني ظروف الرتبة.
ويتمث��ل ذل��ك عملياً بت�س��ييج املناطق امل�س��تهدفة ملنع
الرعي اجلائر فيها ،واتباع طرق احل�صاد املائي ،ملنع
اجن��راف الرتبة بفع��ل الأمطار وبه��دف جتميع املياه
واال�س��تفادة منه��ا ل�س��قاية املا�ش��ية ،عرب حف��ر الآبار
بالإ�ضافة �إىل وجود خطة رعي مو�سمية لكل حممية.
وي�ضيف �إحدو�ش �أن عدد املحيات التي جرى العمل
على �إن�ش��ائها يف �ش��رق بيت حلم يبلغ  23حممية ما
بني فردية �أي م�ساحتها تقارب  50دومنا وجماعية
تتجاوز م�ساحتها يف بع�ض املحميات الألفي دومن.
وترتك��ز �أغلب املحميات يف بل��دة العبيدية حيث مت
تنفي��ذ  12حممية فردي��ة وجماعية فيه��ا وما تبقى
يتوزع على ال�شووارة بواقع ثماين حمميات فردية،
ويف كل من تقوع وزعرتة مت �إن�شاء حممية جماعية،
�أما الر�شايدة فتم �إن�شاء حممية فردية فيها.
و�إىل جانب �إن�ش��اء املحميات الرعوي��ة ،فتح املجال
�أم��ا مربي ال�ثروة احليوانية يف مناطق �ش��رق بيت
حل��م ،الت��ي ت�ش��كل �أج��زا ًء من ال�س��فوح ال�ش��رقية
للمحافظ��ة ،وذل��ك بواق��ع  15دومن��ا لكل م��زارع،
ويرتكز هدف هذا امل�ش��روع على متكني املزارع من
�إطعام ما�ش��يته من �إنتاج �أر�ضه ب�أقل التكاليف عرب
توفري البذور العلفية له جمانا.
يق��ول رئي���س ق�س��م املحا�ص��يل احلقلي��ة باملديرية
املهند���س الزراع��ي رزق غياظ��ة �إن امل�ش��روع ع��اد
بالفائ��دة اجلم��ة عل��ى املزارع�ين ،فق��د خف��ف من
تكاليف الإنتاج عليهم ،وعلى امل�س��تهلك املقبل على
�ش��راء اللح��وم واحللي��ب وم�ش��تقاته ،م�ض��يفاً �أن
معقولي��ة تكالي��ف الإنتاج ت���ؤدي حتم��اً �إىل اعتدال
�أ�س��عار اللحوم واملنتجات احليوانية للم�ستهلك يف
ال�س��وق ،كم��ا �أن االعتن��اء بنوعية الب��ذور العلفية
املوزعة ي�ساهم يف حت�سني م�ستوى الغذاء للحيوان
الرعوي ،وبالتايل �ض��مان ح�ص��ول امل�س��تهلك اي�ضاً
على منتج حيواين جيد.

يق��ول امل��زارع حمم��د جرارح��ة �ص��احب �إح��دى
املحميات الرعوية املقامة يف بلدة العبيدية� ،إن هذا
النوع من امل�ش��اريع عاد بالفائدة على الأر�ض التي
حتول��ت من جرداء �إىل خ�ض��راء .كما ع��اد بالفائدة
على املا�ش��ية وعلى املزارع ،حيث ا�س��تطاع زيادة
�إنتاج��ه �إىل ال�ض��عف م��ن حب��وب القمح وال�ش��عري
�إ�ض��افة �إىل البيقي��ا �أو البي��كا ،وه��ي �أح��د �أن��واع
البقولي��ات ،بواقع � 20ش��وا ًال كل مو�س��م بذار بد ًال
من � 10شواالت.
م��ن جهت��ه يق��ول امل��زارع ح�س�ين غ��زال م��ن قرية
كي�س��ان امل�س��تفيد من م�ش��روع الب��ذار العلفية� ،إن
امل�ش��روع خلق عالقة جديدة بني املزارع و�أر�ضه؛
فمنظر �أر�ضه املزروعة وفر له راحة نف�سية جتعله
يقب��ل عل��ى العمل فيه��ا ،ورع��ي �أغنامه ت��ارة فيها
وتارة يف برية القرية.
و�أ�ضاف :من �ش�أن ما �سبق تعزيز �صمود املزارع يف
ار�ضه ،حيث �إن �أر�ض��ه تقع يف منطقة وادي عبيان
القريبة من م�ستوطنة "معايل عامو�س" ،وامل�صنفة
�ض��من الأرا�ض��ي امل�س��ماة (ج) .ويو�ض��ح املزارع
غ��زال �أن انتفاع��ه من امل�ش��روع خف�ض علي��ه كلفة
�ش��راء البذور العلفية و�إنتاجها ،و�ساهم يف حتويل
امل��ال املخ�ص���ص لذل��ك م�س��بقاً حلاجات معي�ش��ية
�أخرى.
فيم��ا يع�بر امل��زارع حمم��ود الر�ش��ايدة م��ن قرية
الر�ش��ايدة عن �س��عادته ال�ش��ديدة بوج��ود حممية
ميلكها ويعمل بها قائ ًال�" :س�أ�س��عد كثري ًا لو متكنت
من �إن�شاء حممية �أخرى فمنظر الأر�ض القاحلة بعد
امل�شروع �صار جمي ًال للغاية".

منافع �شاملة ومتوا�صلة

يق��ول املهند���س غياظ��ة� " :إن ه��ذه امل�ش��اريع
�س��محت لن��ا كقائم�ين وم�ش��رفني عل��ى تنفيذها
اكت�ش��اف الأر�ض عرب العثور عل��ى �أنواع نادرة
م��ن النباتات والزهور الربي��ة كزهرة "التوليب
ال�بري"� ،إىل جان��ب الو�ص��ول لنتائ��ج ايجابي��ة
مرافق��ة للم�ش��روع ،كزي��ادة �أع��داد ال�ثروة
احليواني��ة و�س��د نق���ص ال�س��وق م��ن املنت��ج
املحل��ي ،م�ض��يفاً �أن جمي��ع تفا�ص��يل امل�ش��روع
مدرو�س��ة زراعي��اً وعلمي��اً ،فنرث حب��وب البيقيا
بجان��ب ال�ش��عري مل يكن عبثي��اً؛ فالبيقي��ا توفر

عن�ص��ر النيرتوجني الذي ي�س��اعد ال�ش��عري على
الإنبات والنمو.
وي�ض��يف املهند���س احدو���ش �أن �أهداف امل�ش��روع
و�إن كان��ت زراعي��ة ف�إنها حتم��ل �أهداف��اً اجتماعية
واقت�ص��ادية بتخفيف تكاليف الإنت��اج على املزارع
وحت�س�ين و�ض��عه املعي�ش��ي ،مبيناً �أنه مت حتقيق
تخفي�ض عل��ى مدخ�لات الإنتاج بالن�س��بة للمزارع
الع��ام املا�ض��ي بقيمة  ،%25متوقعاً زيادة الن�س��بة
خالل العام احلايل.
�أم��ا بخ�ص��و�ص متابع��ة امل�ش��اريع ،فيفي��د مدي��ر
دائ��رة اخلدم��ات الإر�ش��ادية باملديري��ة املهند���س
عودة �ص��بارنة �أن من عوامل جناح هذه امل�ش��اريع
الزراعية� ،إر�شاد املزارعني حول التعامل ال�صحيح
م��ع الأر���ض ،وم��ا تنبت��ه� ،إ�ض��افة �إىل مده��م ب��كل
م��ا يحتاجون��ه م��ن مع��دات ك��ـ "تن��كات" املي��اه
واجل��رارات الزراعي��ة ،ومع��دات حلف��ر الآب��ار،
وحتى امل�س��اعدة يف توفري الأي��دي العاملة يف حال
حاجة املزارع لذلك ،بالإ�ض��افة �إىل متابعة امل�شروع
عرب جوالت تفقدية دائم��ة وتذليل �أي عقبة تواجه
املزارع منعاً لظهور اي م�ش��كلة من �ش���أنها �إف�ش��ال
امل�شروع �أو تثبيط جناحه.
ويو�ض��ح �ص��بارنة �أن املحميات الرعوية م�ش��روع
طوي��ل الأم��د ت�ص��ل ف�ترة متابع��ة وزارة الزراعة
ل��ه �إىل  15عام��ا ،مقاب��ل تعه��د امل��زارع باحلف��اظ
عل��ى املحمي��ة� ،إىل جان��ب تعه��د �آخري��ن بالزراعة
ل��دى انتفاعهم من م�ش��روع البذار العلفي��ة ،م�ؤكد ًا
�أن جترب��ة حمافظ��ة بيت حلم كان��ت جتربة مميزة
بنج��اح املحمي��ات الرعوي��ة فيه��ا ،وزي��ادة ن�س��بة
الإنب��ات يف الأرا�ض��ي التي زرعت بالب��ذار العلفية،
وذل��ك ب�س��بب زي��ادة ن�س��بة هط��ول الأمط��ار يف
املحافظ��ة ،التي و�ص��لت الع��ام املا�ض��ي �إىل ،%97
بينم��ا بلغ��ت العام اجل��اري مئ��ة باملئة ،ما يب�ش��ر
بنجاح زراعي م�ضاعف.
�إن فك��رة �إن�ش��اء املحمي��ات الرعوي��ة وتوزي��ع
الب��ذور العلفي��ة عل��ى املزارعني ما ه��ي �إال جزء
م��ن �سل�س��لة م�ش��اريع تق��وم ب��ه وزارة الزراعة
وم�ؤ�س�سات زراعية �أخرى للحفاظ على الأرا�ضي
الزراعي��ة والرعوي��ة؛ لكن ذلك جم��رد حماوالت
ل�ص��نع "حل��ول م�ؤقتة" حتت��اج مل��ن ي ّثبتها على
�أر���ض الواق��ع ال��ذي حتكم��ه دهالي��ز ال�سيا�س��ة
وخرائط الع�سكر.

تنازلت جمل��ة "نيوزويك" الأمريكية
عن ثمان�ين عاماً م��ن الطباعة وقبلت
بالأونالي��ن .ورم��ت �ص��حيفة "ال
تريبي��ون" الفرن�س��ية زه��اء �س��بعة
عقود وراء ظهره��ا" .ذي �إندبندنت"
الإجنليزي��ة �آخ��ر ه��ذه املطبوع��ات
الكب�يرة؛ �ألق��ت ثالث�ين �س��نة جانباً
وقعدت على النت.
�إىل ال�ص��حافيني الذي��ن يكتب��ون وال
يعرف��ون م��ن برامج املونتاج �ش��يئاً:
تعلم��وا ول��و فوتو�ش��وب .و�أوىل �أن
نغل��ق املواق��ع الت��ي لي���س فيه��ا �إال
الن�صو�ص ،ال �صوت وال �صورة.
فلأنهم عجزوا عن �إرفاق مقطع فيديو
عل��ى �ص��فحات اجلري��دة� ،أغلقوه��ا
ومعهم حق .كيف �س�أ�ش��اهد كا�س�ترو
يزي��ح ي��د �أوبام��ا ع��ن كتف��ه باخلرب
"املطبوع"؟
ب��د�أت رهان��ات مل تنته بع��د �-أظنها
زامن��ت �أول موق��ع �أخبار -على غلق
ال�صحف الورقية حتى �آخرها .نتيجة
الرهان بحاجة �إىل ع�ش��رين �سنة على
الأق��ل كي تت�ض��ح معاملها� .أما ح�س��م
النتيجة فال يزال �أمامه طريق طويل،
وفت�ش جتد �صحفاً حديثة الوالدة.
هج��م الأونالي��ن عل��ى كل �ش��يء،
املطب��وع والتلفزي��ون والرادي��و،
لك��ن الأخريي��ن ال يزاالن �ص��امدين.
يف �أم�يركا ابتك��روا �ش��يئاً ا�س��مه نت
فليك�س ومل يعد املتلقي رهن القنوات
الت��ي تقرر عنه مت��ى ي�ش��اهد الفيلم.
يب��دو �أن �إ�ص��رار الزوجات على كون
التلفزي��ون �ض��من الأث��اث �ض��من ل��ه
عافي��ة �ص��لبة مبدئي��اً� .أم��ا الرادي��و
فحفظ��ت له ال�س��يارات قيم��ة ال ب�أ�س
بها.
عل��ى �أن العم��ل الإلك�تروين �أ�ص��عب
لل�ص��حايف واملتلق��ي معاً م��ن الورق.
ال�س��رعة والدق��ة مطلوب��ان يف �آن،
والأوىل لي�س��ت مطلوب��ة يف اجلريدة.
كان زميلنا ي�ش��رب القهوة ال�سعودية
وي��روي لن��ا �أحادي��ث ع��ن �س��وريا
ويلعن املعار�ض��ة قبل �أن ميد يده �إىل
قلمه ،فطباعة اجلريدة بعد منت�ص��ف
الليل.
قب��ل �أي��ام ،ن�ش��ر �أحد املواق��ع فيديو
عل��ى �أنه لتفج�ير املطار يف بروك�س��ل
و�أخ��ذه النا���س وال�ص��حافيون ،ث��م
تبني �أنه يف رو�سيا .وتردد خرب �آخر:
رجل �أب غري �ش��رعي لـ 1300طفل يف
�أم�يركا وعرفنا الحقاً �أن ذلك مفربك.
�ألي���س القارئ معر�ض��اً للوق��وع بهذا
الف��خ؟ هذه احل��وادث �أق��ل وقوعاً يف
ال�صحف املطبوعة حتى الآن.
نق��ول لل�ص��حف :ي��كاد ي�أتين��ا اخلرب
على املوباي��ل قبل وقوع��ه! فابحثوا
لن��ا عن حتليل �أو ق�ص��ة كي ن�ش�تري
اجلريدة .مللموا ال�صور من الوكاالت
ف�إنن��ا مهم��ا كربن��ا نح��ب �أن نتف��رج،
واجعلوا حجم الورق مثل �ص��فحات
جري��دة "احل��ال" ت�س��هلوا عل��ي �أن��ا
-على الأقل -م�سك اجلريدة.
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الأ�سعار الرمزية تذهب لأ�سر تعيلها ن�ساء

حملة "كتابي بعمر" يف جنني ..ملن يريد وال ميلك
محمد عابد*
�ضمن فكرة توزيع املعرفة على الغري ،وبهدف �إعادة االعتبار للكتاب
ب�ص��فته م�ص��درا ممتدا وال ين�ض��ب لل��زاد واملعرفة� ،أطلق��ت جمعية
امل��ر�أة الفل�س��طينية للري��ادة والإب��داع "بيكو" يف مدين��ة جنني حملة
"كتابي بعمر" التي تت�ضمن جمع الكتب من املواطنني وامل�ؤ�س�سات
وبيعها يف �أ�سواق مفتوحة ب�أ�سعار زهيدة.
احلمل��ة التي تنقل��ت حتى اللحظة بني مكانني الأول يف حي ال�س��يباط
القدمي يف مدينة جنني ،والثاين �أمام ال�سوق املركزي للجامعة العربية
الأمريكي��ة �أك��دت ح�س��ب القائمني عل��ى احلملة واملواطن�ين املقبلني
على ال�ش��راء �أنه رغم التطور التكنولوجي و�شيوع مقوالت "امة اقر�أ
ال تق��ر�أ"� ،إال �أن للق��راءة جمهورها و�أن الكتاب مطل��وب وده ،و�أن ما
ينق�ص املهتمني هو الكتاب اجليد وال�سعر املنا�سب.

لي�سوا قلة

يف حمل��ة �س��وق ال�س��يباط اندف��ع موظفون وطلب��ة جامعات ون�س��اء
ورج��ال يحملون حاجيات منازلهم لتقليب الكتب و�ش��راء ما ينا�س��ب
التوجهات واالهتمامات� ،أما �أمام حرم اجلامعة الأمريكية ،فقد اندفع
الطلب��ة على اخت�لاف تخ�ص�ص��اتهم حماول�ين �إيجاد ما ي�س��د عط�ش
املعرفة لديهم خا�ص��ة �أن معار���ض الكتب التقليدية تط��رح عناوينها
ب�أ�س��عار مرتفعة ،فا�ش�تروا كتبا تختلف عن تخ�ص�صاتهم الدقيقة من
روايات او كتب تاريخية �أو حتى فكر �سيا�سي فل�سطيني.
احلمل��ة الت��ي انطلق��ت من مدين��ة جنني بهدف ن�ش��ر الثقاف��ة بني من
يريده��ا وال ميل��ك ثمنها حققت الكثري من االهداف ،وبح�س��ب �س��عيد
�أب��و معال مدر���س الإعالم يف اجلامعة ف���إن االهم هو ان ي�ش��عر حمبو
الكت��ب انهم لي�س��وا من قل��ة ،و�أن احلملة توفر فر�ص��ة تبادل املعرفة
والعناوين.
عن احلملة حدثنا حممود منا�ص��رة ،ع�ضو جمعية املر�أة الفل�سطينية
للري��ادة والإبداع (بيكو) ،ب�أنها انطلقت م��ن مدينة جنني عرب مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،لت�ش��كيل معر���ض م��ن الكتب ذات املوا�ض��يع
املختلفة يتم التربع بها من امل�ؤ�س�سات واملكتبات.

دور املتطوعني

و�أك��د منا�ص��رة� ،أن هذه الكتب تباع ب�أ�س��عار رمزي��ة للمواطنني� ،أما
م��ا يجم��ع من مبالغ خ�لال احلملة ف���إن اجلمعية �س��تقوم بالتربع بها
لعائالت تعيلها ن�ساء.
و�أ�ض��اف منا�ص��رة" :عندم��ا بد�أن��ا احلمل��ة ا�س��تهدفنا امل�ؤ�س�س��ات
الثقافي��ة واملكتب��ات يف مدينة جن�ين واملدن الأخ��رى ،ووجدنا �إقباال
كبريا من جمموعة م�ؤ�س�سات يف مدينة رام اهلل ونابل�س ،حيث تربعت
بكتب عربية �أجنبية مفيدة يف التعليم كبع�ض كتب الطب والقانون".
و�أردف ع�ض��و اجلمعي��ة �أن ما خدم احلملة ه��و دور املتطوعني فيها،
ف��كان هناك الكث�ير من املتطوعني الذين ن�س��قوا �أوقاتهم للعمل يف هذا
املعر�ض ،ومن خاللهم مت الت�شاور حول مكان العر�ض الأول الذي كان
�أمام البلد القدمية "ال�سيباط" وهو ما عمل على منح املكان التاريخي
حركة وروحا.
وتاب��ع منا�ص��رة ،واجهتنا العدي��د من التحدي��ات و�أبرزها عدم توفر
ميزاني��ة كافية ،وع��دم تربع م�ؤ�س�س��ات يف مدينة جن�ين بالكتب على
الرغ��م م��ن �أن احلمل��ة انطلقت منها ،وهو م�ؤ�ش��ر عل��ى موقف بع�ض
امل�ؤ�س�س��ات من الكتاب ،ومربرا لتكثيف احلملة يف املدينة وغريها من
املدن الفقرية.

