»اﻟﺤﺎل«  -اﻟﻌﺪد  - ١٢٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة

خد مع ّود عاللطم

كثرا ما قالت احلجة ظريفة ملن حولها من الأحفاد" :تفو عليكم جيل خرع ..انتو بدكم حترروها!" .وكانت تختتم و�سلة البهدلة قائلة :من ( )...بتحرروها،
وانتم اأدرى بالكلمة املحذوفة مكان النقاط.
وكانت تتابع" :وين الطخيخة وين؟" ،معتقدة اأن خمزوننا من مقتحمي خطوط النار قد انتهى ،وم�سلمة باأن ابناء الـ 2015بكل ما يف خلطتهم من اإك�س�سوارات
تدلل على حب احلياة والت�سحية بالب�ساطة مقابل التم�سك بالرفاهية بكل ما اأوتوا اإليها �سبيال؛ لن يرجموا يوما حجرا ولن يفزعوا يوما مل�ستنجد.
اإل اأنه على ما يبدو ،فاإن ظريفة غلطانة ،واإن اأك�سيد حب فل�سطني اأقوى من اأي �سيء اآخر فينا ،اإل �سيء واحد �سيبقى الأكر :كرهنا لالحتالل ورغبتنا باخلال�س منه.
وعليه ،وهنا ،فيما كانت ت�ســمى فل�ســطني و�ستبقى فل�سطني� ،سيبقى اأك�ســيدا احلب للوطن والكره للمحتل ،يف تفاعل اإىل يوم يبعثون ..اأو نبعث نحن يف وطن
نكون به نحن ،ول �سيء �سوانا.
رئي�سة التحرير
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"الب�ســطات" م�سل�ســل غــزي يكتبه
"الغالبا" ويخرجه اقت�ساد تعي�س

5

اأين و�سل التحول الرقمي
للبث التلفزيوين يف فل�سطني؟

7

ملــاذا يحتــاج طلبــة الإعــالم اإىل
م�ساق يف قوانني ال�سحافة؟

�سحى بدقة املعلومة ل�سالح "ال�سبق"
ّ
منتصر حمدان
ك�ســف تطــور الحداث وت�ســارعها يف الرا�ســي
الفل�ســطينية ،عــن خلــل بنيــوي يف عمــل هيئات
التحرير للعديد من و�ســائل اعالمنا املحلي الذي
وجد نف�ســه م�ســط ًرا لالن�ســياق وراء نقل ون�سر
الخبــار دون التحقــق او التاأكــد مــن �ســدقية
مــا يبثه او ين�ســره او يذيعــه ،ما خــدم الرواية
ال�ســرائيلية بن�سر معلومات مغلوطة لالحداث،
يف حني وقعت العديد من و�ســائل اعالمنا املحلي
�ســحية ال�ســرعة يف نقــل الحداث على ح�ســاب
الدقة والتحقق من املعلومات قبل ن�سرها.
وبينمــا يــرى العديد من ال�ســحافيني واملراقبني
ان امل�ســوؤولية تقــع على ال�ســحافيني امليدانيني
يف التحقــق والتاأكد مــن املعلومات قبل ار�ســالها
ملوؤ�س�ساتهم العالمية ون�سرها ،فان خمت�سني يف
املجال العالمي يرون ان امل�ســوؤولية تقع ا�سا�سا
علــى هيئات التحريــر يف املوؤ�س�ســات العالمية،
باعتبارهــا امل�ســوؤولة عــن ن�ســر مــا ي�ســلها من
معلومــات وامل�ســوؤولة عــن التحقــق والتاأكد من
�سدقية املعلومات قبل ن�سرها للجمهور.
كري�ســتني رينــاوي مرا�ســلة تلفزيــون فل�ســطني
مــن القد�ــس املحتلــة ،تــرى ان �ســرعة الحداث
وت�ســاعدها ادت اىل اإربــاك ال�ســحافيني
واملوؤ�س�ســات العالمية املحلية على حد ال�سواء
خا�ســة مع انت�سار و�ســائل التوا�سل الجتماعي
والهواتف الذكية التي ميكن ان تن�سر املعلومات
وال�ســور والفيديوهــات دون التحقــق مــن
�سدقيته.
وا�ســافت" :لكن لال�سف هناك موؤ�س�سات اعالمية
وقعت �ســحية اهتمامها بن�ســر عواجــل الخبار
على ح�ســاب الدقة ،المر الذي ينعك�س ب�سورة
مبا�سرة على م�سداقيتها امام جمهور املتلقني".
وتــروي رينــاوي ما حــدث معها اثنــاء تغطيتها
لالحداث ،م�ســرة اىل حادثة اعالن عن ا�ست�سهاد
مواطــن يف مكــرات امل�ســاجد يف الطــور ،حيــث
تناقلــت اخلر عدة مواقــع اإخبارية ،لكن الرجل
�ســمع خــر ا�ست�ســهاده وهــو علــى �ســرفة بيته
ي�ســرب ال�ســاي بالنعنع مــع زوجته ،مو�ســحة
ان هذه الق�ســة نتجت عن خطاأ يف بيان ا�ســدرته
�سرطة الحتالل تت�سمن معلومات عن ا�ست�سهاد
ذلك الرجل ،ما دفع العديد من و�سائل العالم اإىل
تناقل هــذا اخلر ،يف حني ان ال�ســرطة تراجعت
عــن بيانها و�ســححت ما جــاء به مــن معلومات
خاطئة.
وقالــت" :امل�ســكلة ناجتــة بال�ســا�س عــن تبني

عندما تر ّنح الإعالم الفل�سطيني
والخبــار
ار
ــار
و�ســائل اعالمنــا املحلــي للروايــة خبــ
خبــ
ال�ســادرة عن و�سائل اعالم ا�ســرائيلية
رائيلية والتي يف
اغلبهــا تكون م�سي�ســة او خا�ســعة للم�ســتويات
تويات
واخبــار
المنيــة التــي تتعمــد ن�ســر معلومــات
ار
ــار
واخبــــ
ات واخب
مفركة بهدف ارباك اجلمهور الفل�سطيني".
مــن جانبها ترى ال�ســحفية نائلة خليل ،اأن الهبة
و�سع
ال�ســعبية احلالية ف�سحت وك�ســفت
و�سسع
سع
فت �سوء و�
الحداث
اعالمنــا املحلــي وطريقــة تعامله مــع حداث
و�ســع اعالمنا
ونقل ون�ســر املعلومات ،معترة
ع
بانه نتاج عمليــة تراكمية من التهمي�س والتبعية
ك�سفت اخللل
ل�سنوات طويلة ،لكن الهبة احلالية فت
ال�ســحافيني واداء
البنــوي علــى م�ســتوى اداء
حافيني
املوؤ�س�سات العالمية.
وقالــت" :ل ميكن اعفاء ال�ســحافيني  %%100من
م�ســوؤوليتهم يف التحقق والتدقيــقق يف املعلومات
اعفــاء
اعفــــاء
ــاء
التــي ين�ســرونها ،كمــا انــه ل ميكــنن اعف
عالمية مبا يف ذلك رئا�سة التحرير
موؤ�س�ســاتهم العالمية
او هيئات التحرير من امل�ســوؤولية الواقعة عليهم
يف ن�سر املعلومات اخلاطئة".
وتابعت خليل" :ما نعي�سه النن هو مبثابة ت�سيب
وفو�ســى اإعالميــة يف ظــل غيــاب ا�ســراتيجية
راتيجية
وحمددات حازمة لداء اعالمنا املحلي ،خا�ســةة
اننــا ما زلنا حتت الحتالل الذي يحاول اخراق
اق
جمتمعنــا علــى اكــر مــن م�ســتوى ،ويف مقدمــةة
ذلــك بــث روايتــه العالميــة" ،م�ســرة
رة اىل ان
العديد و�ســائل اعالمنــا املحلية تتبنــىى الرواية
ال�ســرائيلية دون اي جهــد حقيقــي للتدقيــقق
والتحقق من تلك الرواية.
وا�ســافت" :امل�ســكلة الخــرى ان امل�ســوؤولني
الر�سميني اعتادوا على التوا�سل مع ال�سحافيني
حافيني
ال�ســرائيليني ومنحهم ال�سبق ال�ســحفي ،المر
مر
الذي جعل ال�ســحافيني الفل�ســطينيني
طينيني واملجتمع
يتعامــل مع ما ين�ســره العالم ال�ســرائيلي
رائيلي بانه
حقيقــة ويجــب نقلــه دون التحقــق" ،داعيــةة اىل
اهميــة بــذل املزيــد من اجلهــود وبحــث
ث امكانية
ان�ســاء هيئة مب�ساركة
اركة كافة اجلهات ذات العالقة
لر�ســم ال�ســراتيجية
راتيجية الوطنية لالعالم ومراقبة
الداء بغر�س ت�سويب الخطاء ومعاجلتها.
اإىل ذلــك ،يتفــق ال�ســحفي فادي العــاروري،
اروري ،مع
اهميــة احلاجة ل�ســبط الداء العالمــيي املحلي
جــراء مــا و�ســفها بـ"الخطــاء الكارثيــة" التي
تكون لها اثار �ســلبية مبا�ســرة على ال�ســخا�سس
او عائالتهــم على اكــر من م�ســتوى،
توى ،مبا يف ذلك
ال�سرار النف�سية.
◄التتمة 13
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"جنني توريزمو" ..املدينة
لي�ست ب�سطة خ�سار �سيئة!
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الحتالل يغ�ض الطرف عنها وال�سلطة ممنوعة من التدخل

خمدرات "قانونية" تنت�سر يف �سفوف ال�سبان املقد�سيني
محمود عدامة*
فيما يتكرر يوميًّا م�ســهد مالحقة قوات ال�ســرطة الإ�سرائيلية وطواقم
بلدية الحتالل يف القد�س للن�ســاء يف �ساحة باب العامود و�سط القد�س
املحتلــة بحجة بيع اخل�ســار؛ تغ�س هذه القــوات الطرف عن تدمر
ال�ســبان املقد�ســيني من خالل اإغراق ا�ســواق املدينة باملخدرات التي
باتت تباع ب�ســكل علني ،يف الوقت الذي متنع فيه اأي ن�ســاط لالأجهزة
الأمنيــة الفل�ســطينية ملحاربــة تلــك الظاهــرة التي تهدد حيــاة اآلف
ال�سبان املقد�سيني.
مدير الدائرة الجتماعية يف موؤ�س�ســة املقد�سي لتنمية املجتمع ع�سام
جويحان قال اإنه مت اكت�ساف هذا النوع من املخدرات الذي بداأ ينت�سر
عنــد فئــة معينة من النا�س وخا�ســة طالب املدار�ــس ،وهناك حالت
�ســعبة تعــاين مــن امرا�س خطــرة نف�ســية وعقليــة ،واأدرك اأن هذه
املخدرات لي�ســت تقليدية ،فاأعد تقريرا و�ســلمه للجهات الفل�ســطينية
امل�ســوؤولة؛ وزارة ال�ســحة ووزارة الداخلية ووزارة �سوؤون القد�س
ووزارة ال�سوؤون الجتماعية.
وا�ســاف جويحان ان القد�س تتعر�س حلرب غر تقليدية ،وي�ستخدم
الحتــالل اأ�ســلحة غر تقليديــة الهدف منهــا تفريغ القد�س واإ�ســغال
اهلها مبو�سوع غر ال�سيا�سة ومقاومة الحتالل ،م�سرا اإىل اأن اأعداد
متعاطــي املخدرات يف �ســفوف اهايل القد�س ال�ســرقية ترواح ما بني
 20 -15الــف مواطن ،بينهــم  6اآلف مدمن ،توؤدي هذه املخدرات اىل
تدمرهم.

ترويج ذكي

وح�ســب جويحــان ،فــاإن التعامل معهــا باعتبارها خمــدرات قانونية
اأوحى لكثر من ال�ســبان املقد�ســيني بان هذه املخدرات غر م�ســرة،
مو�ســحا انــه يف كل �ســنة يتــم تغيــر التوليفــة حتت ا�ســم "ن�ســخة
جديــدة" ،وهــذه الركيبــة ل يتــم عملهــا حتــت ا�ســراف طبــي ول
خمتــرات طبيــة وهــي مركبــة مــن  70 -60عن�ســرا ،منهــا مــواد
ع�ســوية ت�ستعمل يف اأدوية احليوانات واأ�ســمدة النباتات وم�سادات

عمر حمو

احل�سرات ،وجميعها يتم خلطها مبادة اليثانول الكميائية.
وتغلف هذه املخدرات بطريقة جذابة و ُتروج ح�سب الفئة امل�ستهدفة،
فعلــى �ســبيل املثــال ،هناك اأنــواع موجهة للرجــال على اأنــه مقويات
جن�ســية حتت م�ســمى "مر�ســيد�س اأو بي ام" ،ويزعم اأنها م�ســهورة
باملتانــة والقوة ،وهناك اأنواع للن�ســاء باعتبارهــا للتنحيف ،واأخرى
لطالب املدار�س باعتبارها مقوية للذاكرة.
واأ�ســاف جويحــان اأن الحتــالل ال�ســرائيلي غــر معنــي مبكافحــة
املخــدرات يف القد�س ،بل هو معني باأن يبيع كل املواطنني املقد�ســيني
عقاراتهم لي�سروا املخدرات بعد اأن ي�سبحوا مدمنني ،وهذا ما يريده
الحتالل.

ت�سنيع حملي

من�ســق الوقاية من املخدرات والكحول يف القد�س عالء خروب قال اإن
هذه املخدرات انت�ســرت يف مناطق القد�س وال�سفة الغربية منذ العام
 2010وهذه املواد يتم ت�ســنيعها حمليا بهــدف التحايل على القانون
وعلــى قائمة العقاقر اخلطرة ،حيث تخلط مواد كيميائية خطرة مع
املادة الع�ســبية لت�سهيل ال�سناعة املحلية للمخدرات بعيدًا عن نفقات

اأغلفة براقة لرويج ال�سموم

ع�سام جويحان

تهريب املخدرات من اخلارج.
وا�ســاف ان هــذه املخــدرات ا�ســتهدفت جمهــور ال�ســباب باأ�ســماء
ومــاركات مغرية وجذابة و�ســريعة املفعــول يف التعلق بها والعتماد
عليهــا وعرفــت يف بالدنا موؤخرا بـ"امل�ســطلون وامل�ســر ناي�س غاي"،
وقد ر�ســدت وحدات ال�ســحة والرفاه الجتماعي خماطر هذه املواد
من العام  2013و�ســاهموا بال�سغط واملنا�سرة حتى مت منعها خالل
عام  ،2104ورغم ذلك فقد ا�ستمر ترويجها وزاد عدد متعاطيها.
وهناك ع�سرات احلالت التي مت حتويلها اىل م�سحات العالج ،وثمة زيادة
كبرة يف عدد مدمني هذه املخدرات بح�سب خمت�سني يف هذا املجال.
وقال خروب اإن املخدرات تباع ب�ســكل علني وهنــاك اماكن معروفة،
مثل منطقة حاجز �ســعفاط الع�سكري وباب العامود وحي الب�ستان يف
�ســلوان .واأ�ســاف :خميم �ســعفاط والرام والعيزرية تعتر من اكر
مناطق القد�س التي ت�سهد جتارة هذه املخدرات.
وعــن اأماكــن توزيعهــا ووجودهــا ،يقــول خــروب" :هــذه العقاقــر
موجــودة يف ال�ســوق ب�ســعر رخي�س جدا ن�ســبة لأ�ســعار املخدرات،
وم�ســدرها اإ�ســرائيلي ب�سورة اأ�سا�ســية ،وقد ت�سنع حمليا يف معامل
غر �سرعية".

املوت اإحدى النتائج

وقــال مر�ســد معالج حالت املخدرات من ال�ســباب عمــر حمو اإن هذه
املخدرات جتعل الن�ســان يت�ســرف مثل املري�س النف�ســي الذي يعاين
الهلو�ســات واخليالت الكثرة ،وي�ســعب التعامل مع ال�سباب الذين
يتعاطــون هــذه املخدرات ،وقد مت ت�ســجيل ع�ســرات احلــالت خالل
العــوام الثالثــة املا�ســية يف مراكــز العــالج وم�ست�ســفيات ال�ســحة
العقلية ومكاتب ال�سوؤون الجتماعية .وا�ساف انها توؤثر على اجل�سم
ب�ســكل كبــر اذ ت�ســبب ارتفاعا خطرا يف �ســغط الــدم وتغيرات يف
معدل �ســربات القلب وفقدانــا للوعي ،كما توؤثر على العقل وت�ســبب
نوبات غ�سب وعنف واأرق وتهيج ،وميكن ان توؤدي اىل املوت .وتابع
ان املخدرات الكميائية ميكن ان توؤثر على كل واحد منا بطرق خمتلفة
ولكن من املهم ان نتذكر ان هذه املواد قوية و�سامة جدا وان ا�ستخدام
هــذه املــواد جتعلك عبــدا يتحكم بك جتــار املخدرات الذيــن يهتمون
بقانونيــة اأو عــدم قانونيــة املخــدرات يف ال�ســارع ،ول تهمهــم درجة
اخلطورة وال�سرر الذي قد ت�سببه موادهم وخمدراتهم على النا�س.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة برزيت

تر َق  ...وتتح َّر ْر" ..الكتاب من الرفوف اإىل الكفوف
"اقراأْ ْ
إستبرق يحيى*
انطلقــت فعاليــات حملة "الكتــاب للجميع" مببــادرة من جمموعة
"انطلــق" بالتعاون مع مكتبة بلدية البرة حتت رعاية وزارتي
الربيــة والتعليم العايل والثقافة وبال�ســراكة مــع اأكر من خم�س
وع�سرين موؤ�س�سة ثقافية.
جاءت احلملة على مرحلتني ،اأولهما جتميع الكتب وا�ســتمرت يف
الفرة الواقعة بني الثاين ع�ســر والثاين والع�سرين من اآب املا�سي،
واتخذت من مركز بلدية البرة الثقايف ومكتبة البرة العامة مكاناً
أيام ابتدا ًء من الثالث ع�ســر
لها ،واملرحلة الثانية ا�ســتمرت اأربعة ا ٍ
من ايلول املا�ســي و�سملت معر�ســاً لتبديل الكتب كفعالية رئي�سة،
وما يزيد على خم�ســة ع�ســر ن�ســاطاً موزعة طيلة فرة احلملة يف
مركز بلدية البرة الثقايف.
وتهدف احلملة اإىل تبادل كتب يف كافة جمالت املعارف الإن�ســانية
بــني النا�س مبختلف فئاتهم العمرية جما ًنا للت�ســجيع على القراءة
وتعميم املعرفة ،ويت�ســح ذلك من ا�سم احلملة "هات كتاب ،وخذ
كتاب" ،اأو حتى �سعارها "اقراأْ ت ْر َق ..وتتح َّر ْر".
و�ســملت احلملة تنوعــاً يف ن�ســاطاتها الفرعية ،من برامــج ثقافية
عرو�ــس لأفــالم ،وجل�ســات نقا�ــس لكتــب
وترفيهيــة لالأطفــال اإىل
ٍ
خمتــارة ،واإطالق كتب جديدة ،واأم�ســيات �ســعرية واأخرى فنية
ملتزمة.
واأ َّكــد مديــر الدائــرة الثقافيــة يف مكتبــة البرة عامــر عو�س اهلل،
اأهميــة مثل هذه الأن�ســطة على املدى القريب والبعيد ،م�ســرًا اىل
اأن اأثــر احلملــة بدا وا�ســحً ا من م�ســاهمتها يف بنــاء جمتمع قارئ
مدرك لأهميــة الكتاب ،واإعــادة مكانة الكتاب الورقــي اإىل املجتمع
الفل�سطيني.
واأو�ســح عو�س اهلل اأن هذا الن�ســاط لي�س ارجتا ًل ،بل ُاأطلق �سمن
�سل�ســلة طويلة من الفعاليات خلدمة الهدف املركزي بعدة و�سائل
على راأ�ســها توظيف التكنولوجيا وو�ســائل التوا�ســل الجتماعي،

جاء ذلك خالل حديثه عن اخلطة ال�سراتيجية التي تتبعها مكتبة
البرة يف اإدارة عملها.
واأكد من�ســق جمموعة "انطلق" عبد اهلل �ســويكة ،على غاية عميقة
بعيــدة املــدى يرجونها من احلملة تتمثل ب�ســنع مثقفني واعني ملا
حولهم ليلعبوا دو ًرا فعليًّا يف املجتمع بامل�ســاركة يف �ســنع القرار،
بخالف اأن يكون الفرد ً
مهم�ســا ل ي�ستطيع النقا�س اأو النقد اأو طرح
احللول للم�سكالت.
واأ�ســار �ســويكة اإىل اأن تنفيــذ احلملــة ياأتي يف خطــة منظمة ترمي
ملحاولة زيادة التما�ســك بني حمافظات الوطن وتوحيده على ذات
الأهداف ،وك�ســف عن اعتزام املجموعة على عمل حملة م�سابهة يف
اخلليل قريبًا.
وعر�س �ســويكة م�ســاعي جمموعته الأخــرى ،واأحدها خلق تكافل
جمتمعي �سينطلق قريبًا يف حملة با�سم "اإن�سان فيك اخلر".
واأو�سح امل�ساعد يف التن�سيق اأحمد نبهان اأن الإقبال على الفعاليات
كان ج ّيدًا من طلبة املدار�س واجلامعات وعامة ال�ســعب ،حيث مت
التن�ســيق مع بع�س املدار�س حل�ســور بع�س الأن�سطة ،بينما كان
احل�ســور الأكر لطلبة اجلامعات يف معر�ــس تبديل الكتب .واأفاد
نبهــان اأن بلديــة البرة هي الداعم واملمــول للحملة ،حيث ترعت
مكتبتها بحوايل مئتي كتاب اإىل جانب ترعات اجلهات امل�ساندة.
واأ�ســار من�ســق جمموعة "تنوين" جمــد الدين فقهــاء اإىل اأنه متت
دعــوة جمموعتهــم ككثر مــن املبــادرات ال�ســبابية واملوؤ�س�ســات
الوطنية واملكتبات الفل�ســطينية للم�ســاركة يف الفعاليات ،وبالفعل
كانــت لهم فقرة موجهــة للمرحلة الثانوية يف بدايــة يوم الفتتاح،
تناولوا فيها مو�ســوعني اأ�سا�ســيني يرون فيهما اأهــم املواد والقيم
تر�ســخ يف اأذهان طــالب املدار�س ،وهمــا "القراءة،
التــي يجب اأن ّ
والهدف يف احلياة".
واأعــرب فقهاء عن تفاجئه كما الكثرين بنوعية الكتب التي ُق ِّدمَت،

طلبة يف معر�س تبديل الكتب �سمن الفعالية.

الفل�ســطيني)
فكانــت -كمــا يقول– قيّمة جدًا (ل �ســيَّما يف اجلانب
ّ
واأثرت املكتبات.
وقال الباحث يف جمال التاريخ بالل �سل�س :اإن املعر�س اأتاح فر�سة
احل�سول على كتب مميزة كتلك اخلا�سة باملوؤ�س�سات (مثل مواطن
ومركز مدار) وبع�س الكتب املهمة ال�سادرة عن موؤلفيها ومل حتظ
بعناية يف توزيعها ،وبع�س الكتب القدمية املفقودة من الأ�سواق.
واقــرح �ســل�س اأن يكون املعر�ــس دائمًا اأو يتم تخ�ســي�س زاوية
للتبــادل اأمــام املكتبــات العامــة ،وعــدم الرتــكان فقــط على كتب
املوؤ�س�سات رغم �ســرورتها ،بل البحث عن مكتبات قدمية ل يرغب
بها الورثة.
وقالت الطالبة يف جامعة برزيت يا�ســمني طواف�ســة" :اإن احلملة

مفيدة جد ًا" ،واخت�سرت الفائدة باأن اأي �سخ�س ي�ستطيع اإح�سار
كتبــه التــي انتهى مــن قراءتهــا ويحتفظ بهــا دون جــدوى وياأخذ
مقابلها كتبًا وجد فيها حاجته.
وطالبت طواف�ســة اجلهات امل�ســوؤولة مببادرات دورية ليتمكن ِمن
امل�ساركة فيها منْ مل ُتتِح له الظروف فر�سة للم�ساركة بهذه.
يذكــر اأن جمموعــة "انطلــق" ن ّفــذت حملــة م�ســابهة لهــذه يف اآذار
املا�ســي يف مدينــة نابل�ــس ،و ُنقلــت الفكــرة بعــد اأن لقــت جناحً ا
كبرًا على م�ســتوى الترع بالكتب وامل�ساركة يف تبادلها يف اأو�ساط
خمتلف فئات املجتمع.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة برزيت
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فاز باجلائزة الأوىل عن فئة الأفالم الفل�سطينية يف مهرجان �سينما ال�سباب

خريج الإعالم يف بريزيت اخلواجا ..ال�سعي وراء احللم يحقق الإبداع
ريم زبن *
كان ملهرجــان �ســينما ال�ســباب الــدويل بدورتــه
الثالثة ،الذي عقــد موؤخ ًرا ،اأثر خا�س على طلبة
جامعــة برزيت ،لأن اأحد الفائزين باملركز الأول
عن فئة الأفالم الفل�سطينية اأحد خريجي الإعالم
فيها ،وهو املبدع حممود اخلواجا.
در�ــس اخلواجــا بكالوريو�ــس اإذاعــة وتلفــزة
يف دائــرة الإعــالم بجامعــة برزيــت .يعمــل يف
ال�ســحافة وهــو ع�ســو يف جمعية ال�ســينمائيني
الفل�ســطينيني ال�ســباب .هاوي �ســينما و�سغوف
جــدا بالفــالم وعاملهــا منذ ال�ســغر ،لديــه ح�س
عال اأهّ ل فيلمه الق�ســر "ل زلت حا�ســر ًا"
الفني ٍ
للح�ســول علــى املركــز الول عــن فئــة الفــالم
الفل�سطينية امل�ساركة يف مهرجان �سينما ال�سباب
الــدويل الثالث الذي عقدته جمعية ال�ســينمائيني
الفل�سطينيني ال�سباب.
يقــول اخلواجــا" :منــذ اأيــام املدر�ســة ،حلمت
بالعمــل يف جمــال ال�ســورة والتلفزيــون
والفــالم ،وكنــت مغرمــا بالفــالم الوثائقيــة،
ومداوما على م�ســاهدتها .ويف بداية عام 2013
خ�ســعت لــدورة تدريبيــة مكثفــة مــع جمعيــة
ال�ســينمائيني الفل�ســطينيني ال�ســباب علــى يــد
مدربــني ا�ســكوتلنديني ،وانتجنــا خاللهــا نحن
واملجموعات املوجودة اأفالما وثائقية ق�ســرة
كانــت جتربتــي الوىل .ورغــم كل الخطاء اللي
ارتكبناهــا يف هــذه التجربــة ،ال انهــا علمتنــا
الكثــر ،ثم خ�ســعت لدورة ثانيــة كانت طويلة
المد مــع اجلمعية ذاتها ،انتجنــا خاللها اأفالما
دراميــة ق�ســرة جــدا مدتهــا دقيقــة وافالمــا
وثائقية اي�سا".
فيلــم "ل زلت حا�ســرا" اأنتجــه اخلواجا وفريق
العمــل الذي عمــل معه خالل الور�ســة التدريبية
الثانية ،وا�ســتمر ت�ســويره لفــرة طويلة كانوا
يتوقفون عن الت�سوير واملونتاج لكمالهما لحقا

حتــى و�ســل اإىل �ســورته النهائيــة .وي�ســيف:
"�سورنا الفيلم مع هيفاء احل�سيني ابنة املجاهد
ال�سهيد عبد القادر احل�سيني اأحد قيادات الثورة
الفل�ســطينية الذي ا�ست�ســهد يف معركة الق�سطل،
وكان معروفــا بانــه �سخ�ســية ل تتكــرر كثــرا.
وكنــت اريــد معرفة املزيــد عن هذه ال�سخ�ســية
الوطنيــة التاريخية ،واأف�ســل من �ســيتحدث عن
اجلانــب الن�ســاين من حياة ال�ســهيد عبــد القادر
احل�ســيني ابنتــه ،بالرغم من انهــا مل تع�س معه
�ســوى اثني ع�ســر عاما حيــث ا�ست�ســهد بعدها،
ال انهــا متلك مــن الذكريات التــي تخ�س والدها
وحياتهما معا كما هائال".
يحكــي فيلــم اخلواجــا عــن اجلانب الن�ســاين له
فقط ،وما تذكره هيفاء عن والدها وعالقتهما على
مــدى � 12ســنة مرت بني دم�ســق والعــراق ثم يف
مكة وبعدها القاهرة ،نظرا لن والدها كان يتنقل
لنه كان مطاردا من الفرن�سيني والريطانيني من
بعدهم حتى قامت الثورة وبات ينقل ال�سالح بني
فل�ســطني والقاهرة ،وروت ابنته هذه التفا�ســيل
مــن منظورها كطفلة وكيف راأت والدها املجاهد.
يكمــل اخلواجــا" :ا�ســتخدمنا يف الفيلــم لقطــات
اأر�سيفية و�سورا تعبرية واعتمدنا على حديثها
وعلــى الر�ســائل التــي كتبهــا لعائلتــه وكتاباته
الخرى يف فرات اعتقاله".
وعــن فــوزه باجلائــزة ،قــال" :مل اتوقــع انا او
اجلمعيــة التــي تدربــت لديهــا اأن متنحني جلنة
التحكيــم اأعلــى النقــاط .ا�ســتغربت فعــال لنني
كنــت ارى انه جتريبــي وما زال ينق�ســه الكثر
لي�ســبح عمــال متكامــال ،وما زلت مبتدئــا .لكن يل
الفخــر بــاأن ح�ســد عملي اعلــى النقاط مــن قبل
اللجنة بالت�ساوي تقريبا مع فيلم "قوت احلمام"
لبهاء اأبو �سنب".
وقال ع�ســو جلنة حتكيم الفالم امل�ســاركة عماد

ال�سفر" :لفت نظري حجم الأعمال التي و�سلت
املهرجــان ،وكان جميــال اأن حتت�ســن فل�ســطني
مهرجانا �ســبابيا دوليا ،وان تاأتيها اأفالم تعر�س
يف مهرجاناتهــا مــن كل اأنحاء العامل� .ســعرت ان
هنــاك اأفكارا وحبكات ق�س�ســية من وراء بع�س
الفــالم الدراميــة� .ســحيح انــه كانــت هنالــك
بع�ــس امل�ســاكل الب�ســيطة بالفيلم الفل�ســطيني؛
ففي بع�س الحيان �ســعرت بانــه تقرير اخباري
اكر منه فيلما ،ولكن اي�ســا قدمت اعمال مكتملة
مــن الناحية الفنية ومــن ناحية البنــاء الدرامي
ا�سافة لمتالكها املقومات الفنية والهم من ذلك
جراأة الطرح".
واأ�ســاف" :ال�ســباب الفل�ســطيني ما زال بحاجة
ما�ســة ملزيــد مــن التدريب حــول كيفية �ســناعة
الفالم �ســواء اأكانت وثائقية اأم درامية ،وزيادة
الهتمام بكتابة ال�ســيناريو واحلبكة الق�س�سية
للفيلــم فهــذه م�ســائل جدا �ســرورية لنــه حتى
الفــالم الوثائقيــة بحاجــة لنــوع من الت�سل�ســل
املنطقــي يف طريقــة العر�س وال�ســرد ،وكل هذه
المــور مــا زالــت بحاجــة للتدريــب .الفيلمــان
الفل�سطينيان الفائزان كانا رائعني جدا".
ويرى الأ�سفر اأن �ســناعة الفالم م�ساألة تتطلب
جهــدا ووقتا ،وال�ســتعجال �ســيكون �ســيئا جدا
والولويــة هــي للفكــرة ولي�ــس للمعــدات التــي
يوليهــا ال�ســباب اهتمامــا بالغــا ،فلــو ان الفكرة
ممتازة وال�ســيناريو م�ساغ بدقة ،فان احل�سول
علــى متويــل منا�ســب لن يكــون �ســعبا ،الفكار
هي ال�ســا�س والدورات التدريبية هي ا�سا�ســية
لزيادة املعــارف وتطوير اخلرات ،ثم ان هنالك
العديــد مــن املهرجانــات ال�ســينمائية التي تعقد
والعديد من املوؤ�س�ســات الداعمة لنتاج ال�سباب
ال�ســينمائي والتي ل بد من البحث عنها للمهتمني
وهواة هذا املجال.

