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العدل والعزة
معلمي زياد الرفاعي علمني العدل ،وحدث ذلك يف �أول م�س��اق �ص��حافة و�إعالم يف ال�س��نة الأوىل ،بل ويف الف�ص��ل الأول .علمني العدل ومراعاة
ال�ضمري .ومل يجتهد يف �شرح ذلك كثريًا.
الأمر �أنه غاب عن �إحدى احل�ص�ص ،ويف اليوم التايل ،جاءنا ووزع علينا دينا ًرا �أردنيًّا وب�ضعة قرو�ش ،قائ ًال� :أ�سركم تدفع يل مقابل كل ح�صة
دينا ًرا وحبتني ،و�إن مل �أعطكم تلك احل�صة ،فال حق يل يف دنانريكم تلك.
�أما العزة ،ف�أف�ضل من يعلمنا �إياها جباه ال�شهداء ،وال�سر بيد اخلالق وحده� ،إال �أنه معلن ومكتوب بدمائهم ،ويقول لنا:
�أن نكون �أو ال نكون ،لي�س قرار �أحد� ،إنه قرارنا ،وهو �أن نكون دومًا ،كما �شئنا و�أينما �شئنا.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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الهبة ال�شعبية ..بنت الأر�ض وبال غطاء �سيا�سي
عبد الباسط خلف
ع رّ�ّب�ت الإجاب��ة املقت�ض��بة لأح��د �أع�ض��اء "تنفيذي��ة" منظمة
التحري��ر ،الذي ف�ض��ل عدم ذكر ا�س��مه ،عن واق��ع احلال ،فقد
�أكد �أن �س��� اًؤال ق�ص�يرًا لتف�س�ير العالقة بني ال�سلطة والف�صائل
والهبّ��ة احلالية ،ال ميكن الرد عليه دون تفكري عميق وجل�س��ة
ح��وار طويل��ة ،ولي���س باملُ�س��تطاع الإجابة عنه ب�س��هولة عرب
الهاتف ،ومن يفعل ويرجتل ُي�شبه "بائع ال�شعارات"!

�أقل اخل�سائر

ُيف ّرق �أمني �س��ر املجل�س الثوري حلركة "فتح" �أمني مقبول بني
موقف "فتح" وال�سلطة �إزاء الهبة ال�شعبية ،ويقول لـ"احلال"
�إن موقف ال�س��لطة حمك��وم بالتزامات فهي تتعامل ر�س��ميًا مع
م��ا يجري ،يف ح�ين �أن "فت��ح" ت�ش��ارك وتقرر وترع��ى الهبة،
وتعتربها �إحدى حمطات املقاومة ال�ش��عبية ،التي دعت �إليها،
و�إفرازا لغ�ضب ال�شعب بعد �سل�سلة االعتداءات املتكررة على
"الأق�صى" والقتل اليومي .ويرى مقبول �أن "فتح" �سعت �إىل
�أن تك��ون الهبة اجلماهريية ب�أقل اخل�س��ائر من الدماء ،وتراها
مت�ص��اعدة وم�س��تمرة ،فيم��ا دع��ت ال�س��لطة �إىل عدم و�ص��ول
املواجه��ات �إىل موق��ع حم��دد هو مدخ��ل البرية ال�ش��مايل كونه
املدخل الوحيد للقنا�صل وال�سفراء وامل�ؤ�س�سات الدولية.
وي�ؤك��د �أن "فت��ح" مل تت�أخ��ر عن اللح��اق بالهب��ة ،ومن يدعي
عك�س ذلك فهو يحاول ت�شويه موقف احلركة ،التي قدّمت ثالثة
�أرباع ال�شهداء والأ�سرى فيها ،وت�شارك يف فعالياتها ،وهي هبة
م�ستمرة مب�ش��اركة الف�ص��ائل والقوى احلية ،و�شكلت منعط ًفا
�إيجابيًا ل�ص��الح الق�ض��ية الفل�س��طينية ،بعد �أن كادت الأحداث
الإقليمية والدولية ترحلها �إىل �آخر جدول �أعمال العامل".
وح�س��ب مقب��ول ،ف���إن احل�ص��اد والت�ض��حيات للهب��ة احلالية
خمتل��ف يف مفهومه��ا م��ن �ش��خ�ص �إىل �آخ��ر ،وطبيع��ة احل��ال
ت�ؤك��د �أن كل املعارك واالنتفا�ض��ات والهبات والثورات تنطلق
لتحقيق �أهداف �سيا�سية يف نهاية املطاف.

ا�ضطرار

فيما ي�ؤكد قي�س عبد الكرمي (�أبو ليلى) نائب الأمني العام للجبهة
الدميقراطي��ة �أن ال�س��لطة "وجدت نف�س��ها م�ض��طرة مل�س��ايرة
الإجماع و�ض��رورة حماية الهب��ة وجماراتها وتطويرها ،ولكن
بحذر وتردّد �ش��ديدين ،وات�س��م موقفها بامل�سايرة على م�ض�ض
وحماولة ا�س��تثمارها �سيا�سيا يف حت�سني �ش��روط التفاو�ض يف
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(عد�سة :اياد جاد اهلل)
كراع لل�سالم".
�إطار �سيا�سة املراهنة على الواليات املتحدة ٍ
وي�ض��يف" :هن��اك ح��ذر داخ��ل ال�س��لطة م��ن مواجهة �ش��املة مع
�إ�سرائيل ملا ينطوي عليه ذلك من تهديد مل�صاحلها ،كما �أن التماهي
مع ال�ضغط الدويل الدافع نحو التهدئة م�أخوذ باحل�سبان".
ويتابع عبد الكرمي" :مثلما انطلقت الهبة دون قرار من ال�س��لطة
والف�ص��ائل ،فبو�سعها �أن ت�س��تمر كذلك ،لكن املطلوب تطويرها
لتتح��ول م��ن حركة �ش��بابية انطلقت م��ن جيل ولد بعد �أو�س��لو
و�شهد م�أزق التفاو�ض� ،إىل حركة اجتماعية ن�ضالية �شاملة".
ويقول :الف�ص��ائل لي�س��ت غريبة عن الهبة ،فمعظم ال�ش��بان هم
م��ن �أبنائه��ا �أو ترب��وا يف �أح�ض��انها ،لكن الف�ص��ائل متخلفة عن
االنخراط فيها ب�س��بب التكل�س الذي تعاني��ه احلركة الوطنية،

واخليارات ال�سيا�سية املتباينة املطروحة من الف�صائل القريبة
من ال�س��لطة ،والتي جتد م�صلحتها يف عدم االنغما�س يف جمابهة
�شاملة مع االحتالل.

غطاء �سيا�سي غائب

لك��ن القي��ادي يف حرك��ة اجله��اد الإ�س�لامي خال��د البط�ش يرى
�أن ال�س��لطة "ما زالت حتى الآن �ص��امتة ،ومل تغط االنتفا�ض��ة
�سيا�س��يا ،وتخ�شى �أن ت�شكل خط ًرا عليها ،ومطلوب من ال�سلطة
�أن توف��ر موقف��اً داعمًا ع�بر اجلامعة العربي��ة ومنظمة امل�ؤمتر
الإ�س�لامي والأمم املتحدة ،و�أال تر�ضخ لل�ضغوط الدولية التي
ال تخدمها وال تخدم �ش��عبنا" .وي�ؤك��د البط�ش �أن االدعاء الذي

ُي��روج ابتعاد الف�ص��ائل ع��ن الهبة احلالي��ة ُي�س�� ّوقه مرتبطون
مب�ص��الح و�أجندات خارجية ،فكل ال�ش��هداء ومنفذي العمليات
ه��م م��ن �أبن��اء الف�ص��ائل ،لكنه��م �آث��روا العمل الف��ردي ،يف ظل
التن�سيق الأمني وممار�سات االحتالل و�إجراءاته.
ويراه��ن القيادي يف اجلهاد الإ�س�لامي على �أن االنتفا�ض��ة احلالية،
كم��ا �س��ماها" ،قادرة خالل ع��ام واحد فقط عل��ى �أن جتعل االحتالل
يب��د�أ ح��زم حقائب��ه م��ن ال�ض��فة الغربية .ويب��دد خماوف ال�س��لطة
وتردده��ا يف دعمه��ا بالق��ول �إنها موجهة �ض��د االحتالل ولي�س �ض��د
ال�سلطة ،ولتكون اخلليل دون "كريات �أربع" والقد�س دون "معاليه
�أدومي��م" ،وه��ي فر�ص��ة لتفعيل الإط��ار القي��ادي ملنظم��ة التحرير
وا�ستعادة الوحدة الوطنية".
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ب�سبب �إغالق معرب رفح

الطبيعة واحلياة مقابل
العقل وامل�ؤ�س�سات
منير فاشه*
كم �ش��يئا مل�س َت ُه اليوم لي�س له عالقة مب�صانع
و�ش��ركات؟ كم كلمة ا�س��تعملتَها مل ي�ص�� ِّن ْعها
العق��ل وال عالق��ة له��ا مب�ؤ�س�س��ات ومهني�ين
وال ترتب��ط بهرمية ونخبوي��ة ومقايي�س؟ كم
�ش��ي ًئا دخل معدتك اليوم مل ت�ص��نعه �شركات
و�آالت؟
"توا�ص��ل" مث�لا ،ترتب��ط ب�أجه��زة،
كلم��ة
ُ
بينم��ا كلم��ة "حت��ادث" ترتب��ط ب�أ�ش��خا�ص
متقابلني وجها لوج��ه؛ كلمة "تعليم" ترتبط
مب�ؤ�س�سات ومهنيني وتقييم وجلو�س الطالب
على قفاه � 12سنة ،بينما كلمة "تع ّلم" ترتبط
بق��درة بيولوجي��ة و�س��ياق وف ِْع��ل؛ كلم��ات
"نقطة وخط م�س��تقيم وهند�س��ة ديكارتية"
يرتب��ط جميعه��ا مبخرتع��ات العق��ل ،بينم��ا
"�س��اق �ش��جرة ونقط��ة م��اء وورقة �ش��جر
وج�س��م �إن�س��ان" يرتبط جميعه��ا بالطبيعة؛
كلم��ة "دكتور" ترتب��ط مب�ؤ�س�س��ات وهرمية
ونخبوي��ة ،بينم��ا كلم��ة "معل��م" ترتب��ط
ب�إن�س��ان يت�أمّ��ل يف حيات��ه وخربات��ه ويجتهد
يف تكوي��ن معنى لها يف �س��عيه لفه��م احلياة؛
كلم��ة "بح��ث" �ض��من القبيل��ة الأوروبي��ة
( )researchترتب��ط مب�ؤ�س�س��ات
وميزانيات ،بينما كلمة "بحث" �ضمن القبيلة
الفل�س��طينية تعن��ي م��ا يبحث عنه الإن�س��ان
يف حيات��ه من معنى وفه��م يرتبطان بالعالقة
ب�ين عامل��ه الداخل��ي والع��امل م��ن حول��ه؛
كلم��ة "تقييم" ترتب��ط مب�ؤ�س�س��ات ومهنيني
ومقايي�س و�س��يطرة وف��وز ،بينما تعبري "ما
يح�سنه ال�ش��خ�ص" يرتبط مبا يفعله ب�شغف
وبعالقته مع من وما حوله؛ كلمة "مدر�س��ة"
ترتبط ب�ش��رذمة املعرفة ومتزي��ق املجتمع،
بينم��ا كلم��ة "جم��اورة" ترتب��ط مبريدي��ن
ومرادين بدون �س��لطة داخلي��ة �أو خارجية؛
كلمة "جن�سانية" ترتبط مبهنيني ،بينما كلمة
"جن���س" ترتبط بالطبيع��ة واحلياة؛ كلمة
"�صحة" ترتبط مبهنيني وم�ؤ�س�سات ،بينما
كلمة "عافية" ترتبط بالعي�ش وفق الطبيعة،
العي���ش بتوقع��ات يرتب��ط مبا يقا���س ،بينما
العي���ش ب�أمل يرتبط بالإميان بطيبة الطبيعة
والب�ش��ر؛ كلمة "حقوق" ترتبط مب�ؤ�س�سات،
بينم��ا كلم��ة "كرام��ة" ترتبط بحك��م الذات؛
العق��ل يرتب��ط بجزئي��ات وم�ص��نعات بينما
ترتب��ط احلكم��ة بكلي��ات وعالق��ات؛ العق��ل
يرتب��ط بتناف���س بينم��ا ترتب��ط الطبيع��ة
بتكام��ل؛ العل��وم �ض��من القبيل��ة الأوروبية
ترتبط بال�سيطرة والفوز بينما �ضمن القبيلة
الفل�سطينية ترتبط بالعافية.
من ال�ص��عب على �ش��خ�ص يعي���ش يف رام اهلل
�أن يلم���س �أو ي���أكل �ش��يئا �أو يق��ول كلم��ة ال
عالق��ة له��ا ب�ش��ركات وم�ؤ�س�س��ات ومهنيني.
الفك��ر ال��ذي ينطل��ق م��ن العقل وم�ص��نعاته
بد ًال من االنطالق م��ن الطبيعة وحمايتها هو
جزء �أ�سا�س��ي ك�سبب فيما ن�شهده من تخريب
وي�أ���س و�إحب��اط .الفك��ر لي�س ف��وق الطبيعة
والوج��ود ،ب��ل يجب �أن ينطلق م��ن الطبيعة
واحلي��اة .م��ن هنا ،ي�ش��كل التعليم الر�س��مي
والأكادمي��ي (املرتبط��ان مب�ص��نعات العق��ل
بدال م��ن احلياة والطبيعة) طابورا خام�س��ا
يهزمنا من الداخل.
* امللتقى الرتبوي العربي /فل�سطني
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عام  2015مر على غزة دون دخول �أي مت�ضامن
هال الزهيري
انته��ى ع��ام  2015دون �أن يدخل �أي وفد ت�ض��امني عربي
�أو دويل �إىل قط��اع غزة عرب معرب رفح الربي ،الذي ي�ص��ل
القطاع مع م�ص��ر ،يف �سابقة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ
املع�بر ال��ذي �أغلق لأك�ثر من  300ي��وم واقت�ص��رت �أيام
فتحه على عبور احلاالت الإن�س��انية فقط .وتقول اجلهات
الر�س��مية امل�ص��رية �إن فت��ح املع�بر مره��ون با�س��تتباب
الو�ضع الأمني يف حمافظة �شمال �سيناء.
ويف حدي��ث "احل��ال" مع رئي���س اللجنة احلكومية لك�س��ر
احل�ص��ار املفرو�ض على قطاع غ��زة املهند�س عالء البطة،
�أكد �أن �إغالق املعرب كان ال�س��بب الرئي�سي واملبا�شر لعدم
و�ص��ول الوف��ود الت�ض��امنية اىل القطاع على م��دار العام،
م�ش�ير ًا اىل �أن ع�ش��رات الوف��ود قدمت طلب��ات للخارجية
امل�ص��رية ولل�س��فارات امل�ص��رية ،ومنه��ا "امي��ال م��ن
االبت�س��امات" ،وكذلك قافلة الوف��اء الأوروبية يف هولندا،
والعديد من الوفود الربيطانية ،وقوبلت جميعها بالرف�ض
من قبل ال�سلطات يف م�صر.
وع��ن العوامل الأخ��رى التي قد تكون �س��اهمت يف تراجع
حم�لات الت�ض��امن الدولية مع قط��اع غزة ،يق��ول البطة،
�إن ت�أث�ير الو�ض��ع العرب��ي والتوت��ر يف املنطق��ة ال يتعدى
 %5فقط على تراجع م�س��توى الت�ض��امن .و�أك��د البطة �أن
العالق��ة طردية ب�ين فتح معرب رفح وارتف��اع عدد الوفود
املت�ض��امنة التي تدخل القط��اع ،حيث �إن هذا الرتاجع بد�أ
يظه��ر من��ذ حزيران  ،2013وه��ي الفرتة التي ب��د�أت فيها
ال�سلطات امل�صرية ب�إغالق املعرب.
وجاء يف التقرير ال�سنوي الذي �أ�صدرته اللجنة احلكومية
لك�س��ر احل�صار وا�س��تقبال الوفود للعام اجلاري �أن قطاع
غ��زة مل ي�ش��هد دخول �أي وف��ود ت�ض��امنية يف عام ،2015
مو�ض��حة �أنه يف عام  2014مت ا�س��تقبال  41وفد ًا ب�إجمايل
 317مت�ض��امناً ،والع��ام � 2013ش��هد دخ��ول  218وف��دا

ب�إجمايل  4485مت�ضامناً.
ب��دوره ،ر�أى الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي �أكرم عطا اهلل �أن
امل�ش��هد الفل�س��طيني �أثر على املت�ضامنني ،بعد �أن اقتنعوا
�أن احل�ص��ار املفرو���ض عل��ى القط��اع �س��ينتهي بانته��اء
االنق�س��ام الفل�س��طيني .و�أكد عطا اهلل �أن عدة عوامل تقف
وراء تراجع حالة الت�ض��امن ،و�إن كان الرئي�سي واملبا�شر
ش�يرا �إىل �أن ق�س��ماً كبري ًا من
منها هو �إغالق معرب رفح ،م� ً
هذه الوفود الت�ض��امنية كان يتحرك على يد جهات م�ؤيدة
جلماع��ة الإخ��وان امل�س��لمني الت��ي تع��اين يف �أك�ثر من بلد
حالياً ،و�أ�صبحت لديها �أولويات غري قطاع غزة.
ولف��ت عطا اهلل �إىل �أن اخلرب الفل�س��طيني مل يعد على ر�أ�س

�أولوي��ات ال�ص��حافة العاملي��ة ،مع ظهور �أولوي��ات �أخرى
�أبرزه��ا امللف ال�س��وري ،و�أن الوفود الت�ض��امنية حتى لو
و�ص��لت غزة ،فلن جتد لها مت�س��عاً يف امل�ساحة الإعالمية،
وهذا �أمر �أدركه من�س��قو هذه الوف��ود ،وبالتايل توقفوا عن
ترتيب هذه الزيارات.
وكان��ت وزارة الداخلي��ة يف حكوم��ة غ��زة ،ق��د �أعلنت �أن
ال�سلطات امل�صرية �أغلقت منذ بداية عام  2015معرب رفح
ال�بري �أكرث من  300يوم ،وو�ص��فت العم��ل يف معرب رفح
الربي هذا العام ب�أنه كان "الأ�س��و�أ" .وقال املتحدث با�سم
ال��وزارة �إي��اد البزم �إن هذه الإح�ص��ائية هي الأ�س��و�أ منذ
عمل املعرب عام 2009م.

مبادرة معرب رفح رهن بقرار حما�س و�شروط م�صر ..و� 45ألف عالق ينتظرون
نادر الصفدي

حما�س ترد

بع��ث احلديث ع��ن �إط�لاق الف�ص��ائل الفل�س��طينية ،مبادرة
جدي��دة لإعادة فتح معرب رفح ال�بري� ،أمال جديدا يف نفو�س
�أكرث من � 45ألف فل�س��طيني عالق يف قطاع غزة ،وحمروم من
ال�سفر ب�سبب �إغالق معرب رفح الربي.
ً
�آم��ال العالق�ين ب�إعاد فتح املعرب ،ا�ص��طدمت جم��ددا بجدار
اخلالفات ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية الداخلية ،ف�أ�صبحت الآن
معلق��ة بني موق��ف حركة حما�س من املبادرة ،التي رف�ض��تها
"�ضمنياً" ،و�شروط اجلانب امل�صري "الثقيلة" لإعادة فتح
املعرب.

جهود متوا�صلة

وزي��ر العمل يف حكوم��ة التوافق الوطني ،م�أمون �أبو �ش��هال،
�أك��د �أن احلكوم��ة تجُ ري ات�ص��االت وحتركات مع الف�ص��ائل
الفل�س��طينية ،وحركة حما�س ،ل�ضمان موافقة الأخرية ،على
املبادرة التي تقدمت بها الف�صائل ،لإدارة معرب رفح.
و�أو�ضح �أبو �شهال ،ل�صحيفة "احلال"� ،أن "الف�صائل طرحت
مب��ادرة جي��دة للغاية ،وتعامل��ت مع �إدارة مع�بر رفح بكل
جوانب��ه ،الأمني��ة واللوج�س��تية ،وهذا �أمر �إيجاب��ي للغاية،
ونح��ن الآن جن��ري ات�ص��االت م��ع حرك��ة حما���س ل�ض��مان
املوافقة على مبادرة الف�صائل".
ولف��ت �إىل �أن ع�ش��رات �آالف العالق�ين يف قط��اع غ��زة،
بحاج��ة �إىل موافقة فورية من حرك��ة حما�س على مبادرة
الف�صائل ،والبدء بخطوات عملية على الأر�ض ،ا�ستعدادا
لت�س��ليم املعرب حلكومة التوافق الوطني ،ح�س��ب مبادرة
الف�صائل.

و�أ�ش��ار ابو �ش��هال �إىل �أنه ال يجوز �أن ت�ستمر حركة حما�س يف
ال�س��يطرة على املع�بر الربي ،ويف رف�ض ت�س��ليمه للحكومة،
لأن ذلك عقبة �أ�سا�سية وكبرية �أمام ،ويخلق الذرائع للجانب
امل�صري لإغالقه ب�صورة متوا�صلة".

مبادرة �شاملة

القي��ادي يف اجلبهة ال�ش��عبية لتحرير فل�س��طني جميل مزهر،
�أك��د �أن مب��ادرة الف�ص��ائل لفت��ح مع�بر رف��ح ،عاجل��ت كافة
اجلوان��ب املتعلق��ة بفتح املعرب ،و�أو�ض��حت بالبن��ود املهام
املكل��ف بها �أي جانب يت��وىل �إدارة املعرب املغل��ق طوال �أيام
العام.
وق��ال مزه��ر ل�ص��حيفة "احل��ال"" :اجتهدن��ا يف الف�ص��ائل
ل�ص��ياغة املبادرة ،وح�ص��لت عل��ى قبول كب�ير ،لكن موقف
حرك��ة حما���س من املب��ادرة ،مل يح��دد بعد ،وال ت��زال هناك
�شكوك كبرية ب�إمكانية �أن ترف�ض حما�س مبادرة الف�صائل.
و�ش��دد على �أن املبادرة �ستعر�ض على اجلميع ،ولكن بع�ض
الت�ص��ريحات التي �صدرت من قيادات حما�س حول املبادرة،
ال ت�شجع كثري ًا ،م�شري ًا �إىل �أن الأطراف الفل�سطينية الداخلية
ه��ي من تعطل فتح معرب رفح ،وت�ض��رب �آمال �آالف العالقني
عر�ض احلائط.
وطالب مزه��ر بعقد اجتماع عاجل م��ع حما�س واحلكومة يف
غزة ،لعر�ض املبادرة ب�شكل ر�سمي ،ومناق�شتها ،واحل�صول
عل��ى املوافق��ة م��ن كاف��ة الأط��راف ،متهي��د ًا لعر�ض��ها على
اجلانب امل�ص��ري ،للبت فيه��ا وحتديد موعد ر�س��مي لإعادة
فتح املعرب وت�سليمه للحكومة.

بدورها ،نفت حركة حما�س على ل�سان الناطق با�سمها �سامي
�أب��و زه��ري� ،أن تك��ون حركته قد رف�ض��ت مبادرة الف�ص��ائل
ب�ش�أن �إعادة فتح معرب رفح احلدودي مع الأرا�ضي امل�صري.
و�أك��د �أبو زه��ري ل�ص��حيفة "احل��ال"� ،أن احلدي��ث التي مت
تناقل��ه �أن حما���س رف�ض املب��ادرة غري �ص��حيح ،واملبادرة
حت��ى اللحظ��ة مل تعر�ض علينا ب�ش��كل ر�س��مي ،وال تزال قيد
بحث وتعديل لدى الف�صائل الفل�سطينية يف قطاع غزة.
و�أ�ض��اف" :يف حال عر�ض��ت علينا املبادرة ب�شكل ر�سمي� ،ستكون
هناك جل�س��ة م�ش��اورات ومناق�ش��ات داخل حركة "حما�س" ،للرد
عليه��ا ،م�ش��دد ًا عل��ى �أن حركته تدع��م كل خطوة فل�س��طينية من
�ش�أنها �أن تخفف احل�صار املفرو�ض على �سكان القطاع .ويوجد يف
قطاع غزة حوايل � 45ألف مواطن م�س��جلون لل�س��فر ،بينهم 3500
مري���ض م��ن ذوي احل��االت املزمنة يف قط��اع غزة ،ال ت�س��مح لهم
ال�سلطات امل�صرية بال�سفر ،وفق ما �أ�شارت �إليه وزارة الداخلية.
وت�ش��مل املبادرة خم�س��ة بن��ود ،من بينها ،اعتم��اد املوظفني
العامل�ين يف املع�بر الذين عينتهم حما�س ر�س��ميا يف الوظيفة
العمومي��ة ،ورفده��م مبوظفني �س��ابقني ،ليكون��وا طاقم عمل
مهنيا متكامال .وت�ش��مل �أي�ضا ت�س��ليم �إدارة املعرب ل�شخ�صية
وطني��ة م�س��تقلة يجم��ع عليها الطرف��ان ،عل��ى �أن يكون ذلك
بالتن�س��يق والتواف��ق م��ع حكوم��ة التوافق .وثالثا ،ت�س��ليم
م�س�ؤولية �أمن املعرب لقوات احلر�س الرئا�سي.
ومع�بر رفح مغلق منذ �أن متت عملية عزل الرئي�س ال�س��ابق
حمم��د مر�س��ي ،وال يعاد فتحه �إال لأيام قليل��ة ال تكفي حاجة
ال�س��كان .وقد �أعيد قبل �أ�س��ابيع فتحه مل��دة يومني فقط بعد
�إغ�لاق دام �أك�ثر من مئة يوم ،متكن من ال�س��فر خاللهما نحو
� 1500شخ�ص من �أ�صل � 25ألفا من مر�ضى وطالب.
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ح�صار وتهويد القد�س يدخل طور فر�ض الغرامة على القهوة وال�سيجارة
أمير حموري*
يف ظل تطورات الهبة ال�ش��عبية يف القد�س وباقي االرا�ض��ي
املحتل��ة ،يتخب��ط االحت�لال يف �إ�ص��دار �إج��راءات عل��ى
املقد�س��يني تثنيه��م ع��ن املطالب��ة بحقوقه��م ،عرب �إ�ص��دار
قوان�ين جدي��دة للت�ض��ييق عليه��م وحتميله��م م�س���ؤولية
عملي��ات الطعن التي نف��ذت يف مناطق متفرق��ة من القد�س،
ام ًال يف ار�ضاخ املقد�سيني وتهجريهم من املدينة.
وق��د فر�ض��ت حكومة االحت�لال م�ؤخرا غرام��ات مالية غري
م�سبوقة وغري منطقية على التجار واملواطنني ،وعلق على
ذلك املحامي يف جمال حقوق االن�سان �سامر �سليمان بالقول
"ان القوانني التي يفر�ض��ها االحت�لال مربوطة بالظروف
االمنية القائمة ،واال�سرائيليون ي�ستخدمون القوانني على
طريقتهم اخلا�صة".
ويقول التاجران يف مدينة القد�س جمد ابو �ص��بيح ون�ض��ال
حجازي" :ان هدف االحتالل هو فر�ض ح�ص��ار اقت�ص��ادي
عل��ى جت��ار املدين��ة لثنيه��م ع��ن فت��ح حماله��م التجاري��ة
وحتويل القد�س اىل مدينة ا�شباح خالية من مواطنيها".
وردا على ت�ضييقات االحتالل ،يقوم النا�شطون ال�شبابيون
يف مدين��ة القد���س بحم�لات خمتلف��ة لتعزي��ز �ص��مود اه��ل
املدين��ة .وع��ن ذلك تقول النا�ش��طة ال�ش��بابية م��ي هديب:
"ان الهدف الرئي�س��ي من احلملة هو �إعادة احياء القد�س
و�أ�س��واقها وعدم ال�س��ماح بتهويد باب العمود الذي ا�صبح
يطلق عليه جمددا باب ال�ش��هداء ،ولتذكري العامل اجمع ان
القد�س هي عا�صمة فل�سطني".
وا�ض��افت" :كان اختيارن��ا له��ذا الوق��ت لإط�لاق احلملة،
الظ��روف ال�ص��عبة الت��ي مت��ر به��ا البل��دة القدمية ب�ش��كل
ع��ام وامل�س��جد الأق�ص��ى ب�ش��كل خا���ص م��ن انته��اكات
�ص��هيونية م�س��تفزة ومن حواجزهم اللعين��ة ،ومنعنا من
دخ��ول الأق�ص��ى ،عدا ع��ن االنتهاكات املعنوية والنف�س��ية
واجل�س��دية التي يتعر�ض لها الأطفال والن�س��اء وال�ش��باب
وكبار ال�سن".

تعزيز التواجد يف باب العامود

وكذل��ك يتحدث النا�ش��ط ال�ش��بابي ن��ور ال�ش��لبي ،فيقول:
"ت�أت��ي ه��ذه احلمل��ة يف ظ��ل من��ع االحتالل ال�ش��باب من
الو�ص��ول اىل املقد�س��ات وب��اب العام��ود .وتق��وم طبيع��ة
احلمل��ة على اح�ض��ار الطع��ام لل�ش��بان املتواجدين يف باب
العامود لتعزيز فكرة التواجد هناك".
وع��ن ه��ذا الواق��ع ،يق��ول احلقوق��ي �س��ليمان" :ا�ص��در

ن�ضال حجازي.

مي هديب و�صديقاتها يف البلدة القدمية بالقد�س.

االحت�لال م�ؤخرا قانون��ا ملنع التدخني يف املح��ال التجارية
واالماك��ن العامة وغريها من االمكنة ،وبد�أ موظفو البلدية
بتوزي��ع املخالف��ات على املواطن�ين ،وتبلغ قيم��ة املخالفة
باحلد االدنى � 1000شيقل وباحلد االعلى � 5000شيقل".
وي�ض��يف" :ان رئي�س بلدية القد�س نري بركات ،وهو مييني
متطرف ،يكره العرب ب�ش��دة ،وقد �ش��وهد خ�لال االحداث
الأخ�يرة وهو ي�س�ير بالقد���س حامال ال�س�لاح ،وهو حمب
جدا لهذه القوانني العن�صرية ليربز �سيا�سته اليمينية جتاه
مواطني القد�س و�سكانها �أمام م�ستوطنيه".

غرامات غري مربرة

ويروي ن�ضال حجازي وهو �صاحب حمل ع�صائر يف مدينة
القد���س ،ق�ص��ته م��ع غرام��ة غ�ير م�بررة قائ�لا" :كنت قد
و�ض��عت كي���س قمامة يف زاوية قرب حمل��ي التجاري خالل
قيامي بتنظيف املحل كاملعتاد ،و�إذ مبوظف البلدية ي�أتيني
عل��ي غرامة قيمته��ا � 500ش��يقل ،وبعد �س��اعات
ويفر���ض ّ
عل��ي ال�س�لام
ليلق��ي
املح��ل
اىل
أت��ي
�
ي
ب�ص��ديقي
قليل��ة� ،إذا
ّ
وقبل مغادرته �أ�ش��عل �س��يجارة داخل املحل ب�سبب الرياح
يف اخل��ارج ،ولكن تفاج�أنا مبوظ��ف البلدية يغرمه بـ1000
�شيقل ،وك�أنه كان ينتظر �أي فعلة لتغرمي �أي احد.
وتابع حجازي" :انهم يجربونك على دفع الغرامات املالية
بحجة انك ت�ؤذي "دولة ا�س��رائيل" وين�س��بون حمالنا التي

جمد �أبو �صبيح.

منلكه��ا اليه��م ،ومينعوننا من "�ش��طف" حمالن��ا وتنظيفها
بحج��ة م�ض��ايقة النا���س ،واالن املواط��ن بالقد�س ا�ص��بح
خائفا من ان يقع منه �شيئ �سهوا او دون ق�صد على االر�ض
حتى ال يخالف ،ونحن غري قادرين على ا�س��تيعاب كل هذه
الغرام��ات فتارة يفر�ض��ون علين��ا غرامة ب�س��بب التدخني
وتارة ب�س��بب ت�أمني مركباتن��ا او وقوفها يف موقع ال يرونه
منا�س��با ،وهك��ذا اىل ان جند انف�س��نا ندفع غرام��ات قيمتها
اعلى من دخلنا".
ويقول جمد ابو �ص��بيح وهو �صاحب حمل اقم�شة يف البلدة
القدمي��ة" :كنت علقت قطعة قما�ش��ة قبالة حملي كما افعل
منذ �س��نني طويلة ،وتفاج���أت مبوظف البلدي��ة يقول يل اين
خمالف للقانون فقلت له دون ا�ستف�س��ار باين �س���أنزله ولكنه
طل��ب هويتي ،وبعد نقا�ش ح��اد اعطيته اياها ،ظنا مني انه
يري��د الت�أكد منها ،ولكن��ي تفاج�أت انه كتب يل غرامة قيمتها
� 475ش��يقال م��ن اجل قطعة قما���ش تبلغ قيمتها � 60ش��يقال
اعتدت ل�سنوات ان اعلق مثلها لعر�ضها للبيع".
وا�ض��اف ابو �صبيح" :لقد فر�ض��ت علي غرامة بعد اغالقي
ملحلي التجاري مدة  10ايام ب�س��بب ا�س��تفزاز امل�ستوطنني
لن��ا وفتحهم لبيت عزاء امام حمالنا يف �ش��ارع الواد بالبلدة
القدمي��ة بع��د تنفيذ ال�ش��هيد مهن��د احللبي عملي��ة الطعن،
وكذل��ك اغل��ق االحتالل املداخ��ل امل�ؤدية اىل ال��واد حلماية
امل�س��توطنني ،وم��ا زالت ت�ض��ييقات االحت�لال على مدخل

نور ال�شلبي.

الواد م�ستمرة حتى االن ،اذ ين�صب جنود االحتالل حاجزا
للتدقيق يف بطاقات املواطنني ولتفتي�شهم".

حمالت لدعم �صمود املقد�سيني

ويق��ول النا�ش��ط ال�ش��بابي و�أح��د املنظم�ين حلمل��ة "زيت
وزعرت" ال�شلبي" :يف ظل االحداث االمنية القائمة ،ميار�س
االحتالل على املقد�س��يني كافة ال�ض��غوطات ،ومينعهم من
الو�ص��ول اىل امل�س��جد االق�ص��ى وباب العام��ود ،فقررنا ان
نكون من امل�شاركني بتعزيز �صمود اهلنا يف القد�س من خالل
اط�لاق حملة "زيت وزع�تر" التي تتمثل ب�إح�ض��ار الطعام
باب العامود يف كل خمي�س وم�شاركته بني اجلال�سني هناك،
كنوع من الت�شجيع على البقاء وا�ستمرارية القدوم اىل هذا
املكان وزيادة التعاون بني ال�شباب".
وا�ض��اف" :لقد قمنا بحمالت عديدة وخمتلفة االهداف مثل
حملة "قطف الزيتون" التي هدفت اىل زرع ا�ش��جار الزيتون
التي اقتلعها االحتالل داخل باحات امل�سجد االق�صى".
وانهى بقوله" :يف ظل الهبة اجلماهريية التي قامت من اجل
االق�ص��ى ،و�أفعال االحت�لال من اعدام��ات ميدانية الطفال
ورجال ون�س��اء كدليل على تخبطه� ،س��نبقى ننظم حمالتنا
من اجل تعزيز �صمود املقد�سيني يف مدينة القد�س".
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف الطور ..عندما تقتل م�ستوطنة �صغرية احلياة يف كل مكان
رناد وعري*
م�ستوطنة "بيت �أوروت" �أقيمت عام  2009على موقع جغرايف
متمي��ز يف القد�س ال�ش��رقية ،على �أعلى اجلبل يف حي ال�ص��وانة
ببل��دة الط��ور �ش��رقي القد���س وتط��ل على امل�س��جد الأق�ص��ى
والبلدة القدمية.
وكان��ت امل�س��توطنة اقيم��ت عل��ى �أرا���ض مت اال�س��تيالء عليها
من قب��ل "منظمة �إلعاد اال�س��تيطانية" منذ ع��ام  ،2006والتي
تعود ملكيتها لعدة عائالت مقد�س��ية (�أبو الهوى ،واحل�سيني،
واخلال��دي ،واحللواين ،وال�ش��هابي) ،كما �أو�ض��ح مدير دائرة
اخلرائط يف بيت ال�ش��رق خليل تفكج��ي .وبالرغم من �أن مالكي
الأر���ض يحمل��ون �أوراق الطاب��و وم�س��تندات ت�ؤك��د ملكيته��م
للأر�ض ح�س��ب ما �أكد التفكجي� ،إال �أن الأر�ض متت م�صادرتها
ل�صالح املنظمة اال�ستيطانية.
و"بيت �أوروت" لي�س��ت الب�ؤرة اال�س��تيطانية الوحيدة يف بلدة
الط��ور و�إن كان��ت ه��ي الب�ؤرة الت��ي مت انتزاعه��ا بالقوة ،ففي
منطق��ة اخلل��وة كما �أ�ش��ار خمتار البلدة خ�ض��ر �أبو �س��بيتان:
"مت ت�س��ريب مبنى من ثالثة طوابق للجمعيات اال�ستيطانية
من قبل �سما�س��رة عام  ،2010وتعود ملكية هذه املنازل لعائلة
�أبو الهوى وك�سواين" .ويتج�سد اخلطر لهذا الت�سريب يف املوقع
الذي يك�شف باحات امل�سجد الأق�صى ،كما �أ�شار �أبو �سبيتان.
وجود ال�ش��رطة اال�س��رائيلية وجي�ش االحتالل يف املنطقة كان

قبل عام��ي  2010-2009لكن عقب الأح��داث الأخرية عززت
املنطق��ة بقوات �أكرب مع و�ض��ع حواجز �أغلق��ت مداخل البلدة
الأربع��ة مع بداي��ة الهب��ة ال�ش��عبية ،وهذه احلواج��ز تقل�ص
عددها �إىل حاجز واحد متت ازالته منذ �أيام كما �أ�ش��ار النا�شط
يف جمعية تطوير الطور عمار الهنيني.
وحاليا تت�س��بب امل�س��توطنة ب�أزمات مرورية خانقة خا�صة يف
�ساعات ال�صباح الأوىل ويف نهاية النهار .وامل�ست�شفيات الثالثة
املوج��ودة يف املنطق��ة (املطل��ع واملقا�ص��د واله�لال الأحم��ر)
كانت املت�ض��رر الأك�بر من الأزمات املرورية �س��واء من ابواق
ال�س��يارات �أو اعاق��ة نق��ل املر�ض��ى م��ن و�إىل امل�ست�ش��فيات مع
العل��م �أن املطل��ع واملقا�ص��د م�ست�ش��فيان رئي�س��يان يف القد�س،
ويق�صدهما مر�ضى من خمتلف �أنحاء الوطن.
وط��ال االزعاج و�إعاقة احلركة املدار���س االعدادية والثانوية
ومدر�س��ة ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف املنطق��ة ،ناهيك عن
اقتح��ام املدار���س و�إلق��اء واب��ل م��ن القناب��ل جتاه �س��احاتها
والتعر�ض للطلبة والعاملني يف امل�ؤ�س�سات املختلفة.
ومل تقت�ص��ر احلواج��ز على خل��ق �أزمات مرورية فق��ط� ،إذ �إن
التفتي���ش بدق��ة كان حا�ض��ر ًا للمركب��ات واملارة ،كم��ا تعر�ض
�ش��بان حل��االت التفتي���ش العاري �أم��ام امللأ .وتعتمد �س��لطات
االحتالل يف التفتي�ش على "قانون التفتي�ش العاري" الذي تقدم

به وزير الأمن الداخلي اال�س��رائيلي جلعاد �أردان ومت تطبيقه
يف الآون��ة الأخرية ملجرد "اال�ش��تباه" بحي��ازة �أداة حادة ،يف
حني �أ�ش��ار املحامي رمزي كتيالت من م�ؤ�س�س��ة قد�سنا حلقوق
االن�سان �إىل "�إن هذه القوانني غري د�ستورية ،وال تتالءم نهائياً
مع حقوق االن�سان املحفوظة دولياً".

