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ق�صة من اخليال
قرر �شعبنا معاقبة ال�سيا�سيني� ،أولئك الذين مل ينجزوا ولو قلي ًال مما وعدوا .قالوا فز ّلوا ،وجادلوا فرتاجعوا ،وفاو�ضوا فف�ضوا ما بحجرنا
من كل �شيء .وعليه ،قرر ال�شعب ت�أديبهم بطريقة تربوية ،عل الأمر ي�صوب احلال.
قالت �إحدى احلكيمات :الإقامة اجلربية دواء جمرب.
�أين؟ .قال �سيا�سي مقتنع باحلاجة �إىل عمل �شيء ما.
قالت :يف ح�ضانة حفيدي.
و�أو�ضح��ت فكرته��ا� :أرى �أطفالنا يفاو�ضون با�ستماتة ،ويح�صلون على ما يرغبون فيه .فلعل �إقامة ال�سيا�سيني مع الأطفال تعلمهم ،ليعودوا بعد ذلك
مفاو�ضني م�ست�أ�سدين كما �أطفالنا؛ يغارون على �أ�شيائهم ،ويحتفظون بها ،وي�سعون �إىل املزيد ..وال ي�ست�سلمون ،وال ي�ضحك الآخر عليهم بـ «الزاكي».
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الر�سائل املزعجة على في�سبوك..
ال خفة دم وال يحزنون

ه������ل ت�������ض���ي���ع م����ك����ا�����س����ب �����ص����م����ود غ��������زة يف امل�����ف�����او������ض�����ات واالن�����ق�����������س�����ام؟
رحمة حجة
بع��د �أن و�ضعت احلرب على غزة �أوزارها ،واحتفل الفل�سطيني��ون بال�صمود املذهل للمقاومة؛
وغ��ادر الوفدان الفل�سطيني والإ�سرائيلي القاه��رة؛ برزت تخوفات من ت�ضييع مكا�سب املعركة
امليداني��ة ،يف املفاو�ضات ،التي تعني �إ�سرائيل ًّي��ا املماطلة والت�سويف ،وقد تزامن ذلك مع عودة
الرتا�شق الإعالمي بني فتح وحما�س �سريته الأوىل ،ما ي�ضع امل�صاحلة يف مهب الريح.
بع��د  51يو ًما م��ن العدوان ،عادت طائرات االحتالل �إىل مهابطه��ا ،ونزلت �صواريخ املقاومة �إىل
خمابئه��ا ،و�أعلن وقف �إطالق الن��ار حتى مدة �أق�صاها �شهر ،للتفاو�ض غ�ير املبا�شر يف القاهرة
عل��ى حتقيق املطال��ب الفل�سطينية .وخالل �أ�سبوعني� ،سينتهي ه��ذا ال�شهر ،و�ستكون اخليارات
التمديد �شه ًرا �آخر� ،أو توقيع اتفاق� ،أو العودة �إىل امليدان.
ولئن كان املطلب الأ�سا�سي لكل فل�سطيني هو �إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة امل�ستقلة ،فقد طرح
الوف��د الفل�سطيني املوحد مطالب ال تراج��ع عنها الكتمال الن�صر� ،أهمها الإفراج عمن اعتقلوا يف
ال�ضفة عقب خطف امل�ستوطنني الثالثة ،والإفراج عن الدفعة الرابعة من �أ�سرى ما قبل �أو�سلو،
وبن��اء ميناء غ��زة ،و�إع��ادة �إعمار املط��ار ،ورفع احل�صار ع��ن قطاع غزة ،مب��ا ي�سمح بدخول
الب�ضائع والرواتب.
«احل��ال» ا�ستطلعت �آراء مراقبني حول «املفاو�ض��ات» احلالية ،والفرق بينها وبني املفاو�ضات
الت��ي انطلقت بني منظمة التحرير و�إ�سرائيل قبل ع�شرين عا ًم��ا ،واتخذتها �إ�سرائيل غطاء لنهب
الأر�ض وتو�سيع اال�ستيطان وبناء اجلدار.
تق��ول النائ��ب وع�ضو املكتب ال�سيا�س��ي يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سط�ين ،خالدة جرار� ،إن
«اختال ًف��ا جوهر ًّيا بني مفاو�ض��ات منفردة ومبا�شرة ،وبني وفد فل�سطين��ي موحد هدفه حتقيق
�ش��روط املقاوم��ة بالتزامن مع وجود مقاومة على الأر�ض» ،يف �إ�شارة �إىل مرحلة جديدة يف ملف
التفاو�ض الفل�سطيني تختلف عن �سابقاتها التي بد�أت منذ �أكرث من  20عا ًما.
لكن ج ّرار ال ترى �إمكانية احلديث يف الوقت احلايل عن «حتقق �أو عدم حتقق �أهداف املقاومة»،
م�ضيف ًة لـ «احلال»« :املقاومة يف امليدان فر�ضت �شروطها و�أحدثت نوعً ا من توازن الردع».
ويتف��ق املحل��ل ال�سيا�سي عالء الرمي��اوي مع ر�أي جرار ح��ول «االختالف اجلوه��ري» ،عاز ًيا
الأم��ر لأ�سباب عدة ،منها �أن كل الطي��ف الفل�سطيني �شارك يف هذه املفاو�ضات ،من �أق�صى ميينه
�إىل �أق�ص��ى ي�س��اره ،كما �أن �آلية التفاو�ض خمتلفة ،والوف��د الفل�سطيني يفاو�ض على ا�شرتاطات
املقاومة ،وهناك الآن زمن تفاو�ضي ،بينما كانت �إ�سرائيل يف ال�سابق تدير عملية تفاو�ضية دون
زمن حمدد� ،أي �أن هناك �إجنا ًزا حمددًا و�أهدا ًفا وا�ضحة.