حممود اخلواجا الفائز باجلائزة.

وقالــت مديــرة الهيئــة الإداريــة جلمعيــة
ال�ســينيمائيني الفل�ســطينيني ال�ســباب وامل�سرفة
على املهرجان ا�سراء عودة" :اإن اإدارة اجلمعية
ت�ســعر بالفخر كون جلنة التحكيــم اختارت فيلم
اخلواجا للفوز يف هذه اجلائزة ،وكان حممود قد
انت�ســب اإىل دورتــني تدريبيتني ل�ســناعة الأفالم
قدمتهمــا اجلمعيــة يف الأعــوام املا�ســية ،وكان
اأحــد املتدربني املتميزيــن ،الذين اأظهــروا رغبة
كبــرة يف التقــدم يف هذا املجال ،حتى و�ســل اإىل

هذه املرحلة".
حممــود اخلواجــا اأحــد المثلــة على اأن �ســغفك
وهواياتــك هي ابداع من نــوع اآخر ان التزمت به
موؤمنــا بقدراتك وراغبا بالتطور الدائم ،فالإبداع
هــو ان تقوم بالعمــل باأكمل �ســوره فتبذل كل ما
بو�ســعك لتحقيقه ل اأن تكتفي بكونه حلما جميال
اأو فكرة مبدعة.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة برزيت

برنامج "التعايف املبكر" يف غزة ..دلو ومكن�سة حلملة ال�سهادات اجلامعية
سهيلة مدوخ
بعــد مــرور اأكر من عــام على احلــرب الأخرة
علــى قطــاع غــزة مــا زال الغزيــون يعي�ســون
تفا�سيل املعاناة.
معتــز �ســالح ( 29عامــاً) ،اأم�ســى مــن عمــره
جامعية تو�سله اإىل
درجة
�سنوات للح�سول على
ٍ
ٍ
حلمه ومراده ،واأق�ســى املتاح اأن مي�ســك اأدوات
مبنــى هنا اأو
التنظيــف اأو اأن يحر�ــس يف الليــايل
ً
اآخر هناك.
ح�ســل معتز علــى �ســهادة البكالوريو�س مبجال
الأدب الإجنليــزي والرجمة الإعالمية ،تع ّر�س
منزله للتدمر خــالل احلرب الأخرة على قطاع
غــزة ،ومنــذ ذلك احلني يعي�س معتــز وعائلته يف
منــزل م�ســتاأجر ،مــن دون اأن يح�ســل علــى اأي
ٍ
تعوي�سات ،اأو بدل اإيجار.
وخالفــاً لتوقعــات معتز ومعظم املت�ســررين من
العــدوان الأخــر ،اأعلنت وكالة غوث وت�ســغيل
ت�سغيل موؤقت
الالجئني "الأونروا" عن م�ســروع
ٍ
لفــر ٍد اأو اثنــني مــن اأفــراد العائالت املت�ســررة،
حمل ا�ســم برنامج "التعايف املبكــر" بد ًل من دفع
بدل الإيجار.

مكتــوب لـــ
إعــالن
وين�ــس امل�ســروع بح�ســب ا ٍ
ٍ
"الأونــروا" على اإتاحة الفر�ســة اأمام "الأ�ســر
الالجئــة النازحــة التــي اأ�ســحت م�ســاكنها غر
�ســاحلة للعي�س نتيجة العدوان ،من خالل ك�سب
دخل ميكنهم من توفر م�ســاكن بديلة ملدة �ســتة
ٍ
اأ�سهر".
تقــول "الأونــروا" يف اإعالنهــا" :الأ�ســر الالجئة
امل�ســتحقة للح�ســول علــى خم�س�ســات بــدل
الإيجــار غر ملزمة بامل�ســاركة ولكن يجب عليها
الإدراك اأنــه ل ميكــن �ســمان توفــر التمويــل
ملخ�س�ســات بــدل الإيجار ،اأما بالن�ســبة لالأ�ســر
الالجئــة امل�ســاركة يف هــذا امل�ســروع ،فيجــب
عليهــا الإقــرار بــاأن فر�ــس العمل هذه هــي بديل
ملخ�س�ســات بدل الإيجار ،واأن عدد ال�سهور التي
يتم العمــل فيها تعتــر تغطية ملخ�س�ســات بدل
الإيجار عنها".
معتــز رف�ــس امل�ســاركة يف الرنامــج ،قائــ ًال:
"الفكرة مرفو�سة لدي مطل ًقا ،لأنني موظف ولن
اأترك وظيفتي من اأجل اأ�ســهر ت�ســغيل حمدودة،
والعمل املتاح حرا�سة مدار�س اأو تكني�س �سوارع

مبعنى اأنني لن اأعمل وفق �سهادتي".
اأما منــال ( 30عامًا) فاأبدت تذمرها ال�ســديد من
قــرار "الأونروا" املفاجئ ،ورف�ســت ا ً
أي�ســا هذا
العر�س الذي و�سل اإىل هاتفها النقال عر ر�سالة
ن�سية .SMS
ورف�ســت منال العر�س قائلــ ًة" :التعوي�س حق
لنــا دون اأي عمل ،والأونروا تاأخرت علينا كثرًا
بالتعوي�ــس وبــدل الإيجار ولن ن�ســمت عن ذلك
و�سرناجع مكتب اخلدمات للتمويل".
كمــا رف�س خمي�س الغلبان ( 57عاماً) الت�ســجيل
يف امل�ســروع ،قائ ًال" :اأنا كموظف ل اأ�ستطيع ترك
وظيفتــي على الرغم مــن عدم انتظــام الرواتب،
كما اأنني فقدت ثالث ًة من اأولدي �ســهداء ،واأعمل
�سابطاً يف ال�سرطة".
واأ�ســاف" :عدم وفاء الأونروا بالتزاماتها بدفع
بــدل الإيجــار اإجحاف وتق�ســر مرفو�س بحقنا
يف ظــل تعهد العامل اأجمع بتعوي�س املت�ســررين
خا�س ًة ممن هُ دمت بيوتهم".
وكانــت الأونــروا اأعلنت عــن عجــ ٍز يف موازنتها
العامــة ،عــالو ًة علــى برنامج اإعــادة اإعمار غزة
الــذي تبلــغ تكلفتــه  720مليــون دولر ،حيــث
و�سلت قيمة العجز فيه اإىل  493مليون دولر.
املواطــن غــازي حجــاج البالــغ من العمــر (70

عامــاً) اأكــد اأنــه مل يذهــب للوكالة لتقــدمي طلب
البطالــة ،م�ســتهجناً" ،هل �ســاأعمل يف هــذا العمر
ومــع الأمرا�س التي تغزو ج�ســدي من مر�س يف
القلب اإىل �سغط دم اإىل �سكري اإىل م�سالك من اأجل
 200دولر هي من حقي اأ�س ًال".
واأ�ســاف "ردي علــى الوكالــة :الــرزق على اهلل
ولي�ــس على العبــاد ،رغــم تدمر بيتي �ساأ�ســمد
حتى لو يف خيمة".
وعند علمــه بالأعمال التي تقرحها الأونروا ،رد
ال�ســبعيني حجاج متهكماً "هــل مثل هذه الأعمال
منا�سبة يل؟!".
وبــداأت "الأونــروا" يف تنفيــذ برناجمهــا اجلديد
عمل موؤقتة
مطلع اأيلول املا�ســي ،متيح ًة فر�ســة ٍ
�ســمن فئة العمال غر املهرة يف منظمات م�سيفة
مع َت َمدة من الأونروا ت�ســطلع بنف�ســها باأن�ســطة
التعــايف املبكــر املرتبطة مبا�ســرة باآثار �ســراع
�سيف عام .2014
وتوجهت "احلال" لالأونروا بعدد من الت�ساوؤلت
التــي طرحهــا املواطنــون ،فــكان رد مكتبهــا
الإعالمــي اأن الوكالة ا�ســتطاعت "تاأمني التمويل
لهذا امل�سروع التجريبي ،واأن متويل خم�س�سات
بــدل الإيجــار التقليديــة غــر م�ســمون للفــرة
املتبقية من عام ."2015

واأ�ســافت اأن م�ســروعها جــزء مــن اجلهــود
املتوا�ســلة التي تبذلهــا الوكالة لتاأمــني الأموال
الالزمــة لال�ســتجابة لحتياجات الإيواء لالأ�ســر
الفل�ســطينية الالجئــة يف غــزة والتــي حلقــت
مب�ســاكنها اأ�ســرار ج�ســيمة اأو د ُمرت كليًّــا اإبان
�سراع �سيف عام .2014
وقالت اإنه يتيح "فر�ســة عمل اأو اثنتني لالأ�ســرة
الواحــدة ب�ســكل اختيــاري ملــدة ثالثــة �ســهور،
و�سيك�ســب الأفــراد امل�ســاركون  266دولرا
�سهريًّا ،وهو اأكر قلي ًال من قيمة خم�س�سات بدل
الإيجــار ال�ســهرية والتي تراوح مــا بني - 200
 250دول ًرا �سهريًّا تبعًا حلجم الأ�سرة".
واأكــدت الأونــروا اأن الأ�ســر امل�ســتحقة "غــر
جمرة اأو ملزمة بامل�ســاركة ،فامل�ســروع طوعي
متامًــا ،وهــو خيــار بديل مل�ســاعدة املت�ســررين
علــى تلبية احتياجاتهم" ،م�ســددة علــى اأن هذه
الفر�سة لن توؤثر على ا�ستحقاق الأ�سر لال�ستفادة
من فر�س عمل اأخرى مع الأونروا اأو خدماتها".
حاجة الأ�ســر املت�ســررة قد تدفع بع�س اأفرادها
للقبــول بعر�ــس الأونــروا مقابــل دفــع اأجــور
خ�سو�ســا واأن م�ســاريع اإعــادة اإعمار
منازلهم،
ً
منازلهم مــا زالت ترواح مكانهــا يف ظل "تنقيط"
الأموال كما مواد اإعادة الإعمار على قطاع غزة.
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اخلالفات والعزف على "اأوتار" القانون ع�سفا باجلل�سة املقررة

اجتماع "الوطني" ..بال موعد
نادر الصفدي
جتري على ال�ســاحة الفل�سطينية ،حتركات وات�سالت كبرة،
لعقد جل�ســة املجل�س الوطني ،املقررة يف نهاية العام اجلاري،
ب�سورة موحدة جتمع القوى والف�سائل كافة  ،مبا فيها حركتا
حما�س واجلهاد الإ�سالمي ،واجلبهة ال�سعبية.
التحــركات الداخلية ،تتم عر اللجنة املخت�ســة التي �ســكلتها
ال�ســلطة لإجــراء م�ســاورات مــع الف�ســائل والقوى ،ل�ســمان
امل�ســاركة يف اجلل�ســة املقبلة للمجل�س الوطنــي ،بعد اأن كانت
مقررة منت�ســف �ســهر ايلــول املن�ســرم ،ومت تاأجيلها ب�ســبب
اخلالفات والتباينات.

لقاء جامع

جميل مزهر ،ع�ســو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�سعبية ،اأكد اأن
حركته راأت يف ال�ســورة التي متت من خاللها الدعوة لجتماع
طارئ للمجل�س الوطني "خمالفة للقانون الداخلي".
واأ�ساف مزهر ل�سحيفة "احلال" :ما جرى من خالل تقدمي 10
اأع�ساء من اللجنة التنفيذية ا�ستقالتهم ،حتى يتم عقد الوطني
ب�ســورة طارئة ،اأمر غريب وغــر قانوين ،والتفاف غر مقبول
على الف�سائل والقوى الوطنية ،لعقد اجلل�سة الطارئة.
واأو�ســح :اأن اجلبهة ال�ســعبية تريد اأن تكون جل�ســة الوطني
"عادية" وت�ســارك فيها القوى والف�ســائل الفل�سطينية كافة،

دون اأي ا�ســتثناءات ،ملناق�ســة امللفــات الفل�ســطينية الداخلية
العالقة ،وحماولة و�ســع حلول عملية لالأزمات التي يعاين منها
�سعبنا ،وتفاقمت بفعل النق�سام.
وذكــر مزهــر اأن املطلــوب الآن هــو التح�ســر اجليد جلل�ســة
املجل�ــس الوطنــي املقبلــة ،واإجــراءات وات�ســالت مكثفة مع
القــوى والف�ســائل كافة ،لالتفاق علــى جدول اأعمــال املجل�س
الوطني ،وامللفات التي �ستتم مناق�ستها خالل اجلل�سة.
ولفــت اإىل اأن جل�ســة الوطني� ،ســتكون فر�ســة اإيجابية للملمة
الف�ســائل والقــوى ،وخطــوة اأوىل نحــو اإعادة حتريــك عجلة
امل�ســاحلة املتوقفــة بفعــل اخلالفــات القائمة وامل�ســتمرة بني
حركتي "فتح وحما�س" وعطلت تنفيذ باقي بنود امل�ساحلة.

ات�سالت م�ستمرة

واأكــد اأمني مقبول ،اأمني �ســر املجل�س الثــوري حلركة "فتح":
اأن حركته ت�ســعى مل�ســاركة القوى والف�ســائل كافة يف اجتماع
املجل�س الوطني املقبل ،مبن فيهم كل من عار�س اجلل�سة التي
كانت مقررة منت�سف ايلول املا�سي.
وقال مقبول ل�ســحيفة "احلال"" :حركة فتح ت�ساند اأي حترك
اأو جهــد من اأجل اأن ت�ســارك كل الف�ســائل يف اجتمــاع املجل�س
املركــزي املقبــل ،وترف�ــس اأي عذر من اأي ف�ســيل للتغيب عن

اجلل�سة املقبلة".
واأ�ســاف" :مت تاأجيــل اجلل�ســة املقــررة للمجل�ــس الوطنــي،
بنــا ًء على طلب قــدم من قبل الف�ســائل ،وبع�س ال�سخ�ســيات
العتباريــة ،وا�ســتجابة لذلك مت اإقرار اجلل�ســة يف نهاية العام
اجلاري ،على اأن يتم ت�سكيل جلنة تخت�س بالت�سالت ل�سمان
م�ساركة اجلميع".
وحول خيارات حركة "فتح" ،يف حال رف�ســت بع�س الف�ســائل
مبا فيها حما�س امل�ســاركة يف الجتماع املقبل ،اأكد اأن اجلل�ســة
�ســتعقد يف املوعــد الــذي �ســيحدد لح ًقــا ،واللجنة املخت�ســة
�ســتجري كل الت�ســالت ل�ســمان م�ســاركة اجلميع ،ويف حال
اأ�ســرت حما�ــس على موقفهــا ،ف�ســتكون هي من تريــد تعطيل
املجل�س.
وذكر مقبول اأن حركته �ستم�ســي من خالل م�ســاركة الف�ســائل
والقوى الوطنية على عقد اجلل�ســة املقبلة للوطني ،و�ســتفتح
بــاب احلوار واملناق�ســة لكافــة امللفات العالقة ،لو�ســع حلول
عملية لها على اأر�س ،ب�سكل وطني وجامع.

موقف حما�ض

وحول موقف حركة "حما�س" من امل�ساركة يف اجتماع املجل�س
الوطنــي املقبــل ،اأكــد زيــاد الظاظا ،ع�ســو املكتب ال�سيا�ســي
للحركة اأن حركته �ستنظر يف امل�ساركة باملجل�س الوطني املقبل
ب�سورة جدية.
واأو�ســح الظاظا ل�ســحيفة "احلــال" :اأن حما�ــس ترحب بعقد

جل�ســة الوطنــي ،وامل�ســاركة فيها ،ولكنهــا راأت يف طريقة عقد
املجل�ــس ب�ســورته الأخرة ،من تقــدمي ال�ســتقالت طوعية،
خمالف ًة �سريح ًة للقانون وجتاو ًزا لدور املجل�س.
وذكر اأن حما�س �ستوا�ســل ات�ســالتها مع اجلهات املخت�ســة،
ل�ســمان امل�ساركة يف اجلل�ســة املقبلة� ،سمن �ســروط وا�سحة
ومتفق عليها ،يف امللفات املطروحة وكذلك مكان وموعد وكيفية
عقد اجلل�سة.
ولفــت اإىل اأنــه حما�ــس متلك خــالل الفــرة املقبلــة ،يف حال مل
يتــم التوافــق فل�ســطينيًّا علــى امل�ســاحلة وامللفــات املرتبطة
بهــا ،خيارات كثرة� ،ســتبداأ تنفيذهــا فعليًّا مب�ســاركة القوى
والف�سائل يف قطاع غزة.
وكانــت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريــر قررت اأن موعد عقد
جل�سة املجل�س الوطني تاأجلت ملوعد لحق ،مل يحدد بعد.
ويتطلب انعقاد املجل�س ح�سور نحو  450ع�سوًا ،واإذا منعت
اإ�سرائيل ح�سور اأع�ساء املجل�س من اخلارج اأو من قطاع غزة،
ف�ســيعقد املجل�س اجتماعً ا م�ســغ ًرا ،ويف قطــاع غزة الكثر من
اأع�ســاء املجل�س الوطني ،خا�سة م�ســوؤويل الأحزاب امل�ساركة
يف منظمة التحرير ،وكذلك ممثلون عن امل�ســتقلني واملوؤ�س�سات
والحتادات ،ويتوقع اأن يفوق عددهم اأكر من  160ع�سوًا.
واملجل�ــس الوطنــي هــو مبثابــة برملــان منظمــة التحريــر
الفل�ســطينية ،وي�سم  719ع�ســوًا ميثلون ال�سعب الفل�سطيني
داخــل الوطن وال�ســتات ،ومل يعقد املجل�س اأي جل�ســة له منذ
عام .1996

َن ْز ُف البطالة يف غزة" ..الب�سطات" م�سل�سل غزي يكتبه "الغالبا" ويخرجه اقت�ساد تعي�ض
منال ياسين
حالة من الياأ�س ر�سمها م�سل�سل البطالة الذي اأخرجه القت�ساد
الفل�ســطيني التعي�س حيث تبارت �سخ�ســياته يف نحت ظروف
حياتهــم ليتمكنــوا مــن العي�س مكرهــني على امل�ســاركة يف هذا
امل�سل�سل الذي ل يرجى انتهاوؤه ،فب�سي�س الأمل مل يعد اإحدى
عالمات اجلودة التي حتلم بها عيون املواطن الغزي.
تقاريــر ر�ســمية �ســادرة عــن اجلهــاز املركــزي لالإح�ســاء
الفل�ســطيني ك�ســفت اأن ن�ســبة البطالــة يف فل�ســطني (ال�ســفة
الغربيــة وقطاع غــزة) خالل الربــع الثاين من العــام اجلاري،
بلغــت  ، %24.8بواقــع  %15.4يف ال�ســفة ،و  %41.5يف قطاع
غزة.

"ب�سطات" ذوي ال�سهادات

بلــغ عدد اخلريجني خــالل العام الدرا�ســي  ،2015 -2014يف
جامعــات غــزة 9454 ،خريجً ا مــن الذكــور ،و 9371خريجة
مــن الإناث ،وفق مــا اأفادت به وزارة الربيــة والتعليم العايل
يف غزة.
يقــول عبد النا�ســر داوود ابــن الـ  30عامــا واخلريج منذ عام
 2007تخ�س�س الرجميات وقواعد البيانات" :تقدمت للعديد
مــن الوظائف وقدمت امتحانات التوظيف والنتيجة ما زلت بال
عمل".
وي�ســيف عبد النا�ســر املتزوج ولديه طفــالن وينتظر الثالث:
"اأطفايل هم من دفعوين نحو التفكر بفتح "ب�سطة �سغرة" كي
اأقتات منها واأوؤمن لهم احتياجاتهم".
ل يقــف الأمــر عند مدينــة دون اأخــرى يف قطاع غــزة ،حممود
اأحمــد 29( ،عامــاً) مــن خــان يون�ــس بعدمــا تخرج مــن كلية
تكنولوجيا املعلومات نال ن�ســيبه من البطالة لينتهي به الأمر
نحو فتح ب�سطة لبيع الإك�س�سوارات الب�سيطة.
يقــول" :مل يكــن اأمامــي خيــارات فزوجتــي واأطفــايل الأربعة
واخوتي واأمي واأبي بحاجة ملن ينفق عليهم وويفور ً
بع�سا من
احتياجاتهم ولو باحلد الأدنى ،فلقمة العي�س ل ترحم".

العمر والتعليم لي�سا ً
�سرطا للعمل

لكي تعمل يف "ب�سطة" لي�س اأمامك �سوى جلب بع�س احلاجيات

الب�ســيطة وو�ســعها على الر�ســيف فــوق قطعة مــن الكرتون
واإذا كنــت متلــك بع�ــس املــال لت�ســنع عربــة فاأنت مــن ملوك
"الب�سطات".
�ســبحية ابنــة الـــ  15عامًا مل حتمهــا طفولتها كمــا مل مينعها
التحاقها باملدر�ســة من العمل تقول" :منذ ال�ساد�ســة من عمري
واأنا اأمتهن البيع على ال�ســارات ال�سوئية لتكر معي وت�سبح
يل ب�ســطة كي ل اأت�ســول ،اأنهي دوامي املدر�ســي واأ�سرع لفر�س
ب�سطتي على الر�سيف ومن ثم اأعود اإىل البيت ال�ساعة العا�سرة
لي ًال".
لحقتها لعنة الب�ســطة لتاأكل من راحتها ودرا�ستها التي ل تكاد
تعــرف منهــا �ســوى واجباتها التــي تنهيها يف نهاية يوم �ســاق
ورغم ذلك اإل اأن معدلها جيد جدا وحتلم باأن ت�سبح طبيبة.
"كل �سخ�س لديه اأمان كثرة خا�سة ملن هم يف مثل و�سعي،
لكــن اأول �ســيء اأمتناه هــو اأن اأتخل�س من هــذا العمل" ،هكذا
عرت �ســبحية عــن اأحالمهــا التي نه�ســها ا�ســتهزاء زميالتها
بها يف املدر�سة.
لي�س �ســوى خطوات حتى ترى اأن�س حميدة 20( ،عامًا) ،يقف
خلف عربــة ميلكها يبيع عليها بع�س املك�ســرات اإىل جانب بيع
ال�ساي والقهوة.
"كنــت اأعمل بالبويــة والنجارة ولكن الظروف القت�ســادية
ال�ســيئة دفعتني لفتح الب�ســطة" هــذا هو اأن�س ل يحلم �ســوى
بال�سفر كي يعمل ويوؤمن م�ستقبله.
ومل مينع العمر واملر�س "اأم حممد" من فتح ب�سطتها اخلا�سة
التي لها اأكر من � 10سنوات لي�س حبا فيها بل هي احلاجة التي
تدفعها نحو حتمل املزيد من املعاناة.
اأزمة وح�سا�ســية بال�ســدر منذ  20عامًــا تعانيها اأم حممد التي
تخطــت الـ  53من العمر "ل اأ�ســتطيع ترك الب�ســطة كوين اأعيل
اأبنائي الـ  7وزوجي رغم اأنني اأعاين من  10غ�ساريف بج�سدي
ول ا�ستجيب للعالج فهي بحاجة لعمليات ل ِق َبل يل بتكلفتها".

بلدية غزة والب�سطات

اأثــارت حادثة املواطن حممد اأبو عا�ســي امل�ســهور بـ "روت�س
الغالبــة" �ســجة جماهرية وا�ســعة والذي كان يقــف بعربته

ب�سطات حيثما وليت وجهك يف غزة.

"الب�سطة" يف منطقة "الكورني�س" وهو �سارع البحر املعبد يف
مدينة غزة ،حني �ســادرتها بلدية غزة عدة مرات بذريعة اأنها
خمالفة.
تناول اأبو عا�ســي �ســم الفئران ورقد يف غرفة العناية املركزة
لعــدة اأيــام ،وثــارت ثائــرة الغزيــني فيمــا ا�ســتعلت و�ســائل
التوا�ســل الجتماعــي التــي بــداأت بالتغريــد علــى ها�ســتاغ
#روت�س_الغالبة.
يقــول املهند�س حامت ال�ســيخ خليل ،مدير عــام الدارة العامة
للتنظيــم ،بلدية غزة" :كبلدية نرى اأن الب�ســطات الع�ســوائية
يجــب اأن تزول ،ولكن مراعاة للو�ســع القت�ســادي ال�ســعب
فنحــن نغ�ــس الطرف عنهــا ما مل ت�ســبب اإزعاجً ــا للمواطنني،
فدورنا هو تنظيمها للتخفيف من �سلبياتها".
وي�ســر ال�ســيخ خليــل اإىل حماولــة البلديــة اإيجــاد بديــل عام
 ،2008بفتــح �ســوق الرمــوك ،ولكــن اأ�ســحاب الب�ســطات ل
يرغبون بو�سعها �سوى داخل التجمعات ال�سكانية.

قطاع غزة يف مهب الريح

وي�سف املحلل القت�سادي د .ماهر الطباع ،الو�سع القت�سادي
يف قطاع غزة بالكارثي ،وفق املوؤ�سرات القت�سادية.
واأكــد الطباع اأن ن�ســبة البطالة بلغــت  ،%41اأي اأكر من 200
األــف عاطل عن العمل ،فيما بلغت ن�ســبة انعدام الأمن الغذائي
 ،%72ناهيــك عن ن�ســبة الفقر التي بلغــت  ،%39والفقر املدقع
 ،%21كمــا اأن ن�ســبة البطالة بــني اخلريجني من فئة ال�ســباب
بلغت .%60
يقول الطباع" :اأفرزت الأو�ســاع القت�ســادية ال�سيئة ظاهرة
الب�ســطات ،فبعــد اأن كانت تقت�ســر علــى الأعياد واملنا�ســبات
اأ�سبحت منت�سرة على مدار العام".
ومــا زالت احلالة الفل�ســطينية تفــرز املزيد من ع�ســارة
الأمل واملرارة التي يقا�ســيها املواطــن الغزي الذي هو يف
اأم�ــس احلاجة ملــن ينظر يف ق�ســاياه وياأخذها على حممل
اجلد.
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يقربنا من الو�سول خلدمات الـ 4G

اأين و�سل التحول الرقمي للبث التلفزيوين يف فل�سطني؟

مـــــا�ـــــض واألـــــزهـــــاميـــــر
واألـــــبـــــتـــــة واإيــــــا�ــــــض

نور أقطش
عمران القفيني

�ســادقت احلكومــة يف الـــ  24مــن �ســباط  2015علــى
اخلطــة ال�ســراتيجية الوطنيــة لالنتقــال مــن البــث
التلفزيوين الأر�ســي التماثلي اإىل الرقمــي؛ التي اأجنزتها
اللجنــة الوطنية للتحــول الرقمي بالتعــاون مع الحتاد
الــدويل لالت�ســالت التابــع لــالأمم املتحــدة ،وتقــرر اأن
يكون منت�ســف �ســهر  6من العام اجلاري املوعد النهائي
لتحول جميع دول العامل للبث الرقمي مبا فيها فل�ســطني،
وانق�ســت املهلة دون اإجناز التحول ،ول يبدو  -بح�سب
الذي قابلهم التقرير  -اأن ذلك �ســيتم قبل � 6ســهور اأخرى
على اأقل تقدير.

ماذا نعني بالتحول الرقمي؟

يتجه العامل لال�ســتغناء عن نظم نقل املعلومات بالو�ســائل
التماثلية والعتماد على التقنيات الرقمية احلديثة خا�سة
يف جمال بث التلفزيون والإذاعات ،ملا لذلك من فوائد اأهمها
تفريغ ترددات ت�ســتخدم ل�سالح خدمات جديدة خا�سة يف
جمال "املوبايل".
يقول حما�ســر الإعالم الرقمي يف جامعــة القد�س املهند�س
ماأمــون مطر لـ"احلــال" اإن امل�ســطلح املتــداول عاملياً عن
التحول الرقمي يقت�ســر على "البث التلفزيون والأر�سي"
لأن عملية التحول ت�ســتهدف تفريــغ الرددات التي يحتلها
البــث التلفزيــوين ب�ســكل عــام وتقــدمي خدمــات جديــدة
للمجتمع ،مو�سحاً اأن البث "التماثلي" يحجز تردد ًا واحد ًا
لــكل قناة ،يف حني ميكن ل�ســبكة التلفزيون الواحد يف البث
"الرقمي" اأن تت�سع لـ  14قناة بنظام  SDاأو ثماين قنوات
بجــودة  ،HDوكذلــك ميكــن مــكان قناة واحــدة بث 30
"قناة �سوتية" اإذاعة.
واأ�ســار وكيل وزارة الت�ســالت وتكنولوجيــا املعلومات
�ســليمان الزهــري اإىل اأن التحــول الرقمــي اأ�ســبح حاجة
ملحــة يف العــامل ب�ســبب �ســغل كافــة الــرددات املتاحــة،
وعندهــا بداأ التفكر يف طريقة لإعادة ا�ســتخدام الرددات
امل�ســغولة مــرة اأخرى ،وهو مــا حققته ال�ســبكات الرقمية
با�ستخدام الردد الواحد  10اأو  15مرة.

ملاذا نحتاج التحول؟

خبــر الت�ســالت ماأمون مطــر اأكد اأن التحــول ينتج ما
ي�ســمى "الفائ�س الرقمي" وهي ترددات كانت م�ستخدمة
يف البــث التماثلــي وتفــرغ بعــد التحــول عنــه وميكــن
ا�ســتغاللها لتوفر خدمات جديدة للجوال خا�سة "3G
و ،"4Gويف هــذا ال�ســياق ،ك�ســف الوكيــل �ســليمان
الزهــري جلريــدة "احلال" عن بدء وزارة الت�ســالت
التخطيــط ل�ســتغالل فائ�ــس الطيــف الرددي ل�ســالح
خدمات اجليل الرابع وخدمات الت�ســالت الأخرى بعد
اإمتام التحول.
ً
وعن الفوائد اأي�ســا ،اأ�ســار مطر �ســاحب درا�ســة بعنوان
"تاأثــر التحــول الرقمــي علــى املحطــات الإذاعيــة
الفل�ســطينية" ،لتقريــر اأعده البنــك الدويل تو�ســل فيه اإىل
اأن كل تطور بن�ســبة  %10يف جمال تكنولوجيا الت�ســالت
والتحول الرقمي يزيــد الناجت القومي للدولة بحوايل 7-5
باملئــة من خــالل تطوير و�ســائل النتــاج وتقليــل التكلفة
وزيــادة اجلودة و�ســرعة وكمية الإنتاج ،م�ســدد ًا على اأن
التحــول الرقمــي ينعك�ــس على كافــة القطاعــات احلياتية
مــن ات�ســالت وبنوك و�ســحة واإعالم وتعليــم و"الفوائد
ل ميكــن ح�ســرها ،فالتكنولوجيا مت�س كل ما نعي�ســه وما
�سنعي�سه".
واتفــق مطــر والزهــري علــى اأن التحــول للبــث الرقمــي
�ســيرك اآثــاره الإيجابيــة علــى و�ســائل الإعــالم باإتاحــة
املجــال للبــث بجودة اأعلــى وتكلفة اأقل ،وزيادة �ســخونة
التناف�س بني و�سائل الإعالم واإتاحة املجال لوجود قنوات
متخ�س�ســة كما اأن القنوات �ست�سل جلمهورها بعدة طرق
عر التلفاز والكمبيوتر والهواتف الذكية واللوحية.