�أ�ضرار جتارية

ومل تك��ن الأ�ض��رار الناجت��ة عن وجود امل�س��توطنة مقت�ص��رة على
الأزمات املرورية �أو التفتي�ش الدقيق والعاري �أحياناً فح�س��ب ،فقد
�سببت �أ�ضرار ًا للمحالت التجارية ومقهى البلدة واملراكز ال�شبابية.
مقه��ى البلدة الذي يقع يف اجلهة املقابلة للم�س��توطنة يتعر�ض
لالقتحام��ات املتك��ررة م��ع تفتي�ش للزبائ��ن خا�ص��ة يف �أوقات
املواجهات ،ا�ض��افة ال�س��تفزازات امل�س��توطنني لرواد املقهى،
الأم��ر الذي �أدى لتحطيم الواجهة �أكرث من مرة ح�س��ب ما �أفاد
�أمري عبيد مالك املقهى ،و�أ�ضاف" :عدد الزبائن قل كثريا خوفاً
من املواجهات التي حت�ص��ل بني احل�ين واالخر ،فاالعتداءات
طالت �سيارات الزبائن �أي�ضاً".
عن��د اندالع مواجه��ات عنيفة يف الط��ور ،كان يتم ر�ش املحالت
التجاري��ة يف ال�ش��ارع الرئي�س��ي باملي��اه العادمة ،م��ا ي�ؤدي اىل
�إغ�لاق املحل ع��دة �أيام ،وهذا ي�ش��كل خ�س��ارة ملالكي املحالت
التجارية .و�أ�ض��اف عبي��د �أنه مت حترير خمالفة ل��ه بقيمة 40
�ألف �ش��يقل ،بعدما قامت قوات االحت�لال باقتحام القهوة �أكرث

من مرة وتك�سري حمتواياتها ،واجربته على اغالق املقهى.
نف���س ال�س��يناريو تكرر مع �أح��د مالك املح�لات التجارية وهو
رائد �أبو الهوى� ،إذ �أ�شار �إىل �أنه يف حال اندالع مواجهات يجرب
على اغالق حمله ويتم منع ال�س��يارات من الوقوف �أمام املحل،
واملخالف للأوامر يح�ص��ل على خمالفة ،لذلك ،فقد �شهد ال�شهر
الفائت خ�سارة عامة لأ�صحاب املحال التجارية.
املراكز ال�شبابية �أي�ضاً مل ت�سلم� ،إذ اقتحمت قوات االحتالل نادي
جب��ل الزيتون �أك�ثر من �أربع مرات لتعتقل �أع�ض��اء م��ن النادي،
خملفة �أ�ضرار ًا مادية كبرية �أدخلت النادي يف �أزمة مالية خانقة.
وق��ال رئي���س ن��ادي جب��ل الزيت��ون عب��د اهلل الك�س��واين �إن
االقتحامات كان يتخللها التهديد بال�س�لاح ،واعتداءات والقاء
قناب��ل غاز مع اغالق امل��كان ،ما �أدى حل��االت اختناق عديدة،
كما مت اعتقال ال�ش��ابني يو�سف م�صطفى ابو الهوى ( )20عاماً
وعل��ى ولي��د ال�ص��ياد ( )17عاماً بتهم��ة �إلقاء احلج��ارة على
�شرطة االحتالل .يف حني �أكد ك�سواين �أن كامريات النادي ت�ؤكد
وجود ال�شابني داخل �صاالت النادي.
�أم��ا بالن�س��بة مللعب ك��رة الق��دم التابع لن��ادي جب��ل الزيتون
واملال�صق لـ "بيت �أوروت" ،فقد قل عدد رواده وقلت تدريباته
نتيجة للأو�ض��اع الراهنة والتواجد امل�س��تمر ل�شرطة االحتالل
على بوابات امللعب.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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 35لغة
و 1000خيبة
عمران القفيني
ي��ا خل��ذالين وخيبة ظن��ي .خم�س
وثالثون لغة كانت حتمل الطائرة،
وعندم��ا يتح��دث الباك�س��تاين �إىل
ال�صيني يلج�أان �إىل الإجنليزية.
تخي��ل لو �أنك �ص��احب اللغة التي
يتح��دث به��ا ركاب الإيربا���ص
جميعهم؟ �أو تخي��ل �أن اللغة التي
تتحدثها �أنت هي الو�ص��لة بني كل
�أولئك املختلفني يف كل �شيء؟
تباً .خاب ظني للمرة الألف .حتى
�إن عربي��اً ظ��ن العرب��ي اجلال���س
ب�إزائه �أجنبي��اً فراح يحدثه مبا ال
يفهمه .يحدث هذا كثري ًا.
�أكره الكلي�ش��يهات ،لكنني �س�أقول
�ص��اغر ًا :ع��زة اللغ��ة م��ن ق��وة
متحدثيها.
ولأن اخلي��ال جم��اين ومهن��ة
املفل�س�ين� ،أبح��ث ع��ن ترجم��ة
للإيربا�ص.
هل خط��ر يف بالك �أن تق��ول حافلة
اله��واء �أو حافل��ة اجل��و� ،أو..؟
خاطرك يا �س��يدي الك��رمي لي�س يف
حمله .نبحث عن ترجمة �صناعية.
خلق طائرة با�سم عربي.
تع��ال نتح��دث يف �ش��يء حقيق��ي.
ت�س��خر فت��اة م��ن �ص��ديقتها يف
اجلامع��ة لأنه��ا ال تع��رف معن��ى
( ،)consequencesلك��ن
ال�س��اخرة ال ت�س��تحيي م��ن �أنه��ا
ال تع��رف معن��ى العقابي��ل .طيب
ملاذا؟ (الكلمتان باملعنى ذاته).
بعد �أن كتبت ال�س��طور �أعاله �أول
�أكتوب��ر ،قررت �أنها ال ته��م �أحد ًا،
حتى جاء �أول دي�سمرب.
م��ن عا�ص��مة عربي��ة �إىل مدين��ة
غارق��ة بعربيته��ا ،ال م�ض��يف
يتحدث العربية على منت الطائرة
الت��ي ال حتم��ل �إال عرباً ،و�س��يدة
كازاخي��ة �أجربتني عل��ى �إمتام ما
بد�أت.
ه��ذه ال�س��يدة تع��رف الرو�س��ية
والبلغارية والأملاني��ة والرتكية،
وعربيتها �أح�س��ن من ذلك كله� .أما
الإجنليزي��ة ،ف�لا تع��رف منها �إال
"يو �سبيك �أرابيك؟" ،حتى تروي
لك ق�صتها.
تزوج��ت الكازاخي��ة م��ن عرب��ي
وتعلمت اللغة خالل � 33سنة.
ويف مط��ار �إحدى ال��دول العربية،
مل جت��د �أح��د ًا يكلمها بلغ��ة البلد،
الت��ي �أ�ص��بحت �أ�س��هل يف فمها من
العلكة� .ضربت بكفيها على زجاج
مم�س��وح بعناية حت��ى جاءها من
�ص��رخت يف وجه��ه� :أنت��م العرب
ال حترتم��ون لغتكم! �أم��ا من �أحد
يتكلم العربية؟
مل تعطن��ي فر�ص��ة �أ�س���ألها ع��ن
ا�س��مها ،فلديه��ا عت��ب كب�ير على
العرب ،ومعها حق.
جمرد ادعاء :قالت يل هذه ال�سيدة
�إن لغتك��م يف فل�س��طني هي الأقرب
�إىل الف�صحى .واهلل �أعلم.
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عورات االنق�سام تت�سرت بدومنات غزة!
مشيرة توفيق
"�أراك تو ّزع من مال �أمك" و"وعد بلفور  "2و"زياد بلفور" ،ها�ش��تاجات
جل���أ �إليه��ا رواد مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي ممن �أغ�ض��بهم �إعالن ع�ض��و
املكتب ال�سيا�س��ي حلركة حما�س وزير املالية الأ�سبق زياد الظاظا عن �سداد
م�ستحقات موظفني قطاع غزة عرب توزيع �أرا�ض حكومية عليهم.
�أحد املوظفني ،الذي رف�ض ذكر ا�س��مه يقول :منذ �س��نتني ال ي�أبه �أحد ب�أحوالنا،
جعنا� ،ش��بعنا ،لب�س��نا ،ع�ش��نا �أو حتى متنا .لقد تراكمت ديوننا� ،صرت �أ�سلك
طريق��ا طوي�لا لأ�ص��ل لبيتي لئ�لا �أمر ب�ص��احب الدكان في�س���ألني متى �أ�س��دد.
وي�ضيف هذا املوظف يف حديثه لـ "احلال"� :سمعت عن توزيع الأرا�ضي ،وبكل
�صراحة �أقولها "اللي منهم �أح�سن منهم" ،و�أكاد �أجزم �أن كل املوظفني يف مكان
عملي عندهم نف�س الر�أي ،فبعد هذه ال�سنوات ال �أ�ستطيع �أن �أرى �أفقا ل�شيء.
ويكم��ل :م�س��تحقاتي تبلغ �س��بعة �آالف دوالر ،يا ترى حيعط��وين �إياهم؟ ال
�أظن!� ،إ ًذا ما الذي مينع من �أن �آخذ ولو جزءا ب�سيطا منهم.
وكان الظاظا قال �إن � 965إىل  1200دومن من مناطق �شمال وجنوب القطاع،
�ستوزع على املوظفني ،دون �أن يو�ضح قيمة م�ستحقاتهم بالأ�سا�س ،وهم مل
يت�سلموا رواتب منذ �أكرث من عامني با�ستثناء بع�ض الدفعات.
ت�ص��ريحات الظاظ��ا ه��ذه مل ترق لكثري م��ن الف�ص��ائل الفل�س��طينية ،بل �إن
البع�ض ذهب �إىل و�صف توزيع الأرا�ضي بـ "اجلرمية".
و�أعلن الدكتور �ص�لاح الربدويل النائب يف املجل�س الت�شريعي �أن "املجل�س
�صادق على تقرير م�شروع اجلمعيات اال�سكانية بقطاع غزة ،و�سنبد�أ مطلع
العام القادم".
و�أو�ضح الربدويل �أن الت�شريعي ناق�ش ال�ضمانات التي تتعلق بـعدم حدوث
�أي �ض��رر للموظف و�أن الأ�سعار �ستباع بنف�س ال�سعر ميدانيًا ،و�أن املوظف
�سي�سدد كل م�ستحقاته املتعلقة بالبلديات والكهرباء والبنوك.
الربدوي��ل جتاه��ل ق��رار احلكومة ال�ص��ادر بتاري��خ  2015/11/3والقا�ض��ي
باعتب��ار "كاف��ة الت�ص��رفات التي ج��رت �أو جتري على الأرا�ض��ي احلكومية يف
املحافظات اجلنوبية �سواء بالبيع �أو املبادلة �أو التفوي�ض� ،أو التخ�صي�ص� ،أو
اال�س��تخدام ،باطلة ومنعدمة وال يرتتب عليها �أي حقوق �أو التزامات� ،أو �آثار

قانونية ،و�سيتم التعامل معها باعتبارها اعتدا ًء على �أرا�ضي و�أمالك الدولة".
م��ن جهته ،قال املحامي واخلبري القانوين �ص�لاح عب��د العاطي لـ "احلال":
�إن ما يجري جميعه غري قانوين ،واحلال الفل�س��طيني غري قانوين ،فم�س��توى
ال�شرعيات مل يعد قائم ،وكل ما ي�سمع عنه ال يعدو كونه حماوالت �سيا�سية
لال�ستمرار والبحث عن مزايا ومكا�سب للأحزاب.
وتابع عبد العاطي :لقد كان من واجب حكومة الوفاق �أن حتل �أزمة رواتب
املوظفني ،واملعابر ،والكهرباء ،والإعمار ،ولكنها ف�شلت ،لأ�سباب كثرية يف
مقدمتها تعنت طريف االنق�سام.
و�أك��د عبد العاطي �أن توزيع "حما�س" للأرا�ض��ي غري قان��وين ،و�أن جمل�س
الوزراء الفل�س��طيني ه��و اجلهة املخولة بتخ�ص��ي�ص الأرا�ض��ي احلكومية
الت��ي ه��ي بالأ�س��ا�س مل��ك ال�ش��عب ،وحت��ى تخ�صي�ص��ها ع�بر اجلمعي��ات
الإ�س��كانية فم�ش��روط ب�أال ميتلك املواطن ال هو وال زوجته بيتا ،و�أن يكون

ق��ادرا على دفع  %20من ثم��ن الأر�ض ومثلها من ثمن امل�ش��روع ،ثم يقرتن
الإن�شاء بزمن حمدد ،الأمر الذي ال يتوفر فيما يجري.
و�أ�ش��ار عبد العاطي �إىل �أن ال�س��لطة من قبل خ�ص�ص��ت �أرا�ض��ي بغري داع،
منوها �إىل �أن "حما�س" �أي�ض��ا �أ�ص��درت ما يزيد على  300قرار لتخ�ص��ي�ص
أرا���ض غلب��ت عليه��ا اعتب��ارات �سيا�س��ية ،حتى �إنه��ا راجعت
جمعي��ات و� ٍ
ّ
قرارات تخ�صي�ص �سابقة ،ودفعت موظفني �أثمانها.
وت�س��اءل عب��د العاط��ي م��اذا بع��د توزي��ع الأرا�ض��ي؟ ،و�أج��اب� :س��يبيع
املوظفون ح�ص�صهم ،و�سي�ؤدي هذا لرتكز الرثوات يف �أيدي قلة� .إن الكثافة
ال�س��كانية يف القط��اع عالية ج��دا والأرا�ض��ي حمدودة واملجتم��ع يحتاجها
يف امل�س��تقبل .وفيم��ا يتعلق ب�إق��رار كتلة "حما�س" الربملانية يف الت�ش��ريعي
للق��رار ،علق عب��د العاطي :كحقوقي�ين ،نتحفظ على كل الت�ش��ريعات التي
تعمق االنق�سام.

يف ال�شتاء ..غزة مر�شحة للغرق يف "�شرب مية"
نسرين موسى
يطرق ال�ش��تاء �أبواب غزة بقوة ،حام ًال معه ويالت ومعاناة بع�ضها
ب��ات معلوم��اً و�أخرى مل ت��زل يف علم الغيب .فتجرب��ة حمافظة خان
يون���س ال�ص��ادمة ،الت��ي غرق��ت يف "�ش�بر مي��ة" ،ت�ش�ير �إىل م��دى
الكوارث القادمة ،و�ض��عف اال�س��تعدادات ال�س��تقبال الف�صل املاطر
الذي توقع خرباء الأر�صاد �أن يكون قا�سياً.
فكي��ف �أع��دت غ��زة الع��دة ال�س��تقبال ال�ش��تاء املاطر؟ وه��ل البنية
التحتي��ة يف القطاع معدة ال�س��تقبال الأمطار الغزي��رة؟ وهل �أخذت
البلديات العربة من حاالت الغرق يف العامني املا�ضيني؟

مواطنون يف مهب الريح

املواطن �س��مري زع��رب� ،أبدى غ�ض��به على حال منزل��ه الذي يغرق
ف��ور ت�س��اقط الأمط��ار قائ ً
�لا" :ال يوج��د اهتمام م��ن البلدي��ة ،فكل
ً
الطرق امل�ؤدية لبيتي �ض��عيفة البنية ،ما يجعل بيتي معر�ضا للغرق
كل ح�ين ،وحني ن�س���أل البلدية تقول :ب�س��بب احلرب الأخرية ،ومل
ن�ستطع ت�أهيل كافة الأماكن!".
من جهتها ،اتهمت املواطنة �أمرية �س��مري بلديات القطاع بالإ�سهام
يف تخري��ب البني��ة التحتي��ة ب��دل �إ�ص�لاحها" :يومي��ا ن��رى حفرا
يف ال�ش��وارع به��دف �إقام��ة خطوط مياه �أو �ص��رف �ص��حي ،وبعد
االنته��اء ،ت�ترك احلف��ر كما هي ب��دون �ص��يانة �أو ت�أهي��ل ما يزيد
الطني بلة".
و�أو�ضحت �سمري �أن ال�شبكات املرتهلة واملتهالكة تت�سبب يف اختالط
مياه الأمطار بال�ص��رف ال�صحي ،فت�ص��بح بالعات ال�صرف ال�صحي
م�ص��در ًا �آخر للمي��اه التي تت�س��بب يف �إغراق ال�ش��وارع واملنازل كل
�شتاء.
ويق��ول �آخ��رون" :نح��ن مل نتعر���ض لأي��ة م�أ�س��اة مث��ل الت�ش��رد
والتهجري من بيوتنا خا�ص��ة بعد احل��رب ،والآن نتعر�ض للغرق،
�ش��عرنا ب�ش��عور الذي��ن يقطنون اخلي��ام والكرفان��ات يف مثل هذه
الأجواء".
وي��رى مواطنون من منطقة ك��راج رفح بخان يون���س الذي تعر�ض
للغ��رق �أن ع��دم االهتمام م��ن البلديات فاق��م الأزمة مت�س��ائلني عن
كيفية الت�صرف وماذا يفعلون ببيوتهم الغارقة.

عندما يتحول مطر اخلري �إىل م�صدر خوف ودمار.

وعود بحل الأزمة لكن دون جدوى

م�س���ؤول العالقات العامة والإعالم يف بلدية خان يون�س عماد الآغا،
ينفي �إهم��ال البلدية قائ ً
�لا" :نحن عملنا كاف��ة االحتياطات الالزمة
ولكن "�شبكة �أمطار خان يون�س" التي �أن�ش�أتها ال�سلطة منذ � 17سنة
�أ�صبحت ال حتتمل كثافة الأمطار وحتتاج لدعم دويل لتو�سيعها".
وي�ضيف الآغا �أنه حتى لو ت�أخر موظف البلدية فاملناهل تعمل بطريقة
�أوتوماتيكي��ة ومتت���ص املياه املتجمع��ة ،وتقوم بت�ص��ريفها �إىل الربك
املخت�ص��ة لذلك .وي�ش��دد على �أن حل م�ش��كلة الغرق التي تتعر�ض لها
املناطق املنخف�ضة يف خان يون�س يكمن يف تو�سيع �شبكة الأمطار.
ويتابع قائ ًال" :قبل الإعالن عن وجود منخف�ض��ات ،نحذر املواطنني
الذين ي�س��كنون يف املناطق املنخف�ض��ة ،ونخربهم �أن يقوموا ب�إعالء
عتب��ات منازله��م �أو عمل ال�س��واتر� ،إ�ض��افة �إىل حتذيرهم م��ن �إلقاء
نفاي��ات منازلهم يف ال�ش��وارع لأنه��ا تعمل على ان�س��داد املناهل ،كما

و�ض��عنا �أرقاماً لالت�صال وقت الطوارئ بحيث ال تت�أخر فرق الإنقاذ
عن الو�صول حني وقوع اخلطر".
من جهته� ،أ�شار الدفاع املدين يف غزة �إىل �أن لديه كل عام خطة حتتاج
�إىل الإمكاني��ات مب�س��اعدة البلدي��ات الت��ي قد بد�أت بتو�س��يع الربك
املوج��ودة يف قط��اع غزة ،ومنها بركتا ال�ش��يخ ر�ض��وان والوحيدي
ووادي غزة ووادي ال�سلقا ،عدا عن امل�شاريع اجلديدة التي �أجنزت
يف �ش��ارع �ص�لاح الدين ،ويوجد بها م�ص��ايف مياه �أر�ضية تعمل على
جتميع املياه يف ال�شتاء ب�شكل م�ستمر.
رغ��م ذل��ك ،فبازدي��اد "خ�ير ال�ش��تاء" وارتف��اع من�س��وب املي��اه يف
الكرفانات والبيوت التي مل ت�ص��لها قافلة �إعادة الإعمار� ،ستتك�ش��ف
ع��ورات احلكومات والأح��زاب التي �أ�ش��بعت النا�س وع��ود ًا ،ومع
دخول مو�س��م ال�ش��تاء الثاين ،ترتفع الأيادي ت�ضرعاً �إىل اهلل من �أجل
فرج ال تلوح يف الأفق بوادره.
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الرمياوي خالل تغطية الأحداث

و�صورتان من �أعماله.

ع�صام الرمياوي ..ت�سع جوائز يف الت�صوير ال�صحفي
الكلم��ات �أقوم بالكتابة على ال�ص��ور التي تن�ش��ر عرب الفي�س��بوك بالعربية
والإجنليزية حتى ت�صل لعدد �أكرب من امل�شاهدين".

مجد حمد*
ع�ص��ام الرمي��اوي هو م�ص��ور �ص��حفي يف جري��دة احلي��اة اجلديدة
ولوكال��ة الأنا�ض��ول الرتكي��ة ولعدد من ال��وكاالت وو�س��ائل الإعالم
املختلف��ة ،وه��و يعن��ى بالت�ص��وير ال�ص��حفي يف نقاط االحتكاك �ض��د
الإ�سرائيليني ويف الأحداث امل�ؤثرة كاف ًة.
تخ��رج الرمياوي من جامعة بريزيت بتخ�ص���ص ال�ص��حافة املكتوبة
فرع��ي عل��وم �سيا�س��ية يف ع��ام  ،2006وفيه��ا كان��ت بداي��ة معرفت��ه
بالت�ص��وير ،فقد كان دخوله لدرا�س��ة ال�ص��حافة بالدرجة الأ�سا�س��ية
رغبته يف �أن يعمل على نقل الأحداث ب�شكل �صحيح للآخرين وللعامل،
ويذكر لنا على �سبيل املثال" :يف عام  2002كان هناك اجتياح لقريتي،
بي��ت رميا الواقعة �ش��مال غرب رام اهلل ،ومل تخ��رج من هذا االجتياح
�ص��ورة واحدة ،مل يكن الت�ص��وير �س��ه ًال �أب��د ًا ومل يكن هن��اك توثيق
�ص��حيح ،حتى �إن �أعداد ال�ش��هداء مل تعط بال�شكل ال�سليم وكان هناك
ت�ض��خيم للأحداث دون �أي �ص��حة يف النقل" .وبهذا كان حافزه الأول
لدرا�س��ة ال�صحافة هو �أن ي�س��تطيع الحقاً نقل اخلرب ال�صحيح .خالل
الدرا�س��ة مل يكن توجهه الأ�سا�سي هو الت�صوير ولكن �إحدى معلماته
ركزت عليه يف الت�صوير لأنها ر�أت فيه موهب ًة موجودة.

ال�صورة االوىل

كان��ت �أول م��رة ا�س��تخدم فيه��ا الرمي��اوي الكامريا خ��ارج اجلامعة
ه��ي الأكرث ت�أث�ير ًا يف نف�س��ه بالتزامن مع احلدث الكب�ير الذي غطاه:
"خرجت للت�صوير خارج اجلامعة لأول مرة يف  ،2004حلظة ت�شييع

جثم��ان يا�س��ر عرف��ات عندم��ا و�ص��ل فل�س��طني ،اندجم��ت يف احلدث
والت�صوير ولكن بعد �أن عدت لأرى ال�صور اكت�شفت �أنه ال يوجد لدي
�أي �صورة للنع�ش ،"..ومن هنا كانت نقطة االنطالق.
بعد الدرا�س��ة كان التدريب يف كافة جم��االت العمل والإعالم املتاحة،
ومل يكن الت�ص��وير يف تلك الفرتة �سه ًال بعد ،يقول الرمياوي" :تدربت
عدة �أ�ش��هر يف خمتلف امل�ؤ�س�س��ات وبعد فرتة ا�شرتيت كامريا ب�سيطة
قدمية بالتق�سيط من �أحد املحالت ،وبد�أت بالت�صوير و�إر�سال ال�صور
لل��وكاالت واجلرائ��د كافة ب�ش��كل تطوع��ي يف البداية ،وبع��د التطور
بفرتة بد�أت �أعمل معهم مقابل �أجور على ال�صور التي �أح�ضرها".
واح�ترف ع�ص��ام الرمياوي الت�ص��وير وبد�أ العمل به يف ع��ام  ،2008وهو
ً
ً
وتكرارا �أن "الت�ص��وير
م��رارا
كم�ص��ور �ص��حفي يذكر لنا جتربت��ه وي�ؤكد
ج��دا وخط�ير ً
ال�ص��حفي ممت��ع ً
ج��دا" ،فف��ي جم��ال الت�ص��وير ال يقت�ص��ر
الرمي��اوي عل��ى الت�ص��وير فقط لو�س��ائل الإعالم ،فال�ص��ور الت��ي يلتقطها
يو�ص��لها للعامل خارج فل�سطني بعدة طرق ،فهو ا�شرتك وفاز بت�سع جوائز
يف فل�سطني ويف عدة دول عربية ،وهو يقوم ب�إي�صال �صوره عرب امل�ؤ�س�سات
الدولية يف الغرب لإي�ص��ال الر�سالة عرب ال�ص��ور امل�ؤثرة ملختلف اجلهات،
يقول" :مهمة ال�ص��حفي كب�يرة ،وبالرغم من �أنها ممتع��ة يف العمل �إال �أنها
لي�س��ت مزحة ،فيرتتب علينا كم�صورين و�صحفيني �إي�صال الر�سالة للعامل
عن ق�ض��يتنا العادلة وعن حقوقنا التي ت�سلب ،فعند �أخذ ون�شر كل �صورة
�ألتقطها �أفكر ً
جيدا بها وكيف �سيكون لها ت�أثري فعلي على النا�س وحتى على
املجتمعات املختلفة ،فيجب �أن تكون ال�ص��ور معربة وحتى على م�س��توى

�أجمل ال�صور

يق�ض��ي الرمي��اوي �أ�س��بوعاً يف القد�س م��ن كل عام ،وبالن�س��بة �إليه هي
�أجمل مكان يحب الت�صوير فيه .و�أجمل موقف قام بت�صويره هو حلظة
حترير الأ�سرى ،اللحظة التي �صوّر فيها �أمه وهي تعانق �أخاه املحرر،
ويف النقي�ض يذكر �أن "�أ�صعب حلظة دوماً هي ت�صوير �شهيد �أو ت�شييع
جثمانه وت�ص��وير �أهله يف هذه احلاالت ،فكم�ص��ورين نتعاطف ومتتلئ
عيونن��ا بالدموع ونحن ن�ص��ور ونغطي هذه الأح��داث" .ومن املواقف
الت��ي ما زال��ت م�ؤثر ًة فيه �أنه من��ذ فرتة وخالل ت�ص��وير مواجهات مع
االحتالل ،امتلأت الكامريا لديه بدم ال�ش��هيد ومل مي�س��حه �إىل الآن" :مل
�أقدر �أن �أم�س��ح الكامريا منذ امتلأت بدم ال�ش��هيد ،فحتى دماء ال�شهداء
تزكي الكامريات وال�صور التي نقدمها".

�سالمة ال�صحفيني يف احلروب

ويف زم��ن ك�ثرت في��ه الكامريات ،ن��رى ً
عددا م��ن امل�ص��ورين يربز على
ال�ساحة ،ويقدم الرمياوي ن�صائح ا�ستخدمها وبر�أيه يجب �أن ت�صل لكل
من يريد امتهان الت�صوير والإبداع فيه ،فمن ال�ضروري �أن تكون ال�صور
معربة بالأ�س��ا�س يجب على كل �ش��خ�ص يريد الت�ص��وير �أن يكون مدركاً
لكل ما يجري حوله يف حلظة احلدث ،و�أن يعمل حوا�س��ه ال�س��ت و�أكرث،
ً
جاهزا لأخذ ال�ص��ورة يف �أي حلظة ولكل م�س��تجد يطر�أ .من املهم
ليكون
بر�أي��ه �أن يقوم امل�ص��ورون ال�ص��حفيون خا�ص�� ًة ب�أخذ دورات ال�س�لامة

املهنية والتدريبات التي ت�ؤهلهم للت�صوير يف احلروب واال�شتباكات من
�أجل �سالمتهم ،فمن املهم �أن يكون امل�صور ال�صحفي يف احلدث ويف زوايا
ونقاط معينة متكنه من التقاط ال�صور املهمة ولكن لي�س يف الو�سط وبني
املحاربني ،وبر�أيه من املهم �أن ال يكون هناك �س��قف للإن�س��ان ،فالطموح
والو�صول لأعلى املراكز والإجنازات بالن�سبة �إليه ال ينتهي.
وللت�ص��وير ال�ص��حفي يلزم دائماً اجلر�أة والتقدم ولكن من املهم جداً
�أن يخ��رج ال�ص��حفي باخلوذة وال��درع الواقي والزي ال��ذي يبني �أنه
�ص��حفي ،ومن ال�ض��روري �أن يكون له جهة يعمل معها "فاجلهة التي
تعم��ل معه��ا هي التي توف��ر لك احلماي��ة يف حال حدوث �أية م�ش��اكل.
للمبتدئ�ين ي�ؤكد الرمي��اوي �أنه "يجب عليك �أن جترب وت�ص��ور ومن
املفي��د ج��د ًا �أن ت�س���أل زمالءك ومن ه��م �أقدم من��ك بالت�ص��وير و�أكرث
خربة ،فهم دائماً �سيعطونك فائدة ومعلومات جديدة".
وي�ش�ير الرمياوي �أي�ض��اً �إىل �أنه يجب على امل�ص��ور �أن ينتبه لنف�س��ه
و�أال ي�ستهرت بالذي يجري من حوله ،فروح الإن�سان هي �أغلى ما ميلك
وال�صور ميكن �أن تعو�ض ولكن لي�س الإن�سان ،م�ؤكدا �أن الت�صوير هو
مهنة مهمة وت�ش��كل م�صدر رزق جيد جد ًا للم�صور ،وبالتايل الت�صوير
ب�شكل ع�شوائي ون�شر ال�ص��ور بدون توقيع �أو بكرثة دون ا�ستثمارها
يف عمل هي �ش��يء غري جمد بالن�س��بة �إليه وين�ص��ح جميع امل�ص��ورين
ب�إتقان عملهم واال�ستثمار فيه كوظيفة�" :أن يتقن امل�صور العمل �إىل �أن
ي�صل ملرحلة �أن �صوره تتحدث عنه وعن عمله املميز وعن ا�سمه ،و�أال
يتحدث امل�صور عن ا�سمه بل �أن يدع عمله يعرب عنه".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ما هو �أهم حدث وقع �ضمن تخ�ص�صك العلمي يف عام 2015؟
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

دانيا الدسوقي*
د .نا�صر الدين �أبو خ�ضري– دائرة اللغة العربية و�آدابها

الأ�ستاذة �آية �أبو رميلة يا�سني– دائرة الإدارة العامة

بر�أي��ي� ،إن الي��وم العاملي للغ��ة العربية حدث غري �ض��روري ،فاللغة الإجنليزية لها قيم��ة وعملية ولغة
ح�ض��ارة وعل��م ،و�أهلها متقدمون و�أقوياء ويحكم��ون العامل ولي�س لها يوم لأنها تعي���ش بيننا� ،أما لغتنا
فهي مهينة عند �أهلها وغري عملية وتعي�ش حالة من التخلف واالزدراء وفقدان الهوية وقد تنكر لها �أهلها.
فماذا ع�ساه يوم لنجدتها من وهدتها؟

بر�أي��ي ،داخليا ،للأ�س��ف ،تع��اين االدارة العامة نوعا من عدم التطور �أو الو�ص��ول ملكانة يف اجلامعة ككل
�أو �س��وق العمل ،ب�س��بب �ضعف الت�س��ويق للإدارة العامة �إما �سيا�سيا �أو اقت�ص��اديا� ،إ�ضافة لدور ووعي
الطالب ،فهو مع الوقت يف ت�ضا�ؤل� ،إذ يت�أثرون بعدم وجود فر�ص عمل لتخ�ص�ص الإدارة العامة وزيادة
ع��دد الط�لاب م��ن دون نوعي��ات جيدة .و�أمتن��ى تطوير امل�س��اقات ليكون فيه��ا نوع من العمل��ي �أكرث من
النظري.

د .جمال �ضاهر– دائرة الفل�سفة
ال �أرى �أن هن��اك حد ًث��ا معي ًنا هو الأهم يف عام  ،2015لأن املنطق هو �ش��كل وبن��ى فكرية ،فال يتحدث عن
الع��امل �أيًّا كان نوعه وال يت�ص��ل م��ع �أحداث �أيًّا كان نوعها ،وهو ال�ش��يء الذي بوا�س��طته نتناول �أحداثا
كالريا�ضيات او غريها من العلوم.

�أ�ستاذ �سعيد خليل– �أ�ستاذ اللغة الفرن�سية القانونية يف كلية احلقوق
احلدث الأبرز بالن�س��بة يل هو بروز جمموعة من امل�ص��طلحات التي دخلت اللغة الفرن�س��ية ب�س��بب بروز
االحزاب اليمينية املتطرفة من الغرب �أو ال�ش��رق مثل داع�ش ،وقد �أدت لن�ش��وء ظاهرة جديدة وا�ستقدام
م�ص��طلحات جدي��دة م��ن اللغ��ة العربية مث��ل ا�س��تخدام داع�ش ب��دال م��ن  isisيف اخلطاب��ات القانونية
الفرن�س��ية ،وا�ستهالك الرتكيبات اال�ص��طالحية التي نقلت من العربية اىل الفرن�سية ،وقد ظهر ذلك ب�شكل
وا�ضح يف العام .2015

د .غادة عبد القادر– دائرة اللغة الإجنليزية
بر�أيي ،هناك حدثان مهمان :واحد ايجابي واالخر �س��لبي .ال�س��لبي هو �أنني قد ت�أكدت ب�ش��كل كبري مدى
�ص��عوبة الكتاب��ة والتحليل يف اللغ��ة الإجنليزية لدى الطالب الذين در�س��وا منه��اج التوجيهي واملناهج
التلقيني��ة لديه��م ،فالأغلب يتخ�ص���ص ويظ��ن �أن اللغة االجنليزية م�ش��ابهة ملا در�س��ه يف املدر�س��ة .وقد
تفاج���أت بان�س��حاب ح��وايل  17طالبا من �ش��عبة فيها  40طالبا وه��ذا �أمر حمزن بالن�س��بة يل� .أما احلدث
االيجاب��ي فه��و �س��ماح ادارة اجلامع��ة للط�لاب بالتخ�ص���ص دون الدخول يف م�س��اق اجنلي��زي Aومن
تخ�ص�ص��ات خمتلفة مثل الهند�سة او غريها ،وتفاج�أت بقدرتهم على الكتابة والتعبري ف�أ�صبحت ا�ستمتع
بالت�صليح وقراءة التحليل بدال من ت�صحيح القواعد.