�أفكار �شبابية

ويف �ش���أن مت�ص��ل ،قال الأ�س��تاذ حممد جرادات :هذه مبادرة �ش��بابية
تعك�س مدى تنوع الأفكار ال�ش��بابية يف ال�س��نوات الأخ�يرة ،رغم �أنه
كان ينق�صها بع�ض الأمور املهمة مثل الرتتيب ،والتن�سيق ،والرتويج
لها ب�شكل مهني �أكرب.
و�أ�ضاف جرادات� :أن�صح القائمني على احلملة بالعمل على تطويرها،
واالقبال عليها كما ر�أينا مربر كاف لذلك ،وهو �أمر يتطلب انتقاء كتب
تعني املواطنني وجتعل منها و�س��يلة لتطوير حياتهم ،فاالمر ال يجب
ان يكون مقت�صرا على الكتب املتوفرة �أو املتربع بها.
وتابع جرادات� :أقرتح �أي�ض��ا �أن ينظم معر�ض كبري للكتب القيمة يف

�إقبال على كتب الأ�سواق املفتوحة ذات الأ�سعار الزهيدة.

املدينة ،فال يعقل اال يكون معر�ض �س��نوي او ن�ص��ف �س��نوي للكتاب
يف املدين��ة الت��ي تفتق��ر فعلي��ا ملكتب��ات للكت��ب ،بحي��ث ي�أخ��ذ طابعا
ثقافي��ا ويك��ون فيه نوع من الإب��داع من ناحية الرتتيب ،والتن�س��يق،
والفعالي��ات الأخ��رى عل��ى غ��رار معر�ض الكت��اب الدويل ال��ذي يقام
�سنويا يف مدينة رام اهلل.

وعي املجتمع

ويف ال�س��ياق ذاته ،ق��ال املواطن حممود �أبو ال��رب" :ال اروع من بيع
كتب جيدة ب�أ�س��عار زهيدة ،والكتاب اجليد يختلف من مواطن لآخر،
ونح��ن بحاجة لهكذا حم�لات لزي��ادة الوعي املجتمعي ،فاال�س��تمرار
بلع��ن املجتمع وثقافت��ه ال�س��لبية ال يخلق حت��والت �إيجابية تنموية
فاعلة".
و�أ�ض��اف" :علم��ت بوج��ود احلمل��ة م��ن خ�لال �ش��بكات

التوا�ص��ل االجتماعي ،وفعال توجهت للمكان املحدد لر�ؤية
م��ا يهمني م��ن كت��ب ،وانتقي��ت خم�س��ة عناوي��ن ب�أقل من
خم�سني �شيقال".
وتابع" :بالن�س��بة يل اخلم�س��ون �ش��يقال مبلغ معترب ،لكن عندما تقول
يل انها تكفي ل�ش��راء خم�س��ة كتب �س���أقول لك هذا امر م�ش��جع ويدعو
ال�ستغالله ،يف احلقيقة الكتاب الواحد يف �أي مكتبة يف يزيد �سعره عن
ذلك املبلغ".
وح�س��ب من��ال �أب��و عل��ي ،رئي���س جمعي��ة امل��ر�أة الفل�س��طينية ف�إن
اجلمعي��ة تدر���س حاليا تو�س��يع احلمل��ة ونقل املعر�ض مل��دن عدة،
ف�إقام��ة املعار���ض ي�ش��كل �إقامة احلجة عل��ى النا�س يف ظل �س��عرها
املنخف�ض.
* طالب يف دائرة اللغة العربية والإعالم باجلامعة العربية الأمريكية

هل تعتقد �أن �إدخال م�ؤثرات على ال�صورة ال�صحافية �سلوك مهني �أم احتيال؟
حسام لبد
حممود الهم�ص ( 36عاماً) م�صور الوكالة الفرن�سية A.F.P

عطية دروي�ش ( 28عاماً) م�صور يف وكالة الر�أي

يجوز �إدخال تعديالت مثل الق�ص والتو�ض��يح فقط على ال�ص��ورة اخلربية� ،أما ال�صور اجلمالية ،فيمكن
�إدخال الفالتر وامل�ؤثرات.
وال بد من التفريق بني امل�صور ال�صحايف وم�صور الطبيعة �أو املناظر اجلمالية ،فلك ٍّل ر�سالة وطريقة.

امل�ص��ور ال��ذي يخ��دع النا�س با�س��تخدام برنامج الفوتو�ش��وب ،مك�ش��وف �أمام املخت�ص�ين وامل�ص��ورين
الآخرين ،ورمبا ينطلي ذلك على عامة النا�س ،لكن مثل ه�ؤالء لن يكونوا يف خ�ضم املناف�سة.

حممد نهرو الثالثيني ( 24عاماً) م�صور حر

خليل حمرة ( 37عاماً) م�صور وكالة �أ�سو�شييتدبر�س الأمريكية

ال�صورة اجلمالية تختلف عن ال�صورة ال�صحافية ،فلو �أدخلنا ت�أثريات على ال�صورة اجلمالية �ست�صبح
ب�شكل خفيف ،لأنه لو زاد عن حده �ستختلف معامل ال�صورة.
�أجمل ،لكن ٍ

ال�ص��ورة ه��ي امر�أة ،وامل�ؤث��رات هي املكياج ،من املمك��ن �أن تخفي بع�ض العيوب ،وم��ن املمكن �أن تربز
اجلمال ،لكنها لن جتعل القبيح جمي ًال باملطلق .والأ�صل هو ترك ال�صورة على طبيعتها.

�سمر �أحمد �أبو العوف ( 31عاماً) م�صورة حرة

والء زكي بارود ( 24عاماً) م�صور حر

�أن��ا �ض��د التالع��ب بال�ص��ور ال�ص��حافية لأنها تفقد امل�ص��ور ال�ص��حايف واحلدث �ص��دقيته .ميك��ن تعديل
ب�شكل ب�سيط جد ًا �إذا كانت ال�صورة بحاجة لذلك.
الإ�ضاءة ٍ

التعدي��ل عل��ى ال�ص��ورة اجلمالي��ة يعطيها رونقاً خا�ص��اً ،وهذا يختلف من م�ص��ور �إىل �آخر يف ا�س��تخدام
كبرية جد ًا ،ومنهم من يعتمد ال�ص��ورة الطبيعية ب�إ�ض��افة
ب�ص��ورة
التعدي�لات ،فمنه��م من يعتمد عليها
ٍ
ٍ
تعديالت ب�سيطة� .أما ال�صورة ال�صحافية ،فال ميكن التعديل عليها ،لأنها تنقل حدثاً وواقعاً.

م�صطفى حممد ح�سونة ( 33عاماً) م�صور وكالة الأنا�ضول الرتكية

يا�سر فتحي قديح ( 31عاماً) م�صور يف �صحيفة فل�سطني

التعديل ممكن من خالل الربامج ،لكن بحدود ،و�شروط ال تفقدها قيمتها ،وطبيعة جمالها الأ�صلي ،كذلك
ف�إن �إعدادات الكامريا بحد ذاتها هي تعديل ،وتختلف يف �ض��بطها من م�ص��ور �إىل �آخر ،لكن الأ�ص��ل يبقى
هو الغالب.

ال�ص��ورة ال�ص��حافية تتحدث عن نف�س��ها يف قوة احلدث ،وال ميكن �إ�ضافة �أي �ش��يء عليها ،كما �أن نظرة
امل�صور ال�صحفي وتكوين ال�صورة التي ي�صورها تختلف من �شخ�ص لآخر.
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"مدر�سة جنني الكورية" ..عقل وقلب كبريان لدعم التعليم ال�صناعي
أحمد ماهر*
يتعامل التعليم املدر�س��ي التقليدي مع الطلبة على �أنهم �سوا�سية،
ال يتنوعون يف جماالت ذكائهم �أو م�صادر قوتهم وتفوقهم ،وبالتايل
يخ�ض��عون الختيارات ونظام درا�س��ي �صارم وموحد يظهر بع�ض
الطلب��ة "ف�ش��لة" ،كما ينظ��ر �إليه��م املجتمع على انه��م عبء على
املدار���س ،فيرتكونه��ا ملتحقني بقطاع العمالة املت�ض��خم واملفتقد
للمهارة واخلربة.
غ�ير �أن��ه يف مدينة جنني مثال واحدة من املدار���س التي يلج�أ �إليها
الطلبة الذين "يغربلهم" النظام التعليمي ال�ص��ارم ليكون خيارهم
املنا�س��ب "مدر�س��ة جن�ين الثانوي��ة ال�ص��ناعية الكوري��ة" وفيها
يح�صل الطالب على �شهادة ثانوية عامة يف جمال �صناعي يختاره
وفق ميوله.
لك��ن ال�س���ؤال :كيف تدير هذه املدر�س��ة حاالت الكث�ير من الطلبة
املبدعني يف جماالت �ص��ناعية وميدانية مثل ت�صليح ال�سيارات �أو
تكنولوجي��ا املعلومات ولديهم �ص��عوبات وم�ش��اكل كبرية مثال يف
احلف��ظ التقليدي �أو يف التعامل مع الريا�ض��يات والفيزياء واللغة
االجنليزية؟

 210طالب

املدر�س��ة الت��ي تعرف بـ"الكورية" اخت�ص��ا ًرا وتقع على ال�ش��ارع
الرئي�س��ي املتوجه من املدينة �إىل قرية بيت قاد تعمل يف كل �صباح
مع امللتحقني بها الـ  210طالب( ،تتمتع بطاقة ا�س��تيعابية تقارب
الـ 300طالب) على ك�س��ر كل ما له عالقة بنظام التعليم الروتيني
يف املدار���س العادي��ة يف �س��بيل الو�ص��ول بطلبته��ا الذين ي�س��مهم
املجتم��ع ب�ص��فات �س��لبية كث�يرة وهو م��ا حتاربه املدر�س��ة عرب
مديرها الأ�ستاذ واثق حثناوي وطاقم العاملني فيها.
وبر�أي مدير املدر�سة الأ�ستاذ حثناوي ،ف�إن مدر�سته تلقى اهتماماً
كب�ير ًا من وزارة الرتبي��ة والتعليم ،كونها تك�س��ر نظ��ام الروتني
التعليم��ي املوج��ود باملدار���س الأخرى ،فاملدر�س��ة تق��د ُم �أجهزة
احلا�س��وب و�أدوات الر�س��م الهند�س��ي ،بالإ�ض��افة �إىل العدي��د من
الأجهزة ،مثل �أجهزة فح�ص ال�سيارات.
املدر�س��ة التي ت�أ�س�س��ت ع��ام  ،2004ب�أربعة تخ�ص�ص��ات� ،إىل �أن
و�ص��لت عام � 2009إىل ت�س��عة تخ�ص�ص��ات وهي� :ص��يانة �أجهزة
احلا�س��وب ،واالت�ص��االت ،والإلكرتونيات ال�ص��ناعية ،و�ص��يانة

الآالت املكتبية ،وكهرباء ا�س��تعمال ،وكهرباء �سيارات ،والأدوات
ال�ص��حية والتدفئ��ة املركزي��ة ،والتكيي��ف والتربي��د ،وميكاني��ك
�س��يارات؛ حت��اول جاه��دة احت�ض��ان طلبته��ا وم�س��اعدتهم على
اال�س��تمرار يف حت�ص��يل العلم ال�ص��ناعي من خالل احل�صول على
�شهادة الثانوية العامة التي ت�ؤهلهم لاللتحاق باجلامعة.
يقول الأ�س��تاذ حثناوي" :يف البداية مل يكن للأهايل �أدنى فكرة عن
املدر�س��ة ،وعن كيفية التعليم فيها ،ولكن مع مرور الوقت �أ�ص��بح
هناك وعي ب�أهمية هذه املدر�سة ،وذلك بعدما تخرج بع�ض الطلبة
منها وانتقلوا �إىل �س��وق العمل ،حيث تكل َّل��ت جهودهم بالنجاح يف
حياتهم العملية".
ي�ض��يف" :كان ذل��ك انت�ص��ارا لفك��رة املدر�س��ة وت�أكي��دا لاله��ايل
وللطلبة على انهم لي�س��وا �أقل ممن ي�س��تمرون يف املدار�س العادية
(علمي و�أدبي)".
وي�شمل التعليم املهني يف فل�سطني على ( )4فروع هي :ال�صناعي،
والزراع��ي ،التج��اري ،الفندق��ي ،موزع��ة عل��ى )15( :مدر�س��ة
�ص��ناعية (حكومي��ة وخا�ص��ة) ،مدر�س��تني زراعيت�ين ،مدر�س��ة
فندقي��ة ،و( )59مدر�س��ة جتاري��ة ت�ش��تمل عل��ى (� )124ش��عبة
للتعليم التجاري.

اهتمام خا�ص

ويتاب��ع املدي��ر :كان��ت الفك��رة ال�س��ائدة ل��دى الأه��ايل� ،أن ه��ذه
املدر�سة م�سا ٌر للطلبة غري القادرين على ال�سري يف الفرعني العملي
واالدب��ي ،و�أثبتن��ا العك�س من ناحية وخ�ص�ص��نا اهتماما خا�ص��ا
ب�ش��رائح خمتلف��ة م��ن الطلب��ة وحتديدا مم��ن يتمتع��ون بقدرات
وانواع ذكاء غري تقليدية.
والتحدي االول بح�س��ب املدير وطاق��م العمل متثل يف "تعزيز قيم
العمل واملهنة ،يف داخل الطلبة" ،حيث يتم ت�أهيلهم ملرحلة ما بعد
الثانوية �سواء ل�سوق العمل �أو للجامعة.
وي�ؤك��د املدير حثناوي �أنه يف ع��ام  2007مت تغيري بع�ض املناهج
و�أ�ض��يفت مناهج جديدة ،فمث ًال كانت هناك م��ادة الثقافة العلمية
الت��ي ا�س��تعي�ض عنها مببح��ث "الآي ت��ي" ،وهناك مادة ت�س��مى
"كاب" ،يتم من خاللها التعرف على الأعمال التي يقوم بها طالب
املدر�سة ،ويتم التعديل عليها بني الفينة والأخرى.

�أحد الف�صول الدرا�سية ال�صناعية.

نظام خا�ص

عل��ي زاي��د ،مدر���س م��ادة الريا�ض��يات يف املدر�س��ة الكورية يرى
�أن املدر�س��ة مكان��ا تعليمي��ا ممي��زا ،حي��ث مت تق�س��يم املناهج �إىل
�ش��قني نظري وعملي ،فاملدر�س��ة تخ�ض��ع لقوان�ين وزارة الرتبية
والتعليم ،ومدة الدرا�س��ة �س��نتان ت�ش��مل (الأول الثانوي والثاين
الثان��وي) ،حي��ث مي�ض��ي الطال��ب ثالث��ة �إىل �أربع��ة �أي��ام من كل
�أ�س��بوع بامل�شغل اخلا�ص به ،ويتلقى التطبيق والتدريب العملي،
�أما باقي الأ�سبوع فيتلقى الطلبة درو�سا نظرية يف مباحث خمتلفة
مثل الريا�ض��يات ،والفيزي��اء ،واللغة العربي��ة ،والثقافة الدينية
املهنية ،وتكنولوجيا املعلومات ،واللغة االجنليزية.
وي�ؤك��د زايد �أن الطالب ي�س��تطيع �أن يدر�س يف الأول الثانوي مثال
تخ�ص�ص��اً ما ،ثم يحول يف التوجيهي �إىل تخ�ص�ص �آخر ،ويف بع�ض
احلالت التي ت�س��تقبلها املدر�س��ة تقوم بعمل يف غاية الأهمية فيما
يخ���ص الطلبة الذين يعانون من �ض��عف يف امل��واد النظرية ،حيث
يتم �إعطا�ؤهم امل�س��اقات التطبيقية عرب الرتكي��ز عليها كي يكونوا
قادرين على ممار�سة املهنة.
وي�ض��يف" :يف مث��ل ه��ذه احلال��ة لن يتمكن��وا من احل�ص��ول على
�شهادة التوجيهي".

تدريب ومتابعة

الطالب يو�س��ف زايد ،تخ�ص�ص كهربائي �سيارات يرى �أن وجوده
يف املدر�س��ة ج ّنب��ه ال�ض��ياع يف ال�ش��ارع �أو العمل يف مهن �ش��اقة ال
تك�سبه مهنة حقيقية ،وهو امر ينعك�س على الكثري من زمالئه.
فيم��ا يرى الطال��ب �أمين �أبو الرب �أنه يح��اول جاهدا التوفيق بني
النظ��ري والعمل��ي ،مع �ض��عف وا�ض��ح يف اجلانب النظ��ري لكنه
ي�ستمر يف ال�شق العملي الذي يتقنه.
وي�ض��يف �أبو الرب�" :أي جه��از مهما كان معقدا �أ�س��تطيع تفكيكه
وك�ش��ف خلله ب�سرعة كبرية ،كما ان املدر�سة وعرب مديرها وفرت
يل تدريبا خا�صا يف �شركة كبرية بجنني".
وب��ر�أي جمموع��ة كبرية من الأه��ايل والطلبة ،ف�إن نظام املدر�س��ة
يوفر فر�ص��ة فريدة لأبنائهم ،كما ان �س��لوك مديرها وطاقم العمل
فيه��ا يجعل منها قلبا وعقال كبريين ،حيث يتابعون حاالت الطلبة
ب�ش��كل ف��ردي ويبحثون طرق معاجلة امل�ش��اكل الطارئ��ة يف نظام
درا�سة الطلبة ،وحتديدا املتعرثين منهم.
* طال��ب يف دائ��رة اللغ��ة العربي��ة والإع�لام باجلامع��ة العربية
الأمريكية

�أبو حممد ال�صباح 51 :عا ًما على باب م�ستوطنة
مهند الشاعر*
عل��ى قم��ة جبل يف اجلهة ال�ش��مالية من بلدة تقوع �ش��رقي بيت
حل��م ترتب��ع ثالثة من��ازل قدمي��ة ،ت�ش��كل عقبة امام التو�س��ع
اال�س��تيطاين عل��ى ار���ض البل��دة ،ويف منطق��ة ال تبع��د �س��وى
امتار قليلة عن �س��ياج ما ت�سمى م�ستوطنة "تكواع" تقف هذه
املنازل التي تعود للمواطن حممود ال�صباح "ابو حممد" البالغ
م��ن العمر  75عاما ،والذي بنى منزله عام  1964لي�ش��كل خط
الدفاع االول يف وجه االمتداد اال�ستيطاين.
وكان��ت �س��لطات االحت�لال وجه��ت للرج��ل جمموع��ة م��ن
االخط��ارات باله��دم التي ته��دد وجوده يف ار�ض��ه ،عالوة على
ه��دم منزله مرت�ين يف ثمانيني��ات القرن املا�ض��ي .وقام احلاج
بن�ص��ب خيمة بج��وار ركام منزله اىل ان متت اع��ادة بنائه من
جديد .واالحتالل مينعه من البناء لغر�ض التو�سع اال�ستيطاين
لكنه يف كل مرة يك�سر قرارت االحتالل العن�صرية.
وعن رحلة �صموده الطويلة قال ال�صباح" :لي�ست لدينا حرية،
ال ن�س��تطيع البن��اء ،ابنائ��ي م�س��تقبلهم يف املجهول ،م�ص�يرنا
الت�ش��تت اذا بقين��ا على هذا احلال 3 ،م��ن االبناء مقبلون على
الزواج وال مكان ي�سكنون فيه".
ويجل���س اب��و حمم��د كل �ص��باح ام��ام منزل��ه ال��ذي يبعد عن
امل�س��توطنة ما يقارب خم�سة امتار ويف�صله عنها �سياج حماط
بالعديد من كامريات املراقبة ،وينظر بحرقة وح�س��رة �ص��وب
االر�ض التي التهمها �سرطان اال�ستيطان وا�ستوىل عليها.
وو�صف �ص��باح املنطقة التي ي�س��كنها باخلطرة ،فهو وعائلته
يعي�ش��ون يف حال��ة م��ن الرع��ب الدائ��م ،فحياته مليئ��ة بالقلق
وذل��ك لبعده ع��ن احياء البلدة وقرب امل�س��توطنني من منزله،
فحتى احليوانات مل ت�سلم من بط�شهم واعتداءاتهم الوح�شية،

امل�ستوطنة التي بنيت قرب بيت ال�صباح.