�سليمان الزهري

ماأمون مطر

اأين و�سل التحول الرقمي يف فل�سطني؟

حتول رقمي يلزمه حتول قانوين

اأكــدت وزارة الت�ســالت وتكنولوجيــا املعلومــات على
ل�ســان متحدثني قابلتهما "احلال" اأن فل�سطني ت�سر وفق
اخلطــط التي و�ســعت لإجنــاز التحول ،واأو�ســح وكيل
الــوزارة اأن العمــل بــداأ يف  2006على امل�ســروع التحول
بالتعــاون مــع دول املنطقــة (�ســوريا ولبنــان والأردن
وم�ســر بالإ�سافة اإىل اإ�سرائيل) مب�ساعدة خراء الحتاد
الدويل ،ولفت اإىل اأنه مت اختيار تلفزيون فل�سطني لت�سغيل
ال�سبكة الوطنية الأوىل" ،لأنه جاهز باملفهوم العام ولديه
اأبــراج يف جميــع املناطــق وبينهــا خطــوط نقــل (فاير)
وباقي الأجهزة الناق�ســة يتم العمل على ا�ســترادها من
اخلارج".
واأ�ســاف املهند�ــس �ســامر علــي ،مــن الإدارة العامــة
للــرددات يف وزارة الت�ســالت ،اأن فكــرة التحــول يف
فل�ســطني تبلــورت يف  2012حــني تقرر اإن�ســاء ال�ســبكة
الأوىل لتتاأجــر عليهــا املحطــات الأر�ســية اخلا�ســة
بالإ�سافة للقنوات الر�سمية ،واأنه مت يف �سهر اأيار املا�سي
بعــد اإقــرار موازنة امل�ســروع ،كتابــة �ســروط عطاءات
ا�ســتراد الأجهزة التي تنق�س للت�ســغيل ،و"الآن ننتظر
ن�ســر العطاءات من قبــل وزارة املالية .وميكن ت�ســغيل
ال�ســبكة الأوىل خالل � 6سهور من تاريخ طرح العطاءات
يف ال�ســحف" اإل اأن الوكيــل عــر عــن خماوفــه من منع
اإ�سرائيل اإدخال الأجهزة الناق�سة.
بدورها ،اأو�سحت ع�ســو اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
عن الهيئــة العامة لالإذاعــة والتلفزيون املهند�ســة هنادي
اخلطيــب" ،اأن ال�ســبكة الرقميــة الأوىل لــن تقت�ســر علــى
القنوات احلكومية فقط و�ست�سم قنوات خا�سة ،لفت ًة اإىل
اأن املرحلة الأوىل ت�ســتدعي اإقامة برج واحد جديد لت�سبح
عددهــا  4- 5اأبــراج جاهــزة حاليــاً -وتركيــب الأجهــزة
املنتظر ا�سترادها باإجمايل ميزانية تبلغ مليوين دولر".
واأ�ســافت اأن العمــل الآن معطــل ب�ســبب "الإجــراءات
الروتينية" امل�ســاحبة لعطاءات ال�سراء ،متوقعة احلاجة
لـــ  8-6اأ�ســهر مــن العمــل لت�ســغيل ال�ســبكة بعد و�ســول
الأجهزة.
ويف هــذا املحــور ،يوؤيــد خبر الت�ســالت ماأمــون مطر
اختيــار تلفزيــون فل�ســطني لت�ســغيل ال�ســبكة الأوىل،
مو�ســحاً اأن "التلفزيون لديه البنية التحتية التي متكنه
من اإنتاج �سبكة بثلث التكلفة الأ�سلية (التكلفة الأ�سلية
تبلــغ حــوايل  6ماليــني دولر) لأن الأبــراج موجــودة
و�ســبكة (الفايــر) م�ســتاأجرة مــن �ســركة الت�ســالت
الفل�ســطينية ،وكذلك البنية التحتية من اأبراج ومولدات
وهوائيات".

لكــن الباحث مطر يوؤكــد احلاجة لإجراء تعديــالت يف قانون
ترخي�ــس املوؤ�س�ســات الإعالمية وقانون الت�ســالت تواكب
ال�ســبكة اجلديدة؛ لأن "املوؤ�س�ســات العالميــة لن تهتم بعد
ذلــك بعملية البث و�ســركز عملهــا على املحتــوى فقط ،كما
نحتــاج لقوانــني تعيد تعريــف (القنــاة) و(م�ســغل القناة)
والفرق بني الأخر و(م�ســغل ال�ســبكة) ،وقوانني عن �ســكل
الرخي�س وتكلفتها وتنظيم العالقة بني الأطراف املختلفة".
ويف هذا ال�ســياق ،اأكــد وكيل وزارة الت�ســالت الزهري
اأن هنــاك حاجــة للعمل على اإعادة النظــر بجميع القوانني
وتغيــر البيئــة القانونيــة احلاليــة لف�ــس التداخــل بــني
تكنولوجيــا املعلومــات والت�ســالت ،مبــا ل مي�ــس حــق
املواطــن وخ�سو�ســيته بالدرجــة الأوىل؛ مــن الت�ســليل
والعبــث والتقييــد ،ويحافظ علــى ال�ســتثمارات ويخلق
اآليات حتفظ امل�ســتقبل وتوفر بيئة جاذبة لال�ســتثمارات.
دون اأن يلم�ــس معد التقرير ما ي�ســر للبدء الفعلي بالعمل
على انتاج املنظومة القانونية اجلديدة.
وعــن جزئيــة الر�ســوم والتكاليــف ،تقــول ع�ســو اللجنة
الوطنيــة للتحــول هنــادي اخلطيب اإنــه �ســيتم العمل مع
جميــع الأطــراف امل�ســركة يف اللجنــة لو�ســع الر�ســوم
املفرو�ســة على امل�ســتفيدين مــن ال�ســبكة الأوىل بنا ًء على
تكاليف التاأ�سي�س والتكاليف الت�سغيلية.

بوابة الدخول للجيلني الثالث والرابع

بالعــودة للحديث عن "فائ�س الرددات" ،ي�ســر املهند�س
ماأمــون مطــر اإىل اأنه وعند اإمتام التحول �ســتفرغ جمموعة
من الرددات ميكن ا�ســتغاللها خلدمات اجليل الرابع دون
احلاجة ملفاو�ســة الإ�ســرائيليني للح�ســول علــى ترددات
اجليــل الثالــث ،قائــ ًال" :الكارثــة اأن ت�ســتثمر ال�ســركات
الفل�ســطينية يف خدمات الـ  3Gوبعد �ســنوات قليلة تعود
لال�ســتثمار جمــدد ًا يف خدمــات الـــ  ،4Gم�ســدد ًا علــى اأن
احلاجة للتحول ملحة من كافة اجلوانب".
ويف هــذا ال�ســياق ،يــرى املهند�ــس �ســامر علي مــن وزارة
الت�ســالت اأن ا�سرائيل ت�سيطر على جمال ترددات اجليل
الرابــع" ،ما ي�ســعنا اأمــام خياريــن اإما القبــول برددات
ت�ســغيل اجليــل الثالث  3Gحاليــاً ،اأو رف�ــس ذلك لنبقى
الدولــة الوحيــدة التي ل متلك (بيانــات الهاتف) يف العامل
ونوا�ســل املفاو�ســات واملحاولت للح�سول على ترددات
اجليل الرابع من اإ�ســرائيل مبا�سرة" .ورغم ذلك فاإن وكيل
الوزارة ك�سف عن خمططات لت�سغيل خدمات اجليل الرابع
يف فل�سطني بعد اإمتام التحول ،بال�سغط على اإ�سرائيل عر
الحتاد الدويل لالت�سالت.

ل اأقعد علــى املكتب ومعي فنجان قهوة اإل
اندلقت هذه املــادة العجيبة فوق الطاولة.
اأنا رجل ل يح�ســن اجلل�ســة .اأقعــد مرتبكاً
واأقــوم كذلــك .ومثــل دوار املنــارة يف رام
اهلل بني ال�ساعة ال�ســابعة والثامنة �سباحاً
تتزاحم براأ�ســي خم�س ع�ســرة فكــرة يف ا ٍآن
معــاً ،ول اأجنــح اإل يف التقــاط واحــدة كل
ب�سعة اأيام.
لذلــك ،مقــال مــن ع�ســرة تــراين اأعتــز بــه،
والباقي اأتذكره ب�ســعوبة �سديدة .على اأن
التمزيق اأكل مني كثر ًا.
يف �سوريا القيامة قامية ،غر اأنني مهوو�س
من اأيام بركيبة ما�س الغريبة .هل تعرفه؟
هــو كربــون �ســاف ،تتبلــر ذراتــه برابطة
هند�سية ،وينتج عن�سر من اأقوى العنا�سر
بالطبيعة .ظريف اأن اأ�ســغر "ما�سة" �سابة
عمرهــا خم�ســة ماليــني عــام تقريبــاً( .عن
ويكيبيديا).
اأخــذ الفر�ــس كلمــة ما�ــس مــن الالتينيــة
اأداما�ــس .وا�ســتورد العــرب ،بعــد ذلــك،
الكلمــة ف�ســارت اأملا�ــس بالهمــزة ،واليوم
نقول الأملا�س .األزهامير -وهي هكذا بلغتها
الأ�ســلية -نقــول عنهــا زهاميــر .وهــذا يف
ال�ســتخدام اللغوي الر�ســمي علــى فكرة،
ق�ســدي ال�ســحافة والطب .هل يحتاج هذا
الكاريكاتر اللغوي اإىل تعليق؟ كال.
اأمــا األبتة واإليا�س ،فمن الزهق قعدت اأكتب
عنهما .نعم .واأنا الآن اأو�سك اأن اأمت تنظيف
الطاولة من بقية القهوة املندلقة عليها.
�سديقي اإيا�س� :سباح اخلر .ملاذا ل تعلن
احلقيقة؟ ها؟ هل تعرف؟ لليوم اأعتقد باأنك
تخفــي علينا ا�ســمك احلقيقي وهــو اإليا�س.
اأنت حر.
هــذا اعتقــاد اأهبــل (دخيلكــم ل تقولوا هي
عامية ،هي مقلــوب اأبله) ول يهم اعتقادي
اأحد ًا ول حتى اأنا.
اأمل اأقــل لكــم مــن الزهــق؟ واإيا�ــس هــذا
�ســحايف بــارع ّ
ن�ســد تقاريــر واأخبــار ًا يف
حياته بعدد �ســعر راأ�سه -وهو لي�س اأ�سلع
متاماً -واأ�سهد اأن ثلثيها كان خرج احلرق.
امل�ســيبة اأنها ن�ســرت باأ�ســماء اأ�ســخا�س،
بع�ســهم ل يعــرف اأن التــاء ،اآخــر ا�ســمه،
لي�ست هاء.
ً
ً
ً
واألبتــة اأزعجتنــي كثرا .كثــرا جدا .ومل
اأقابل اأحد ًا اأ�ســم رائحــة اأنه يفهم باللغة اإل
�ســاألته عنهــا .لكنني بعــد "الأملا�ــس" اأعلن
اأنني اأ�ســبحت اأ�ست�سيغ األبتة بهمزتها غر
املررة ،وكذلك اإيا�س الناق�س لماً من غر
�سوء.
لكنني ما زلت اأكره األزهامير باأل وبدونها.
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برواتب اأقل من احلد الأدنى لالأجور

اخلريجون اجلدد يف وظائف بعيدة عن تخ�س�ساتهم ..لقلة الفر�ض و"انعدام اخلربة"
روال ضمرة *
رغــم اأن القطــاع العــام وال�ســركات اخلا�ســة الكــرى
يعــدان من اأكر امل�ســغلني للخريجني اجلدد يف الأرا�ســي
الفل�سطينية ،اإل اأن تزايد اأعداد اخلريجني اأكر من حاجة
هذيــن القطاعــني ،دفعــت اخلريجــني اجلــدد العاجزيــن
عــن اإيجاد فر�ــس عمل تتنا�ســب مع قدراتهــم وموؤهالتهم
العلمية للعمل يف موؤ�س�ســات خا�ســة اأو م�ساريع �سغرة
حتتكــر اإنتاجاتهــم املختلفة مقابل مكافــاآت اأو رواتب اأقل
من احلد الدنى لالأجور (� 1450سيق ًال �سهر ًّيا).
"احلال" التقت خم�سة من خريجي اجلامعات يف خمتلف
املحافظات الفل�سطينية ،وتعرفت على اآرائهم وتطلعاتهم
امل�ســتقبلية للوظائــف املختلفــة بعــد جتربــة العمــل يف
موؤ�س�سات ا�ستغلت حاجتهم املا�سة للعمل بعد التخرج.
تقول خريجة جامعة النجاح الوطنية بيذان يغمور ،التي
تعمــل �ســكرترة يف اإحدى العيــادات الطبيــة مبدينة رام
اهلل" :اإن العمل �ســكرترة ل يتالءم مع موؤهالتها العلمية،
اإل اأنهــا م�ســطرة للعمــل يف هذا املجــال لظــروف عائلتها
املاديــة ال�ســعبة ،فا�ســطرت للعمــل براتب قليــل (800
�سيقل فقط)".
واأكدت يغمور ان عدم توفر فر�س العمل يف خمتلف ارجاء
الوطن �ســاهم بدرجة كبــرة يف تغير توجهــات خريجي
اجلامعــات ودفعهــم للعمل يف اأي وظيفة �ســواء موؤ�س�ســة
خا�ســة او م�ساريع �سغرة من اأجل احل�سول على راتب
�ســهري يلبون من خالله اأب�ســط حاجاتهــم ،وذلك بدل من
البقاء يف املنزل بال عمل او مهنة.
مــن جهتهــا ،قالــت خريجة املحا�ســبة من جامعــة القد�س
املفتوحــة مي�ســاء الفار�ــس ،التــي تعمــل يف نــاد ريا�ســي
مبدينة نابل�س" :من ال�ســعب احل�ســول على فر�سة عمل
بعــد التخرج ب�ســكل مبا�ســر او حتى بعد �ســنة واكر ،ما
يدفــع الكثر من اخلريجــني للعمل بوظائــف خارج نطاق
تخ�س�ســهم اجلامعــي ،فانعــدام المل يف احل�ســول على
وظيفــة مبجــال املحا�ســبة دفعنــي كغــري للعمــل بنــاد
ريا�ســي ملدة عامني براتب قليل جدا (� 900ســيقل فقط)،
عدا عن ذلك ،فان ا�ستغالل �ساحب العمل حلاجتي املادية
دفعه لت�ســغيلي باكر من وظيفة داخل النادي الريا�ســي
دون زيادة على ما اأتقا�ساه ،عدا عن تهديد �ساحب العمل
باإنهــاء خدماتي الوظيفية يف حال امتنعــت عن القيام بكل
املهــام التي يكلفني بهــا والتي تكون خــارج نطاق التفاق

لوؤي جميل.

اإبراهيم الديك.

املوقع بيننا".
ي�ســر اأعماله
واأ�ســافت الفار�ــس ان �ســاحب العمــل كان
ّ
باملماطلــة واملراوغــة الدائمــة دون الكــراث حلاجتنــا
اأو طلباتنــا ،وهــذا الأمــر مل يحدث معي فقــط ،بل مع كل
املوظفــني ،لكن يف نهاية املطاف ،كل منهم ي�ســعى لتحقيق
رغباته وم�ساحله اخلا�سة.
ويف ذات الجتــاه ،يــرى خريــج الربيــة البتدائيــة مــن
جامعــة النجــاح الوطنية لــوؤي جميل اأن احل�ســول على
فر�سة عمل تتنا�سب مع خرات اخلريجني معدومة ن�سبيا
وذلــك ب�ســبب حاجــة املوؤ�س�ســات اخلا�ســة واحلكوميــة
للخرة العملية التي ل تقل عن ثالث �ســنوات والتي يفتقر
لها خريج اجلامعة ب�ســبب عدم قدرتــه على العمل مبجال
تخ�س�سه خالل فرة درا�سته او حتى بعدها.
ويوؤكد جميل ان هذه املعيقات التي حتول دون ح�ســول
خريجــي اجلامعات علــى وظائف مبجالت تخ�س�ســهم
تدفعهــم للعمــل يف اي مهنــة يجدونهــا امامهــم حتــى لو
كانــت اقل بكثــر مــن م�ســتوياتهم العلمية ،كما ح�ســل
معه بعد ح�سوله على درجة البكالوريو�س وعدم متكنه
من احل�ســول على فر�ســة عمل يف جمال تعليمه ،فاجته
للعمل يف اإحدى املكتبات مبدينة نابل�س مقابل األف �سيقل
فقط.
مــن جهتهــا ،قالــت خريجــة الريا�ســيات التطبيقيــة من
جامعــة القد�س مرمي عبد اإن الأو�ســاع املادية ال�ســعبة
يف فل�ســطني تدفع بالكثر من اخلريجني اجلدد لاللتحاق
بالور�س ال�ســناعية او حتى بالعمل يف م�ساغل اخلياطة،

مي�ساء الفار�س.

معــرة عــن ان قلــة احلظــوظ وقلــة توافر فر�ــس عمل
مالئمة لكل الطبقات الجتماعية توؤدي باخلريجني ذوي
الدخل املحــدود للقبول برواتب �ســهرية قليلة جدا فقط
مــن اجل احل�ســول علــى احتياجات احلياة ال�سا�ســية
ولي�س اكر.
وبينت عبد ان الوا�ســطة واملح�سوبية تدفع بذوي النفوذ
العايل ل�ســتغالل الفقراء وذوي الدخــل املحدود يف اعمال
�سعبة و�ســاقة وبرواتب زهيدة جدا .ويف اجلهة الخرى
يعمــل ذوو املوؤهــالت العلمية املحــدودة يف وظائف مهمة
علــى �ســعيد جمتمعي خارجــي وداخلي فقــط ،لأن لديهم
"وا�ســطة" توؤهلهم للخو�س يف كل الوظائف املتنوعة يف
الوطن.
ويف ذات الجتاه ،يرى خريج كلية التجارة والقت�ساد يف
جامعــة برزيت اإبراهيم الديــك اأن الوظائف بعد التخرج
لن تاأتي على طبق من ذهب ،بل حتتاج اإىل �سعي ال�سخ�س
للح�ســول على هذه الوظيفة .ويوؤكد اأن "على اخلريج ان
يعمل يف كل املجالت حتى لو كان خارج اخت�سا�ســه ،لن
العمل يف فل�ســطني مقت�ســر علــى بع�س الفئــات ،وبع�س
ال�سخا�س الذين ميلكون النفوذ وميكنهم العمل بالوظيفة
التــي يريــدون وبالراتــب الــذي يف�ســلون ان يبــداأوا بــه
م�ســوارهم العملي ،على العك�س من اخلريجني متو�ســطي
الدخــل والنفــوذ الذيــن يعملــون يف جمــالت تختلــف عن
تخ�س�ســاتهم للح�ســول يف نهاية ال�ســهر على الف �ســيقل
ت�سد حاجاتهم ال�سا�سية".
ويف لقاء لـ"احلال" مع وكيل وزارة العمل نا�ســر قطامي،

نا�سر قطامي.

قــال" :فل�ســطني تعــاين من افتقــار املــوارد ال�سا�ســية يف
الوظائف� ،سواء احلكومية او اخلا�سة".
وعنــد �ســوؤاله عــن ال�ســباب التــي حتــول دون ح�ســول
اخلريجــني على الوظائف ب�ســكل مبا�ســر ،يقــول قطامي:
"اخلريجون اجلدد تنق�ســهم اخلرة العملية والعالقات
الجتماعيــة والعمليــة يف نطاقات العمــل املختلفة ،لذلك،
من ال�ســعب ان يتواجد خريج جديد حا�سل على عالقات
وكفاءات خمتلفة تتطلبها �سوق العمل".
ويوؤكــد قطامــي ان اخلريجــني اجلــدد غــر قادريــن على
النخراط ب�سوق العمل ب�سكل فعلي ب�سبب �سعف التهيئة
اجلامعيــة للطلبــة للخو�ــس يف قطاعــات العمــل اخلا�س
والعــام وهذا مــا يدفع بالــوزارات واملوؤ�س�ســات املختلفة
اىل اخــذ اخلريجــني او العاملني الكــر انخراطا والكر
تكوينا للعالقات اخلارجية والعالقات العملية املختلفة.
وا�ســاف القطامــي ان وزارة العمل واملوؤ�س�ســات ب�ســكل
خا�س ل ت�ســتطيع ان ت�ســتقبل كل اخلريجــني وتوظفهم،
ل�ســح املوارد املختلفــة يف كافة املوؤ�س�ســات ،التي ل متكن
من توظيف اكر من مئة خريج يف ال�ســنة ،ويرى ان احلل
الوحيد لتقلي�س هذه امل�ســكلة فتح �سركات جديدة او قيام
اجلامعــات بتوظيــف اكر عــدد من خريجيهــا يف قطاعات
وفروع اجلامعة املختلفة كمعيدين وا�ساتذة جدد ،وبذلك
يح�سلون على الوظيفة واخلرة معا قبل النطالق ل�سوق
العمل ب�سكل فعلي.
* خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة برزيت

Dis-like
سعيد أبو معال
علــى خــالف �ســعار "نحن غــر معجبني بخيــار عدم
العجــاب" الــذي �ســتطلقة اإدارة "الفي�ــس بــوك"،
اأقــول اإنه اأيقونة تعجبني رغــم "احلرائق" املتوقعة
ب�سببها.
اأ�ســباب اإعجابي كثــرة من بينهــا اأننا فعــال نحتاجها
(طبعــا الأمــر لن يتوقــف على هــذه الأيقونــة فقط بل
�ســتكون �ســمن جمموعة حتديثــات) للتعبر ال�ســريع
عن عدم اإعجابنا ب�ســيء ما ،واإل �سيبقى هذا "الفي�س"
�ساحة للم�سجعني املعجبني بحيث ل مينح امل�ستخدمني
فر�ســة اإل الإعجــاب ،كمــا اأنها �ســتتيح فر�ســة فلرة
الأ�ســياء القبيحــة التــي يعــج بهــا الفي�س بــوك ،وهي
كثرة جدا ،حيث �ســيمنح امل�ستخدمني خيار "دفن" ما
هو جارح اأو لاأخالقي.

املفارقــة تقــول اأن "الاليــك" اأكــر �ســيء م�ســتخدم
على �ســبكة الإنرنت ،وهــي اأداة فاعلــة ومعرة عند
قطاع عري�س من امل�ســتخدمني الذين يتفاعلون ب�ســكل
اإيجابــي ،حيث تتعزز العتمادية على الآخرين يف بناء
راأينا عن ذاتنا ،كما اأن "الإعجاب" يفيد اأن وا�سعه قام
بقراءة املادة اأو البو�ســت ،وتتيح اإظهار اأن ال�ســخ�س
الذي �ســغط علــى زر الاليــك موجود يف هذا الف�ســاء.
لكــن اأكر طلب يقدم لإدارة "في�س بوك" كانت اإ�ســافة
اأيقونة "عدم الإعجاب".
وها هو املوقع ال�ســهر يلبي املطلب وي�ســمن اأن يبقى
حمتال �سدارة امل�سهد حيث اجلدل والنقا�س على اأعلى
امل�ستويات ومن خمتلف الفئات.
اخليــار اجلديد وال�ســغر ،يف عيــون كثريــن ،عليه اأن

يجرنــا علــى التفكــر بالأمــر بطريقــة خمتلفــة ،فالأمر
يتجــاوز من هو مع ومن هو �ســد ،ويتجــاوز رغبات كر
يريــدون التعبر عن عواطفهم ال�ســلبية جتاه ما ين�ســر
من مو�ســوعات حزينة او موؤملة (هكذا يفكر مارك!) لكن
ال�ســوؤال املهم هو :كيف �ست�ستخدم هذه الأيقونة فعليا؟
يف ظل اإمكانية ان تكون و�سيلة للت�سويت �سد البو�ستات
اأو ال�سفحات املختلفة.
كما اأن الأيقونة اجلديدة جتعلنا نخاف من اأن تنح�سر
خياراتنــا علــى �ســفحات التوا�ســل الجتماعــي بــني
الإعجــاب اأو عــدم الإعجــاب يف حلظة نحــن اأحوج ما
نكون فيها للنقا�س والتعبر عن وجهات نظرنا.
الدرا�ســات ت�ســر اإىل اأن اأثــر "الاليــك"( ،ظهــرت عــام
 )2009متثل يف اأن عدد التعليقات على املواد املن�سورة

اأ�سبح اأقل ،والأمر بالن�ســبة لالأيقونة اجلديدة مر�سح
للمزيد .فلماذ نتورط يف نقا�س جدي طاملا ميكننا ح�سر
خياراتنا بني ثنائية العجاب وعدمه؟ يف ظل ان التهجم
والق�ســوة وال�سلبية والت�سيد �سفات نحملها ويبدو اأن
الأيقونة اجلديدة �ستعمل على تكري�سها.
ومع كل تلك املخاوف يعجبي الأمر اجلديد ،ويعجبني
اأن اأ�ســع عــدم الإعجــاب علــى �ســفحات امل�ســوؤولني
الفل�ســطينيني واحلزبيــني و�ســفحات ال�ســركات التي
تقدم ب�سائع رديئة ..اإلخ ،لكن ما ل يعجبني اأننا حتى
اللحظــة مل ندر�ــس اأثــر "الاليــك" على حياتنــا ونظام
عالقاتنــا الجتماعية الفرا�ســية ،وعالقتها بالنقا�س
وتبــادل وجهــات النظر ،فكيــف وقد اأ�ســبحت "الد�س
ليك" على الأبواب؟
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ملاذا يحتاج طلبة الإعالم اإىل م�ساق يف قوانني ال�سحافة؟
نادين مسلم *
لعل اأبرز امل�ســاكل التي تواجه خريجي الإعالم يف �ســوق العمل ،عدم
وجود خلفية قانونية لديهم متكنهم من اإجناز اأغلب املواد ال�سحافية
املطلوبــة منهــم دون الوقوع يف اإ�ســكالت قانونية .فمــا اأهمية وجود
م�ساق يو�سح للطالب القواعد القانونية والأخالقية للعمل ال�سحايف؟
وماذا �سي�ستفيد طالب العالم من م�ساق كهذا؟
حترير بني �سخر خريجة اإعالم من جامعة برزيت ترى اأن تخ�س�س
الإعــالم يحتاج للكثــر من التطوير� ،ســواء باأ�ســلوب التدري�س اأو يف
خطة التخ�ســ�س .فمن ناحية اخلطة ،تقت�ســر درا�ســة الطالب طوال
الربع �ســنوات على موا�سيع معينة ،فال يوجد تطوير للذات مبعرفة
ولــو بجــزء ب�ســيط عــن املجــالت املتعــددة؛ فمثــال ،هناك نــدرة يف
املخت�سني بال�سحافة القت�سادية اأو القانونية.
وت�ســيف بني �ســخر" :مــن املفر�س اأن يكــون لدينا م�ســاق يطلعنا
ب�ســكل مو�ســع علــى القوانني بحكــم تخ�س�ســنا ولحقا عملنــا الذي
يتطلب ذلك".
ومــن خــالل تدريبها يف اأكر مــن وكالة اخبارية ،لحظت بني �ســخر
جهــل ال�ســحافيني باجلوانــب القانونيــة ،مــا يجعلهم يبتعــدون عن
التطرق للكثر من املوا�سيع لعدم درايتهم بالأبعاد القانونية للن�سر.
اأمــا الطالب حممد �ســكيب ،فيعر عن اأ�ســفه لأنه على �ســنته الرابعة
يف جامعــة برزيت ول يل ّم ولــو بالقليل من املــواد القانونية املتعلقة
بتخ�ســ�س العالم ،كقانون الن�ســر واملطبوعات مثــال .ويرى اأن هذا
النق�ــس الكبــر يف املعلومــات القانونية لدى طــالب العالم ناجت عن
عدم وجود م�ســاق متخ�س�س بتو�ســيح ال�سوابط القانونية للطالب،
لي�ســعهم اأمام الظــروف التي من املوؤكــد اأن يواجهوها يف م�ســتقبلهم
املهني.
ويقول اإن اأي تخ�س�س بحاجة لأن يعطي طالبه قوانني املهنة وكذلك

تخ�ســ�س العالم ،فالطالب عندما يخرج من اجلامعة يكون متحم�سا
ل�ســوق العمل لكنــه وبعد فرة من العمل يحبط ،لأنــه كان متاأمال اأنه
�ســيكتب ويتحدث عن الكثر من املوا�ســيع التي جتول يف خاطره ،ال
اأن الواقع القانوين �سي�سدمه لأنه مل يكن على دراية به.

م�ساق مهم

يرى الأ�ســتاذ ماجد عاروري ،مدر�س م�ســاق قانون ال�سحافة ،للمرة
الوىل ،يف جامعــة القد�ــس "اأبــو دي�ــس" اأن هــذا امل�ســاق يف منتهــى
الأهمية ،واعطاء هذا امل�ســاق حقه ي�ســاهم ب�سكل كبر يف تاأهيل طلبة
العــالم لي�ســبحوا �ســحافيني فاعلني ،وهــذا املو�ســوع ل يجوز اأن
ي�ستمر التعامل فيه كما تتعامل العديد من كليات العالم يف اجلامعات
الفل�سطينية ،التي ترى اأن الطلبة يلمون به بعد التخرج.
ويقول العاروري :عند النتهاء من الدرا�سة والتوجه اىل �سوق العمل
يجد ال�ســحافيون انف�ســهم امــام حتديــني :الأول هو كيفية �ســناعة
اخلــر ال�ســحايف وهــو مــا تبــدع اجلامعــات الفل�ســطينية بتعليمه،
والتحــدي الثــاين هــو احلمايــة القانونيــة لل�ســحافيني واحلقــوق
امل�ســموحة لديهــم عند ممار�ســتهم لهذا العمــل ،ويكت�ســفون اأن هناك
ا�سكالية كبرة وافتقارا كبرا للمعلومات والقواعد وال�سوابط حول
هذا املو�سوع ،وبالتايل ،هذا يوؤثر �سلبا على قدرتهم يف النتاج والعمل
ال�سحايف.
وح�ســب العــاروري ،فمن ال�ســروري اأن ت�ســم خطة طالــب العالم
يف اجلامعات الفل�ســطينية م�ســاقا ي�ســعهم اأمام القواعــد القانونية،
ب�ســبب ال�ســعف الكبر الذي لحظته لديهم حول القواعــد القانونية
والخالقية يف مهنتهم امل�ســتقبلية ،الذي اأمل�ســه من خالل التعامل مع
الطــالب يف الــدورات التدريبيــة .ويــرى اأن من حق الطالــب اأن يكون
موؤهــال وعلــى علــم بالقواعــد القانونيــة والخالقية الواجبــة يف هذا

ماجد عاروري.