د� .صالح حمايل – دائرة العلوم ال�سيا�سية
الأهم هو التدخل الرو�س��ي �إىل حد ما من ناحية نف�س��ية ،رغم �أين مدرك �أن رو�س��يا لي�س��ت م�س��اوية للواليات
املتحدة ،ولكن ما ع�ش��ناه يف عام  1990وما متخ�ض عنه من �ض��رب للعراق وتفتيت لل�سودان من خالل نظام
�أحادي القطبية قد بد�أ بالت�ض��ا�ؤل ،ولكن ال تزال الواليات املتحدة قوة عظمى ،حيث عمل التدخل الرو�س��ي
على �إن�ش��اء نوع من الفرق والنفوذ للنظام ال�س��وري .وبالرغم من ديكتاتورية النظام ال�سوري ،ولكن الهدف
من �إ�سقاطه هو تفتيت الدولة ال�سورية .وال ميكن �إنكار �أن �صدام ح�سني �أو الأ�سد هم ال�صمغ يف دولتيهما.
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�أزمة طريق رام اهلل -بريزيت" ..ج�سر للجامعة وت�أهيل �شوارع" حالن يلوحان يف االفق
نادين مسلم *
يف الوقت الذي �أ�صبحت فيه �أزمة طريق رام اهلل بريزيت ق�ضية ت�شكل
قلقاً للطالب واملوظف ب�شكل خا�ص ،وجميع املواطنني الذين ا�ضطروا
ل�س��بب او لآخر �أن ي�س��لكوا هذا الطريق؛ فالأب ي�شكو واملوظف ي�شكو
والطفل ي�ش��كو من ت�أخره على مدر�س��ته ،كيف ميكن للجهات املخت�صة
�أن حتل هذه امل�شكلة ،وما هي اخلطط املقرتحة لذلك؟

ج�سر خا�ص بجامعة بريزيت

ح�س��يب كيل��ة رئي���س بلدية بريزي��ت يرى �أن �أ�س��باب ه��ذه الأزمة
تتمثل ب�إغالق ال�ش��وارع املحيطة ببلدة بريزيت مثل �ش��ارع نابل�س،
الذي يخفف من الأزمة على الطريق الوا�ص��ل بني رام اهلل وبريزيت
بن�س��ية  .%30و�أ�ض��اف �أنه ال توجد ا�شارة حتدد اولوية املرور �أو
دوار م��ن �ش���أنه تخفيف هذه الأزمة ،ا�ض��افة اىل ع��دم وجود ثقافة
االلتزام بقوانني ال�سري من قبل ال�سائقني ،فاجلميع ي�سعى للو�صول
ب�سرعة بغ�ض النظر عن العواقب.
و�أو�ض��ح كيلة �أن �ض��عف البني��ة التحتية لل�ش��وارع التي ان�ش��ئت
قدمي��ا ب�ش��كل يتنا�س��ب مع كثاف��ة ال�س��كان يف ذلك الوق��ت ،ومل يتم
حتديثها ب�شكل يتنا�سب مع كثافة ال�سكان احلالية التي تزداد ب�شكل
كبري عاما بعد عام ،هو عامل �أ�سا�سي لهذه الأزمة.
و�أ�ش��ار كيلة �إىل �أن البلدية قدمت طلبا لزيادة عدد عنا�صر ال�شرطة
يف بريزي��ت لأن النم��و ال�س��كاين يزي��د ب�ش��كل كب�ير� ،إ�ض��افة �إىل �أن
بريزيت �أ�صبحت ممرا �أ�سا�س��يا ملدن وقرى �شمال رام اهلل و�شرقها،
و�أعداد ال�شرطة ال تغطي هذه الزيادة وهذا الكم الهائل من ال�ضغط.
و�أو�ضح كيلة �أن بلدية بريزيت ت�سعى حاليا وبالتعاون مع جامعة
بريزي��ت ووزارة الأ�ش��غال العام��ة لبن��اء ج�س��ر خا���ص للجامعة
للتخفي��ف من ال�ض��غط على ال�ش��ارع الرئي�س��ي ،وقد مت و�ض��ع هذا
املقرتح على �س��لم الأولويات يف وزارة الأ�شغال العامة لعام 2016
اىل حني احل�صول على الدعم الكايف لهذا املقرتح الذي يحتاج اىل ما
يزيد على ن�صف مليون دوالر.

بنية حتتية جديدة

من جانبه ،يرى رئي�س بلدية �س��ردا �أبو ق�ش حممد ح�سني �أن وجود
امل�ؤ�س�س��ات مثل جامعة بريزيت وامل�ش��اريع احلديثة االن�شاء مثل
مدين��ة الألع��اب وال�ض��واحي اجلدي��دة ك�ض��احية الريح��ان عل��ى
الطري��ق ب�ين رام اهلل وبريزي��ت �أدى اىل زيادة ال�ض��غط والأزمة يف
هذا الطريق ،ا�ضافة اىل �ضعف البنية التحتية و�ضيق ال�شارع الذي
من املفرت�ض �أن يكون عر�ضه 22م لكن ال ميكن تو�سيعه ب�شكل �أكرب

ح�سيب كيلة.

حممد ح�سني.

املقدم ف�ؤاد �أبو عرقوب.

لأنه واقع بني بيوت �سكان قرية �أبو ق�ش من اجلهتني.
و�أ�ضاف ح�سني �أن الغالق طريق رام اهلل -نابل�س من قبل االحتالل
دورا كب�يرا ج��دا يف زيادة الأزم��ة يف طري��ق رام اهلل بريزيت ،فكل
املركب��ات تتحول اىل طريق بريزيت ال��ذي يعترب ممرا حيويا يربط
�شمال ال�ضفة بجنوبها.
ويرى ح�سني �أن لل�شرطة دورها يف هذا املو�ضوع ،ويكمن هذا الدور
يف حتديد ن�س��بة الطرق الت��ي حتتاج اىل وجود �ش��رطة مرور فيها،
فهناك طرق حتتاج اىل وجود دائم لل�ش��رطة فيها وهذا يتنا�س��ب مع
حركة ال�سري يف كل طريق.
وح��ول وجود ال�ش��رطة بجانب الأماكن التي ت�ش��كل حم��ور الأزمة
على الطريق الوا�ص��ل بني بريزيت ورام اهلل �أهمها جامعة بريزيت،
من �ش�أنها التقليل من هذه الأزمة� ،أكد رئي�س بلدية بريزيت ورئي�س
بلدية �سردا �أبو ق�ش ان ال�شرطة متعاونة ب�شكل كبري معهم للحد من
هذه الأزمة ،لكن وجود �شرطي ال يعني انتهاء هذه الأزمة.
و�أ�ش��ار ح�س�ين اىل �ض��رورة وجود م�ش��اريع ا�س�تراتيجية لت�أهيل
البني��ة التحتية م��ن مياه وكهرباء وط��رق و�أنفاق قب��ل الرتخي�ص
لبن��اء �ض��واحي او جامع��ات جدي��دة ،كاجلامع��ة الأمريكي��ة التي
�س��تقام عل��ى �أرا�ض��ي قرية ابو ق�ش ،م��ا قد يزيد تفاقم ه��ذه الأزمة

وي�صبح حلها �أمرا م�ستحيال.
يف ذات ال�س��ياق ،يق��ول ح�س�ين �إن��ه ال ميك��ن حل ه��ذه الأزمة دون
ايجاد �ش��ارع بديل لهذا ال�ش��ارع لأن بنيته التحتي��ة غري م�ؤهلة لأن
يكون طريقا حيويا رابطا بني مدن كبرية.

و�أو�ض��ح �أبو عرقوب �أن �شرطة املرور و�ش��رطة بريزيت تنت�شران
على طريق رام اهلل بريزيت �ص��باحا يف الوقت الذي ت�شتد فيه �أزمة
املدار���س واجلامع��ة واملوظف�ين للتخفيف م��ن حدة ه��ذه الأزمة،
مو�ضحا عدم �إمكانية و�ضع ال�شرطة � 24ساعة.
وطرح ابو عرقوب فكرة ت�شكيل جلنة من قبل طلبة جامعة بريزيت
كمبادرة حل��ل �أزمة الطرق ،بحيث يتم تق�س��يم مواعيد جميئهم اىل
اجلامعة وتوزيعها على �س��اعات معينة تتنا�س��ب م��ع حدة الأزمة
عل��ى الطري��ق .وقال اب��و عرق��وب �إن �ش��رطة امل��رور متعاونة مع
وزارة املوا�ص�لات وبلدية �سردا �أبو ق�ش حلل م�شكلة هذا الطريق،
ا�ضافة اىل قيام وزارة اال�شغال العامة بزيارات ميدانية للك�شف عن
الطريق ب�ص��فته طريق وا�ص��ل بني عدة حمافظات وال يقت�صر على
كونه مير بو�سط قرية.
واتف��ق املهند���س يف وزارة املوا�ص�لات فاروق عبد الرحيم مع ر�ؤ�س��اء
البلديتني ومدير �ش��رطة املرور حول �أ�س��باب الأزم��ة على الطريق ،كما
�أ�شار �إىل �أن وزارة املوا�صالت ت�ستمر يف و�ضع اخلطط الالزمة بالتعاون
مع البلديات ووزارة الأ�شغال العامة للق�ضاء على هذه الأزمة.

جلنة طالبية لتخفيف الأزمة

بدوره� ،أو�ض��ح مدير �ش��رطة املرور يف رام اهلل والبرية املقدم ف�ؤاد
�أب��و عرق��وب� ،أن ال�ش��رطة ا�س��تطاعت التخفي��ف من ح��دة الأزمة
يوميا ملدة ن�ص��ف �س��اعة ،و�أرجع �أهم ا�س��باب الأزمة اىل االحتالل
باغالق��ه للعديد م��ن املداخل امل�ؤدية اىل رام اهلل ،ف�أ�ص��بحت العديد
م��ن املحافظ��ات التي تقع اىل ال�ش��مال من رام اهلل والقرى ال�ش��رقية
وال�ش��مالية ت�سلك نف�س الطريق ،ا�ض��افة اىل وجود جامعة بريزيت
الت��ي ي�ص��ل اليه��ا يوميا ما يزيد ع��ن  12الف طالب ،ع��دا عن طاقم
الهيئة التدري�سية ،ما يزيد من هذه الأزمة.
و�أ�ضاف �أن �ضيق �شارع ابوق�ش� -سردا و�ضعف بنيته التحتية وعدم
تهييئها لكمية املركبات التي متر عليه يوميا ،هي من ا�س��باب االزمة،
ا�ض��افة للممار�س��ات اخلاطئة لبع�ض ال�س��ائقني وع��دم اتباع قوانني
ال�سري واعتربها ابو عرقوب "�أزمة �أخالق" ا�ضافة لكونها �أزمة �سري.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

قرية الطيبة :بلدة �صغرية و�صناعات متعددة يحتاجها �سياح العامل
ندين عرنكي *
يف بلدة الطيبة الواقعة �إىل ال�شرق من مدينة رام اهلل يزدهر
ع��دد من ال�ص��ناعات التي جتذب ال�س��ياح والتي ت�ص��ل �إىل
�ش��تى �أنح��اء الع��امل .ففي ه��ذه القري��ة ال�ص��غرية التي ال
يتجاوز عدد �س��كانها الألف و�س��تمئة ن�س��مة ُي�صنع ال�شمع
وال�س�يراميك والنبيذ واجلعة املحلية التي يطلبها ال�سياح
من كل العامل.
وبالإ�ض��افة للمكانة الديني��ة والتاريخية له��ذه القرية وما
حتتوي��ه م��ن �أماك��ن قدمية ،تعترب ه��ذه ال�ص��ناعات عامل
ج��ذب �آخ��ر يزيد القري��ة انتعا�ش��اً ويعزز من انتم��اء �أهايل
القرية لبلدتهم و�أر�ضهم.
"احل��ال" التق��ت م�س���ؤولني وعامل�ين يف ه��ذه امل�ص��انع
لت�سليط ال�ضوء �أكرث على دور هذه ال�صناعات.

م�صنع ال�شمع وال�سرياميك

ت�أ�س���س م�ص��نع ال�ش��مع وال�س�يراميك ع��ام  2004بع��د
االنتفا�ضة الثانية بهدف متكني ال�شباب وتوفري فر�ص عمل
ب�سيطة لهم بعدما �أقيمت احلواجز وزاد الإغالق على كافة
القرى والبلدات الفل�سطينية .يقول عبد اهلل معدي امل�س�ؤول
عن م�ص��نع ال�س�يراميك وال�شمع" :بد�أ امل�ش��روع بدعم من
البطريركية الالتينية عندما ر�أى الأب رائد �أبو �ساحلية �أن
العديد من �ش��باب القرية عاطلون ع��ن العمل ،فما كان منه

�إال �أن �أن�ش���أ امل�صنع خلدمة �أهايل البلدة" .وي�شغ ّل امل�صنع
الع�ش��رات م��ن �أه��ل القرية وينت��ج قناديل زيتي��ة معروفة
با�سم قناديل ال�سالم �إ�ضافة �إىل �شمع للكنائ�س .وعن ال�سوق
الذي ت�ص��له هذه املنتجات ي�ض��يف معدي "نبيع ال�شمع يف
ال�س��وق املحلية ،وت�صلنا �س��نوياً طلبية �شمع بوزن  2طن
لإيطاليا ،ومن ناحية ال�سرياميك وقناديل ال�سالم فن�صدرها
�إىل الواليات املتحدة وفرن�س��ا و�إيطالي��ا و�أملانيا و�أية دولة
ت�أتينا منها الطلبيات هذا �إ�ضافة �إىل ال�سوق املحلية".
وبجان��ب �إنت��اج ال�ش��مع والقنادي��ل يحتوي امل�ص��نع على
مع�ص��رة لزي��ت الزيت��ون يعمل فيه��ا عدد من �أه��ايل القرية
خالل مو�س��م قط��ف الزيتون ،و�أو�ض��ح معدي �أن��ه بالرغم
من تراجع الأو�ض��اع االقت�ص��ادية وت�أثري ذلك على الإنتاج
ال ي��زال يعم��ل عدد م��ن �أهايل البل��دة يف امل�ص��نع فيما يقدم
�آخرون زيت الزيتون لإ�ضاءة القناديل امل�صنوعة هناك.

الإنتاج اليدوي

وعن �آلية العمل داخل امل�صنع �أو�ضحت العاملة هناك �سعاد
ثلج��ي �أن الإنت��اج ي��دوي يف معظم��ه و�أنه ال يعتم��د �إال على
�آالت قليلة ت�ساعد يف �إنتاج الكميات الكبرية .و�أ�ضافت ثلجي
املخت�ص��ة يف �صناعة القناديل �أن امل�صنع يح�صل على املواد
اخل��ام م��ن اخلليل ،ثم تُخل��ط كميات من ال�س�يراميك واملاء

يف خ�لاط قب��ل �أن ت�ص��ب يف �أحوا���ض �أو تن��كات .وبع��د �أن
ت�ص��بح مادة ال�سرياميك جاهزة تُ�ص��ب يف قوالب م�صنوعة
من اجلب�ص ،وهذه القوالب م�شغولة يدوياً وتعطي القناديل
�شكل حمامة ال�س�لام .كما يتم تعديل ال�شكل النهائي للقنديل
يدوياً وبعد �أن يجف ُيحف ،وبعد عدة �أيام تو�ض��ع القناديل
يف الفرن على درجة حرارة �ألف ولعدة �س��اعات قد ت�صل �إىل
ثماني��ة حتى تكت�س��ب القناديل اللون الأبي���ض .وعن دورها
يف ه��ذه العملي��ة تق��ول ثلجي�" :أن��ا �أدهن القنادي��ل و�أعطي
احلمام��ة تفا�ص��يلها من جناحاته��ا �إىل منقارها م��ن ثم �أخط
عليها عبارات ال�س�لام بع�ش��ر لغات خمتلف��ة" .وهكذا تكون
القنادي��ل جاه��زة للتبكيت والت�ص��دير مع الفتائ��ل و�أوعية
الزي��ت والقلي��ل من زيت الزيت��ون .و�أ�ض��افت ثلجي" :نحن
فخ��ورون به��ذا العم��ل الي��دوي ال��ذي ي�ص��ل �إىل البل��دان
الأوروبية و�إىل �أمريكا �إ�ض��افة �إىل �إقبال ال�س��ياح ممن ي�أتون
�إىل القرية على �شراء قناديل ال�سالم".

م�شروبات يطلبها العامل

وقال��ت مدي���س خ��وري ابن��ة �أح��د ال�ش��ركاء يف م�ص��نع
الطيب��ة للب�يرة �إن "والده��ا وعمه��ا ع��ادا �إىل الطيب��ة م��ن
الواليات املتحدة يف العام  1994لإن�ش��اء امل�ص��نع كالكثري
م��ن العائ�لات التي ع��ادت لفل�س��طني به��دف اال�س��تثمار".
و�أو�ض��حت خ��وري التي �أكملت �س��نتها التا�س��عة يف العمل

يف امل�ص��نع ب�أن��ه الأول م��ن نوع��ه يف ال�ش��رق الأو�س��ط من
حي��ث التقنيات امل�س��تخدمة في��ه وطرق وج��ودة الإنتاج.
وع��دا ع��ن كون��ه �أول م�ص��نع ين�ش���أ يف القري��ة ،فق��د عمل
�أي�ض��اً على تن�شيط القرية وجذب ال�س��ياح �إليها ،و�أ�ضافت
خ��وري �أن ال�س��ياح يزورون��ه بع��د مرورهم عل��ى الأماكن
الأثري��ة والكنائ���س القدمية يف الطبية .وي�س�� ّوق امل�ص��نع
منتوجات��ه يف ال�س��وق املحلية والداخل املحتل كما ُي�ص�� ّدر
�إىل ع��دة دول ه��ي الياب��ان وال�س��ويد والدمن��ارك و�إيطاليا
و�سوي�س��را و�أملاني��ا وبلجي��كا ،ويج��ري العم��ل الآن عل��ى
�إي�ص��الها �إىل الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا .وعن م�ص��نع
النبي��ذ قالت خوري �إنه افتتح العام املا�ض��ي ك�أول م�ص��نع
نبيذ فل�س��طيني ،وهو حماولة لإ�ض��افة قطاع �إنتاجي جديد
للقري��ة ،و�أ�ض��افت �أن عملي��ات ت�ص��نيع وتخم�ير الب�يرة
والنبيذ مت�شابهة و�أنها تعمل و�أخيها يف جمال الت�صنيع بعد
درا�ستهما لهذه العمليات يف اخلارج .وافتتح امل�صنع العام
املا�ضي كجزء من فندق �أن�شئ يف القرية بهدف جذب املزيد
من ال�س��ياح وتوفري مكان �إقامة لهم هناك .و�شددت خوري
على �أهمية عودة املهاجرين من �أهل القرية �إليها النعا�ش��ها
اقت�ص��ادياً واجتماعياً و�أي�ض��اً عودة جمي��ع املهاجرين �إىل
فل�سطني بالرغم من كل ما تعانيه.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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"دار �ستي عزيزة" ..م�شروع يروي ق�صة حو�ش �شاهني يف بيت حلم
فاطمة مشعلة
عل��ى بعد قرابة ثالث�ين مرتا جنوب كني�س��ة املهد ،على م�س��افة
خط��وات قليل��ة من �ش��ارع مغ��ارة احللي��ب ،يوج��د درج طويل
يربطه ب�ش��ارع العناترة ،وعلى اجلانب الأي�سر قبل نهاية الدرج
يقع حو�ش �شاهني� ،أو ما بات يُعرف الآن بـ"دار �ستي عزيزة".
يقاب��ل الزائر املتجه للحو�ش باب حديدي ،و�ض��عت �أعاله لوحة
ف�سيف�سائية تتو�س��طها �صورة امر�أة بالزي الرتاثي الفل�سطيني،
وعلى جانبي ال�ص��ورة كت��ب بالعربية والإجنليزية "دار �س��تي
عزيزة" .فمن هي عزيزة وما حكاية هذه الدار؟

م�شروع "دار �ستي عزيزة"

عزيزة �شاهني هي زوجة عي�سى �شاهني� ،أحد �أبناء عائلة �شاهني
امل�سيحية من طائفة الروم الأرثوذك�س يف مدينة بيت حلم .
تعد عائلة �ش��اهني من �أق��دم و�أعرق العائ�لات يف تاريخ املدينة،
وقد كان �أبنا�ؤها �أثرياء ،ومنهم نيقوال �ش��اهني الذي كان رئي�س��اً
لبلدي��ة بي��ت حلم ع��ام  ،1932ال��ذي كان يتربع براتبه ل�ص��الح
خزانة البلدية ،وحنا �شاهني ،وهو والد عي�سى �شاهني �أحد �أفراد
احلو�ش املذكور الذي كان تاجر ًا معروفاً.
�إمييلي عي�س��ى �شاهني التي جتاوز عمرها ال�سبعني عاما ًهي �آخر
�أفراد عائلة �ش��اهني الذين ما زالوا على قيد احلياة .حتكي ق�صة
منزل عائلتها �أو حو�ش �شاهني الذي يُقدر عمره بحوايل  500عام.
وتبد�أ �إمييلي احلديث عن �سيدة املنزل �أمها عزيزة:
"كان��ت والدتي ام��ر�أة قوية قادرة على حتم��ل �أعباء احلياة،
يُ�ش��هد لها وقوفه��ا �إىل جانب الث��وار �أيام االحت�لال الإجنليزي،
فق��د كانت تق��دم لهم الطعام جماناً وت�ض��عه يف"الباطية" (قطعة
خ�ش��ب مقعرة كالإن��اء الكبري يو�ض��ع فيها الطع��ام) ،كما كانت
تخب��ئ يف ثوبه��ا ال�س��كاكني �أو "ال�ش��باري" والبن��ادق التي كان
يحمله��ا الثوار عندما حتا�ص��رهم الق��وات الربيطانية يف �س��وق
املدينة الواقع بجانب دارنا ،فتنقذهم من عقوبة الإعدام حلوزة
ال�سالح .وكما يقولون ،كانت �أمي (�أخت رجال)".
وت�ضيف :قرر ابني نبيل ر�شماوي ا�ستنها�ض تاريخ عائلة والدته
لنزل
من خالل ترميم احلو�ش بتمويله و�إ�شرافه ،ومن ثم حتويله ٍ
�س��ياحي يبدو خمتلفاً عن نظرائه يف املدينة ،ك�أن يقدم معلومات
تاريخية عن الدار �أو احلو�ش ،ويجعل الزائر يحيا بع�ض �أجواء
العائلة قدمياً .وكل �أثاث الغرف من ال�ص��ناعات الفل�سطينية من
�أغطية الأ�س��رة وغط��اء البالط املكون من الب�س��ط الفل�س��طينية
التقليدي��ة .كم��ا يحظ��ى الزائ��ر بوجبة فط��ور تت�ض��من الأكالت
الفل�س��طينية امل�ص��نوعة بالط��رق البيتي��ة ،منه��ا �أكالت تعلمتها
�إمييلي من والدتها عزيزة� ،إ�ض��افة �إىل احلر�ص على الإبقاء على
الت�ص��ميم الأ�ص��يل للمنزل دون �إ�ضافات ع�ص��رية من �ش�أنها نزع
ب�ساطة وعراقة احلو�ش.
يقول ر�شماوي" :بد�أت تنفيذ امل�شروع عام  2009وافتتحته عام
 2014ال للغاية التجارية فح�س��ب ،بل لأحافظ على تاريخ عائلة
�أم��ي م��ن االندثار كون املنزل يعد ال�ش��اهد الأث��ري الوحيد على
حمب للرتاث
وج��ود ه��ذه العائلة يف بيت حل��م� ،إىل جانب �أنن��ي ٌ
واحلو�ش الذي عا�شت فيه �أمي و�أخوايل ال�ستة وجدي وجدتي".

وي�ض��يف� :أح��اول من خالل ال��دار التي �أبقيت على ا�س��مها "دار
�س��تي عزي��زة" �أن �أحكي للزائر ق�ص��ة حو�ش �ش��اهني ،و�س��ميت
الغرف ب�أ�س��ماء ا�ستوحيتها من طبيعة ا�س��تخدامها قبل �سنوات
طويل��ة ،كغرفة الفر���س وغرفة عرو�س بيت حلم ،بالإ�ض��افة �إىل
و�ضع مل�ص��ق مكتوب باللغتني العربية والإجنليزية بجانب كل
غرفة يحكي ا�س��تخداماتها يف املا�ض��ي ،كم��ا �أن كل غرفة حتتوي
على خمطط يبني موقع الغرفة بالن�سبة للدار.

حكاية الغرف

املنزل كبري ويتكون من طابقني :طابقه الأول �أربع غرف يف�ص��ل
بينه��ا ممر وا�س��ع ،تقع �أوالها عل��ى اليمني ،وهي غرف��ة البازار
التي كانت ت�ستخدمها العائلة للعمل والتجارة ،وتت�ضمن الغرفة
�ش��اهد ًا وا�ض��حاً على قدم املنزل وهي ثغرة منحوتة على �ش��كل
مربع يف �أحد جدرانها ،ت�س��مى "م�ص��طبة" ،ت�ض��ع فيها الن�س��اء
حجر
"البابور" امل�س��تخدم قدمياً للطبخ ،وعلى جانبي الثغرة ْ
خم�ص���ص لو�ض��ع ل��وازم الطبخ م��ن به��ارات وغريه��ا .و ُنحت
�أعالها �شكل التاج الذي يدل ،ح�سب نبيل ر�شماوي ،على �أن بناء
احلو�ش قد يعود للعهد القوطي.
مقاب��ل غرفة البازار توجد غرفة البئر ،حيث كانت ن�س��اء املنزل
ي�س��تخرجن م��اء البئ��ر املوج��ودة يف الغرف��ة لأغرا���ض الطهي
والتنظي��ف� .أم��ا باق��ي الغرف ،كغرف��ة احلبوب ،تقول ال�س��يدة
�ش��اهني" :كان التجار الذين ال ميلكون �أماكن حلفظ حما�ص��يلهم
م��ن احلب��وب ي�أت��ون �إلينا لتخزينه��ا يف هذه الغرفة ،ال �س��يما يف
ف�ص��ل ال�ش��تاء ،وكان��وا يقدمون لعائلت��ي عدة �ص��يعان من تلك
احلبوب مقابل ذلك".
وبجان��ب غرف��ة احلبوب تق��ع غرفة الفر���س �أو الإ�س��طبل ،التي
كانت خم�ص�صة للحيوانات كالأح�صنة واجلمال واخلراف.
ويف الطاب��ق الثاين لل��دار ،توجد خم�س غرف تقع ب�ش��كل دائري،
يتو�س��طها حو�ش يف �إحدى زواياه حاكورة �ص��غرية زرعت فيها
�ش��جرة ف�س��تق حلب��ي .وهن��اك فتحة كب�يرة تتو�س��ط احلو�ش
العل��وي مطل��ة عل��ى الطاب��ق الأول .و�إحدى هذه الغ��رف كانت
تخ�ص���ص حلفظ النبيذ وت�ص��نيعه ثم بيع��ه ،و�إىل جانبها غرفة
حلفظ ثم��ار الزيتون بعد قطافه كـ"ر�ص��ي�ص" ،ثم غرفة عرو�س
بي��ت حل��م ،وحكايتها �أن حنا �ش��اهني �أح�ض��ر عرو�س��اً من حلب
كانت تدعى جميلة وكانت حلبية جميلة ،و�أ�س��كنها هذه الغرفة،
وبجانبه��ا غرفة ا�س��تحدثت لدواعي البن��اء ،و�آخر غرف الطابق
الثاين غرفة "�إمييلي ال�صغرية" التي كانت خم�ص�صة للنوم.

نوافذ �إحدى الغرف

بالأ�سا�س هيكلة بناء الفنادق .وهذا ينم عن ذوق معماري ي�صلح
للت�صرف يف كل الأزمان".
وتعترب حمدان احلو�ش حتفة معمارية� ،س��واء من ناحية البناء
�أو املواد امل�ستخدمة �آنذاك ،حيث بقي املنزل قائماً حتى اللحظة،
وهذا دليل على ثراء العائلة التي حر�ص��ت على متانة الت�ص��ميم
واختيار �أجود مواد البناء التى ا�ستخدمت يف العمارة .
وتلفت �إىل �أن �ش��كل النوافذ م�س��توحى من رموز الدين امل�سيحي
كنجم��ة بي��ت حلم الثماني��ة التي حف��رت يف �أحد ج��دران الغرف
كفتحة "للتهوية" قدمياً لل�س��ماح لأ�ش��عة ال�شم�س نهار ًا بالدخول
للغرف .وحتت النجمة حيث �أعلى النوافذُ ،حفر يف اجلدار �ش��كل
"ك�أ�س القربانة" مقاربة لك�أ�س النبيذ يف االعتقاد امل�سيحي ،ويف
بع���ض الغرف ،م��ا زالت احلفر املربع��ة يف جدرانها قائمة ،حيث
كانت خم�ص�صة للمالب�س كخزائن.

�أم��ا بع���ض الأ�ش��كال الأخ��رى املنحوت��ة يف جدران املن��زل ،فقد
خ�ص�ص��ت لو�ض��ع الأغطية والفر�ش امل�س��تخدمة للنوم فيما كان
يعرف بـ"امل�صفط �أو املطوى" ،و�شوهدت �أعلى �سقف املنزل قبل
الرتميم الق�ض��بان احلديدية املتدلية التي كان يعلق فيها الطعام
حلفظه "النامو�سية".
حو���ش �ش��اهني ب�ش��كله اجلدي��د لي���س جمرد ا�س��تثمار �س��ياحي
ملن��زل قدمي ،بل فكرة لإحي��اء حكايات دار ت��ويف كل �أفرادها عدا
�إمييلي .يقول ر�ش��ماوي�" :أجمل �ش��عور ينتابن��ي عندما جنل�س
�أنا ووالدتي يف حو�ش �س��تي عزيزة ،وحتك��ي يل عن �أيامها فيه".
وت�ستح�ضر ال�سيدة �إمييلي ذكرياتها قائلة�" :أتذكر جل�ستي على
نافذة غرفتي ولهفتي للعودة لدارنا عندما كنت طالبة يف مدر�سة
داخلي��ة بالقد�س ،و�أنا جال�س��ة يف الدار �أ�ش��م رائح��ة الورد الذي
كانت تزرعه �أمي هنا".

الطابع املعماري للحو�ش

تتمت��ع "دار �س��تي عزي��زة" بطابع معم��اري خا���ص يختلف عن
كثري من البيوت القدمية يف مدينة بيت حلم ،حيث �إن ت�ص��ميمها
الداخل��ي يث�ير ده�ش��ة الزائ��ر واملخت�ص�ين يف البن��اء .تق��ول
امل�ست�ش��ارة يف جم��ال املعمار م��ن مركز حفظ الرتاث املهند�س��ة
ر�ش��ا حم��دان�" :إن �أك�ثر م��ا كان الف ًت��ا يف حو�ش �ش��اهني طريقة
بناء الغرف وجتميعها �إىل جانب بع�ض��ها ،وك�أنها مق�سمة لت�شبه

�صورة لعائلة عي�سى �شاهني تتو�سطهم زوجته عزيزة ،ويف ي�سار ال�صورة تظهر �إمييلي.

الأقوا�س يف حو�ش �شاهني.

�أحد �أركان "دار �ستي عزيزة".
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خالل الهبة ..االحتالل يختطف  250طف ًال من مقاعد الدرا�سة يف اخلليل

دنيا إنعيم *
عند الثالثة والن�صف فجر ًا ،ت�سللوا كخفافي�ش الظالم �إىل غرفة
حمزة دون �أن ي�شعر ذووه ،حيث كان ينام يف غرفة منف�صلة يف
الطابق العلوي ،لت�س��تيقظ العائلة على �ص��وت تك�سري الباب،
متفاجئة بعدد من اجلنود يجولون املنزل.

"لي�ش ما بتيجي تزوريني ميا"

يق��ول وال��د الطفل الأ�س�ير حم��زة الب��و ( 16عامً��ا)" :دخلوا
البيت دون �إذن� .سمعنا �صوت حركة كبرية ،كان حمزة نائمًا،
ك�س��روا باب الغرف��ة ودخلوا متخذين "ب�س��اطريهم" و�س��يلة
لإيقاظه ب�ض��ربه على ر�أ�س��ه و�أنحاء �أخرى من ج�سده ،وبينما
حاول��ت منعهم م��ن اعتقال ابن��ي الوحيد ،ه��ددين �أحد اجلنود
ب�إط�لاق الن��ار على ر�أ�س��ي" .ويتابع" :والدت��ه التقطت قطعة
م��ن املالب�س لتعطيه��ا حلمزة نظر ًا لربودة الطق���س لي ًال ،لكنها
مل تتمكن ،ودعناه وو�ض��عوه باجليب الع�س��كري وم�ض��وا ،مل
�أ�ستطع حمايته ومنعهم من �أخذه".
وال��دة الأ�س�ير حمزة مل تتمكن م��ن زيارته ر�س��مياً نظر ًا لعدم
ح�ص��ولها على ت�صريح من ال�ص��ليب الأحمر ،خم�س دقائق هو
الوقت امل�س��موح للحدي��ث مع جنلها يف جل�س��ات املحكمة التي
ال ت�س��تطيع فيها تقبيله �أو احت�ض��انه ،نظر ًا للحواجز الفا�صلة
بينهم��ا .يف كل م��رة يذهب��ون حل�ض��ور املحكمة ،ي�س���أل حمزة
والدته" :لي�ش ما بتيجي تزوريني ميا؟".
تنتظ��ر الوالدة احل�ص��ول عل��ى ت�ص��ريح يخولها ر�ؤي��ة ابنها
لدقائق �أطول ،و�إن كانت ال تكفي الحت�ض��ان جنلها .يف كل مرة
تراجع فيها مكتب ال�ص��ليب الأحمر يف مدينة اخلليل يخربونها
باالنتظار ،فهو مل ي�صدر بعد.
تقول �أم حمزة" :عند انتهاء جل�س��ة املحكمة التي يتم ت�أجيلها كل
مرة ،ت�سقط الدموع من عيني فيهم�س حمزة من بعيد "ما تعيطي
ميا" .يودعنا بابت�سامة كبرية� ،أ�شعر �أنه كرب قبل �أوانه".

وتتاب��ع�" :أر�س��لنا حلم��زة مالب���س وحاجيات مع وال��دة �أحد
الأ�س��رى ،مل ُي�س��مح ب�إدخال كل املالب�س ،واكت�ش��فنا بعدها �أن
حم��زة نقل ل�س��جن �آخر ،اجل��و بارد وهو بحاج��ة ملالب�س تقيه
الربد ،حتى عندما ينقلونه ب�س��يارة "البو�س��طة" من ال�س��جن
للمحكمة ،يكون حمزة مكبل اليدين والقدمني ،يجل�س��ونه على
كر�سي حديدي ،ما ي�سبب �آالماً يف ظهره".

 250طف ًال يف �سجون االحتالل

حم��زة اب��ن  16عام��اً من بل��دة حلحول �ش��مال مدين��ة اخلليل
املعتقل منذ � 27أيلول املا�ض��ي ،طالب يف ال�صف احلادي ع�شر،
مقع��ده فارغ بانتظار �أن يعود �إىل زمالئه ومعلميه .حمزة لي�س
الوحي��د مم��ن اعتقلهم االحت�لال .فهناك حممد ال��ذي اعتقل يف
الليل��ة ذاته��ا ،وق�ض��ت عليه املحكمة بال�س��جن خم�س��ة �أ�ش��هر
وغرامة مالية � 5آالف �شيقل .ويف حال ا�ستمرار اعتقاله� ،سيفقد
عامه الدرا�سي.
ويف �إح�ص��ائية لنادي الأ�سري الفل�س��طيني� ،أكد مدير النادي يف
اخللي��ل �أجمد النج��ار� ،أن ق��وات االحتالل اعتقل��ت منذ مطلع
�ش��هر ت�ش��رين الأول املن�ص��رم م��ا يزي��د عل��ى  250طف ً
�لا م��ن
�أبن��اء املحافظة ،الذين ت�تراوح �أعمارهم بني ( )17-11عاماً.
و�أ�ض��اف �أن اعتق��ال الأطف��ال مقي��د يف القانون ال��دويل� ،إال �أن
االحتالل يعتقلهم بب�ساطة.
وفيما يتعلق ب�س��ن كني�س��ت االحتالل قان��ون حماكمة الأطفال
دون  14عام��اً ،لفت �إىل �أن حكومة االحتالل تعمل على ت�ض��ليل
ال��ر�أي العام ب�أنها ت�س��عى ل�س��ن القان��ون يف الكني�س��ت ،وك�أنه
قانون جديد ال تطبقه منذ �سنوات.
ووث��ق الن��ادي م��ن خ�لال زي��ارة حماميه لع��دد من الأ�س��رى
الأطفال� ،أبرز الأ�س��اليب التي ا�ستخدمت بحقهم والتي ت�صنف
كجرائ��م ،منه��ا �إطالق الر�ص��ا�ص احل��ي على الأطفال ب�ش��كل

مبا�ش��ر ومتعم��د ونقله��م �إىل مراك��ز التحقي��ق و�إبقا�ؤه��م دون
طعام �أو �ش��راب ليوم �أو يومني ،عالوة على ا�ستخدام ال�ضرب
املربح وتوجيه ال�ش��تائم لهم ،وتهديدهم بهدف نزع االعرتاف،
واحتجازه��م يف �س��جون ال ت�ص��لح لل�س��جن الآدم��ي ك�س��جن
"جفعون".
و�أك��د حمامي النادي بعد زيارة ل�س��جن "جفع��ون" �أن ما يزيد
على  74طف ًال ،غالبيتهم ممن تقل �أعمارهم عن  14عاما يقبعون
يف ال�سجن ويعي�شون �أو�ضاعاً �سيئة.