وق��ال الرمي��اوي لـ «احل��ال»� ،إن �أ�سبا ًب��ا �أخرى ت�ؤث��ر ب�شكل «�سلب��ي» على عملي��ة التفاو�ض،
مو�ضحا
منه��ا م��ا �سماها «خطة  ،»1+4وه��ي «�آلية جتميع الفرق��اء يف كفة �ضد فريق وحي��د»،
ً
�أن «الف�صائ��ل امل�شاركة يف التفاو���ض ،با�ستثناء اجلهاد الإ�سالمي ،ت�ضغط على حما�س من �أجل
التن��ازل عن بع�ض مطالبه��ا ،وال ت�ضغط على اجلانب امل�صري ،الذي يق��ود الو�ساطة ،كي تظل
حما���س حتت احل�صار وتبقى �ضمن منظومة ال�سيطرة امل�صرية ،وهو ما ترى فيه فتح م�صلحة
لها».
«اللي ما بطلع مع العرو�س ما بلحقها»
�أ�ست��اذ العل��وم ال�سيا�سية يف جامعة النجاح الوطنية عبد ال�ستار قا�سم ،له ر�أي �آخر� ،إذ يرى �أن
م�ست��وى الأداء ال�سيا�س��ي يف مفاو�ضات التهدئة «كان �أدنى بكث�ير من م�ستوى الأداء الع�سكري
خ�صو�صا
يف غزة ،والدليل على ذلك �أن ما ح�صل عليه الفل�سطينيون كان �أقل بكثري من املطالب،
ً
بع��د ت�أجيل بع�ض الق�ضاي��ا ،والت�أجيل بالن�سبة لإ�سرائيل يعني عدم العمل ،و(اللي ما بطلع مع
العرو���س ما بلحقها) كما يقول املث��ل ال�شعبي ،كما يوجد غمو�ض يف بع�ض العبارات الواردة يف
ن�ص االتفاق».
حت�س��ن يف �أداء الوفد
ح��دوث
قا�سم
ي�ستبعد
التفاو���ض،
م��ن
القادمة
للمرحل��ة
توقعات��ه
وع��ن
ّ
الفل�سطين��ي خا�صة �أن��ه «وفد ف�صائلي» ،وكان الأجدى بر�أي��ه �أن يت�ألف من «خرباء يف القانون
الدويل والعالقات الدولية وال�سيا�سة واالقت�صاد».
القي��ادي يف حرك��ة فتح ،وع�ضو املجل�س املرك��زي ملنظمة التحرير الفل�سطيني��ة ،نبيل عمرو ،يرى
�أن م��ا نت��ج عن املرحل��ة الأوىل من مفاو�ضات التهدئ��ة يف القاهرة جمرد «اتف��اق �أويل لوقف �إطالق
مو�ضح��ا« :ميكن �أن تكون وقع��ت خ�سائر يف اجلان��ب الإ�سرائيلي وف�شلت
الن��ار ولي���س �إجنا ًزا»،
ً
�ص13
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ك�شف ح�ساب
عارف حجاوي
 بعد �ألفي �شهيد ،هل نخدع �أنف�سنا ونقول انت�صرنا؟• م��ا ر�أي��ك �أن تل��وم �إ�سرائيل عل��ى وح�شيتها بدل �أن
تلوم ال�ضحية؟
 جاءتك��م فر�ص��ة لوق��ف الن��ار يف منت�ص��ف الطريق..ورف�ضتموها!
• فر�صة مهينة من طرف عربي ي�ساهم يف خنق القطاع..
فر�صة جتعل يد املقاومة هي ال�سفلى.
 انظ��ر �إىل امل�ستقبل ،حتى لو جنح��ت حما�س وحكمتكل الكي��ان الفل�سطين��ي كائ ًن��ا م��ا كان ،ف�ستظ��ل ق��وة
�إق�صائية ،وب�صراحة ..رجعية.
• مواف��ق .فه��ي يف ه��ذا متام��اً مث��ل فت��ح� ،إق�صائي��ة
ورجعي��ة .انك�ش الفتح��اوي نك�شة �صغ�يرة و�سريجع
ب��ك �إىل �أجم��اد بريوت الت��ي كان فيه��ا مقاومً��ا وخ�سر،
يعي�شون يف املا�ضي.
 كان��ت فتح تقاوم ،و�أري��ق دم فل�سطيني كثري يف عمانوبريوت ،ث��م �أخذت ًّ
خطا �سيا�سيًّا ،مل��اذا يجب علينا �أن
نعيد الكرة؟
• املقاوم��ة عل��ى �أر�ض الغري تختلف عن املقاومة على
�أر�ض الوطن.
 النتيج��ة واح��دة� :إزه��اق �أرواح ،واملك�س��ب يف حالوجوده �أ�ص ًال �سيكون �سيا�سيًّا.
• ال تن���س �أن حما���س مل تق��اوم وحده��ا ،ب��ل معه��ا كل
الف�صائل املوجودة.
 الن��ار من حما�س وقرار وقفه��ا من حما�س ،و�إذا خرج�أحد عن ذلك ،فبقرار من طهران.
• على ر�سلك ،تخاطبني وك�أنني حم�ساوي!
 و�أنت تخاطبني كفتحاوي!• �إن كنا كذلك وبيننا هذا اخلالف ،فكيف يكون احلال
بني فتحاوي وحم�ساوي؟
 اللق��اء ممك��ن بينن��ا ،و�أعتق��د �أن��ه ممك��ن ب�ين فت��حوحما�س.