لكنه مع كل ذلك يتحمل االعباء وي�ص��ر على ال�صمود يف ار�ضه
ومنزله رغم كل ال�ضغوطات وخمططات التهجري التي يتعر�ض
لها لرتك ار�ضه ومنزله.
وب�ين ال�ص��باح ان رحل��ة الع��ذاب تبد�أ عل��ى ايدي امل�س��توطنني
احلاقدي��ن يف �س��اعات اللي��ل ،فيقومون بر�ش��ق احلج��ارة باجتاه
املنزل ،ويكاد ال يخلو يوم من ان تنام عائلة ال�صباح على ا�صوات
االغاين واملو�سيقى ال�صاخبة بهدف اجبارهم على الرحيل.
ويو�ص��ى املواط��ن �ص��باح ابن��اءه دوم��ا بالتم�س��ك باالر���ض
وال�ص��مود فيه��ا ،الن االر�ض هي الوط��ن والوجود ،فال وجود
لن��ا دون االر���ض .ويقول "رغ��م عمليات االره��اب والتخويف
التي ا�س��تخدمتها �سلطات االحتالل وما زالت ت�ستخدمها بهدف

ترحيلي من ار�ض��ي ..لن نرحل "وال عمرهم يحلموا فيها" ،الن
هذه االر�ض ار�ضنا وار�ض اجدادنا" ،فنحن ن�سكن هنا قبل ان
ي�أتي هذا االحتالل اللعني اىل ار�ضنا.
وتبل��غ م�س��احة ار�ض اب��و حممد ال�ص��باح  50دومن��ا واكرث،
يحميه��ا هو وعائلت��ه من الزحف اال�س��تيطاين ،وتع��د املتنف�س
الوحيد للقرية التي حتيطها امل�ستوطنات من اجلهات الثالث.
واو�ضح ال�ص��باح ان اخلدمات وامل�ساعدات التي تقدم للعائلة
�ض��ئيلة ج��دا مقارنة مع الهجمة اال�س��تيطانية التي ت�س��تهدف
العائل��ة وارا�ض��يها .وفيم��ا يخ���ص االغ��راءات الت��ي قدمته��ا
�س��لطات االحتالل له كي يبيع ار�ض��ه ويرحل ،قال" :عر�ض��وا
علي مبالغ ال ميكنكم تخيلها" يف �س��بيل ان يرتك ار�ضه ،اال انه

م�صمم على ال�صمود رغم كل االغراءات والظروف.
وي�ش��كل املواط��ن �ص��باح عن��وان ال�ص��مود والثب��ات عل��ى
ار�ض��ه و�س��دا منيعا ام��ام الغطر�س��ة االحتاللي��ة واملخططات
اال�س��تيطانية التي ترتب�ص به ب�شكل يومي لت�ضعه حتت دائرة
اال�ستهداف الدائم .ف�صموده اكرب من ان نكتب عنه بن�ص ،فهو
يف كل يوم يكتب ف�ص�لا جديدا من ف�ص��ول ال�ص��مود ،و�صموده
اك�بر من رواية ،واعمق من مو�س��وعة واغنى من �أي قامو�س،
فكل م��ا يرتبط مبف��ردات احلقل ال��داليل ملفردات �ص��موده هي
قامو�س بحد ذاتها.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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عندما ت�صري ق�ص�ص املعاقني �أفال ًما

سعيد أبو معال
يف بيئ��ة تع��ج باملن��ع واحلظ��ر وامل�ص��ادرة
واحلجب ،ي�س��تمر �س��لوك االحتالل الإ�سرائيلي
يف عالقته بكل ما مي�س وعينا الوطني وح�ض��ور
ذلك يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية تهديدا ومنعا
و�إغالقا ،وبدل �أن نغو�ص عميقا يف بحث �أ�س��ئلة
�أعمق حول طبيعة معاجلة هذه الو�سائل للحالة
الفل�س��طينية ،ب�ش��قيها الداخل��ي �أو بعالقتها مع
االحت�لال ،يعيدن��ا �س��لوك االحت�لال الدائ��م �إىل
املربع الأول.
"م��ن االول" جمل��ة البط��ل يف رواي��ة �إليا���س
خ��وري "باب ال�ش��م�س" الت��ي كان يردده��ا دا ًّقا
الأر���ض بقدم��ه بع��د كل هزمي��ة �أو انك�س��ار،
يف دالل��ة عل��ى الع��ودة �إىل الن�ض��ال م��ن جديد،
مبا ي�ش��به ع��ودة طاقم قن��اة "فل�س��طني اليوم"
للعمل بطريقة بدائية ي�سودها اخلوف والتهديد
والإيذاء.
�إن اقتح��ام مكات��ب القن��اة وتدم�ير معداته��ا
وتهديد مرا�سليها باالعتقال �إن عملوا مع القناة،
ر�س��الة لنا جميعا مفاده��ا �أن خيارتنا مرة ،و�أن
التغطي��ة ال�ص��حافية للميدان واالنحي��از له �أمر
لي�س �سهال ولن يكون من دون �ضريبة قا�سية.
عمليا ،االحتالل يرى حياة الفل�سطيني كلها ،مبا
فيها الإعالم ،حالة �أمنية ،وهو ال يتعامل بردات
فع��ل وفق ه��ذا االعتبار ،ب��ل يخرج م��ن الدُرج
ما ه��و جاهز ومعد وفق العقلية اال�س��تعمارية،
الت��ي مهما حاول��ت �أن تظهر ذكي��ة وحمرتفة يف
تعامله��ا الأمن��ي ،لكنه��ا تبدو ه�ش��ة �أم��ام ب�ؤ�س
اجلن��ود الذي��ن توقعوا توقف ب��ث القناة عندما
اقتحم��وا املكات��ب يف رام اهلل وقطع��وا الأ�س�لاك
التي �أمامهم.
م��ن الأول ،عل��ى طاقم "فل�س��طني الي��وم" طرح
�أ�سئلة العمل البدائية ،يف بيئة يجعلها االحتالل
م�ش��بعة بالتهدي��د والتخوي��ف البائ��ن املعل��ن
واملل��وح به عل��ى امللأ� .إن��ه بهذا ال�س��لوك متاما
كم��ا يف البيان ال�ص��حايف لـ"ال�ش��اباك" الذي برر
في��ه "غزوت��ه" عل��ى مكات��ب القن��اة ،ويف القرن
الواحد والع�ش��رين؛ ال يخفي �أفعاله بل يعممها
ويحدد التهمة الف�ضفا�ض��ة بهدف كبح و�ش��ل �أي
رغبة على الرد.
باملح�ص��لة� ،إن اال�س��تفراد بالو�س��ائل الإعالمية
يتوا�ص��ل و�س��يمتد ،و�إن كان ال��رد باخل��وف
والرتاج��ع ع��ن اداء دور وطن��ي ًترف��ع عن��ه
البع���ض وان�ش��غلوا بالعم��ل اليوم��ي مبجريات
احلي��اة و"�أوه��ام الدول��ة" ،ف�إن��ه �س��يتعمق
و�سيزداد ،وان كان بالتغطية املهنية ،واالنحياز
للمي��دان ال��ذي هو الواق��ع ومعطيات��ه ،فعندها
يك�س��ب الإعالم ج��دارة ،دومً��ا ما منح ب�س��ببها
�أرفع االو�سمة رغم كم �أخطائه وهفواته.
االحت�لال �أي�ض��ا يح��اول �أن يعم��ق ال�ش��رخ بني
و�س��ائل الإع�لام الفل�س��طينية( ،وجود و�س��ائل
حمر�ض��ة يفرت���ض م�س��بقا �أن هن��اك �أخرى غري
حمر�ض��ة) ،ويزرع اخل��وف ل��دى البع�ض ،لكن
الإع�لام ميتل��ك الفر�ص��ة ليظه��ر �أك�ثر متا�س��كا
و�أك�ثر ت�أييدا ويحدد مواقفه مم��ا يجري اليوم،
بذلك �ستتحول خطوة االحتالل الهمجية �إىل فعل
ارتدادي عليه ،وهذا ممكن.
كن��ا نخط��ط للكتاب��ة عن تقيي��م لبع�ض و�س��ائل
الإع�لام الفل�س��طينية يف الهب��ة اجلماهريية لكن
االحت�لال اعادن��ا للمرب��ع االول ،دع��م الإع�لام
الفل�س��طيني عل��ى الع�لات الت��ي في��ه و�إدان��ة
االحتالل ..دوما نخ�س��ر فر�صة ما� .إنه االحتالل
ال��ذي ل��ن يكتمل �ش��يء نحب��ه �أو ن�ص��ل للتطور
امل�أمول يف �أي جم��ال �إال بزواله ،وهو ذاته ي�ؤكد
ان الإعالم �أداة من �أدوات حتقيق ذلك.
من الأول ،علينا تذكر ذلك ،و�ضمان عدم ن�سيانه.

رثــــــــاء
عبد الباسط خلف

الأطفال ال�صم ي�ستنطقون الورق.

شيرين العكة

يف حماول��ة لإحداث ت�أثري جتاه ق�ض��يتهم ،اتجّ هت م�ؤ�س�س��ات رعاي��ة ذوي الإعاقة
بغزة �إىل تعليم هذه الفئة على �صناعة �أفالم الر�سوم املتحركة (�أنيمي�شن) ،للتعبري
ثوان وقد ميتد �إىل  3دقائق ،ميثل ق�ص��ة
عن دواخلهم من خالل فيلم ق�ص�ير من ٍ 10
م��ن وج��دان الأطفال امل�ش��اركني يف �ص��ناعته ،ق��د تكون ع��ن جتربة م�� ّروا بها� ،أو
خماوف تراودهم� ،أو حق يطالبون به.
يف �إحدى مدار�س رعاية ال�ص��م بغزة ،ت�س��اعد مدر�س��ة الفنون �سعاد عو�ض مدربة
الر�س��وم املتحركة هبة حافظ وترتجم ما تقوله بلغة الإ�ش��ارة وتوزع الأدوار بني
طالبها ،حيث ُتخيرّ هم بنا ًء على ما حتتاجه اللوحة من مكونات ،بني ر�سم ال�شجرة
�أو البي��ت �أو ال�ش��ارع مث ًال ،ليختار الطالب ما ينا�س��بهم ،ويبد�أوا بر�س��مه وق�ص��ه
وتلوينه ،ومن ثم ل�صقه على اللوحة.
تدريب الأطفال ال�ص��م على �صناعة "الأمني�ش��ن" مل يكن م�صادفة ،فح�سب �سعاد،
�إن معظم طالبها يجيدون الر�س��م والتلوين ،لأنه الو�س��يلة الأقرب �إليهم يف التعبري
عن عواطفهم ،وهي تراجع ر�سوماتهم يوميًا وتالحظ امل�ستجدات عليها من م�شاكل
وم�شاعر �سلبية ،لت�ساعدهم يف ح ّلها باال�ستعانة باملر�شد االجتماعي يف املدر�سة.
وتبدو ال�س��عادة واالبت�سامة حا�ضرة على طاولة الر�سم بني الورق والألوان ،فهم
يحب��ون هذا العمل حتديدًا وي�س��تطيع �أي �ش��خ�ص مالحظة ذل��ك ،وميكن مالحظة
روح التعاون العالية بينهم ،وتفاهمهم ب�إمياءات الوجه ال�ضاحك.
�أحد الوجوه امل�ش��رقة باالبت�س��امة كان وجه بدر عليان الطالب يف ال�صف ال�ساد�س،
الذي انهمك يف ق�ص �س��يارة متو�سطة احلجم ر�سمها على ورقة زرقاء اللون .ورمبا
كان �س��ر ابت�س��امته �أن الق�ص��ة التي اقرتحها متت املوافقة عليها وقد بد�أ وزمالءه
بتنفيذها .وحتكي ق�صته من خالل متثيلها عرب الر�سوم املتحركة ،جتربة طفل �أ�صم
مت ّن��ى كث�يرًا اللعب بدراجته خ��ارج املنزل ،لكن والدته متنعه م��ن اخلروج خو ًفا
علي��ه ،فيق��رر النزول �إىل ال�ش��ارع خفية .ي�ص��طدم الطفل بحجر كب�ير �أثناء قيادته
للدراجة في�س��قط � ً
أر�ض��ا وتنك�س��ر املر�آة التي يعتمد عليها يف مراقبة حركة املرور
وال�سيارات من خلفه .ال يُبايل الطفل ويعاود ركوب دراجته ،وخالل �سريه ،يحاول
�س��ائق �س��يارة تنبي��ه الطف��ل ب�إطالق بوق �س��يارته عاليً��ا ،لكن الطفل مل ي�س��معه،
فا�صطدمت ال�سيارة بالدراجة ووقع حادث �أ�صاب الطفل بك�سور يف يده وقدمه.
وهذه الق�ص��ة هي جتربة حقيقة م ّر بها الطفل بدر ،قال ذلك بلغة اال�ش��ارة ملدر�سته
�س��عاد الت��ي تفاج���أت ،فهي مل تكن تعل��م عنها ،و�أخربها � ً
أي�ض��ا �أن��ه �أراد من خالل
الق�صة �إي�صال ر�س��التني :الأوىل تنبيه زمالئه حتى ال يتعر�ضوا للمكروه ،والثانية
�إثب��ات حقهم يف اللعب واحل�ص��ول عل��ى مكان �آمن يالئم خ�صو�ص��ية ذوي الإعاقة
ويوفر لهم ما يفتقدونه يف منازلهم و�شوارع مدينتهم.
ابت�س��ام نطط وال��دة الطالب��ة �ش��يماء (17عامًا)� ،أخ�برت "احلال" عن �س��عادتها
النخ��راط ابنته��ا يف ه��ذا املج��ال ،ففي اليوم الذي ت�ش��ارك فيه يف ور�ش��ة �ص��ناعة

(الأنيمي�ش��ن) يف املدر�س��ة ،تعود �إىل املنزل بحظ وافر من الطاقة وال�س��عادة ،كما
�أن مد ّر�سة الفنون �سعاد �أخربتها عن مهارة �شيماء يف الر�سم و�ضرورة العمل على
ت�شجيعها لال�ستمرار يف التدريب.
وع��ن دورها يف دعم موهبة ابنتها �ش��يماء ،قالت "تابعتُ املبادرات ال�ش��بابية التي
تطرحها امل�ؤ�س�س��ات املختلفة يف غزة ،ومتك ّنا من الفوز مببادرة مع م�ؤ�س�س��ة تامر
للتعليم املجتمعي ،تمُ كن ابنتي من افتتاح معر�ضها اخلا�ص".
و ُتالح��ظ الأم �أن �أغل��ب ر�س��ومات ابنته��ا تدور ح��ول �أحداث احل��رب والطائرات
والبيوت املهدمة ،فقد كانت �شاهدت على التلفاز فيديو لقوات االحتالل الإ�سرائيلي
ي�ؤذون فيه الأطفال ال�صغار ،فر�سمت نف�س امل�شهد.
ومن املتوقع �أن يُقام معر�ض الفتاة ال�ص��مّاء �ش��يماء نطط يف غزة خالل �شهر �إبريل
املقب��ل ،لتعر�ض فيه �ش��هادتها على املجازر الإ�س��رائيلية الت��ي ار ُتكبت بحق �أبناء
�شعبها خا�صة الأطفال.
ّ
وت�س��تمتع املدربة هبة بالعمل مع ال�صم ،حيث ينخرطون ب�إجناز املهام التي ُكلفوا
به��ا ،وغالبًا ال يلتفتون ملا يحدث حولهم ،كما �أنه��م متعاونون و�أكرث �إنتاجً ا مقارن ًة
بالفئات التي �س��بق �أن دربتها� ،سواء من ذوي الإعاقة �أو الأ�صحاء ،وتلفت �إىل �أنها
تلم���س �أحالمهم وطموحهم من خالل ر�س��وماتهم ،حيث جتدهم ير�س��مون حقوقهم
املفقودة للمطالبة بها ،وهذا بح�سبها ال جتده يف لوحات الأ�صحاء.
يحي��ى �إدري�س مدير امل�ش��اريع يف جمعية ب�س��مة للثقاف��ة والفنون وه��ي اجلمعية التي
تقوم على توفري مدربي (الأنيمي�شن) ،وكثريًا ما عملت يف جمال ذوي الإعاقة من خالل
براجمها ،قال" :الهدف من تدريب ذوي الإعاقة تقدمي الدعم النف�س��ي لهم وا�ش��راكهم يف
ممار�سة �أعمال يحبونها ،كما �أنها طريقة جديدة وغري تقليدية لإي�صال املعلومات".
و�أ�ش��ار �إىل �أنه��م يف جمعي��ة ب�س��مة ي�س��عون �إىل تقدمي مزي��د من الأن�ش��طة املتعلقة
به��ذه الفئة كامل�س��رح؛ ليتن��اول ذوو الإعاقة ق�ص�ص��هم املختلفة م��ن خالل �إخراج
امل�سرحيات ومتثيلها بكثري من االميان باحلياة وحق املطالبة فيها.
عدد ذوي الإعاقة يف قطاع غزة بلغ � 40.000شخ�ص ،وال توجد �إح�صاءات خا�صة بعدد
ال�صم ،فيما تفيد املراكز اخلا�صة بهم �أن واحدًا من كل �ألف ،م�صاب بال�صمم يف غزة.
�س��اب ًقا� ،أطلق على ه��ذه الفئة "ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة" ،لك��ن م�ؤخ ًرا� ،أكدت
االتفاقيات الدولية على ا�ستخدام م�صطلح "ذوي الإعاقة" ،وهو الأن�سب لتو�صيف
حالته��م ،لأن ه��ذا ال يلغي �أن للمع��اق كامل احلقوق وعليه كامل الواجبات� ،ش���أنه
�ش�أن غريه من الأ�صحاء.
وبعي��دًا ع��ن املعلوم��ات واالتفاقيات الر�س��مية ،يُالح��ظ العامل��ون يف جمال ذوي
الإعاقة حت�س�� ًنا يف �أو�ض��اع ه��ذه الفئة ،خا�ص��ة املتعلق��ة بحقه��م يف التعليم ،لكن
امل�ؤ�س�سات املعنيّة بهم ما زالت تطالب بواقع �أف�ضل يخت�ص مبواءمتهم مع غريهم
من الأ�صحاء للعمل يف م�ؤ�س�سات غري ذوي الإعاقة.