لقاءات �إر�شادية لتوعية الأطفال

من جانبه ،لفت م�س���ؤول املنا�صرة والبحث امليداين يف احلركة
العاملية للدفاع عن الأطفال و�س��ام �ص�لاح� ،إىل �أن االحتالل من
بني ال��دول التي وقعت عل��ى اتفاقية حقوق الطف��ل ،ما يفر�ض
عليها االلتزام بالبنود الواردة فيها.
و�أ�ضاف �أن االحتالل ظاهرياً يلتزم ،لكنه يحاول االلتفاف على

ق�ض��ية اعتقال الأطفال والتحقيق معهم ،فعند التحقيق معهم،
ي�س��تغلون عدم وع��ي الطفل وذوي��ه بالناحي��ة القانونية ،ففي
القان��ون ال��دويل ال يجوز التحقي��ق مع الطف��ل دون وجود �أحد
�أولياء الأمر �أو املحامي ،ويف حاالت كثرية قد ينوب املحامي.
ونوه �ص�لاح قائ ًال" :ما نعمل عليه هو لقاءات �إر�ش��ادية مع طلبة
املدار���س يف املناطق التي تزداد فيه��ا حاالت االعتقال كبلدة بيت
�أم��ر �ش��مال اخلليل مث ً
�لا ،كم��ا �أن هناك كتيب��ات �إر�ش��ادية للطفل
والأهل حال االعتقال عن كيفية الت�صرف وعند خ�ضوعه للتحقيق
�أمام االحتالل .جميعنا معر�ضون لالعتقال ودون �سبب".
وفيم��ا يتعل��ق بتوثي��ق ح��االت االعتق��ال واالعت��داء عل��ى
القا�ص��رين� ،أكد �أن امل�ؤ�س�س��ة لديها وح��دة تعمل على توثيق
الإف��ادات الت��ي ت�أت��ي م��ن حماميه��ا الذي��ن متكنوا م��ن زيارة
الأ�س��رى الأطفال ،ويتم و�ضعها �ض��من قاعدة بيانات خا�صة،
م��ن خالله��ا تخ��رج امل�ؤ�س�س��ة بتقارير �ش��هرية و�س��نوية ،يتم
اعتمادها لدى م�ؤ�س�سات يف اخلارج.

ملنا�سبة يوم املعلم :طالب جامعة بريزيت يكتبون ر�سائل ملعلميهم يف املدار�س
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

آدي ملحيس*
عمر �أبو حاكمة– �إدارة اعمال

�شيماء عبد الكرمي حمد– قانون

حتي��ة �إج�لال وتقدير واحرتام �إليك يا �أ�س��تاذي ع�لاء هديب ،ايها الق��دوة ،يا من
�أن�ش���أت نف�سي وعقلي وما علمت ا�شرف واجل من الذي يبني العقول ،يا من حترق
نف�س��ك كال�ش��معة يف مهب الريح لتغري طريق االخرين بالعل��م واملعرفة واالخالق.
كنت يل �أخا �صدوقا ومربيا ومعلما .لك يف نف�سي اثر لن ين�سى ما دمت حيا.

�إىل ُمعلمتي العزيزة با�سمة �صواف �أكتب هذه الكلمات يف �أول ح�صة �صفية لنا .مل تكوين بهذا
الق��در م��ن اللون يف ذاكرت��ي االن ،لكنك جئ��ت �إيل وبد�أنا نتحم�س للقراءة ون�ش��اطات �أخرى
رائعة� .س�أقول لكِ �إنه لوال اميانك العميق بي ،ملا كنت ما �أنا عليه االن ،بكل ما تت�ضمنه كلمة
الآن من معنى� .أحبك.

هال خليل– قانون
فاطمة ال�شيخ– متري�ض

�إىل �أ�س��تاذي عدن��ان عطي��ة� ،إن ك��رم �أخالقه وات�س��اع �ص��دره ،وحتمل��ه الالمتناهي حلماقاتن��ا ،و�س��ماع اقرتاحاتنا
ال�ساذجة ،وابت�سامته التي مل �أفهمها م�سبقا ،ولكن االن بعد مرور اربع �سنوات على تخرجي من املدر�سة ،وا�ستذكار
تلك املواقف ،افهم ما كان يق�ص��د ا�س��تاذي الفا�ض��ل .كان يق�ص��د ان ال�براءة والتوقعات واالح�لام واملخططات التي
نر�س��مها ميكن ان تتحقق وميكن اال تتحقق .العامل �أق�س��ى من تخيالتنا ولكن مل يقل ،كان ينتظر ان نخترب كل �ش��يء
وحدنا ،والعودة اليه للت�أكيد على ان هذه هي النتيجة املتوقعة .كان املرجع الوحيد للن�صائح ،اكرث جملتني اذكرهما؛
االوىل عندم��ا قل��ت له اخاف ان نكرب وان نتغ�ير ونفرتق ،قال يل «وال حدا بتغري .النا�س ب�س بتظهر ع حقيقتها �ش��وي
�ش��وي» .اجلملة الثانية التي مل ا�ص��دقها �إال بعد التجربة وهي «املدر�س��ة احلى مرحلة رح مترق عليكم بحياتكم ،رح
تتمنوا ترجعوا يوم واحد ب�س ،ا�ستغلوها قد ما بتقدروا» ،املدر�سة كانت من اجمل ال�سنوات والتجارب.

�إىل معلمي العزيز جا�س��ر ال�ص��يفي �أكتب ه��ذه الكلمات ،هناك مقولة تقول ال ت�ض��يفوا
�أعوام��ا عل��ى من تعرفون ،ولكن �أ�ض��يفوا �أ�شخا�ص��ا على �أعوامكم .ال تكفي �ش��كرا او
غريها من الكلمات �أن تفيك حقك معلمي ،فما �أنا عليه االن هو ثمار عطائك .دمت منارة
للعلم.

�سوزان �شوامرة� -إدارة عامة

حنني قوا�سمي– قانون

معلمتي املحرتمة �ش��ادن �شاهني� ،س���أناديك بلقب منحه القدماء يف وادي النيل لآلهة اجلمال ،يا
افروديت� ،س���أكتب بالآرامي والعثماين واالوغاريتي �أنك �ش��اعرة عبا�سية يف ع�صر �أموي ،عذر ًا
معلمت��ي فق��د �أكون قد تطاولت على ح��دود التاريخ ،فه��ذا �أنا كما بد�أت كالمي ،ما زلت �أع�ش��ق
معلم��ة التاريخ و�س���أعتنق التاريخ ما دمتِ معلمته ،و�س���أبقى �أمزق الكت��ب ورائي� .أتذكرين يا
ر�سولتي دجلة كيف امتزجت �أح�شا�ؤه ب�أحبار الروايات� .س�أعيد جمد التاريخ بكلماتي و�أ�شطب
التزييف من حكاياتي و�أجرد ك�سرى من �سواريه و�أخرتق الهبة التتارية و�أعلنك ملكة التاريخ.

معلمت��ي املحرتمة �أمل النجار� ،أنهيت املرحلة اال�سا�س��ية والثانوية بتفوق ،والتحقت
بجامعة حلمي ،والف�ضل يعود لغاليتي ومعلمتي ،التي طاملا وقفت بجانبي و�ساندتني
و�ش��جعتني لكي �أ�ص��ل اىل ما �أن��ا عليه االن ،فهي مثل��ي الأعلى بنجاحه��ا وطموحاتها
و�إجنازاته��ا وحكمها وجتاربها باحلي��اة التي �أفادتني بحياتي العلمية وال�شخ�ص��ية.
�أطال اهلل بعمرها و�أدام عافيتها.
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هل تعتقد �أن بع�ض العمليات �ضد �إ�سرائيل يف الهبة اجلارية كانت مو ًتا جمان ًّيا؟
من يتحمل امل�س�ؤولية ،وكيف ميكن وقف حاالت موت الأطفال يف بع�ض عمليات الطعن؟
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ماري عابودي*

عبداللطيف كيوي

مالك �أبو عري�ش

نع��م كان هن��اك العدي��د م��ن حاالت الإع��دام بدم ب��ارد ،ودائما م��ا كانت حج��ة االحتالل ه��ي عملية طعن.
امل�س���ؤولية يتحملها �أكرث من طرف ،ولكن الق�س��م الأكرب من امل�س�ؤولية يقع على و�سائل االعالم ،باال�ضافة
�إىل رواد مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي الذي��ن مار�س��وا وميار�س��ون حالة من ال�ش��حن وخا�ص��ة للأطفال،
وا�ستخدام اال�سلوب العاطفي امل�ؤجج للم�شاعر ،وبالتايل اقدام عدد ال ب�أ�س به من االطفال يف حماولة لتنفيذ
علمي��ات طعن .باعتقادي �أن �أف�ض��ل و�س��لية للحد من هذه احلالة ،هو فر���ض رقابة اكرث من قبل الأهل على
الأطفال واختيار ما يجب م�ش��اهدته ،باال�ض��افة �إىل �ض��رورة كون و�سائل االعالم "وخا�صة احلزبية منها"
اك�ثر وعيا وحر�ص��ا يف طريقة اي�ص��ال املعلوم��ة بعيدا عن اللعب على وتر امل�ش��اعر والعواطف ،و�ض��رورة التوقف عن بث �ص��ور الدم
وخا�صة يف حاالت اعدام االطفال كونها الأكرث اثارة للم�شاعر ،وذلك ان جمهورها الرئي�سي هو املجتمع املحلي ولي�س العامل اخلارجي.

كانت بع�ض العمليات عمليات موت جماين نظر ًا لعدم ت�أثريها يف اجلنود ل�ضعف البنية اجل�سدية للأطفال
�أو عدم ا�ستعدادهم امل�سبق لتنفيذ �أعمال مثل هذه .يجب �أن يفهم الأطفال �أن هذه املعركة لي�ست معركتهم
ولي���س مطلوب��اً منه��م يف هذا الوقت من عمره��م �أن يكونوا يف امليدان ،وامل�س���ؤولية يف ذلك تقع على عاتق
الأهايل ،من املفرت�ض �أن يعطوهم احلرية يف الت�صرف عندما يكونون بالغني فقط وواعني للحياة.

دالية ب�شري
العمليات �ض��د ا�س��رائيل تقوي النزعة الوطنية عند الفرد الفل�سطيني ،وال تعترب موتا جمانيا ،الن جمرد
الت�ض��حية الج��ل الوط��ن لها ثمن غال جدا وهو حياة االن�س��ان وروحه ،وامل�س���ؤولية ال تقع �س��وى على
القيادات ال�سيا�س��ية واحلزبية ،لأنها ال تتقدم ال يف املفو�ض��ات وال يف املقاومة ،اما االطفال دون �سن ،18
يع متاما ما هو الوط��ن ،اما ردة فعله واقدامه على
فيمك��ن اقام��ة حمالت توعوية لهم ،الن ذلك الطفل مل ِ
القيام بعمليات الطعن ،فقد جاء نتيجة �شحن كبري وفي�ض م�شاعر تراكم من عمليات االعدامات امليدانية
وهدم املنازل واال�سر لكل من هب ودب.
ريا�ض هب الريح
ال يوجد موت جماين عند الفل�سطينيني ،فاملوت من اجل احلرية والوطن امل�سلوب يعد �شيء مقد�س لطاملا
االحت�لال موجود ،وعمليات موت االطفال يف الهب��ة اجلماهريية احلالية ال ميكن الحد على وجه االر�ض
ان يوقفه��ا النه��ا ت�أتي من منطلق وتوج��ه فردي غري منظم ،وهنا ميكن فهم غي��ظ دولة االحتالل من هذه
العملي��ات حي��ث تقوم مبعاقبة االموات م��ن خالل هدم بيوتهم من اجل تخفي�ض وت�يرة الر�أي املعار�ض
داخل املجمتع اال�س��رائيلي .الف�ص��ائل الفل�س��طينية هي التي تتحمل م�س���ؤولية موت االطفال نتيجة عدم
انخراطها اىل جانب الفئة املنتف�ضة وعدم تنظيمها للهبة ،بحيث اقت�صر دورها على تبني ال�شهداء فقط.

نادين غوامنة
ال ن�س��تطيع التعمي��م ب�أن جميع العملي��ات كانت انتحارا ،ولكن جزء منها كان كذل��ك ،حيث �إن العديد من
العمليات كانت بدون ا�س��تعداد او تخطيط م�س��بق ،باال�ض��افة لعدم �أخذ القدرة اجل�س��دية يف احل�سبان،
فهنالك مفارقة كبرية بني جندي مدرب عددا من ال�س��نوات وبنيته اجل�س��دية مهي�أة وم�س��لح ،وبني طفل
غري مهي�أ ال ج�س��ديا وال نف�سيا .احل�شد اجلماهريي على و�سائل التوا�صل االجتماعي هو ال�سبب االول يف
دفع االطفال ملثل هذه العمليات ،ف�ألقاب البطولة التي تخاطب الالوعي هي التي دفعت االطفال للت�سابق
نحو احل�صول عليها ،بالإ�ضافة لذلك فاملجتمع املدين واملدار�س وبيئة املنزل ،جميعها ال تعطي وعيا كافيا
لدى االطفال بالن�سبة ملثل هذه العمليات ،فاللوم يقع عليها اي�ضا.

هديل �شطارة
هي لي�ست موتا جمانيا ،بل دليل على �أن هذا ال�شعب لن يدجن ومدرك ادراكا تاما ان معركته مع االحتالل
معركة وجود وحق تقرير م�ص�ير .عندما يجد جيل كامل نف�س��ه حما�ص��را من كل جتاه ف�إن جميع و�سائل
املقاومة ال�ش��عبية مباحة �ض��د االحتالل� ،ص��حيح انه مل يكن هناك ا�س��تثمار �سيا�س��ي للهبة احلا�ص��لة
وقي��ادات الف�ص��ائل واالح��زاب غري قادرة على خل��ق حالة تنظيمية ملا يحدث يف ال�ش��ارع ال�س��باب عدة
ولكن املوت والت�ضحية من �أجل الوطن لي�ست جمانية حتت اي ظرف .هذا احتالل همجي جمرم ال ميكن
ان نتوق��ع من��ه غري اجلرمية يف حق ال�ش��عب الفل�س��طيني واالعدامات بدم بارد ،وال�ش��عب الواقع حتت
االحتالل �سالحه احلايل هو املقاومة ال�شعبية.
�أنور �أبو عد�س
�أدخلت عمليات الطعن �شكال جديدا من املقاومة التي ابتكرها ال�شباب الفل�سطيني يف ظل عدم وجود كفاح
م�س��لح ،و�شكلت هذه العمليات حاالت ردع وخوف لدى املجتمع اال�سرائيلي ،حيث اتت كرد فعل طبيعي
على جرائم االحتالل امل�ستمرة �ضد االر�ض واالن�سان واملقد�سات خا�صة امل�سجد االق�صى املبارك.
م��ن �إيجابي��ات ه��ذا النوع م��ن املقاومة ،ان��ه عمل ف��ردي ال ميكن اخرتاقه م��ن قبل ق��وات االحتالل وال
ي�س��تطيع حت��ى مواجهت��ه ،فهو يحت��وي دائما على عن�ص��ر املفاج�أة واملباغت��ة للعدو ،االمر الذي �ش��كل حالة من اخل��وف ،لدى حكومة
االحتالل وامل�ستوطنني نتيجة �شعورهم باخلطر الدائم وعدم ا�ستطاعتهم مواجهة ذلك.
باعتقادي ،ان الهبة ال�شعبية االخرية احتوت على العديد من العمليات النوعية التي ا�ستطاعت بعث ر�سائل قوية لالحتالل ،ولكن نتيجة
هذه العمليات والهو�س الذي ا�ص��اب االحتالل ا�ص��بحت نتيجته ت�ستهدف جميع الفل�س��طينيني خا�صة فئة ال�شباب واالطفال بالر�صا�ص
احلي واالعدامات امليدانية ،ففي كثري من احلاالت مت قتل العديد من االطفال وال�ش��بان والفتيات الفل�س��طينيات دون ارتكابهم الي فعل
وي�بررون ه��ذه االعدام��ات بانه��م حاولو ارتكاب عمليات طعن �ض��د اال�س��رائيلني وتلفيقها لهم ،لذل��ك هناك كثري من ال�ش��هداء الذين مت
اغتيالهم من قبل جنود االحتالل دون ذنب ،فتحولت حجة الطعن حلجة ي�ستخدمها االحتالل لت�شريع اعدامات ميدانية لكل فل�سطيني.
اعتقد ان من يتحمل امل�س�ؤولية اوال واخريا عن كل ما يحدث هو االحتالل وا�ستمرار �سيطرته على االر�ض الفل�سطينية وتعنته الدائم من
خالل منع ال�شعب الفل�سطيني من حتقيق حلمه باحلرية واال�ستقالل.
جميلة زعرتي
بر�أيي� ،إن عمليات الطعن وحرب احلجارة هي غلطة كبرية ،ولن تكون طريق حترير الوطن او الو�صول
اىل اي نتيجة واقعية على االر�ض ،لذلك على ال�شعب الفل�سطيني عمل ا�سرتاتيجية وخطة مدرو�سة لهزم
االحتالل ،و�أال يعتمد على ما ت�سمى حرب احلجارة وعمليات الطعن ،النها لن ت�أتي ل�شعبنا اال مبزيد من
ال�شهداء واال�سرى واجلرحى.

"وينك عنها"� ..أول حملة �إلكرتونية يف غزة لدعم املر�أة الفل�سطينية
سهيلة مدوخ
ت��زداد خ�برة الفل�س��طينيني يف التعامل مع و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماع��ي ،وي�س��تغلون م��ا �أمكنه��م م��ن جم��االت لإي�ص��ال
ر�سالتهم ،والتعبري عن الظلم الواقع عليهم.
م�ؤخ�� ًرا ،انطلق��ت من غزة للم��رة الأوىل حملة بعن��وان (وينك
عنها) ،وانت�شرت ب�شكل كبري يف فل�سطني وخارجها.
"احلال" التقت من�س��قة احلملة فاطم��ة عبد اهلل ،التي قالت:
"�إن احلملة �س��عت ال�س��تنفار طاقات املغردين واملت�ض��امنني
يف خمتل��ف �أنح��اء العامل ،ليت�ض��امنوا مع امل��ر�أة التي ميار�س
االحت�لال بحقه��ا كل اجلرائ��م الت��ي تنته��ك مواثي��ق حق��وق
الإن�سان والن�صو�ص العاملية اخلا�صة بالن�ساء".
ولفتت عبد اهلل �إىل �أن م�ش��اركة الن�س��اء يف االنتفا�ضة ال�شعبية
يكر�س حقيقة �أن الن�ضال لي�س حكر ًا على الرجال ،وان فل�سطني
تنتظر كفاح اجلميع دون متييز ،م�شرية �إىل �أن احلملة حتدثت
�أي�ض��اً عن الأ�س�يرات الفل�س��طينيات اللواتي يتعر�ض��ن ب�شكل
يومي لأب�شع االنتهاكات داخل �سجون االحتالل.

وقالت �آية �أبو طاقية ( 27عاماً) م�س���ؤولة حملة "وينك عنها"
الإلكرتوني��ة" :ر�س��الة حرائ��ر فل�س��طني يف حمل��ة وين��ك عنها
لي�س��ت خا�ص��ة بالرج��ال ،ب��ل هي ر�س��الة ل��كل الأحرار ن�س��اء
ورج��ال ،م�ؤ�س�س��ات حكومية و�أهلية ودولي��ة ،فال يوجد عنف
يفوق العنف الذي ميار�س��ه االحتالل �ض��د املر�أة الفل�سطينية،
وال �أق��ل م��ن رف��ع ال�ص��وت عالي��ا رف�ض��اً ل��كل �أ�ش��كال العنف
ال�صهيوين �ضد ن�ساء فل�سطني".
م��ن جهتها ،قال��ت امل�ش��اركة يف احلملة دعاء عم��ار" :املقاومة
لي�س��ت حكر ًا على الرجال� ،إذ تتحدث احلملة عن دور الن�س��اء
الفل�س��طينيات يف مقاوم��ة االحت�لال الإ�س��رائيلي خ�لال الهبة
ال�ش��عبية يف مدن ال�ض��فة املحتلة ،وتهدف احلملة التي نظمتها
�ش��بكة "املاجدات الإعالميات" ،وبد�أت فعاليات يف قاعة مكتبة
بلدية غزة و�سط املدينة".
و�أ�ض��افت عم��ار �أن دور امل��ر�أة يف انتفا�ض��ة القد���س كب�ير
ومتوا�ص��ل ك�سائر ادوار املر�أة الفل�سطينية على مدار تاريخها

الن�ض��ايل .واملقاومة لي�ست �شكال واحدا و�إمنا �أ�شكال متعددة،
واملر�أة جنحت يف جميع �أ�شكالها وتناف�س الرجل كذلك يف جمال
اخت�صا�ص��ه وه��و املجال امل�س��لح ،لكن رعاية ا�س��ر ال�ش��هداء
واجلرح��ى والأ�س��رى وال�ص��ب وال�ص��مود ورعاي��ة الأبن��اء
وتن�ش��ئتهم عل��ى املقاوم��ة واملقاطع��ة لالحت�لال وكل �أ�ش��كال
املقاومة الأخرى ،هو دور رئي�س��ي للم��ر�أة ،وهناك دور بطويل
تق��وم به املرابطات يف امل�س��جد الأق�ص��ى ويف م�ص��اطب العلم،
عرب ت�ص��ديهن القتحامات امل�س��توطنني ،وهذا كله كان له دور
يف �إ�شعال الهبة.
ونوهت عمار �إىل �أن احلملة وجدت للك�شف عن االنتهاكات التي
متار���س بحق امل��ر�أة من قبل اجلنود الإ�س��رائيليني داخل مدن
وبلدات ال�ضفة الغربية.
ون�ش��ر املتفاعل��ون مع احلملة �أ�س��ماء و�ص��ور ال�ش��هداء الذين
ارتقوا منذ بداية الهبة ال�شعبية يف تغريداتهم التي توحدت على
ها�ش��تاغ (#وينك_عنها)� ،إ�ض��افة �إىل التغريد عليه لثالثة �أيام،
لك�شف عدوان االحتالل �ضد املر�أة الفل�سطينية ب�شكل خا�ص.
وذك��رت املواطنة نور خليل �أنه عندما تق��دم الفتاة على طعن

�أح��د جنود االحت�لال ،ال يكون هدفها االنتح��ار والتخل�ص من
القيود التي يفر�ض��ها عليها جمتمعها ،كما تدعي و�سائل الإعالم
الإ�س��رائيلية ،بل لأنه��ا تتعر�ض النتهاكات �إ�س��رائيلية و�آمنت
منذ �صغرها بحب الوطن ،لذلك قدمت روحها من �أجله.
املدون �أحمد جمال ( 22عاماً) ،و�أحد امل�ش��اركني يف الها�شتاغ،
ق��ال" :اله��دف الأول م��ن الها�ش��تاغ ه��و دع��م �ص��مود امل��ر�أة
الفل�س��طينية ون�شر ق�ض��يتها العادلة يف العامل ،علماً ب�أن املر�أة
كانت من البداية هي م�شعلة االنتفا�ضة املباركة".
و�أ�ض��اف جم��ال" :ح�ص��د ها�ش��تاغ (#وينك_عنها) بع��د �أول
ن�ص��ف �س��اعة من انطالق��ه  2500تغري��دة ،وو�ص��ل يف نهاية
احلملة �إىل � 10آالف تغريدة و 7مليون و�صول عاملي".
ومل تقت�ص��ر �أعمال احلملة الإلكرتونية على ن�ش��ر التغريدات،
ب��ل ا�س��تخدمت �أدوات �أخ��رى كمقاط��ع الفيدي��و الق�ص�يرة
والت�ص��اميم ور�س��وم الكاريكات�ير الت��ي تن�س��جم م��ع �أهداف
احلمل��ة ،بجان��ب �إع��ادة ن�ش��ر الأعم��ال الفنية املتنوع��ة التي
�أنتج��ت خالل الف�ترة املا�ض��ية للإ�ش��ادة باملر�أة الفل�س��طينية
و�صمودها.
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"احلال"  :2015ا�ستق�صاء
و�سيا�سة واجتماع و�صحافة رفيعة

عبد الباسط خلف

حلري��ة الإعالم يف فل�س��طني لعام 2015؟ ،ومو�س��ى بريكي� ..ش��يخ
امل�ش��جعني والريا�ض��يني ،وغ ّزي��ات ي�س��تعن بفط��ر الغ��راب لف��ك
احل�ص��ار ،والعن��ف يف املدار���س� :س���آخذ حقي ب�س�لاحي! ،و"خري
جلي�س" �أجل�ست  120طالبًا الختبار ثقافتهم العامة يف بريزيت.

ُتنه��ي "احل��ال" �س��نة جدي��دة �أخ��رى ،وجريًا عل��ى الع��ادةُ ،تقدّم
ذاتي،
ال�ص��حيفة
ً
تلخي�ص��ا لأبرز ق�ضاياها ،ي�شبه "ك�ش��ف ح�ساب" ّ
وحماول��ة لنق��د ب ّناء وعلن��ي من الداخ��ل؛ �س��عيًا للتطوير وجتاوز
ً
وت�سليطا لل�ضوء على الأبواب التي طرقتها.
الثغرات،

جنائية دولية وكتابات رديئة

ا�س��تهلت "احل��ال" عامها بفتح ملف �سيا�س��ي ،فعنون��ت "اجلنائية
الدولي��ة بعب��ع ال�س��لطة يف وج��ه �إ�س��رائيل" ،وقال��ت" :يف اجتماع
القيادة الفل�س��طينية الأخري� ،س���أل الرئي�س حممود عبا�س :هل �أنتم
جاه��زون للتبع��ات املرتتب��ة على االن�ض��مام �إىل املحكم��ة اجلنائية
الدولية؟ �أجاب اجلميع :نعم؟".
و�سلطت ال�ضوء على م�ؤمتر "فتح" ال�سابع املرتقب ،ب�س�ؤال "�إعادة
�إنت��اج املا�ض��ي والأزم��ات �أم لالنط�لاق نح��و امل�س��تقبل؟" تبعت��ه
�أ�س��ئلة :ما هو م�ص�ير احلركة وم�ؤمتره��ا؟ ومن �س��يُنتخب ليكون
القائد العام؟ ومن �سيُنتخب للمركزية؟ وهل �ستتكرر �أ�سماء �أع�ضاء
املجل�س الثوري� ،أم �أن رمو ًزا جديدة �ستظهر على ال�ساحة؟
وعنون��ت :كي��ف نك�ش��ف كذب��ات الإع�لام االجتماع��ي؟ والكتاب��ات
الرديئة ممنوع ال�س��كوت عليها .جاء فيه" :من منا فكر يف �أن ي�سلط
ال�ض��وء على جودة املواد ال�صحافية وقدرتها على احل�ضور بقالب
مهن��ي حمدد ،ومبعايري ج��ودة عالية ،خا�ص��ة �أن كثريين ينتقدون
جزءًا كبريًا من �إنتاجات ال�صحافيني".
و�أ�ض��افت :البي��وت اخل�ش��بية يف غزة ط��وق جناة ملن فق��د منزله،
و�أي��ن يج��ري مر�ض��ى غ��زة عملياته��م اجلراحي��ة؟ وحظ��ر نقاب��ة
املوظفني قرار �سيا�س��ي بغطاء قان��وين ،وبريزيت الأوىل على الوطن
العرب��ي يف البيئة وا�س��تخدام التدوي��ر والطاقة النظيف��ة ،وريا�ض
الأطفال واقع رديء ورقابة �ض��عيفة ،وا�سم رام اهلل باق يحميه اهلل
والعقل املتنوّر.

جماملة ونقد

و�صدر يف �شباط عدد خا�ص جاء ملراجعة ذاتية مل�سريتها بعد ع�شر
�س��نوات ،فكتب مدي��ر مركز تطوير الإعالم ع��ارف حجاوي" :بد�أت
"احل��ال" جريدة ب�لا جمامالت ،وانته��ت تجُ امل املجتم��ع ،لكنها
تنتق��د �س��لطاته ال�سيا�س��ية واالجتماعية واالقت�ص��ادية .وحافظت
على التحليل ال�سيا�س��ي ،...وكان��ت �إدارة اجلامعة على حق عندما
�ض��غطت كي ي�صنع الطلبة اجلريدة ،وجنح هذا لكن بدعم كبري من
املحرتفني".
ومما ورد على ل�س��ان رئي�س اجلامع��ة د .خليل هندي" :طاملا كانت
احلال م�ص��در فخار للجامعة ،بو�ص��فها مثا ًال ومنوذجً ا لل�ص��حافة
وق��د ازداد
اجلريئ��ة وامل�س���ؤولة الرزين��ة يف �آن،
�إعجابي �شخ�صيًا بها منذ فتحت
�صفحاتها للطلبة".
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وج��اء يف "احلال" :ذكريات من هنا وهناك و�إعالم مري�ض ل�ش��عوب
مري�ض��ة ،والتحقي��ق االجتماعي ،ما ال يكتبه ال�ص��حافيون ،ونظرة
تقييمي��ة لتغطية مناهج النوع االجتماعي يف اجلريدة ،وال�ص��حيفة
يف غزة تنوع و�شمولية.

زاهي وجوزيف

ا�ست�شراف و�سيارات حكومية

خا�ص��ا مع ال�ش��اعر والإعالمي اللبناين
و�أف��رد ع��دد حزيران حوار ًا ً
زاه��ي وهب��ي ،عل��ى هام���ش دورة نظمه��ا مرك��ز تطوي��ر الإعالم يف
بريزيت ،وقال فيه� :أنحاز �إىل �أنوثة التكوين ،ونون الن�س��وة عندي
ه��ي نون الإن�س��ان .كم��ا ح��اور اخلبري القان��ون الأمريك��ي املنحاز
لفل�سطني جوزيف �شكال� ،أكد فيه �أن م�صادقة فل�سطني على معاهدات
دولية خط�أ كبري ،وفيه �إعفاء لالحتالل من التزاماته ،و�إخالء لطرفه
وبخا�ص��ة يف ع��دم تقدميه تقاري��ر تعاقدية للجنة احلق��وق املدنية
واالقت�صادية يف الأمم املتحدة.
وكتب��ت" :نكب��ة قتل الن�س��اء" يف الداخ��ل م�س��تمرة ،و 150معتقلاً
من فل�س��طني الداخل يف الن�ص��ف الأول من العام اجلاري ،ودير مار
�س��ابا :انقطاع عن احل�ض��ارة وممنوع دخ��ول الكهرباء والن�س��اء،
و"مني �س��ليم؟" �إعالن ذكي وثقاف��ة غري عميقة ،وتل رفح كنز �أثري
ثمني يعاين التهمي�ش والنب�ش ،وفل�سطني يف القوة العربية امل�شرتكة
حقيقة �أم خيال؟

وورد يف ن�س��خة �آذار :حملل��ون انهي��ار ال�س��لطة م�س��تبعد ،ومليار
و 200ملي��ون �ش��يقل مديوني��ة �إ�س��رائيل عل��ى �ش��ركة الكهرب��اء،
وخمت�برات بريزيت التخ�ص�ص��ية :ب��زر "القرع" بال�ش��يد الأبي�ض
خط�ير و ُم�س�� ّرطن على امل��دى البعيد ،وال�س��لطة الرابع��ة :تراقب
�أم حتا�س��ب �أم تن��ام يف الع�س��ل؟ ،ول��و ج��اء "داع�ش" �إىل فل�س��طني
وارتكب نف�س املذابح ماذا �س��نفعل؟ ومتى �س��ينتهي زمن "الن�سخ"
و"الل�ص��ق"؟ وخملفات االحت�لال قاتلة حتى وهي تالفة ،وا�س��رار
�س��مرين 22 :عامًا يف ال�س��جن و�سنة ثانية �ص��حافة ،وقابلة �سلواد
ح�ض��رت والدة خال��د م�ش��عل ورحل��ت �إىل كوب��ا ،و"مغناطي���س"
فل�سطينية �سورية ت�سعى جلذب النا�س للمو�سيقى.
وعنونت يف عدد ني�س��ان� 7000 :س��يارة حكومية ت�س��تنزف ماليني
ال�ش��واقل حمروق��ات .وتابعت :ع�ش��رات ماليني ال�ش��واقل قيمة ما
ت�س��تهلكه ال�س��بعة �آالف �س��يارة التابع��ة للحكوم��ة �س��نويًا ،الت��ي
يختلف ا�ستخدامها بني مدين وع�سكري ،فهناك  4500تتبع للأجهزة
الأمني��ة ،و 2500للقطاع املدين ،ما يرتك اً
جمال لدى املواطن لإثارة
اجلدل حولها بني الفينة والأخرى.
وكتب��ت :بيت��ا القري��ة امل�س��تقلة مائيًا تتح��دى مياه الع��امل ،وعني
جري��وت موق��ع �س��ياحي زراعي تقتل��ه الت�ص��نيفات الإ�س��رائيلية،
وخريج��و العناي��ة النف�س��ية يبحثون عن �إط��ار نقاب��ي ينقذهم من
البطالة ،وهل ف�شل ُطعم �إنفلونزا اخلنازير؟ وكيف يختار ال�صحايف
ما يكتبه؟ وب�ش�ير الديك مهند�س يف النهار وملحن ومطرب يف الليل،
وهل تقبلني �أن يتدخل �أح ٌد يف حجابك؟
وورد يف ح��ال �أي��ار لقاء م��ع رئي�س اجلامعة املقب��ل د .عبد اللطيف
�أب��و حجلة ج��اء فيه :بريزيت �س��تحافظ على امل�س��توى الأكادميي
املتميز حمليًا وعربيًا ،و�سنحاول ت�سهيل امل�سرية التعليمية للطالب
يف ظ��ل الأزم��ات املالية للجامعة ،ونتطلع لدور �أكرب من ال�س��لطة يف
دعم التعليم اجلامعي.
وتابع��ت يف �ش���ؤون �أخ��رى :ماج�س��تريات ال�س��جون :ب�ص��مات
فل�س��طينية يف تاريخ احلرية ،واح��ذروا التكنولوجيا احلديثة
ت�س��بب م�شاكل النطق لدى الأطفال ،وقرية اجلبعة،
الت��ي ال تتوفر فيه��ا �أي و�س��يلة نقل ،ب�أي
ذن��ب هُ م�ش��ت؟ و�ص��حافيون
يجيبون عن �س���ؤال:
م��ا تقييمكم
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خمدرات القد�س و�سمك غزة

ور�س��مت حال ت�ش��رين الأول لوحة جاء فيها :الإعالم الفل�س��طيني
وي�ض��حي بدق��ة املعلوم��ات ل�ص��الح ال�س��بق ال�ص��حايف يف
يرتن��ح
ّ
الأحداث الأخرية ،وملاذا يحتاج طلبة الإعالم �إىل م�س��اق يف قوانني
ال�صحافة؟ ،وخمدرات قانونية تنت�شر يف �صفوف ال�شبان املقد�سيني
واالحتالل يغ�ض الطرف عنها وال�س��لطة ممنوعة من التدخل ،و�أين
و�ص��ل التح��وّل الرقم��ي يف فل�س��طني ،واخلريجون اجلدد �ض��حايا
ا�س��تغالل امل�ؤ�س�س��ات وال قوان�ين رادع��ة ،وم��رج ابن عام��ر مدفن
دخان ،واخل�ضراوات �ضحية حمتملة ،وعوين ظاهر الرجل املتحف،
وبي��ت ال�ش��رق مغل��ق من��ذ  14عامًا ومالك��وه يق��ررون حتويله �إىل
فندق.
وجاءت ن�س��خة ت�ش��رين الثاين حافلة ،ف�أوردت :خط��ر املوت يتهدد
بل��دة عراب��ة بحقول �ألغ��ام ،وثالثة حمام�ين فقط يتابعون ق�ض��ايا
 1980معتق ً
�لا مقد�س��ياً ،والإع�لام االجتماعي �ض��د االحتالل جنح
مرة و�أخفق مرات ،وامل�ست�ش��ار القانوين لنقابة ال�ص��حافيني ي�ؤكد..
جوهر عمل ال�ص��حايف املو�ض��وعية وال�ش��فافية دون الت�شهري ب�أحد،
وزيتون��ة نابل���س �ش��ادية �أب��و غزالة باقي��ة هنا ،والأ�ش��قاء �س��ليم
وفرا�س وطارق �أطباء طلبوا العلم يف ال�ص�ين فوجدوه ،و�س��كاكني
فوتو�شوب دعاية �إ�س��رائيلية جديدة لك�سر رواية ال�شهداء ،و�شتاء
جنني مدينة تغرق والبلدية تدر�س احللول ،و�أبو نا�ص��ر زمار قرية
�أبو �شو�ش��ة املدمرة ينتظر عزف حلن العودة .كما �سلطت "احلال"
ال�ض��وء عل��ى توافد �أن��واع جديدة من الأ�س��ماك ال�س��امة على بحر
قطاع غزة ،مل تكن معروفة من قبل كــ"عقرب النيل" �أو "احلرباء"
كما يطلق الغزيون عليها.