• حلظة ..من منا الفتحاوي ومن احلم�ساوي؟ �أها� ..أنا
احلم�ساوي.
 و�أنا الفتحاوي ..تف�ضل.• يزي��د ف�ضل��ك� ..إذا كان اللقاء ممك ًن��ا بيننا ،فال بد �أن
يكون ممك ًنا بني القادة!
 تق�صد امل�صاحلة؟ ولكن حما�س عر�ض عليها �أبو مازناالنتخابات ،ورف�ضت بعناد.
• هل يجر�ؤ على انتخابات الآن؟ �أكيد ال�ضفة �ستنتخب
حما�س.
 وغزة �ستنتخب فتح� ،أراهنك.• امل�شكل��ة �أن القرار ال�سيا�سي احلقيقي بيد املنظمة ال
ال�سلطة .ونحن نريد �أو ًال متثي ًال يف املنظمة.
 لو توفر ح�س��ن النوايا عند حما�س ،لقبلت ب�أي متثيليف املنظم��ة ،وبعد ذل��ك يفرجها اهلل ..ولكنن��ي �أقول لك:
برناجمها اخلفي يرف�ض عملية ال�سالم..
• �أنت مقتنع بوجود عملية �سالم �أ�ص ًال؟
 ي��ا �سيدي ،توجد عملية �سخ��ام ،ولكنها حتفظ للنا�س�أرواحهم.
• ل��و متت م�صاحلة على �صعيد �سلطة ومنظمة ،لفقدت
ال�ضف��ة التموي��ل ،والروات��ب ..و�ستك��ون االنتفا�ض��ة
القادمة انتفا�ضة موظفني على �سلطتهم.
 متامً��ا مثلما �سيحدث يف غزة عندما تنقطع التمويالتاخلارجية.
• ب�صراح��ة� ،أنت��م يف ال�ضفة ت�أكلون خب��ز الدعم مقابل
الأر�ض التي ي�سحبونها من حتت �أقدامكم.
 و�أنت��م يف غ��زة ت�أكل��ون خب��ز الدع��م مقاب��ل القرابنيالب�شرية.
• يف زمن عرفات ،كان يوجد م�صاحلة ،وكان يوجد دعم
خارجي.
 الآن يوجد دعمان خارجيان.• رمبا ..للطرفني م�صلحة يف عدم امل�صاحلة.
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عندما ت�صبح ممار�سة طقو�س املوت تر ًفا

امل����ه����م����ة امل���������س����ت����ح����ي����ل����ة� ..أن ت�����ك�����وين ام��������������ر�أة وق��������ت احل������رب
�سامية الزبيدي
يف م�ساح��ة ال تزي��د عل��ى املرتين املربع�ين ،وقفت تغري��د �أبو العطا
وبناتها الأربع ،تظللهن �أغطية ن�صبها زوجها م�ستندًا �إىل حائط ق�سم
الباطنة يف جممع ال�شفاء الطبي مبدينة غزة.
ف��رت تغري��د ( 40عامًا) وبناتها و�أبنا�ؤه��ا الثالثة من �شبح املوت يف
ح��ي ال�شجاعية الذي تعر�ض ملج��رزة ب�شعة ا�ست�شهد فيها قرابة 70
مواط ًن��ا يف  19م��ن متوز املا�ض��ي؛ وو�صلت وعائلته��ا �إىل م�ست�شفى
ال�شف��اء ،م��ع �آالف النازح�ين الآخرين ،الذين مل يج��دوا لهم مت�سعًا
يف مراك��ز الإي��واء الت��ي امت�ل�أت عن �آخره��ا بالنازحني م��ن خمتلف
املناطق.
ومن��ذ ذلك الوقت ،باتت تغري��د وعائلتها ليله��ا ،و�أم�ضت نهارها ،يف
ظروف «ال�إن�سانية» و «غري حمتملة».
«من�ض��ي طوال النه��ار بكامل مالب�سنا يف هذا احل��ر ال�شديد ،فيما �أنا
وبنات��ي يف ه��ذه امل�ساحة ال�صغرية ،وينام زوج��ي و�أوالدي الذكور
يف العراء» .تقول تغريد.
وت�ضي��ف« :خرجن��ا م��ن منازلن��ا مبالب�سن��ا ،وبف�ض��ل �أه��ل اخل�ير
الذي��ن تربعوا لنا ببع���ض الفر�ش��ات واملالب�س ،من�ض��ي �أيامنا هنا،
لك��ن احلي��اة �صعبة ج��دًّا ،وال يبدو �أنه��ا �ستغدو �أف�ض��ل يف القريب
العاجل».
�أم��ا ابنتها �إ�س��راء ( 17عامًا) ،فتقول« :هنا ال حي��اة؛ املياه ماحلة،
واحلمام��ات قذرة ،ولي�س عن��دي مالب�س� ،أن��ام و�أ�صحو يف مالب�سي
هذه ..ال راحة باملرة».
يف احل��رب الت��ي و�ضع��ت �أوزارها قبل �أي��ام ،خملف��ة �آالف ال�شهداء
واجلرحى والدمار ،ومن ب�ين ال�شهداء قرابة  250امر�أة؛ انخرطت
امل��ر�أة الفل�سطينية كعادتها يف الفعل ورد الفعل ،فقاومت ب�صمودها،
وعمله��ا ال��د�ؤوب داخ��ل �أ�سرته��ا لتوف�ير احتياجاته��م وتطبي��ب
جراحه��م ،وخارجها مبمار�سة عملها يف املحاف��ل املختلفة ،يف الطب،
كما ال�صحافة ،يف القانون كما الأمن.