كادت "ال�س��فري" تط��وي �س�يرتها
الورقي��ة ،بع��د  42عامً��ا م��ن ميالده��ا،
لتلتح��ق ال�ص��حيفة اللبناني��ة ذائع��ة
ال�ص��يت ب��ـ The Independent
اللندني��ة ،ونيوزويي��ك الأمريكية ،فيما
ت�س�ير يف الركب ذاته جريدة El Pais
الإ�س��بانية ،واحلبل على اجلرار؛ لكنها
يف اللحظ��ة الأخ�يرة �أعلن��ت ا�س��تمرار
الطباعة.
ت�س�ترد �إزاء اختف��اء ال��ورق و�أزمات��ه
حكايت��ك مع ال�ص��حف ،وتقدم ما ي�ش��به
الرثاء لعهده��ا الذهبي ،فقبل العا�ش��رة
من ح�سابات طفولتك ،تعرث على ن�سخة
م��ن جري��دة الدف��اع ،كان��ت م�ؤرخ��ة
يف الثال��ث م��ن ت�ش��رين الأول .1936
حتتفظ به��ا طوي ً
�لا ،وتطال��ع عناوينها
و�ص��ورها ال�ش��حيحة .يومه��ا مل تك��ن
تفهم مقا�صدها ،وكان التمييز ع�صيًا بني
فنونها و"مان�شيتها".
الحق��اً ،تعي���ش يف ظ�لال "القد���س"
و"ال�ش��عب" و"الفج��ر" ،وت�س��تقر يف
ذاكرتك عناوين �شتاء  1986وا�ست�شهاد
طالب��ي "بريزيت" �ص��ائب ذهب وجواد
�أبو �سلمية .وجتمع ق�صا�صات "النهار"،
و�س��واها ،حتتف��ظ مبواعي��د "امليثاق"
ن�ص��ف الأ�س��بوعية ،فق��د وقع��ت يومً��ا
يف خدع��ة البائع الأ�س��مر ،ال��ذي حتايل
علي��ك بعدد قدمي ،تتذك��ر احلادثة مرا ًرا
وت�ضحك.
عادة ما مييل لون اجلرائد �إىل اال�صفرار
بتقدم العمر ،هذا ي�شبه جتاعيد الب�شرة
مل��ن يتالعب به��م العمر .وم��ع هذا تبقى
الكلمات وال�ص��ور ك�ش��اهد وتاريخ� ،أما
الرائحة التي تف��وح من الورق فهي مثل
ر�شفة عطر تتحايل على الأنف ،وت�سيطر
على الروح.
ال��ورق لل�ص��حيفة هو ال�س�لاح ،دونه ال
معركة .ول�س��طوة الطباعة وح�ض��ورها
من ال�س��حر ما نعجز عن الإم�س��اك بدقة
و�ص��فه .يكف��ي �أن ت��رى اجلرائ��د وه��ي
تتباه��ى بعناوينه��ا� ،أو تتفاخ��ر بكتاب
�أعمدته��ا ،وجي�ش��ها البارع� .أم��ا رئي�س
التحرير ففيه الكثري من �ص��فات �ض��ابط
الإيق��اع ،دون��ه تتل��ف الأحل��ان� ،أو هو
بالن�س��بة ملحب��ي ت�ش��بيهات الطع��ام
واملوائ��د ،املل��ح الذي ي�ص��ون الأطباق
والبهار الذي ي�صنع الفارق.
ال�ص��حف االفرتا�ض��ية ،وحتى �إن دخل
الورق غرفة الإنعا�ش لن ت�ص��نع املجد،
يكفيها فقط �أن تتوىل التعريف بالأطباق،
والإ�س��راف يف املجام�لات ،و"اجلم��ع
املباركة" ،وح�صد "الاليكات" ،وانتهاج
دروب ال�صحافة ال�صفراء.
لن��ا �أن نتخي��ل �ش��عور قارئ اعت��اد منذ
�س��تني �س��نة انتظ��ار احل�بر لريت�ش��ف
العناوي��ن قب��ل قهوت��ه وزع�تره ،ث��م
ينته��ي به الزمن اجلمي��ل ،وي�أتي حفيده
ليقول" :جدو� ،ش��فت �ش��و نا�شرين على
"الفي�سبوك"؟
قات��ل اهلل الزم��ن "العنكبوت��ي" ،ال��ذي
جعلن��ا رهائ��ن ل�شا�ش��ات ذكي��ة وغبية،
وع��وامل �أف�س��دت كل �ش��يء ب�س��رعتها
وعجلتها.
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قانون اجلرائم الإلكرتونية �سيف م�سلط على رقاب من يعربون عن �آرائهم
العاروري :م�سودة القانون ف�ضفا�ضة ومتنح املحاكم �سلطة حرمان مدانني من حقوق د�ستورية
حقوقيون :لي�ست هناك �ضرورة ق�صوى لقانون جرائم �إلكرتونية
ميساء بشارات

ي��دور ج��دل يف �أو�س��اط القانوني�ين واحلقوقيني ح��ول �إقرار
م�ش��روع ق��رار بقان��ون اجلرائ��م الإلكرتوني��ة ،ال��ذي عر�ض
لأول مرة يف جل�س��ة رئا�س��ة الوزراء رقم  94بتاريخ � 15آذار
اجل��اري ،الت��ي ق��رر فيها �إحال��ة م�ش��روع القرار اىل �أع�ض��اء
جمل�س الوزراء لدرا�س��ته و�إب��داء املالحظات ب�ش���أنه التخاذ
املقت�ضى القانوين.
وو�ض��عت امل�س��ودة ،النياب��ة العام��ة بالتع��اون م��ع وزارة
االت�ص��االت وتكنولوجيا املعلومات .و�أثار م�ش��روع القانون
ت�س��ا�ؤالت احلقوقي�ين حول �أهمية و�ض��رورة وج��ود قانون
كه��ذا يف ظل وجود قانون العقوبات الفل�س��طيني رقم  16لعام
 ،1960الذي يعالج هذا النوع من اجلرائم.
وترف���ض امل�ؤ�س�س��ات االهلي��ة وغري الأهلي��ة �أي قانون مي�س
احلق��وق واحلري��ات العام��ة .يق��ول من�س��ق اعم��ال املرك��ز
الفل�س��طيني حلقوق االن�س��ان �س��ميح حم�س��ن�" :إن م�ش��روع
القان��ون مي�س ال�ش��عب الفل�س��طيني ب�أكمله نظرا ال�س��تخدام
اجلمي��ع اجهزة االت�ص��االت احلديث��ة" .وينظر اىل م�ش��روع
القانون ،ببالغ اخلطورة �إن كان هدفه تقييد احلريات ،ولي�س
احلفاظ على �سمعة الآخرين.
ويو�ضح حم�سن �أن القوانني التي تو�ضع يف ظل غياب املجل�س
الت�شريعي هي التي ت�أتي نتيجة ل�ضرورة ق�صوى ،وهذا ما ال
يتوفر يف القانون املنوي �إقراره.
م��ن جانبه ،يقول رئي�س وحدة املنا�ص��رة املحلية والإقليمية
يف م�ؤ�س�س��ة احل��ق ،الدكت��ور ع�ص��ام عابدي��ن� ،إن احلق��وق
واحلريات العامة يف فل�س��طني ت�ش��هد تراجعا خطريا ،مطالبا
بن�ش��ر ومناق�ش��ة م�س��ودة امل�ش��روع يف العلن ،وع��دم ابقائها
�س��رية ،وم�ش��اركة املجتم��ع يف نقا�ش��ه لأن القان��ون يتعل��ق
باملجتمع ومي�سه ب�شكل �أ�سا�سي.
وي��رى عابدي��ن �أن احلق��وق واحلريات تذهب نح��و اخلنق،
م�ؤك��دا ان��ه ال �ض��رورة �أو اولوي��ة ل�س��ن قان��ون اجلرائ��م
االلكرتونية ،يف ظل عدم وجود �أي تهديد دونه للأمن القومي،
و�أن اجلرائم نف�س��ها موجودة يف قانون العقوبات الأردين رقم
 16لعام .1960
وين��وه عابدي��ن اىل �أن عقوب��ة احلب���س عل��ى خلفي��ة ال��ر�أي

والتعبري يجب �أن تتوقف خا�ص��ة بعد ان�ض��مام فل�س��طني اىل
القوانني واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بحقوق االن�سان ،التي
متنع احلب�س على خلفية الر�أي والتعبري ،وتعتربها م�س���ألة
مهمة يجب عدم امل�سا�س بها.
وي�ؤك��د عابدي��ن �أن امل�ؤ�س�س��ات احلقوقية لن تقب��ل ان يكون
�سجل ال�شعب الفل�سطيني الذي ينا�ضل من �أجل حقه يف تقرير
امل�صري يف حقوق االن�سان ردي ًئا.

مطلوب نقا�ش جمتمعي

م��ن جانبه ،متن��ى املدير التنفي��ذي للهيئة الأهلية ال�س��تقالل
الق�ض��اء و�س��يادة القان��ون واخلب�ير يف الإع�لام وحق��وق
الإن�س��ان ماج��د العاروري� ،أال ت�س��ارع احلكومة بامل�ص��ادقة
على م�ش��روع قرار بقان��ون اجلرائم االلكرتوني��ة قبل �أن يتم
عر�ضه للنقا�ش املجتمعي.
وق��ال ع��اروري بعد اطالع��ه على م�س��ودة م�ش��روع القانون
�إن��ه �أق��رب اىل قان��ون عقوب��ات بال�ش��ق املتعل��ق باجلرائ��م
االلكرتوني��ة ،م�ض��ي ًفا �أن "م�س��ودة القان��ون حتت��وي عل��ى
خماط��ر حقيقية مت�س حق��وق املجتمع وحريات��ه ،وتطلق يد
الأجه��زة الأمنية والنيابة ب�ص�لاحيات ال يج��وز �أن تتم دون
رقاب��ة ق�ض��ائية �س��ابقة ،فامل��ادة  28م��ن امل�س��ودة التي يتم
تداولها �أعطت احلق لأجهزة ال�ض��بط الق�ض��ائي بالدخول اىل
داخل اجهزة احلا�س��وب �أو الهاتف مبا حتتويه من مرا�سالت
خا�ص��ة وتفتي�شها مبوجب �أمر حت�صل عليه من وكيل النيابة
�أو املحكم��ة ،وه��ي بذلك ت�س��اوي بال�ص�لاحيات الرقابية بني
املحكم��ة ووكيل النيابة ،وهذه م�س���ألة ت�ض��عف م��ن الرقابة
الق�ض��ائية ،حيث يجب �أن تبقى املرا�سالت واالت�صاالت التي
يجريها املواطنون م�ص��انة وال يتم االطالع عليها اال مبوجب
قرار حمكمة ،ال �أن تت�س��اوى ال�ص�لاحيات ب�ين وكيل النيابة
واملحكمة يف هذا اخل�صو�ص".
وي�شري العاروري اىل �أن املادة  17من م�سودة القانون �ساوت
بني انتهاك اخل�صو�صية والت�شهري ،فانتهاك اخل�صو�صية هو
جرمي��ة �س��واء مت فيه��ا الن�ش��ر او مل يت��م ،اما الت�ش��هري فهي
جرمية مل تع ّرفها م�س��ودة القانون ومل يع ّرفها من قبل قانون

العقوبات الأردين النافذ ،وا�س��تعا�ض عنه��ا بالذم �أو بالقدح،
وهي تختلف ب�أركانها عن انتهاك اخل�صو�صية وعن الت�شهري،
وال�ص��يغة التي وردت يف م�س��ودة القانون �س��ينجم عنها م�س
كبري بحرية التعبري ،فهي تفتقر لتعريف جرمية الت�ش��هري او
�أركانه��ا �أو احلاالت التي يعترب بها الت�ش��هري مباحاً او معفى
م��ن امل�ؤاخ��ذة ،وال متيز بني ال�ش��خ�ص العادي او ال�ش��خ�ص
الع��ام ،وته��دف بالطريق��ة الف�ضفا�ض��ة الت��ي وردت فيه��ا �إىل
جع��ل قان��ون اجلرائ��م االلكرتونية �س��يفاً م�س��لطاً على رقاب
الذين يعربون عن �آرائهم بحرية وينتقدون اداء احلكومة او
ال�شخ�ص��يات العامة ،بحيث ميكن مالحقتهم بتهمة الت�شهري،
�سيم�س باحلريات العامة
وهي تهمة مل يعرفها القانون ،وهذا
ّ
وحرية التعبري.

م�صطلحات ف�ضفا�ضة

ويو�ض��ح العاروري �أن م�سودة القانون ما زالت حتتوي على
م�ص��طلحات ف�ضفا�ض��ة مث��ل االداب العامة والنظ��ام العام،
وجترم افعا ًال �ض��من هذه املفاهيم دون �أن حتددها ،وما زالت
تفر���ض عقوب��ة احلب�س عل��ى جرائم له��ا عالقة بالن�ش��ر على
خالف االجتاه اجلنائي الدويل الذي تخلى عن عقوبة احلب�س
على خلفية الن�شر.
وي�ش�ير العاروري اىل ان "املادة  33من م�شروع القانون تعد
الأخط��ر� ،إذ منحت املحاكم عند حكمها يف جرائم الن�ش��ر حق
احلرم��ان من االقامة �أو من حق��وق يف قوانني �أخرى وملدة 3
�س��نوات يف اجلنح و� 6سنوات يف اجلنايات عدا عن العقوبات
الغليظة التي فر�ضها القانون.
وح�س��ب املذك��رة التو�ض��يحية مل�ش��روع القان��ون ،ف���إن عدم
وج��ود ت�ش��ريع ناظ��م ملكافح��ة اجلرائ��م االلكرتوني��ة خل��ق
الكثري من الإ�ش��كاليات للحكومة وامل�ؤ�س�سات االمنية ،وحال
دون �إمكاني��ة مكافحته��ا ،ما ادى اىل تراكم الق�ض��ايا يف �أروقة
املحاك��م ما دفع بالق�ض��اة اىل تكيي��ف الق�ض��ايا بالقيا�س على
بع�ض اجلرائ��م التقليدية الواردة يف قانون العقوبات االردين
رق��م  16ل�س��نة  1960على الرغ��م من ان العقوب��ات فيه غري
رادعة وال حتقق الهدف من العقوبة.
والهدف من القانون ح�س��ب املذكرة التو�ض��يحية للم�ش��روع
هو مكافح��ة اجلرائ��م االلكرتونية من خ�لال حتديد عقوبات

رادعة للجرائم االلكرتوينة ،وحتديد الأحكام الالزمة لتكيف
وتف�صل يف الق�ض��ايا املرتاكمة يف �أروقة املحاكم ،وتعزيز ثقة
املواطنني باجلهاز الق�ض��ائي والنياب��ة ،وتعزيز ثقة املواطن
للتعامل بالو�سائل االلكرتونية.
ب��دوره ،يقول النائب العام �أحمد براك ان امل�س��ودة تتفق مع
االتفاقي��ة الأممي��ة والعربية حلقوق االن�س��ان ،وتراعي هذه
احلق��وق ،وانه��ا وازن��ت ب�ين حرية ال��ر�أي والتعب�ير وعدم
امل�سا�س بالآداب العامة والنظام العام.
وي�ضيف براك ان امل�س��ودة التي تكونت من " 35مادة" كانت
جزءا من م�ش��روع قانون العقوبات ،لكن مت ف�ص��لها لت�ص��بح
قانونا م�ستقال بحد ذاته.
وي�شري براك اىل انه ا�ستعان يف اعداد هذه امل�سودة باالتفاقيات
الدولي��ة االممي��ة واالتفاقي��ة االوروبية واالتفاقي��ة العربية
ملكافحة اجلرائم االلكرتونية ،واطلع على النظام ال�س��عودي
اخلا�ص باجلرائم االلكرتونية ،وا�ستعان بالقانون االماراتي
الذي يعترب اف�ضل قانون منوذجي يف هذا املو�ضوع.
وي�ش�ير رئي���س الدائرة القانوني��ة يف جمل�س ال��وزراء ،رامي
احل�س��يني ،اىل ان م�ش��روع القان��ون م��ا زال يف مراحل��ه
الأوىل ،ومن املبكر اقراره وانه �س��يتم عر�ض��ه ومناق�شته مع
امل�ؤ�س�س��ات احلقوقي��ة واالهلية وغري الأهلية ،ون�ش��ره على
املوقع االلكرتوين لالطالع عليه وتلقي املالحظات.
ويو�ضح ان الهدف منه تنظيم وتعزيز حرية الر�أي والتعبري،
وتنظيم اليات �صحيحة ال�ستخدام �شبكة املعلومات وحمايتها
م��ن �أي اعت��داء ،خا�ص��ة بع��د زيادة ع��دد اجلرائ��م املتعلقة
بالإنرتنت والتي مل يعاجلها القانون ،ومل يحددها بدقة.
ويعترب الناطق با�سم ال�شرطة ل�ؤي زريقات ان هناك �ضرورة
لقانون ين�ص ب�ش��كل وا�ضح على اجلرائم االلكرتونية ويجرم
مرتكبيها ،لأنها جرائم مكتملة العنا�صر والأركان.
وي�ش�ير زريق��ات اىل ان عدد اجلرائ��م االلكرتوني��ة يف وحدة
اجلرائم االلكرتونية لدى ال�ش��رطة ،و�ص��لت ع��ام  2015اىل
 502ق�ضية ،كانت اخلليل اعلى ن�سبة حيث و�صلت اىل ،126
تليها حمافظة جنني ثم نابل�س.
ويو�ض��ح زريق��ات ان العقوب��ة يف ظ��ل غي��اب قانون وا�ض��ح
كان��ت تكيف وفق قانون العقوبات الأردين ،وهي عقوبات غري
رادعة.

العائلة على موعد مع مهرجانات وعرو�ض يف ربيع و�صيف رام اهلل
محمد مرار
ب��د�أت رام اهلل ربيع هذا الع��ام بحلة مميزة ،وعلى الأجندة �أيا ٌم
وفعاليات �س��تزيد من مكانة املدينة اخلا�ص��ة يف
حافلة ب�أن�ش��ط ٍة
ٍ
امل�ش��هد الثقايف ،و�ستجعل من ف�ضائها وقاعاتها وجه ًة للكثري من
رواد الثقاف��ة والفن والرتاث وغريهم ،لتعطيهم فر�ص�� ًة ملتابعة
إنتاج حديث.
ٍ
فعاليات �شيقة وثرية ٍ
مبا�ض حي و� ٍ
حافل بالفعاليات
بلدية رام اهلل ا�س��تعدت لهذا ال�ص��يف بربنامج ٍ
واملهرجانات ،وهو جز ٌء من �أن�شطتها ال�سنوية ور�ؤيتها العامة،
كم��ا قالت �س��ايل �أب��و بكر القائم��ة ب�أعم��ال مدير دائرة ال�ش���ؤون
الثقافية واملجتمعية يف البلدية.

�أجندة الربيع وال�صيف

وح��ول برنام��ج الفعالي��ات لهذا الع��ام و�أبرز حمطات��ه� ،أطلقت
البلدي��ة مطل��ع الربي��ع مو�س��م "وي��ن ع رام اهلل" ال��ذي ي�س��تمر
حتى ف�ص��ل اخلريف املقبل ،ويت�ض��من مهرج��ان الأطفال "نوار
ني�سان" ،الذي ينظم بال�شراكة مع  15م�ؤ�س�سة فنية وثقافية من
رام اهلل وخارجها ،ويتزامن املهرجان مع فعاليات �ستقام يف مدن
�أخرى �أهمها غزة وعكا وحيفا.
وخالل الفرتة القريبة املقبلة� ،س��يقام مهرجان للرق�ص ال�شعبي

و�آخر مل�سرح الأطفال ،و�سيتم تنظيم فعاليات للأطفال على مدى
� 3أ�شهر يف حدائق البلدية العامة ،حتت عنوان "يال ع احلديقة"
وهي عرو�ض فنية للأطفال ت�شمل امل�سرح والغناء واحلكواتي.
�أما �س��وق احلرجة ،وهو �سوق �ش��عبي قدمي يف رام اهلل ،ف�سيطل
عليها يف �ش��هر متوز قادمًا ب�ض��يوفه من حرفيي رام اهلل واخلليل
والقد���س وبيت حلم� ،إ�ض��افة �إىل مدن �أخ��رى يف الداخل املحتل،
ترافقه �أن�شطة يف ذات الإطار كالألعاب ال�شعبية للأطفال.
�أما �ش��هر �آب ،ف�س��يحمل لن��ا مهرجان "�ص��يف رام اهلل" ،ويعقبه
ماراثون للأطفال يف �أيلول .كما ت�س��تهدف بلدية رام اهلل الأطفال
م��ن عم��ر  13-5عام��اً م��ن خالل ور�ش��ات مو�س��مية يف امل�س��رح
والدراما والفن تبد�أ يف الربيع وتنتهي يف ال�شتاء.