وحمل��ت �أوراق �آب ملف��ات عدي��دة �أجاب��ت ع��ن ا�س��تفادة حكوم��ة
نتنياه��و م��ن �إرهاب امل�س��توطنني يف ح��رق عائلة دواب�ش��ة ،وروت
حكاية �سو�س��يا وخيامها الت��ي تواجه ت�س��ونامي التهجري ،وفتحت
ملف ت�ض��اعف ن�س��بة امل�ض��بوطات من املخدرات خم�س��ة �أ�ضعاف
عم��ا كان��ت علي��ه الع��ام املا�ض��ي ،وح��اورت �أ�س��امة خلي��ف الأول
عل��ى فل�س��طني يف الثانوي��ة العام��ة ال��ذي اخت��ار بريزيت م�س��رحً ا
لأحالمه ،وتتبعت معاذ عامر الطفل الذي اخرتع �س��وار �أمان لذوي
االحتياجات اخلا�ص��ة ،و�س��ردت ق�ص��ة احلاج عبد العزيز الكركي
�أق��دم عام��ل يف �آخر م�ص��نع ينتج الكوفي��ة الفل�س��طينية يف اخلليل،
وح��اورت اخلب�ير البيئ��ي ج��ورج ك��رزم ح��ول تطرف احل��رارة،
وخل��ود ع�س��اف �أول ام��ر�أة ت�ش��غل رئي���س حتري��ر وكال��ة "وفا"،
وا�ستطلعت �آراء حول �إعطاء املثليني جن�سيًا حقو ًقا.
وا�ست�ض��اف ع��دد �أيل��ول كتاب��ات
لإعالمي�ين فل�س��طينيني يف

واتهم.
تتبع خط م ،ول
لوة؛ ن املعل
ج ول
حل
وعني ا ملنها
يهــا ا
جنة
برج الربا يتغري ف كان اآخر .ر�صائ
لتي مل اأي م يوجه
يف
حبتنا� ..صة ا نا من ني ،و
وت
ها اأ
حل
ول�ص صيا�صي
يا بري رب؛ لأن في ن ،تلك ا هناك ب ال�
حرير
ريا
ن من هم لع
صة الت
نحبك لبريوت اأك لد اجلــ ة :نح ا ،ويف
رقع.
رئي�
ح
ام تق
أو
ب
لكن حبنا حفاد وا لة املذبو ا�صة جي ًد ره معهم" .نه عظ
صفحة
ط
كبري ..و ب يافا للأ يذ الطفو هم ال�صي "دوبا ن يف ب
� 16
ها
صة ح لتلم ق"؛ يف يعرف لأن م
ت وغري اء ح�
بو
دة
وهو لكبار،
بريو
وموؤك ية "حر له،
طــ
ها ا
بحقنا يف وم على اإع ح مكررة ـة اخلليل اأن الغد خاف من صوهم.
قع
لو
لهجـ ن على ار وي ت ون�
دا
ال
صغ
راه
لذي و جنة ت فقط ت وب
خيما
والإثم ا ج الربا بة اجلدة ي �صقي ،هم ،وي عبها ال� هل امل
يف بر
نة..
ينتظر عبة ،يل لموا اأ
صب
ّا
وبنا مليا م�صنــة ة .فيها �صب حللوة � ،مل يعد جمرد ل من ظ
قل
ــاك
املني،
و
ا
ور
نعم ،لــت هن ل طب�ص خميم عني يثق بهم عيد .هذه جل الظ
ــا زا
ها و
عد
لو
قة
ها اأر
م بورة في ً�صــا يف اأز ًا اأنه مل ي لتهديد وا ف من
 14هـ
ن
�ص
ا
جت
عل
اأي
ب
ة 36
م
ام تر
با
لقعد
وهنــاك رية لهم ،ي�س من عة عظ
ذو ا
ل
ط
�صبة ك قرق
خل
م 25
وا ذا باملنا ا ،هنا
201
جي ًد
ه
5/9
و صمعوا
اء /9
ا�
لأربع
حلال» ا
«ا

شرة

لبن��ان ،نقلوا حال الب�ؤ�س الذي تعي�ش��ه خميماتهم ،و�أنع�ش��وا حلم
الع��ودة �إىل ديارهم ال�س��ليبة ،فكتبوا عن وفاة  49الج ًئا ب�ص��عقات
الكهرب��اء ،وتتبع��وا مل��ف التعلي��م وواقع��ه امل�أ�س��اوي ،والتقطوا
ق�ص�ص �أمل ووجع �أخرى.
وجاء يف العدد �أي�ض��اً :جمل�س وطن��ي ودورة انتقالية ،ومهرجانات
فل�س��طني مل�س��كونة بهاج�س ال�تراث والثقافة ،وامل�س��ودة اجلديدة
لنقاب��ة ال�ص��حافيني ..عني عل��ى ال�ص��حافيني و�أخرى عل��ى تنظيم
قطاع الإع�لام ،و�أزمة الكهرباء يف جنني حتت��اج ملليار و� 7000ألف
�شيقل للحل ،وفاطمة �أبو عمارة �سبعينية تعد لدرا�سة املاج�ستري،
و�صحافيات �صغريات بهموم ثقيلة يف طوبا�س ،و�أم فايز ال�شحروي
"حجة مودرن" خبرية في�س��بوك وفايرب ،وامل�أذونة حترير حماد
توثق  24عقد زواج يف �أول �شهر عمل لها.
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من حبنا لل�صه
ال�شهداء ال
�صروق ال�ص داء ،اأو من �صدة ع
جزنا ،نعتقد اأن من املهم اأن نفعل لهم ً يحتاجون لنا
م�س ،اأو ا
وعلى اأحد ما اأن أن نزرع فوق قب
�صيئ
ورهم نوع الورد
ا؛ كاأن ن�صع �ص
يخرب اأ
الذي يحبونه.
ورهم قرب النا
مهات ال�صهداء
ا
علينا
فذة،
ا
أنه
أن
ظ
ن
مل
ًّا
نفهم
منا
االأعرا�س .واأنه
يعد
ا
ا
مل
أنهم ال
أنهم كانوا معت
يعد من ال�صر
من ال�صروري ك
يحتاجون لنا.
اإىل اب
ادين على مراقبة
يّ قم�صانهم؛ ال
وري ربط املنبه
تهاج ما ،وما اإىل
على �صاعة ا�صتيقاظهم؛ فال�ص تلك اخلا�صة با
ذلك من كل االأ
ال�ص
حلياة اليومية ،وال
هداء ال
هداء فقط يتطلعون ،وتدق �صياء التي يُعنى
يحتاجون لنا ،وال ي�صعرون تلك املخ�ص�صة ل
بها العاديون.
اإىل
قلوبهم
فرحً
ا،
ا
الأعياد وحفالت
إىل
باخل
يوم
كل اأولئك املن�ص
ذالن اإن ن�صي ا
غلني يف اإكرام ال�صهداء بالطرق �صياأتي نعلن به ا
أننا
م
نت�ص
أحد ما اأن يدعوهم
رون.
املعتادة :تنحوا قليالً
،
و
ا
أف�
صحوا
ا
«ا
ملجال لليوم الذي ي
حلال»
نتظر
ال
ونه،
ف
�صبت
1
لعله ا ٍآت.
 2015/11/2م 9
�صفر  1437هـ
رئي�صة التحرير

انتق

2

اإذا
�صاألك الفي�صبوك
عن حالك يف
القد�س فال جتب

6

ثالثة اأ�
العلم صقاء اأطباء طلبوا
يف
ال�صني فوجدوه

طني،
جل�س الو لثلثة
اليــة للم الطارئ جلان
كثرية.
تق
عن اأ�ضياء
دورة ان النعقاد لنتقالية ميني
بع�ضهن
يف
ل
حدثن ل
راح عقد وت�صتمر الدورة ا ــال ال�ص ورات
مفتوحة،
عيدات يت
ذه
ـد
وت كلها
فــان اق ف ايلول طلق يف ه جنة ادخ ــات للـ واده
ضاء �ض
نة.
ــك البي
ود
ا�صية،
ى مــ
ــا بل نتخاب
�ص
تن
نت
�ض و�أ�س ـة .وكانت الن� ية اأ�ضوار املدي و�ضبابي
و
ه
ق علــ
ل�صي ورة م
ا
ينيني بني
ضت�ضع ًرا،
قيـ
بي
حما
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ضط
دورة
·
فيلم �أ �ضاءة وحقي وؤولني عن ضائدًا وم�
فل�
ا
ا
م�
ن
أك
�صي
غــري
ويفكران
.1
حن ال
جلنـ
فت
كــ
خ
م�ض
نت م
لأمان �
· تب هذه ا
ًا ،حتملنا ن متحابان
ام ال�صا نة ت �صهــر او مبهمات مي يــة ،و طنــي عام  996لنظــام ،لثــة
لزا
فواني�س ،وكا ئك الذين كانوا ود .كان ا
وية
زه
ً،
ال
ني
ا
ضابق
ج
زك
تب
لو
ظــ
ان جمي
هما
ران معالي
ال
تى يهــ
ول
مــن الن ـر يف الل عوة ا حمــددة ب او الت يثــاق ا ال�صهرية س عليه يف س بعــد ث ب�صاط
كما العادة � أبناء عم ،و الذي ك
· الغ احلال يف الحت ابة عن رئي
وحمل الأطفال نهم ،حتى اأ �س ول ح
�صة
�ــ
لم
غـ
ة
ال
ا
�س
ن
�ــ
الت
ال
هما
ب)
ــا
رق
جل
لد
تح
وا
�ختفاء �لنميمة و�أ�شياء �أخرى
ان بالأم
بدا
يف من
عجز
مشا
لنتخ جلنــة ل كلينتو من�صو ــا امل �صحب يمينية
وارع،
يغادر اأحد م ول ل�ضو
التحرير
قــرة ( لء ال�ص مــاء يف ا ن هل
ليلتهــا احلاف و�ضبيــة قيل اإنهما يعي�ض
· أت احلال جريدة فال بنف�صها .هل رير نبال ث
با
ود فيه
طقــة "بئر املي"
و
وي
عة
واب
ح
الق
ضة
ري
ال
�ضياطني
ملــ
ف
ة،
لك
ريبة
تة،
�ص
ئي�
ال
خرجنا لل�ض ها ،ومل
جت
وق
ني،
غــ
من
1
ب
�ضاب
ثليهم،
ص
ر
حما�س.
�صــة
بال
ادة 4
اإذا ا�ســتيقظت �ســباحً ا ،ووجدت كل ال�ســعوب حتظى ب�ســيء من احلرية اإل نحن؛ فقل �ســحقًا .واإذا نظرت اإىل العامل ،وراأيت اليابان مت�سي لالأمام
ملقبلــ يف م
خر
حــزا
�صتعقد
ادة بوع ،و ظام،
يعــ لميــ
قايل
التي رز
حافظت
بلدة عرابــة ج
و"املزروعــة" ب
ــة الهالل ،و خرجوا ليلت طر حمدق؛ ل فرق بينهما .وباملنا�ضبة ،أيتهما هناك :ول من
اجلارة النمامة ،اأو هكذا كانت تدعى قبل �شــنوات ،ت�شــعر بامللل يف زمانها :اآب  ،2015ومكانها :جباليا غزة .تذمرت قائلة :يا له من زمن؛ �شابقاً،
جمامالت ،و
هذه اجلري
احلال ع
قت بغالم
امــا املــ ل�صــة خا خذ بها كم عد ا�ص ة يف الن هم ا مل�صطوبة طنــي انت ذا اردمت ،س ال�ص مثيــل لل علــى مم مل�صــار
نوب مدينة جنني،
ؤي
ل
ك ،مل ي
حقــل األغــام مــن
من فتح
ا
�ضفحة
والعربان اإىل الوراء؛ فقل �سحقًا .واإذا راأيت طف ًال اأمريكيًّا �سمينًا واآخر �سوماليًّا ممحوقًا؛ فقل �سحقًا.
حــد بخ
خ
ف
ب
�
· كانت اإدارة ا لى التحليل ال�صي انتهت جريدة جتا دة مهرجانا ً خطابي ً قبل اأيام.
متــت رو نوا هنا
قبل اجلي�ــس اال
والغريب اأنحاكمًا وحمكو ًما .أجمل اأنني قد ر ليهود ول
جنتمع باب دار اأم ح�شن ،اأو يف مطبخ مي�شون ،ونت�شلى -ق�شدها ننم ،-اأما الآن ،فال ت�شلية بال "وات�س اآب"" .وما العمل؟" .تت�شاءل.
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�صرت البلدة عد
د
ًا
�صحــة مت حريــر ،ج ادة مت ال الوطني  32مــاد رب" على هل ا جمل�ــس و �صموهــا ا بخ�صو يــوخ الت الداخلي حــول اكنا واما
شرة
من
ا
لآباء كا
ا
ا�ص
ومل ي�ضعر اأ خارجه،
أبن
مل
جلام
ل
ب
أردين عــام 1965؛
ي،
ائها،
ا
واإذا نظرت اإىل اجلامعات ،ومل تر بني �سفوفها الأوىل ا�سمًا عربيًّا؛ فقل �سحقًا .واإذا نظرت اإىل العراق ،وراأيتها عِ لْجة؛ فقل �سحقًا.
ا
عة
صل
عد
امل
واأ
ني ل من
اك
مل
و�ص لتفاق لــذات طوبة
ه،
س
العا
نــ
عب،
وا
ملــ
لأنها ا
يت�شاءل امل�شوؤول عنا -كائناً من يكون :قائداً ،اأو زعيماً ،اأو مديراً.
ومثلها التي
انتقاليــة قول كلمت م�صني
ومــا زالــت ال�صــلطة الوطنية �صيب اآخرون با
ة
جتمع ،لك
وا ـت ليلــة اأمان ،ني البيت و كومة اأو اأن هن جمل ،بل اأج �ضا خائف
امل�ص
على حق
كل ع�صرة اأعد ظمــة الت هــذه ا ـد املجل� مــن ا� ق و"نط لل�ص
جلري
مــع ا
ف
ل
نها
دة
عن
ت
ا
خل
تن
ة
دما
واإذا نظرت اإىل �سوريا واليمن ،ومل تر فيهما اإل الرعب؛ فقل �سحقًا .واإذا نظرت اإىل الفن ومل جتدنا؛ فقل �سحقًا.
ل
أ
ـة
جح ب
ن
إعاقات متعددة،
ملن
قــ
لنم
اد
ت
ة،
اد؟
كانـ
تقد
لي
بادالئــر
قـ
ح
اف
ً وا
�
لي
التاأكيد
أم�س كنا نعي�س الواقع.
لتنفيذيــ رئي�س لع �صغريتا اىل التو التاريخيـ متر�س اآمن
وغريها من حقول االألغام .بــذل جهــودًا لتن
ا�صهــر ت ذرائــع ائهــم الو وطنيــة يــد املــو لنــا ال
ال�ضتائر تتاأر ضبــان اأن هنــاك داد وغزة اأول ضغار ،وب
صغطت كي ي�صنع وذج ،لي�س للطلبة �صلطاته ا
ل�ص
يا�
ب
واإذا نظرت اإىل الثقافة ،ومل جتدنا؛ فقل �سحقًا .واإذا نظرت اإىل الريموك ،ومل ترنا؛ فقل �سحقًا.
ىل
ة
ع
ة
ـة
ا
ط
حت
ال
لة
ظيف هــذه املنطقة
و
ـو
غــ
صية
ا
ن
ا
ف
ـر
حل�
فتح
ترتي
ينيني ال�
يـ
ع
زنكنة..
وب
خلـ
ن
لجبل
ُحاكم،يلـوـونلُحكم ،ونَعدِم ،ونُعدم بالفرتا�س.
وان ق
عيةوفقـ اد الداع حياء املظ �صيا�صية عادة
لطلبة جريدة احل ح�صب ،بل
فن
مل يكــن يف ا وت وعمــان الفل�ضط
مــن �صاريــة با ن لكــم ني ،فاما ا خيــار ي دين.الآن نصــف ا
تماادة
"احلــال" تابعت
ل
م
اء
ال
حقل
ل�
ال�سمري "نا" يف كل ما ورد يعود علينا نحن الفل�سطينيني املتفل�سفني ال�سلبيني العاجزين عن فعل اأي �سيء اإل القول ..ف�سحقًا.
ا
ال
وا
يف
ها
و
ملو
م
ل
صح
ألغام
ري
ا
ع
لق
ه
من
�ضحافة
صديد
ي
صادةية .لثقافة ريخية
ا ت�
عراقية
أ�شلصموالفرتا�س ،اختفت النميمة والفزعة والثورة ،وكثري من الأفعال التي يجب اأن تُفعل.
ومانت�بني اتهلي ا�
رابة ،والتقت
والي ورة ت�صمــ ع املحتلــ طــرح اي كا منذ عق يف م
ب ال�
رام اهلل وبــ جناب الكثري من الغد.
هــذا امللــف،
ال .وجنح هذا ،ل افة يف تكالفــبلد
ب�صككلكل عند يف اعــاد ياة وال
ال
الذي
هم
ب
ال
تا
ت
ر
ا
ين
أ�
ىل
ح
جهات واأفرادًا
بــذل
ن
ري
هـ
ذا
ي
مــ
لف
نــ
«ا
ج
صــ
س.
صة
ا
إ
تــ
ا
إ
و
و
كن
ود
ًا
همهم
و
14
نه
يه ،جزع
�ضيدلة
هــود
ام
ا
غ�
فر�
ام .حل
اج
بدعم ك هل
رئي�شة التحرير
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رئي�سة التحرير
امللف
تاريخــي ئــل لهــا ا صرائيل و طنــي يفت اجلل�صة صتحق هذا �صرنا
بالزو ميعا اإل
من ومعا ت من ا خ�صر
لتنظيفه ،وثمــة و
من ال
بري
تقالــة وال يــة" ،لك حيح
»  -الأرب
م  7رم
نهاية هذا العام.
ال
ق
دا
هربنا ج
حرتافي ي ون
�صــم ال وا
عــود باإغالق هذا
يذ
�ص
2015/6
عاء 2/11
قــرح ب جنحت ا� جمل�ــس و ول ،تغل خية ل ت� تف�صري ي نق�صام
ف
ا حيل �صن خل
ح بال�ص يف التنف نقطة ،م�صر
مديــر اإدارة ا
�ضياحة
2015/م ا
عاء /24
دا ني .ي؟
ن قتها و ـة او نون الأ التاري هــذا ال حف ا
مد
لعمليــات باملركز
عن
� 16سفحة
� 16شفحة
«احلال » اخلمي�ص  2015/4/16م  27جمادى الآخرة  1436هـ
«احلال»لة الأربعاء  2015/8/12م � 27شوال  1436هـ
ملوافق 22
ن مواد نظام ال�صيا�ص يف التلويــ والرفاق اىل اقرب ار�صيــه ،حتب
ل» الأرب
منوذج لل
اغل انتقاليـ �صف كا للحظة طاملا ان طنــا يف
الفل�صــطيني لالأل
الداخليــة ا
ير مركز ت
وننا عارفحــقح خـ ة
«احلا
ربيع الثاين
تعرف �ضيئًا اأريحا؟
ن عن
د .خل �صحافة ا
نا
ة
نت
االأردن ملقدم عي�صــى غنيمات اأ�صــار يف غــام التابع لوزارة
ي،
ويـو ال�صيارة مــون مع قطــر ل عنية
ني و
طوير ال
1436هـ
الم�صال– مازن ة وا
بجنو
قد�س و
هل
جلريئة
دور لــق يف م تقولوا ا ال�صيا�ص تارك
جال يــادة
يل
�صــا� ،صت م
يدع
إع ل
حديث
ه
�صــلمت
لـ"ا
ل
اد
ج
ال�ص
ـو
ند
مث
ام
ــلطة
صه
حلــال"
غ
�ص
ار
س،
ي
بـ
ا
ال
ق
اي
ل
ال
ي-
إىل
ب
ا
وي
لي
ا
�صيا�ص
هــ
عةال
عك�
� 7000سيارة فل�صــ
و
ن
لبدو يف
غزة..ية ال ي�
يــ
حكوميةطينية بعد
لل�شــيارات بنابل�ــس ..حلــول
كيف يختار
ني�سان �سهر اخلمي�ص..
أن مواطن يتجنب دفع الك�سفية..
رئي�س ا
بطعمصــري ايــران تفعل
مع ترهل "يف بم�صوؤ
امل�شــبقعيو مود.
ريزوليت
ومهمتها ،والتجر عــد ال
الدفــع الز �صيو
عــدادات دافــع
طا
جل
زراعةرئ ح�
 4اآلف مواطــن يف قراوة بني زيــد يدفعون ثمن الهواء حقــول األغــام
ت�ستنزفمطالبتها
ا
ن
خ
ف
من
ام
ا
أ
ملــا
ـو
رائط
ط،
ري
ن
كــ
كا
و
�صــل
عة
حم
ل�ص
ن
ال
بلـ
ور
16
مــ
�ض
ن
نت
ــبعة
ئا
التقا
س فق
و�صي هــاد و
ائلة الأ
عو
املواطنني ازمة
اخلوف ينا ت يف
يعفيــه م عربــي
حقــال واأن حقل
وح�شادد حما�
قول �صي ل ي�صتق رات،
املتــواز ــا من
احلقــول ا
ـوع
وامل�صــوؤ جريــدة ا
املا ّر يف �شبكة املياه
املوت
ال�سحايف ما يكتبه؟
موا�سم للبهجة والفرح
و�سيدلية ت�ست�سهل البيع
لتــي ماليني ال�سواقل
ع�سرات
حمروقاتاألغام
لالكتظاظ رغمجل
تذمرذا متوق وفك
را
ن
بطعم ت
ل يــم ال
حمين
حلال م�
مل ت�صــلم االأردن خريطة له تو عرابة من �صــمن
ذا ال�صبـ ظامهــا ،ا ر .هــ
دواء جلرح ع الرفاعي
صية،
�صفوالمــا �صطني يف ردوغانية لمــريكا جدول الزيا ت يف
وي
لأن ت ولة الرزينة يف اآن .صدر فخار
�صــح
ح
لقل  16ك حة فل
ول
املوجودة فيه وع
ان اإيا�س
�صعبة .صتزايد هــ طحن ع عن ال�صج ظة ال�صيا� كزي .ينيون
جلامعــة
�صــ
ا تفعــل ذلــ بل تــرى كيــا ال حريــر ،ا �صح من لتي جن عمار
طبيعــة االألغام
ددها .واأو�صــح
ملر
املر� بح جريدة طال وقد ازداد اإعجابي بريزيت،
ل عزاء بال�ضرط
ا
تر
ا
لت
لالألغــام اإذا
اأن ال علم لدى ا
حما�ــس � تــي طاملا لتنزيــل لنية اللح عي وا ـر الثمان ون يف
لرئي�ــس عبا�س ،و منظمــة ا هــذا وا �صيا�صته بجدول جتماع
بو�صفها مثالً
بية بال
كانت اإ�صــرائيل
املري�س
�صخ�
صد ،للم
ملركز الفل�صــطيني
ري
كـ
ال
ا
ا طبع ب �ــس و ورهم له حباط متخــم ذا ال
ملنظمــة ن عرابي ما من عق ت الت�ص "� ،صيتذ  ،19وتر كروا
االحتالل دائما ينفي اأي متلــك خرائط لتلك
حافظة على مهني كامل؛ يكتبها ويحر صــيا ً بها منذ فتحت واأمنوذجــا ً
احلق
ل
ــول،
ل
ل�
ئل
ه
م
6
و
تذ
ما
يل
ما
ا
نو
ال
ظه
تها
يربر
ها
�صلة
صا
ؤكدا اأن
ح
ب
ـد يكو فرح حت لفك اأز س انتقــا العــام  ٨ف ،لكن لنظام
رها وي�صممها الط �صفحاتها للطلبة ،صحافة اجلر
ع�صرة
يف ملــف يديرون حمركات ح والف� نه ل
وقــال اإن االحتــالل االإ يبيةلهعنبتلك احلقول.
ومتيّزها.
يئة
صي
قـ
�ــ
هد
خل
ا
بل
�
لك
وا
كل
فت
جمل
مت
لبة
ب
ظمة ق
ود لل
نــا،
�صع هوم ،و
نيني
اأن
ول اأ
ة تدر
ال�صع
�صــرائيلي ظل
ـل
..
قد
الطابق واغر
مة "
عميقة
ع
ن كتب طي
من
عرابــة وغــريه من ور
ف�صهم ،بينما يلعب زال اأتطلع
رئي�ص يل ت�صغـ وليــا ،و ذا مف
قــولوكيف يعمــلس .علــى اإزالة ا
�ص
�ضليم؟" فة غري
"الوطني" مــن كل نتقايل لل ليعة ل ت باب الذي ـل وفل�ص خي،
كل ه
�صرين اىل مــلء ال ولي�س
ائ
الألغــام من حقل
غري مهنية ،زيت يف داحلح ًّرا ،يف الو ياأ�
التاري
ي وثقا
خافــون س ال
ل�س ط وال�ص العقـ
روادها د
ابق ع يلة ،و
ا�صر �صرتهــا د ادة..
�صــفة الغربية
ا
عة بري
ي
ور
ا
أ
رء
فقد
أكرث
ب
طن
�ــ
ج
اقت
من
ن ذك
س
ل
م.
ي
ني
ملــ
�صــر
ع
صت
ص�
جل
مــرة
مل
من
حو
قي
ط
حــ
ته
لو
تق
ب
ي�س ا تنن ت
ا
باآلية
تالل ،و
حما يف ال
ظيفها
ي�ص جام
افيا من ال غر امل�ص لتحــرر ا خا�صرة لن � منكــم ،امل حلالية من يــل املوؤ� ني ومنفت اأه ًل للت يف مرحل لت،
مشارقة ونه د
لي�ص �ســعبًا علــى التعليم العايل اأن ي�ســاأل عن قوائــم اجلامعيني يف
يف �ســوريا ،ول يف زمــن حكومــة احلمــد اهلل التــي تقول راأيهــا يف اأزمة
تطيع
صالح ف ع
عــب
ــع الح
ا�صو على اإزالة االألغام
وا
قا
جل
ب
صة"،
الفلي�صطي رد
الإعــوالم نا كي
�ضرة م
تخدامها" �صده م الظاهرة حتى ال
نيون .11
طبعة ا وىل وا �صتثنائي ود وكانوا �صتة عقود ــا ال�صت لول،
�ص ت�صرع .قوطا ا�ص مــلأ ال�ص ل�صمان ا عال حر خا�
الريموك ويغطي الأق�ساط.
الريموك كما تقوله جبهة التحرير الفل�سطينية؛ ت�سامنيات و�سعارات
أ�صـمو
غــري مبا
طوير
ـاف :اكحلم
دعتياطاإ�صــ  5اإىل
�سلي
عل
ال
ل
يه
ا
"
ـق
�ص
ني.
�ص
ع
ا
لن
مل
وا
على ما يبدو.
ا
جلم
ف
قيـ
ـة
�ص
ف
ي
نذ
ل
مي
ا
صة
ت
ـل
قة
ر،
ال ًيا ،ت من
ل�س
نــ
حت
جل�صـ
كلرائيل
قلي
حلقولخالمتد
م
جتمد صيا�صــ مهور
ري
ور
و
جـ
ل�
�سباحاأن ا
كا�صح
وم�سطلحات راأي عام ل تقلي بي�سة واحدة لطفل جائع يف املخيم.
لي�ص �ســعبًا على وزارة العمل اأن ت�ســيف جي�ــص البطالة يف املخيم
حقلنيقاًا ع
وملنظمة التحرير حتليالت ومواقف كثرية :مع النظام �ســد داع�ص
من�سلم
جديدة يف
نافذته على
الريموكحامع
خميم
مركز الأخبايفتح
ـم ال� ن كج
اجل ك ،كــم كا ك�صرهم ا ن ما زلنا قالية،
�صن�ص دنــا املج يف ميثاق ري المــ كلمة
تــدار بط طاء دوليني واإ ـت حما�ــس يف رب ذلــك
لنبيالا
درجةتنظيفها
إل
صف
ال
يا�س
ا
ـة
ال
يف
بل
�
ا
أ
قل
ل
هـ
ً
ي
بـ
ح
ألغام
وم
كهرباء
نــذا
لنت
ونح
كتا جميل
ذا عق غــرية وت�صغ تف�صري
�ضيعتــ
حلكم
جنحـ
الل و�ض
ىل ق
مل
در
ي ،ن
�س اأن
ومنها
ج
قيليةولالذي
املجازر ،ليف
على جي�ص البطالة هنا.
لي�ص �ســعبًا اأن تفتح وزارة الداخلية ق�ســمًا لإ�ســدار جوازات �سفر
أحيانــا ،ومــع الوقوف على م�ســافة واحدة كثريًا ،ونــداءات لالأمم
ا
احتهكبة نية ،ول
190حبــق ول روايات،
كتابتبلغ م�ص
ا
ت ال
�ص
ي ،و
ي،
كم من اله وم�صا ية اآ �صطارا" ،فعلوها الــدورة ا نتــاج م�ص ال�صا�ص دورة او نق�صام
منفعلني ،ول 65
علىملو0اد لغم ح
لأوىل على حما فيما خ ضــاف :اإذا مــا ـي والوطنــي جودها.
الوطن هذه ا
ك�صبكا
مهمــة الوظيف �صا�صــ
قل
صــر
قطعة قطعة .دومنا ويحتوي
" لوها ..نــي-
لي�ص �ســعبًا على وزير ال�ســحة زيارة دم�ســق والتاأكــد من الطعوم
موؤقتة للمنكوبني الفارين.
عو
ادة ا لنظام �ــس يف اء ال
املتحدة للتدخل ،ول يد عليا يف امل�ســوؤولية عن م�ســري اأكرث من مئة
طاتاملوت
ل�صــلأكلها
�صــب االتي يا
ربطة خبز يف الأحياء
أ�
ها
مًا من و
�ضـ
"ا
قراأوا ال�
قاتلة،
حــرر ام ال
حتىصلطة ا
واقع
يون ،د ن ،انتم ب� لم مــع كل عام.
االأردنية ،حيث
ي .واأ�ضــاف :ير للقيام بدور �ضار ،واجنازهــا ال�ضيا  22عا
وفع �ــس الوط على اعــ ن روح ا باحل�ص لكم انهــ لوها.
ا
التحليــالتلفل�صطينية
علــىن�صحت
ذكر
لت
لنظــ
ال
ار
والأدوية وال�سيدليات.
لي�ــص �ســعبًا اأن تعلــن وزارة اخلارجيــة الطــوارئ الدبلوما�ســية
بعدم بذل
طة بعد
رائيل
ألف فل�سطيني هم من بقوا يف املخيم ينتظرون اأن تن�سب لهم دورية
النظــام اإ�ص ا
تنتهــي؛جهدفاملح�ســوبون
الفل�ســطينية ل
يــني تتيــح ط افع
م
س
كنها ت.
نها ،وعن اأ�صوا
ا قهاء ا
اء الي�ص مل�صتقلــو هــذا الــك يف ال�صاأن او يف
�سلطة
يات من
لكن بعد
�ضــرك وطن ملنظمة التحر مار ورفع احل تها مع اإ بة لل�ضل
وال�سيفراتبتنظيفه كونه
ال�ســوريبدء ا
املجل النا�ــ ية بل لم
�صغرية ل ملخيما هم م
مل يي
 ..فق
دق
�ســكلوا وزارة للمهجرين يف اأقرب تعديل وزاري .هذا ممكن ومقبول
ل�ستقبال اأفواج اللجوء ال�سيا�سي ،لي�ص يف اأوروبا بل يف كل العامل.
ملركز الفل�ص
لإع
�ضر
�ضالة
داع�ص امل�سانق وترفع عليهم ال�سيوف اإذا رف�سوا املبايعة.
خاليًايكون
لياتتقول اإنه يجب اأن
الرتتيبات
يقبلون اأن
حمادثا
من االألغام
اد
ا
ف عبث �ل ـس بهــذه
ويعمــل �صت خيال خال ال�ص ملــادة  31معكم
ف فيدنا .ها الأ�ص تــم ايها ا جلمهــور بة وكلم ن املحتل حدة.
هنا وهنا
ك
 700لغم حتى اإعداد طيني بعم التن
ن هموم ملدمرة يف هم واأجد ر ،واأحلم اآخر.
قا
توجه ر هدنة واإعادة ا �ضهــا يف
ط
ا�ـ
لي
ظيف
ا
ي
ن
إي
ان
مو
أي
غل
اد
فيه
�
ت،
حم
لو
كو
ا
ا
ة
ض:
و
وجد
على الأغلب.
لي�ص �سعبًا اأن تذيل احلكومة خرب اجتماعها ال�سبوعي بتخ�سي�ص
وا
ـول
عــن
ري
وقطــر وتركيا ،يف اإطــار التكتيكاتاأكرث منثــم اإن عقــل اإدارة الأزمات ل ي�ســتدعي �ســوى ا�ســمني فل�ســطينيني،
كر
يف ا
هــا بنف
اأن
و�صن
يف امللف
ــا
يــة و نيني،
ر،
ا�
حبة ،وع جلرذان ا جر اآباوؤ واقع م حني و و�صلهم املخيــم منطقة نفوذ هذا الت
ـث مــع
لل�ســعوديةقرير.
نب
مار".
يتعلــق بال ود نف�ض
ال
الف ن�صكت النتخاب علوها
�ضطينية
ا�صكت القي�صــ نــا� ،صيقـ طيني كث مواطن كة وقو �صطي
ر�سالة حم الرميــاوي اإىل ح�ضور ًا
ديـ
ث
لتي ه وا عن �صط بني ـد اأن
ل
أ
واب
ل تقولــوا هــذا تف�ســيل للفل�ســطيني علــى اأخيــه ال�ســوري .قدمــوا
ملبغ مايل لإدارة احتياجات املخيم.
اأن تقــ
وا
�ص
الدكتور الغا والدكتور جمدلين ،وكالهما عجز يف ال�ســنوات ال�سابقة
داع�ص.
يعرفون
الفل�سطينيني
ودع
املرحلية.
وا
فل
ها
ىل
ـد
ى
تة
لفل
ة ..اف
يا
ت اإعادة الإع اأ�ضــار يف ح تف�ضيل
املحلــل
" ،بعـ
اعتبار
قـ
ت فل ـول اي متما�ص حن ال
ا
الأكرث
قة
تب
ا
بــدل
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أن القيــادة ا كاذب ول
يِ
علــ ـم اح بي
ما
لو�صــول صل غز
نظير مجلي
هو
هلنا يف
ال�صاع عن البلد ندهم .ك تلعها املتو حلال
ل�س مل
اخلدمات لالثنني اإذا التب�ص الأمر.
لي�ــص �ســعبًا اأن يلتقــي املالكي بان كــي مون لالتفاق على م�ســاعفة
".
واأ�ضــار جعلت نف�ضهــا للرتاجع عــن مفادها
املح�ســوبون على ميــني الثورة ال�ســورية وما تبقى مــن جي�ص حر
عن حماية الن�ساء والطفال ،وكانت �سلية ر�سا�ص من اأحد م�سلحي
ا
تقودكـ قلى يف صة �صيقـ �صمــة� ،صربنا ن ائد.
وم�ضتلز الء الرميــاو ملفاو�ضــات ول بنود
ع
ا اء ف�
يف "ا
اب
ر�ضالة
الحتالل عــاء حما�ــس ل" :الدعاء حكومة
إعالم م
عــ
فع م�ضر
جــوء لأ ئ لهم
خلطوة
ح
وانه
ندورة ت س اجلل� غري مه ة ،وهذا اأمام الق ــاع املج عزام
حتدثوا ال�صعب قها ،ولو صوريــا
ري
ال
قــا
اة
ل تقولــوا اإن هــذا يعفــي الأونروا من م�ســوؤولياتها ،اأنقــذوا النا�ص
اخلدمات يف ظل الأزمة.
اد
مل
القيادة العامة اأو فتح النتفا�سة ،كافية لتمزيق كل مبادراتهم.
يدعون اأن �ســباب حما�ص يقودون اأكناف بيت املقد�ص �ســد داع�ص،
ض
�ض
املحلــل اإىل اأن اإطار ا عنه �ضابق ًا واإعادة
ا
حي
لل
د
ـم
ط
ة
ول
ة،
ع
تم
و
ل
ف�
ب
إي
ع�شــرع
ي ،مــا
العــدد يف دي
يــاد
ليـ
بث ب
يد ا
حتقي ن و�
من عطــ ّل
ح�ضار غز
وحــ
وي�شطبــون قطاعجةغــزة كجزء
�شنــوات.
املخابــرات
يكــون مفاجئًــا اأن ن�شمــع يف القريــب ،اأن جهــاز
ش لــن
ل،
ج
غ�شــون رك
ن
خطوات
ح بعد ا وتها �صا عد اأن
حلديث
م
امليناء،
عو
ري
التع مكانية يف لبنا
ب
وعلــى يف :نريد ق جمات نق ة ،ول ن �صــور ا س م�صعــ لتخري
ف
الإقليم ابية ،فهي تر طينية عــن الع ضل قيام
واأعيدوا اخلدمة للوكالة.
لي�ص �ســعبًا اأن ت�ســافر وزيرة الرتبية لتتاأكد من اأن تدري�ص الأولد
و
"احلــال" ملــا مت ا
ب
ضل
يف
ود
ة"
وينفــون اأن جمموعــات خلالد م�ســعل هــي اأول من وطنت عنا�ســر
ول عالقــة للحكومة بالو�ســع ،ل علــى زمن فيا�ص الــذي اأدار الأزمة
ب
بي
ضة
ـز
نه
ـق
ف�
ب
جــ
ضح
نـ
ه
حل
ت
ضبــ
علـ
واأ
ره
مــن الدولــةري
الفل�شطينيــة ،حيثفاو�
ت�شورهــم التو�شل اىل
ال�شرائيليــة �شيعلــن عن "فك لغز" العمليــة الرهابية الرهيبة،
حقو
ثمن ف�
ل�
و
من اإ هلنــا
ـي ذاتها
ميكــن يف�صع ا
حلركــة
ف ،وعن ال يبلل عتبا در يل
حركــة اإ لطــة الفل�ض ر ،ودفع
تــب اأ
املنــا "نكب�صها" لذاتي بح الدعوة صائــب
وا�ضتكمال وؤقتة" فيما يت �ضائــع ،يف ظــل نة بهم � �ضا�س لــه من ا حما�ــس ذاتها ،قطاع هـ
فقط اأنقذوا النا�ص من �سيوف داع�ص وبراميل النظام.
الالجئني ي�سري ب�سكل ح�سن.
مبنيــةمة لو
الن�سرة داخل �سقق املخيم.
اإذاعيًّــا ،ول على زمــن احلكومة املقالة التي باركــت النهو�ص الديني
عني
�ض
كق
ت
أمد.
ل
ا
طويلــة
هدنــة
علــى
أنــه،
ا
ب�ش
حما�ــس
مــع
ت�شويــة
دواب�شة
�شعد
عائلة
إحراق
ا
ور�شــد
تعمد
�شبق
عن
فيها
مت
التــي
امل
�ضا
يك
عا
عــن ال
ف ال
ور � حا�ص
حتى النقد ا مييــل
يد احل
تنحــر منطقة ـروا،
يف
ب ال�ضيا�ضــي مكتوب
رة اإعالن
الهدنــة " وان�ضيــاب الب ـن مت ال�ضت منهج اأ وافق يف غزة حل�ضــار
تبقــيكتالقطاععات
بتوق وت�ضد
يقتتلون لأهل
هاجـ
هال الزهيري
فهــذهن اإ
ع
كتــ
وع
ها.
الذيـ
ا�ــس يف
يف
الت
خــارج ال�شورة .وت�شقــط �شكانه من
الهدنة ان الد يف �صا
الدينيةر�س ــا اأ
لرفــع ا
ر،
أربعــة نفو�شها .في�شوقــون املتهمني مــن ذوي القبعات منا
�صــداأ ول اأطفال يف اأو ي
لقاء ل
ن
ع�ضــو امل ود اأي م�ضر ال اإن كل
القطــاع وفاق بوظيفت هلل اإىل �ضــرو اع عاجل
هو
ارف باحج
الإعمــا الأوروبيني هدئة وتغيريها رافعة
القيــادة
وعن عملوا
حلــل :مب د ،ومبــا واننا
لت
حني الذي خرية
"الكيبا"اوي
ـى
جــ
ــد ا
�ضــي �ضالــح حما�س
ال
كل
فيبقى احلديث عن  2.8مليون فل�شطيني يف ال�شفة
واللحى ال�شوداء وال�شقراء ،اىل املحاكم.
ـاء
اأن ي
ا،
الح�شائيات.ح،
كامل�صل قاط اأ
وقــد نفـ ــو مرزوق و بالهدنــة ،وق يطرحه
حكومة ك ،لفــت عب ـن عقــد اجتمــ يتخــذ
ا صــل بعــ ى �صل
وز
رغــم
�صيف
الو�ضطـ م�ضر عن الت إىل اتفاق ي�ضــ بع�س
�صوري واحد:
ا
يتعلق
اإىل ن
أل
تمع ما
ــر كــي
أمــام ذلــ
حما�س
اأي�ضاً .املحلــل ال�ضيا تاهل وتا رة مــع
فهــذه م�شلحة ما بعدها م�شلحة حلكومة بنيامني نتنياهو ،لي�س تر� ـد التق
رية،
�س
عـ
اأن عدد املقد�ص
ـي
صت
ا
خب
أ�شا�شية
ا
أداة
ا
ك
ال�شتيطــاين
امل�شروع
عر�س
ويحاولون
الغربيــة.
ــيني
خلـ
ول
ــة
حما
ال
ار
ن�
بو طه
حما�س اأب ظة فيما
ل
ـم
يني
ع،
�ضــ
ت
ري
ذيــن
نقلون
م
ت التــي
ني
ية و
�ضــ
حلـ عليهم .وم كب تتحو
وا
قت فيــه
عد
اأمل؛
ـح
طا
تح
ضط
واإدخال
مروا
إباء أ
طويلة الأمد ب موؤخ ًرا،
واأو�ضـ "احلال" ،اأن غــري املبا ية على
ن شبهة ا لأن قلبــه حمــروق علــى العائلة املحروقــة ،ولي�س لأنــه ل ينام الحيفمـ�شــد اخلطــر الدميغــرايف .فكلمــا زاد عــدد كما ن
انخف�شتي
يــادة الفل� ملنظمــة ال تطــورا
ن هم
طارق برغوث ،و
حتــى اللح ترى �ضفو لقادمــة اإىل الق ـق ب او�ــس ،والو الذي حق
التي
االحتــالل االإ�صــرا
ـار
بحاالت اعتقــال
ن،
اليهــود،
س
نادي
ئيلي
ا
�ضـ
على
ال
أ
�
ن
نا
يد
إل
مع
هــا
منــذ
�ض
عو
الق
�صري
ي
د،
ب
ا
أ
ال
ع
لتف
علـ
حل
فر
ـدود
التي
يف لب
دون
قيــاد
و
داية
ـي ا
طة اأن يد
يوفر
ــل
0
دا
ا
فيمــا يت
لذات
برفع ا
االإد
ملقاومة.
ى ذات
وع "التهدئة" جهة الإعــالم ونــوت"
حديــث يف مفاو�ضات قانونية و�ضيا م�ضاكل
بــوا لنا احلـ
وات�شعته،
ية
العــام اجلاري
 198مقد�صــيًّا،
حل�ضــار غزة ،يتعلــق
قــوةدم الأع اأهلن
ن�شبــة الفل�شطينيــني .وكلمــا زادت
يةقلقا على العدالة والقانون ،بل لأن اجلرمية الرهيبة ت�شع
الليــل
مفيد احلاج ،اأما موؤ�ص�صــة ال�ص حمامياً واحداً اأي�صاً
لالإطــار ال ؤو ًل عــن جمم �س ال�ضل
راي وفر�س كف
الأحاديث حتــاد الأوروبـ اأملانيــا
امل�شتوطنــنيــا عي�صون
ال
بلــغ
ً
ا
منهــا
ق
االت
وا
كت
ّ
ا
و
ل
الح
ن.
ضر
قف
ــل
وهو
ت اأحر
رابة
رة
ح
قا
885
مالية
ا
أ
شب
مو
ت
ضائ
حماية �ض
زم
مــا
�ضــو
لوة،
مل خطو
حالة
خارجيــة
رئي
ل ،ويف
ــمري
"ما
ف�
ً ليتخذ
فــود ال
خميماحلــوللذاي ي
حوار ًا
ي�ضــل اإىل تهمي�س
عــاد م� اإ�ضرائيــل اإىل يديعــو
إنت
هة ..إ
مثلل ال الذي
احل
وبحثوا عن
الفل�شطينيون
م�شاريعهــم ،يئ�ــس
ا�شرائيــل يف خانــة غري مريحة دوليا .فقــد حاولت هذه احلكومة
االن�صــان غري ا
منزيل واإبعاد عن االأق�صى امل عالية وغرامات و�ص
موقفــ ًا م �ضية ،وعلى قاد فــورا
لل الل يح
أخرى،ما طا
اج
الأهــداف في بناء ،و
عا
املا�صــي ،حتى اإعداد هــذا التق اعتقال منذ منت�
غ�ضب
يعني حلوالً ج
لرعاية االأ�صرى
حلا
قد
ي
ــر
ب
و
روط
غــزة و
صــف
ــل
ا
ن
وح
حلكوم
"
زئية
ا
أ
ح
ر
دة
ني
زي
ضع
ة،
س
ت
ظ
م
يــة،
قوق
حب�س
ــة
يلول
ي
ف
وغري
جُ
نيــ
و
ا
ال�
حت
ؤ�
ط
اين يف
صا
ربر
مواد ال
حيف
ـط بالق
بارك
مبــادرة
أكرثيةمناليهودية�ص اطأواءالرحيلالبو
�ضرائيل
عي لالنع
حما�ــس"
سرك و
ال�ضرخ
طي
ي
ال
تخ�ــس
رير؛ ا
عنه ،مه الوطن ادقة
كافية حتى ن
حممود.
توفر حماميــاً بد
حد تعبريه.
ن طروادة طم�ــس الق�شيــة الفل�شطينيــة حتت رمــال ال�شحــراء ،واأ�شغلت
حتيـ
حال
بع�س
�س هناك ما ي الحتالل
ال�شت�شالم اأمام اذالالعدد ني ون
يف ــد ن�ضــر �ض ــوان "اإ
و
ت يف �
�ضيــة الفل�ض ال�ضفــة تعــ تعميق
وعقوبات اأخرى.
ـة �ص
تي
ري
إال اأن هــذه احل
والهرب .عــلم
عي
تــوىل متابعتهــا يف
"
ل
�ض
االت
ــة
ال
ة.
هاية العام" على
از
ري
ن
حماكم
ورها وهو حممد
الت
كلها
ايا
رك
غز
مي
اال
عن
ع
لي
�ض
بــني
الق
يوجــد  3ل تن
�ض وقع
وبهــذا
بع
حثات مع
حالهــمه
وتبقــى
لجئلإخارجبو�صلـ
ــة الق�ض
ح
ـس
ل�ــس الت
ق؛
ناء
ًب
يقــول:عيفل �شوريةل"،
حتالل ث
ول�شــان يف
ما يعنــيأزهار هناء*
العــامل يف مو�شوع اخلطر اليراين ،ودخلت يف �شدام مع الدارة
لإ
واأكد اأبو ع
لطة،
حما
طــاع،
نــاف
املجل�ـ ـن جمل
ملج
لعربية خربا مبا�ضــر مــع ويــل الأمــد ية مبي ف اأبو مرزو ول مبا
ماليــني على ا طــن ك
الثــة حمامني فقط،
 885حالة
اأقل ًمــا يف "احلا ودة ،كحق عتبون
�صــب اأن هذا ا
حتول هذه احلا
ـث مــع
زنــ ًا مـ
حلديث ح
دئــة ط
ا
ً وغــري
الم املحل
واأ�ضا
عبد �هلل :كة فتــح يف ا ال"" :ا�ضتئ الل الق ضــات مع ال�ض رافيا.
�شوريــة و 4ماليني هــم
جتــريلو
من ال�ضحة .ضيا�ضــي
عمليات
نــازح
وليد ال�ص الأمريكيــة والرئي�س بــاراك اوباما ،حتى تفلت مــن ا�شتحقاقات
ديـ
ع
لعدد القليــل من
داخلهــا .ويف ي
�صريعة فقط ،وال تنال الت ،وفق هذه املعادلة ،اإىل ق� وهو يقول رئي�س جلنة ا اعتقال منذ منت
العراق ،عن ا
على متابعة
عــن حر
لـ"احلــ
وا
الحتــ
له
وا �ضطيني.
ال�
رفا
مبا�ضــرا اإىل اتفــاق ته و�ضائــل الإع مرزوق
املفاو� عالق ًة وجغ ــة نــ ّوه يف ح ل علــى
�شف اأيلول
اأحوال الأمل بال ن لبنــان هــ و
كافة الق�صــايا ،ما يوؤدي يف املحامني غري قادر
الناخبني العرب الذين أهايل ا
صــايا
الداخــليفاملحتــل عــام  1948لالأحزاب
تفا ملــاذا ي�ســوت فل�ســطينيو
ال�سهيونية
أ�ســواتهمامللالأحزاب
حممود :تعاملت
ال�ضلطة ،الق ل اأ�ضا�س ــو املكتــب ـث مــع
ني
الفل
منحوا االأ�صــرى
مغــادرةم 8،ماليني عراقي
املو�شــوع الفل�شطينــي .لكــن مذبحــة دومــا تعيدهــا اىل القف�س
ول
ــو
مال
النائــب عبــد اهلل قــال ـس ودولــة القية"،
عدم ا
كامل حقها هيئة
تران�شفــري اأ�شخــم،يفاقدأدتواحتى اوتلناآنماىل حلم
اإن �صــل
كثري
�صيل ملف
�ض
طات
ديـ
قد�صــيني اأ
خت
مع  170ملف
للو�ضــ كمــا تناقلت ـس مو�ضى اأب للم�ضات
الفل�ضطي فايــز اأبــو �ض �ــس ال�ضلطــة ت التي
أخ
ا�ـ
الص
�صــتفادة املعتقلني
علىهوؤلء
تقف بني
دفاعجتمع
اتها .وما هي امل�ســالح امل�ســرتكة التي
ال�ســهيونية؟
ئيلي ناملحتل.
الداخل
اال عرب
موقع
كافة  %13ح�سب
من االأحيان اىل
اأر�ــس وطنهــم .فلماذا ب اإ
جمرد ا ه ،اأو�ضــح ع ظاظــا يف ح اتفاق
جمد اأبو ع�صب
حتالل ا48الإيف�صرا
يجــبخانومتتاهــم
ملفاو�ضا
"،
ا�ـ
"ا
أثر واأا�شرائيل مــن تنفيذ عملية
الفل�شطيني مرة اأخرى.
اعتقال يف ت�ش
اعرتا
عبــد اهلل ت بــني حم لوطنيــة وال بقطــاع
و
التح
من قانون "ا�صت�
فذت
وي�صــن
ور حول
زيــاد ال
حتــى
ا حافة الم
ـن جهتــ
عني
الطرفني قيــادي يف حم ءات لو�ضع ول دويل
االح
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كتــ ب هم
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ر
ت
هذا
ا
يلول
تفــ
العربي
يدفــع
الــذي
ومــا
ال�ســهيونية؟
أحــزاب
ل
ا
وبــني
العــرب
فهناك
ً،
ا
مقعد
13
بـــ
امل�ســرتكة
العربية
القائمة
فوز
وعــدا
و�
قيق" اأو اال�صت�صارة القانونية ا صارة حمام قبل
ال
إ
ّ
وب
را
ظل
املا
تد
885
بدء
مـ
ـس
قــا
�صــرا
ال
تبا
منا
ملفا
مه م�ضوؤ
�صي
ال
ن�شبيا" 400 – 300 ،األف فل�شطيني؟
لكن مــا �شتحاول اخفــاءه عندئذٍ ،هو ما يحيــط مبنفذي العملية
ضتبعاد
ترحيل بحجم "�شغري غيــ
حالة اع
"احلــال" ذاتها واإ
ة :فر
ئيلي حملــ
قا
الست
ُهدد ًة
تقال ت�
الأولية.
حلركــة حما�ـ هنــاك اأحاديث الحتــالل ،يف يع ا تــاوز لكل الع �ضتــوؤدي اإىل اهــل وا�
االعتقاالت
توجــه موؤخرًا لعقد ل الذي قد
غــري
مر
صــمل
ص
ليكون يف
�صــراً من
�صــ ً
االن�صان حممود يقول ا ــمري لرعايــة اال
ويدفــع هــذا اال
46
ار
أ�ص
م�صــ
الذ
حد
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ا
على
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ال�ســهيونية
الحزاب
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ــة
ب
ا
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تط
قد�ص
و9
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وحق
ــة
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ت
ــر
يف
ال�شرائيلي
ال�شتيطــاين
الن�شاط
وراء
تقــف
التي
اجلهــات
إن
ا
وهل
هدفــه؟
هو
ما
أر�شلهــم؟
ا
مــن
جاءوا؟
أيــن
ا
مــن
الرهابيــة:
مــن
ف
دن
رتح
ملقد�
280
" ،اأن
ت�ض
ت قادم
ــوق
ودول
اإىل قط
التهدئ
ً اأن اله
ها ،و
تيات ق
إنه تابع
لى املق
للنفــي،
صيني منذ ق
ــيني اىل تكليــف
عامــاً،
ا�صــيفرات،
اخلا�صــة ا
منافسة
حزبم�صــرياً
بقياداتهارابة �صه
"احلال ني احلركــة حث عن اتفــاق دة و�ضط
ر�سأن
و�سيا�ســتها ا
أحزاب العربية
�ست�ســتطيع ال
ال�ســهيوين؛
الحتاد
بيتنا؛ وزهري بهلول
يف
فقط  170ملفاً وحده ،مو ً يف �صهر ت�صرين
قوانني جديدة �
و 33طفالً
حما�ــس
معتــربا لها عــن حميط أيــة مفاو�ضا حما�س يف
وكوادرهارين ،ويف
القد�ــس وال�شفة الغربية ،ل تتحرك فقط مــن خالل اأيديولوجية
هــو ارهاب ملجــرد الرهــاب ناجم عــن الكراهية والأحقــاد ،كما
صدهم تت
أو مثول املعتقــل اأمام املحكمة حمــام علــى نفقتهم
الأخرية" ع �ضبوع.
ا�ســرائيلاىل اأن عــدد
دون 12
االأول املا�صي
ـك بــ
ويلــة
جدي
الب
من ا
علق بزيادة
وعز
ت
املحاامــني
املجتمــعالعق
ويوقع
قيام �صــل
و�صةاحلركة �صــوؤون
دون
ؤكدا اأن املع�صلة
وباتاإىل �ســفوف
واعادتها
جارةهــذه الفئة من
ت�ســتقطب
الليكود.
أيوب قرا
العي�ســاويو يف مريت�ــص ،و
را�صــقي احل
االحتالل ا
املعييفنــني
وفريــج االأ�ص
ع
ار غزة منذ اأ بع�ــس قيــادا "هدنــة ط عد و�ضيـ امل�ضاحلــة و لج اإىل اآفاق بغزة.
دينيــة تفت�س فيهــا عن مواقع مذكــورة يف التــوراة وتبني فيها.
يحاولون ت�شويره من الآن ،اأو هو ذو هدف �شيا�شي اإ�شرتاتيجي
غــزة الفل�ضطينية نق�ضــام
ٍ
حــزبمن قبــل
طات االحتالل بت
حمــام ،وبالتايل
املفر على
كتلةهيئة
وال�صــعي ا
يعنــي إىل رفع �صــقف العقوبات وو تكمن يف �صعي نيابة
وجــود
ز
ــرىاأماماملح17ررين و
اأبرم ب
أ�سواتهاإىل تك
ماد الأ�ص
دفعــا
دة
يعزز ال
مقعــدانادي ا
تعطــل من خالله اأن ت والقت�ضادي رب رفح
يكون يف اأغلب االأحيان كليف ما ي�صــمى "
من الالعإ�سرائيلي؟ ملفــات
الربملان
ري�سقوتها
لتزداد
بال�صــجنالوطنية ولتك�سب ا
للعرب.الأ�لو كانت با�ســم
يعنيااأننــا
جود
ال
وهــذا هــذا
حد ايفأدنى
فر بعيد املدى؟ هل هو "حماولة خللق الفو�شى يف املنطقة وال�شعي
اإنهــا ت�شعــى لال�شتيطــان يف كل بقعــة ممكنــة .تريــد تو�شيع كل
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احل�سورأبوالفل�سطيني يف 198حالة
اأن نفهم هذه الظاهرة.
ال�سرائيلية.
واأ
ال�سيا�سة اعتقال.
و�صدد
هذه القرارات.
الأ�صــرى بزيادة
اقيمــت يف حينــه بــال ت�شريــح ،وتريــد العــودة لال�شتيطــان يف
يف ا�شرائيــل مــن اأجــل فر�س ال�شريعــة اليهوديــة" ،على طريقة
املكلفــني مبتا
الأمــد" خــرية علــى ــة م�ضريــة ،لوقت ت أ�ضــاف الظا ضري ب�ضــورة مــواد
و
 ..تنوع
"احلــال" يف هــذا التقريــر تقــراأ هــذه املع�ســلة عــرب مقابلة �صاف ا ع�صب اأن
عــدد املحامني
ا
إدخــال
مرهون ب بعــة ملــف القد
ولي�س حممود على اأن املط
شمولية
احلــرب الأ مــن اآب برعاي دة الإعمار ،يف مبثابة وا ضطينــي امل� اعــة وا
امل�شتوطنات الأربع التــي اأخلتها �شمايل ال�شفة الغربية مبوجب
داع�س ،كما يروجون كثريا اليوم يف ا�شرائيل ،اأم ان وراءه هدفا
اإ
هيئة االأ�صرى توفر
�ــس ،يقــول اأبــو
لوب هو توفري
ع
يف
ً
قرار
حم
حمامي
ا
احل
املو
�صــب
امني
فل�
ا
ً
ب
إن
�ض
االت
ازنة
ـن
واحد
عــا
ا
وة
ال
ذلك
ــدار ال
ريـ
اجل
وهو
�صكل دائم
الطارئة
م�سوتني فل�ســطينيني لالأحزاب ال�ســهيونية ملعرفة دوافعهم،
ملاذا �صومت لـ "ال�صهيونية"؟
علــى م
خطة النف�شال عن غزة .وترى ان هذا هو الوقت املنا�شب لذلك،
�شيا�شيــا داع�شيــا اآخر ،هو دب الرعب واإحــداث فو�شى لرتحيل
والع�ض احل�ضار واإ فتــح اخلطــ تاهلها
العام اجلاري واملوافقة ديدة للحكومة الف
اأكرب بال
فقط ،و�صــرورة
ت لفــك
و
ــه حركة
و�ضط
ل�صطينية نهاية
وتقابل اأي�سا الأحزاب العربية لتعرف موقفها من هوؤلء.
حلماي قد�س وم�صــاعدة اأ
االهتمام ب�صــكل
"احلــال" التقــت حامت ح�ســون من قرية �ســفا عمرو و�ســاألته عن
لأن احلكومــة احلاليــة يف ا�شرائيل هــي اأكرث حكومــة ميينية يف
دفعة جديدة من الفل�شطينيني عرب احلدود؟
على موازنة هيئة
�صامية
هلها بق�صايا الكف
اآليا ي ت�ضــف في فيه حما�س اع غزة.
تهــم
�صــوؤون اال�صــرى
قع
الزبيدي
�ســبب منح �سوته لأحزاب �ســهيونية ،فقال" :النظام الدميقراطي
من بع�س املح
ــذ
ها بقط
االت والغرامات،
تاريخهــا .ورئي�شها �شعيف ،قابــل لل�شغط اجلماهريي ،وملتزم
اإن امل�شــروع ال�شتيطــاين يف ال�شفة الغربية بــات اليوم اأكرث من
ال رك وطني" ت وتفرد
امني اخلا�صــني ا
مادياً ومعنوياً
�ضطينية
�ضــ
مينــح املواطــن حريــة الت�ســويت ويوؤمــن لــه ذلك دون خــوف او
اليمني املتطرف يعود للواجهة
قبل ع�صر
لذين ي�صــتغلونهم
اأمــام امل�شتوطنــني .اأهــم حلفائــه يف احلكومــة حــزب "البيــت
اأي وقت م�شى ،م�شروعا "دميغرافيا" .ففي املجتمع ال�شرائيلي
التحقي
دون حل املفات.
" طة الفل
ق
�صنوات ،ا
ا
ع
مي
ال
ه.
نطل
وله
ج
◄
باب
�ضل
عال
ال
قت
دد
رغم
احلق
هذا
مبمار�ســة
يرغب
العربي
املواطن
إن
ا
ف
هنا
من
وجل،
إ�ســرائيلي
ل
ا
ال�ســارع
باختيار
إ�ســرائيلية
ل
ا
النتخابات
انتهت
�ض
لل
والإ
اليهــودي" برئا�شــة نفتــايل بنيت ،ولكــن  %35مــن امل�شتوطنني
يوجــد نقا�ــس حــاد يت�شاعــد حــول "م�شــري يهوديــة الدولــة".
تتمة 13
تماع
يطــل اإ�صعبتان :راأي وراأي اآ "احلال" ،لرتوي احل خاص
ام ًا يف ريعان ــر والكاتب ريبيــة
يكتبه الصحاف ي :ما ال
ال�ســغوطات التي تفر�ســها الأحزاب العربية على املواطنني الذين
اليمني املتطرف مرة اأخرى ليكون م�سوؤو ًل عن ت�سكيل الربملان
ع
تد
الي�شــار والو�شــط ،وكذلك بع�ــس الأو�شاط يف اليمــني ،يوؤيدون
منحــوا اأ�شواتهم حلــزب الليكــود برئا�شة نتنياهــو .ويقولون،
اع
خر.
ال،
عال
�ضجونه حلال" ال�ض م�ــس دورة جامعة
املقيّمـ ميــون ومهتمون جنحت حي ًنا ،واأ بل�صان ل
ي
يون
�ســئموا النق�ســامات احلزبية العربية يف املا�ســي ،ما جعل ن�ســبة
مرة اأخرى ،وو�ســلت ن�سبة امل�ساركني يف النتخابات الخرية
حيد
"ا
ها
�س
يف
حل الدولتــني ،لأن ال�شتمرار يف الو�شع القائم يوؤدي اىل حتويل
علنــا" :اإذا مل نتو�شع ونتطور يف امل�شتوطنات الآن ،فمتى اإذًا؟".
ور
ـى
لإعالم
عن احل
بــه ،ـني والباحثــني ،من اأبناء "احلال" خفقت حي ًن
ب بالده وعا ان حتا وهبــي ،علـ طوير ا
امل�سوتني العرب كبرية".
اىل  ،%72.3كمــا اأن ن�ســبة الناخبــني العــرب  %66ون�ســبة
ق ،ل ميالئ
فل�شطــني اىل دولــة واحدة ذات اأكرثية يهوديــة .ولذلك يطالبون
هذا هو الوقت املنا�شب.
ح
ا .اليوم،
ت
م
وين
�صا
�ص13
فل�ضطني كما اأ ــل ب�ضعره ،فك ية زاهــي موؤخ ًرا مركــز لأردنية عمان .مة  15با وي�صحنــون التج طلقون منها اإىل وا ــن �صرفة مقابل ت�صدر هذا العدد ا ول يناوئ،
لح م�صارقة
بيوتهــم (اأول حادثــة كهذه وقعت يف ق�شاء اخلليــل �شنة ،2008
يف العتــداء حتى على اجلي�ــس ال�شرائيلي الــذي يوفر احلماية
بت�شويــة ت�شمن قيام دولــة فل�شطينية ،اإىل جانــب ا�شرائيل ذات
وهم يتكلمون بقوة وثقة غري عادية يف النف�س .ل يح�شبون ح�شابا
ب ،ب
�ض
ب
مها
�ضمة ا
◄التت
أخالقيات
ربة بتبيان اأوجــه قع الإعالم يف ف التجربة ،عليهــا؛ خلا�س.
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تقع �شمال غزة ..وت�سمى "القرية البدوية"