املو�سوع.
وي�ســيف" :العديــد مــن كليــات العــالم جتهــل اأهميــة م�ســاق كهذا
والبع�ــس اهتمامها حمدود ،لكــن الطالب بحاجة اىل اأكر من م�ســاق
يف هــذا اجلانــب حتى ن�ســتطيع اأن نقول عنهم موؤهلــني وقادرين على
تغطية هذا اجلزء املهم من تاأهيل ال�ســحافيني للعمل" .ويو�ســح اأنه
ل تقــل قيمة معرفتهــم بالقواعد القانونية عــن معرفتهم بكتابة اخلر
ال�ســحايف الذي هو لب العالم ،ا�سافة لذلك ،فهناك فرق بني القواعد
الخالقيــة والقواعد القانونية التي ينظمهــا القانون ،وعند وقوع اأي
خمالفة ،يتم حما�سبة ال�سحايف مبوجب القانون.
اأما عن امل�ســاق نف�ســه ،فاأ�سار العاروري اىل اأنه يجب اأن يت�سمن على
 3حماور ا�سا�ســية :الأول تعريف عام للطبة بالقواعد القانونية التي
تنظم العمل العالمي يف فل�ســطني .والثاين اطالعهم على جرائم الن�سر
مثل جرمية القذف والت�سهر التي قد يالحق عليها ال�سحافيون نتيجة
عملهم ال�سحايف .اما املحور الثالث فهو يتعلق بالقواعد الأخالقية.

كل القطاعات لها قوانني

من جهته ،يو�ســح معن ادعي�س ،الذي يوؤلف م�ســاقا �ســمن خطة تطوير
اخلطــط الأكادمييــة لدوائــر العــالم يف اجلامعات الفل�ســطينية �ســمن
مبــادرة تطويــر العــالم الفل�ســطينية ،اأن كل قطاعات العمــل لها قوانني
متعلقــة فيهــا ،مبا فيهــا القطــاع العالمي الذي لــه عدة اأحــكام قانونية
متناثرة ي�ســتدعي وجودها عند تاأ�ســي�س �ســحايف متخ�س�س مهني يعلم

معن اإدعي�س.

مــا لــه من حقــوق ومــا عليه من واجبــات ،كي ت�ســمح له بالطــالع على
الت�ســريعات املعمــول بهــا يف فل�ســطني ،مثــل قانــون العقوبــات وقانون
احلريات العالمية وقانون املطبوعات والن�ســر الذي �ســدر عن ال�سلطة
الفل�ســطينية عــام  1995من حــق التاأليــف وغرها من احلقــوق التي ل
ميكــن جتاوزهــا واملــرور عنها .وقــال ادعي�ــس اإن الهدف العــام من هذا
امل�ســاق هــو اأن يعــرف الطالب القوانــني التي حتكمه يف عمله م�ســتقبال،
ويت�سح ذلك من خالل املحاور التي متت اثارتها يف هذا امل�ساق ،ال وهي
القوانني املتخ�س�ســة ،مثل القوانني القت�ســادية وال�سيا�ســية والبيئية
وال�سحية والتعليمية وغرها ،اميانا باأهمية تاأ�سي�س وان�ساء �سحافيني
متخ�س�ســني يف خمتلف املجالت ولأهمية تعريف الطالب باحلقوق التي
يتمتــع بها ال�ســحافيون يف ظل دولة حمتلة ،ا�ســافة اىل اعطائه ملحة عن
القوانــني الدوليــة والهدف منها وكيفية ال�ســتفادة مــن التجارب الدول
الخرى �سواء باملواثيق الدولية اأو لتطوير الت�سريعات بهذا اخل�سو�س.
وي�ســيف اأن هنــاك الكثر من الدعــاوى التي ترفع على ال�ســحافيني
التــي لها عالقة بالقدح والذم خا�ســة عندما يكون ب�ســاأن موظف عام،
لذا مت طرح هذا امل�ســاق ل�ستعرا�س بع�س الت�سريعات العامة بهدف
توجيه الطالب بال�سكل ال�سحيح لي�سبح قادرا على التعامل مع جميع
املوا�سيع التي من املمكن اأن يواجهها يف �سوق العمل.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة برزيت

هل در�ست م�سا ًقا حول اأخالقيات مهنة العالم؟ وهل اأنت جاهز ملمار�سة املهنة؟
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة برزيت

أمير حموري*
حممد القدومي – خريج اإعالم يف جامعة برزيت

و�سام ال�سقا– طالب اإعالم يف جامعة النجاح

تطرقنــا خالل امل�ســاقات ملوا�ســيع لهــا عالقة باأخالقيــات الإعالم والعمل ال�ســحفي ،لكن مل يكن ذلك �ســمن م�ســاق
خم�ســ�س .يوجد اأمثلة كثرة تو�ســح الختالف حول تعريف الأخالق وحتديد مرجعياته ،وهل هو �سمن اأولويات
العمل الإعالمي وال�ســحفي اأم ل ،لكن هناك �ســفات مهمة يجب اأن يتحلى بها الإعالمي ،منها احليادية واملو�سوعية
والنزاهة ..اإلخ ،فقد تخلق هذه املفاهيم لدى الإعالمي �سوابط تبعده عن الجنرار الفاح�س اىل ال�سحافة ال�سفراء،
والإعالم الكاذب ،وقلب احلقائق ،ومبا اأنه ل توجد قوانني متفق عليها ،ول رقابة حقيقية من نقابة ال�سحفيني ،فاإن
هذا املو�سوع يبقى متعل ًقا ب�سمر ال�سحفي والإعالمي ،واملبادئ التي ت�سربها خالل درا�سته الأكادميية.

در�ســت مثل هذا امل�ســاق يف جامعة النجاح ،وقد تعني كلمة اأخالقيات الكثر بل والكثر ل�ســحفي هدفه نقل ال�سورة احلقيقية
للنا�س ،رمبا مل ن�سمع عنهم لول الأخالقيات التي تنبع من داخلهم ورغبتهم يف نقل ال�سورة احلقيقية واملو�سوعية ،واأ�ستطيع
القول" :اإنها اخالقيات تنبع منا ك�سحفيني لدينا الرغبة احلقيقية لنقل ال�سورة احلقيقية واملو�سوعية ،فعلينا اأن نتعلمها قبل
ان نعلمها ،فال�ســحافة قبل ان تكون مهنة هي اأخالقيات ،ول باأ�س من الطالع ودرا�ســة املواد الأ�سا�ســية من مواثيق وقوانني
تخ�سها الرغبة لدي يف العمل واخلو�س يف مهنة قد يعمل بها الكثر من اأجل املال ويتنا�سى اأنها اخالقية قبل ان تكون مهنة.

حممود ح�سنني – طالب اإعالم يف جامعة برزيت
مل اأدر�س م�سا ًقا كام ًال حول اأخالقيات مهنة الإعالم يف اجلامعة ،واإمنا كان هذا املو�سوع من موا�سيع داخل م�ساقات
اخرى ،ومل نتطرق له ب�ســكل كبر جدًّا واإمنا كان كمو�ســوع فرعي لي�س له اأهمية .اأما حول جهوزيتي ملمار�سة مهنة
ال�ســحافة فاأنا اعتر نف�ســي غر نا�سج او ملم باأخالقيات املهنة ،وال�سبب يف ذلك عدم وجود م�ساق اإجباري مطروح
يف خطة الطالب الدار�س لهذا الرنامج الأكادميي ،الذي يو�سح لنا ما هي اأخالقيات املهنة التي منار�سها ،واأمتنى اأن
يكون هناك م�ساق بخ�سو�س هذا املو�سوع.

موؤيد اأبو مرق – طالب اإعالم يف جامعة اخلليل
در�ســت م�ســا ًقا حول اأخالقيات مهنة العالم يف جامعة اخلليل ،وقد ا�ســتفدت من هذا امل�ســاق معلومات
مهمــة حول كيفية ممار�ســة مهنة العــالم واأخالقياتها ،وتعلمــت اأن مهنة العالم لي�ســت جمرد عمل يتم
اجنازه دون قواعد واأخالقيات مهنية عالية بل هي اأكر من ذلك .ويف احلقيقة ،مل يغط امل�ساق �سغفي عن
اأخالقيات العمل العالمي حيث كانت هناك جزئية ب�ســيطة عن اأخالقيات العمل الإعالمي ب�ســكل عام ،مع
العلم اأنه مل يذكر امل�ساق عن اأخالقيات العمل العالمي يف فل�سطني او حتى جمرد قوانني العمل العالمي
الفل�سطيني مع العلم انه يدر�س يف اجلامعات الفل�سطينية.

زكريا اأبو احلالوة– طالب اإعالم يف جامعة القد�س
يف جامعة القد�س يعد م�ســاق القانون واأخالقيات املهنة من امل�ســاقات الجبارية .وخالل درا�ســتي للم�ســاق وجدت
اأن هناك العديد من امل�ســطلحات الف�سفا�ســة التي تقيد حرية ال�ســحفي .ل �سك اأن القانون يحتاج اىل تعديل وب�سكل
فوري والبتعاد عن القوانني الردنية التي عفا عليها الزمن واخلروج بد�ســتور وقوانني تدعم ال�ســحفي وت�ســاعده
يف الو�ســول اىل املعلومــة التي تعود بالفائدة على املجتمع هذا من ناحيــة القوانني .ومن ناحية الخالقيات بالتاأكيد
كوين �سحفيًّا فل�سطينيًّا اأتعامل مع هذه الخالقيات واأ�سعها على �سلم اولوياتي لف�سح النتهاكات ال�سرائيلية.

نا�سر نا�سر– طالب اإعالم يف جامعة برزيت
ل يوجــد م�ســاق يف جامعــة برزيــت يطرح مو�ســوع اخالقيــات العالم ،ومــن وجهة نظــري اأن بع�ــس الإعالميني
الفل�سطينيني يفتقرون لأخالقيات املهنة العالمية ،وي�سعى اأغلبية الإعالميني لتحقيق ال�سبق ال�سحفي على ح�ساب
امل�ســداقية ،وهذا يخالف الخالقيات الإعالمية ،لذلك يجب طرح م�ســاقات وور�سات حول هذا املو�سوع ،ناهيك عن
التوجهات ال�سيا�سية واحلزبية لالإعالميني وتاأثرها الكبر على ما ين�سرونه ودرجة تالعبهم بالكلمات.

ب�سام جردات– خريج اإعالم يف جامعة القد�س

عي�سى اأبو رميلة -خريج اإعالم يف جامعة القد�س
در�ســت م�ســا ًقا حول اأخالقيات املهنة يف جامعة اأبو دي�س وكان م�سا ًقا واحدًا فقط ،يتحدث عن اأخالقيات
املهنة وكان مفيدا نوعا ما ،واذا كان هناك فر�سة للعمل يف جمال العالم �ساأعمل �سمن اخالقيات املهنة.

خالل املرحلة اجلامعية ،در�ســت م�ســاق قانــون واأخالقيات العمل الإعالمــي والقوانني املحيطة واخلا�ســة بالعمل
الإعالمي والأخالق التي يجب اأن يتحلى بها من يريد اأن يكون اإعالميًّا .وما تبني يل هو اأنه ميكن لل�سحفي اأن ميار�س
حقــه وحريتــه يف العمــل الإعالمي دون اأي معيق اأو حواجز متنعه من ذلك ولكن �ســمن القانــون وعدم التعدي على
حريــات الآخرين .وما ا�ســتنتجته اأثناء درا�ســتي الإعالمية هو اأن ال�ســحفي ميكنه اأن يحمي نف�ســه بنف�ســه �ســمن
القوانني املعمولة له ومن خالل اأن يعتمد ال�سحفي ما ي�سمى الرقابة الذاتية.
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ما هي امل�ساقات التي ترغب باإ�سافتها اإىل خطط التدري�ض يف دوائر الإعالم وملاذا؟
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة برزيت

ماري عابودي*
اإ�سالم اأبو عرة– اجلامعة العربية الأمريكية – جنني

اأ�سواق عي�سى– اجلامعة الإ�سالمية– غزة

يتميز ق�ســم اللغة العربية والإعالم يف اجلامعة الأمريكية عن تخ�س�ســات الإعالم يف اجلامعات الأخرى،
باأنــه يدمج بــني اللغة العربية بواقع  %60من املواد و %40من مواد الإعــالم ،فهذه امليزة اأعطته قوة يف
جمال ال�ســحافة املكتوبة من حيث النحو وال�ســياغة وما اإىل ذلك ،لكن جعلتنا نفتقر ملواد اإعالم جوهرية
منهــا حترير  ،2وت�ســوير �ســتيل  ،2واإخــراج تلفزيوين ،وت�ســوير فيديــو ،ول توجد مــواد تقدم برامج
متلفزة ،ومواد مونتاج تلفزيوين واإذاعي ،ونفتقر للمواد الإذاعية.

من املهم لق�سم ال�سحافة والإعالم باجلامعة الإ�سالمية املوازنة بني امل�ساقات النظرية والتدريب العملي
يف املوؤ�س�ســات الإعالمية املختلفة وحتديث امل�ساقات الدرا�سية والركيز على م�ساقات "العالم اجلديد،
وال�ســحافة الرقمية ،و�ســحافة الهاتف املحمول ،والإعالم الإ�ســرائيلي ،والدعاية ال�سهيونية ،وم�ساق
الإعالم والت�ســال باللغة الإجنليزية ،والن�ســر الإلكــروين" ،لتاأهيل الطلبة اإعالمياً واأكادميياً ،و�ســقل
قدراتهم الإعالمية يف خمتلف جمالت الإعالم وحت�سني لغتهم الإجنليزية وتعليم اللغة العرية.

ثريا حمامدة– جامعة النجاح الوطنية– نابل�س

ثائر منر– جامعة الأزهر– غزة

مــن خــالل تدريبي بــالأردن وال�ســتفادة من مهارات وخبــارات اخرى ،اأقــرح اأن تكون هناك م�ســاقات
متخ�س�سة بالنوع الثقايف والجتماعي ،فهناك الكثر من الق�سايا املهم�سة ب�سبب تركيزنا على املوا�سيع
ال�سيا�ســية فقط ،ليعرف العامل اأن ال�ســعب الفل�ســطيني لي�س حمت ًّال �سيا�ســياً فقط ،ومن خالل درا�ســتي
ال�ســحافة املكتوبة ،اأقرح اأن تتوفر م�ســاقات خا�ســة بالإخراج وال�سينما وال�ســاءة ،وملن توجد لديه
هواية ،ميكنه احل�سول على هذه امل�ساقات ،لأننا نفتقر لهذه املهارات ب�سكل متخ�س�س يف اجلامعات.

من ال�ســروري حتديث اخلطط الدرا�ســية �ســنويا ملواكبة التطور ال�ســريع يف و�ســائل الإعالم وو�ســائل
التوا�سل الإجتماعي وا�سافة م�ساقات تطبيقية مثل" :الإخراج ال�سينمائي ،والت�سوير ال�سحفي الرقمي،
والت�ســوير املتقدم ،وتقنيات الويب ،مونتاج ال�ســوت" ،لأن العمل ال�سحفي يحتاج اىل و�سائل وتقنيات
حديثــة والطلبة بحاجة ملعرفة ا�ســتعمالها ،ويجــب الركيز على مهارات الت�ســوير الرقمي وكيفية نقل
املعلومات عر بناء ال�ســورة لل�ســحافة والكتابة لل�سورة ال�سحفية والق�ســ�س ال�سحفية امل�سور ،اىل
جانب م�ساق مونتاج ال�سوت لتنمية مهارات الطلبة يف اخراج الأفالم الق�سرة.

لوؤي وزوز– جامعة اخلليل– اخلليل
اأقرح وجود م�ســاق متعلق بالإعالم القت�ســادي ويكون اإجباريًّا نظر ًا لأهمية القت�ساد اأو ًل ونظر ًا لوجود
م�ســطلحات ومفاهيم اقت�ســادية يجهلهــا كثر من الإعالميني والطالب ،وهذه امل�ســكلة واجهتني �سخ�ســيا
عندمــا تقدمــت لوظيفــة مو�ســوعها اإعالم اقت�ســادي ،حيــث وجدت م�ســطلحات لــول اطالعي ملــا عرفتها
نق�سا يف عدد الإعالميني املتخ�س�سني يف هذا املجال .ويف معظم
وم�سطلحات اأخرى مل اأعرفها ،كما اأن هناك ً
اجلامعات يتم اإعطاء اجلانب ال�سيا�سي احليز الأكر رغم اأن الإعالم ال�سيا�سي جزء ل يتجزاأ من الإعالم.

نور توفيق احلج– جامعة فل�سطني– غزة
نحن بحاجة اإىل م�ساق �سحافة ون�سر اإلكروين ،وم�ساق فنون وقوالب الكتابة ال�سحفية .كما اأنه بالرغم
من الكفاءات يف اجلوانب النظرية املوجودة يف اجلامعات الفل�سطينية يف ق�سم العالم التي ت�ساعد الطلبة
قــدر امل�ســتطاع على تنمية بع�س الأ�ســاليب العالميــة الناجحة لديهــم ،اإل اأنها تواجه بع�س ال�ســعف
والتق�ســر يف اجلانب العملي نظرا لعدم وجود ا�ســتديوهات ومعامل �ســحفية ول غرف حترير �سحفي
لتدريب الطالب على الكتابة يف ال�سحف واملواقع الخبارية املختلفة.

اأ�سرف با�سم ح�سني– جامعة برزيت– رام اهلل
اأعتقد اأن دوائر الإعالم يف اجلامعات الفل�ســطينية تفتقر اإىل م�ســاق مهم هو م�ســاق اأخالقيات ال�ســحافة،
وذلك من اأجل و�ســع �ســوابط ملا ين�سر عر و�سائل العالم وخا�سة مواقع التوا�سل الجتماعي ،واإلزام
ال�ســحفيني امل�ســتقبليني بها من اأجل ن�ســر ثقافة احرام الغر وخ�سو�سياتهم ،ا�ســافة مل�ساق خمت�س
يحثهــم على التاأكد من م�ســادر اخلر وعدم الن�ســياق وراء الإ�ســاعات ،خ�سو�ســاً الفي�ســبوكية منها،
كما تفتقر دوائر العالم اأي�ســاً مل�ســاقات تدرب ال�ســحفيني على ر�ســد اإعالم العدو وم�ســاقات ال�سحافة
اللكرونية ،واأعتقد اأي�ســا اأنها تفتقر اىل م�ســاق ال�ســحافة القت�ســادية اإ�ســافة اإىل م�ســاقي ال�ســحافة
الريا�سية والت�سوير الريا�سي.

رنني �سريتح– جامعة القد�س– اأبو دي�س
اأقــرح وجــود مــواد عملية ب�ســكل اأكر متخ�س�ســة يف الإنتــاج وال�ســتوديو وامليدان ،وعمــل الرامج
ون�ســرات الأخبــار وكل ما يتعلق بالتطبيق العملي لل�ســحافة والإعالم على اأر�ــس الواقع ،كذلك اأقرح
وجود مادة ال�سحافة القت�سادية ،ونحن بحاجة ا ً
أي�سا للمزيد من امل�ساقات التقنية كالت�سوير واملونتاج
حتى يخرج طالب الإعالم ل�سوق العمل بخرة ثلثاها عملي ،وثلثها نظري.

الفي�ض بوك :ن�سف يفهم احلرية غلط ون�سف اآخر يفهم الغلط حرية
عماد األصفر
عنوان مبالغ فيه جدا ومنقول .وهذا ا�ســبح �ســيئا عاديا لن
الفي�ســبوك يعلمنا اول املبالغة والتهويل وحتويل كل �ســيء
اىل ا�ســتهزاء ،وثانيا �ســرقة افكار الآخريــن والكتفاء بكتابة
منقول دون ذكر منقول عمن ،وثالثا التفكر والكتابة بطريقة
التغريــدات كمــا افعــل هنــا معتديــا علــى المنــاط الكتابية
التقليدية ،تعدي العاجز ولي�س الكاره لها.
عادة ما يعاقب امللتزم او ال�سد التزاما بالحرى يف حني يكافاأ
املق�ســر ،فمثــال من يح�ســر يف موعده حلفل او نــدوة يعاقب
بجعله ينتظر و�ســول البقية� ،ســكرا ملتحف حممود دروي�س
الــذي يبــداأ فعالياته يف موعدهــا مهما كان عدد احلا�ســرين.
وعندمــا يدفــع امللتزمون ما عليهم من اق�ســاط و�ســرائب يف
موعدها املحدد يكافاأ املتاأخرون باعطائهم خ�ســومات جمزية
لت�ســجيعهم علــى الدفــع في�ســتفيدوا مرتــني :مــرة من فرة
ال�ســماح الطويلة التي اخذوها ،ومرة ثانية من اخل�ســومات
التــي نالوها دون وجه حق� ،ســكرا ملن يعطي خ�ســما للذين
يدفعون اول.
عندمــا نقــول ان غياب املجل�س الت�ســريعي ادى اىل اإ�ســعاف
جهــود مكافحــة الف�ســاد يتخيــل لنــا ان املجل�ســني ال�ســابق
والالحــق قبــل ان يغيب قــد برعا يف هذه اجلهــود .واحلقيقة
ان وجــود املجل�س من عدمه مل ي�ســكل عالمــة فارقة يف جهود
مكافحــة الف�ســاد ،بــل ان الف�ســاد موجود يف تركيبة ون�ســاط

ومهمات ورواتب واداء النواب كما هو موجود يف املوؤ�س�سات
العامــة والهليــة واخلا�ســة ،ومــع ذلــك فالعبــارة وهــي
من�سورة على ع�ســرات اليافطات الكبرة �سائبة نظريا على
القل 12 .حماميا متدربا من بني  13مل يعرفوا بوجود قانون
فل�ســطيني ا�سمه قانون الك�سب غر امل�سروع الذي ا�ستعي�س
عنه عام  2005بقانون مكافحة الف�ساد.
غيــاب املجل�ــس الت�ســريعي �ســيئ وكذلــك النق�ســام �ســيئ
ولكــن هذا الخر لي�ــس امل�ســوؤول الوحيد ول الرئي�ســي عن
تدهور احوال ال�ســحافة واحلريــات العالمية ،هل كان حال
�ســحافتنا وحال احلريات اأف�سل قبل النق�ســام؟! اعتقد انه
كان م�ســابها اإن مل يكن ا�ســواأ ،على كل حال ،يف ظل النق�سام
ن�ســط اعالم كل فريق يف تق�ســي وك�سف عيوب الفريق الآخر
فــزاد تدفــق املعلومــات غثها و�ســمينها� .ســكرا لكل �ســحفي
مــا زال مم�ســكا علــى جمــر املهنــة وحمافظــا علــى قواعدها
واخالقياتها وغر عابئ بحجم ما يح�سل عليه من ليكات.
اخل�سو�ســية الفل�ســطينية عبــارة يــدرج ا�ســتخدامها وهي
�ســحيحة ب�ســكل كبــر ،ولكن ا�ســتخدامها من قبل نقي�ســني
يعنــي بال�ســرورة ان ك ًّال منهمــا يحاول جتنيدها ل�ســاحله،
وعليــه بــات لزامــا تقييد حــدود هــذه اخل�سو�ســية وايجاد
احللول البداعية لها ،فمثال بدل ال�سغط على الرئي�س لتاأجيل
املجل�ــس الوطنــي ملاذا ل ن�ســغط على الآخرين حل�ســوره،

وبدل من ا�ســتخدام غياب الت�سريعي كذريعة لرف�س ا�سدار
الرئي�ــس لقوانــني مبرا�ســيم ملــاذا ل جتــري مناق�ســة هــذه
القوانــني اول واقرارها لتنظيم �ســوؤون حياتنا اىل ان ينعقد
املجل�س الذي �سيكون لزاما عليه اعادة مناق�ستها.
قانون حق احل�ســول على املعلومات ما زال م�ســودة مقرحة
تخاف ال�سلطة من اقراره رغم انه �سيكون مل�سلحتها على اكر
من �ســعيد ،فهو �ســيدفعها اىل تنظيم وت�ســنيف معلوماتها ما
�سيقلل من عمليات ت�سريب الوثائق التي ا�سبحت �سائعة هذه
اليام ،و�سي�ســمح لها بحجب بع�س املعلومات ب�ســكل قانوين،
و�سيعطيها مهلة كافية للرد على اي طلب معلومات و�سي�ساهم
ب�ســكل كبر يف مكافحة ال�ســائعات واكمال ان�ســاف احلقائق،
ف�ســال عن انه �ســروري من اجل �ســورتنا وجدارتنا بالدولة
والع�سوية يف موؤ�س�سات النزاهة العاملية.
يكاد الفارق بني ال�سحفي واملواطن يختفي ،وال�سبب هو ان
املواطن متكن من رفع قدراته العالمية والت�سلل اىل مع�سكر
ال�ســحافة من بوابة العالم الجتماعي ،يف حني قلت قدرات
ال�سحفيني وان�سحب كثر منهم من هذا املع�سكر واأ�سبحوا
جمرد ناقدين وناقلي ا�ســاعات واأن�ســاف حقائــق ،ومل نعد
جنــد فرقا كبرا بــني ال�ســحايف واملواطن ،اعــادة العتبار
لل�سحايف ولل�ســحافة لن تكون ال بتمايزهم عن بع�س وهذا
التمايز لن يكون ال مب�سوؤولية ال�سحايف عما ين�سر.
احلل الوحيد ملواجهة اآفة الفي�س بوك وما يرافقها من و�ســائل
اعالم م�ســلل ومغر�س ل يكمن ال يف امرين اثنني هما :توعية

اجلمهور اعالميا ليكون قادرا على قراءة العالم قراءة نقدية
وايجــاد و�ســيلة اعالم عموميــة ل تتبع حكومة او رئي�ســا ول
ت�ســاءل ال مــن قبل برملان او هيئة م�ســتقلة ويجــري متويلها
من ال�سعب مبا�سرة ويحظر عليها العمل يف الدعاية التجارية.
كاد اجلــدل حول جــواز تاأنيث من�ســب النائــب يطغى على
حقيقــة اعتقال الحتــالل للنائبة خالدة جرار واأن يخت�ســر
التداعيات يف م�سائل ال�سالمة اللغوية فقط ،واإ�سهاما مني يف
مزيد من الت�ســتيت ،اقرح عليكم ان نتجادل يف كيفية ولدة
وتر�ســخ هــذا النطباع ال�ســلبي لكلمــة نائبة وملــاذا تذكرنا
كلمــة "النائبــة" بامل�ســيبة ول تذكرنا باأنثى متثــل ناخبيها
يف برملان ،هل ال�ســبب قلة الرملانيات يف عاملنا؟ او ح�سا�سية
زائدة لدى النا�ســطات الن�ســويات؟ هل ال�سبب مرتبط باداء
�ســعيف للرملانيــات ،علمــا اأن اقرانهــن من النواب لي�ســوا
باأف�ســل؟ اأم تلــك ال�ســعبية وال�ستح�ســان وال�ســيوع لــكل
النكات التي تنال من املراأة؟
"ال�سلطة املطلقة مف�سدة مطلقة" .ل نعلم على وجه اليقني
مــن �ســاحب هــذا القــول املاأثــور ولكــن املوؤكد انــه مل يفكر
يف تعــدد ال�ســلطات كبديــل عــن ال�ســلطة املطلقــة ،ومل يفكر
يف تكري�ــس اعتقــاد عام بان ال�ســلطة على خطــاأ دائما وابدا،
ويف ان املثقف يجب ان يكون معار�ســا لل�ســلطة يف كل �سيء،
ومن املاأثور عن ابن تيمية قوله :ولعله ل يكاد يعرف طائفة
خرجــت علــى ذي �ســلطان اإل وكان يف خروجها من الف�ســاد
اأكر من الذي يف اإزالته.
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خريجو الإعالم اجلدد �سحايا ا�ستغالل املوؤ�س�سات ..ول قوانني رادعة
هيثم الشريف

خالد م�سودي.

خليل �ساهني.

"ملــا ييجي عنــدي املُتدرب بحــرث عليه" عبــارة عامية
قالها مبلء الفم اأحد مدراء املوؤ�س�ســات الإعالمية .طرقت
"احلال" هذا الباب للك�سف عن مدى ا�ستغالل موؤ�س�سات
اعالميــة حلاجــة خريجــي الإعــالم لفــرة مــن التدريب
لكت�ســاب اخلــرة الالزمــة للدخــول اىل معــرك العمل
ال�سحفي.
عكرمــة ع�ســافرة تخرج من جامعة اخلليــل عام ،2013
تخ�ســ�س اإعــالم ،تقــدم لوظيفــة م�ســور خ�س�ســت
للخريجني يف اإحدى املوؤ�س�سات الإعالمية ،يقول" :عر�س
علي راتب �سهري � 1200سيقل ،هذا املبلغ الزهيد جعلني
اعرف �سبب توجههم للخريجني بالذات ،فن ّية ال�ستغالل
وا�ســحة ،قبلت العمل معهم  4ا�ســهر حلاجتي ل�ســهادة
اخلــرة ،وحــني اعلنــت حمطــة اذاعيــة عــن رغبتها يف
توظيــف مذيــع ،قدمــت اوراقــي ووافقــت املحطــة على
توظيفي ،فقدمــت الرامج والتزمت بالدوام الر�ســمي يف
الإذاعة مــن  3-9يوم ًّيا ،لكنني تفاجاأت بعد �ســهر بقرار
مديــر الإذاعــة اننــي حتــت التدريــب ولي�ــس التوظيف،
فركت الإذاعة".
خريج ال�سحافة املكتوبة ( ع .ج) من رام اهلل الذي ف�سل
عــدم ذكر ا�ســمه ،بقي عا ًما ون�ســف العــام دون وظيفة،
مــا ا�ســطره للعمل تلــك الفرة لــدى احدى املوؤ�س�ســات
الإعالميــة دون اأي عائــد او مــردود مــايل ،ذات الأمــر
تعر�ست له طالبة الإعالم (ح .ب) ،حيث عملت يف حمطة
اذاعيــة ل�ســهرين ،تعر�ســت فيهمــا لال�ســتغالل .تقــول:
"كنت اعمل �ساعات عمل طويلة دون اأي راتب او حتى
تقدير".
معانــاة اخلريجــني املتدربــني يف املوؤ�س�ســات الإعالمية
التــي ت�ســتغل حاجتهم لفــرة التدريب ظاهــرة ل ميكن
اغفالهــا ،يقــول مديــر عــام اإذاعــة وتلفزيــون النور�ــس
مــن اخلليل خالد م�ســودي" :ل ينح�ســر الأمــر يف قطاع
الإعــالم فقــط ،فهذه ظاهــرة عامــة يف اأغلب املوؤ�س�ســات
لأن اأربــاب العمل يبحثون عن م�ســلحتهم ،فيما اخلريج

عماد الأ�سفر.

ماهر �سلبي.