التنمية الثقافية جزء من التنمية ال�شاملة

تقول �أبو بكر �إن ما تقوم به البلدية من فعاليات و�أن�ش��طة �سنوية
ي�أت��ي انطالقاً من �إميان البلدية ب�أن التنمي��ة الثقافية واملجتمعية
ه��ي ج��زء م��ن التنمي��ة ال�ش��املة ملدين��ة رام اهلل ،بحي��ث يبن��ى
لق��اءات واجتماع��ات ال�ستق�ص��اء �آراء
الربنام��ج ال�س��نوي عل��ى
ٍ
الفاعلني الثقافيني يف املدينة حول احتياجات القطاع الثقايف فيها.

وت�ض��يف �أب��و بك��ر�" :إن دور البلدي��ة يف ه��ذا املج��ال يرتك��ز يف
جوان��ب ع��دة ،عل��ى ر�أ�س��ها توف�ير البني��ة التحتي��ة والثقافية
واملجتمعي��ة والريا�ض��ية املالئم��ة الحت�ض��ان الفعالي��ات،
والت�ش��بيك بني امل�ؤ�س�س��ات الثقافية واملواطنني ،بحيث ي�ش��اهد
املواطن �إنتاجا ثقافيا متعددا يف ف�ضاءات عامة ،كما يتم تو�سعة
جمهور امل�ؤ�س�سات الثقافية القائمة".

قيم املواطنة ال�صاحلة

فيما ت�س��عى بلدية رام اهلل �إىل �إعادة �إحياء مفاهيم بد�أت تتال�ش��ى يف
الأعوام املا�ضية كالعمل التطوعي .تقول �أبو بكر" :خمتلف الأن�شطة
الثقافي��ة الت��ي تنظمه��ا البلدي��ة ت�س��عى لأن يكون له��ا دور يف �إحياء
العم��ل التطوع��ي ،من خ�لال تنظيم �أن�ش��طة خم�ص�ص��ة لتفعيل هذه
القيمة ،كحملة قطف الزيتون التي كانت لأول مرة العام املا�ضي".

نحو رزنامة ثقافية

كم��ا ت�س��عى بلدية رام اهلل بال�ش��راكة م��ع امل�ؤ�س�س��ات الأخرى
الفاعل��ة يف املج��ال الثق��ايف يف رام اهلل للو�ص��ول �إىل "رزنام��ة
ثقافية" تو�ض��ح خريطة الأن�ش��طة والفعالي��ات كل عام ،وحول

ذل��ك تقول �أب��و بكر�" :إن هذه الرزنامة ت�س��اعد يف �أمرين :الأول
تنظيم الفعاليات ب�ش��كل مت�سل�س��ل زمنياً بحيث ال تتعار�ض مع
بع�ض��ها ،والثاين م�س��اعدة كل من ي��زور رام اهلل ملعرفة مواعيد
الفعالي��ات ،وم��ن �ش���أن ذل��ك �أن ينعك�س على ال�س��ياحة ب�ش��كل
�إيجابي".

ال ح�صر وال غياب لكل العائلة

وتخت��م �أب��و بكر حديثه��ا قائل��ة �إن ما ميي��ز برنام��ج الفعاليات
ا�س��تهدافها ملختل��ف القطاع��ات املجتمعي��ة ،فهن��اك فعالي��ات
خم�ص�ص��ة للأطف��ال عل��ى م��دار الع��ام ،وفعالي��ات عائلية مثل
"وي��ن ع رام اهلل" ،وفعالي��ات ت�س��تهدف ال�ش��باب ،بالإ�ض��افة
مل�ش��اريع ت�س��تهدف �أكرث م��ن فئة ،مث��ل مهرجان قلندي��ا الدويل
الذي ي�س��تهدف ال�شباب وكبار ال�سن ،ومل تن�س البلدية الربامج
املخ�ص�صة للن�ساء.
ً
وي�ش��ار �إىل �أن ري��ف رام اهلل يحت�ض��ن �أي�ض��ا ع��دة مهرجان��ات
�س��نوية �أخ��رى كـ"مهرج��ان الرم��ان" ال��ذي ينظ��م يف قرية عني
عريك يف �ش��هر ت�ش��رين الأول و"مهرجان امل�شم�ش" يف قرية جفنا
يف �شهر حزيران.
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�أين االندية الفل�سطينية من االحرتاف يف اال�ستثمار الريا�ضي؟

تي�سري ن�صر اهلل

منذر زهران

مؤمن أمين حامد*

تع��اين الأندي��ة الفل�س��طينية �ض��عفا كبريا يف جمال اال�س��تثمار
الريا�ض��ي ،وتكاد تكون ن�سبة الأندية امل�ستثمرة يف هذا املجال
�ش��به معدوم��ة ،ما يدفعه��ا لدخ��ول دوامات دي��ون كبرية ،او
اللجوء اىل الرعايات ،التي رغم جدارتها ،ال متكن الفريق ماليا
وتبقيه يف هام�ش املحتاج ماليا يف �أي حلظة.
تفت��ح �ص��حيفة "احل��ال" ه��ذا املل��ف وتبح��ث م��ع ع��دد م��ن
املتحدثني ا�ش��كال تن�ش��يط هذه املهارات االقت�صادية وا�سباب
�ض��عفها وكيفية و�ضع العالج الذي �سي�ض��من لالندية مداخيل
اقت�صادية م�ستقلة.
حول املو�ضوع ،قال ع�ضو الهيئة االدارية لنادي �شباب البرية
عماد كراكرة ان  %99من االندية املحلية تعاين من الديون "من
الر�أ���س حتى القدمني" على حد و�ص��فه؛ نتيجة للم�ص��روفات
املختلف��ة و�ش��راء الالعب�ين ب�أ�س��عار باهظ��ة ،بالإ�ض��افة �إىل
"تراجع االحتاد الفل�س��طيني عن �ص��رف املخ�ص�صات املالية
الت��ي تعه��د ب�ص��رفها للأندي��ة م��ع بداي��ة دوري االحرتاف يف
فل�سطني".
وحم��ل الناط��ق االعالم��ي با�س��م االحت��اد الفل�س��طيني لك��رة
القدم تي�س�ير ن�صر اهلل ،االندية امل�ش��اركة يف دوري االحرتاف
م�س���ؤولية البحث عن ا�س��تثمارات يف اجلانب الريا�ض��ي تعود
عليه��ا بالدخ��ل ،وا�ش��ار �إىل ان االندي��ة املحلي��ة تواج��ه ع��دة
حتدي��ات �أجمله��ا يف "ع��دم ا�س��تيعاب القط��اع اخلا���ص فكرة
اال�س��تثمار يف الريا�ض��ة ،بالإ�ض��افة �إىل ع��دم تواف��ر العقلي��ة

اال�ستثمارية لدى غالبية الهيئات االدارية القائمة".
فيم��ا ق��ال كراك��رة �إن �س��بب ع��دم تواف��ر كف��اءات يف الهيئات
االداري��ة للأندية تعمل على بناء م�ش��اريع ا�س��تثمارية ،يعود
�إىل الظروف اخلا�صة واملحيطة بكل نادٍ ،وا�ضاف "ان الغالبية
العظم��ى م��ن االندية املحلي��ة واملعروفة على وج��ه التحديد،
تعاين من ا�س��تنزاف مايل يعود ال�سبب فيه �إىل دوري املحرتفني
وما يتبعه من م�صروفات باهظة".
كم��ا بني ال�ص��حفي الريا�ض��ي من��ذر زه��ران ،امثلة م��ن واقع
االندية الفل�س��طينية تظهر مدى �ض��عف اال�س��تثمار الريا�ض��ي
لديه��ا ،وق��ال" :ق��ام اح��د االندي��ة خالل الع��ام املا�ض��ي بدفع
م��ا يق��ارب  20الف دوالر ايج��ار با�ص لنق��ل الالعبني من واىل
املباري��ات ،مل يفك��ر ه��ذا الن��ادي ب�ش��راء با���ص م��ن �أجل نقل
الالعب�ين ،قد يتم اال�س��تثمار في��ه الحقا وت�أج�يره ،بحيث يدر
على الفريق دخال ماليا ،كما قام احد االندية بدفع مبلغ  25الف
دوالر ب��دل اقامة فندقية لالعبني ،ولو ق��ام النادي بعمل غرف
فندقية لوفر عليه هذه امل�صاريف ،ورمبا اي�ضا يقوم بت�أجريها
يف حال انتهاء الدوري وبالتايل �ستدر عليه مبلغا من املال".
وا�ض��اف زه��ران" :تعتم��د االندي��ة الفل�س��طينية عل��ى مفهوم
(ال�ش��حدة) م��ن خ�لال طل��ب االم��وال م��ن رج��ال االعم��ال
وال�ش��ركات ،و�ص��رف ه��ذه املبال��غ جميعه��ا عل��ى الالعب�ين
والفريق ،وعدم النظر اىل �ض��رورة اال�س��تثمار بجزء منها لكي
ت��در عل��ى الن��ادي مبلغا م�س��تقبال توف��ر عليه م��ن العديد من

عماد كراكرة

يون�س �أبو الري�ش

امل�صاريف" على حد قوله.
وا�ش��ار زه��ران� ،إىل جت��ارب �أندي��ة عربي��ة تعمل ب�ش��كل جيد
يف جمال اال�س��تثمار الريا�ض��ي كن��ادي الوحدات ال��ذي ميتلك
العدي��د من العق��ارات الت��ي ي�ؤجره��ا ،وتعود علي��ه باالرباح
الت��ي ت�س��تخدم يف ال�ص��رف على الن��ادي ،كذلك ن��ادي املحرق
البحريني الذي ميتلك العديد من حمطات الوقود التي ت�صرف
على النادي اي�ضا.
يف املقاب��ل ،متثل��ت و�ص��فة عم��اد كراك��رة لإيجاد حل مل�ش��كلة
ال�ض��عف يف اال�س��تثمار الريا�ض��ي "بخل��ق �ش��راكة حقيقي��ة
ب�ين املجل�س االعلى لل�ش��باب والريا�ض��ة واملنظم��ات العاملية
الداعمة للأندية ،باال�ض��افة �إىل ال�ش��ركات املحلية للم�ساهمة يف
تطوير اال�ستثمار لدى االندية".
اما عن االحتاد الفل�س��طيني ودوره يف تطوير فكرة اال�س��تثمار
الريا�ض��ي ل��دى االندي��ة فقال ن�ص��ر اهلل "نحن كاحت��اد نبحث
ع��ن توفري الرعاية الدائمة لكافة البطوالت الر�س��مية يف جميع
الدرج��ات م��ن خالل ال�ش��ركات الراعي��ة ،وجتدر اال�ش��ارة �إىل
حج��م االهتمام املتزايد م��ن قبل ال�ش��ركات يف الفرتة االخرية
كما نالحظ".
وا�ض��اف" :االحت��اد يعم��ل عل��ى الب��دء بعق��د دورات من قبل
خرباء يف اال�س��تثمار الريا�ض��ي للرقي باالندية الفل�س��طينية يف
هذا املجال بحيث نثبت فكرة ان يكون النادي مملوكا ل�ش��ركات
وال�شركات ت�ش��غل النادي ،ففي اخلليل على �سبيل املثال بد�أنا
ن�ش��اهد حال��ة من اال�س��تقرار املايل بع��د توجه رج��ال االعمال
لقيادة االندية".

وعن م�س��اهمة االعالم يف النهو�ض بواقع اال�س��تثمار الريا�ضي
يف فل�س��طني ق��ال زه��ران "رمبا االع�لام لديه دور كب�ير يف نقل
التج��ارب اخلارجي��ة اىل فل�س��طني ،لكن اخللل اال�س��ا�س يكمن
يف اروق��ة االندي��ة ،ب�س��بب ع��دم وج��ود خمت�ص يف الت�س��ويق
الريا�ض��ي فيه��ا ،وعدم عمل ور�ش��ات عمل داخله��ا حيال نقاط
القوة وال�ض��عف يف جمال الت�س��ويق ،فحت��ى االن مثال ال يقوم
اي ن��ادي ببيع بلوزت��ه رغ��م ان القاعدة اجلماهريي��ة لبع�ض
االندية تتجاوز  20الف م�شجع".
يون���س �أبو الري�ش املدير التنفيذي لنادي االمعري ،حتدث عن
جتربة ناديه يف جمال اال�ستثمار الريا�ضي فقال "منتلك يف نادي
الأمعري �شركة تنظيف و�أمن ولدينا �أي�ضا  10حوا�صل و�شقق
م�ؤجرة وملعب".
وعل��ى الرغ��م م��ن حمدودي��ة الت�أث�ير لتجربة ن��ادي االمعري
املتوا�ض��عة يف جمال اال�س��تثمار الريا�ضي "حيث انها ال تغطي
�س��وى  %10من املوازنة العامة" ح�س��بما قال اب��و الري�ش� ،إال
انها تعد خطوة اوىل يف م�ش��وار االلف ميل وتعد جتربة �سابقة
مع بقي��ة االندي��ة املحلي��ة وبالإم��كان تطويرها يف امل�س��تقبل.
وا�ضاف ابو الري�ش "�سنعمل على تو�سيع ال�شركة واملدرجات
وان�شاء قاعة ريا�ضية ،وترخي�ص مكتب تك�سي للنادي".
وام��ام كل ذل��ك يج��در بالأندي��ة الفل�س��طينية ط��رق اب��واب
اال�ستثمار الريا�ضي بدل طرق ابواب رجال االعمال ،للنهو�ض
بالأندية وبواقع الريا�ضة يف فل�سطني ب�شكل عام.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مركز ال�سمع والنطق يف بريزيت� :أجهزة متطورة وك�شفيات رمزية
نادين مسلم*

ينتظ��ر الطف��ل �س��ام كل ا�س��بوع اليوم�ين اللذين يذه��ب فيهما
لعيادة النطق ،فهي بالن�س��بة له مكان يريحه �ساعتني يف يومني
من اال�س��بوع من املدر�س��ة؛ وجتعله يلع��ب وميار�س طفولته
دون خ��وف وقل��ق من �أي تعليق قد ي�س��معه من �أح��د الأطفال
ب�أنه ال ي�ستطيع النطق.
يح��دث ه��ذا اال�ست�ش��فاء يف مرك��ز ال�س��مع والنط��ق يف جامعة
بريزي��ت ،ال��ذي ت�أ�س���س حديثا ليخ��رج املخت�ص�ين يف العالج
وليعالج بع�ض احلاالت التي ت�صله.
تق��ول اح��دى الطالبات املتدرب��ات يف املركز �أنها ت�ش��عر بكمية
الفرح يف نفو�س الأطفال عند جميئهم للعيادة ،ل�شعورهم ب�أنهم
يف مكان للع��ب والرتفيه عن النف�س دون علمهم ب�أن اللعب �أحد
�أه��م العوامل الت��ي ت�س��اهم يف حتقيق هدف جميئه��م للعيادة
وهو النطق.
وقالت الطالبة دميا طهبوب يف ال�س��نة الرابعة من التخ�ص�ص،
ب�أنها ومن خالل تدريبها يف مركز ال�سمع والنطق يف اجلامعة قد
عاينت حاالت متنوعة من ت�ش��خي�ص وعالج ا�ضطرابات اللغة
التطورية عند الأطفال وا�ض��طرابات النطق وهي ا�ض��طرابات
لف��ظ الأ�ص��وات وع��دم الق��درة عل��ى لفظه��ا ب�ش��كل �س��ليم
وا�ض��طرابات الطالقة الكالمي��ة (الت�أت�أة) وا�ض��طرابات البلع
وا�ض��طرابات ال�صوت والرنني مبا يف ذلك اخلنف وا�ضطرابات
النطق واللغة ذات املن�ش�أ الع�صبي.
و�أو�ض��حت طهبوب �أنهم يف ق�سم ال�س��مع يف مركز عالج النطق

وال�س��مع يقوم��ون ب�إج��راء الفحو�ص��ات ال�س��معية املختلف��ة
الالزمة لت�ش��خي�ص درجة ونوع ا�ض��طرابات ال�س��مع املختلفة
مبا ي�ش��مل :فح���ص االنبعاث القوقعي ،وفح�ص �س��مع النغمة
ال�ص��افية ،وفح�ص قيا�س الطبلة لفح�ص عمل الأذن الو�سطى،
وتخطيط الع�صب ال�سمعي ،وفح�ص املنعك�س ال�سمعي.
و�أ�ض��افت الطالب��ة طهب��وب �أن الط�لاب يتوزعون عل��ى مراكز
النط��ق وال�س��مع يف اجلامع��ة ،وي�س��تقبلون ح��االت م��ن داخل
اجلامع��ة وخارجها ،ويقوم��ون باجراء فحو�ص��ات للحاالت ثم
تقييمه��ا ،و�أ�ش��ارت اىل �أن كل طال��ب خالل تدريب��ه يعاين يف كل
عيادة (ال�س��مع والنطق) ما يزيد عن  10حاالت كما �أن العدد يف
زيادة يف الفرتة الأخرية نتيجة زيادة املعرفة بوجود العيادة.