وق��د فقدت مئات الأ�س��ر عمودها الفقري با�ست�شه��اد الأم �أو الزوجة
�أو الأخت ،فيما �أ�صيب��ت مئات �أخريات بت�شوهات �أو برت �أطراف �أو
حروق� ،ستحرمهن من ا�ستكمال حياتهن الطبيعية.
زكية :عندما ننتظر �أقاربنا �شهداء
زكي��ة� ،شاب��ة فل�سطيني��ة تعم��ل يف ق�س��م اال�ستقبال مبجم��ع ال�شفاء
الطب��ي الرئي�س يف القط��اع ،ورغم عملها يف امل��كان نف�سه �إبان عدوان
عام � ،2012إال �أنها ت�ؤكد �أنها مل ت�شهد مثل هذا العدوان وجرائمه.
تق��ول« :الإ�صابات كث�يرة ،وثمة جم��ازر؛ عائالت ب�أكمله��ا �أبيدت،
وت�شوه��ات كبرية يف اجلث��ث ،عالوة على �أن ثالث��ة �أرباع امل�صابني
الذي��ن ر�أيته��م م�صاب��ون بب�تر يف �أطرافه��م �أو ج��روح خط�يرة يف
ر�ؤو�سهم».
وم��ن �أك�ثر امل�شاهد �صعوبة ،تق��ول زكية« :انهارت ام��ر�أة من فرط
جزعه��ا وحريته��ا ،و�أخذت تبك��ي وت�صرخ :ه��ل تغ��ادر امل�ست�شفى
لتودع ابنتها ال�شهي��دة� ،أم تلزم غرفة العمليات اجلراحية يف انتظار
ابنتها امل�صابة بجروح خطرية؟».
وت�ضي��ف زكية« :كلما دوت �صافرات �سيارات الإ�سعاف املقرتبة من
ق�س��م اال�ستقبال� ،أجزع ً
خوفا من �أن حتمل يل �أحد �أقاربي �أو �أحبائي
�شهيدًا �أو م�صابًا».
وت�ستذك��ر زكية كي��ف فوجئ امل�سعف خليل اليازج��ي با�ست�شهاد كل
عائلته يف ق�صف ط��ال منزلهم ،ليبقى هو يتجرع ح�سرتهم وخ�سارته
الفادحة وحده.
فتحية� :إ�صرار على احلياة رغم الب�ؤ�س
فتحي��ة ادباري ( 45عامًا) التي جنت وعائلتها املكونة من �أحد ع�شر
روحً ��ا ب�أعجوب��ة كما تق��ول ،مل ت�ستكن لواقعها اجلدي��د املزري بعد
جلوئها لإحدى مدار�س «�أونروا» يف خميم رفح.
فبع��د �أن فرت فتحي��ة و�أوالدها وزوجها و�أ�شق��ا�ؤه و�أوالدهم الذين
يف��وق عدده��م الأربع�ين قرية ال�شوك��ة �شرق حمافظ��ة رفح جنوب
قطاع غزة ،رف�ضت اال�ست�سالم وانتظار من ي�ساعدهم.
تقول فتحية« :خرجنا من منازلنا حتت �شظايا القذائف ،وو�صلنا �أنا
و�أطفايل حفاة ،ال منتلك �إال ما نرتدي من مالب�س».
ويف املدر�سة التي و�صلت �إليها فتحية مع �آالف النازحني من منازلهم
املدم��رة ،حاولت اال�ستعا�ضة ع��ن ات�ساع منزلها بربع �صف مدر�سي
خ�ص���ص لها ولثالث عائالت �أخ��رى ،يف حماولة ال�ستيع��اب الأعداد
املتزاي��دة من النازحني التي و�صلت �إىل �أكرث من � 300ألف فل�سطيني

يف خميمات ومدن القطاع ال�صغري.
وعكف��ت فتحي��ة ،الناجية من امل��وت والدمار ،عل��ى التكيف مع واقع
احلي��اة امل�شرتك��ة يف ظل غي��اب اخل�صو�صي��ة واحلي��اة الطبيعية،
ف�شكلت فري ًقا من �سبع ن�ساء لتح�سني �شروط اللجوء اجلديدة .وعمل
الفري��ق على توعي��ة الن�ساء من املخاطر البيئي��ة وال�صحية املحدقة
به��م يف ظل االكتظاظ واحل��رارة ال�شديدة وغي��اب متطلبات ال�صحة
والنظافة العامة.
وجدان :كيف �أحمي �أبنائي خالل الق�صف؟
ولوج��دان �أب��و �شمال��ة ( 34عامً��ا) و�ض��ع خا�ص ،فهذا ه��و العدوان
الأول ال��ذي تعاي�ش��ه و�أوالده��ا الثالثة مرمي (� 6أع��وام) ،ورامي (4
�أع��وام) ،وح�س��ن (عام��ان) بعد عودتهم م��ن �أملاني��ا ب�صحبة زوجها
للعي�ش يف خان يون�س جنوب قطاع غزة.
وت��رى وج��دان �أن �أ�صعب مهمة ميك��ن �أن ت�ضطلع بها ام��ر�أة هي �أن
تك��ون �أمًّ��ا حتت احل��رب .فمع ب��دء احلرب ،توال��ت �أ�سئل��ة �أطفالها
عم��ا يحدث ،وعما �إذا كان��وا �سيقتلون؟ �أ�سئلة زلزل��ت كيان وجدان،
ودفعته��ا للتعب�ير عنه��ا يف مقالة مطول��ة ن�شرتها �صحيف��ة وا�شنطن
بو�ست الأمريكية باللغة االجنليزية التي جتيدها.