اجلديد ل ميتلك اخلرة الكافية او املنا�ســبة التي توؤهله
للح�ســول على الوظيفة ،وهو بحاجة لتحمل ال�سعوبات
يف بداية امل�ســوار ،واخلرة العملية للخريج مبثابة درع
احلماية من اأي ا�ستغالل قد يواجهه من قبل اأي موؤ�س�سة
اعالمية على �ســعيد عدد �ساعات العمل او العائد املادي
م�ستقبال".
ويــرى م�ســودي اأن اعتبــار اخلريــج مبثابــة �ســحية
امــر مبالغ فيــه ،ي�ســيف" :اأحيانــا املوؤ�س�ســة الإعالمية
املحليــة هي من ت�ســحي ببع�ــس وقتها من اأجــل اعطاء
اخلريجني الفر�ســة لإثبات انف�ســهم ،فنحــن مث ًال ،اتفقنا
مــع  24خريج اإعالم على انتاج برامج وتقارير اإخبارية،
مقابل ت�ســديد بدل موا�ســالتهم ،وتعيني من يثبت نف�سه
يف العمــل ،لكننا واجهنــا عدم التزام باملواعيــد او التقيد
ب�سيا�ســية املوؤ�س�ســة ،حتــى ان بع�ســهم راأوا انف�ســهم
موؤهلــني ول يحتاجــون للتدريــب ،فنتجت عــن ذلك عدة
م�ســاكل من بينها تخريب كامرات ،حتــى من اخرناهم
للعمــل ل يعرفــون ان القانــون يعطينــا حــق جتربتهم 3
اأ�ســهر ،ناهيــك عــن مطالبتهم ب�ســقف راتب اكــر بكثر
مــن حدود جمهوداتهم او حتــى امكانياتنا ،ما يعني عدم
علمهــم بحقوقهــم او واجباتهــم ،واعتقد اأن م�ســوؤوليات
تعريــف اخلريجني بحقوقهــم وواجباتهم تقع على نقابة
ال�سحفيني ب�سكل رئي�سي".
ويقــول مديــر عام �ســركة رايــة لالإعالم والن�ســر �ســامح
حمــدان" :اعرف موظفني يعملون يف اإذاعات حملية ولهم
عامان وثالثة اعوام ول يتقا�سون رات ًبا ،لدرجة ان مدير
املحطــة يخرهــم اأن عليهــم جلب اإعالنــات ليتمكنوا من
احل�سول على رواتبهم".
وقال مدير عام قناة الفل�ســطينية الإعالمي ماهر �ســلبي:
ان قناتــه تعتمــد على ال�ســباب وعلــى اخلريجني اجلدد
وتقــدم لهــم معا�ســات جيــدة جدا ،وانــه على ا�ســتعداد
مرجعا �ســبب ذلك اإىل
لعر�س اوراقه املالية لإثبات ذلك،
ً
ان" اخلريجني اجلدد هم من ميلكون كفاءة التكنولوجيا

نا�سر اأبو بكر.

وو�سائل الت�سال احلديثة ،فما عاد يكفي اليوم ان تكون
�ســحف ًّيا ماه ًرا اإذا مل تتقن ا�ســتخدم التكنولوجيا ،لذلك
فهنــاك �ســباب خريجــون يعملــون يف القنــاة يتقا�ســون
( )3000 –2000دولر ،لأن كفاءتهــم فر�ســت مقــدار
رواتبهــم ،ولنف�ــس ال�ســبب فــاإن خريجني اآخريــن بداأوا
لدينا براتب  700دولر ،وخالل �ســهرين اأو ثالثة ا�ســهر
زاد راتبهم عن  1300دولر".
ويــرى اأ�ســتاذ العــالم حممــود فطافطــة اأنــه ويف ظــل
حمدوديــة املوؤ�س�ســات الإعالمية وازدياد عــدد خريجي
طلبة الإعالم �ســنو ًّيا ،فاإن التناف�س على هذه املوؤ�س�سات
ياأخــذ �ســورة حــادة ،ت�ســل اأحيا ًنــا لالبتــذال مــن قبل
اخلريــج وامل�ســاومة مــن قبل �ســاحب املوؤ�س�ســة "هذه
�ســورة حقيقية لال�ســتغالل من قبل موؤ�س�سات اأ�سحابها
(جتار الإعالم) ج�سعون وانتهازيون".
ويتفق من�سق املتابعة والتقييم يف مركز تطوير العالم-
جامعــة برزيــت ال�ســحفي عمــاد الأ�ســفر مــع كل مــن
اأكــدوا ظاهرة ا�ســتغالل اخلريجني ويقــول" :الكثر من
املوؤ�س�ســات العالميــة املحليــة اخلا�ســة تبــث تقاريــر
ومنا�ســدات وحتقيقــات حــول �ســرورة �ســمان حقوق
العاملــني وتطبيــق احلــد الأدنى مــن الأجور وت�ســغيل
ذوي الحتياجــات اخلا�ســة ،غــر انهــا هي نف�ســها غر
ملتزمــة بقانــون العمل الفل�ســطيني ول تطبقــه ،ويتم يف
تلك املوؤ�س�ســات ا�ســتغالل اخلريجني اجلدد وت�ســغيلهم
كمتدربني لفرات زمنية طويلة ،وهذه ماأ�ساة".
واعتــر مدير البحوث وال�سيا�ســات يف مركز م�ســارات
الكاتــب ال�ســحفي خليــل �ســاهني اأن ا�ســتغالل بع�ــس
املوؤ�س�ســات الأهليــة لل�ســباب يتم يف قطاع غزة ب�ســكل
اكــر ممــا هــو عليــه يف ال�ســفة ،لكــرة اخلريجــني
وانح�ســار الفر�س" ،ي�ســطر اخلريجــون للعمل حتت
�ســعار برامج ت�ســغيل موؤقت وطارئ� ،ســهرين وثالثة
ا�ســهر وتغطيــة اأخبار وفعاليــات تلك املوؤ�س�ســات ،ثم
يتم ت�سريحهم قبل ان يحني تثبيتهم وفق قانون العمل،

�سامح حمدان

حممود فطافطة.

ول يتم �ســرف الرواتب او املكافاآت لهم ،واإن �ســرفت
فتكون مبالغ �ســئيلة ،و�سبق ان ا�ستمعت لعدة حالت
خا�ســا من نقابة
م�ســابهة ،الأمر الــذي يتطلب اهتما ًما ًّ
ال�ســحفيني الفل�سطينيني لدرا�ســة الأمر لتتم معاجلته
كــي ل يبقى اخلريجون عر�ســة لال�ســتغالل الب�ســع".
يقول �ساهني.
وقال نائب رئي�س نقابة ال�ســحفيني الفل�ســطينيني نا�سر
اأبــو بكر" :معاجلة ق�ســية ا�ســتغالل ال�ســحفيني اجلدد
تتطلــب جهــدًا م�ســركًا مــن النقابــة ووزارة الإعــالم
والكليــات الإعالميــة يف اجلامعــات الفل�ســطينية ،لتكون
هنــاك م�ســاقات تدر�ــس يف اجلامعــات ،ورفعنــا لالحتاد
الدويل لل�سحفيني مذكرة بخ�سو�س ذلك ،وعقدت ور�سة
لعــدد مــن الــدول العربيــة �ســمت عــددًا مــن اجلامعات
الفل�ســطينية ،مت حثهــم عرهــا علــى اهميــة تدري�ــس
امل�ســاقات العملية يف اجلامعات ،ناهيك عــن قيامنا بعقد
عدة ور�ســات ولقاءات مع الطلبة يف اجلامعات لتعريفهم
بالنقابة وحقوقهم وغرها".
وي�ســيف" :نحتــاج قوانــني واأنظمــة تو�ســح العالقــة
بــني اخلريــج واملوؤ�س�ســة الإعالميــة ،لأن عــدم وجــود
رادع قانــوين �ســ ّهل على ا�ســحاب املوؤ�س�ســات الإعالمية
انتهــاك حقوق العاملــني لديها ،والنقابــة تدر�س امكانية
مطالبــة وزارة الإعالم باإلزام اأي موؤ�س�ســة اعالمية تريد
الرخي�ــس ان يكــون كل العاملون فيهــا يعملون بعقود،
الأمر الذي �سيحد من ا�ستغالل الطلبة واخلريجني".
ويختــم نائــب رئي�ــس نقابــة ال�ســحفيني الفل�ســطينيني:
"التقرير ال�سنوي الذي ت�سدره النقابة ير�سد انتهاكات
ادارات املوؤ�س�ســات الإعالميــة حلقــوق ال�ســحفيني
والعاملني يف هذه املوؤ�س�ســات واإن كان ذلك دون تف�سيل،
لأنــه ل ميكننــا مرحل ًّيــا فتــح معركــة مــع املوؤ�س�ســات
الإعالميــة ،دون اأن تتوفر لدينــا القوانني والأنظمة التي
حتدد ذلك ،التي بال�ستناد عليها تتم حما�سبة املوؤ�س�سات
الإعالمية التي تنتهك تلك القوانني".

اللحاق بالقبيلة الأوروبية اأم ال�سفاء منها؟
منير فاشه
خــالل الن�ســف الأول مــن حياتــي )اأبلــغ الآن
� 74ســنة مــن العمــر (كانــت كلمــة "حلــاق"
تعنــي اللحــاق بالغــرب .بــداأت تعنــي يل خالل
عقــد ال�ســبعينيات ،اأي قبــل � 40ســنة ،اللحاق
غــال
(قبــل فــوات الأوان) با�ســتعادة مــا هــو ٍ
(لكــن َ
مغ َّيــب) فينــا ويف جمتمعنــا وح�ســارتنا
والبــدء بالعي�ــس وفــق هــذه القيــم يف حياتنــا،
والــذي يتطلب بال�ســرورة ال�ســفاء مــن اأوهام
وخرافات حديثة مع�س�سة يف كلمات موؤ�س�ساتية
وت�ســنيفات اأكادمييــة ،كمــا يتط ّلــب يف نف�ــس
ومعــان واإدراكات
الوقــت ا�ســتعادة كلمــات
ٍ
ت�ســتمد معانيهــا مــن احليــاة ولهــا جــذور يف
املكان واملجتمع واحل�ســارة .هذه ال�ســتعادة

وهذا ال�ســفاء �ســكّال حمور حياتــي وفكري منذ
ال�ســبعينيات .بعبــارة اأخــرى ،بــداأ التحــ ّول
اجلــذري يف حياتي حني بــداأتُ اأ�ســعى للتوقف
عن اللحاق بالقبيلة الأوروبية وال�سعي بدل من
ذلك ل�ستعادة مقوماتنا الذاتية وم�سادر القوة
والعافيــة فينا والتي ُطم َِ�ســت واح ُتقِــ َرت بفعل
اأيديولوجيــة ال�ســتهالك .وجدت نف�ســي بدافع
حد�ســي فطــري اأزداد قناعــة اأن الطريــق نحــو
امل�ســتقبل يبداأ با�ســتعادة عالقتي مع املا�ســي،
مع ذاتي وواقعي وجمتمعي وح�ســارتي ،التي
مت ّثل جميعــا مناعتــي الداخلية التي ت�ســاعدين
علــى التخل�س ممــا هو معيــق فينا ،وكاأ�ســا�س
متــني يجعلنــي اأكت�ســب دون خــوف مــا اأرغب

باكت�سابه من ح�سارات اأخرى.
الو�ســع احلــايل حول العــامل مل يعــد يتح ّمل اأن
ن�ســتمر يف حالة التخدير والوهم ال�ســائدة .عامل
الإن�ســان الداخلــي يتحطم والن�ســيج املجتمعي
يتمزق؛ الهــواء واملياه والربــة تتلوث؛ معظم
مــا يدخــل اأمعدتنا ومــا يدخــل عقولنا ي�ســممنا
ببــطء .ي�ســكل التعليــم الر�ســمي (خا�ســة عر
ريا�ســيات وعلــوم القبيلــة الأوروبيــة) اأداة
رئي�سية يف ن�سر اأيديولوجية ال�ستهالك وهمجية
راأ�ــس املــال .مــا يحــدث لي�ــس ناجتــا عــن جهل
بــل عن علــوم ل ترتبــط باحلكمة؛ علــوم ع ّرفها
"فران�ســ�س بيكــن" (اأبو العلم احلديــث) باأنها
اإخ�ســاعٌ للطبيعــة ،بينمــا �ســاغها عــامل اآخر يف
القبيلــة الأوروبية (داروين) :البقاء لالأ�ســلح.
�ســمن القبيلة الفل�ســطينية العلــم يعني العي�س

وفق الطبيعة ،والبقاء لالأ�ســعف .دودة الأر�س
التي غ ّذتْنا اآلف ال�سنني هي اأ�سعف املخلوقات،
نقتلها مبا اأنتجته علوم القبيلة الأوروبية .ننظر
اإىل اين�ســتاين كقــدوة رغــم اأنه اأكــر اإرهابي يف
التاريخ اإذ هو الذي اأقنع روزفلت ب�سنع القنبلة
الذرية وا�ستعمالها على مدن ماأهولة!
كلمــة "قبيلــة" كمــا اأ�ســتعملها هنــا ت�ســر اإىل
جمموعــة مــن النا�ــس مرتبطــة مبــكان وتاريخ
م�ســرك عر فرة زمنية طويلة .ا�ستعمال كلمة
حداثــة وعامليــة يف و�ســف القبيلــة الأوروبيــة
ُي ْعمينا عن روؤية حقيقة اأن معرفتها حملية .لي�س
من ال�سهل التخل�س من العتقاد باأن ما هو غربي
عاملــي ،والتخل�ــس مــن اأن التقــدم على �ســعيد
الأجهزة والأدوات هو تقدم على �سعيد احلياة.
متامــا كما حتتاج اأج�ســامنا اإىل تنقيتها من مواد

�ســارة ت�ســببها الأطعمــة امل�ســنعة ،حتتــاج
إدراك واأفــكار �ســارة
عقولنــا اإىل تنقيتهــا مــن ا ٍ
ُّ
ّ
َ
َ
ت�ســببها كلمــات ومعــارف م�ســنعة .جتنــب ما
وفهم �سائب؛
ه�سم �ســليم ٍ
هو م�ســ ّنع ي�ســهم يف ٍ
فاله�س ُم للج�سم كما الفه ُم للعقل.
نعي�ــس كفل�ســطينيني منــذ عقــود حتــت ظــل
الحتالل الع�ســكري لأر�ســنا ،ويبــدو اأننا نغفل
احتالل العقل والإدراك .فبينما يت ّم الغزو الأول
بوا�ســطة د ّبابــات ع�ســكرية يتم الثاين بوا�ســطة
د ّبابات فكرية (حرفيا .) think tanks
لــذا ،اأرى مــن الأهميــة مبكان اأن يكــون يف كل جامعة
فل�ســطينية "مركــز درا�ســات القبيلــة الأوروبيــة"؛
فمعرفــة اجلــذور الفكرية لهــذه القبيلة (مبــا يف ذلك
علومها وريا�سياتها) �سروريٌّ لفهم امل�ستنقع الفكري
الإدراكي الذي جند اأنف�سنا فيه ،وكيف نخرج منه.

10

»اﻟﺤﺎل«  -اﻟﻌﺪد  - ١٢٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة

«احلال» الثالثاء  2015/10/20م  7حمرم  1437هـ

�سوق ال�سبت بنابل�ض تعاين رحلة ال�ستاء وال�سيف
عزيزة ظاهر

تعــاين "�ســوق ال�ســبت" يف نابل�ــس الأمرين؛
�ســم�س ال�ســيف احلارقــة واأمطــار ال�ســتاء
اجلارفــة ،بينمــا يعي�ــس ك ّمــون اأ�ســحاب
الب�سطات فيه على مواعيد اجلهات املخت�سة.
وتعد هذه ال�ســوق ال�ســعبية يف نابل�س "مو ًل
مفتوحاً" لذوي الدخل املحدود ،والفارين من
غالء الأ�ســعار ،اإ�ســافة اإىل اأنها م�ســدر رزق
لأكر من  200عائلة من اأ�ســحاب الب�ســطات
يف ال�سوق ال�سرقية ،الذين ي�سعون ب�سطاتهم
حتت اأ�سقف من بقايا حديد مهرئ.
واندلعــت النــران يف ال�ســوق اأكــر من مرة
لأ�ســباب بقيــت جمهولــة ،كان اآخرهــا يف اأيار
 2014خملفــ ًة دمــار ًا يف حميــط ال�ســوق التي
تبلغ م�ساحتها  ،1500مر وقد رمم منها 550
مــر ًا فقــط وامل�ســاحة املتبقيــة مــا زالت كما
تركتها النار.
ب�سار خرمة ،م�سوؤول جلنة ال�سوق ال�سعبية،
حتدث لـــ "احلــال" قائ ًال "بعد حــرق املجمع
تلقينا وعــود ًا من املحافظة باإعــادة الكهرباء
واملاء والإنارة وو�ســع �ســقف جديد يقي من
�سم�س ال�سيف واأمطار ال�ستاء ،لكن حتى الآن
مل تفي املحافظة بوعودها".
وح�ســب خرمــة ،فــاإن احلكومــة "بعــد
منا�ســدات عــدة �ســرفت  100األــف �ســيقل
لإعــادة الرميــم اإل اأن امل�ســاحة التــي مت
اأجنــزت ل تعادل الربع ،ومل يتم ا�ســتخدام
كافــة املبلــغ ل�ســالح ال�ســوق" ،م�ســيفاً اأن
معانــاة اأ�ســحاب الب�ســطات �ســتتفاقم مــع
قدوم ال�ســتاء لتدفق مياه الأمطار اإىل املكان
واإغراق ب�سطاتهم.

�سوق نابل�س تعاين الإهمال ا ً
أي�سا.

ويت�ســاءل خرمــة "ملــاذا متاطــل املحافظة يف
اإعادة جتهيز ال�ســوق التي تعتا�س منها اأ�ســر
ع�ســرات الباعة؟ واأين دور البلدية يف حماية
املجمــع وملــاذا مل تك�ســف اجلهات الر�ســمية
عمن قام بحرقه وتقدمهم للعدالة؟".
وي�ســر خرمــة اإىل اأن خ�ســائر اأ�ســحاب
الب�ســطات كانــت فادحــة نتيجــة حــرق
ب�ســاعتهم ،التي تكلف اآلف ال�سواقل دون اأن
يبادر اأحد لتعوي�سهم.

�سوق بال اأبواب اأو اإنارة
يوؤكــد ن�ســال الكعبــة� ،ســاحب اإحــدى
الب�ســطات ،اأنــه وزمالء ال�ســوق حاولوا عدة
مرات العتماد على اأنف�ســهم باإعــادة الإعمار
اإل اأن الرياح والأمطار دمرت ما و�ســعوا من
اأغطية بال�ستيكية ه�سة.
وي�ســيف" :رغــم اأننــا نقــوم بدفــع كافــة
امل�ســتحقات للبلدية ،حيث يدفع كل �ســاحب
ب�ســطة � 70ســيق ًال �ســهرياً اإل اأنها مل توفر لنا
اأب�ســط الأمــور واأهمهــا الإنــارة؛ ففــي اأيــام

ال�ســتاء تكــون اأرجــاء ال�ســوق معتمــة يف عز
النهار كما اأن ال�سوق بال اأبواب فت�سبح ماأوى
للــكالب ليــ ًال ،عدا عن اأن ال�ســوق بــال حار�س
ليلــي ،ما جعلنا نتوقف عن دفع الـ � 70ســيق ًال
للبلدية كي نوفر حار�ساً ليلياً مل�سدر رزقنا".
وما يزيد طني الب�ســطات بلة �سجرة حمروقة
ل تطعــم اإن�ســاناً ول طــر ًا وكل مــا تفعلــه
اأنها تخرق �ســقف ال�ســوق �ســاحمة لالأمطار
بالو�سول اإىل الب�سطات ،كما يو�سح الكعبة.
وي�ســر الكعبة اإىل اأنه متت منا�ســدة البلدية

باأكــر مــن كتاب ر�ســمي للقــدوم اإىل ال�ســوق
والطالع على ال�سرر الذي يلحق بالب�سطات
اإل اأن اجلهــة املذكــورة مل ت�ســتجب ،كمــا اأن
املنا�سدات للحكومة متوا�سلة.
"احلــال" ات�ســلت مبحافــظ نابل�ــس ،اللواء
اأكــرم الرجــوب ،الــذي اأكــد اأن املحافظــة
اأجرت عمليــات ترميم يف املوقع �ســمن املبلغ
الذي ر�ســدته احلكومة ،م�ســر ًا اإىل اأنه متت
خماطبة احلكومة لر�سد مبلغ اآخر ل�ستكمال
عمليات الرميم ب�سكل كامل.

احلكايات ال�سعبية حول املقامات ...اأ�ساطري �سكلت الهوية وحفظت الرتاث والثقافة
عزيزة نوفل

يف �ســمال ال�ســ ّفة الغرب ّيــة ،وحتديــد ًا يف قرية تــ ّل القريبة من
مدينة نابل�س ،يقع على الت ّلة التي �ســ ّميت القرية ن�ســبة اإليها،
مقــام "رجال الأربعني" ،وهو مبنى �ســغر من الطوب القدمي
ل يذكــر اأبناء القرية عنه �ســوى ات�ســاله باأربعــني من الرجال
"ال�ساحلني" الذين وفدوا اإىل القرية و�سكنوا فيه.
يتــداول الأهــايل العديد من الروايــات التي ل يعــرف اأحد اأ ّيها
الأقــرب اإىل الد ّقة ،حيث يتحــدّث جمملها عن قد�ســ ّيته .وح ّتى
الآن ،حافــظ عليه اأهــل القرية ببنائه القدمي نف�ســه ،حتيط به
اأنواع من ال�ســجر املعمــر ،وكل من يزور املقام ،يرك ال�ســمع
والكريــت واملعلبات فيه "عط ّية" لأبناء ال�ســبيل الذين ميكن
اأن يق�سدوه.
يقول جالل حمد ( 69عاماً) ،اأحد �سكان القرية اإنه "كان ي�سمع
مــن والده اأن من يزور املكان ول يحافــظ على نظافته ،وياأخذ
مــن داخله مــا يركه النا�س ،يتع ّر�ــس اإىل الأذى" .يتحدّث هنا
حمــد عن ق�ســة اإحدى الن�ســاء التــي حملت معهــا معلبات من
داخل املقام وتعر�س منزلها اإىل الأذى يف اليوم التايل.
تــكاد حكايــة قريــة تــل تتكــرر يف معظــم القــرى الفل�ســطينية
بتفا�ســيل خمتلفــة ،املقــام وال�ســجرة والبئــر املباركــة التي
يتبــارك بها اأبناء القريــة ،املري�س والفقر والعاقر و�ســاحب
احلاجة والأمنية.
ويتحــدث مدير مركــز ال�ســنابل للدرا�ســات ال�ســعبية اإدري�س
جــرادات ،وهــو الــذي عمــل علــى مــدار �ســنوات علــى جمــع
الروايــات ال�ســعب ّية ملقــام الهدمــي واأبنائه يف منطقــة اخلليل

جنوب ال�سفة الغربية ،عن حكاية قريبة.
يقــول جــرادات "مقــام ال�ســيخ اإبراهيــم بــن عبــد اهلل الهدمي
الكــردي يف منطقة ال�ســيوخ ،مقــام مهيب اجلانــب ل يجروؤ اأيّ
�سخ�س على العتداء عليه".
ووثــق جــرادات الع�ســرات مــن الق�ســ�س التــي تتحــدث عن
الأ�ســخا�س الذيــن اعتــدوا على قد�ســية املكان فتعر�ســوا اإىل
الأذى هم اأو اأحد اأبنائهم.
ت�ســكّل هــذه احلكايــات جــزء ًا اأ�ســي ًال مــن املــوروث الثقــايف
الفل�ســطيني ،كما يقــول خبر الراث واحلكايات ال�ســعبية يف
فل�ســطني �ســريف كناعنة ،وعام ًال مهمــاً يف احلفاظ عليه ،حيث
�سنفها على اأنها اأ�سطورة.
ويقــول كناعنة" :الأ�ســطورة هي نوع مــن احلكاية ،وتختلف
عــن اخلرافة التي ل اأ�ســا�س لها من ال�ســحة ،كــون فيها بذرة
�ســغرة مــن احلقيقة التي اأ�ســيف اإليها الكثر مــن املبالغات
عر الزمن".
وي�ســرب كناعنــة مثــ ًال علــى الأ�ســطورة املتعلقــة باأ�ســماء
العائــالت والقرى الفل�ســطينية ،حيث لكل ا�ســم عائلة اأو قرية
اأ�ســطورة ارتبطــت بهــا ،ويتداولها اأبنــاء القريــة اأو العائلة،
وفيها القليــل من احلقيقة والكثر من اخليال .ويقول كناعنة:
"يحاول ك ّل �ساحب اأ�سطورة اأن ي�سيف الأمور الإيجابية اإىل
اأ�سطورته".
يوافــق حديــث كناعنة يف تف�ســره لن�ســاأة الأ�ســطورة حديث
جــرادات الــذي يقــول" :ارتبطــت هــذه الأ�ســاطر مبعتقدات

�ســعبية ودينيــة تتوارثها الأجيال جي ًال بعــد جيل ،وقد جاءت
نتيجــة التن ّوع الثقا ّيف واجلغرا ّيف لفل�ســطني .فكل احل�ســارات
العامليــة لهــا بقايــا وجــذور هنــا ،وكل جمموعــة نقلــت معها
معتقداتهــا" .ويتابــع جــرادات" :ارتبطــت اأهــم الأ�ســاطر
ال�ســعبية باملعتقدات ال�ســعبية الدين ّية واملقامات واملزارات.
ففي فل�ســطني  500مقام لكل منها اأ�ســطورته التــي ارتبطت يف
اأذهــان املواطنــني ،فال ي�ســتطيع اأحــد العتداء عليهــا ،فكانت
مركز اأمانات لالأموال واملواد الزراعية".
ويعيد جرادات اأ�ســل الأ�ســاطر لهذه املقامــات ،والتي تكون
عبــارة عن مبنى اأو مغارة اأو �ســجرة بلــوط ،اأو عني ماء ،اإىل
العامــل الديني ا�ســتناد ًا اإىل الآيــة القراآنيــة" :اإن اأولياء اهلل ل
خوف عليهم ول هم يحزنون".
ول تــزال هــذه الأ�ســاطر منت�ســرة حتــى الآن ،علــى عك�ــس
اخلرافة التي تكاد تختفي .ويف�ســر كناعنة ذلك قائ ًال" :يختفي
الكثــر مــن الفلكلــور الثقايف حاليــاً نتيجــة تغــرات احلياة،
ولكــن هناك نوعني مــن الفلكلور يزدهــران يف كل العامل ،وهما
الأ�ســطورة والنكتة" .وال�سبب كما يقول ،اأن الأ�سطورة ميكن
�ســردها يف �سكل �ســريع ،ول حتتاج اإىل اإطار حمدد ،وميكن اأن
ت�ســرد يف اأي مــكان ،ووجــود هام�س من احلقيقــة فيها يجعلها
مقبولة لدى النا�س ،اإىل جانب اأن الأ�ســطورة عدوانية بطبعها،
والب�ســر يف �ســكل عام لديهم ميول اإىل التعبر عــن عدوانيتهم،
وهو ما يجعلها حمببة لديهم ويتداولونها كثر ًا.
وبالعودة اإىل تف�ســر اأ�ســل هذه الأ�ســاطر ،يقــول كناعنة اإن
"طبيعة الب�سر ل تقبل الغمو�س ،وتبحث يف �سكل تلقائي عن
�سبب الت�سميات ،وميكن اأن يكون هناك تف�سر واقعي للظواهر

والأ�ســماء والألقاب ،ولكنه غر معروف ،ومن هنا يبداأ النا�س
بتف�ســر كل ا�ســم اأو ق�ســة مبــا يخــدم م�ســاحلهم واأهدافهم،
وتدريجياً يتبلور �سيء من الإجماع التي يقبله النا�س".
ويو�ســح كناعنــة اأنّ هذه الأ�ســاطر ل تظهر فجــاأة ،ول مرة
واحدة ،واإمنا تنمو وتتط ّور عر الزمن.
وحول ت�ســابه هذه الأ�ساطر بني قرية واأخرى ،يقول كناعنة:
"هنــاك طريقة واحــدة للتفكر بــني اأبناء املجتمــع الواحد،
والثقافــات املت�ســابهة وتقريبــاً البيئة نف�ســها ،وموروث ثقايف
واحــد ،وتفكــر املجتمــع فيه كثــر من القوا�ســم امل�ســركة،
وبالتايل تف�سرات النا�س للظواهر م�سركة".
وي�ســيف" :اإنّ اإنتاج هذه الأ�ساطر وتاأ ّثرها بالثقافة وطريقة
التفكر يحافظان على الثقافة الفل�سطينية وا�ستمراريتها ،فهي
توؤخذ من املا�سي وتنقل اإىل امل�ستقبل مثلها مثل باقي الراث".
جعلت هذه الأهمية وزارة الثقافة تويل هذه الأ�ســاطر ،كجزء
مــن احلكاية ال�ســعب ّية ،اأهمية ،كما يقول مديــر عام الراث يف
وزارة الثقافة يو�سف الرتوري.
وي�ســرح الرتوري ذلك قائ ًال" :قمنا يف وزارة الثقافة برنامج
جلمــع الراث الثقا ّيف غر املادي ،وتوثيقه يف ال�ســجل الوطني
للرنامــج الثقــايف غر املــادي ،والــذي يعنى بتوثيــق الراث
ال�ســعبي وت�ســنيفه ح�ســب املعاير املتبعة عامليــاً ،معتمدين
على النموذج امل�سري واملغربي كونه الأقرب فل�سطينياً".
اإل اأن هذا الرنامج ،كما يقول الرتوري اعر�سته عقبات" :كان
من املق ّرر اأن يتم افتتاح ال�سجل اإلكرونياً يف عام  2015للجمهور
والباحثــني واملتخ�س�ســني ،ولكــن لأ�ســباب كثــرة يف مقدمتهــا
الأ�سباب املادية ،مل نتمكن من النتهاء منه يف املوعد املحدد".
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جدل حول املرجعية الفل�سطينية يف القد�ض

بيت ال�سرق مغلق منذ  14عا ًما ..واملالكون يقررون حتويله اإىل فندق
بيان بيضون

يف الرابع ع�سر من متوز املا�سي كتب املنا�سل الفل�سطيني
غــازي احل�ســيني ،جنــل املجاهــد عبــد القــادر يف مقالــة
بعنــوان (نحن والقد�س) ،جــاء فيها" :كان بيت ال�ســرق
بيــت احلكومــة الفل�ســطينية ،وكان نبــع احليــاة لأهــل
القد�س ،يق�سده ال�سا�سة والدبلوما�سيون من �ستى العامل
ليبحثــوا عن احلقيقة الكامنة بحق ال�ســعب الفل�ســطيني
باأر�ســه .اأين هو بيت ال�ســرق الآن؟ ملاذا �ســمت اجلميع
عن اإغالق العدو لهذا ال�سرح الفل�سطيني؟".
�ســهد بيت ال�ســرق الفل�ســطيني القابــع يف مدينــة القد�س
املحتلــة تواريــخ متعاقبــة ،اأ ّرخــت ملراحــل مهمــة علــى
ال�سعيد ال�سيا�سي والوطني الفل�سطيني ،واأثبتت الرغبة
اجلاحمة لدى الإ�سرائيليني بو�سع اليد عليه ،كان اآخرها
مــا ورد يف الرابع ع�ســر من �ســباط املا�ســي حني ن�ســرت
�ســحيفة "كــول هعــر" الإ�ســرائيلية خر ًا عن م�ســروع
ت�ســادق عليه بلدية الحتالل الإ�سرائيلية لتحويل املبنى
ذي الرمزيــة الوطنيــة الن�ســالية ،اىل فنــدق "الأورينت
هاو�س" بجماله العربي الإ�سالمي ال�سرقي العريق.