"بدنا نتعلم"� ..صرخة طالبات مدر�سة البنات الوحيدة يف "�أم الن�صر"
حنان أبو دغيم

يف قرية �أم الن�ص��ر� ،ش��مال قطاع غزة ،تع��اين الطالبات من ثقل بوابة
املدر�س��ة عن��د فتحه��ا و�إغالقه��ا .لكنهن يعان�ين �أك�ثر ،لأن قريتهن،
املعروف��ة بـ"القري��ة البدوي��ة" ،تغلق بع��د املدر�س��ة �أي باب ممكن
للتعليم اجلامعي.
على باب مدر�س��ة حمزة بن عبد املطلب ،احلكومية الوحيدة للفتيات
يف قري��ة �أم الن�ص��ر ،حتدث��ت الطالبة عاي��دة �أبو ر�ش��ود ،التي حتلم
�أن ت�ص�ير �ص��حافية ،بعد تردد قائلة�" :أنا بحب املدر�س��ة والتعليم،
ب���س �أحيانا بفكر �إنه �ش��و الفائ��دة اذا م�ش حكمل للجامعة� ..ص��عب
�أهلي يخلوين �أدر�س جامعة .بالعافية وافقوا على الثانوية .يعني �أنا
�صرت يف �آخر �سنة .واذا ح�ضرت �أو غبت ،كله واحد".
"�س��عاد" �أي�ض��ا �ش��ارفت عل��ى �إنه��اء املرحل��ة الثانوي��ة ،قال��ت
لـ"احل��ال" ،وهي ت�ش�ير �إىل خ��امت خطوبة يف �إ�ص��بعها�" :أنا حتجوز
قبل االمتحان��ات ،وكتري خايفة �إنه خطيبي ما يخليني �أكمل ،و�أدخل
االمتحان��ات �أو �أدر���س باجلامع��ة" ،م�ؤك��دة �أنها ا�ش�ترطت عليه ان
تكمل الثانوية العامة على الأقل ،ولكن ،على حد و�ص��فها "لو قال لأ،
مني حرياجعه يف وعده �إيل".
�ض��حكت �س��عاد وهي تقول" :ب�س �إذا منعني ،حنكد عليه عي�شته� .أنا
روحي يف التعليم".

ثالث مراحل يف مدر�سة واحدة

وت�ض��م مدر�س��ة حمزة بن عب��د املطلب املراح��ل الدرا�س��ية الثالث:
االبتدائ��ي والإعدادي والثانوي ،وهو ما ي�ش��كل عبئا م�ض��اعفا على
الكادر التعليمي.
تق��ول مديرة املدر�س��ة جنوى احلرتاين" :نحن هن��ا يف معركة ،نقاتل
من اجل اال�س��تمرار؛ فالإمكانيات �ض��عيفة �س��واء من حيث م�س��احة
املدر�س��ة �أو عدد املعلمات" .م�ض��يفة" :هناك تكد���س للطالبات داخل
الف�ص��ول لدرجة �أننا حولنا املكتبة ل�ص��ف .وتفتق��د املعلمات وجود
غرفة خا�صة بهن".
و�أ�ش��ارت اىل �أنه يف ال�س��نوات ال�س��ابقة ،كان عدد �سكان القرية قليال،
وهن��اك رف���ض لفكرة تعلي��م االناث .لك��ن اليوم ،ازداد عدد ال�س��كان
ب�ص��ورة كبرية وازداد وعي الأهايل ب�ض��رورة تعلي��م الفتيات ،على
الأقل حتى املرحلة الثانوية ،حتى باتت املدر�س��ة ت�شهد اقباال كبريا
من قبل الفتيات على التعليم ،وهو ما ال ن�س��تطيع ا�س��تيعابه مع بقاء
م�ساحة املدر�سة كما هي دون حماوالت لتو�سعتها.

طالبات "�أم الن�صر" :من حقنا نختار حياتنا.

وت�ؤك��د املدي��رة احلرت��اين �أن املدر�س��ة حت��اول التوا�ص��ل م��ع كل
اجله��ات املخت�ص��ة مثل بلدي��ة القرية ،عل��ى الأقل من �أجل تو�س��عة
املباين املوجودة �أو املوافقة على �إقامة مبنى جديد ي�س��توعب زيادة
الأع��داد" .بناء مدر�س��ة جديدة للف�ص��ل بني املراحل الث�لاث هو �أمر
قي��د الدرا�س��ة م��ن وزارة الرتبية والتعلي��م العايل" ،ح�س��ب حديث
احلرثاين ،لكنه �أمر غري وارد على اخلطة احلالية.

�صعوبة الو�صول

بني��ت قري��ة �أم الن�ص��ر يف الن�ص��ف الث��اين م��ن الت�س��عينيات ،بع��د
ت�أ�س��ي�س ال�س��لطة الوطني��ة الفل�س��طينية ،ل�س��ببني� :إنه��اء �س��يطرة
الب��دو على الأرا�ض��ي احلكومية يف �ش��مال القطاع ،و�ض��ع حد لتمدد
الب�ؤر اال�س��تيطانية الث�لاث التي �أزيلت عام  2005عقب االن�س��حاب
الإ�س��رائيلي من قطاع غزة ،الأمر الذي حول حياة البدو من البداوة
�إىل العي���ش يف بي��وت �إ�س��منتية متال�ص��قة ،وم��ن ث��م بني��ت املراف��ق
ال�ص��حية والتعليمي��ة واخلدماتي��ة ،وبد�أت الفتيات بع��دد قليل جدا
يرتدن املدر�سة الوحيدة التي تقع �أق�صى �شمال القرية.
تق��ول املعلمة ابت�س��ام النريب" :كثري من املعلمات ل�س��ن من �س��كان
القرية ،ويجدن �ص��عوبة كبرية يف الو�ص��ول اليها ب�سبب عدم ر�صف
الط��رق واملوا�ص�لات غ�ير امل�ؤمن��ة" ،م�ض��يفة" :يف �أجواء ال�ش��تاء
واملط��ر ،م��ن املمك��ن �أن تبق��ى الطالب��ات ي�س��رن حت��ت املط��ر حتى

الو�ص��ول للمدر�سة ،حيث تخلو الطريق من حركة ال�سيارات واملارة
ومن املحالت التجارية واملرافق اخلدماتية".
ت�ص��ف الن�يرب مبزي��ج م��ن ال�س��خرية والأ�س��ى �ش��عور الطالب��ات
واملعلم��ات عندم��ا تالحقه��ن ال��كالب ال�ض��الة يف الط��رق الزراعي��ة
امل�ؤدية للمدر�س��ة ،حيث ترك�ض الفتيات دون �ش��عور حتى الو�صول
"مقطوعات الأنف�س".
وت��رى املعلم��ة هب��ة الفالوج��ي �أن بُعد املدر�س��ة عن بي��وت الطالبات
و�صعوبة الو�صول �إليها ،قد يكون �سببا رئي�سيا يف خوف بع�ض الأهايل
عل��ى الطالبات ،وبالتايل منعهن من الذهاب اىل املدر�س��ة خ�صو�ص��ا �أن
املدر�سة ال يف�صلها الكثري عن احلدود ال�شمالية للقطاع ،حيث تتواجد
قوات االحتالل وهو ما ي�ش��كل خطرا على من ي�ص��لون اىل تلك املنطقة.
وت�ش�ير الفالوجي �إىل انه من امل�س��تحيل ذهاب الطالب��ات فرادى ،فهن
ي�سرن اىل املدر�سة جمموعات حتى ي�شعرن بالأمان �أكرث.

�أمية وفقر

تقول املعلمة �إمي��ان �أبو رفيع ،وهي واحدة من بنات القرية اللواتي
�أكملن تعليمهن :قدميا كان من �س��ابع امل�س��تحيالت �أن ي�س��مح الأهل
للفتاة �إكمال تعليمها ،ف�أق�صى مرحلة ميكن الو�صول اليها االعدادية،
�أما اليوم فهناك تطور نوعي ،ففي الغالب باتوا ي�سمحون للفتاة انهاء
املرحل��ة الثانوية ،ولكن ما زالت هنالك �ص��عوبة يف ا�س��تيعاب فكرة

اجلامعة عند الكثري من الأهايل" ،م�ضيفة" :الأمهات بالذات هن �أكرث
م��ن يدعمن فكرة تعلي��م فتياتهن ،حتى ال يقع��ن فرائ�س للجهل الذي
ع�شنه �سابقا".
تذكر �أبو رفيع ق�ص��ة والدة �إحدى الطالبات وهي تقول لها�" :س���أعلم
بنتي ،ولو على ح�س��اب امل�أكل وامل�ش��رب .ال �أريدها �أمية ال ت�ستطيع
حتى قراءة من�شور على علبة دواء".
ورغم ذلك ،تعترب �أن �أمية الأهايل �س��بب رئي�س��ي يف �ض��عف حت�صيل
الفتي��ات ،فه��ن ال يجدن من يراج��ع لهن الدرو�س ،وبالت��ايل يكون كل
االعتماد على املعلمات.
وت�ؤك��د اب��و رفي��ع ان الو�ض��ع امل��ادي يف كثري م��ن الأحي��ان يتحكم
مب�ص�ير الفتاة ،خ�صو�ص��ا لو كان لها �إخوة ذكور ،حيث يتم تف�ض��ل
تعليمهم على تعليم البنات.
تق��ول الطالب��ة عاي�ش��ة �أب��و دحيل" :نف�س��ي �أكم��ل تعليمي و�أ�ص�ير
ممر�ض��ة لأنه احنا يف القرية كتري بيكون يف ق�ص��ف قريب منا وبت�أخر
اال�سعاف� .أنا بدي ا�ساعد �أهل قريتي".
"نحن ال نريد الزواج ،نريد التعليم" ،قالت �أ�سماء رميالت ب�صوت
طالب��ات املدر�س��ة ،و�أ�ض��افت" :من حقن��ا نتعلم ،ومن حقن��ا نختار
حياتن��ا .احن��ا ممكن نت��زوج ونكمل تعليمن��ا .احلياة م���ش يا زواج
يا تعليم .احلياة م�ش يا زواج يا عمل .احنا قادرات نعمل كل �ش��يء،
ب�س علموا اهالينا وفهموهم انه انه احنا بنقدر وبدنا نتعلم".