الفحو�صات �ضرورية للجميع

و�أو�ض��حت اخ�ص��ائية ال�س��مع ام��ة اهلل احلدي��دي �أن الطالب
يقومون باجراء الت�شخي�ص��ات التي تتنا�سب مع اجلزئية التي
يتدربون بها� ،س��واء كانت �س��معا او نطقا يف تدريبهم ،ومن ثم
يتم ار�سال الت�شخي�صات للطبيب املخت�ص.
وقالت ان فحو�ص��ات ال�س��مع �ض��رورية للجمي��ع بغ�ض النظر
اذا كانوا معتلني �أم ال؛ كما �أكدت على �أهمية هذه الفحو�ص��ات
للأطفال لتطوير اللغة والكالم.
وقال��ت رئي�س��ة برنام��ج النط��ق وال�س��مع رانيا �أبو حم��دة �إن
برنامج النطق وال�س��مع مه��م جدا للخريج�ين خلدمة املجتمع

ب�أ�ساليب خمتلفة ،و�أ�ضافت �أن املركز يقدم خدمات ت�شخي�صية
وعالجي��ة متنوعة يف جمال النطق وال�س��مع ،حي��ث يقوم على
ذلك طلبة الدائرة املنخرطون �ض��من م�ساقات التدريب العملي
بع��د تلق��ي التدري��ب الكايف ال��ذي ميكنه��م من تقيي��م احلاالت
وعالجها حتت �إ�ش��راف مبا�ش��ر من �أع�ض��اء الهيئة التدري�سية
يف الدائرة والأخ�صائيني يف ال�سمع والنطق.
واو�ض��حت �أبو حمدة �أن العيادة متلك �أجهزة متطورة تقارن
بالعي��ادات الكب�يرة يف فل�س��طني ا�ض��افة اىل امتالكه��ا للجه��از
الوحيد لقيا�س �ض��جيج ال�ص��وت يف فل�سطني .و�أ�ش��ارت اىل �أن
ر�س��وم الك�شفيات رمزية جدا مقارنة بالعيادات االخرى ،ويتم
االخذ باالعتبار احلاالت االجتماعية.
وبالرغم من ان عيادة النطق وال�س��مع عيادة تدريبية ،اال �أنها
ا�س��تطاعت تطوي��ر نف�س��ها ال�س��تقبال حاالت من خ��ارج نطاق
اجلامع��ة كح��االت �أطف��ال م�ص��ابني بالتوح��د او ت�أخ��ر لغوي
�أو ع��دم نطق �أحرف ب�ش��كل �ص��حيح �أو الكبار الذين ت�ص��يبهم
اجللط��ات وامل�ش��اكل الت��ي ق��د تكون وراثي��ة �أو غ�ير وراثية،
والتي بدورها ت�ؤثر على النطق �أو ال�سمع ،لكنها تقوم بتحويل
احلاالت امل�ستع�ص��ية اىل مراكز خارجية مل�س��اعدة املري�ض يف
ال�ش��فاء ،وحاليا تهدف العيادة اىل زي��ادة جمهورها من خارج
اجلامعة.
وقال��ت اخ�ص��ائية النط��ق يف مرك��ز النط��ق بجامع��ة بريزيت
تاال الزنانريي ،انهم ي�س��تقبلون ح��االت ب�أعمار خمتلفة وذات
ا�ض��طرابات خمتلفة تبد�أ من عمر ال�سنة ون�صف ال�سنة وت�صل
اىل � 74س��نة �أو �أكرث ،وتبد�أ حاالت الأطفال من م�ش��اكل الت�أخر

يف اللغة والكالم و(الت�أت�أة) وم�ش��اكل ال�صوت ومتالزمة داون
وامل�ش��اكل الع�ص��بية التي ت�ص��يب كبار ال�س��ن بعد تعر�ض��هم
للجلطات ،فيتم اعادة ت�أهيلهم يف النطق واللغة والبلع.
واو�ض��حت �أن اال�ض��طرابات تتفاوت اعتم��ادا على طبيعة كل
ج�س��م او مل�سببات تتعلق بالوراثة كما �أن كل حالة تختلف عن
غريه��ا يف م��دة العالج ،ف�ص��عوبات لفظ �أح��رف معينة تعترب
من �أب�س��ط احلاالت و�أقلها جل�س��ات متابعة مقارنة مع حاالت
الت�أخر والتخلف العقلي.
وعربت عن وجود �ض��عف يف وعي املجتم��ع يف طريقة التعامل
م��ع اجللط��ات ،حي��ث �إن ج�س��م االن�س��ان يت�أقل��م م��ع حالت��ه
اجلدي��دة بع��د التعر���ض للجلط��ة وت�ص��بح هناك �ص��عوبة يف
التعام��ل مع احل��االت واع��ادة ت�أهيله��ا بعد مرور ف�ترة على
اجللط��ة ،و�أ�ض��افت �أن �أول ثالثة �ش��هور هي الأف�ض��ل للعالج
والأ�سرع ال�ستجابة اجل�سم.
ي�شار اىل �أن مركز عالج النطق وال�سمع التابع جلامعة بريزيت
يق��ع يف كلي��ة التمري�ض وال�ص��يدلة واملهن ال�ص��حية ،حيث مت
�إن�ش��اء هذا املركز بالتوازي مع �إن�شاء وافتتاح تخ�ص�ص عالج
النطق وال�سمع يف اجلامعة ،ويتم ا�ستقبال املراجعني يف املركز
من خالل موعد م�س��بق عن طريق االت�ص��ال الهاتفي مع املركز
حي��ث يتم حتديد موعد جلل�س��ات التقييم وم��ن ثم العالج بناء
على حاجة احلالة ،حيث يرتاوح عدد اجلل�س��ات العالجية من
جل�سة واحدة �إىل ثالث جل�سات ا�سبوعيا.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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العناوين" ..قنابل موقوتة" �أم "جرة رجل"؟
جذب

عبد الباسط خلف

يبني القارئ وال�سامع عالقته بالأخبار من عناوينها ،فيكمل
الن�ص��و�ص �أو يقلب ال�ص��فحة .وغالباً ما تتزاحم العناوين
فتتكرر �أو تت�ش��ابه �أو تعجز عن الت�شويق �أو تت�سبب بامللل،
والقليل منها ما يغرد خارج ال�سرب.
تفت��ح "احلال" باب العناوين ،وت�س���أل ع��ددًا من املحررين
وال�ص��حافيني ع��ن "املل��وك" الذي��ن يعتل��ون ر�أ���س الهرم،
وتر�ص��د جت��ارب و�آراء عدي��دة للمكت��وب ال��ذي يق��ر�أ من
عنوانه.

مفاتيح

ترى رئي�س��ة حترير �أ�س��بوعية "احلدث" روال �سرحان� ،أن
العناوين مفتاح الن�ص ،والو�سيلة الأوىل الأهم التي ت�سحب
الق��ارئ نح��و امل��ادة .فقدميً��ا كان العن��وان جاذب��اً يعك�س
فحوى اخلرب مع تركيز �ش��ديد على مهنية كتابته� ،أما اليوم
ف�أ�ص��بح �أكرث جذباً للقارئ ،لكنه يف كث�ير من الأحيان ي�أتي
على ح�ساب املهنية.
تق��ول :نتيج��ة ث��ورة التوا�ص��ل االجتماع��ي ،الت��ي خلقت
"الإعالم البديل" ،الذي �ص��ار و�س��يطاً بينه وبني الإعالم
التقلي��دي ،بتن��ا نرى يف العنوان "و�س��يلة ج��ر" للقارئ من
مواق��ع التوا�ص��ل �إىل املوق��ع الر�س��مي لو�س��يلة الإع�لام؛
ل�ضمان ا�س��تمرارية الو�سيلة التقليدية مبوقعها الإلكرتوين،
وحليوية زيارة القراء له.
وت�ض��يف �س��رحان :ك�ثرة العناوي��ن ،واالهتم��ام املتزاي��د
ب�ص��ياغتها ،والتف�نن فيه��ا ،واتب��اع �س��بل مبتك��رة كاعتماد
الت�س��ا�ؤل حيناً� ،أو ا�س��تخدام كلمات غريبة� ،أو كتابة ن�صف
العنوان ،كلها �أ�س��اليب م�س��تحدثة خلقتها مواقع التوا�ص��ل
االجتماع��ي .ويف بع�ض الأحيان تكون العناوين ُم�ض��للة �إما
بق�ص��د ،وت�أتي على ح�س��اب املهنية ،وترجي��ح كفة التجاري
على ح�ساب املهني ،و�إما جلذب القارئ �أكرث لأهمية الفحوى.

منارة

ووف��ق ال�ص��حايف ماج��د �أب��و ع��رب ،ف���إن العن��وان "قنبلة
موقوت��ة" �إم��ا �أن تنفج��ر يف وجه الق��ارئ �أو تك��ون املنارة
امل�ض��يئة له ،فالعنوان الق�ص�ير واملعرب واملخت�صر واملثري
ه��و ما يج��ذب انتباه الق��ارئ ويدفع��ه ملتابعة تفا�ص��يل ما
بع��ده ،لكن على ال�ص��حايف االبتع��اد عن العناوي��ن الرباقة
والن�ص منزوع الت�شويق.
يتاب��ع :هناك عناوي��ن �أفقدت ثقة القراء ببع�ض ال�ص��حف،
مثلم��ا فعلت �ص��حيفة الب�لاد الأردنية ،عندم��ا كانت توزع
يف فل�س��طني ،حني عنونت على �أوالها بع��د اغتيال املهند�س
يحيى عيا�ش بيوم "يحيى عيا�ش ما زال حيًا" ،ويف تفا�ص��يل
اخل�بر تبني للقراء �أن املحرر تالعب مب�ش��اعر النا�س وكتب
"�إن عيا�ش ما زال حيًا يف قلوب اجلماهري" ،ما �أ�ضعف �إقبال
القراء ،ثم توقف توزيع ال�صحيفة.
ويكمل �أبو عرب :العنوان القوي مفتاح جيد لقراءة جيدة،
فقد فزت مب�سابقة عرب حتقيق ا�ستق�صائي بعنوان "من قتل
ريا لق�ص��ة مهند�س��ة قتلت
ربى قرق�ش" ،واخرتت عنوا ًنا مث ً
يف م�ست�شفى بنابل�س .والعناوين الناجحة معر�ضة لل�سرقة
م��ن جانب قرا�ص��نة الإع�لام ،الذي��ن يتالعبون قلي�لا فيها.
ومم��ا كتبته ولن �أن�س��اه "حج��ر على جدران �ض��مري" وهو
عنوان لق�ص��ة جا�س��و�س تائب وانخرط يف �صفوف املقاومة
يف بالط��ة ،و"مقاب��ر ب�لا �أ�س��ماء" ع��ن �أموات خمي��م بالطة
الذين ال يجدون مكانا لدفنهم ب�س��بب �ض��يق م�ساحة مقربة
خميمه��م ،وجلوء النا�س �إىل هدم بع�ض املقابر القدمية لدفن
الأم��وات اجل��دد" ،وتوابي��ت تنتظر" حلكاية ج��اري الذي
ا�ض��طر �أهله اىل �إجراء تغ�س��يله الأخ�ير يف منزله ،ثم نقلوه
ببطاني��ة مل�س��افة تزي��د عن  100م�تر؛ لعدم وجود مت�س��ع
لدخ��ول الكف��ن اخل�ش��بي م��ن زقاق املخي��م ال�ض��يق ،وكان
التابوت يف انتظار جثمانه خارج املكان.

تلخ�ص املحررة يف موقع (ويب طب) رمي �أبو لنب جتربتها،
فتق��ول� :أبح��ث دائما ع��ن العناوي��ن اجلاذبة والق�ص�يرة،
وابتع��د عم��ا ُيكتب ل�ش��د الق��ارئ ب�لا م�ض��مون .فقد كرثت
العناوي��ن يف املواق��ع االخباري��ة املحلي��ة ،الت��ي لي���س لها
عالقة مب�ض��مونها ،وهدفها جذب �أكرب عدد من امل�ش��اهدات.
وي�شرتط يف العنوان امل�صداقية والب�ساطة.
وتكمل :اجلهد والوقت املبذوالن لكتابة العناوين يف املواقع
الإلكرتوني��ة ي�أخ��ذان وق ًت��ا �أط��ول م��ن الوقت املخ�ص���ص
لعنوان يف �صحيفة .وبالنظر �إىل مواقع التوا�صل االجتماعي
جند �أنف�س��نا منجذبني تلقائيًا لعناوين "نارية" تتحدث عن
واقع غري م�ألوف ،وهذا النوع حمبب للقراء.
وتتاب��ع �أب��و لنب :العناوي��ن فن يحت��اج �إىل ذكاء ومعرفة
م��ا يبح��ث عن��ه اجلمه��ور ،واحتاج دائم��ا لوقت �إ�ض��ايف
الختيار عنوان جاذب ،وكتابته �أ�صعب مرحلة يف التقرير
والق�ص��ة .ومم��ا يعل��ق يف ذهني عن��وان" :هيف��اء وهبي
بطاق��ة عب��ور حلواج��ز �إ�س��رائيلية" لتقري��ر يتحدث عن
طريق��ة يتبعها جن��ود االحتالل لإذالل الفل�س��طيني الذي
ينتقل عرب احلواجز� ،إذ ي�سمح ملن يحمل �صورة للمغنية
هيف��اء وهبي بالعبور� ،أو �أن ي�ش��غل امل�س��جل على �أغنية
"بو�س الواوا".

�صعوبة

وا�ستنادًا �إىل املحررة يف موقع "احلياة اجلديدة" الإلكرتوين
�أم��ل دويكات ،ف�إنها مت�ض��ي وقتاً طوي ً
�لا يف التفكري بعنوان
منا�سب وقوي ملا ت�صيغه ،و�أحياناً تكتب العنوان ،ثم تعود
مرات ومرات لرتتيبه وتطويره لي�ص��بح �أف�ض��ل ،وترى �أن
العناوين التي جتذب ال�ص��حايف هي �أي�ض��اً ما جتذب غريه،
والعناوي��ن الغريب��ة ،التي مت���س حياتنا اليومي��ة ،لها حق
الأولوية بال�ضغط على زر القراءة واملتابعة.
وتق��ول :لأين �أعم��ل يف ال�ص��حافة ،فلي�س��ت كل العناوي��ن
ت�ض��للني ،لكن الت�ضليل ال بد �أن يتبعه البع�ضً � .
أي�ضا هناك

عناوين تتعر�ض لل�س��رقة� ،إذا كان م�س��تبعدًا على اجلمهور
الو�ص��ول �إىل م�ص��ادرها الأ�ص��لية ،وثم��ة عناوي��ن يع��اد
اقتبا�س �شيء منها بطريقة غري مبا�شرة.
تنهي دوي��كات :يلعب العنوان دور ًا حا�س�� ًما يف اتخاذ قرار
�إكم��ال الق��راءة م��ن عدمه ،خا�ص��ة يف زمن ق��راءة الأخبار
عرب روابط مواقع التوا�صل االجتماعي ،واملناف�سة �شديدة
حد ال�ص��راع ،والفر�ص �ض��ئيلة جد ًا للحظوة بوقت القارئ
املتعجل.

مناذج

يقول ال�ص��حايف موفق عمرية :من �أكرث العناوين العالقة يف
ذهني ،ما كتبته مرة "حياة برفقة الغاز وق�ص���ص �إن�س��انية
م�س��يلة للدموع" ،ومل يتعر�ض عنواين لل�س��رقة ،وبر�أيي �أن
الذي يكرر عناوين غريه ال يفقه �شي ًئا يف الإعالم.
وي�ض��يف :هناك عناوين تقارير ن�شرها طالب �صحافة جدد
يف "احلال" كانت مميزة ،ومن �أ�سو�أ ما قر�أته بع�ض عناوين
املق��االت للكتاب اجلدد .وال �أن�س��ى ما تعلمن��اه يف اجلامعة
من �ش��روط للعناوين :الق�ص��ر ،وال�ش��مولية ،والو�ض��وح،
واجلذب.
ووفق ال�ص��حايف يف "احلياة اجلديدة" �إ�سالم �أبو عرة ،ف�إن
العن��وان الأقوى هو املخت�ص��ر الذي يحت��وي على اقتبا�س
ق��وي امل�ض��مون .ولف��ت انتباه��ي عن��وان حتقيق �ص��حايف
يعالج التدخني عند الأطفال يحوي عنوانا فرعيا هو "الرئة
القا�صرة" ،و�أم�ض��ي وق ًتا يف اختيار و�صياغة العنوان لأنه
م��ر�آة ما �أكت��ب� .أما العناوين امل�ض��للة فموج��ودة ،وتظهر
خ�صو�صا يف �شبكات التوا�صل االجتماعي التي تروج ملواقع
ً
هدفها جمع �أكرب عدد من القراء دون االهتمام بالفائدة التي
�سيح�صل عليها.
�أم��ا ال�ص��حايف يف قناة "�أورينت" �س��اري عبد احلق ،فيقول
�إن العناوين متعبة ولي�س��ت �س��هلة املن��ال ،وبحكم طبيعة
العناوي��ن املتلفزة ،ف���إن الأمر خمتلف يف فنياته و�ش��روطه
والوقت املمنوح للمحرر.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -المبادرة الفرنسية
وا�ض��اف" :ال ميك��ن التعويل على مثل ه��ذه املواقف املرتددة
الننا ال ن�س��عى �إىل العودة جمددا �إىل مربع املفاو�ضات التي لن
تف�ضي اىل نتائج ملمو�سة ،باعتبار ان ا�سرائيل تتالعب وت�سعى
ال�س��تثمار الوقت لتعميق اال�س��تيطان وتنفيذ خمططاتها حتت
يافط��ة املفاو�ض��ات العبثي��ة" .وح�س��ب الربغوثي ،ف���إن الرد
الفل�س��طيني يجب ان يركز على ق�ضيتني� :أوالهما العمل ب�شكل
ممنهج لتعظيم املقاومة ال�ش��عبية يف مواجهة �سيا�سة االحتالل
عل��ى االر�ض وتكثي��ف وتدعيم حملة املقاطعة ال�س��رائيل على
امل�س��توى الدويل خا�صة يف ظل النجاحات التي حتققها احلملة
يف جمل���س حق��وق الإن�س��ان والق��رارات الت��ي اتخذته��ا �ض��د
ال�شركات العاملة يف امل�ستوطنات او مع امل�ستوطنات.
وبد�أت املاكينة الدبلوما�س��ية الفرن�س��ية يف الآونة االخرية جولة
جديدة يف املنطقة من خالل وزير اخلارجية الفرن�س��ي واملبعوث
الفرن�سي اخلا�ص للمنطقة بهدف �إجراء �أو�سع م�شاورات �سيا�سية
مع القادة يف املنطقة العربية وا�س��رائيل يف حماولة لبلورة ر�ؤية

تك��ون مقبول��ة على جميع االط��راف يف �إطار ما تع��رف باملبادرة
الفرن�س��ية� ،إال �أن��ه من الوا�ض��ح �أن الأفكار الفرن�س��ية املطروحة
لعق��د م�ؤمت��ر دويل لل�س�لام بات��ت حم�ص��ورة يف �إع��ادة اجلانبني
اال�سرائيلي والفل�سطيني اىل طاولة املفاو�ضات وربط احللول مبا
فيها االعرتاف الفرن�س��ي بالدولة الفل�سطينية مع ما �ستف�ضي �إليه
هذه املفاو�ضات وهذا ما يرف�ضه اجلانب الفل�سطيني.
وقال وزير اخلارجية الفل�س��طيني ،ريا�ض املالكي ،يف اكرث من
منا�س��بة �إن املطالب الفل�سطينية وا�ض��حة ،و�إن ما ي�سعى �إليه
اجلانب الفل�س��طيني هو تطبيق قرارات ال�ش��رعية الدولية مبا
يف ذل��ك �إنهاء االحتالل اال�س��رائيل ،وهذا يتف��ق متاما مع ر�ؤية
القيادة الفل�س��طينية التي ترى �أن املفاو�ض��ات ا�س��تنفدت وان
احلاجة االن �إىل تطبيق القرارات واالتفاقيات التي تف�ض��ي �إىل
�إنه��اء االحتالل عن كامل االرا�ض��ي املحتلة عام  1967واقامة
الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س املحتلة.
ويف املقاب��ل ،ف���إن اجلان��ب الفل�س��طيني مل يفقد عنا�ص��ر القوة

واملبادرة خا�ص��ة على م�ستوى ال�ساحة الدبلوما�سية الدولية،
مب��ا يف ذل��ك التوج��ه اىل جمل�س االم��ن ال��دويل واالمم املتحدة
وال�س��عي النتزاع قرارات جديدة تدين االحتالل وممار�س��اته
بحق ال�ش��عب الفل�س��طيني ،ما ي�ض��ع ا�س��رائيل حتت املطرقة
الدبلوما�س��ية الفل�س��طينية ،ويدفعه��ا للتخل���ص م��ن مثل هذه
ال�ض��غوط ع�بر جمل��ة م��ن التهدي��دات امليدانية �ض��د القيادة
الفل�س��طينية من جان��ب ،والتحركات الدبلوما�س��ية الدولية يف
حماولة لاللتفاف على اجلهود الفل�س��طينية وحرفها مل�س��ارات
جدي��دة �ش��كلية وخالي��ة م��ن امل�ض��مون واملعنى ،حي��ث اعلن
م�س���ؤولون ر�سميون فرن�سيون ب�شكل وا�ضح �أن هدف املبادرة
الفرن�سية هو �إعادة اجلانبني لطاولة املفاو�ضات.
وح�س��ب ما اكده ع�ض��و اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف)� ،ص��الح
ر�أف��ت ،ف���إن املب��ادرة الفرن�س��ية ته��دف اىل عق��د م�ؤمت��ر دويل
لتنبث��ق ع��ن ه��ذا امل�ؤمتر ال��دويل هيئ��ة دولية جماعي��ة ترعى
اي��ة مفاو�ض��ات الحقة ،م�ش��ددا عل��ى ان اجلانب الفل�س��طيني

لديه موقف قاطع بخ�ص��و�ص هدف امل�ؤمت��ر الدويل الذي يجب
عق��ده م��ن اجل تنفي��ذ ق��رارات ال�ش��رية الدولي��ة ،و�إن الهيئة
الدولية اجلماعية ت�شرف على املفاو�ضات ب�شكل جماعي ،على
ان تك��ون هذه املفاو�ض��ات وفق مدة زمني��ة حمددة ال تتجاوز
 3اع��وام وتك��ون مهمته��ا تنفي��ذ الق��رارات ولي���س الدخول يف
مفاو�ضات من اجل املفاو�ضات.
اىل ذل��ك دع��ا ر�أف��ت القي��ادة الفل�س��طينية اىل مغ��ادرة مرحلة
املراوح��ة والبدء بتنفيذ ق��رارات املجل�س املرك��زي للمنظمة،
الن كل االجوبة اال�س��رائيلية على املطالب الفل�سطينية �سلبية
وان كل املمار�س��ات اال�س��رائيلية ت�ؤك��د ان حكوم��ة االحت�لال
لي���س لديه��ا اي ا�س��تعداد لتنفي��ذ االتفاقيات ما يوج��ب البدء
بتنفيذ قرارات املجل�س املركزي ،م�ش�يرا اىل ان اجتماع اللجنة
التنفيذي��ة ل��ـ(م.ت.ف) ،املقب��ل م��ن املفرت���ض ان يناق�ش هذه
املمار�س��ات اال�س��رائيلية التي تدمر حل الدولت�ين وتعمل على
تو�سيع امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -كيف طوت
و�أو�ض��ح ،يف حدي��ث لـ"احلال" �أنه "متت مناق�ش��ة عدة ملفات
مع حما�س� ،أبرزها الو�ض��ع الأمني يف �س��يناء ،وتدخل احلركة
ب�ش�ؤون م�صر الداخلية ،وحما�س قدمت وعود ًا ر�سمية للجانب
امل�صري ،بامل�ساعدة يف حفظ الأمن على طول اخلط احلدودي،
وكذلك عدم تدخلها بال�ش�أن امل�صري الداخلي".