عائلي �سرف
قرا ٌر
ٌ

وعلى الرغم من اأن بع�س الأ�سوات من القلة التي وردها
النباأ ،قد بداأت بالتح�سر لكيفية الت�سدي لهذا "امل�سروع
اخلطر جد ًا الذي ينوي الحتالل تنفيذه والذي �س ُيواجه
فل�سطينياً بحزم دبلوما�سي" ،كما قالت ،فقد غاب عن علم
الكثريــن منهم ،اأن قرار حتويل املبنــى الذي يزيد عمره
عن قرن من الزمان منذ بناه اإ�ســماعيل مو�سى احل�سيني،
واملقــر �ســبه الر�ســمي ملنظمــة التحريــر الفل�ســطينية يف
القد�س ال�سرقية ،هو قرار عائلي بحت� ،سدر عن جمموعة
من مالكي بيت ال�ســرق الذي مت حتويله منذ العام 2003
وقف ذري.
اإىل ٍ
وعــن ذلــك يتحــدث خالــد احل�ســيني ،وهــو اأحــد اقرباء
املالكني اأمين و�ســ ّيار احل�ســيني
العائلــة ويبا�ســر اأعمال
ْ
املقيمــني خــارج البــالد" :بيــت ال�ســرق هــو وقــف ذري
ْ
م�ســتحق لأ�سحابه باإذن من املحكمة ال�سرعية ،وم�سروع
الفنــدق هو قــرار عائلي متت مناق�ســته وامل�ســادقة على
املقــرح مــن قبل جلنــة احلفاظ علــى املبــاين القدمية يف
بلدية القد�س ،حيث ي�ســتمل املقرح علــى خمطط لإقامة
مبــان ا�ســافية اإىل جانــب املبنــى التاريخــي الرئي�ســي،
ٍ
م�ســيفاً اأن اللجنة قد �سمحت بالبناء حوله ،ولكنها اأقرت
عدم ال�سماح بالتالعب ب�سكل املكان وتغير اأبنيته الثالثة
الرئي�سية".
وي�ســدد خالــد احل�ســيني علــى حقيقــة اأن املــكان هــو يف
الأ�ســل م�ســنف اىل فنــدق يف املخططــات الر�ســمية ،منذ
العــام  ،1890لذا ،فهو �ســيبقى كما هو يف الواقع ،والأهم
اأن امللكيــة لن تتغر ،اأما بيت ال�ســرق الفل�ســطيني ككيان
ميثل ال�سعب الفل�ســطيني ،ف�سيبقى كما هو يف مكانه ،كما
اأن رمزية املبنى التاريخية والوطنية لن تتغر".

البناية اأم القيادة؟

ويرى خالد احل�ســيني اأن موؤ�س�ســة بيت ال�سرق ل ترتبط
باملــكان فح�ســب ،م�ست�ســهد ًا بكلمــات الراحــل في�ســل
احل�سيني اأن "قيادة بال بناية اأف�سل من بناية بال قيادة"،
فاملبــداأ اجلوهــري هو الوجود الفل�ســطيني ال�سيا�ســي يف
القد�ــس ،وحــول ذلــك يتفــق معه اإ�ســحق البديــري مدير
عام بيت ال�ســرق الفل�سطيني وجمعية الدرا�سات العربية
الــذي يرى اأن املوؤ�س�ســة ميكن اأن تقــام يف اأي مكان داخل
مدينــة القد�س فقط ،فالق�ســة لي�ســت يف املبنــى ككينونة
من اأحجار ،ولكنه اإرث من اآل احل�ســيني ،افتتحه في�ســل
احل�ســيني كجمعية للدرا�ســات العربيــة يف العام ،1983
واأغلق بعد ذلك بخم�ســة اأعــوام اإبان النتفا�ســة الأوىل،
بقــرار مــن وزيــر اجلي�ــس الإ�ســرائيلي حينهــا (اإ�ســحق
رابــني) .ومن ث ّم اأعاد في�ســل احل�ســيني افتتاحه جمدد ًا
يف العام  ،1992كموؤ�س�ســة متثل مرجعية �سرعية لل�سعب

داخــل مدينة القد�ــس املحتلة ،مطلقاً عليها م�ســمى "بيت
ال�ســرق الفل�سطيني" ،حيث مثّل مركز ًا حلوارات وبرامج
وفعاليات �سيا�ســية يف القد�س ،واحت�سن املباحثات التي
اأدت اإىل بــدء املفاو�ســات يف مدريــد ووا�ســنطن حتــى مت
توقيــع اتفاقية اأو�ســلو ،التي اأدت اإىل انح�ســار عمل بيت
ال�سرق على ال�سوؤون املقد�سية فقط".

خارج ملف التفاو�ض

بيد اأن راأي البديري ل يتناق�س مع روؤيته يف اأهمية العمل
بجــد علــى اإعــادة افتتاحــه وافتتــاح جمعية الدرا�ســات
العربية ،بل اإنه ل ي�ســتبعد احتمالية التق�ســر من جانب
املفاو�س الفل�سطيني ،فيقول" :احلقيقة الكاملة تكمن باأن
بيت ال�ســرق مل يكن مدرجاً يوماً على طاولة املفاو�سات،
ول اأدري اإذا مــا كان هنــاك تق�ســر مــن املفاو�ــس
الفل�ســطيني ،اأم اأنه قد جرى طرح الق�ســية ومل ي�ستجب
الحتالل للمطالبة با�ستئناف العمل فيه؟".
مــا يراه البديــري يلقى خمالفــة من قبل خالد احل�ســيني
وجهاد اأبو زنيد الع�ســو املقد�ســي يف املجل�س الت�سريعي،
اللّذيــن ينفيان وجود اأي تق�ســر يف اأجندة املفاو�ســات،
انطالقــاً مــن اأن ا�ســرائيل مل تلتــزم يومــاً باأي اتفــاق اأو
تعهدات مع اجلانب الفل�ســطيني ،ناهيك عن اأن يف القد�س
ً
عنــوة منذ
 26موؤ�س�ســة ومقــر ًا اأغلقتهــا قــوات الحتالل
العــام  ،2001مــن بينهــا :الغرفــة التجاريــة وجمعيــة
الدرا�ســات ونــادي الأ�ســر ودائرة اخلرائط وامل�ســاحة
وغرهــا ،وعلى راأ�ســها بيــت ال�ســرق الفل�ســطيني الذي
اأ�سدر وزير الأمن الداخلي (عوزي لنداو) قرار ًا باإغالقه
بتاريــخ  2001/8/10اأي بعــد رحيل في�ســل احل�ســيني
باأقل من ثالثة �سهور.
يف ذات الوقت فاإن كل من اأبو زنيد وخالد احل�ســيني يرى
اأن على املفاو�س الفل�سطيني اأن ي�سع ق�سية بيت ال�سرق
علــى راأ�ــس اأولوياته وال�ســعي لإعادة افتتاحــه وتفعيل
كافة املوؤ�س�سات الفل�سطينية يف القد�س.

�سروط اإ�سرائيلية للموافقة

وين�ــس اخلــر املن�ســور يف ال�ســحيفة الإ�ســرائيلية
الأ�سبوعية على اأن امل�ســروع يتمثل باإ�سافة ثالثة اأق�سام
جديــدة للمبنــى التاريخــي ،حتيطــه مــن ثالثــة جوانب
وتتالءم مع الطابع ال�ســرقي القدمي للمدينة ،كما �ســتُهدم
الإ�ســافات التــي ّ
مت بناوؤهــا يف �ســنوات اخلم�ســينيات
وال�ســتينيات من القرن املا�سي؛ وذلك لعدم مالءمتها مع
الطابع ال�سرقي للمبنى.
كمــا اأورد اخلــر اأن جلنة احلفــاظ على الــراث التابعة
لبلديــة الحتــالل قد فر�ســت عدة �ســروط؛ منهــا تعيني
مهند�س خا�س للحفاظ على قدم املبنى ليكون مراقباً على
جميع اأعمال اإعادة الأعمار ،يف حني يتم نقل بركة الب�ستان
الواقعة خلف البناء اإىل واجهة الفندق بعد ترميمها.
عبــد القادر احل�ســيني مثله كجهــاد اأبو زنيــد التي اأبدت
ا�ســتغرابها من اخلر ،فعلى ما يبدو اأنه مل ي�ســع بع ُد يف
املدينــة ،اإل اأن الأخــرة عــادت لتوؤكد اأنها ا�ســتمعت اإىل
حديث يلوح بفكرة �ســراء فندق بيت ال�سرق الفل�سطيني،
اأمــا عبد القادر فيعلق م�ســتنكر ًا فكــرة اأن يكون الحتالل
هو �ســاحب القــرار" :هذا املبنى ملكية خا�ســة وهو غر
م�ســادر حتى تتحكم البلدية اأو اأية جهة احتاللية اأخرى
فيــه ،يوجد اأمر اإ�ســرائيلي باإغالق جــزء حمدد من املبنى
وهو اجلزء امل�ستاأجر من قبل جمعية الدرا�سات العربية،
وهــذا الأمــر يجــدد كل �ســتة اأ�ســهر ،ويبقــى احلــق باأي
ت�سرف للمالكني والورثة ال�سرعيني".
وعــن دوره كنجــل للراحــل في�ســل احل�ســيني ويديــر
املوؤ�س�ســة التــي حتمــل ا�ســم والده ،يقــول عبــد القادر:
"احلفاظ على اإرث في�سل احل�سيني الن�سايل والتاريخي
وال�سيا�ســي هــو اأحــد اأهــداف املوؤ�س�ســة الرئي�ســية التي
تُعنى بجمع وتوثيق وحفظ ون�سر هذا الراث ،ول اأعتقد

بيت ال�سرق ما زال مغل ًقا بعد رحيل في�سل احل�سيني( .عد�سة حممود عليان)

اأن قــرار املالكــني بال�ســتمرار بتاأجــر اجلزء الرئي�ســي
مــن املبنــى جلمعيــة الدرا�ســات العربيــة وبيت ال�ســرق
الفل�سطيني �سيتغر ،وذلك حتى واإن بقي املقر مغلقاً".

البحث عن التمويل

ويحــاول اإ�ســحق البديري ترير قــرار العائلة بال�ســعي
نحو اإعادة احلياة اىل ملكهم ذي التاريخ ال�سرقي العريق
واإرجاعه اىل �ســابق عهده يف اخلم�ســينيات ،كفندق يحمل
ا�ســم (اأورينت هاو�س)  ،فيقول" :امل�ســروع ا�ستثماري؛
يتمثــل بتاأ�ســي�س فنــدق متطــور علــى غــرار الفنــادق
املتطــورة واحلديثــة يف القد�س ،وذلك يتطلب احل�ســول
علــى تراخي�ــس اإ�ســرائيلية ،اإ�ســافة اإىل �ســرورة اإيجاد
املمولــني ،ولكنهــم اإىل الآن مل يتمكنوا من احل�ســول على
الرخي�س ب�ســكل نهائي من بلدية الحتــالل ،ومل يجدوا
امل�ســتثمرين لل�ســروع يف تنفيذ الفكرة" ،م�ســيفاً" :اإن مل
يتواجــد التمويل فاملبنى �ســيبقى مغلقاً و�ســيبقى احلال
كما هو عليه".
ويتحدث البديري عن مدى اإ�سرار الحتالل على اإلغاء كل
ما هو فل�سطيني يف القد�س ،وطرد املوؤ�س�سات الفل�سطينية
منها ،فقد تقدمت جمعية الدرا�ســات العربية التي يديرها
بطلــب للمحكمة مــن اأجل اإعــادة افتتاح املبنــى اخلا�س
باجلمعية ،واإعادة تفعيل املكتبة ال�سخمة التي بداخلها،
اإل اأن الرد جاء باحلرف الواحد "خذوا مكتبتكم وانقلوها
اإىل خــارج مدينــة القد�ــس" ،وي�ســيف" :اإدارة اجلمعية
اأ�ســرت على وجودهــا يف املدينة يف حماولــة منا للحفاظ
على ما تبقى من ح�سور ثقايف و�سيا�سي واجتماعي داخل
املدينــة املحتلة ،لكن اإن حدث وا�ســطررنا يف امل�ســتقبل؛
ف�ســننتقل اإىل مبنى اآخر ولكن داخل القد�س حتماً ،وكذلك
فاملطلــوب اأن يبقى بيت ال�ســرق يف القد�ــس ليمار�س عمله
والأف�سل اأن يكون داخل مبناه الرمزي املتعارف عليه".

الإغالق وامل�سادرة اأو ال�ستثمار!

ويعــرب البديري عن قلقه اإزاء القــرار فيقول" :اإن اإقامة
فنــدق يف هذا املبنــى التاريخي لن يكون ل�ســالح التاأريخ
الوطني والفل�ســطيني ،فالأ�سل اأن تتم اإعادة افتتاح بيت
ال�ســرق واملبا�سرة يف اأعماله وذلك �سيتم بعد التو�سل اإىل
اتفاق مع مالكي املبنى ،من اأجل ا�ســتمرار عمل موؤ�س�ســة
بيت ال�سرق ككيان فل�سطيني �سرعي يف القد�س".
وبالرغم من كل ما �سبق ،فاإن البديري ي�سر على اأن فكرة
حتويل املبنى اإىل فندق �ستبقى من حقوق املالكني ،بل هو
حــق ل ميكــن اأن يحرمهم اإياه اأي اأحــد ،حتى واإن حدثت
اعرا�سات من قبل املواطنني ،اأو حتدثوا عن عدم جواز
تنفيذه.
وت�ســاطره الــراأي هبة اأ�ســالن ،ال�ســحفية املقد�ســية التي

عــرت عن تفهمها لرغبة العائلــة يف احلفاظ على العقار من
امل�ســادرة الإ�ســرائيلية يف امل�ســتقبل ،عن طريق اختيارها
حتويلــه اإىل فنــدق ،غــر اأن تخوفــاً ل يــزال لديهــا مــن اأن
"حتويل موؤ�س�ســة وطنية كانت ت�سكل ملجاأً للمقد�سيني يف
ال�سراء وال�سراء ،يعتر اأمر ًا �سعباً وغر مقبول ،وقد يعزز
رغبــة الحتالل يف اإغالق املوؤ�س�ســات الوطنية الفل�ســطينية
وتغييب دورها يف حماية املقد�ســيني" ،وت�سيف" :اأعتقد اأن
العائلة تقع اأمام خيارين اأحالهما م ّر".
كمــا يوؤكــد م�ســد ٌر اآخر مــن اأقربــاء العائلة اأن ال�ســروع
يف ال�ســتثمار يف املبنــى الأثــري القــدمي� ،ســيكون مبثابة
حماية له من خطر امل�ســادرة الإ�سرائيلية املحدق به منذ
عقــود ،وبثاً للحياة يف اأركانه التــي باتت مهددة بالنهيار
مــن فرط الهجر والإغالق ،ولكن امل�ســدر ينفــي اأن يكون
القرار العائلي متجهاً نحو اإلغاء بيت ال�سرق الفل�سطيني،
مو�ســحاً اأن حيثيــات التحويــل وتنفيذ امل�ســروع �ســيتم
طرحها على القيادة الفل�سطينية يف القريب العاجل.

ل لتغييب املرجعية يف القد�ض

وحتى تاريخه ،فاإن بيت ال�ســرق الفل�ســطيني يظ ّل اأ�سر ًا
يف قب�ســة الحتــالل ببنائه الأ�ســبه بالق�ســور العثمانية
القدميــة ،متحدياً العلم الإ�ســرائيلي الــذي يرفرف فوقه،
كعقــاب له على ما قدمه من خدمة للمقد�ســيني يف جمالت
ٍ
التعليم وال�ســحة وترميم املباين القدمية ،وحمافظة على
هويتهم الفل�ســطينية ،ومت�سكاً بعروبة مدينتهم ،حتى من
خالل طاولة املفاو�سات.
ويف ال�سق اخللفي من البيت تعي�س عائلة طاهر احل�سيني
الرجل الذي نال منه املر�س ،وهو يف �ســراع للحفاظ على
اإرث اآلــه ووطنه ،اأما الطابق العلوي منه فهو مقر ملنظمة
ال�سحة العاملية بعقد اإيجار منذ فرة من الزمن.
وبعــد  14عامــاً مــن رحيل �ســيد البيــت ،واإغالقــه بقيود
حمكمــة ،واختفائــه مــن اأجنــدة املفاو�ســات ،وغفلــة
ال�سيا�ســيني عنــه ،بــات املــكان الــذي كان بيتاً لل�ســيافة
وفندقــاً طــوال القــرن التا�ســع ع�ســر ،ثــم حوله في�ســل
احل�ســيني اإىل مقــر ل�ســتقبال الوفــود الرفيعــة من زوار
املدينــة يف بيت اأجــداده ،ومركز ًا للدرا�ســات والأبحاث،
قــاب قو�ســني اأو اأدنى من تنفيذ مقــرح الفندق فيه؛ واأن
ي�ســبح مبيتاً لل�سائحني وامل�سطافني برتبة خم�سة جنوم
اأو اأكر� ،سعياً من اأهله لإنقاذه.
اأما فيما يتعلق مبهمة احلفاظ على هذا الكيان فل�ســطيني
الــذي مثــل املرجعيــة ال�ســرعية الفل�ســطينية والواحدة
يف القد�ــس ،فاإن ر�ســالة البديري مدير عام بيت ال�ســرق؛
تتلخ�س باأنه من الواجب على موؤ�س�ســة الرئا�سة اأن تبذل
جهد ًا م�ساعفاً لتعيد افتتاح املبنى قبل اأن يتم حتويله اإىل
فندق وذلك بالتفاق مع اأ�سحاب العقار.
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ابن عامر "مدمن دخّ ان" ..واخل�سراوات �سحية حمتملة

زيد جابر*

ّ
"الدخــان العربي" ،فاكت�ســت الأرا�ســي
زاد الطلــب علــى
الزراعية اخل�ســيبة ،واأولها �ســهل مــرج ابن عامر يف جنني
بنتبة التبغ ،فهل لهذا عالقة ب�سعر اخل�سراوات املرتفع؟
"احلال" حتدثت اإىل نائب مدير مديرية الزراعة يف جنني،
منــذر �ســالح ،وقد نفــى اأن تكــون هناك عالقة بــني ارتفاع
اأ�ســعار اخل�ســراوات وارتفاع ن�ســبة زراعة التبغ العربي
يف املدينة.
وعــزا �ســالح ارتفــاع اأ�ســعار اخل�ســراوات مثــل اخليــار
والبندورة اإىل "التقلــب املناخي وارتفاع درجات احلرارة
التي اأثرت كثر ًا" على املحا�سيل الزراعية.
واأ�ساف �سالح" :ارتفاع الأ�سعار اأمر طبيعي يف هذا الوقت
مــن كل عام ،وهو اأمر يعود لرتفــاع درجات احلرارة ،كما
اأن بداية قطف املح�ســول غالباً ما تكون بطيئة ليكون الأثر
على قلة العر�س ،والنتيجة ارتفاع اأ�سعار اخل�سراوات".

�سرطان حقيقي

لكن املهند�س الزراعي ابراهيم ب�ســر قال اإن هناك تق�سر ًا
مــن اجلهات الر�ســمية وعدم اهتمام لتنامــي ظاهرة زراعة
التبــغ يف حمافظة جنني ،واإن الظاهرة "�ســرطان حقيقي يف
ج�سد �سهول جنني".
واأ�ســاف" :النتيجــة املاثلــة للعيان اأنه اأ�ســبحت يف جنني
حما�ســيل تنعدم زراعتها ب�ســبب كرة زراعــة التبغ التي
تبداأ يف �سهر ني�سان اأو اآذار ح�سب احلرارة".
والنتيجــة ،كمــا قــال املهند�س ،اأن املحا�ســيل ال�ســيفية
الأ�ســلية اأُهملــت وحــل حملها التبــغ ،الذي يعــود بربح
وفر.
يف طولكــرم ،تت�ســابه احلكايــة حيــث ي�ســكو مزارعــون يف
مناطــق النــزلت ،وباقــة ال�ســرقية ،وقفــني مــن تراجــع
الأرا�ســي الزراعية و�ســيطرة زارعي الدخان على البيوت

زراعة الدخان رائجة يف اأرا�سي جنني.

البال�ســتيكية ،التــي اأ�ســبحت تهــدد م�ســادر عي�ــس بقيــة
الفالحني.
وح�ســب اأكر مــن مزارع ،فــاإن "بور�ســة �ســمان البيوت
البال�ســتيكية" و�ســلت يف باقــة ال�ســرقية اإىل  1000دينــار
اأردين ب�سبب زراعة الدخان العربي اأي�ساً.
ويحاول ال�سامنون زراعة البيت على مدار العام ما اأمكن.

"عدم وجود �سيا�سات"

املهند�س ب�ســر الذي حتدثت اإليه "احلال" اأو�سح اأن "ثمة
حما�ســيل تندثر على ح�ساب اأخرى،فمرج ابن عامر تطغى
عليه زراعة التبغ".
وي�ســر تقريــر غر من�ســور ،اطلــع عليه املهند�س ب�ســر،
اإىل اأن هنــاك حتــولت زراعيــة كبرة وخطــرة يف منطقة
ال�ســهل ،هــي الأمرا�س الزراعيــة و"التحــول الفني" الذي
جنــم عن عــدم توفر التقنيــات الالزمة ل�ســتمرارية بع�س

منذر �سالح.

املحا�سيل كالعد�س.
ويذكــر التقريــر م�ســاكل اأبرزهــا "عــدم وجــود �سيا�ســات
زراعية جــادة يف التخطيط والتنظيــم والتدخالت واإعطاء
الأولويــات والأهميــة .اأدى هــذا الأمر اإىل اإربــاك يف اختيار
زراعات املزارعني".
ويو�ســح التقرير زيــادة امل�ســاحات املزروعة مبح�ســول
التبــغ يف ال�ســنوات الع�ســر املا�ســية ب�ســكل ملمو�ــس ،مــا
اأدى اإىل حتــول �ســريع يف هــذه الزراعة كانت على ح�ســاب
م�ســاحات وا�ســعة من املحا�ســيل ال�ســيفية مثــل البامية
وال�سم�ســم ،اإ�ســافة اإىل اأن التبــغ اأثــر يف بع�س املحا�ســيل
ال�ستوية.

اأزمة متفاقمة

بــدوره ،قال الدكتور في�ســل �ســ ّباح ،الأكادميــي املخت�س
باجلغرافيا ،اإنه "كلما تقدم الوقت من دون اتخاذ اإجراءات

حكومية متوازنة �ســتتفاقم الأزمة ،بالتــايل ترتفع املخاطر
على �سلة اخل�سار".
ً
�ســهول وجبــا ًل مزروعة بنبتة
واأ�ســاف" :اأ�ســبحنا نرى
الدخان".
واعتر �ســباح اأن هناك عالقة وا�ســحة بني ارتفاع اأ�سعار
اخل�سراوات ون�سبة زراعة التبغ.
وتابــع" :نحــن يف اخلريف وقبــل اأن يدخل ال�ســتاء والرد
فقــد ارتفعت اأ�ســعار اخل�ســراوات ارتفاعاً جنونيــاًاإذا ما
قورنــت بنف�ــس الفــرة ل�ســنوات خلــت" ،مرجعاً ذلــك اإىل
الدخان العربي ،الذي اأ�سبح بدي ًال عن الدخان ذي الأ�سماء
التجارية املعروفة.
* طالب يف دائرة اللغة العربية والإعالم باجلامعة العربية
الأمريكية

�سمعة "في�سبوكية" ت�سيء ظالم التهمي�ض ال�سياحي

"جنني توريزمو" ..املدينة لي�ست ب�سطة خ�سار �سيئة!
أمجاد هب الريح*

بــد ًل مــن لعن ظالم التهمي�ــس األف مرة ،اأوقدت جمموعة �ســبابية
"�سمعة في�سبوكية" با�سم "جنني تورزمو" ،للتعريف باملحافظة
البعيدة ن�سبياً عن املركز (رام اهلل) ،والرويج لها �سياحياً.
املتجــول يف ال�ســفحة الن�ســطة في�ســبوكياً يجدهــا تطفح ب�ســور
مــن ال�ســياحة الثقافية والتاريخيــة والفنيــة والدينية وغرها يف
املحافظة التي تقع �سمال ال�سفة.
حتدثــت اآية مرعي ،اأحــد مطلقي املبادرة ،لـــ "احلال" قائلة:
"نحن اأربعة �ســباب اأطلقنا ال�ســفحة علــى في�س بوك خالل
م�ســاق الإعــالم ال�ســياحي يف اجلامعــة العربيــة الأمريكيــة،
كانت الفكرة بداي ًة اأن نح�ســل على عالمة جيدة ،لكن اكت�سفنا
اأن املو�ســوع يف غايــة الأهمية وجنــني كمدينة وقــرى باأم�س
احلاجة اإليها".
وعــن اآلية العمل اأ�ســافت مرعي "نهدف اإىل ت�ســوير كافة الأماكن
والقرى ذات القيمة ال�ســياحية املوجودة يف جنني وقراها بطريقة
احرافيــة ،حتــى ي�ســعر امل�ســاهد لل�ســور باأنــه يعي�ــس اللحظة
وي�ســعر باملكان مثلنا متامــاً ،على اأمل اأن يدفعه ذلــك لزيارة تلك
الأماكن".
واأقــرت مرعي بــاأن جنني تعــاين جمموعة م�ســكالت مثل الو�ســع
القت�ســادي والبنيــة التحتيــة ،وعــدم وجــود ثقافــة ال�ســياحة
الداخلية لكنها اأكــدت اأن املحافظة تزخر بالأماكن اجلميلة كباقي
مناطق فل�سطني.
وعــن ال�ســعوبات التــي واجهت املجموعــة ،اأو�ســحت مرعي اأن
"اأبرزها عدم وجود خريطة وا�سحة للمعامل ال�سياحية يف املدينة،
و�ســعوبة املوا�ســالت وقلة الإمكانيات املادية" ،كون املجموعة
من طلبة اجلامعة.

الرهان على ال�ستمرار

من جهته ،اعتر عزام �ســالمة من مكتب وزارة ال�ســياحة يف جنني
اأن الرهــان علــى ال�ســتمرارية يف عمــل املجموعة لأنهــا "بالتاأكيد
لي�ســت املجموعــة الأوىل التــي تقوم مببادرة لت�ســجيع ال�ســياحة
يف جنــني ،واإن مل يكــن هناك �ســدى يذكر ل�ســابقاتها ب�ســبب عدم
ال�ستمرارية وقلة اخلرة بكيفية الت�سجيع ال�سياحي ال�سحيح".
واأو�سح �سالمة اأن وزارة ال�ســياحة ت�سجع "مثل هذه املبادرات،
ونقوم حاليا بت�ســكيل هيئة لتن�ســيط ال�سياحة يف جنني ،بالتعاون
مع املجموعات ال�سياحية ليكون هناك جهد م�سرك وموحد ،يعمل
على الرتقاء باملدينة وتقدمي ال�سورة ال�سحيحة عنها".
�ســادي �ســمارة ،الباحث يف املجال ال�ســياحي والنا�سط ال�سبابي،
كــرر اأن "الواقع ال�ســياحي يف فل�ســطني يتطلب جهــد ًا كبر ًا حتى
ن�ســتطيع اإعادة اإحياء ال�ســياحة يف فل�ســطني ب�ســكل عام ،وجنني
ب�ســكل خا�س لأنها تتميز ب�ســياحة دينية على وجه اخل�ســو�س،
وللمدينة اأي�ساً مكانة تاريخية عريقة جعلت فل�سطني حمط اأنظار
العامل".
واأ�ســاف �ســمارة "هناك معيقات كثرة لل�ســياحة مثال الحتالل،
وعدم اخلرة الكافية للرويج ال�سياحي ،لذلك اأ�سبحت ال�سياحة
جمرد موا�سم يف العياد اأو املنا�سبات الدينية".
واعتر الباحث والنا�ســط "اأن قلة التثقيف لل�ســباب يف اجلامعات
واملدار�ــس عن كيفيــة التعامل مع ال�ســياح واأهمية ال�ســياحة هي
العائــق الأبرز ،با�ســتثناء اجلهــود الفردية مثــل جمموعة (جنني
تورزمــو) التــي تعمــل علــى جــذب ال�ســياح املحليــني مــن خالل
توعيتهم وتزويدهم بال�سور والن�سو�س والفيديوهات التي تغر
نظرتهم عن املدينة".

�سفحة الفي�سبوك التي حتاول تغير ال�سورة النمطية عن جنني.

في�سبوك وتغيري ال�سورة

اأمــا اإياد ا�ســتيتي ،وهو فنان مو�ســيقي ،فقد اأبــدى اإعجابه
بفكرة ال�ســفحة وجميع جهــود املجموعة ،فـ"جنني حتتاج
جلهود كل من يحبها ،وينق�سها الكثر من العمل".
واأ�ســاف" :علــى املجموعــة اأن تنــوع يف و�ســائل جذبهــا
وتتعــاون مــع غرها ،كما عليها اأن تعي الــدور الكبر الذي
يلعبــه الفــن مبختلــف نواحي احلياة خا�ســ ًة يف ال�ســياحة
حيث هناك املهرجانات والحتفالت الفنية والثقافية".
واأ�ساف�" :ساهدت ال�سفحة ووجدت اأنها تتجاوز الرويج
ال�ســياحي بروح �ســبابية ،اإنها تقــوم بدور مهم يف تر�ســيخ
الهوية الوطنية الفل�سطينية".
ال�ســاب رجا قرارية ،وهو نا�ســط يف ال�ســفحة ،اأ�سار اإىل اأن
اأكــر ما تعمل عليه املجموعة هو "تغير ال�ســورة الذهنية
لــدى �ســكان املدينة عــن املدينــة ذاتها ،هــوؤلء غالبــاً ما ل

يعرفــون كثر ًا مــن مواطن اجلمــال فيها ،فالبع�ــس يعتقد
اأن املدينــة الزراعية ل ت�ســلح اإل ل�ســراء (اخل�ســرة) من
ح�ســبتها املركزيــة اأو مــن �ســهولها الوا�ســعة" ،علــى حــد
تعبره.
واأ�ساف "بدت لنا جنني بعد البحث والتجوال اأكر من �سلة
خ�ســار ،فهي طبيعة حرجية و�ســهلية وت�ساري�س خمتلفة،
وفيهــا اأماكــن ميكــن اأن تده�ــس ال�ســكان اأنف�ســهم واملــدن
القريبة".
ويتابــع "جنــني تورزمــو" الآن اأكــر مــن � 4600ســخ�س.
وجميــع هــوؤلء م�ســكونون بالأمــل يف اأن جنني �ســتعود اإىل
�سابق عهدها مليئة باجلنان ،كما هو ا�سمها ،واحلياة.
* طالبــة يف دائــرة اللغــة العربيــة والإعــالم باجلامعــة العربية
الأمريكية.
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بالأربــــعـــــــة
عبد الباسط خلف
كان عــام  1979املــرة الأوىل التي نرى فيها علمنا ي�ســمد
فوق م�ســجد البلدة لب�سع �سويعات ،قبل اأن ت�سل دورية
احتــالل ،وتطلــب مــن احلــاج طاهــر ال�ســعود لإنزالــه.
�ســاهدناه خل�ســة من باب الزقــاق ،ومل ت�ســعفنا طفولتنا
الغزل والفتتان به ،ول ال�ستمتاع بتمايله مع الريح ،فقد
اأجرتنا اأمهاتنا على الختباء من وجه اجلنود.
بعد اأعوام قليلة� ،ســارت الراية تُر�سم بالفر�ساة اليدوية
يف جــوف الليــل علــى اجلــدران ،وتبــدو عليهــا عالمــات
ال�ســرعة ،ويتذيلهــا توقيــع لـ"فتــح" واأخواتهــا .وما اإن
ي�ســق الفجر خطــاه ،اإل ويخ�ســى اأ�ســحاب البيوت على
اأنف�سهم ،في�سارعون ملحو اآثارها بالراب املخلوط باملاء،
اأو بال�سيد النا�سع.
يف اأوج بحــر الدماء ب�ســرا و�ســاتيال عــام  ،1982جرب
اأخي عالء ورفيقه �ســنع رايات من ورق ،م�ســتغال غياب
اأبي ،ون�ســروها يف �ساحة املنزل بني املالب�س ،لكن اخلوف
جعلهــم يتلفونهــا ب�ســرعة قبــل اأن جتف ،لتخــرج بكامل
اأناقتها.