غزة تتعلم "العربية"
حسام لبد

عندم��ا �أع��دت دينا �أحمد تقريره��ا التلفزي��وين باللغة العربية،
وق��د كان ع��ن الأ�س��رى؛ كان��ت معني��ة ب�إي�ص��ال ر�س��الة حول
معاناتهم ومعاناة ذويهم ،للعدو نف�س��ه ،كي تك�ش��ف �سيا�سات
ال�سجان لأبناء جلدته ،ممن قد ال يكونون على علم مبا يجري،
�أو يعي�شون حالة �إنكار.
ال�ش��ابة �أحم��د� ،ص��احبة �أول تقرير تلفزي��وين باللغة العربية،
تق��ول لـ"احل��ال"" :املحور الأ�سا�س��ي لهذا التقرير هو ق�ض��ية
الأ�س��رى ،وه��ي م��ن الق�ض��ايا املهمة يف ال�ص��راع الفل�س��طيني
الإ�س��رائيلي ،وهدفت يف هذا التقرير �إىل ن�ش��ر ق�ض��ية الأ�س��رى
ب�ش��كل وا�س��ع ،خ�صو�ص��اً �أن هذه املرة الأوىل التي يخرج فيها
تقري��ر باللغ��ة العربي��ة من غ��زة ومن فل�س��طني ب�ش��كل عام".
و�أ�ض��افت �أن التقري��ر حظ��ي ب�ص��دى وا�س��ع جد ًا ،و�س��يكون
باك��ورة �أعم��ال تخاط��ب املجتم��ع الإ�س��رائيلي ،ملواجهت��ه
باحلقيقة التي ينكرها دائماً ب�أنه حمتل.
وح��ول دوافع قيامها بهذا الن��وع من التقارير ،لفتت �إىل رغبتها
ال�ش��ديدة يف متابع��ة الأخب��ار العربي��ة عن كثب وب�ش��كل دائم
والتعمق �أكرث يف املجتمع الإ�س��رائيلي" ،الذي من ال�ض��روري
معرفت��ه لفهم توجهاته و�أفكاره ،لنكون على دراية تامة بكيفية
خماطبته والت�أثري عليه خلدمة الق�ض��ية الفل�س��طينية بال�شكل
ال�ص��حيح ،ال �س��يما �أن هذا العمل يندرج يف جمال الإعالم ،وال
ب��د �أن يكون هن��اك وعي �إعالمي ي�ض��اهي الإعالم الإ�س��رائيلي

�أحد مراكز تعليم اللغة العربية يف غزة.

ويو�صل كلمة احلق ويو�ضح احلقيقة للعامل".
وق��د لوحظ �إقبال املواطنني يف غزة عل��ى تعلم اللغة العربية.
املواط��ن ر�ض��وان ال�سو�س��ي ( 33عام��اً) يقول لـ"احل��ال" �إن
"الداف��ع الذي جعل��ه يتعلم اللغة العربية ه��و طبيعة عمله
كموظ��ف يف �ش��ركة جتارة عام��ة ،وهناك احت��كاك على املعابر
م��ع الع��دو ،وجت��ارة متبادل��ة ب�ين اجلانب�ين الفل�س��طيني

والإ�س��رائيلي ،فالع��دو يعل��م لغتن��ا ويتقنها ويعل��م حركاتنا
و�سكناتنا ،ونحن يف املقابل علينا معرفة طبيعة اللغة العربية
ونتعلمها".
و�أ�ش��ار ال�سو�سي �إىل �أن تعلم اللغة العربية ي�ساعد يف فهم كثري
من الأخبار التي تخ�ص اجلانب الإ�س��رائيلي ،وهي لغة �س��هلة
على ال�شباب تعلمها خلدمة وطنهم.

الطالب��ة بي�س��ان العط��ار ( 19عام��اً) تدر�س الإع�لام يف جامعة
فل�سطني ،وتتعلم اللغة العربية يف مركز نفحة لدرا�سات الأ�سرى
وال�ش���ؤون الإ�س��رائيلية ،قال��ت" :واجهتنا م�ش��كلة يف العدوان
الأخري على غزة ،وهي �أن هناك �إعالميني كرثا ال يجيدون اللغة
العربي��ة ،فيذهب��ون �إىل مواق��ع الإنرتن��ت ويرتجم��ون الأخبار
وي�ض��عونها على �ص��فحاتهم الإخبارية على �ش��بكات التوا�صل
االجتماع��ي ،وتك��ون املعاين غ�ير دقيقة ،ما يح��دث بلبلة وعدم
م�ص��داقية .وهذا من الأ�سباب الرئي�س��ية لتعلمي اللغة العربية
حتى ال �أخطئ م�س��تقب ًال يف ترجمة الأخبار ،كما �أخط�أ الزمالء يف
العدوان الأخري على قطاع غزة".
ومل تك��ن الطالبة العطار هي الوحي��دة التي تتعلم العربية،
فهن��اك ال�ص��حفية دعاء النج��ار خريجة الإع�لام من جامعة
الأزه��ر ،تق��ول�" :أتق��ن ث�لاث لغ��ات ،واللغ��ة العربي��ة هي
الرابع��ة الت��ي �أ�س��عى لإتقانه��ا ب�ش��كل جيد ،م�ش�يرة �إىل �أن
اللغ��ة العربي��ة هي لغة عدون��ا ويجب علين��ا تعلمها ملعرفة
كيفي��ة التعامل معه ومواجهته ،و�أمتنى من اجلهات املعنية
ووزارة الرتبي��ة والتعلي��م �أن ت�ض��ع اللغ��ة العربية �ض��من
املنهاج الدرا�سي".
الأ�س�ير املحرر �أحم��د الفليت املخت�ص بتعلي��م اللغة العربية،
يو�ض��ح �أن الإقب��ال عل��ى دورات اللغ��ة العربي��ة م��ن جمي��ع
التخ�ص�ص��ات واملهن بد�أ يزيد ،و�أن تعلم اللغة العربية يخلق
حالة من الوعي لدى املجتمع الفل�س��طيني وي�ساعد على معرفة
تكوينات املجتمع الإ�سرائيلي.
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�إعاقة �إ�سراء مل تعقها عن التميز
حلوة خصيب*
عزمية فاقت ت�ص��لب ال�ص��خور و�إرادة �أبت االنك�سار ،تلك التي
جعلت �إ�سراء ح�سن ( 23عاما) تتخطى �إعاقتها يف �سبيل حتقيق
�أحالمها ،ومل جتعل للحزن واحلواجز طريقا �إىل حياتها.
يف الأول م��ن �أغ�س��ط�س عام  ،1992ر�أت �إ�س��راء ن��ور احلياة،
ولكنه��ا كان��ت والدة مبك��رة ج��دا حي��ث و�ض��عتها والدتها يف
�شهرها ال�ساد�س ،ب�س��بب م�شاكل �صحية تعر�ضت لها والدتها،
ما �س��بب نق�صا يف الأوك�س��جني للج�س��م وخلال يف الدماغ الذي
�أتلف اجلهة الي�س��رى من ج�سم �إ�سراء وجعل الكر�سي املتحرك
جزءا من ج�سمها .

عالج باء بالف�شل

حاول��ت العائل��ة تق��دمي الع�لاج املنا�س��ب لإ�س��راء �أمال يف �ش��فائها،
و�أجريت لإ�سراء ثماين ع�شرة عملية جراحية ،حتملت �آالم العمليات
واحدة تلو الأخرى بكل �إ�ص��رار وحت��د� ،إال �أن هذه العمليات باءت
بالف�شل ،ولكنها مل تف�شل �إ�سراء ومل جتعلها تغلق الباب على نف�سها
وتتخ��ذ جدران الغرفة �ص��ديقة لها ،بل انطلق��ت يف احلياة متخطية
هذه الآالم ،بل وجعلتها حافزا �إىل االنطالق رغم كل �صعوباتها.
ا�س��تمر الوالدان يف تقدمي العون وامل�س��اعدة البنتهما يف �سبيل
جتاوز هذه احلقيقة وتقبلها للواقع ،وكانا خري عون لها .تقول
�إ�س��راء�" :أمي و�أبي �س��اعداين كثريا يف حياتي ،ودعماين دائما،
و�أكرث �شيء �أنهما �س��اعداين نف�سيا كيف �أتقبل الأمر ،بالإ�ضافة
�إىل دكت��وري الذي �ألهمني و�س��اعدين للم�ض��ي قدم��ا يف احلياة،
وان الإعاقة لي�ست �إعاقة احلركة واجل�سد و�إمنا �إعاقة العقل.

�إ�سراء واملدر�سة

بلغ��ت �إ�س��راء العم��ر ال��ذي ي�ؤهلها لدخ��ول املدر�س��ة ك�أي طفل
�آخر يف احلي��اة ،ولكن الهواج�س كانت ترافقها :كيف �س��يتقبلها

املجتم��ع ،وكيف �س��يكون تعامله��م معها .ويف بداي��ة الأمر ،كان
للمجتم��ع دور يف ذل��ك ،ويف زي��ادة معاناته��ا وجراحه��ا ،بحيث
رف�ضت العديد من املدار�س القبول بت�سجيل �إ�سراء يف كل مدر�سة
يذهب �إليها والداها ،ب�سبب الإعاقة .ورغم العديد من الطلبات،
�إال �أنه��ا قوبل��ت بالرف�ض جميعها .تق��ول �إ�س��راء" :ت�أخرت عن
املدر�س��ة ثالث �سنني ب�سبب رف�ض��هم دخويل �إىل املدر�سة ب�سبب
�إعاقتي" .ويف عمر التا�س��عة دخلت �إ�س��راء �إىل املدر�س��ة بعد �أن
كان��ت يف مرك��ز خا���ص ب��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة ،عنده��ا
اكت�ش��ف �إن �إ�س��راء قادرة عل��ى التعلم بل ومتفوق��ة .وبدخولها
املدر�س��ة واختالطه��ا بالع��امل اجلدي��د ،تخل�ص��ت م��ن كاف��ة
هواج�س��ها ال�س��ابقة ،كانت بداية �إ�س��راء يف مدر�سة علماء الغد
الإ�سالمية ،لغاية ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،وبعدها انتقلت �إىل
مدر�س��ة قلنديا الثانوية وبقيت متفوقة لغاية ال�صف الثاين ع�شر
"التوجيهي" ،وح�صلت على معدل ( )%86.6الذي �أهلها لدخول
اجلامعة ،وكانت بريزيت وجهتها.

باب �آخر و�أمل جديد

"ع��امل جدي��د وجمتمع جدي��د ،وحياة مل �أعهده��ا من قبل"،
به��ذه الكلم��ات ع�برت �إ�س��راء ع��ن بدايته��ا اجلامعي��ة .كانت
الط��رق واملم��رات اجلامعي��ة وخ�صو�ص��ا ب�ين الكلي��ات م��ن
�أك�ثر م��ا واجهته �إ�س��راء م��ن �ص��عوبات ،فاملمرات اخلا�ص��ة
املوج��ودة للو�ص��ول �إىل بع���ض الكلي��ات تتطل��ب االلتف��اف يف
الكلي��ات وخو�ض طريق طويل للو�ص��ول �إىل املحا�ض��رة ،ومل
يكن من ال�ص��عوبة ل�شخ�ص يحمل من التحدي والعزم ك�إ�سراء
تخطي هذه ال�صعوبات وغريها ،وتخ�ص�صت �إ�سراء يف العلوم
ال�سيا�سية يف اجلامعة ،وهي الآن يف �سنتها الثالثة.
مل تع��د نظ��رات النا���س املتعاطف��ة �أو النظ��رات الت��ي حتم��ل

ال�ش��فقة لإ�س��راء ت�ؤثر بها ،ب��ل هي تقابلها بابت�س��امة وجتعلها
دافعا ملوا�صلة الطريق وامل�ضي قدما.
الأ�س��تاذ ع��ازم ع�س��اف رئي���س دائ��رة اللغ��ة الإجنليزي��ة يف
جامع��ة بريزي��ت تخط��ى �إعاقت��ه الب�ص��رية و�ش��ق طريق��ه يف
احلي��اة ،و�ص��وال �إىل التدري���س باجلامعة ،بحي��ث مل يكن هذا
ن�ش��اطه الوحيد ،فهو ي�سعى دائما �إىل م�ساعدة كل ذي �إعاقة يف
اجلامعة من خالل "جمموعة �أ�ص��دقاء �أ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف بريزي��ت" ،الت��ي تلبي كاف��ة احتياجات ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص،
ف��كان الأ�س��تاذ ع�س��اف ال�ش��خ�ص الق��دوة واملله��م لإ�س��راء
بالإ�ض��افة �إىل ال�شهيد ال�ش��يخ "�أحمد يا�سني" الذي �أ�صبح رغم
�إعاقته رمزا من رموز الق�ضية الفل�سطينية .
ل��ن تق��ف �إ�س��راء عن��د ح��دود ح�ص��ولها عل��ى �ش��هادة
"البكالوريو���س"� ،إمن��ا لها هدف ب�أن ت�ص��بح �ش��ي ًئا مفيدًا يف
املجتمع ،و�أن ت�ض��ع لها ب�ص��متها يف املجتمع ،و�أنها �إذا توفرت
لها الفر�ص��ة ،ف�س��وف تتقدم للح�صول على �ش��هادة املاج�ستري
ومن بعدها الدكتوراة.
وجه��ت �إ�س��راء ر�س��الة �إىل املجتم��ع عامة ،وللأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاق��ة خا�ص��ة ،ب���أن ي�س��عوا �إىل حتقيق �أهدافه��م و�أال تكون
الإعاق��ة �إال نقط��ة البداي��ة لالنط�لاق يف احلي��اة ،لأنه��م ال
يختلفون عن الأ�ش��خا�ص املعافني ب�ش��يء ،بل رمب��ا يفوقونهم
�إرادة وتفوقا وعزمية.
ظ��روف �ص��عبة ومعان��اة مل تتوقف ولكن �إ�س��راء ب�إ�ص��رارها
و�إرادته��ا القوي��ة تخطت كاف��ة احلواجز لت�ص��بح مثاال للقوة
والإرادة التي يفتقدها العديد من الأ�ش��خا�ص املعافني يف كافة
املجتمعات.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أمني فهمي ..بطل �صنع نف�سه بنف�سه
بيان قرعان*
ه��و بطل من �أبطال لعبة ال حتظ��ى باهتمام كبري
يف فل�س��طني� ،أقبل على ممار�س��تها يف �سن الـ ،14
ت�أثر بكثري من الريا�ضيني العامليني ،وعلى الرغم
من جتاوزه ل�س��ن اخلم�س�ين ،اال انه ميتلك بنية
قوية مكنته من الو�ص��ول اىل النجومية وح�ص��د
املرك��ز ال�س��اد�س عاملي��اً يف �آخر بطولة خا�ض��ها.
�إن��ه �أمني فهمي عابد ابن مدين��ة البرية ،بطل من
�أبطال ريا�ض��ة كمال الأج�س��ام يف فل�س��طني ،رفع
�ش��عار التحدي وحفر ا�سمه من ذهب يف عامل هذه
الريا�ضة.
جري��دة «احل��ال» التق��ت البط��ل ام�ين فهمي
ال��ذي ق��ال ان��ه ب��د�أ مبمار�س��ة هذه الريا�ض��ة
من��ذ �ص��غره يف نادي م�ؤ�س�س��ة �ش��باب البرية
مت�أث��ر ًا ب�ش��قيقه الكبري جمي��ل ،وجمموعة من
ريا�ضيي هذه اللعبة ،م�ض��يفاً ان هناك الكثري
م��ن ال�ص��عوبات التي واجهت��ه ،ابرزها مادية
ترهق ممار�س��ي ريا�ض��ة كمال الأج�سام الذين
ي�س��عون للو�ص��ول اىل العاملي��ة ،وعدم وجود
مدرب�ين خمت�ص�ين ،باال�ض��افة اىل عدم وجود
اهتمام على ال�صعيد املحلي ،فمث ًال تقام بع�ض
البطوالت على �أر�ض��ية ا�سفلتية وهذا ال يليق
بهذه الريا�ضة.
و�أ�ض��اف �أمني« :هذه الريا�ض��ة من وجهة نظري
تعت�بر الثاني��ة يف فل�س��طني بعد كرة الق��دم ،لكن
قل��ة االهتم��ام به��ا ت�ؤث��ر عل��ى ممار�س��يها ،واذا
وجد ممار�س��وها اهتماما ،لو�ص��لوا ل��كل جوائز
وم�س��ابقات الع��امل» ،م�ؤك��د ًا عل��ى �ض��رورة
االهتم��ام بالنا�ش��ئني ع��ن طري��ق تدريبهم حتت
�إ�ش��راف مدرب�ين خمت�ص�ين يتبع��ون �أ�س��اليب
متط��ورة ،و�أن يبتع��دوا ع��ن الهرمون��ات الت��ي

تدم��ر الريا�ض��يني ،و�أن تت��م توعيته��م مبخاطر
املن�شطات.
ي�ش��ار �إىل �أن �أم�ين ح�ص��د ع��دة بط��والت عل��ى
امل�ستويني املحلي والعاملي .على ال�صعيد املحلي
ح�صل على لقب بطل فل�سطني  16مرة� .أما عاملياً
فح�صل على املركز الثالث يف البطولة التي �أقيمت
يف دب��ي ع��ام  ،1997واملركز العا�ش��ر يف البطولة
التي احت�ضنتها تركيا عام  ،1998ويف عام 2000
ح�ص��ل امني عل��ى املركز الثال��ث يف بطولة البحر
االبي���ض املتو�س��ط يف قرب�ص ،كما ح�ص��د املركز
التا�س��ع عام  2014يف الهند بالرغم من ق�صر مدة
التح�ضري التي اقت�صرت على  48يوما.
ام��ا البطول��ة الأخ�يرة التي حاز فيه��ا امني على
املرك��ز ال�س��اد�س قبل قرابة �ش��هر يف تايلند ،ف�أكد
ان��ه ا�س��تعد لها ب�ش��كل كام��ل ،فرتك عمل��ه وقام
بعم��ل برنام��ج غذائ��ي خا���ص الن ذل��ك ي�س��اعد
ب�ش��كل كبري عل��ى بناء ع�ض�لات اجل�س��م ولي�س
الهرمونات ،ومترن ب�ش��كل مكثف وا�ستعد نف�سياً
على الرغم من عدم وجود جهة تدعمه وت�س��انده
�س��وى عائلته وعدد قليل من حمبيه وم�شجعيه،
م�ش�ير ًا اىل ان اه��م ما مييز ه��ذه البطولة هو كرب
�س��نه ،اال ان ج�س��مه ما زال كال�شباب ،فال يوجد
تره��ل يف ج�س��مه وال فروق��ات يف التنا�س��ق ب�ين
الع�ض�لات ،فقد �أ�ش��اد بع���ض االبط��ال العامليني
ببني��ة ج�س��مه القوية م��ا اعتربه اجن��ازا كبريا
ي�ضاف اىل �سجله احلافل.
يذك��ر ان ام�ين �أ�ش��رف عل��ى تدري��ب البطل ليث
جا�سر الذي ح�صل على املركز اخلام�س يف بطولة
العامل لفئة النا�شئني.
وعن املكم�لات الغذائية قال امني« :ال يجب �أخذ

املن�ش��طات اال حت��ت ا�ش��راف طب��ي ،الن معظم
املن�شطات املنت�شرة يف فل�سطني م�ضرة جد ًا ،وقد
تت�س��بب يف وفاة الريا�ض��يني ،كما ان اخذ كميات
كب�يرة م��ن الربوتين��ات م�ض��ر النه��ا ت���ؤدي اىل
�سموم يف الكلى ،فاالمر ال يقت�صر على الهرمونات
واملن�ش��طات ،ب��ل ان تناول اغذي��ة حتتوي على
ن�سبة بروتينات عالية يرهق اجل�سم».
وتابع“ :الهرمونات ال ت�ص��نع البطل بل حت�س��ن
اداءه ،ف��اذا كان��ت هن��اك ع�ض��لة �ض��عيفة ،ف�إن
الهرم��ون ال يكربها ،ب��ل يهدمها ،وي�ص��بح هناك
فرق يف التنا�سق بني الع�ضالت».
وب�ين ان االخط��ر من ذلك كله ه��و الريجيم الذي
يت��م اتباعه قبل البطولة بع��دة ايام� ،إذ يجب ان
يكون الريا�ضي يف هذه املرحلة حذرا جد ًا.
وع��ن جتمي��د ن�ش��اطات احت��اد كم��ال الأج�س��ام
الفل�سطيني ملدة � ٤سنوات ،فقد فوجئ �أمني بهذا
القرار وبني ان �سبب حتويله الحتاد (،)wbbf
الذي ال ينتمي له االحتاد الفل�س��طيني ،هو ف�ش��ل
االحت��اد الرئي�س��ي ( ،)ifbbفه��و غ�ير مهت��م
وال يدع��م الريا�ض��يني ،كما ان بع���ض البطوالت
املحلي��ة تكون فا�ش��لة ،مث ًال يتم اعتم��اد  ٢٠وزنا
فيه��ا ،وقانوني��اً يوج��د ح��وايل � ١٠أوزان ،ولكن
يوجد هن��اك جانب ايجابي من جتميد ن�ش��اطات
االحتاد ،اال وهو حماية ال�ش��باب من املن�ش��طات
والهرمونات التي تدمرهم.
ويف نهاي��ة حديث��ه� ،أ�ش��ار �أمني �إىل انه �سي�س��تمر
يف التدريب و�سي�ش��ارك يف البط��والت ويرفع علم
فل�سطني ب�صرف النظر عن االحتاد الذي ميثله.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

طالبة العلوم ال�سيا�سية يف جامعة بريزيت� ،إ�سراء ح�سن.
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"اخلتيار" ال يزال ح ًّيا يف مكتبه بتون�س
سيد إسماعيل
عندم��ا مت��ر قرب املن��زل الواقع ب�ش��ارع "يوغرطة" يف العا�ص��مة
التون�س��ية ،ف�إن��ه ل��ن ي�س�ترعي انتباهك كث�ير ًا مبظه��ره العادي،
الذي يخفي خلفه �سنوات حافلة بالأحداث املهمة التي �شهدها ذلك
امل��كان ،والقرارات التي �ص��درت منه ،بحكم كون��ه مكتب الرئي�س
الراحل يا�سر عرفات يف تون�س.
ولو قدر لك � ً
أي�ض��ا �أن تدخل �إىل ذلك املقر ،لوجدت �أن كل �ش��يء ال
ي��زال عل��ى حاله ،ك�أن الرئي�س ق��د ترك تون�س للت��وّ؛ حالة الأثاث
املعتن��ى به جيد ًا ،واملكتبة التي اقتناه��ا الرئي�س ،و�أقالمه ،وك�أن
املقر جاهز ليعود الرئي�س �إىل ممار�سة عمله من جديد!
يف عام  ،1982انتقل الرئي�س يا�س��ر عرفات �إىل الأرا�ضي التون�سية
قادم��اً م��ن لبنان� .أق��ام يف البداية بق�ص��ر "ال�س��عادة" ليومني ،ثم
انتقل �إىل مع�س��كر "الزرق��ا" ليكون بني جنوده ،وم��ن ثم �إىل فندق
"�سلوى" على ال�ساحل التون�سي ،لي�ستقر �أخري ًا يف مقره املتوا�ضع
مبنطقة "متيال فيل" يف تون�س العا�صمة.
"ه��ذا امل��كان مل يكن مكتباً ومقر ًا لإقام��ة الرئي�س �أبو عمار فقط،
ب��ل هو بي��ت ال�ش��عب الفل�س��طيني" ،بهذه الكلم��ات بد�أ مدي��ر املقر
العمي��د عب��د الرحي��م ح�س�ين حديث��ه معن��ا ،وق��د التح��ق بالطاقم
املرافق للرئي�س الراحل منذ بداية الثمانينيات ،و�ش��هد معه ح�صار
بريوت عام  ،1982واالنتقال بعدها �إىل تون�س ،ثم ح�صار طرابل�س
عام  ،1983وحادثة �سقوط طائرته يف �صحراء ليبيا عام .1992
ي�ض��يف العمي��د ح�س��ن" :يف كل م��كان كان في��ه� ،أثب��ت �أب��و عمار

وج��وده وجدارت��ه كقائ��د ،فف��ي حادث��ة �س��قوط الطائ��رة عل��ى
�س��بيل املثال� ،ش��ارك يف نقل اجلرحى ملا تبقى م��ن هيكل الطائرة،
والإ�شراف على تقنني ما تبقى من الطعام وال�شراب وتق�سيمه بني
اجلميع� ،إىل حني العثور علينا يف �صباح اليوم التايل".
وق��دم العميد تعريف��اً عاماً مبقر الرئي�س الراح��ل يف تون�س املكون
م��ن طابقني ،ال��ذي كان يف واقع الأم��ر مكتبه ومق��ر �إقامته" :هنا
غرفة نوم الرئي�س الراحل ،وغرفة االجتماعات التي �ص��درت منها
العديد من القرارات امل�ص�يرية يف التاريخ الفل�س��طيني ،وجمعته
مع العديد من القيادات وال�شخ�ص��يات والوفود العربية والعاملية
التي كانت ت�أتيه من كل مكان".
وي�س�ترجع العميد ح�س�ين ذكرياته مع الرئي�س عرفات يف ذلك املقر
بالقول" :كان �إن�س��اناً يحب الب�س��اطة يف كل �ش��يء ،حتى يف طعامه
الذي كان ب�س��يطاً ،ويعتمد يف �أ�سا�سه على ال�شوربات .مل يكن يغلق
بابه يف وجه �أحد من �أبناء �شعبه .ف�ضال عن كونه �شعلة من الن�شاط
امل�ستمر ،فقد كان يعمل ل�ساعات طويلة يومياً ،وبالتايل ،ف�إن �ساعات
نومه كانت حمدودة جد ًا ،حتى �إنه كان يعمل خالل �سفره بالطائرة.
�إال �أن��ه ورغ��م م�ش��اغله الدائمة فقد كان يحب ممار�س��ة الريا�ض��ة،
ولديه يف مقره هنا جهاز ملمار�سة ريا�ضة اجلري".
وتع�بر مقتنيات املق��ر عن �شخ�ص��ية الرئي�س الراحل التي تت�س��م
الب�س��اطة ،بعيد ًا عن البذخ و"البهرجة" .كان يبدو من حالة املقر
ك�أن الرئي�س ال يزال على قيد احلياة! فاملكاتب وقاعة االجتماعات

بيت �أبو عمار يف تون�س.

نظيفة ومرتبة ،واملكان -رغم انتقال الرئي�س منه منذ زمن بعيد-
ال يزال يحتفظ برونقه الذي ينتمي لأجماد تلك احلقبة من الزمن،
وذكرياتها املليئة بالأحداث املهمة.
ميكنك �أن تتخيل كيف كان الرئي�س الراحل يجلب كر�سياً لال�ستمتاع
بال�ش��م�س يف �س��اعات ال�ص��باح الأوىل ،وكيف كان يتم�ش��ى يف باحة
املق��ر اخللفية �أو الأمامية يف بع���ض الأحيان ،وجدول عمله احلافل

باملقابالت واالجتماعات ،وتوا�ضعه يف التعامل مع اجلميع.
يقول العميد ح�سن" :بعد مرور �أحد ع�شر عامًا على رحيله ،ف�إنني
�أفتقد القائد الرمز الذي عملتُ �إىل جانبه �سنوات طواال من عمري،
وجمعتن��ا ذكريات غالية على قلبي ،وه��ذا املقر الذي �أديره اليوم
�س��يبقى �ش��اهد ًا حياً على ذكراه ،ومدى عظمة هذا الرجل الذي لن
يتكرر".

زهرة قرعو�ش ..من �أ�سرية �إىل مديرة مكتب ثقافة
نهال المالوخ*
ب��د�أت حياته��ا بالن�ض��ال لإرادة نبت��ت فيها منذ ال�ص��غر لتكرب
معه��ا ،ومل يكن ما مرت به من م�ص��اعب معط�لا لها لأنها كانت
تفع��ل م��ا ترغب ب��ه وما تتم�س��ك ب��ه من مب��ادئ ،م��ن اجلبال
انطلق��ت زه��رة قرعو���ش م��ن قرية دير بلوط لت�ص�ير اال�س�ير
واملنا�ضلة و�أخريا مديرة مكتب الثقافة يف حمافظة �سلفيت.
عن هذه ال�سرية ،ترى قرعو�ش ان عدالة ق�ضيتها وهجرة الأهل
والعائلة وممار�س��ة الظلم بكل الو�سائل واال�شكال من االحتالل
اال�س��رائيلي على �ش��عبها دفعته��ا لأن تكون اح��دى القياديات
خللي��ة ع�س��كرية تابع��ة حلرك��ة فت��ح قب��ل االنتفا�ض��ة الأوىل
ع��ام  ،1986وم��ن املهمات الت��ي نفذوها للدفاع عن الأرا�ض��ي
الفل�سطينية احتجاجا على الو�ضع املزري باملخيمات وانت�شار
البطال��ة و�إهان��ة ال�ش��عور القوم��ي ،التخطيط خلط��ف جندي
ا�سرائيلي لتنفيذ تبادل �أ�سرى.
و�ش��ارك يف العمل �آنذاك ثالث��ة مقاومني بالإ�ض��افة لزهرة وما
�س��اعدهم بنجاح التخطيط هو وحدتهم داخ��ل اخللية ،فكانوا

يت�س��ابقون للم�ش��اركة يف اي عملي��ة ،بالرغ��م م��ن اكتفائهم من
ناحي��ة اقت�ص��ادية وظروفه��م االجتماعي��ة امل�س��تقرة اال انهم
مل يهمل��وا واجبه��م الوطني فكان ن�ش��اطهم تعب�يرا عن موجة
غ�ضب مكبوتة يف نفو�س جيلهم يف تلك ال�سنوات.
ولي�س بهذه ال�س��هولة كانت م�ش��اركة زه��رة قرعو�ش يف عملية
خط��ف جن��دي ا�س��رائيلي لك��ن �ص��ديقتها ملي��اء بجن�س��يتها
الربازيلي��ة �س��اعدتهم يف الت�س��لل بحج��ة رحل��ة �س��ياحية اىل
الداخ��ل ،فتنفي��ذ العملي��ة مل ي���أت بي��وم وليلة ب��ل كان عملية
منظمة وخمططا لها ،وزهرة التي ارهقها حبها للوطن مل تخ�ش
�ش��يئا فقد كان همها االكرب ان تنجح العملية لتحرير اال�س��رى
عالوة على اجلو العام امل�ش��حون ال��ذي كان دافعاً للتحرر من
االحتالل.
ولتنفيذ العملية �س��ار املنفذون م�س��افات طويلة و�سط اجلبال
الوع��رة حتى و�ص��لوا مل��كان العملي��ة التي �س��بق ان هيئ لها،
وجنح��وا يف تنفي��ذ عملية خطف اجلندي وت�س��ليمه لل�ص��ليب

االحم��ر من اجل ان تت��م عملية تبادل اال�س��رى التي انتظروها
وجه��زوا لها ،لكن العملية ف�ش��لت يف اللحظ��ات االخرية حيث
متت ت�صفية اجلندي.

رحلة �إىل املوت

مرت �سنتان على هذه العملية حتى اكت�شفت خمابرات االحتالل
خيوط العملية ،ومت ك�ش��ف املجموعة ليتم اعتقال رفاق زهرة
واح��دا تلو الآخ��ر ع��ام � ،1986إىل �أن اعتقلت زه��رة قرعو�ش
وحكم عليها بال�س��جن  11عاما ،وو�صفت معاناتها داخل غرفة
التحقيق التي كانت ا�ص��عب من �س��نني طويلة ام�ض��تها داخل
الزنزانة ،وع��ن كيفية اعتقالها قال��ت" :كانت حلظة اعتقايل يف
منت�صف الليل امام اعني ابنائي" ،وزهرة �أُم البنتني و�شاب.
وروت كي��ف مت التحقي��ق معه��ا يف معتق��ل بيت حل��م ،وكيف تلقت
اهانات وا�ستفزازات حيث مت �ضربها بق�سوة وتهديدها باالغت�صاب،
ودافعت عنها �آنذاك املحامية الي�سارية فليت�سيا النغر.
ومت نقله��ا كما اجلثة من �س��جن اىل �آخر وم��ن تعذيب اىل اخر،
ونقلت من �س��جن اجللم��ة اىل الرملة �إىل �أن ا�س��تقرت يف زنزانة

�ص��غرية بع�س��قالن قال��ت عنه��ا" :تعج��ز الكلمات عن و�ص��ف
الزنزان��ة برائحتها الكريه��ة حيث ال يوجد حم��ام والبطانيات
مهرتئ��ة  ،وبالرغم من ق�س��وة امل��كان اال ان خروجي من غرفة
التحقي��ق كان يجعلني ارتاح نف�س��يا داخ��ل الزنزانة ،وما بني
ال�س��اعة واالخ��رى كان ين��ادى عل��ى ا�س��مي للتحقي��ق �إىل �أن
ا�ستقررت بعد  30يوما يف الزنزانة ليتم نقلي اىل ق�سم اال�سرى.
وروت لن��ا قرعو���ش ع��دة مقوم��ات تغلب��ت به��ا على ال�س��جن
ه��ي اميانها باهلل ،و�أحقيتن��ا بالوجود ،وب�إرادته��ا تغلبت على
ال�س��جن وال�س��جان ف�ش��جعت معتق�لات فل�س��طينيات خلو�ض
ا�ض��راب من اجل احل�ص��ول على كتب للتثقي��ف وتعلم اللغات
وقت��ل الروت�ين املعت��اد داخ��ل ال�س��جون .وحتق��ق ذل��ك بع��د
ا�ضراب ا�ستمر  12يوما.
وحتدث��ت قرعو�ش عن دور عائلتها يف الدعم املادي واملعنوي،
وا�س��تذكرت كي��ف انها مل ت�س��مح للمجتمع ان ي�ص��ف اعتقالها
مبعاناة ،لأنها قامت بواجب وطني جتاه ق�ضية عادلة.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تتمة المنشور على الصفحة األولى " -الهبة الشعبية"
خوف وحذر

وا�س��تنادًا �إىل املحلل ال�سيا�س��ي هاين امل�ص��ري ،ف�إن ال�سلطة
حت��اول م��ن ناحي��ة توظي��ف الهب��ة لتحقي��ق ا�س��تئناف
املفاو�ض��ات و�أنه دون ذلك �ستنفجر الأو�ض��اع ،ومن ناحية
�أخ��رى تخاف من هذه (املوجة االنتفا�ض��ية) �أن تكرب وتفقد
ال�س��يطرة عليه��ا ،وت�س��تفيد منه��ا نهاي��ة املطاف مناف�س��تها
حركة "حما�س".
ويقول" :ت�ؤيد ال�س��لطة هذه املوجة (كما ي�صر على ت�سميتها)،
ولك��ن دون االنخ��راط الفعل��ي فيها ،ومن غري توف�ير مقومات
ا�س��تمرارها وتو�س��عها وحتولها �إىل انتفا�ضة �شاملة ،وما مييز
موق��ف ال�س��لطة اخل�ش��ية �أكرث م��ن الأمل ،واخل��وف �أكرث من
التوظيف".
ويتابع امل�ص��ري" :تنبع مواقف ال�س��لطة و"فتح" و"حما�س"
م��ن اخل��وف والرغب��ة ،ففت��ح تخ�ش��ى �أن توظفها مناف�س��تها،
وحما���س تنطلق من املوقف نف�س��ه ،ويتملك الأطراف املختلفة
اخل��وف �أكرث من الرغبة يف التوظيف ،م��ع الأخذ باالعتبار �أن
الف�ص��ائل الأخرى ال ت�س��تطيع �أن ُتو�سّ��ع الهبة حتى لو رغبت
بذلك".
وي�ؤك��د �أن االنق�س��ام الراهن وغياب الوحدة مينعان ا�ش��تعال
�أي انتفا�ض��ة �ش��املة ،كما �أن خوف ال�ش��عب من تكرار جتربة

االنتفا�ض��ات ال�سابقة ،التي مل حتقق �إجنازات وانتهت باتفاق
�أو�س��لو ،وغي��اب �إجابة" :ملاذا مل ننت�ص��ر؟" حتد م��ن �إمكانية
اندالع انتفا�ضة �شاملة ،وهذا الأمر مرتبط بالزمن ،وقد يتغري.