«كن��ت كاملجنون��ة؛ �أحيا ًن��ا �أ�ض��ع �أوالدي يف غرف��ة واح��دة حت��ت
حمايت��ي ،و�أن��ا ال �أعرف ما ه��ي احلماية التي ميك��ن �أن �أقدمها لهم يف
مواجه��ة �صاروخ � F16أو قذيفة دبابة ،و�أحيا ًنا كنت �أحملهم بعد �أن
ي�ستغرق��وا يف النوم و�أفرق كل واح��د منهم يف زاوية من زوايا املنزل
التي �أتوقع �أنها قد تكون �أكرث �أم ًنا من غريها و�أنا �أفكر �أنه لو ال �سمح
اهلل خ�سرت �أحدًا منهم� ،أحافظ على حياة الآخر”.
وت�ستغ��رق وجدان التفكري بحال “امر�أة تبحث عن جثمان زوجها �أو
ابنه��ا �أو �أخيه��ا �أو �أبيها لأيام حتت الأنقا���ض ،وب�أخرى تنتظر خربًا
عن زوجها �أو منه”.
وت�ضي��ف�“ :أرى وج��وه الن�س��اء ح��ويل كل ي��وم يك�برن ع�ش��رات
ال�سن��وات ،وحت��ى طقو�س امل��وت ترف مل نع��د ن�ستطي��ع ممار�سته،
فقبل��ة الوداع حجبتها كمامة ،وغ��اب احل�ضن الأخري بعد �أن حتللت
جث��ث كث�ير م��ن الأحب��ة �أو تقطع��ت �أ�ش�لاء� ،أو تفحم��ت م��ن حم��م
ال�صواريخ والقذائف ،وانبعثت منها روائح املوت الكريهة”.
�سو�سن :ازدياد الوالدات املبكرة والإجها�ض
الدكتورة �سو�سن حماد ،م�س�ؤولة دائرة �صحة املر�أة بوزارة ال�صحة
ت�صف �أو�ضاع امل��ر�أة الفل�سطينية يف احلرب بالكارثية .وتلفت �إىل �أن
عي��ادات وم�ست�شفي��ات ال��وزارة حر�صت عل��ى اال�ستم��رار يف تقدمي
خدماته��ا الطبي��ة للن�س��اء واحلوامل رغ��م ق�صف طائ��رات االحتالل
ومدفعيتها لعدد من املراكز وامل�ست�شفيات يف القطاع.
وم��ن �أ�صل  27مركز رعاية �صحية للمر�أة ،ظل  12مرك ًزا فقط م�ؤه ًال

لتقدمي خدمات رعاية احلوامل وتنظيم اال�سرة.
وتعت�بر د� .سو�سن �أن متابعة احلوامل �أو تنظيم الأ�سرة مهمة طبية
�ضروري��ة ال ميك��ن �إيقافه��ا حتى زم��ن احلرب ،الأمر ال��ذي ميكن �أن
يهدد �صحة املر�أة وي�سبب لها م�ضاعفات �صحية خطرية.
ونوهت �إىل �أنه من املعروف �أن حال اال�ضطراب النف�سي التي ت�سببها
احلرب تخلق ا�ضطراب��ات يف الهرمونات لدى املر�أة ،وهو ما يت�سبب
يف ارتفاع معدالت الإجها�ض ،والوالدات املبكرة ،والنزيف ،وانقطاع
الدورة ال�شهرية وغريها.
ورغ��م ع��دم وج��ود �إح�ص��اءات دقيق��ة بع��د ل��دى ال��وزارة� ،إال �أن
حم��اد �أق��رت �أن هن��اك زي��ادة ملحوظة يف �أع��داد ال��والدات املبكرة،
والإجها�ض.
يذك��ر �أن متو�س��ط عدد الوالدات يف م�ست�شف��ى ال�شفاء وحده يف الأيام
الطبيعي��ة يرتاوح ب�ين  70-50حالة والدة ،ما يعن��ي �أن هناك على
الأق��ل � 1500إىل  2100طف��ل ول��دوا يف حمافظ��ة غزة حت��ت الق�صف
والدمار.
وتق��ول د .حماد �إن ال�ضغط الذي ت�شهده امل�ست�شفيات نتيجة الأعداد
الكب�يرة م��ن امل�صاب�ين واجلرح��ى ا�ضطر الأطق��م الطبي��ة لت�سريح
الوال��دات يف �ش��كل طبيعي بع��د �ساعة م��ن الوالدة ،رغ��م �أن معايري
ال�سالم��ة تقت�ض��ي مكوثه��ا يف امل�ست�شف��ى ل�س��ت �ساعات عل��ى الأقل،
وت�سري��ح الوال��دات قي�صريًّا بع��د � 12ساعة ،رغ��م �أن مكوثها � 6أيام
على الأقل يف امل�شفى مهم ل�صحتها و�صحة طفلها.
ولفتت د .حم��اد �إىل خطر �آخر يحدق بالن�ساء والأطفال الذين نزحوا
�إىل املدار���س وامل�ست�شفيات واحلدائ��ق العامة �أو �إىل منازل وحمال ال
تتوف��ر فيه��ا �شروط ال�سك��ن ال�صحية ،ويتمثل هذا اخلط��ر يف انت�شار
الأوبئة والأمرا�ض.