كنا نتحلق حول مذياع اأ�ســود للتقاط بث �ســوت الثورة
أغان وطنيــة ُحفرت
الفل�ســطينية مــن بغــداد ،ون�ســتمع ل ِ
علــى جــدران قلوبنا ،منها" :واهلل �ســفتك يــا علمي ،زينة
رايات الأمم ،"...قبل اأن ينقطع البث بجرعات الت�ســوي�س
املتعمد.
بالتدريج� ،سرنا ن�ساهد علمنا لفرات اأطول ،ومع ا�ستعال
انتفا�ســة احلجارة ،ازدهر ع�ســر �ســناعة الرايات ،كان
ال�ســبان الأكر ينقلون لنا �سر ال�ســنعة" :عليكم اإح�سار
القما�س ب�ســكل منفــرد ،اأحدكم يتوىل لفــة الأحمر ،والثاين
يتكفــل بالأبي�س ،وثالث يتعهد باأمتار الأخ�ســر ،والرابع
يوؤمن اأمتار الأ�سود؛ لأن اجلمع بينهما وامل�سي يف اأ�سواق
املدينة� ،سيجعل حاملها هد ًفا �سه ًال لالعتقال.
كنا �ســهود عيان على حياكة راياتنا يف امل�ســاغل ال�سرية،
و�سط اإجراءات اأمنية .الفتيات بذلن جهدًا اأكر يف ال�سهر،
واأخفــني الأعــالم يف اأماكــن ل ت�ســلها العيــون ،وبعد اأن
ُيطلق �سراحها من خمابئها تفوح برودة الأر�س ،وكاأنها
تبوح عن مدفنها .البع�س مل ي�ســب يف �ســنع الرايات اأو

حملهــا ،فظهر وكاأنه يروج لل�ســودان ال�ســقيق ،فالأ�ســود
مكان الأخ�سر.
وقتها ،مل تعــرف اأفئدتنا ول عقولنا اأن رايتنا عريقة منذ
الن�سف الأول من القرن الع�سرين ،وا�ستخدمت يف اإ�سارة
للحركــة الوطنيــة عــام  ،1917واأعيــد تبنيهــا يف املوؤمتر
الفل�ســطيني بغــزة عــام  .1948واعرفــت بهــا اجلامعة
العربية ،ون�ســت عليها املادة ( )27من امليثاق الوطني،
ومــع انطالق الثورة عــام  1965اتخذت �ســعا ًرا لها ،ويف
عام  1988تبنتها منظمة التحرير لتكون علم الدولة.
مع ا�ســتداد لهيــب هبة احلجــارة ،راحت الأعــالم تدخل
يف خــط املواجهــة ،فهــي ك�ســحافة اجلــدران الوطنيــة
امل�ســنوعة من الطالء ،والأكر ده�ســة اإ�ســرار املقاومني
على زرع الرايات يف مالب�ســهم يف اأوج ال�ستباك ،ثم انتقل
العلم لأيقونة لل�ســهداء ،كان يف الغالب يغطى ببقع الدم،
وكان هــو املمثــل الوحيد للــكل الف�ســائل واملذاهب ،حني
يطوف اجلثمان امللفوف بالألوان الأربعة.
بالتدريــج �ســهدنا زمن اأو�ســلو ،وفيه راجــت الأعالم ومل

تعــد عر�ســة للمالحقة ،واأ�ســبحت تزين املبــاين العامة،
وحتت ظلها ين�ســد التالميذ حبا وطمعاً بفل�ســطني احلرة
مطلع كل �سم�س.
قبــل عقد ،وخــالل زيارتنا ملقــري اجلمعيــة العامة لالأمم
املتحــدة يف يــورك اجلديدة وجنيف ،فت�ســنا عــن األواننا
الأربعــة فلم جندها� ،ســعرنا وقتئذ بال�ســيق ،لأن رايتنا
لي�ســت جمرد قطعة قما�س ت�سمد فواق �سارية وحتريكها
الريح حيث ت�ساء ،بل هي كلمة �سر اأو عالمة فارقة ل�سعب
وثورة وق�سية.
ومع اندلع انتفا�ســة الأق�سى ،ت�سل�سلت رايات الف�سائل
امللونة ،واأ�ســعفت العلم الواحد ،و�ســار كل حزب يفرح
برايتــه .يف الورقــة الأخرة مــن اأيلول ،قبل اأيام� ،ســقط
احلظر عن علمنا ،ف�سار "زينة رايات الأمم" بالفعل ،وبداأ
بر�ســاقته وخفه روحه مينح اجلمال ل�سفة النهر ال�سرقي
يف "منهاتــن" والــرج الزجاجي الطويــل لـ"بيت العامل"،
ليخفــق بانتظار اأن يعلو اأ�ســوار القد�ــس العتيقة ،وينهي
زمن الأزرق والأبي�س.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -اإلعالم الفلسطيني
وقال" :امل�ســكلة ت�ســبح اكر تاأثرا عندما يتعلق المر
بن�ســر انباء لها عالقة با�ســماء اجلرحى وال�ســهداء دون
مراعــاة القواعــد وال�ســول املهنيــة او حتــى مراعــاة
الحتياجــات الن�ســانية ،مــا ي�ســتدعي العمــل احلثيث
لر�سد مثل هذه الظواهر ومعاجلتها".
وتابع" :على امل�ســتوى ال�سخ�ســي ،انا �سد ن�سر ا�سماء
اجلرحى ،اما بخ�سو�س ا�سماء ال�سهداء ،فيجب التحقق
والتدقيــق فيها قبل ن�ســر اية معلومة بهذا اخل�ســو�س،
لنــه ل يعقــل ان يعــرف الهــايل ا�ست�ســهاد اولدهم من
�سا�سات الف�سائيات او املواقع الخبارية".
ويرى عاروري ان اف�ســل الطرق للتغلــب على مثل هذه
امل�ســاكل وتاليف الخطاء ،هو اعتمــاد املنهج املهني عر
العتمــاد علــى اكر مــن م�ســدر وعدم الخذ بامل�ســدر
ال�سرائيلي على انه امل�سدر ال�سا�سي ،م�سيدا مبا قامت
به وزارة العالم الفل�سطينية بخ�سو�س مطالبة و�سائل
العــالم باعتمــاد م�ســدر وزارة ال�ســحة الفل�ســطينية
فيمــا يخ�ــس املعلومــات املرتبطة با�ســماء ال�ســهداء او
اجلرحى ،ا�ســافة اىل موقــف نقابة ال�ســحافيني الداعي
اىل عدم ا�ســتخدام امل�سدر ال�ســرائيلي كم�سدر رئي�سي
لالخبار.
ويتفــق العاروري مــع اهمية ان يتحمــل رئي�س التحرير
وهيئــة التحرير يف املوؤ�س�ســة العالمية امل�ســوؤولية عن
ن�ســر الخبار وعدم ح�ســر امل�ســكلة يف ال�ســحفي الذي
يعمل يف ظل ظروف بالغة ال�ســعوبة والتعقيد خا�سة يف
الحداث امليدانية.
مــن جانبــه ،يقر م�ســوؤول املوقع اللكروين يف �ســحيفة
احليــاة اجلديدة ،خلــدون الرغوثي ،بوجود ا�ســكالية
حقيقيــة فيما يخ�ــس التعامل مع الخبــار العاجلة مثل
انباء وقوع العمليات او ال�ســهداء واجلرحى يف الداخل،
وقال" :عملنا يعتمد على �ســرعة الن�سر ،لكن يف مثل هذه
الحداث ل بد من ا�ستخدام "الفرامل" ،لن المر بحاجة
للتحقق والتدقيق".
وقال" :يف ظل عدم وجود م�ســدر فل�ســطيني للمعلومات
يف الداخــل فاننــا نعمــل على مراقبة ما تن�ســره و�ســائل
العالم ال�ســرائيلية ونتاأكد من اكر من م�ســدر اعالمي
ا�ســرائيلي قبل اعتماد ن�ســر اية معلومة" ،رغــم تاأكيده
على وجود ت�ســارب يف املعلومات املن�ســورة يف املواقع
مو�ســحا ان معرفته باللغة
والف�ســائيات ال�ســرائيلية،
ً
العرية ت�ســاعده كثرا على فهم املعــاين واحلدث الذي

يقع.
مــن ناحيتــه ،يقــول حما�ســر ال�ســحافة والعــالم يف
اجلامعــة المركيــة �ســعيد ابــو معــال" :اليــوم يطفــو
م�ســطلح (جمتمع الإعــالم) على ال�ســطح ،ويرتبط هذا
املفهوم مبجموعة من ال�ســمات املوؤثرة على عمل و�سائل
الإعــالم ومــا يرتبــط بهــا وهــي :الالماديــة (رقمنة لغة
تخاطــب العــالم وادوات البــث) ،واملعرفــة (تقوي�س
مبــداأ الحتــكار والهيمنــة علــى املعرفــة) ،واملرونــة
(التعليــم امل�ســتمر ورفع من�ســوب الكفــاءة) ،والتحول
(العمل لي�س مركزيا ول حم�سورا مبكان)".
وا�ساف" :جممل ما يجري من م�ساكل لها عالقة باملهنية
ومعاير العمل والخــالق ،وترتبط ارتباطا وثيقا بهذه
ال�ســمات ،ومنهــا نتفرع لنقول :اإن هنــاك حتولني مهمني
يعي�سهما جمتمع الإعالم؛ الول هو الطفرة التكنولوجية
وهيمنة اقت�ســاد ال�ســوق وهو ما خلف على عمل و�سائل
الإعالم املحلية او العاملية نتائج معقدة وعميقة".
وتابــع" :املعلومــة يف جمتمــع الإعــالم ،الــذي نعي�ســه
كفل�سطينيني مبجمل و�سائل اإعالمنا والن�سطاء و�سبكات
التوا�ســل الجتماعي واأجهزة الهواتف اخلا�ســة فينا..
الــخ ،املعلومة يف هــذا املجتمع جزء من �ســناعة واداة
متاجــرة تباع مرتــني؛ الوىل للمتلقــي والثانية للمعلن،
ووفق ذلك فاإن كل ما يتعلق بالن�ســر يخ�ســع لعتبارات
ن�ســب امل�ســاهدة ومتابعــة اجلمهــور لها ،وهــو ما خلق
حتــول يف تعامل الإعالميني اأو كل من ين�ســط يف جمتمع
الإعــالم مــع املتلقي ،فقد اأ�ســبح "م�ســتهلكا" ل مواطنا
له احلــق باملعرفــة واحلقائــق املعلومة واملو�ســوعية
واملفيدة".
واأو�ســح اأن املنطــق الــذي يحــرك الإعالم الفل�ســطيني
املحلي ي�ســتوجب ال�ســرعة يف جمــع املعلومة ون�ســرها
ب�ســورة اآنيــة وحلظية ،ويف ظل وفــرة املعلومات (غر
املتحقق من جزء كبر منها) ،اأ�ســبحت املعلومات تقتل
بع�ســها وت�ســو�س على بع�ســها الخر .الإعالمي هنا ل
ي�ســتطيع املجاراة يف جمتمع الإعالم احلافل بالنا�سرين
وامل�ســاركني بفعاليــة يف عمليــة الن�ســر (بفعــل التطــور
التكنولوجي) وهو اأي�ســا حتت �ســغط ال�سرعة والآنية
وهو ما يجعله ي�ســطر اإىل جتاهل مبداأ التحقق والتثبت
من املعلومة ،وقد ل يعر اهتماما ملبداأ تقدمي املعلومات
وفق اأولوياتها واهميتها عند املتلقي (مثل ن�ســر ا�ســماء
ال�سهداء قبل اأن يعلم ذوو ال�سهيد بخر وفاة ابنهم).

ويــرى ا�ســتاذ ال�ســحافة والعــالم يف جامعــة النجــاح
الوطنيــة ،فريــد ابــو ظهــر ،اأن مواقــع التوا�ســل
الجتماعــي ،رغــم اإيجابياتهــا الكثــرة ،اإل اأنهــا فتحت
البــاب وا�ســعا اأمــام املواطن العــادي لنقــل املعلومات
ب�ســكل �ســريع غــر م�ســبوق .ويجــب العــراف اأن
الإعالميــني تاأثروا ،وان�ســاقوا اإىل هذا الواقع .فاأ�ســبح
الإعالمــي يجــد ي�ست�ســعب اأن يتم ن�ســر اخلــر من قبل
مواطن عادي ،لي�س �سحفيا ،قبل اأن ين�سره هو.
وقــال" :ثمــة اأ�ســباب اأخــرى ،اأهمهــا التناف�س يف ن�ســر
الأخبار واملعومات .من هنا ،تكر�ست فكرة ال�سرعة على
ح�ساب الدقة .وهذا خلل مهني عميق يجب األ ين�ساق له
ال�ســحفيون .اإن راأ�س مال ال�ســحفي هو دقة املعلومات
و�ســموليتها وعمقها ،ولي�س ال�ســرعة التــي تفتقر اإىل كل
ذلــك .فــاإذا متكــن ال�ســحفي مــن املواءمة بني ال�ســرعة
والدقــة ،فهــذا ُيعــد اإجنازا كبــرا .لكن هــذا الأمر لي�س
بالي�سر يف غالب الأحيان".
واأ�ساف" :ال�سحفي لي�س مواطنا عاديا ينقل املعلومات
التــي ي�ســمعها .ال�ســحفي اإن�ســان مهنــي ،يتعامــل مــع
املعلومــات بنــاء علــى اأ�ســ�س علميــة ،ودون انفعــالت
اإن�ســانية غــر حم�ســوبة النتائــج .كمــا اأن �ســمعته ،بل
ووظيفته� ،ستكون مهددة اإذا جتاهل هذا املبداأ ،وان�ساق
وراء ال�سرعة على ح�ساب الدقة".
مــن جانبــه يقــول العالمــي والوزير ال�ســابق ،ا�ســرف
العجرمــي ،اإن الإعــالم املحلــي يتاأثر لالأ�ســف ب�ســبكات
التوا�ســل الجتماعــي التــي تقــوم بن�ســر كميــة كبرة
مــن الأخبــار واملعلومــات غــر الدقيقــة والتي ت�ســتند
مل�ســاهدات �سخ�ســية فرديــة علــى الأغلــب ،ول يكلــف
نف�ســه التدقيق يف املعلومات رمبا ب�ســبب قلة املرا�سلني
يف امليــدان والعتمــاد اأكــر علــى املقابالت ال�سخ�ســية
واملوجات املفتوحة يف حال اأجهزة الراديو والتليفزيون.
ولحظ العجرمي البتعاد رويدا رويدا عن اتباع قواعد
املهنية واملو�سوعية يف التعاطي مع الأحداث والأخبار،
"ولالأ�ســف ،اجلهات املخت�ســة ل تعالج هــذه الأخطاء
ال�ســائعة التــي يف بع�س الأحيــان ،ما يت�ســبب يف وقوع
غــن واإ�ســاءة ملواطنــني فل�ســطينيني ،واأحيانــا اأخرى
التحري�ــس وامل�ســا�س بحقوق النا�ــس اأو دفع املواطنني
لتخــاذ مواقــف وردود اأفعــال مبنيــة علــى معلومــات
خاطئــة وغــر مدققــة ،وهو مــا ي�ســر ب�ســمعة الإعالم
الفل�سطيني حمليا ودوليا".

وحــول احلل حلالة التخبــط ،قال العجرمــي اإنه "يكمن
يف اعــادة توجيــه و�ســائل الإعــالم املحليــة اإىل اللتزام
بقواعــد املهنــة واتخــاذ الإجــراءات الالزمــة بحــق من
ين�ســر معلومــات خاطئــة تــوؤدي اإىل الإ�ســرار بحقــوق
الأفراد واحلق العام مبا يف ذلك الت�ســبب مب�ســاكل على
امل�ستوى الوطني".
وتابــع" :على النقابــة ،اأكر من غرها ،متابعة و�ســائل
الإعــالم ودفعها لتحــري الدقة واملو�ســوعية واللتزام
بقواعــد واآداب واأخــالق املهنــة مبا يطــور دور الإعالم
ور�سالته".
ويعلق رئي�س جلنة اخالقيات املهنة يف نقابة ال�سحافيني،
ح�ســام عز الديــن على ا�ســكالية اعتمــاد اعالمنا املحلي
على �ســرعة ن�سر الخبار على ح�ساب امل�سداقية والدقة
بالقــول" :اإعالمنــا املحلي وقع يف اخطــاء كارثية بكل ما
حتملــه الكلمة من معنى ،وفتح بذلك الباب وا�ســعا امام
املعلومة ال�سرائيلية التي تن�سرها الف�سائيات واملواقع
الخبارية وكانها عني احلقيقة".
وقال" :جلنة اخالقيــات املهنة يف النقابة تتابع مثل هذه
الخطــاء ،ونحــن نوؤكــد على م�ســوؤولية رئا�ســة وهيئة
التحريــر يف اعالمنــا املحلــي عــن اغلبية هــذه الخطاء
باعتبارهــا م�ســوؤولة عــن ال�ســحافيني العاملــني لديهــا
وم�سوؤولة عن الن�سر" ،مو�سحا ان و�سيلة العالم يجب
ان ت�ســع قواعــد وا�س�ســا مهنية لل�ســحافيني امليدانيني
وتوفــر كل متطلبــات عملهــم املهنــي خا�ســة ان هنــاك
�ســحافيني ميدانيــني يعملون ل�ســاعات طويلة ويبذلون
جهودا كبــرة يف متابعــة املعلومات ونقلها ملوؤ�س�ســتهم
العالمية التي تقوم بن�سرها.
وا�ساف" :املطلوب هو و�سع اآلية عمل مهنية ،منها عدم
ن�ســر اية معلومة دون تاأكيدها من م�سدرين على القل،
ثــم اعتماد امل�ســادر الطبيــة فقط لإعطــاء معلومات عن
الوفيات ،واهمية ان يكون لدينا م�ســدر امني فل�سطيني
متخ�ســ�س لعطــاء املعلومات الدقيقة عن الو�ســاع"،
م�ســرا اىل ان نقابــة ال�ســحافيني ا�ســدرت تعميما بهذا
اخل�ســو�س مــن اجل �ســمان دقــة املعلومــات وحماية
قواعد ا�سول العمل ال�سحفي املهني.
وقــال عــز الديــن" :مــن الوا�ســح اأننــا امــام مع�ســلة
وا�ســكاليات يجــب معاجلتهــا علــى امل�ســتوى املهنــي
لأننــا جنــد بع�ــس و�ســائل اإعالمنــا ل تفرق بــني الآراء
واملعلومات".
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خطاأ زائد خطاأ= �سح!

ال�سباب واخلال�ض الفردي

سمر الدريملي

طالل أبو ركبة

"اإذا جوزك مر ّكبلك اأنتني ،لزم تركبيله �ستاليت".
مبــداأ بداأت اإحــدى �ســديقاتي اعتناقه بعد امل ّرة ال�ساد�ســة
ون�ســاء،
فتيات
التي قام فيها زوجها بن�ســج عالقات حب مع ٍ
ٍ
منهنّ العزباء ومنهنّ املتزوّجة والأم ،ومنهنّ احلامل ،منهنّ
امل�سلمة وامل�سيحية ،ومنهنّ من ل دين لها.
اأكر ما يوؤمل �سديقتي يف خيانة زوجها �سعورها باأنها امراأ ٌة
�ســاذج ٌة وغبي ٌة تعمل كخادم ٍة يف البيت ،يف حني اأن هناك من
ت�ســلب الروح من قلب زوجها ،وتختل�ــس طاقته الإيجابية،
باحلــب والدلع ،فيعو ُد للبيــت "باهتاً"
وهو بــدوره يرفدها
ّ
فقط لالأكل وال�سرب والنوم!
يف اإحدى جل�ســات الف�سف�ســة ،قالت يل :ي�ســرخ قلبي كثر ًا
اكت�سايف خليانته .وي�سرخ قلبي اأكر انك�سايف اأمام نف�سي اأين
خائنة ،لكن! هو من ا�ســطرين لذلك ،فكرامتي فوق كل رجال
ون�ســاء الأر�س ،ومل يكن بو�ســعي اأمام ان�سغاله ع ّني اإل اأن
رجل اآخر.
اأجد م�ساح ًة يل يف قلب ٍ
ً
وجزر ،تارة ،هي مع اأن تفرغ قلبها
�سديقتي ما زالت بني م ٍّد
ٍ
حب بداأ يتم ّلكها ويُ�ســعرها باأنّ زوجها اأ�ســبح بالن�ســبة
من ٍ
لهــا جمرد "ماكينة �ســ ّراف اآيل" ي ُ
ُنفق عليهــا وعلى اأولدها.
وتــار ًة اأخرى ،هي مع بقاء (اأنا) متيّم ًة يف حال ٍة من الع�ســق
باحلب والت�ســامي عــن "نهفات
خليل بــد أا ميــالأ فوؤادها
ّ
مــع ٍ
ونــزوات" زوجها التي قد تكون م�ســتمر ًة دون اأن تبايل هي،
اأو تبحث عنها باملجهر كما ال�سابق.
اإحداهــنّ قالــت يل ،وتع�ســق اأي�ســاً غر زوجهــا ،رغم مرور
ب�ســعة اأعــوام علــى زواجهمــا" :اأ�ســعر اأنّ
احلــب هــو من
ّ
ب�سكل
ين�ســف جمايل ،فبدونه ل اأ�ســتطيع موا�ســلة احلياة ٍ
طبيعي".
ّ
واأ�سافت ،بينما تخنق العرات �سوتها" :كلما مررت بحالة
فتاة جديدة ،وكاأننــي يجب اأن اأدفع
نفا�ــس ،بداأ مب�ســاحبة ٍ
�ســريبة اإجنابي ،بد ًل من اأن يُ�ســاعف اهتمامه بي ويتق ّرب
م ّني اأكر!".
واأخــرى تذبحها املقارنات ك ّل يــوم؛ مقارنة زوجها -من كلّ
برجال يظهرون
النواحي -مع اأزواج اأخريــات ،بل مقارنته
ٍ
على التلفاز ،اأو تراهم يف ال�سارع ،اأو ت�سمع عنهم.
هــي تقــول" :ل اأ�ســعر برجولته .اأ�ســعر اأنّ ج�ســمه اأ�ســبح
يتحــول –تدريجياً -لل�ســكل الأنثــويّ  .بل اإنه اأ�ســبح طرياً
عمل خارج اأو داخل البيت،
ناعماً ،فهو ل يُجهد نف�ســه يف اأيّ ٍ
ويلقــي بــك ّل امل�ســوؤوليات يف حياتنــا وحيــاة اأولدنــا علــى
كاهلي ،حتى بداأت تظهر يل بع�س الع�سالت!".
واأخرى يركها من العا�ســرة �ســباحاً وحتى الثانية ع�سرة
ليــ ًال .حيث يبهــت ترّجها له وتهمد زينتها ،فتعلق بل�ســانها
مــا تب ّقى مــن اآثار اأحمر ال�ســفاه على �ســفتيها وتنــام منكب ًة
على وجهها بقبح وب�ساعة عدم اكراثه لنتظارها اإياه ،رغم
تعبها ال�سديد.
ق�ســ�س الكثــر من الزوجــات يف واقعنا الذكــوريّ املرير ل
ح�ســر لها ،وامل�ســكلة اأنها متوالدة وم�ستم ّرة ،واخلطر هو
رد فعــل الكثر من الزوجــات اللواتي يتبنــ ّ
ني نظرية (خطاأ
زائد خطاأ ي�ساوي �سح) ،فالأزواج مل ينتبهوا بعد –ل �سيما
التفاعلي -اأنــه كما ميكن لهم
يف ع�ســر الإنرنت والت�ســال
ّ
اأن يجعلــوا من الزوجة ربّة بيتٍ وخادمة اأولد ،وبالتزامن،
واحــدة اأخــرى احلبيبــة واملع�ســوقة،
ي�ســنعون مــن
ٍ
ً
وي�ســنعون من قلوبهم "م�ساكن �سعبية و�ســققا مفرو�سة"،
فاإنّ الكثر من الن�ســاء بداأن "يعاجلن" هذا الظلم ،وت�ســفى
مــرددة اأو مت�ســرع ٍة للحب
مبحــاولت
مــن هــذا اجلــرح،
ٍ
ٍ
والهوى.
يا مع�ســر رجــال ال�ســرق ،اأنتم ت�ســلبوننا ك ّل �ســيء ..حتى
اأ�ســماءنا واأ�ســماء عائالتنــا ،اأفت�ســتكرون علينــا حر�ســنا
علــى اأن نحافظ على قلوبكم نقي ًة تقي ًة ل ت�ســ ُّم يف حجراتها
�ســوى الإخال�س لزوجــ ٍة تركت اأمهــا واأباهــا واإخوانها من
رجل
جميل يف �سبيل ٍ
رحم واحد ،و�ســنني عمرها وك ّل �ســيء ٍ
رجل واح ٍد منفر ٍد ومتف ّر ٍد وفريد.
واحدٍ ..

الأ�سرة املحررة واملبعدة اإىل غزة �سلبي (ي�سا ًرا) تتحدث ملرا�سلة "احلال".

املحررة هناء �سلبي ما زالت رهن الإبعاد
اإىل غزة ..والعودة اإىل جنني حلمها
مي أبو حسنين

"ج�ســدي يف غــزة وروحــي �ســوب جنــني حيــث الأهــل
والأحبــة" ،بهــذه الكلمات ت�ســف الأ�ســرة املحــررة هناء
�ســلبي " 33عا ًما" حالها ،بعد انق�ســاء مــدة اإبعادها لقطاع
غزة منذ الأول من ني�سان املا�سي.
وتقول" :والدتي تخ�سى األ تراين ،ووالدي منع من زيارتي
رغم عدة حماولت ،لتنق�ســي �ســنتان ون�ســف ال�سنة دون
روؤيتهما".
ورغم تواجد الأ�ســرات املحررات حولها و�ســديقات لها يف
غزة اإل اأن �ســلبي ت�سعر بالوحدة وبحلقة مفرغة يف حياتها
لعدم وجود اأهلها اإىل جانبها.
"اأحــاول الندمــاج مــع املحيــط يف غــزة ،اإل اأنني اأف�ســل
واأحيا ًنــا ل اأغــادر البيــت ملا يقارب الع�ســرة اأيــام" ،تقول
�سلبي.
ال�ســرة املحــررة هنــاء �ســلبي بعــد مكوثها � 11ســه ًرا يف
غزة ،تزوجت من ال�ســاب الغزي ،بهاء العجرمي ،ودر�ست
ال�سحافة يف جامعة الأزهر.
"اأثناء العدوان الأخر على غزة ،عملت مرا�سلة �سحفية
لإحدى املوؤ�س�ســات وقمــت بتغطية يوميــات العدوان ،ومل
اأخ�ــس ال�ســواريخ رغــم حداثة عهــدي بها" ،بفخر ت�ســف
هناء اإ�سهامها بنقل معاناة �سعبها وتعرية الحتالل.
حتر�ــس هناء على امل�ســاركة يف الأ�ســابيع الت�ســامنية مع
ال�ســرى ويف كل فعالية تدعم ق�سيتهم ،وتقول" :مل اأتخلف
عن امل�ســاركة اإل عندما كنت اأنتظر طفلي ،الذي مل يكتب له
احليــاة ،واأثناء فرة تقدميــي لالمتحانات ،اجلامعية كنت
حري�ســة على العت�سام امام ال�سليب ااأحمر اأثناء اإ�سراب
الإ�سرى خالل العام املا�سي".
اعتقلــت هناء �ســلبي للمرة الأوىل يف اأيلــول من عام ،2009
لتق�ســي �ســنتني و�ســهرين رهن العتقــال الإداري ،متنقلة
بني مركز حتقيق �ســامل ،و�سجن ه�سارون والرملة ،وتذوق
مــرارة العــزل النفرادي  17يو ًما ،واملكــوث بني املعتقالت
اجلنائيات  35يو ًما ،لتكون املحطة الأق�ســى يف حياتها .كما
تقول.

م�سوؤولية الإبعاد

تهدد املبعدة هناء �ســلبي باللجوء اىل الإ�سراب املفتوح عن
الطعام لتحريك ق�ســيتها وال�ســماح لها بالعودة اىل اأهلها يف
جنن.
وحتمل هناء حمامي نادي الأ�ســر جواد بول�س ،م�سوؤولية
توقيعهــا علــى ورقــة الإبعــاد دون علمهــا بطبيعــة مــا هو
مكتوب يف ورقــة وقعت عليها خالل اليوم الرابع والربعني
لإ�ســرابها ثــم اإبالغها اأنه مــزق الورقة ،لكــن الحتالل بعد

ن�سف �ساعة من التوقيع اأبلغها بقرار اإبعادها اىل غزة.
جريدة "احلال" ات�ســلت باملحامي بول�س فرد" :لي�س لدي
تعليق على ما تقوله هناء �سلبي".
فيما رد رئي�س نادي الأ�ســر قدورة فار�س بقوله" :املحامي
بول�س تابع ق�ســية هناء بتفوي�س من اأ�ســرتها ،ومل يح�سر
توقيعها على التفاق" ،م�سددًا على اأن نادي ال�سر مل ولن
يدعم اأو يوؤيد اإبعاد اأي اأ�سر.
ويــرى عبد النا�ســر فروانــة املتحدث با�ســم هيئة �ســوؤون
الأ�ســرى اأن "هناء اأبعــدت مبوجب اتفاق فــردي ،ل عالقة
للــوزارة به ،وكان جدي ًرا بها اللتــزام والعودة للهيئة قبل
قبولها بخطوة الإبعاد".
وي�ســيف" :لي�ــس من حق �ســلبي وغرها حتميــل اأي جهة
م�ســوؤولية اإبعادها �ســواء الوزارة اأو املوؤ�س�ســات الأخرى
لأن الحتالل هو امل�سوؤول الأ�سا�سي عن ق�سية اإبعادها".
ق�ســية اإبعــاد هنــاء �ســلبي لي�ســت الوحيــدة ،فقد �ســبقها
منا�ســالت ومنا�سلون ،اأ�ســهرهم مبعدو كني�سة املهد الذين
يرف�ــس الحتالل الوفاء بالتزماته جتــاه عودتِهم اىل مدنهم
وقراهــم ،مــا يوؤكــد اأن الإبعاد �سيا�ســة ينتهجهــا الحتالل
ولي�ست حالت فردية.
ويرى �ســامر مو�ســى املحامي يف موؤ�س�ســة ال�سمر حلقوق
الإن�ســان اأن الإبعــاد جرميــة يعاقب عليها القانــون الدويل،
واتفاقيــة جنيــف الرابعــة جتــرم الإبعــاد مبنعهــا نقــل
املواطنني من اأماكن �سكناهم.
وي�ســيف" :انتهــج الحتــالل طريقتــني الأوىل بالإبعــاد
الق�ســري مــن اأماكــن ال�ســكن ،والرحيــل ق�ســ ًرا كما حدث
مع مبعدي مرج الزهور يف ت�ســعينيات القرن املا�ســي ،اأما
النوع الآخر فهو الإبعاد حتت الإذعان ،مثل نقل ال�ســخ�س
من مكان �ســكنه الأ�ســلي ،وهذا ما حدث مــع املحررة هناء
�سلبي".
ويقول املحامي مو�سى" :اإن �سوابق �سلطات الحتالل ت�سر
اإىل اأنــه مــن ال�ســعب عــودة املحررة هناء �ســلبي لل�ســفة،
ً
خمططــا باعتبار
ويــرى اأن الحتــالل باإبعاده لغــزة يحقق
غزة جزءًا خارج عن الوطن".
ويــرى مو�ســى اأن علــى الأ�ســرة �ســلبي التوجه للق�ســاء
الإ�ســرائيلي رغم عدم عدالته ،والركيز على الدبلوما�ســية
الفل�ســطينية مــن خــالل توجــه وزارة اخلارجيــة للمجل�س
الدويل حلقوق الإن�ســان ،واإدراج ملف الإبعاد �سمن امللفات
التي تقدم اىل حمكمة اجلنايات الدولية.
ويبقــى حلم العــودة للديار ح ًقا م�ســروعً ا للمحررة �ســلبي
كفلتــه لهــا القوانــني الدوليــة كافــة ،واحلقــوق ل ت�ســقط
بالتقادم ح�سب القانون الدويل.