انتفا�ضة �أفراد

وي�ص��ف امل�ص��ري الهبة احلالية بـ"انتفا�ض��ة �أفراد" ميكن �أن
تفرز ف�صائل جديدة� ،أو جترب الف�صائل على التغيري� ،أو تخلق
قي��ادات جديدة كم��ا يف حمالت مقاطع��ة �إ�س��رائيل ،واملقاومة
ال�ش��عبية .فيما ي��رى �أن تدخل ال�س��لطة يف بع���ض املواجهات
ومنعها يندرج يف �إطار "�إي�ص��ال ر�س��ائل �إىل �إ�س��رائيل ب�أنها ما
زالت على العهد ،وملتزمة بالتن�سيق الأمني".
ويخت��م ر�أي��ه بالقول" :خ�ش��يت ال�س��لطة م��ن ارت��داد املوجة
الراهن��ة عليها يف البداي��ة ،وحاولت الح ًقا "ج���س النب�ض" يف
رام اهلل وطولك��رم ،و�إذا جنح��ت يف جتربة التدخل واملنع هذه
ف�إنها �ستنقلها �إىل مواقع �أخرى".

تراجع تدريجي

ويق��ول من�س��ق املقاومة ال�ش��عبية يف ال�ض��فة الغربية �ص�لاح
خواجا "�إن احل�س��ابات من ال�س��لطة والف�ص��ائل وامل�ؤ�س�س��ات
يف بداية الهبة احلالية ملحقة باملوقف ال�ش��عبي ودور ال�ش��بان

امليداين ،و�ص��درت مواق��ف �إيجابية ،ولكن موقف ال�س��لطة بد�أ
بالرتاجع التدريجي ،وو�صل �إىل درجة منع الو�صول �إىل حاجز
م�س��توطنة "بيت �إيل"� ،أعقبه قم��ع املتظاهرين بطريقة ُمعيبة
بلبا�س مدين ،ما �أحدث ً
�شرخا يف املوقف وعزز االنق�سام يف دعم
الهبة".
وي�ض��يف" :كان تقديرن��ا �أن يدع��م املوق��ف الر�س��مي لل�س��لطة
االنتفا�ض��ة ويط ّوره��ا ،لكن ب��د�أت تظهر مواقف غري وا�ض��حة
ك�إغ�لاق جامع��ة خ�ض��وري (طولكرم) ،وحل جمل���س طلبتها،
والواق��ع الداخلي يف جامعة النج��اح ،وحماولة طرح �أن تكون
امل�سريات بعيدة عن نقاط املواجهة مع االحتالل".
ويعتق��د خواج��ا �أن الهب��ة كانت فر�ص��ة ثمين��ة �أم��ام القيادة
لتطبي��ق قرارات املجل���س املركزي ،ووقف التن�س��يق الأمني،
وتطوير حمالت املقاطعة ،لكن ذلك مل يحدث.
ويتابع" :ال ميكن و�ضع مواقف ال�سلطة والف�صائل كلها يف �سلة
واح��دة ،ونالحظ �أن املوقف العام يت�س��م بال�تردد يف التعاطي
م��ع الهب��ة ،وبد�أت تظهر البطوالت الفردي��ة يف ظل تراجع دور
احلركات ال�سيا�سية ،ومع وجود �شريحة م�ستفيدة من الإبقاء
عل��ى الو�ض��ع الراه��ن كما ه��و ،تتمثل يف امل�ؤ�س�س��ة الر�س��مية
ورجال اقت�صاد و�سيا�سيني".
وينه��ي خواج��ا�" :إذا مل تلتح��م القيادة مع ال�ش��عب ،ومل يتم

التعاط��ي مع الإرادة ال�ش��عبية ،وعدنا من جدي��د للرهان على
املفاو�ضات ،ف�إننا لن نح�صل على اال�ستقالل".

امتعا�ض �شعبي

ووفق �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وعميد كلية الآداب يف "العربية
الأمريكي��ة" د� .أمي��ن يو�س��ف ،ف���إن تقيي��م العالقة ب�ين اله ّبة
وال�س��لطة ميكن �أن يبد�أ من البحث يف تبعات و�آثار االنق�س��ام،
�إذ �أثبتت املواجهات امليدانية �أن "حما�س" واجلهاد الإ�س�لامي
معنيتان ب�ش��كل �أ�سا�س��ي يف خلق حالة "امتعا�ض �ش��عبي" من
الو�ضع الراهن وخيار ال�سالم.
وي�ض��يف" :علينا تتبع االن�س��داد ال�سيا�س��ي يف �آخ��ر عامني �أو
ثالث��ة ،وتراج��ع م�س��ار �أو حتالف ال�س�لام الفل�س��طيني ،وكل
ذلك ميكن �أن ي�ش��كل رواية موحدة للهبة ،ف� ً
ض�لا عن ا�س��تمرار
اال�س��تيطان وجرمي��ة دوما وعملي��ة بيت فوري��ك ،لكن ثمة من
يرى �أن ال�س��لطة والف�ص��ائل ترتك الهبة لت�سري مبفردها ودون
�أي حا�ضنة".
ويتاب��ع يو�س��ف" :يثب��ت تتب��ع ال�س�ير الذاتي��ة للكث�ير م��ن
منفذي العمليات احلالية ميولهم ال�سيا�س��ية الوا�ض��حة ،لكن
هوام�ش الف�ص��ائل وخياراتها ،مبا فيها حركة "حما�س" �آخذة
بال�ضيق".
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�أبو حامت :الرجل الأر�شيف!

ك�شافة

واملح��زن �أن الإذاعة الأردنية قر�أت �أ�س��ماء الناجحني يف التوجيهي
وو�ص��لت �إىل �أخي عزت ،ووقته��ا تعالت �أ�ص��وات الدعاء والرتحم
عليه ،فقد غاب عن الدنيا قبل النتائج.

�أ�س���س �أبو فرحة فرقة ك�ش��افة يف قريته عام  ،1998و�ص��ارت ت�ضم
 160ع�ض��وًا لتن�ش��ط يف احتفاالت دينية واجتماعية ومدر�سية ،ثم
ع�ين مدي��ر ًا ملدار���س فقوعة ،ثم دي��ر غزالة ،فاجللمة ،حتى و�ص��ل
التقاعد عام  ،2011لي�ستذكر ان�ضمامه يف الثامنة من عمره �إىل فرقة
ك�شافة املدر�سة وا�ستقباله لرئي�س وزراء الأردن هزاع املجايل الذي
جاء لزيارة اخلطوط الأمامية ومنها اجللمة عام  1959وان�ش��د له:
"مب بريكا مب بريكا ..ك�شافة الأردن بتحييكا".
يكمل :ت�ض��اعف اهتمامي يف قريتي عندما انتقلت لإدارة مدر�س��تها
الثانوية ع��ام  ،2007فبنينا مكتبة جديدة وخمت�برًا للعلوم و�آخر
للحا�س��وب ،وكن��ت �أمني ال�ص��ندوق لبناء املئذنة ،ونرمم امل�س��جد
اليوم ،وقبلها و�ض��عت دلي ًال لهاتف اجللمة ،وثانيًا لأفراحها ي�ض��م
�أ�سماء �أهايل البلد �شارعً ا �شارعً ا .كما جمعت تاريخها يف � 400سنة،
و�أدون كل �ش��يء عنها :م�ساجدها ،ومدار�سها ،ومعلميها ،وطلبتها،
وجمل�سها املحلي ،و�شهداءها ،وانتخاباتها.

غربة ونفي وكتب

�صور

عبد الباسط خلف

يتفاخ��ر ال�س��تيني حممد حممود �أب��و فرحة بجمعه لأح��داث قريته
اجللمة� ،شمال جنني ،وتوثيقه لكل �شاردة وواردة فيها ،ومالحقته
لأخباره��ا وتاريخه��ا ،وتوا�ص��له م��ع مغرتبيها ،وتوثيقه ون�ش��ره
�صو ًرا لرجاالتها و�أر�ضها وحقولها و�أفراحها و�أحزانها و�أهلها.
يقول� :أب�ص��رت النور يف �آذار ع��ام  1951بقريتي الواقعة على خط
الهدن��ة (م��ع مناطق فل�س��طني املحتلة عام  )1948والت�ص��قت بها،
وبد�أت يف �س��ن مبكر بجم��ع �أحداثها ،ومن �أوائل م��ا دونت كيف �أن
طائ��ر احلب���ش  -الذي كانت ترعاه والدت��ي -كان يعرب خط الهدنة
ومعه �صغاره ،فتطلب مني �أمي ندى حللوح ،اللحاق به يف مرج ابن
عامر ،حتى و�ص��لت قرية �ص��ندلة ،وذات مرة كنت �أرتدي الكوفية
فتبعن��ي مراقب احلدود عن �س��طح امل�س��جد ،وعندم��ا دخلت بيتنا
طلب من �أبي ت�سليم الرجل الداخل �إىل منزلنا ،وبعد خلعي للكوفية
مل يعرفني ،ف�أجابه والدي :هذا ولد �صغري حلق احلب�شة وفراخها
ولي�س مقات ًال!

ذاكرة خ�صبة

ب��د�أ �أب��و فرح��ة بجم��ع حكاي��ا قريت��ه ال�ص��غرية يف خمطوط��ات،
وا�س��تثمر مواقع التوا�ص��ل االجتماعي منذ عام 2007؛ لين�ش��ر ما
جمعه قبل عقود ،وليعيد �س��رد ما وثقه من تفا�صيلها الدقيقة ،حتى
�إن��ه ال زال يحتفظ ب�أغ��اين الفالحني التي �س��معها يف طفولته" :حية
حي��ة ،و�ش هاحلي��ة ،حية وح��وت ،يف امل��رج دوت ،وحتاووها ،ما
حلقوه��ان وحتاوتهم ،ما حلقتهم� ،س��يف ناداها ،وتوالها ،وتولته،
م��ا حلقته ،"..ثم انتقل من التدوي��ن بالكلمات واملذكرات �إىل التقاط
ال�ص��ور وتبويبها يف جمموعات خا�ص��ة تبعًا للمنا�س��بة ولكل �شيء
يت�صل بالقرية.
ي�س��رد :امتلكت �ص��و ًتا جمي ًال يف �ص��غري ،فهويت الغناء والأذان.

و�أول �أغنية خالل حملة تطوع مع �أطفال قريتنا لتنظيف مغارة قلت
"علي الط�لاق ،من �أم املالك ،اخلبز الب��ارد ،واهلل ما بنذاق".
فيه��اّ :
وكان يف اجللمة �شيخ وقور طاعن يف ال�سن ،هو حممد ر�شيد الكيالين
(الناق��وري) يطلب ب�ص��وته املبحوح ونح��ن يف االبتدائية الأذان،
فنت�س��ابق على املنرب يف �ساحة امل�س��جد ،ومن يومها هويت الأذان،
و�أتخ�ص���ص حت��ى الي��وم ب���أذان املغ��رب يف رم�ض��ان ،رغ��م غيابي
الطوي��ل لـ� 27س��نة يف ليبيا ،وا�ش�ترينا مكرب �ص��وت للم�س��جد عام
.1974

عريف وحكم و�شهيد

كان �أب��و فرح��ة من �أوائ��ل طلبة االبتدائي��ة ،وكلفه مدير املدر�س��ة
مبهمة العريف وحامل مفاتيح ال�ص��فوف ،وحتول �إىل حكم ملباريات
ك��رة الطائ��رة .وح�ين انتق��ل �إىل الإعدادي��ة يف جن�ين ،كان يذه��ب
ورفاق��ه على الدراج��ات يف طابور واحد ب�أكرث م��ن �أربعني دراجة.
ويف ه��ذه املرحلة راح املعلم عل��ي اجلرباوي ي�أخذهم لنك�ش حديقة
املدر�س��ة املزروع��ة بالربتق��ال واخل�ض��راوات الأخ��رى يف ح�ص��ة
التعليم الزراعي.
يتابع :كنت يف الثالث الإعدادي �س��نة النك�س��ة ،وقاوم �أهايل القرية
ب�ضع �ساعات ،وا�ش��تبكوا مع القوة التي كانت على حاجز اجللمة،
ث��م طل��ب من��ا اجلي���ش الأردين اخلروج قبي��ل الغ��روب ،وجتمعت
ب�ض��ع قرى يف دير �أبو �ض��عيف املجاورة ،ويف ال�ص��باح ا�س��تيقظنا
عل��ى هدير دبابات االحتالل ،فتفرقنا يف اجلبال ،ونزحنا نحو خربة
الوهادن��ة ثم عجلون و�إربد حتى ا�س��تقر بنا احل��ال يف الزرقاء� ،أما
�أخي ال�ش��هيد عزت ،الذي كان يف الثانوية العامة ،فكان ممن وزعت
عليهم البندقي��ة الإجنليزية ،وبعد وقت ق�ص�ير �أطلقت عليه دبابة
ر�صا�ص��ة مدف��ع تقي��ل وه��و يحمل �ص��ندوق ذخ�يرة عل��ى كتفه.

�أبو حامت وكامريا التوثيق.

تلق��ى �أبو فرح��ه تعليم��ه اجلامعي يف ب�يروت العربية ع��ام ،1970
وتخ�ص���ص يف اللغة العربية ،وعا�ش يف لبنان بني حرب و�سلم ،وبعد
تخرجه ا�ش��تعلت احلرب الأهلية ،فغادرها  1975قا�صدًا ليبيا التي
علم بها � 22س��نة ،تخلله��ا اعتقاله �إدارياً عام  ،1978ونظم ق�ص��يدة
من � 56شطرة ،بقدر ليايل التحقيق معه ،وكتب يف ال�سجن �أول كتبه،
وبعدها فر�ض��ت عليه الإقامة اجلربية �ستة �أ�شهر ،وازداد حبه لبلده
بع��د غياب خم�س �س��نوات بني عمل ليبيا و�س��جن نابل���س ،وتعر�ض
للنفي امل�ؤقت �أعوام  1980و1984و ،1989وعاد �إىل ليبيا مُدر�سً ا.
ي��وايل� :أع��ددت كت��اب (�أ�س��تاذ الإمالء واخل��ط) وطبعت��ه يف ليبيا
وفل�س��طني ،ثم (�أ�س��تاذ النح��و وال�ص��رف) وثال ًثا (�أ�س��تاذ البالغة
والعرو���ض) وبع��ده (�ألف �س���ؤال وجواب) و(تف�س�ير ج��زء ع ّم)
وكتب��ت بع���ض الق�ص��ائد الوطني��ة ،وف��ور عودت��ي �إىل الوطن عام
 ،1997عيّن��ت معلماً يف جنني ،وحني �س��معت طالبًا يقر�أ مو�ض��وعً ا
عن بلدي (اجللمة) �أثار �شوقي لها ،وازدت حبًا لكل ما يت�صل بها.

مي�ض��ى �أبو ح��امت وق ًتا طوي ً
�لا كل يوم عرب موق��ع "في�س بوك"
لين�ش��ر �ص��ور ًا ،ثم يبوبها يف جمموعات خا�صة ت�ص��ل اليوم �إىل
 207يف كل منه��ا � 200ص��ورة .كم��ا �أطل��ق �ص��فحة (جلمتن��ا)
وي�ص��فها بوكالة �أنباء قريته� ،إ�ضافة �إىل �صفحة (تفنى اجل�سوم
وتبقى الر�س��وم) وفيها نبذة عن الأموات الذين يجمع �صورهم
حت��ى يتاب��ع املغرتبون �أخب��ار بلدهم الأم� ،إ�ض��افة �إىل �ص��فحة
(اجللمة بني املا�ض��ي واحلا�ض��ر) وفيها تاري��خ القرية يف كتاب
(اجللم��ة و�أب��و حامت) الذي ي�ش��مل �إح�ص��اءات عن كل �ش��يء:
الق�ض��اة ،واملعلم�ين ،واملديري��ن ،والأطب��اء ،واملهند�س�ين،
واملحا�س��بني ،واملحامني ،وكل التخ�ص�ص��ات الأخرى ،وتعترب
مرجعً��ا للباحثني والط�لاب الذين ي�أتون لزيارتي لل�س���ؤال عنها
با�ستمرار بطلب من معلميهم.
و�أب��و حامت �أب خلم�س��ة �أبن��اء وبنتني ،تخ ّرج منهم خم�س��ة ،وبقي
�أيوب طالب الهند�سة يف جامعة بريزيت وحنني يف �صفها العا�شر.

و�صور من �صفحته على في�سبوك.

العقاد ..رجل حول بيته �إىل متحف
رشا فرحات

دفعت ال�س��رقات املتوا�ص��لة لقوات االحت�لال للآثار الفل�س��طينية،
ملحاولة تغيري التاريخ ،والعدوان الدائم على غزة ،وا�س��تباحة كل
�ش��يء؛ املواطن وليد العقاد� ،إىل �إقامة متح��ف خا�ص به ،يجمع به
مقتنيات تراثية و�آثا ًرا قدمية.
يق��ول العق��اد" :خ��رج املتح��ف �إىل الن��ور بع��د دخ��ول ال�س��لطة
الفل�س��طينية ،وافتتحته يف بيتي ،ولكن القطع تزداد يوما بعد يوم،
و�أحت��اج مل��كان �آمن لهذه القط��ع التي يعود بع�ض��ها للعهد الكنعاين
واحلدي��دي ،ور�أيت من الواجب �أن �أ�س��اهم يف حماي��ة هذه الرثوة
حت��ى النهاي��ة ،فتربع��ت بقطع��ة �أر���ض لبن��اء متح��ف يلي��ق بهذه
املقتني��ات ،لكن��ي مل �أجد حتى اللحظة من ي�س��اعدين لتحقيق حلمي
ببن��اء متحف خا���ص يف مدينة خان يون�س حلف��ظ قيمة هذه الآثار،
لتكون مبثابة ثروة تاريخية وملك ل�شعب ب�أكمله".

البداية

يف ه��ذا املتح��ف اخلا�ص ،ت�ش��م رائحة الرتاب الق��دمي والفخاريات
والقط��ع عل��ى اختالف �أنواعه��ا ،التي يحفظ العقاد ع��ن ظهر قلب،
تاريخ كل قطعة منها.
ع��ن بداي��ة هذه الهواية ،الت��ي حتولت �إىل متحف ،ق��ال العقاد" :بد�أت
بهذا العمل يف ظل االحتالل ،وكان ب�ش��كل �س��ري خوفاً من و�ص��وله �إىل
ه��ذه الآثار ،كان با�س��م الغ�يرة الوطنية لإنقاذ ما ميك��ن �إنقاذه .كنت

من مقتنيات متحف العقاد البيتي يف غزة.

حينه��ا  30عام��اً عندما �أ�س�س��ت املتح��ف ،و�أوىل القطع الت��ي اقتنيتها
عبارة عن �ش��اهد قرب قدمي يعود �إىل الدولة البيزنطية" .وعندما اعتقل
االحتالل والده� ،س�أل ال�ضابط عن هذا ال�شاهد قبل �أن ي�س�أل عن والده،
و�سرق ال�شاهد وو�ضعه يف ال�سيارة الع�سكرية قبل اعتقال �أبيه.
يقول" :حاولتُ مرار ًا �إنقاذ هذا ال�ش��اهد وباءت حماوالتي بالف�شل،
ومل ا�ستطع مقاومة االحتالل ب�سالحه املدجج ،وقدم والدي و�صية
قبل �أن ميوت ب�أن �أحتفظ ب�س��يف جدي الأول الذي عمره  700عام،
خوفاً من �ضياعه �أو بيعه ،ف�أعطتني الو�صية دفعة".

اكت�شافات جديدة

يذك��ر العق��اد �أن��ه ح�ين كان طالب��اً يف املدر�س��ة ذه��ب يف
رحلة �إىل م�ص��ر ،وزار الكثري م��ن املتاحف هناك ،احلربي
والزراع��ي ودار الآث��ار بالقاه��رة ،وكل ذل��ك كان دافع��اً
للبحث عن طريقة ينقذ فيها ما ميكن �إنقاذه من هذا الإرث
القدمي.
ويكم��ل" :ع��دت م��ن رحلت��ي ول��دي الكث�ير م��ن احلما�س��ة لإكمال
الطريق ،بحثت عن كل �ش��يء .بد�أت بالتنقيب وحدي وجمع القطع

الأثرية ،وكل يوم كان هذا املتحف يزيد بالبحث والدرا�س��ة� ،إىل �أن
و�صل �إىل هذا احلد".
وع��ن حمتويات املتحف ،يلفت �إىل وجود بيت �ش��عر قدمي ومقتنيات
تراثية ،بالإ�ض��افة �إىل مالب�س املر�أة الفل�س��طينية ،حيث لكل مدينة
وقرية ثوب خا�ص موجود داخل املتحف ،عدا عن زي الرجل القدمي
والفانو�س والبوريه وماكينة اخلياطة .كما ي�ض��م ق�سم الآثار قطعاً
م��ن الع�ص��ر احلدي��دي واليون��اين والروم��اين والف�ترة البيزنطي��ة
والع�ص��ور الإ�س�لامية ،فلكل ع�ص��ر مقتنيات وعم�لات موجودة يف
املتحف.
يق��ول العق��اد" :ه��ذا الع�ش��ق دفعن��ي لدرا�س��ة التاريخ فدر�س��ته،
والدكت��ور عاطف عبد احلي رئي�س ق�س��م الآث��ار يف جامعة القاهرة
دع��اين لدورة يف القاهرة للتعرف على عمر القطعة الأثرية من خالل
مادة كربونية ت�صنع لتحدد طبقات العينة ،وتتحدد من خاللها لأي
عمر �أو ح�ضارة وزمن تعود.
وي�شري �إىل تعاونه مع وزارة الثقافة لإطالعه على معظم املناطق
الأثري��ة يف مدينة خان يون�س ،خ�صو�ص��اً املناط��ق املرتفعة التي
�أقيم��ت عليه��ا احل�ض��ارات القدمي��ة ،وع�ثر عل��ى كنائ���س قدمية
ولوح��ات م��ن الف�سيف�س��اء وقط��ع �أثري��ة عديدة ،عدا ع��ن مقربة
كانت مبثابة اكت�ش��اف كبري ،حيث وجد فيها تابوتاً من الر�صا�ص
اللني وزنه  105كيلوغرامات ،وقد كان مك�سور ًا ومق�سماً �إىل قطع،
ب�س��بب التح��ركات الإ�س��رائيلية يف املنطق��ة ،وق��د نقل��ه للمتحف
اخلا�ص به.
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م�سرح ن�سيب �شاهني يف جامعة بريزيت ..مبنى ع�صري لدعم الثقافة والفنون
نردين الميمي

"�أعطن��ي خب��ز ًا وم�س��رحاً� ،أعطِ ��ك �ش��عباً مثقف��اً" ،لعل هذه
العب��ارة الت��ي قاله��ا �أه��م كت��اب امل�س��رح يف القرن الع�ش��رين
الأمل��اين برتول��د بريخت ،تلخ���ص �أهمية امل�س��رح للمجتمعات،
ك�أحد منابر الأدب والثقافة وخمتلف الفنون ،وما له من دور يف
مواكبة ق�ضايا ال�شعوب ،وو�سيلة مهمة للتوا�صل فيما بينها.
و�إميان��ا م��ن جامعة بريزي��ت ب��دور الثقافة يف بن��اء الأجيال،
وا�س��تكماال لدوره��ا الأكادمي��ي يف خدم��ة الطلب��ة واملجتم��ع،
�س��عت اجلامعة لإن�ش��اء م�س��رح جامعي متميز يخدم قطاعات
وا�س��عة م��ن الطلب��ة والعاملني وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املحلي
وال��دويل ب��كل اهتماماتها ،فجاء م�س��رح ن�س��يب عزيز �ش��اهني
الذي افتتح يف التا�س��ع ع�شر من ال�ش��هر املا�ضي ،لري�سخ ر�ؤية
اجلامعة ولي�شكل امتداد ًا ملا تبنته اجلامعة منذ ن�ش�أتها يف دعم
الثقافة والفنون.
يقع م�س��رح "ن�سيب عزيز �ش��اهني" يف الطرف ال�شمايل ال�شرقي
من حرم اجلامعة ،ويتكون من قاعة كبرية مد َّرجة بعر�ض 23
م�ترا وارتفاع يرتاوح ب�ين � 10إىل  15مرتا .وتت�س��ع القاعة لـ
� 862شخ�ص��ا ( 516يف الق�سم الأمامي و 144يف الق�سم اخللفي
و 202يف ال�ش��رفة) .وميكن ا�س��تيعاب � 100ش��خ�ص �إ�ضايف يف
البه��و املجهز ب�شا�ش��ة عر�ض و�س��ماعات� .أما خ�ش��بة امل�س��رح
( )Stageفه��ي بعم��ق  12م�ترا وعر���ض  20م�ترا ،ويوجد
يف الق�س��م اخللفي من امل�س��رح ثالث غرف ال�س��تعمال �أع�ض��اء
الفرق (للتح�ض�ير للعرو�ض) ،وغرفة خا�ص��ة لبيانو متو�س��ط
احلج��م ،كم��ا يت�ض��من امل�س��رح به��و ًا كب�ير ًا وغرف��ة خا�ص��ة
ال�س��تقبال ال�ض��يوف الر�س��ميني ،وي�ش��مل طابقا �أر�ضيا ميكن

ا�س��تعماله ال�سرتاحة الفرق امل�س��رحية �أو للتدريب ،كما ميكن
اال�س��تفادة من��ه لتخزي��ن الأدوات والأجهزة امل�س��تعملة على
امل�س��رح ،وجميع مرافق امل�سرح مهي�أة ال�ستعمال الأفراد ذوي
االحتياجات احلركية اخلا�صة.
وي��رى رئي���س جمل�س �أمن��اء جامعة بريزيت د .حنا نا�ص��ر �أن
امل�س��رح �سي�ش��كل ف�ض��اء ح��ر ًا للحرك��ة والإب��داع ،و�س��يت�ألق
امل�س��رح بن�ش��اطات هادف��ة فكري��ا وم�س��رحيا ومو�س��يقيا،
و�سي�ش��كل حا�ض��نا للن�ش��اطات والعرو���ض الثقافي��ة املحلية
والعاملي��ة املتميزة ،و�س��تعمل اجلامعة جاهدة لإح�ض��ار فرق
م�س��رحية ومو�س��يقية حملية وعاملية لال�س��تفادة من امل�س��رح
وزيادة الوعي الثقايف لدى املواطنني ب�ش��كل عام ولدى جمهور
الطلبة ب�شكل خا�ص.

مبنى ي�شع نور ًا

"تكت�سب املباين ال�ضوء من النوافذ التي تت�سلل منها ال�شم�س
لتفر���ض ح�ض��ورها ،ولك��ن يف م�س��رح ن�س��يب عزي��ز �ش��اهني،
نح��ن يف مبن��ى بال نواف��ذ ،لكنه �س��يكون من��ارة للف��ن والأدب
واجلم��ال ،و�س��يعزز قيم��ا نبيل��ة ت�ض��اف �إىل �إرث تاريخي بد�أ
من��ذ نهاي��ات القرن التا�س��ع ع�ش��ر ،وك ّر�س ح�ض��وره يف القرن
الع�ش��رين ،رغ��م النك�س��ات والنكب��ات املتتالي��ة ،الت��ي حلقت
بال�ش��عب الفل�سطيني" ،هكذا و�ص��ف رئي�س جامعة بريزيت د.
عبد اللطيف �أبو حجلة م�سرح اجلامعة.
و�أ�ض��اف� :ست�س��عى اجلامع��ة �إىل ا�س��تقدام ف��رق فل�س��طينية
وعاملي��ة ،لتق��دم عرو�ض��ا مو�س��يقية وم�س��رحية ،و�س��تفتح

اجلامع��ة �أبوابه��ا لكاف��ة املهتم�ين م��ن املجتمع املحل��ي ،ومن
طلبة اجلامعة للح�ض��ور ،يف م�س��عى تراه اجلامعة من �ض��من
�أولوياته��ا ،وه��و االنت�ص��ار للثقاف��ة ،و�إع�لاء �أعمدته��ا ،فهي
ت�س��اهم يف ت�ش��كيل وعي منفتح على خمتلف الثقافات ،لي�صيغ
ثقاف َته اخلا�صة ،املنت�صرة حلقه يف احلرية واال�ستقالل".

عائلة �شاهني ودعم بريزيت

�إن تط��ور جامع��ة بريزي��ت يحت��اج دوم��ا �إىل ت�ض��افر اجلهود
م��ع �أ�ص��دقاء اجلامعة ،الذي��ن يعطون وال يبخل��ون ،وميدون
ي��د الع��ون كل مرة ،قناع��ة منهم بعِ ظم الر�س��الة الت��ي ترفعها
ودورها املهم �أكادمييا وجمتمعيا.
اجلامعةِ ،
وم��ن هن��ا ب��رزت عائلة �ش��اهني ،الت��ي مدت ي��د الع��ون دائما
لبريزي��ت و�س��اهمت يف تطورها ونه�ض��تها امياناً منه��ا ب�أهمية
العلم والثقافة للمجتمع الفل�سطيني.
حق��ق افتت��اح امل�س��رح حلماً كان يراود ن�س��يب �ش��اهني ،الذي
تويف عام � 2009أي قبل �ستة �أعوام على افتتاح امل�سرح ،حيث
ترك يف و�ص��يته وقفية خا�صة لإن�ش��اء هذا امل�سرح ،كما �ساهم
يف متويل �إن�شاء امل�س��رح وجتهيزه ال�سيد �شوقي �شاهني ،الأخ
الأكرب للدكتور ن�س��يب ،وال�س��يد عبد املح�س��ن القطان ،و"دار
الهند�س��ة– �ش��اعر وم�ش��اركوه" يف الأردن ،وجمعية �أ�صدقاء
جامع��ة بريزي��ت يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،وال�س��يد
�س��ليم �إده م��ن �ش��ركة ميوريك���س بلبن��ان ،وم�ؤ�س�س��ة من��ى
وبا�سم ح�شمة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ويقول د .نا�ص��ر" :مل متنع �س��نوات االغرتاب الراحل ن�س��يب
�ش��اهني من دعم الوطن ،وظلت فل�س��طني حا�ض��رة يف ذاكرته،
فبالرغ��م م��ن �أن الدكت��ور ن�س��يب �ش��اهني قد ول��د يف الواليات
املتح��دة� ،إال �أن ج��ذوره تنح��در م��ن فل�س��طني وم��ن رام اهلل
بالذات ،وق��د در���س الأدب الإجنليزي يف اجلامع��ة الأمريكية
يف بريوت ،ثم �أكمل درا�س��ته وح�ص��ل على �ش��هادة الدكتوراة
م��ن جامع��ة كاليفورنيا وق��ام بالتدري�س يف جامع��ة ممفي�س يف
والية تيني�سي يف الواليات املتحدة ،وي�أتي دعم �إن�شاء امل�سرح
يف �س��ياق �إدراك واع ل��دور الف��ن كرافع��ة حقيقي��ة
لل�ش��عوب ،الت��ي ل��ن مينعَ ه��ا االحتالل
والب�ؤ���س ال�ش��ديد ،م��ن
البحث

ع��ن الف��رح وال�س��عادة ،وح�ض��ور امل�س��رحيات والعرو���ض
املو�سيقية".

مبنى ع�صري وت�صميم مميز

افتتح امل�س��رح بعرو�ض فنية قدمتها فرقة �سنابل وفرقة املعهد
الوطني للمو�س��يقى وفرقة جذور� ،أنارت بها خ�ش��بة امل�س��رح
وال�ص��الة وغزت م�ش��اعر وعقول املتفرجني ،و�أبهرتهم جمالية
امل�سرح وروعة الت�صميم.
هذا البناء املتكامل احتاج يف جميع مراحل العمل التي ا�ستمرت ملا
يزيد عن ثالث �س��نوات لت�ض��افر اجلهود ،فكان املكتب الهند�سي يف
اجلامعة متابعا للت�ص��ميم وجلميع العمليات التنفيذية والتن�سيق
بينه��ا ،كم��ا �أ�ش��رف على البن��اء .وح��ول �آلية العمل وامل�ش��اركني
فيه��ا ،يق��ول مدير املكتت��ب الهند�س��ي د .ب�ش��ارة �أبو غن��ام" :قام
بت�ص��ميم املبنى والإ�ش��راف عل��ى التنفي��ذ مكتب "جم��ال الظاهر
لال�ست�ش��ارات الهند�س��ية" يف رام اهلل ،ومتت اال�ستعانة باملهند�س
املعم��اري من�ير ت��رزي ،املتخ�ص���ص يف امل�س��ارح يف الوالي��ات
املتحدة ،يف عملية الت�صميم الداخلي ملد ّرج القاعة الرئي�سة".
�أم��ا بالن�س��بة للأم��ور التنفيذي��ة ،فق��د قام��ت �ش��ركة "الوداد
للمق��اوالت" ببن��اء املرحل��ة الأولي��ة م��ن امل�ش��روع (الهيكل)
و�ش��ركة "البدي��ع للتعه��دات العام��ة واملق��اوالت" و�ش��ركة
"�سيجما �إلكرتوميكانيك" با�ستكمال املرحلة الثانية والنهائية،
و�ساهم يف التنفيذ عدة �شركات فل�سطينية متخ�ص�صة من بينها
�ش��ركة "�سيلفر�س��تون" لأعمال ال�ص��وت والإ�ض��اءة ،و�شركة
"كالمياتيك" للتكييف ،و�ش��ركة "العج��ويل للأثاث والديكور"
للت�أثيث .وقد قامت �ش��ركة " "Akukonمن فنلندا بدرا�س��ة
تقنيات ال�ص��وت يف امل�س��رح و�إعط��اء التوجيهات ال�ض��رورية
لت�أهيل��ه لي�ص��بح الئقا للعرو�ض امل�س��رحية واملو�س��يقية ،كما
مت��ت اال�س��تعانة مبعه��د �إدوار �س��عيد الوطن��ي للمو�س��يقى
للإ�شراف على تركيب �أجهزة ال�صوت والإ�ضاءة.
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كارميان امل�شهراوي ..تر�سم كي ال تكون رقم ًا عابر ًا

غادة زملط

بد�أت كارميان امل�ش��هراوي ( 21عاماً) ،تر�س��م منذ ال�ص��ف الأول االبتدائي .كان وا�ض��حً ا لوالديها �أنها
حت��ب ما تفعل� .أح�ض��را لها املزيد من الدفات��ر والألوان .واليوم ،باتت هذه الفت��اة تبث الفرح واحلزن
والغمو�ض ،يف لوحات ال يخفى �إبداعها.
تق��ول امل�ش��هراوي :املوهبة بال تعلم ،مث��ل النظرية العبقرية بال تطبيق ٬والر�س��ام املبدع بال
ممار�س��ة جي��دة ،يعي�ش بالظلمة الدائم��ة ،وبذلك بد�أت ذروة تطوري بالر�س��م يف عامي الأول
م��ن اجلامع��ة ،حي��ث التحقت ب�أح��د املراك��ز ،وهناك تعرف��ت على �أ�ص��دقائي ف�ش��كلنا فريق
"�آركيتي�ستا".
ِّ
وعن طقو�س��ها املحفزة للر�س��م ،تقول �إن الف��ن انعكا�س مطلق حلالة حلظية للفن��ان ،فتكون اللوحة
تفري ًغ��ا مل�ش��هد يف ذاكرت��ه ،ق��د يك��ون �س��عيد ًا �أو حزيناً .تق��ول" :حدث مله��م �أو كئيب ق��د يدفعني
لالنفج��ار داخل لوحتي� ،أ�ش��غل املو�س��قى� ،أح�ض��ر قهوت��ي� ،أفر�ش الأر���ض ،وتبد�أ معرك��ة الألوان
والأفكار ،ي�س��رقني الوقت وت�س��رقني اللحظات الرائعة و�أخرج منها يف قمة �س��عادتي ك�أين ولدت من
جديد".
وت�ضيف �أن �شعورها بالر�ضى والفخر من ذويها والرغبة يف و�ضع ب�صمتها الفل�سطينية� ،أبرز ما يدفعها
ملوا�صلة الر�سم واغتنام املوهبة بطاقة و�شغف كي ال تكون رقماً عابر ًا.
وت�س��تكمل حديثه��ا ب�أن��ه ميكن مالحظة انعكا�س �شخ�ص��يتها يف اللوحات ،ما يجعل لها ب�ص��مة خا�ص��ة،
"وهناك غمو�ض وحدة يف �إبراز الفكرة ونقاء اللون واجلر�أة يف التكوين� ،إ�ضافة �إىل الأفكار اجلديدة
التي �أعر�ض��ها بعيد ًا عن �أحداث الوطن ،انطالقاً من قناعتي ب�أن الفن لي�س �ص��دى ملنا�س��بات تظهر يوماً
بعد يوم فقط!".
تدر�س امل�ش��هراوي الهند�سة املعمارية يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة .وهو تخ�ص�ص يتالءم مع موهبتها،
و�س��يفيدها يف امل�س��تقبل؛ فالعمارة ه��ي الفن العلمي الذي يحت��اج الفن والعلم يف � ٍآن واح��د ،لتقدم فنها
بطريقة علمية.
ً
ً
ً
وتطم��ح امل�ش��هراوي يف �إقامة معر�ض يحتف��ي بلوحاتها وفريقها حمليا ثم عربيا وعامليا ب�أ�س��لوب جديد
ونوع فن خمتلف ،يو�صل �أفكارها.
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