هبة :ظواهر �سلبية بعد احلرب
وق��درت وزارة الأ�شغ��ال العامة والإ�سكان عدد املن��ازل املدمرة كليًّا
بح��وايل � 12ألف وح��دة �سكنية ،واملدمرة يف �ش��كل جزئي بحوايل 32
�ألف وحدة �أخرى.
وب��دت هبة الزيان ،ممثلة �صن��دوق الأمم املتحدة للمر�أة ،مهمومة يف
كيفية �ضمان متثيل عادل للن�ساء يف جلان الإغاثة وخططها وبراجمها،
خ�صو�ص��ا �أنها ت�سته��دف النازح�ين واملت�ضرري��ن وامل�صابني الذين
ً
تقدر الأطراف املختلفة �أن جلهم من الن�ساء والأطفال.
وتقول« :نحن ال نقدم خدمات مبا�شرة للن�ساء ،بل نعمل على حت�سني
�ش��روط الدعم الإن�ساين املقدم من قبل �شركائن��ا يف �شكل ي�ضمن تلبية
احتياجات الن�ساء».
وتق��در الزيان حج��م الكارثة وقلة امل��وارد� ،إال �أنها ت�صر على
�أن تق��دمي الدعم النف�سي واالجتماع��ي عن�صر مهم جدًّا للتقليل
من تداعياتها.
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ال���ب���ط���ال���ة يف �أو������س�����اط خ���ري���ج���ي اجل�����ام�����ع�����ات���� ..س���ارق���ة ال���ف���رح���ة ال���ك���ب�ي�رة
حنني فايز *
فرح��ة كب�يرة تك��ون ل��دى خريج��ي الإع�لام
�أو باق��ي التخ�ص�ص��ات يف خمتل��ف جامع��ات
الوطن ،كل منه��م لب�س ثوب التخ��رج مت�أل ًقا،
ولب���س قبعة التخرج� ،ضح��ك كثريًا ،و�أخذت
ل��ه �صور الذكريات بق�ص��د وبعفوية ،وح�صل
عل��ى الته��اين م��ن كل العائل��ة والأ�صدق��اء،
لكن هذه احلفل��ة ال�صاخبة تنته��ي ب�صاحبها
وحيدًا يف عزلة البطالة.
يب��د�أ اخلري��ج بالبح��ث ع��ن عم��ل يف جم��ال
تخ�ص�ص��ه ،كم��ا ه��و الو�ض��ع الطبيع��ي ،وال
ي�ترك م�ؤ�س�س��ة �إال ويط��رق �أبوابه��ا ب�شغف،
وبع��د نهار طويل ،يع��ود �إىل البيت وهو مثقل
بالكثري من الوعود ،و�إىل ال�سراب تتطاير.
تقول �آي��ة ال�ساي�س خريجة عل��م االجتماع يف
جامعة بريزيت« :منذ �أن تخرجت و�أنا �أبحث
عن عم��ل ،ولكن للأ�س��ف ،دائمًا هن��اك عوائق
متنعن��ي ،و�أه��م عائ��ق ه��و قل��ة الوظائف يف
جم��ال تخ�ص�صي ،ما ا�ضطرين فيم��ا بعد ،لأن
�أق��دم لوظيف��ة �أق��ل من طموح��ي كث�يرًا ،ف�أنا
بحاج��ة �إىل �أن �أعتمد عل��ى نف�سي ،و�أقوي من
�شخ�صيتي».
قلة امل�ؤ�س�سات ..و�إجراءات �أخرى
امل�شكلة لي�ست يف تخ�ص�ص بعينه ،بل بكافة
التخ�ص�صات ،فامل�ؤ�س�سات التي قد حتت�ضن
اخلري��ج اجلديد قليل��ة ج��دًّا ،و�إن وجدت،
فطلباته��ا مرهق��ة ج��دًّا ،ك�سن��وات اخلربة
مث ًال .هذه عقدة تعاين منها كافة امل�ؤ�س�سات،
وم��ع الوق��ت ،ت�صب��ح عق��دة م�ضحكة لدى
اخلري��ج ،فم��ع تك��رار املوقف وتك��رار هذا
الطلب من اخلريج ،ي�صري واعيًا بالأجوبة،

مالك الرفاعي

ل�ؤي رزمة

فاخلري��ج ال ميلك خربة بع��د� ،إمنا ميلك طاقة
لب��ذل كل جمه��ود ،ولك��ن ال �أح��د يق��در ه��ذه
الدافعية.
يقول ل���ؤي رزمة ،خري��ج ال�صحاف��ة والإعالم
من الكلي��ة الع�صرية :من ال�صعب العثور على
العم��ل يف فل�سطني دون جد وتع��ب ،وبوا�سطة
قوي��ة .وي�ضيف�« :أنا ال �أعمل ،لي�س ب�سبب قلة
خربت��ي يف املج��ال ،وال ل�ضع��ف يف �شخ�ص��ي،
و�إمن��ا لقلة امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية املوجودة يف
البل��د ،كما �أن��ه وال توج��د م�ؤ�س�س��ات �إعالمية
ت�ستوع��ب الكم الهائل م��ن اخلريجني اجلدد يف
ال�صحافة».
امل�شكل��ة مل تع��د تقت�ص��ر عل��ى اخلريج�ين
وتخ�ص�صاته��م ،وال امل�ؤ�س�س��ات وقلته��ا ،ب��ل
امل�شكل��ة ب��ـ «خمرج��ات التعليم» .تق��ول م�س�ؤولة
الت�شغي��ل يف وزارة العمل ،عب�ير �أبو ح�سن :هناك
ع��دم توافق بني خمرجات التعلي��م و�سوق العمل،
فع��دم االن�سجام بني التعلي��م وفر�ص العمل يخلق
البطال��ة .وت�ؤك��د �أبو ح�سن �أن هن��اك م�ؤ�س�سات يف
البل��د ،ولكنه��ا م�شاري��ع �صغرية ،وال حتت��اج �إىل
موظفني كرث.