"فر�صة �أخرية للحركة"

و�أ�ش��ار �إىل �أن "اجلانب امل�صري �أعطى فر�ص��ة جديدة حلما�س وقد
تكون الأخرية ،يف اتخاذ خطوات عملية على الأر�ض ،ت�ؤكد حر�صها
عل��ى حماية الأم��ن القومي امل�ص��ري واحلدود ،وع��دم التدخل ب�أي
ملف م�ص��ري داخلي" ،مو�ض��حاً �أن "النتائج ال ميكن احلديث عنها
الآن �إال بخطوات عملية على الأر�ض من حركة حما�س".

وك�شف الدبلوما�سي امل�صري لـ "احلال" ،عن لقاء جديد �س ُيعقد
بني وفد حما�س وامل�س�ؤولني يف جهاز املخابرات امل�صري ،خالل
�ش��هر �أبريل املقبل ،م�شري ًا �إىل �أن "اللقاء �سيبحث يف اخلطوات
العملية ملا تريده م�صر لتح�سني العالقة مع حما�س".
من جانبه ،اعترب املحلل ال�سيا�سي عدنان �أبو عامر �أن "ترطيب
العالقات لن يكون دون �أن ُتلبي حما�س ال�شروط امل�صرية".
و�أ�ش��ار املحلل �إىل �أن "م�ص��ر �ست�س��تغل حترك حما�س اجلديد
نح��و م�ص��ر ،مبا يخ��دم �أمنها و�سيا�س��تها وحدوده��ا مع قطاع
غزة" ،متوقعاً �أن حما�س "�س��تدفع �أثم��ان �إعادة العالقات بني
اجلانبني وحدها".
وق��ال �إن "من �ض��من تلك ال�ش��روط م�س��اعدة حما���س اجلانب
امل�صري يف ت�أمني ال�شريط احلدودي و�ضبط الأو�ضاع الأمنية

وكذل��ك التعاون الأمني امل�ش�ترك �ض��د (العنا�ص��ر الإرهابية)
الت��ي تنف��ذ هجمات �ض��د اجلي���ش امل�ص��ري يف �س��يناء ،وقطع
العالقات مع حزب اهلل و�إيران والإخوان امل�سلمني".
و�أو�ضح �أبو عامر �أن "عدم التدخل بال�ش�ؤون العربية الداخلية
م��ن املقايي�س الثابت��ة حلما�س ،التي تعترب �س��يناء وما يجري
بداخله��ا �ش���أناً م�ص��رياً داخلي��اً ،بينم��ا يحتاج مل��ف حزب اهلل
و�إيران ملناق�شات داخل احلركة".
بدوره ،قال املحلل ال�سيا�س��ي طالل عوكل �إن "عودة العالقات
ب�ين حما���س وم�ص��ر ،لن يكون �س��ه ًال وه��ذا الأمر �سي�س��تغرق
�ش��هور ًا وخطوات عملية على الأر���ض من اجلانبني ،بعيد ًا عن
التعامل بالنوايا ال�صادقة".
و�أو�ض��ح عوكل ل��ـ "احلال" �أن "هن��اك معاين �سيا�س��ية كبرية

للقاء حما�س بجهاز املخابرات امل�صري� ،أبرزها �ضرورة �إبعاد
حما���س عن املحور الإيراين ،و�إال �س��يكون م�ص�يرها مثل حزب
اهلل".
كم��ا اعترب �أن "الأمر يتجاوز كثري ًا ق�ض��ية فت��ح معرب رفح �أو
رف��ع ح�ص��ار غزة ،بقدر ما هو ر�س��ائل من م�ص��ر حلما�س� :إما
موال لإيران ،يهدد
اال�ص��طفاف بجانبنا �أو ُتعامل ك�أي ف�ص��يل ٍ
الأمن القومي امل�صري والعربي".
وذكر املحلل ال�سيا�س��ي �أن "حما�س تعي متاماً طبيعة املرحلة
احلالي��ة ال�ص��عبة والتغ�ير الإقليمي والعربي وال��دويل ،وهي
�س��تدر�س بعمق كل الأفكار امل�ص��رية التي طرحت خالل اللقاء
الأخرية معها يف القاهرة ،للرد عليها مبا يتما�ش��ى مع م�ص��الح
احلركة وتوجهاتها".
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"مهنة الأنبياء" قائمة وال تعب�أ بالتكنولوجيا

عز الدين أبو عيشة

�إليهم ب�أ�سرع وقت ممكن مع االنتباه للجودة.
كم��ا �أن �أب��و حنفي يعترب ه��ذه احلرفة «تراثي��ة ولها �أبعاد
تدلل عل��ى املوروث الثقايف ،فه��ي ذات طابع خا�ص وتدخل
يف التباهي بني النا�س املهتمني وتزيد من الروح اجلمالية يف
بيوتهم ومعار�ضهم».
وح�س��ب �أبو حنف��ي ،ف�إن معظم البيوت تعتمد على الب�س��ط
وال�س��جاد ون�س��بة كب�يرة منه��م ترغ��ب يف اقتناء ال�س��جاد
اليدوي جلودته العالية و�إمكانية تنظيفه ب�س��هولة �أكرب من
ذلك امل�صنوع بطريقة �آلية.
يف امل�صنع ،ي�ش��رح العامل �إياد ال�صواف مكونات �آلة النول
اليدوية ،مو�ض��حاً �أنها تتكون من امل�سدية التي حتوي 400
خيط �أ�سا�س��ي ل�ص��ناعة قطعة واحدة ،وامل�شط الذي ينظم
عملية ت�صفيف هذه اخليوط ،والنري الذي يعمل على تنظيم
اخليوط مع بع�ض��ها ،واملطواية امل�س���ؤولة عن لف ال�سجاد
والب�س��ط ،والدوا�س��ات الت��ي تق��وم على فت��ح اخليوط عن
بع�ض��ها مق��در ًا عمر الآل��ة اليدوية يف امل�ص��نع بحوايل 100
عام.
�إغ�لاق املعاب��ر كان �إح��دى ال�ص��عوبات الت��ي تواجهه��م يف
العمل ،فمنذ �س��بع �سنوات مل ي�س��توردوا �أية مواد خام� ،إىل
جانب انقطاع التيار الكهربائي.
وخالفاً ملا يبدو للوهلة الأوىل ،ف�إن رغبة النا�س يف ال�ش��راء،
وف��ق �إياد ،ت��زداد يوم��اً بعد �آخ��ر ،حيث لوح��ظ يف الفرتة
الأخرية تبديل الكثري من النا�س ب�س��طها ل�ش��راء امل�ص��نوع
يدوياً.
ويق��ف االحت�لال عائقاً �أمام ت�ص��دير �أعماله��م ،حيث �إن
هن��اك العديد م��ن الطلبيات ت�أتي من اجلزائ��ر بالتحديد
واملغ��رب العربي على وج��ه العموم ،وفق �إي��اد العامل
بامل�صنع.

كما ي�ص��فها حممود ال�ص��واف ،ف�إنها «مهن��ة الأنبياء» ،تلك
احلرف��ة التي ابي�ض �ش��عره فيها بعد �أن ورثه��ا ،على �أنه ال
ي�ستخدم التكنولوجيا �ألبتة ،ويجد متعة العمل يف ذلك.
ال�ص��واف رجل ثمانيني يعمل و�أوالده يف م�شغل خا�ص بهم
ل�ص��ناعة ال�س��جاد اليدوي ،ويقولون �إنه��م يحافظون بذلك
«على الرتاث».
يقول ال�ص��واف «ورث��ت هذه املهنة عن ج��دودي وعمل بها
�أبي مدة  50عاماً و�أنا على نهجه منذ قرابة  40عاماً».
ويعت�بر �أبو حنفي باعتزاز �أن��ه يعمل مبهنة «عمل فيها نبيا
اهلل داود و�إدري�س عليهما ال�س�لام»� ،إىل �أن و�صلتنا و�صارت
من الرتاث الفل�سطيني ،لكرثة انت�شارها يف املناطق البدوية
والريفية.
وي�س��تذكر الرجل بداية عمله قائ ًال« :كنا نح�صل على املواد
اخلام من الغ��زّاالت البدويات اللواتي ك��ن يغزلن اخليوط
وي�ص��بغنها ب�أيديهن ،وهذا ما يك�سب ال�س��جاد قيمة �أكرب»،
م�ش�ير ًا �إىل �أ ّنه بعد التقدم ال�صناعي �أ�صبح ي�ستورد اخليط
اجلاهز ويتم اختيار الألوان التي تنا�سب العمل.
وع��ن نوع اخليوط امل�س��تخدمة� ،أو�ض��ح ال�ص��واف -وهو
مي�سك بيديه اخليوط ويلفها� -أنها متينة يبلغ �سمكها قرابة
� 0.5س��نتيمرت ،وتتحمل عوامل التعرية حت��ى ال تت�أثر عند
اال�ستخدام �أو الغ�سيل �أو امل�شي عليها.
وتعتمد مهنة ال�ص��واف -كما يو�ضح هذا العامل بها من 40
�س��نة -على اجلهد الذاتي ،وحتتاج قدرات ج�سمية وعقلية
قوي��ة لفه��م طبيع��ة العم��ل ،وي�ش�ترط يف العام��ل �أن يكون
حا�ض��ر الذهن لي�س��تطيع �إخراج منتج بجودة عالية ح�سب
طلب الزبون.
ويعمل يف م�صنع غزل ال�سجاد هذا ثالثة �إخوة بروح الفريق
وكل واح��د منهم يعرف دوره متام��اً؛ لإجناز املهام املوكلة

حممود ال�صواف.

�إحدى �آالت �صناعة ال�سجاد اليدوي.

بيت برناردا �ألبا
م�سرح لوركا ي�صرخ �ضد اال�ستبداد
كلثوم جابر

�ضج م�سرح جامعة بريزيت ب�صوت برناردا الأم حتاول �إحكام
ال�س��يطرة عل��ى بيته��ا ذي البن��ات اخلم���س بعد وف��اة الوالد،
و�س��ط �أن��وار مطف�أة �إال من �ض��وء خافت هناك حيث ال�ص��وت،
ذلك كان امل�ش��هد الأول يف م�س��رحية بي��ت برناردا �ألبا لل�ش��اعر
اال�س��باين لوركا ،ولكن هذه املرة بنكهة فل�سطينية ،حيث �أخرج
العمل املخرج الفل�س��طيني فتحي عبد الرحمن ،ومثله على تلك
اخل�شبة نخبة من طلبة جامعة بريزيت.
ت��دور �أح��داث هذه امل�س��رحية يف بي��ت الأم برن��اردا التي تقرر
حب���س بناته��ا اخلم�س بع��د وفاة والده��ن كحداد مل��دة ثمانية
�أع��وام� ،إال �أن االبن��ة الكبرية ترث والده��ا -زوج الأم االول-
ما يجعل �ش��بان القرية يتهافتون على التقدم لطلبها ،وهنا تبد�أ
املفارق��ات العنيف��ة بني امل�ص��لحة واحلب واحلرية ،م�ص��ورة
بدق��ة �أدق جتلي��ات اال�س��تبداد يف وجهيه ال�سيا�س��ي والعائلي،
حي��ث كت��ب ل��وركا ه��ذه امل�س��رحية يف �أوج احل��رب الأهلي��ة
اال�س��بانية ع��ام  1936كمح��اكاة لال�س��تبداد وو�ض��عه حم��ل
االختبار ،حيث تبحث هذه امل�سرحية يف عواقب اال�ستبداد التي
جاءت وخيمة ح�سب نهاية امل�سرحية؛ فهذا البيت ما كان �سوى
ا�ستعارة عن ال�سجن ا�ستخدمه لوركا ليحاكم امل�ستبدين ،وهي
ميلودرام��ا ريفية بامتياز ،مت �إخراجها فل�س��طينياً على خ�ش��بة
م�س��رح جامعة بريزيت لتالم���س الواقع الفل�س��طيني وتتقاطع
معه فتقتطع بع�ض اللحظات.

هذه امل�س��رحية بعني خمرجها الفل�س��طيني فتح��ي عبد الرحمن
كان��ت للن�س��اء فق��ط ،الن�س��اء املحروم��ات م��ن حريته��ن التي
تعت�بر �أغلى م��ا ميلكن ،حيث يتم عزله��ن وحرمانهن من جميع
حقوقه��ن ،فالوال��دة تطب��ق العرف اال�س��باين الريفي ب�ص��رامة
فتغل��ق الأب��واب والنوافذ وحتى الأ�ض��واء متنعه��ا ملدة ثماين
�س��نوات عج��اف .وه��ذه امل�س��رحية ت�ص��ور املجتمع��ات الت��ي
ترف���ض احلياة ،فتغلق على نف�س��ها متاماً بذريعة احلفاظ على
التقالي��د والأعراف االجتماعية ،حتى لو كان الثمن اال�س��تبداد
والق�ضاء على حياة �شابات ما زلن يف مقتبل العمل.
ويف حديث جلريدة احلال مع برناردا التي ج�س��دت �شخ�صيتها
طالب��ة عل��م النف���س يف جامع��ة بريزيت من��ى البا�ش��ا ،حتدثت
ع��ن جتربته��ا يف امل�س��رح الفل�س��طيني ب�ش��كل ع��ام وم�س��رحية
بي��ت برناردا �ألبا ب�ش��كل خا���ص ،حيث �أكدت على �أن للم�س��رح
الفل�سطيني م�سرية وا�ض��حة ر�سخت جذورها منذ فرتة لي�ست
ق�ص�يرة ،وترى من��ى �أن تطور امل�س��رح الفل�س��طيني �إىل ما هو
عليه اليوم مبعث للفخر واالعتزاز فهو يحمل ر�س��الة وا�ض��حة
�إن�س��انية ووطني��ة وتربوي��ة ،وي�س��عى م��ن خالل م�س��رحياته
املتنوع��ة �إىل �إب��راز �أف��كاره ومبادئ��ه ،حي��ث ترى �أن امل�س��رح
الفل�سطيني ا�س��تطاع �أن يجعل من نف�سه مناف�سا قوياً للم�سارح
الدولي��ة والعربي��ة� ،إال �أن ما ينق�ص هذا امل�س��رح الفل�س��طيني
يكم��ن يف بع���ض التقنيات ال�ص��ارخة التي تتقن م�س��ارح العامل

ا�س��تخدامها� ،إال �أن املوهب��ة املتواج��دة بك�ثرة ب�ين ال�ش��باب
الفل�سطينيني تعترب �أ�سا�س تطور هذا امل�سرح.
ق��د تنتهي ممكن��ات ن�ص لوركا عن��د احلدود اال�س��بانية� ،إال �أن
الفك��رة ال مت��وت �أبد ًا ،فاال�س��تبداد موجود بتجلي��ات خمتلفة،
جن��ح املخرج عب��د الرحم��ن يف اخ��راج ا�س��تعارات وجمازات
هذا اال�س��تبداد منطلقا من ثقافة فل�س��طينية عاي�شت اال�ستبداد
وتقاطعت مع حلقاته.
وع��ن ر�أي البا�ش��ا ب�إخراج م�س��رحية عاملية بنكهة فل�س��طينية
قالت �إنها تعترب نف�سها من ع�شاق الأدب امل�سرحية العاملي الذي
يعود �أحيان��ا �إىل فرتات الإغريق والرومان �أمثال �س��وفوقلي�س
وق��د تع��ود �إىل ف�ترة االجنلي��ز �أمث��ال �شك�س��بري ،وتعت�بر �أن
ع�ش��قها له��ذه الأعم��ال امل�س��رحية ج��اء م��ن كونه��ا ت�س��تخدم
اللغ��ة ال�ش��اعرية القوي��ة والت�ش��بيهات العميق��ة الت��ي حتم��ل
يف طياته��ا العدي��د م��ن املفاهي��م القوي��ة التي م��ازات جتلياتها
يف ع�ص��رنا احلايل كبع���ض امل�ش��اكل االجتماعية وال�سيا�س��ية،
واحل��روب والدمار �أو املطالبة باحلق��وق ..الخ ،و�إن ما يعترب
مث�يرا لالهتمام هو اهتمام امل�س��رح الفل�س��طيني بهذا النوع من
الن�ص��و�ص امل�سرحية واال�س��تعانة بها ل�صنع م�س��رحية كاملة
متكاملة من طاقم فل�س��طيني يعي�ش يف ع�ص��ر خمتلف متاما عن
الع�ص��ر ال��ذي كتبت فيه �أحداث الق�ص��ة ،ففي هذه الن�ص��و�ص
الكث�ير من الق�ص���ص التي تت�ش��ابه مع ع�ص��رنا� ،إال �أن اختالف

ال�ش��عوب والثقاف��ات واحلق��ب الزمنية كاختيار م�س��رحية من
الثقافة اال�س��بانية مث�لا و�أدائها من قبل طاقم فل�س��طيني ميكن
�أن ي�ض��يف �شيئا للم�سرحية ويجعل الواقع الفل�سطيني املعي�ش
اليوم من هذه امل�سرحيات �ضرورة لعر�ضها ونقا�شها.
يذكر �أن الطالبة منى البا�ش��ا وقفت على امل�س��رح �أول مرة منذ
�أن كان عمرها ت�س��ع �س��نوات حيث �ش��اركت يف م�س��رحية "طار
احلم��ام" م��ع امل�س��رح الوطن��ي الفل�س��طيني -احلكوات��ي� .أما
االبنة ال�ص��غرى التي ج�س��دت النهاية بامتياز الطالبة يا�سمني
خمي�س فكانت هذه امل�س��رحية بالن�سبة لها مبثابة جتربة مميزة
�ص��هرت ابداعها يف بوتقة التج�س��يد ،فخرج��ت �أكرث خربة على
ال�صعيدين الفني وال�شخ�صي ،واعتربت �أن التمثيل مع املخرج
فتح��ي عبد الرحم��ن ،الذي يعترب �شخ�ص��اً ا�س��تثنائياً ،كان لها
مبثابة �ش��هادة تفتخ��ر بها وجتربة �ص��قلت موهبته��ا و�أعطتها
الكث�ير و�أث��رت جتربته��ا يف و�س��ط متعط���ش ل�ص��قل مث��ل هذه
املواهب ال�صاعدة.
انطف���أت الأن��وار جمدد ًا لي�س��تقرئ احلا�ض��رون وج��ه النهاية
الأ�س��ود ،املوت والندم ،تلك كانت نهاية اال�ستبداد ال�سيا�سي يف
قالبه االجتماعي الريفي كما �ص��ورها لوركا اال�سباين ،وترجمها
عبد الرحمن الفل�س��طيني ،وجنح يف جت�سيده طلبة فل�سطينيون
يبحث��ون ع��ن منف��ذ لإخراج م��ا ببواطنهم م��ن �إبداع من�س��وج
بخيوط من الأ�سى اليومي الفل�سطيني.
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ال�شرباتي وعدد من لوحاته وجدارياته.