تتعــدد املوؤمتــرات والنــدوات والور�ســات
العمــل التي تناق�ــس واقع ال�ســباب الفل�ســطيني
وا�ســتحقاقاته وم�ســتقبله يف �ســوء املتغــرات
اجلاريــة يف املنطقــة العربيــة ،وحتــاول هــذه
اللقاءات ر�ســم خارطة طريق للخروج بال�ســباب
الفل�ســطيني مــن حالــة التيــه التي لزمتــه عقب
النق�ســام ال�سيا�ســي بــني �ســطري الوطــن ،ويف
الغالــب ينجــح املتحدثــون يف ت�ســخي�س اأزمات
ال�ســباب الفل�ســطيني التي تبداأ بالحتالل مرور ًا
بالنق�ســام والثقافة الأبوية وغياب الدميقراطية
احلقيقيــة عــن الأحــزاب واحلياة ال�سيا�ســية يف
فل�سطني ..الخ.
وهناك اأ�ســباب اأخرى يجب اأخذها بعني العتبار
�ســواء املت�ســلة بالنظــام التعليمــي ذي الطابــع
التلقينــي اخلــايل مــن الإبــداع ،والــذي يعزز من
ال�ســور النمطية القائمة على ثقافة تربوية تعزز
من �سيخ القبيلة ومكانته بناء على ال�سن وخرة
ال�ســنني ،ل علــى العقــل وقدرتــه علــى الإبــداع
والبتــكار ،اأو املرتبطــة بالفهــم الدميقراطــي
للم�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب ،حيث ل تزال ن�سب
متثيل ال�سباب يف كافة املواقع والهيئات القيادية
معدومة يف �ســوء �ســيطرة الثقافــة الأبوية على
الفكر الدميقراطي الذي ينظر القائمون عليه ،ملن
هم دون الأربعون على اأنهم اأطفال.
يف الغالــب ،تخــرج هــذه اللقــاءات بجملــة مــن
التو�ســيات حتمل اأ�ســلوبي املنا�ســدة والرجاء،
كاأن احلقــوق توهــب ول تنتــزع ،ويف الغالــب
اأي�ســاً فاإن هذه التو�ســيات تبقى رهينة التغطية
ال�ســحفية والن�ســر ل اأكر ،ورمبا رهينة �سفحة
التوا�سل الجتماعي لأحد امل�ساركني.
هــذا اأق�ســى ما ميكــن اإنتاجه لالأ�ســف مــن الآف
الور�ســات واملوؤمتــرات والنــدوات التــي عقــدت
مــن خمتلف موؤ�س�ســات املجتمع املــدين على مدار
عقــد كامل مــن الزمن حتــدث و�ســارك فيها الآف
ال�ســباب ،اإل اأن احلقيقــة املــرة التــي يجــب اأن
نواجههــا بدون خجــل اأن كل ذلــك اجلهد املبذول
والأمــوال امل�ســروفة مل تنجــح حتــى اللحظــة
يف تغيــر الواقــع ولو بن�ســب �ســئيلة لالأف�ســل،
ويكمن ال�سبب يف كون ال�سباب الفل�سطيني وعلى
مــدار اأعوام خلت يعاين من منط ثقايف ا�ســتهالكي
فر�ستها عليه منظومة القيم التي تبدلت وتغرت
واأ�سابها الت�سوه عقب مرحلة النق�سام ال�سيا�سي
التي تلخ�ســت يف هيمنة فكرة اخلال�س الذاتي اأو
الفردي ،على ح�ســاب اخلال�ــس اجلماعي ،حيث
باتــت الهجــرة عــر البحــر هــي الأمل املن�ســوذ
والغايــة الكرى التــي يحلم بها ال�ســباب ،الذين
افتقــدوا ملفهــوم الت�ســحية يف ظــل واقع م�ســوه
مت اإف�ســاده ل�ســالح الــذات والأنــا ،حتــى اأطلق
الراحــل املبــدع حممــود دروي�ــس �ســرخته يف
"اأنت الآن غرك( :ما حاجتنا للرنج�س ما دمنا
فل�سطينيني).
فكــرة اخلال�ــس الفــردي هــي اأخطر مــا ميكن اأن
يواجــه �ســعبا ،لأن ذلك يعنــي انهيــارا ملنظومة
القيــم الناظمــة للمجتمــع وبالتــايل ي�ســبح هــذا
املجتمع برمته عر�سة لالإحباط والياأ�س والهزمية
من داخله.

»اﻟﺤﺎل«  -اﻟﻌﺪد  - ١٢٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
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يف اإحــدى زوايــا املقــر املوؤقــت للمتحــف
الفل�ســطيني ،و�ســعت علــى اجلــدار جمموعة
�ســور تظهــر جوانــب متعــددة مــن احليــاة
الفل�ســطينية عــر مراحــل زمنيــة خمتلفــة،
جتتمع فيها �سخ�ســيات لها ب�سمتها يف التاريخ
الفل�ســطيني كاحلــاج اأمــني احل�ســيني وعبــد
القادر احل�ســيني وخليل ال�سكاكيني وغرهم،
هذه ال�ســور هي بع�س ما ح�ســل عليه املتحف
الفل�ســطيني حتى الآن �ســمن م�ســروع "األبوم
العائلة".
قبــل حــوايل �ســنة ،انطلــق العمل يف امل�ســروع
ل�ستك�ســاف "الكنــوز الفوتوغرافيــة" التــي
يحتفــظ بها الفل�ســطينيون يف بيوتهم وي�ســعى
املتحف الفل�ســطيني اإىل توثيق �سورة ب�سرية
جمعية للتاريخ والثقافة واملجتمع الفل�سطيني
مــن خــالل حتويــل ال�ســور اإىل �ســور رقميــة
وحفظهــا لالأجيــال املقبلــة ،وقد جنــح املتحف
حتــى الآن يف توثيــق اأكــر من � 6000ســورة
رقميــة من خالل اإجراء حــوايل  100مقابلة مع
عائــالت فل�ســطينية .وياأمل املتحف اأن ت�ســكل
جمموعــة ال�ســور هــذه مــادة غنيــة للباحثني
واملهتمــني ،ونقطــة انطالق مل�ســاريع متعددة،
من خالل اإتاحتها على الف�ساء اللكروين خالل
الفرة املقبلة.
زارت "احلــال" املتحــف الفل�ســطيني ملعرفــة
اأنــواع ال�ســور الفوتوغرافيــة التــي يحتفــظ
املتحف بها �ســمن م�ســروع" األبــوم العائلة"،
وملقابلة امل�سرفني عليه.
عــن فكــرة امل�ســروع ،تقول رنــا عنــاين مديرة
العالقــات العامــة والإعــالم يف املتحــف
الفل�ســطيني "بــداأت الفكرة انطالقــاً من توجه
املتحف وتركيزه على توثيق التاريخ الب�سري
اجلمعي للفل�ســطينيني واإتاحته لــكل املهتمني،

فالأر�ســيف الفل�ســطيني تعر�ــس لل�ســياع
والإهمال وال�ســرقة على مدار �سنوات عديدة،
وياأتــي م�ســروع األبــوم العائلــة لتوثيــق جزء
مــن التاريــخ الب�ســري الفل�ســطيني والذاكرة
اجلمعيــة وجوانب احليــاة املختلفة من خالل
ال�ســور التــي يحتفــظ بهــا الفل�ســطينيون يف
األبوماتهــم ،كما اأن املتحف ي�ســعى خللق وعي
عــام باأهميــة املــوروث الب�ســري الفوتوغرايف
وكيفية احلفاظ عليه".
ويعمــل باحثــو املتحــف يف مدن وقرى ال�ســفة
الغربيــة والقد�ــس والداخــل الفل�ســطيني قبل
اأن يكمــل امل�ســروع طريقــه يف قطــاع غــزة ويف
ال�ســتات ،وعن اآلية العمل ،تقول حنني �ســالح
املن�سقة الإعالمية يف املتحف واإحدى الباحثات
يف امل�ســروع" :نعمل باأ�سلوب دقيق حيث نقوم
مبقابلــة اأ�ســحاب ال�ســور وجمــع املعلومات
املتعلقــة بــكل �ســورة والق�ســ�س املرتبطــة
بهــا ،قبــل اأن نقوم باإدخال �ســروحات ال�ســور
واملعلومــات املتعلقــة متهيــد ًا لإطالقهــا على
املوقع الإلكروين".
وت�سيف" :وجدنا �ســور ًا توثق طبيعة احلياة
عــر مراحل خمتلفــة ،مث ًال هناك �ســورة زفاف
لتاجر حم�ســيات من عــكا ،التقطــت يف يافا عام
 1910ويروي حفيد �ساحب ال�سورة اأن جدته
كانت قد ا�ســرت ف�ســتان زفافها مــن باري�س يف
ذلك الوقت ،كما توجد جمموعة من ال�سور التي
توثق لل�ستات الفل�سطيني بعد عام  1948وكيف
بداأت العائالت تتبادل ال�سور وعليها ر�سائل من
اخللف وهو ما مل يكن �سائعاً قبل النكبة".
كمــا يتحــدث الباحــث فــادي عا�ســلة اأحــد
العاملني يف امل�سروع عن اأبرز املجموعات التي
ح�ســل عليها املتحف لغايــة الآن مثل جمموعة
�ســور مــن اأر�ســيف الأديــب الفل�ســطيني اإميل

اإحدى ال�سور التي ي�سمها املتحف وقد كتب �ساحبها �سرحها عليها.

حبيبي التــي توثق ملحطات مهمــة من التاريخ
نواح ان�سانية
الجتماعي للعائلة وتك�ســف عن ٍ
موؤثــرة كانت خلف اأعمال اإميل حبيبي الأدبية.
وت�ســر اإحدى ال�ســور اإىل وردة حبيبي والدة
اإميــل حبيبي التي كانــت امللهم لق�ســته الأوىل
يف م�ســرته الأدبيــة "ق�ســة بوابــة مندلباوم"
وكان �ســببها اأن رافق حبيبي والدته اإىل بوابة
مندلبــاوم عام  1954كي تزور خاله الالجئ يف

لبنان ومل تعد من هناك بعدها".
وعــن اأهميــة امل�ســاركة يف امل�ســروع ،يقــول
وفــا مرعــي الــذي �ســارك مــن خــالل جمموعة
مــن ال�ســور التــي مت التقاط بع�ســها قبل اأكر
مــن  100عــام ،اإن م�ســروع "األبــوم العائلــة"
هــو نقطــة انطــالق لف�ــس الغبــار عــن �ســور
ت�ســكل كنــز ًا ثمينــاً يعك�ــس احليــاة واملجتمع
الفل�ســطيني خالل فرات متعــددة .وهو براأيه

فر�ســة لربــط احلا�ســر باملا�ســي بامل�ســتقبل
عر ق�ســ�س اإن�ســانية لأفراد اأحياناً ما تهملهم
الذاكرة املحيطة بهم ل�ســبب اأو اآخر .ويرى اأن
امل�ســروع مــن املمكن اأن يك�ســف ويحيي جملة
عالقات مت ن�سيانها بني النا�س.
* خريجــة حدي ًثــا من دائــرة الإعــالم يف جامعة
برزيت.

"املتحف الفل�سطيني" الإلكرتوين ..ق�سة حياة الفل�سطينيني من البداية
رشا فرحات

لعل الق�سية الفل�سطينية بعد العدوان الأخر على غزة و�سلت
اإىل العــامل الغربي ب�ســكل مل نكن نتوقعه ،كيــف ميكننا اأن ننقل
تاريخنــا ،وق�ســيتنا ،واحلقيقة التي نحياهــا يف اأر�س ما زالت
حمتلة حتى الآن.
قــد يت�ســاءل الكثــرون ،كيف ميكــن لغــزة اأن حتلــم ،وتقاوم
بــكل اأ�ســكال املقاومة دون ياأ�س ،وكاأنها تقــول للعامل ،هكذا هو
�ساحب احلق ،ل يياأ�س.
املتحــف الفل�ســطيني ،اأو الروايــة الفل�ســطينية فكــرة جديــدة
ملجموعة من ال�ســباب قرروا اأن يج�ســدوا احلقيقة الفل�سطينية
كما هي ،التقيناهم وكان لنا معهم هذا التقرير.

الإميان بالفكرة

البداية كانت فكرة واإميان جمموعة من ال�ســباب باأنها يجب اأن
تخــرج اإىل النور مهما كانــت املعيقات ،املهند�س عا�ســم النبيه
والدكتور بالل دبور كانا م�سوؤولني عن اإطالق الفكرة قررا ذلك،
واطلقا موقع الرواية الفل�سطينية ،اأو املتحف الفل�سطيني.
ويف تعريفــه للفكــرة قــال عا�ســم النبيــة" :موقــع الروايــة
الفل�ســطينية اأو املتحف الفل�ســطيني اللكــروين موقع يعر�س
التاريــخ الفل�ســطيني لإثبــات اأحقيتنا يف فل�ســطني ويقوم عليه
فريق اإحياء ال�ســبابي ،وجمموعة من املتطوعني ال�ســباب ومن
يهدفون لتوثيق احلقيقة الفل�سطينية واإظهار احلق الفل�سطيني
من خالل علم التاريخ والآثار.
وي�ســيف" :الفكــرة نبعت من اأننا اأ�ســحاب احلــق ،وكثر من

النا�س يريدون منا�سرة الق�سية الفل�سطينية واخلطورة الأوىل
كنا نهدف لتحويل التعاطف اإىل منا�ســرة واخلطوة الأوىل لذلك
هي فهم طبيعة ال�سراع على الأر�س ،ودخلنا مب�سروع خمتلف
لإثبــات احلقيقــة من خــالل التاريــخ والآثــار ،بدءًا مــن بداية
التاريخ الفل�ســطيني على الأر�س الفل�سطينية من خالل ال�سور
والروايات التاريخية ،وبداأنا جمع املعلومات وال�سور ،وطرح
الأفكار والجتماع باملتطوعني ،وبداأنا بتقدمي الفكرة ملوؤ�س�ســة
اأمان فل�سطني -ماليزا التي مولت امل�سروع من البداية.

م�ساركة اجلميع

ولأن عا�ســم النبيه مهند�س وبالل دبور طبيب ،يتوقع البع�س
اأن التخ�ســ�س لــه عالقة بالفكرة .عن ذلك �ســاألنا الدكتور دبور
الــذي علق قائــ ًال :لعالقــة للمو�ســوع بالتخ�ســ�س ،فاجلميع
ميكن اأن يخدم الق�ســية بغ�س النظر وهناك من يخدم فل�سطني
بجهــده اجل�ســدي ،اأو القــراءة والتوعيــة الق�ســية مرتبطــة
بالرغبــة والقناعة باحلقيقة ،فهذا ال�ســيء ميكن اأن يكون مهنة
يف وقت احلرب ،وميكن ان يكون هواية يف وقت الفراغ.
وعــن الفريــق ،فهنــاك تنــوع وا�ســع :اأطبــاء ،ومهند�ســون،
ومتخ�س�سون يف الإدارة ،والرجمة ،والهدف النفع للجميع.

املقابل املادي

وعــن املقابــل املــادي يقــول النبيــه :ل يوجــد مقابــل مــادي
لتطوعنا ،وبالن�ســبة لنا نحن نتكلم عن تاريخ ،يجب اأن يكون

البحــث دقي ًقــا ،وواجهنــا �ســعوبات يف الرجمة ،وال�ســباب
املتطوعــون يف هــذا املجــال ،فاعلــون جــدا يف جمتمعهــم،
ومتخ�س�سون ومتفوقون اأي�ســا ،هذا بالإ�سافة اإىل �سعوبات
مادية ،فكيف �ســنتغلب على كل هذه ال�ســعوبات ،لأن الفريق
اأي�ســا هــم طلبــة اأو م�ســغولون باأ�ســياء اأخرى ومنهم ن�ســاء
متزوجات واأمهات.
وي�ســيف النبيه :خالل ثالثة �ســهور ون�ســف ال�ســهر التزمنا
بجمــع املعلومــات والرجمــة ،والت�ســميم ،والتطبيــق على
اجلــوال ،وانطلقنا اأي�ســا بقــدرة كبرة على الكفــاءة والدقة
والرتيــب مــن خــالل ت�ســميم منطقــي ،وتغلبنــا علــى كل
ال�ســعوبات بخطة زمنية مكثفة جدا ،وكان لدينا فريق يداوم
ن�سو�سا فقط ،بل
معنا حتى �ســاعة متاأخرة ،واملو�سوع لي�س
ً
فيديوهــات ،ومواد م�ســجلة ،وهذا جهد كبر جــدا ورغم ذلك
مت اإجنازه.

مرجع للجميع

وعــن م�ســاركة اخلارج يقــول الدكتــور دبور :الفكــرة موجهة
للخارج ولي�ســت اإىل الداخــل بالدرجة الأوىل ،لكــن اأثناء العمل
مل يكــن هناك فر�ســة للركيز على التوا�ســل ،والآن توا�ســلنا
مع ن�ســطاء يف تركيــا ،وماليزيا بهدف اإ�ســافة لغات اأخرى غر
العربية والإجنليزية اىل املوقع.
وعــن مكونــات واأق�ســام املوقع قــال املهند�ــس النبيــه :املوقع
منق�ســم اإىل "تامي لين" زمني ،يبداأ من ع�ســور ما قبل التاريخ
حتــى ع�ســرنا هذا ،واآخــر مــا مت توثيقه هو احلــرب الأخرة
على غزة وكل هذا متت اأر�ســفته يف ثالثة �ســهور فقط .بداأنا من

بداية الع�سر الرونزي واحلديدي مرو ًرا بالآ�سوري واليوناين
والبيزنطي والفتح الإ�سالمي واخلالفات والنتداب الريطاين،
وكل الثــورات الفل�ســطينية والحتــالل والنتفا�ســات ،وكل
احلروب انتهاء بحرب .2014
ولكــي نكــون دقيقــني ،يقــول النبيــه ،الفكــرة تعر�ــس ب�ســكل
ملخ�ــس ،ومعنــون .نحــن نعر�ســها ب�ســكل خمت�ســر للمتابــع
العــادي ،واأر�ســفة �ســور وفيديوهــات تاريخية ،لهــا مرجعية
تاريخية خمت�ســرة ،هذه املعلومات مل ت�ســلنا بهذه ال�سورة،
واأخذنــا املعلومات التف�ســيلية وقمنا بتحويلهــا اىل خط زمني
ب�سكل خمت�سر ومف�سل قدر الإمكان.
وي�سيف :هناك اهتمام باأهم املواقع الأثرية الفل�سطينية التي ل
يعرفها الكثرون حتى الفل�سطينيون اأنف�سهم ،وكذلك اأهم املدن
الفل�سطينية وتاريخها الطويل.
ً
والت�ســمية بالن�ســبة لنا اأي�ســا اأخذت وقتا للبحث عن ا�ســم له
معنــى تاريخــي ،فالروايــة تعنــي الروايــة الأدبيــة ،ولكن هو
باللغــة الإجنليزية مبعنــى  narrativeاأي الرواية املحكية
علــى ل�ســان اأ�ســحابها ،ولي�ســت الروايــة الأدبيــة مبعنــى
.Novel
وهي بالخت�ســار ،ق�ســة حياة الفل�ســطيني منذ الوجود الأول
حتى الآن ،ويختم بالل دبور :تعاملنا مع الأمر بحيادية بحتة،
وتطرقنــا لوجود اليهود يف هــذه الأر�س ،وخروجهم منها ،كاأي
احتــالل اآخر ،وذلك جزء من التاريخ ل ميكن جتاوزه ،وتكذيب
الروايــة الإ�ســرائيلية التي تقول :اأر�س بال �ســعب ل�ســعب بال
اأر�س ،والتي كانت �ســعا ًرا لدعايتهم ال�سهيوينة بعد احتاللهم
لفل�سطني ،وهذا ما تكذبه فكرة املوقع.
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عوين ظاهر :الرجل املتحف!
عبد الباسط خلف

ملتحف
يتخــذ اخلم�ســيني عوين ظاهــر من بيته خمز ًنــا ٍ
يلخ�ــس حكاية مئة عام من تاريخ فل�ســطني ،ويتفاخر
باأر�ســيفه الوا�ســع الــذي يوثــق احليــاة الجتماعيــة
والربويــة والأزيــاء واحلــرف والزراعــة والإعــالم
واملو�ســيقى وغرها .فيما تعج جنبــات منزله باأدوات
وحتف ومقتنيات انقر�ســت ،واأزيــاء عفا عليها الزمن،
وتتناف�س معدات ووثائق قدمية على �ســغل حيز لها يف
منزله باأطراف بلدة يا�سيد القريبة من نابل�س.
يق�س ظاهر �ســرة �ســغفه بالراث والوثائــق والأدوات
العتيقــة ،فيقــول :ا�ســتهرت والدتــي فاطمــة -رحمهــا
اهلل -يف �ســبابها ب ُتطويــع الق�ــس و�ســناعة "القبْعــة"
و"القرطلــة" و"اجلونــة" وغرها ،وهي اأ�ســماء يجهلها
غالبية �ســباب اليوم .وقتها ،كنت اأراقبها واأ�ســاهد كيف
ت�ســتعمل الأدوات املختلفــة يف املطبــخ والعمل واأ�ســعر
بال�سعادة .وبداأت يف �سن مبكر اأيام ال�سباب ،عام ،1980
بجمع الكتب وق�سا�ســات ال�ســحف واملجالت والوثائق
القدميــة ،وكلمــا كنــت اأ�ســاهد اأ�ســياء تراثية اأ�ســريها
ممــا اأملكه من نقــود ،واآثرت املتحف على اقتناء �ســيارة
وجرار زراعي ،فبعتهما ل�سالح الأدوات القدمية.

عر�ض حي

ي�ســتطيع الزائــر لبيــت ظاهــر اأن ي�ســاهد �ســرفة املنــزل،
وهي مزينة بع�ســرات الثياب الفل�ســطينية التقليدية ،فيما
يحت�ســن املدخل اأدوات زراعية عديدة ،ومقاعد درا�ســية
خ�ســبية قدميــة ،واأدوات للحالقــني والفالحــني والتجار
والنجاريــن والباعة املتجولني ومربي املا�ســية واخليول
واملعلمــني وال�ســحافيني وعامــة النا�ــس .بينمــا ت�ســيق
الغرف الداخلية ذرعاً مبا ت�سمه من كتب ووثائق تربوية
نادرة ،ول تت�سع اأدوات الفخار والق�س والق�سب والزجاج
والنحا�ــس واحلديــد ،وتعجــز ال�ســاحات اخلارجيــة عن
ا�ستيعاب الفائ�س من مقتنيات كبرة احلجم.
يــروي :لــدي  2000كتــاب قدمي يف موا�ســيع خمتلفة،
وجمالت نادرة ،وق�ســ�س اأطفال قدمية ،وكتب (را�س
رو�س) الأ�ســلية خلليل ال�سكاكيني ،وجمعت منذ اأكر
مــن ربع قرن ق�سا�ســات مــن �ســحيفة القد�س وجملة
البيادر ال�سيا�سي ،واأول وثيقة احتفظت بها عقد زواج
جدي (العرميط) وجدتي (�ســعاد) عــام  ،1905وكان
غر�سا تركياً (ولي�س ً
مهرها ً 50
قر�سا) ،ثم اأ�سفت عقود
زواج والــدي ،واإخوتــي ،واأولدي ،وخ�س�ســت مكاناً
�ساغر ًا لعقود اأحفادي.

خم�سة اأزمنة

يقــف ظاهر بوجه املبت�ســم دائمًــا بزيــه التقليدي على
مقربة من �ســناديق خ�ســبية �ســنعها بنف�سه للتخل�س
من �سيق منزله ،ويقول اإنه يحتاج اإىل  3000مر مربع
لعر�س مقتنياته التــي ُتلخ�س حقب الدولة العثمانية،
والحتــالل الريطــاين ،والعهــد الأردين ،والحتــالل
الإ�سرائيلي ،وال�سلطة الوطنية.
يوا�ســل :من يدخل بيتي ي�ســتطيع اأن يعود بالزمن مئة
عــام اإىل الــوراء ،في�ســاهد اأدوات �ســارت يف خــر كان،
كالرميو�س الأخر�س ،ولوك�س الكاز ،وطواحني القهوة
القدمية ،واملكوى الذي يعمل باحلطب ،و�ساعات عمرها
اأكر من ن�سف قرن ،ودربكة (اأداة مو�سيقية) م�سنوعة
مــن نبات القرع ونحا�ســيات وفخاريــات عديدة ،ومدق
حجــري ل�ســناعة الزيتــون و�ســكاكني نــادرة ،واأدوات
زراعيــة ل يعرفهــا اأبنــاء اليــوم ،واأزيــاء عديــدة .ومل

اأجمع اإل ما كان ي�ســتطيع غالبية النا�س تداوله ،واأعجز
عــن �ســراء مقتنيــات العائــالت الإقطاعيــة والطبقــات
الرجوازية .وممــا يختزنه بيت املربــي املتقاعد ،الذي
عمل يف التدري�س والإ�ســراف الربــوي  30عاماً ،اأدوات
كاملة بو�سعها بناء ديكور لفيلم فل�سطيني يوثق احلياة
قبــل قــرن بــكل التفا�ســيل واملالب�ــس والأدوات للمنزل
واملطبخ واحلرفيني واملدار�س.

ثروة

يفيــد :لدي ع�ســرات الآلف من بع�س القطع ال�ســغرة
كاأزرار املالب�ــس ،واملئــات مــن الأدوات اخل�ســبية
والزجاجية والنحا�ســية ،الع�سرات من الثياب املطرزة
للرجــال والن�ســاء ،وعندي "�ســرطلية" (لبا�ــس اأبي�س
خمطط بالأ�سود) وهي قطعة نادرة وعزيزة على قلبي،
ونقود قدمية ،ومتحفي هو كل ثروتي التي اأعتز بها.
ينحــاز ظاهر قلي ًال لأر�ســيفه الإعالمي والربوي ،ففيه
مذياع خ�سبي يعمل بامل�ســابيح القدمية ،واأ�سطوانات
مو�ســيقية نــادرة بــاآلت عر�ســها ،واأجهــزة ت�ســوير
فوتوغرافيــة قدميــة ،وو�ســائل تعليميــة جتاوزهــا
الزمــن ،ووثائق تربوية منذ عقود ،وق�ســ�س ،وكتب،
من�ســورات �ســياحية ،وحكايات لل�ســهداء ،ور�ســائل،
و�سهادات مدر�سية عتيقة ،وغرها.
اخلم�سني ظاهر بني مقتنياته.

و�سف وطرائف

من الوثائق غر املاألوفة يف اأر�سيف ظاهر ،تقارير كتبها
م�ســرفون تربويون عــام  ،1944عن زيارة ملدر�ســة يف
قرية باقة ال�ســرقية ق�ســاء طولكرم ي�ســف فيها معدو
التقرير البلدة وجغرافيتها (بخطوط العر�س والطول)
وتاريخها واآثارها وم�ســاحتها و�سكانها ،ثم ياأتون على
ذكــر ترتيب طلبة ال�ســف ،وقــدرات كل واحد منهم يف
القراءة والكتابة .يقول :كان امل�ســرفون قدميا يقيمون
الطلبــة اأمــا اليــوم فاملعلم هــو الذي يجــري اختباره،
وعادة ي�ســع امل�سرفون مالحظات �ســكلية ل عالقة لها
باملعلــم .وممــا ت�ســيفه وثائــق ظاهر ،كتاب مــن مدير
ا�ســتكى للحكومــة ا�ســتخدام الهاتف مــن معلم لغر�س
�سخ�ســي ،وطلــب اأحد املربني رخ�ســة حيازة �ســالح
خ�ســية على نف�ســه من ثــاأر لعائلــة اأخرى ،وعري�ســة
تطالب بعــدم نقل معلــم لقدراته .اأما الطلــب الغريب،
في�ســجل اأحد املعلمني من قرى جنني احتجاجً ا لوزارة
املعــارف علــى عدم �ســمله بتوزيــع قما�ــس (الفانيال)،
فيلتم�س طالباً حقه منها اأ�سوة مبدر�سي املدينة.
ودر�ــس ظاهر الكيميــاء يف اجلامعة الأردنيــة ،لكنه مل
يعمل بها اأو يعلمها ،وهو اأب ل�ستة اأبناء وبنت واحدة
وثالثة اأحفــاد ،واأنفق منذ عــام  1980وحتى اليوم ما
يعــادل ن�ســف راتبــه (نحــو  50األف دولر) يف �ســراء
مقتنيــات قدميــة ،ونقلها ،وتبديل بع�ســها ،و�ســيانة
البع�س الآخر ،ومالحقة اجلديد الذي يفت�س عنه.

من املتحف الفل�سطيني*

تابوت!

ينهــي� :ســنعت تابو ًتــا خ�ســبياً بطــول ثالثــة اأمتــار،
وو�ســعته يف �ســالة منــزيل ،واأدفن فيه وثائقــي القدمية
والنــادرة ،التــي ل اأجــد مكا ًنا لعر�ســها ب�ســكل يليق بها
وي�ســونها من التلــف ،وحاولت توجيه ر�ســالة احتجاج
للجهات امل�ســوؤولة على غياب الهتمام براثنا ،فلو كنت
يف مــكان ثان بالدنيــا ،ل�ســجعتني احلكومــات ،ولطرقت
بابي ،لأن من ل يحافظ على ما�سيه �سيخ�سر حا�سره.
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