دنيا انعيم

يف فن��اء خارج��ي للمن��زل ،ي�ص��نع الفت��ى راين ال�ش��رباتي (17
عام��اً) عامل��ه اخلا�ص ،املت�ض��من مر�س��ماً وري�ش��ة يف��رغ فيها
�أفكاره ليخرج بلوحة فنية ت�سر الناظرين.
ظه��رت موهبة راين من��ذ ال�ص��غر لكنها منت ب�ش��كلها احلايل
يف �س��ن ال��ـ  .11حب��ه للر�س��م دفع��ه لاللتح��اق ب��دورة م��ع
الفنان الت�ش��كيلي يو�سف كتلو �س��نوات متتابعة تعلم خاللها
�أ�سا�س��يات الأل��وان ،وخ�لال تلك ال�س��نوات ،ا�س��تمر راين يف
زيارة املر�سم التدريبي و�شارك مبعار�ض فنية ،و�أ�ضاف �إىل
ح�صيلته �شيئاً جديد ًا.
ً
كم��ا ا�س��تغل راين الإنرتن��ت الحق��ا ،لتعل��م املزيد م��ن مهارات
الر�س��م م�ش��ك ًال �أ�س��لوبه اخلا�ص ،عرب �سل�س��لة لوحات �سماها
"هم�سات" ،هي �أول ما خطته �أنامله.
ً
مواقع التوا�صل االجتماعي كانت هدفا لراين توا�صل خاللها مع
فنانني ت�شكيليني من الوطن العربي لعر�ض ما لديه ولال�ستفادة

من خرباته��م ،ولعر���ض �إبداعات��ه للجمهور االفرتا�ض��ي عرب
فينة و�أخرى.
�صفحة �أن�ش�أها ليعر�ض فيها ما تخطه �أنامله بني ٍ
يق��ول راين" :من خالل الر�س��م ي�س��تطيع الإن�س��ان التعبري عما
بداخله ،ومن املمكن �أن ت�س��اهم الر�س��ومات يف ت�سليط ال�ضوء
عل��ى م�ش��اكل اجتماعية و�أخ��رى بيئية" ،عرب ف��ن اجلداريات
الذي يتقنه ال�شرباتي.
يعتم��د راين من��اذج ع��دة يف لوحات��ه ،منها نف�س��ي يحل��ل فيها
ال�شخ�ص��ية ،و�أخرى عك�س فيها الرتاث الفل�س��طيني ،ولوحات
عربت عن �أوجاع الوطن التي ا�س��تولت عل��ى اهتمامه الأكرب،
ولوحات �س��ريالية تداخلت فيها املو�س��يقى وتواريخ و�أحداث
تاريخي��ة دم��ج فيه��ا الأل��وان كلوح��ة "يوم��ا يون��ان" ،وكان
للح�ضارة الأمازيغية ن�صيب من لوحاته من خالل قراءاته عن
احل�ضارة عرب كتيبات عدة.
ي��رى ال�ش��رباتي �أن ل��كل �ش��خ�ص منظ��وره اخلا���ص باللوحة

املعرو�ض��ة ،قائ ً
�لا "�أنا �أعر�ض من خ�لال لوحاتي فكرة ما وقد
يرى اجلمهور عك�س ما عربت عنه".
ما يزيد عن ال�سبعة معار�ض �شارك فيها راين عر�ض خاللها �أوىل
لوحاته عام  2010بر�ص��يد ثالث لوح��ات ،حيث بيعت �إحداها
يف اليوم الأول للمعر�ض ،وهو ما �أعطاه دافعا لإ�ض��فاء مل�س��ته
الإبداعية على ما يخط بري�شته.
يعم��ل الفن��ان ال�ص��غري عل��ى التح�ض�ير ملعر���ض �س��يقام يف
مدينة النا�ص��رة خالل الأ�ش��هر القادمة بعد �أن ينهي امتحانات
الثانوية العامة ،وقد توا�ص��ل مع �إحدى امل�ؤ�س�سات يف الداخل
الفل�سطيني.
ً
ع��ام  2014كان يحمل �إجنازا �آخر لراين ،فقد �ش��ارك مب�س��ابقة
حتت عن��وان "�أحب وطني نظيفا" ،الت��ي نظمها املركز البيئي
التعليمي على م�س��توى فل�س��طني والأردن ليفوز باملركز الأول
على م�ستوى البلدين.
ويف العام � 2015سافر راين بلوحاته ملدينة مار�سيليا الفرن�سية
ع�بر دعوة وجهت م��ن �إحدى امل�ؤ�س�س��ات ،التق��ى فيها فنانني

هناك تبادل خاللها اخلربات وعر�ض لوحاته و�ش��ارك يف ر�س��م
جدارية.
ي��رى راين �أن الإقب��ال عل��ى املعار���ض الفنية لي�س بامل�س��توى
املطلوب ،والذي ينح�صر مبهتمني بالفنون اجلميلة.
كان دع��م العائل��ة التي عمل��ت على توفري م��ا يحتاجه راين من
�أدوات ملر�س��مه مهم��اً ج��د ًا ،حي��ث �إن بع���ض الأدوات مكل��ف
ويجلب من الأردن.
تق��ول �أم راين" :لالهتمام والت�ش��جيع دور مهم يف �ص��قل مهارة
ال�ش��خ�ص ،وهو ما عمل��ت عليه �أنا ووال��ده لتنمية موهبة راين
بالر�سم".
ووفق حديث الأم لـ "احلال" ،ف�إنه منذ �صغر راين ،كان "حينما
يرى �أية لوحة معلقة على اجلدران يحاول تقليدها".
ي�س��عى راين بع��د جناح��ه بالثانوي��ة العام��ة لدرا�س��ة الفنون
اجلميلة ،فهو يحمل بيده �س��لة مواه��ب طافحة ،كالعزف على
الأورغ والت�ص��وير الفوتوغ��رايف ،والدبك��ة الت��ي يقدمه��ا م��ع
�إحدى الفرق يف املدينة.

دانا� ..صانعة �أكاليل الورود لن�شر احلب يف القلوب
علي دولة
يف غرفته��ا ال�ص��غرية املليئ��ة بالأزه��ار واللوح��ات ،جتل���س دانا
و�أمامها �أدوات ب�س��يطة ،حتاول بوا�سطتها اخلروج ب�أ�شياء تزرع
الأمل يف قلوب الأطفال الذين دمرت بيوتهم خالل احلرب الأخرية
على قطاع غزة.
وترفع دانا �إبراهيم �إرحيم ،وهي طالبة يف املرحلة الثانوية� ،شعار
"من و�سط الركام تنبت الآمال" .وعلى الرغم من حداثة �سنها� ،إال
�أنها �س��اهمت يف م�س��اعدة الأطفال على ن�سيان هموم احلرب ،فهي
توزع �أكاليل الورود عليهم ،لتن�شر احلب وال�سالم يف قلوبهم.
وم��ا �إن تدخ��ل حي��اً من الأحي��اء املدم��رة ،حتى يتجم��ع الأطفال
حوله��ا للعب واللهو معها و�أنظارهم م�س��لطة على "الكي�س" الذي
حتمله ،مدركني �أن ما بداخله "ورود دانا".
تق��ول ابن��ة ال�س��بعة ع�ش��ر ربيع��اً خ�لال حديثه��ا لـ "احل��ال" �إن
"�صناعة الأكاليل كانت موهبتي منذ ال�صغر ،فكنت �أجمع الورود
م��ن حديق��ة منزلنا والأ�س�لاك و�أجعل منها �ش��يئاً جمي ًال� ،أ�ض��عه
على ر�أ�س��ي عندما �أذهب �إىل املنا�س��بات وعندما ك�برت� ،أردت �أن
�أمني موهبتي و�أن �أبتكر �أ�ش��ياء جديدة ،ف�أ�ص��بحت �أ�ضع �صورة
كل جديد من �أعمايل على �ص��فحاتي اخلا�صة على مواقع التوا�صل
االجتماعي".
ً
ً
وت�ض��يف "�صانعة الأكاليل" �أنها "عندما �ش��اهدت عددا كبريا من
املعجبني ب�أعمايل ،قررت �أن �أكثف ن�ش��اطي و�أ�ش��ارك يف معار�ض،
فكان هن��اك �إقبال من الزائرين على منتجاتي ،فقررت �أال �أ�س��تفيد

م��ن الأرباح الت��ي �أحققها ،وفكرت بالقيام ب�ص��ناعة �أكاليل وردية
وتوزيعه��ا عل��ى الأطف��ال الذي��ن دم��رت بيوته��م خ�لال احل��رب
الأخرية على القطاع".

الورود ر�سالة

كان��ت دانا تلم���س خالل العدوان الإ�س��رائيلي الأخ�ير "احلزن يف
�أع�ين الأطفال فهم �أك�ثر الفئات حاجة �إىل االبت�س��امة .هكذا بد�أت
فكرة الأطفال ب�أكاليل الورود مببادرة �شخ�صية" ،م�شرية �إىل �أنها
من خ�لال توزيعها لأكاليل الزهور تريد �إي�ص��ال ر�س��الة لالحتالل
وللع��امل �أنه "رغم تدمري البيوت �س��تنبت من حت��ت ركامها ورود
ي�ضعها الأطفال على ر�ؤو�سهم".
ً
ً
وت��روي دان��ا �أن لوالديه��ا دورا كب�يرا يف ت�ش��جيعها وتطوي��ر
موهبته��ا ،فوالدتها مدر�س��ة "فنون وحرف" ،وكانت ت�س��اعدها يف
اختيار الألوان املنا�سبة ،ووالدها �أي�ضاً مهند�س معماري موهوب
فنياً.
دانا �ص��نعت � 100إكليل ووزعته��ا على الأطفال ملفاج�أتهم ،كونهم
"اعتادوا على هدايا تقليدية ،مثل الكراري�س املدر�سية والألعاب
املعتادة" فكانت تلك الهدايا غريبة بالن�س��بة �إليهم يف بادئ الأمر،
لكنها ر�سمت ابت�سامة.
بح�س��ب دانا ،ف�إن��ه بعد جناح �أول مبادرة لها يف حي ال�ش��جاعية،
توجهت �إىل �أحياء �أخرى د ّمرت خالل العدوان الأخري و�إىل منطقة

�صانعة اجلمال وناثرة الفرح يف عيون الأطفال.

خزاعة ،وقد القت االبت�سامات نف�سها.
وال تكتفي دانا بتوزيع الأكاليل ،بل تلعب مع الأطفال.
كالع��ادة ،يق��ف احل�ص��ار الإ�س��رائيلي عائق��اً �أم��ام املوهوبني يف
قط��اع غ��زة ومنه��م دان��ا ،حيث جت��د �ص��عوبة يف توف�ير الزهور
ل�ص��ناعة الأكالي��ل والأنواع املوج��ودة يف غزة غ�ير كافية للقيام
ب�أ�ش��كال متعددة وع�لاوة على ذلك ف�أعمال املبدعة انت�ش��رت عرب
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي وتخط��ت احل��دود وكان عدد كبري

م��ن املتابعني طلب��وا �أكالي��ل ،ولكنها عجزت عن توفريها ب�س��بب
الإغالق امل�ستمر للمعابر.
ت�أم��ل �ص��احبة الأنام��ل املوهوبة �أن تك��ون مدافعة ع��ن �أطفال
فل�س��طني ،وتق��ول :الأطف��ال لي���س لهم م��ن يدافع ع��ن حقوقهم
ويهتم بهم ،ف�أنا �أريد �أن �أ�صبح يف امل�ستقبل متحدثة با�سم �أطفال
فل�س��طني و�أكون �س��فرية لهم يف خمتلف دول الع��امل و�أحقق لهم
ما يحلمون به.
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�أين ميكن م�شاهدة حجابات �سحر و�شهادات حج يف جامعة بريزيت؟

من مقتنيات املتحف.

ندين عرنكي*

يف مبنى الدرا�س��ات العليا يف جامع��ة بريزيت ،يكمن كنز �أثري
ق��د ال يعرف عنه كث�يرون .هناك يف الطابق الأر�ض��ي ،حتديد ًا
يف غرف��ة كنع��ان ،يحتف��ظ متح��ف اجلامعة بث�لاث جمموعات
�أ�سا�س��ية ت�ض��م مقتنيات �أثرية و�أعما ًال فنية .ت�شمل املجموعة
الأوىل ت�ش��كيلة م��ن الأث��واب الفل�س��طينية ومتعلقاته��ا م��ن
اك�س�سوارات وغطاءات ر�أ�س ،ويبلغ عددها حوايل  300قطعة
ا�ش�ترتها اجلامع��ة من جام��ع قطع �أثري��ة من القد���س �أواخر
الت�سعينيات.
�أم��ا املجموع��ة الثاني��ة فه��ي عبارة ع��ن قطع متنوع��ة جمعها
الطبيب الفل�س��طيني توفيق كنعان .وعنها قال �أمني جمموعات
متح��ف جامع��ة بريزيت �أم�ين ال�ش��ويكي" :جمموع��ة توفيق
كنع��ان هي �أه��م جمموعة يف متح��ف اجلامعة ،وفيها ت�ش��كيلة
وا�س��عة من احلجب والطال�سم الفل�سطينية" .و�أ�ضاف �أن هذه
القط��ع الأثرية و�ص��لت جامعة بريزيت ع��ام  1995بتربع من
بن��ات توفيق كنعان ومن تبق��ى من عائلته بعد �أن �أو�ص��ى �أال
يتم �إخراجها من فل�سطني.
و�ص�� ّنف كنعان املجموعة ب�ش��كل عام ب�أنها خمت�ص��ة ب�أغرا�ض
احلماي��ة ،كما �أن��ه اهتم باحلجب والطال�س��م التي ا�س��تخدمها
النا�س للحماية من احل�سد والأمرا�ض وغريها.
وحت��ت مفه��وم احلماي��ة� ،ض��مت القط��ع :احلجب وطا�س��ات
الرجف��ة واخلرز واخلي��ارات ،وهي قطع معدنية تو�ض��ع فيها
الطال�سم الورقية� ،إ�ضافة �إىل �صحون خا�صة برموز ور�سومات
معينة كان يو�ض��ع فيها املاء �أو الزيت للت��داوي من الأمرا�ض
والعالج من ال�سحر.
وجم��ع كنع��ان القطع من فل�س��طني و�س��وريا ،لك��ن �أغلبها من
مناطق خمتلفة يف فل�س��طني وهذا يرجع لطبيعة عمله يف الطب
الأم��ر الذي دفعه للتنقل من قرية �إىل قرية و�س��اعده على جمع
القطع� .إ�ض��افة �إىل ذلك� ،ض�� ّمت جمموعة كنعان �ش��هادات حج
�إ�س�لامية وم�س��يحية ،ترجع �إىل طق�س تقدي�س احلجة .منحت
ه��ذه ال�ش��هادات مل��ن زاروا الأماكن املقد�س��ة يف فل�س��طني لدى
رجوعهم من مكة ،وكان الذين ميرون عرب بالد ال�ش��ام يزورون
قبة ال�ص��خرة وامل�س��جد الأق�ص��ى واحل��رم الإبراهيم��ي فيما
يعرف بطق�س تقدي�س احلجة.

وكان توفي��ق كنع��ان جم��ع  1400قطع��ة �أثري��ة من��ذ بداي��ة
الق��رن الع�ش��رين وحتى الأربعينيات ،ولعل �أه��م ما قام به هو
التوثي��ق� ،أي �أنه كان يجمع املقتنيات ويوثقها بطريقة علمية.
كما ات�ص��ل وقتها بجامع��ي املقتنيات الأثرية م��ن �أوروبا ممن
توافدوا على فل�سطني.
ووث��ق كنع��ان املعلوم��ات املتعلق��ة بالقطع الأثري��ة باللغتني
الإجنليزي��ة والأملاني��ة ،وكان��ت زوجت��ه وهي �أملانية الأ�ص��ل
ت�س��اعده يف توثي��ق ا�س��تعمال القط��ع وه��ذا زاد م��ن �أهميتها،
ف�أ�ص��بحت مادة معرفية �إ�ض��افة �إىل كونها كن��زا تراثيا و�أثريا
لعلماء االجتماع واالنرثوبولوجيا.
وح�ص��ل كنع��ان على العدي��د من القط��ع عن طري��ق الكنائ�س

وبع�ض��ها يزيد عمره عن � 300سنة .وب�شكل عام ف�إن جمموعته
تعود للقرن التا�سع ع�شر والع�شرين كونه جمعها بتلك الفرتة.
�أم��ا عن املجموع��ة الفنية ،فقال ال�ش��ويكي "ب�أنها ت�ش��مل 300
لوح��ة وعم��ل معا�ص��رُ ،جمع��ت بف�ترات خمتلف��ة م��ن بداي��ة
الت�س��عينيات .وم��ن هذه الأعم��ال لوحات الفن��ان رينيه فريير
املوجودة يف املكتبة الرئي�س��ية والتي افتتح بها معر�ض "لي�س
ك�أي ربيع" املقام يف متحف اجلامعة.
وتربع به��ذه املجموعة فنانون خمتلفون مببادرات �شخ�ص��ية
على مدى �س��نني طويل��ة منذ الت�س��عينيات وحت��ى اليوم .كما
�أ�ض��اف ال�شويكي ب�أنه منذ بد�أت اجلامعة حت�صل على الأعمال
الفني��ة والأثري��ة كان��ت �أهم حلظ��ة يف تاريخ املتحف و�ص��ول

جمموع��ة كنع��ان ع��ام  .1995والغالبي��ة العظم��ى م��ن قط��ع
املجموع��ة تتواج��د يف غرفة كنع��ان مببنى الدرا�س��ات العليا
ما عدا ع�ش��ر قطع معرو�ض��ة يف مدخل املكتبة الرئي�س��ية داخل
�صندوق زجاجي.
وم��ن اجلدي��ر ذك��ره �أن توفي��ق كنع��ان ه��و طبي��ب وباح��ث
و�أنرثوبولوج��ي فل�س��طيني م��ن موالي��د ع��ام  1882يف بي��ت
جاال ،له العديد م��ن الكتابات بالعربية والإجنليزية والأملانية
والفرن�س��ية .وغرف��ة كنعان مب��ا فيها من مقتني��ات �أثرية قيمة
جتذب العديد من الباحثني والدار�سني العرب منهم والأجانب.
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