اياد جاد اهلل
االنتماء ال�سيا�سي للخريج
وم��اذا عن «الوح���ش» ال�سيا�سي ال��ذي يطاردنا
با�ستم��رار ،وق��د يطردن��ا خ��ارج دائ��رة العمل،
ورمب��ا يثب��ط م��ن خطان��ا� ،أو يع��زز بق��وة م��ن
ح�صولن��ا عل��ى فر�ص��ة العم��ل؟ �إن��ه االنتم��اء
حلزب �سيا�س��ي دون �آخر .ت��روي اخلريجة �آية
ال�ساي�س ق�صتها فتقول �إنها تقدمت لوظيفة ،وقد
ُقبلت فيه��ا بعد املقابل��ة الأوىل ،ولكن بعد نقا�ش
�سيا�سي مع الأ�شخا�ص الذين قابلوها ،عرفوا �أن
انتماءه��ا ال�سيا�سي ال يتوافق م��ع انتمائهم ،مع
العل��م �أنها ال تنتمي لف�صيل معني ،بل دافعت عن
فكرة يتبناها ف�صيل ،وبالتايل ُرف�ضت!
تق��ول م�س�ؤول��ة الت�شغي��ل �أب��و ح�س��ن« :ه��ذا
�صحي��ح ويح�صل عل��ى �أر�ض الواق��ع ،فالإطار
ال�سيا�س��ي يحك��م ،والعم��ل م��ع تنظي��م �سيا�سي
معني قد ير�شح لوظيفة معينة ..فكونك حم�سوبًا
عل��ى ف�لان �ضمن �إط��ار �سيا�س��ي ما ،يعن��ي �أنك
�ستجد وظيفة يف م�ؤ�س�سات تابعة لهذا الإطار».
وال يتوق��ف الأم��ر عن��د ح��دود التنظيم��ات
ال�سيا�سي��ة ،فلالحت�لال � ً
أي�ض��ا �إجراءات��ه،

احمد ال�رشيف
و�شروط��ه لعم��ل اخلريجني ،واخلري��ج خا�ضع
له��ذه الظروف ،فق��د يعمل يف م�ؤ�س�س��ة ما �ضمن
تخ�ص�صه� ،أو قد ي�ضطر لأن يعمل يف م�ؤ�س�ساتهم،
ولك��ن لي���س �ضمن تخ�ص�ص��ه ،ب��ل بتخ�ص�صات
�أخ��رى خمتلف��ة كليًّ��ا .يق��ول �أحم��د ال�شري��ف،
خري��ج �إدارة الأعم��ال والت�سوي��ق ،م��ن جامعة
القد���س� /أب��و دي�س ،وه��و ابن القد���س� ،أنه بعد
�أن تخ��رج واجه م�شكلة �أن جامعته غري معرتف
بها بالن�سب��ة للحكومة اال�سرائيلي��ة ،وبالتايل مل
ي�سم��ح له بالعمل يف �أي م�ؤ�س�سة تابعة للحكومة
اال�سرائيلي��ة ،وامل�ؤ�س�س��ات التابع��ة للحكوم��ة
الفل�سطيني��ة ال تعطي��ه ما ي�س��د احتياجاته وهو
يعي���ش يف القد���س ،م��ا ا�ضطره الح ًق��ا �أن يبحث
عن عمل �آخر ،متنا�سيً��ا تخ�ص�صه ،حتى يح�سن
دخله ،ويبني م�ستقبله.
جفاف وظائف الإعالم
وخلريجي دوائر الإعالم ،حكايات �أخرى .يقول
امل�ص��ور ال�صح��ايف ،والأ�ستاذ يف دائ��رة الإعالم
يف جامع��ة بريزي��ت �إي��اد ج��اد اهلل� ،إن هناك قلة
فعلية يف امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية ،والعاملون فيها

�آية ال�ساي�س
مل يتبدل��وا من��ذ زمن ،م��ا يقلل فر�ص��ة اخلريج
يف احل�ص��ول عل��ى وظيف��ة ،و�إن تق��دم خري��ج
االع�لام لإحدى �إذاع��ات البلد ،ف�سيت��م التعامل
مع��ه كمتدرب فق��ط� ،أو �أن يوظفوه براتب متدنٍّ
جدًّا� ،أو �أن ينه��وا مهامه بعد �أ�شهر .وحتى عمل
العالقات العامة املفت��وح �أمام خريجي الإعالم،
ففر�صه �ضئيل��ة جدًّا ،لأن امل�ؤ�س�س��ات �أ�صبحت
تتعاق��د م��ع م�ؤ�س�سة عالق��ات عامة حت��ى توفر
على نف�سها ت�شغيل �أفراد يف هذا املجال.
ويق��ول مال��ك الرفاع��ي ،وه��و خري��ج �صحاف��ة
و�إعالم م��ن جامعة بريزيت� ،إن��ه ي�شعر ب�شعور
جال�سا يف بيته،
�سلبي ج��دًّا ،بعد �أن تخرج وبقي ً
ي�ضي��ع �أوقات��ه ب�أمور غ�ير مفي��دة� ،أو قد تكون
مفي��دة ولكن بن�س��ب �ضئيلة ،فهو يع��اين من قلة
ال�شواغ��ر ،وي��رى �أن هن��اك فروق��ات جندري��ة،
يف وظائ��ف الإع�لام؛ فالإناث يج��دن عم ًال ب�شكل
�أ�س��رع و�أف�ضل من الذك��ور ،رغم قناعة رزمة �أن
الذكور قد يكونون �أكرث كفاءى وقدرة من الإناث
على تغطية الأحداث امليدانية.
*طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ه���������ل ف�����ت�����ح�����ت غ������������زة ������ش�����ه�����ي�����ة احل���������������رب ع������ل������ى ل����ب����ن����ان
نظري جملي
من��ذ �أن و�ضع��ت احل��رب العدواني��ة عل��ى غزة
�أوزاره��ا ،والإعالم اال�سرائيل��ي يطفح بالتقارير
الت��ي تتحدث عن خطر ح��زب اهلل .وعن املقارنة
ب�ين احلرب عل��ى غ��زة واحل��رب الثاني��ة على
لبن��ان ( ،)2006ولك��ن م��ن خ�لال الرتكيز على
�سيناريوه��ات احلرب القادمة ،الثالثة ،على هذا
البلد املثخن باحلروب.
ويبدو بو�ضوح �أن م�ص��در املعلومات الأ�سا�سي
هو اجلي�ش الإ�سرائيلي ،ولي�س جمرد �ضابط هنا
و�ضابط هناك� ،إذ �إن الن�شر يرتافق مع معلومات
تف�صيلية عن �أن��واع الأ�سلحة املوجودة بحوزة
ح��زب اهلل والأ�سلحة املوج��ودة بحوزة اجلي�ش
الإ�سرائيل��ي .ويتحدث��ون يف تل��ك التقاري��ر ع��ن
متك��ن اجلي�ش خالل ال�سنوات الثماين التي مرت،
من تعل��م درو�س حرب لبن��ان الثانية وت�صحيح
�أخطائه��ا لتف��ادي �إخفاقاته��ا ،وع��ن احلاج��ة
الإ�سرائيلي��ة �إىل الإف��ادة م��ن درو���س ،وع�بر
وخ�صو�صا يف جمال حماربة
«احلرب مع غزة»،
ً
الأنف��اق .ومل ي�ستبع��دوا �أن يكون ح��زب اهلل قد
حفر ع�شرات الأنفاق التي متتد حتت الأر�ض من
اجلنوب اللبناين �إىل البلدات واملواقع الع�سكرية.
بل �إن �أحد التقارير ك�شف �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي
�أخل��ى موقعا له يقع مبح��اذاة احلدود خو ًفا من

�أن يكون احلزب قد �أمت حفر نفق حتته.
وم��ن خ�لال ه��ذا الن�ش��ر� ،ص��درت ت�صريح��ات
الفتة من القادة الع�سكريني الإ�سرائيليني ،تبدو
خميف��ة للجمه��ور الإ�سرائيل��ي :القن��اة الثاني��ة
للتلفزيون بثت تقري ًرا قالت فيه «�إن �أي مواجهة
م�ستقبلي��ة م��ع التنظيم��ات امل�سلح��ة يف لبن��ان
�ستك��ون مغايرة كل ًّيا للحرب الأخرية على قطاع
غ��زة ،فحجم النريان والدم��ار و�إطالق القذائف
ال�صاروخي��ة �سيك��ون �أ�ضخ��م يف االجتاه�ين».
و�ش��ددت م�ص��ادر �أخ��رى حتدث��ت �إىل �صحيف��ة
«ه�آرت���س» (� 3أيل��ول  ،)2014عل��ى �أن يف لبنان
نحو � 100ألف قذيفة �صاروخية ،معظمها خمزن
يف الق��رى احلدودي��ة م��ع �إ�سرائي��ل ،غالبيته��ا
م�صنوعة يف م�صان��ع �إيرانية ورو�سية و�سورية
بتقني��ة عالي��ة ،م��ا يعن��ي �أنه��ا دقيق��ة �أكرث من
�صواري��خ حما�س البدائي��ة ،وت�ضم كمية كبرية
من ال�صواريخ الثقيل��ة ،وهي ت�ستطيع �أن تطلق
يف �آن واح��د ع�شرات ورمبا مئات ال�صواريخ ،ما
ي�صع��ب على منظومة القبة احلديدة �أن ت�صدها
جميعا .والأنكى من ذلك �أنها من�صوبة يف منطقة
ب�يروت ،ما يعني �أن الغ��ارات الإ�سرائيلية التي
�ست�ش��ن لتدمريه��ا� ،ستم�س مراف��ق يف العا�صمة
اللبنانية ،وهذا الأمر �سيجر انتقادات وا�سعة يف

الع��امل قد تفقدها ع��ددًا من �أه��م �أ�صدقائها ،مثل
فرن�سا.
وق��ال قائ��د ل��واء ح�يرام  769يف اجلي���ش
الإ�سرائيل��ي ،العقي��د دان غولدفو���س� ،إن��ه يف
حال ان��دالع مواجه��ة ع�سكرية يف ال�شم��ال ،ف�إن
عل��ى اجلي�ش «اتخ��اذ قرارات ب�ش�أن م��اذا علينا
�أن نفع��ل بخ�صو���ص من�ش�آتن��ا احليوي��ة وكيف
مبقدورنا حمايته��ا ب�أف�ضل ما يكون ،ومبقدوري
�أن �أق��ول للمواطن�ين �إنن��ا �سن�ضط��ر �إىل اتخ��اذ
ق��رارات �صعب��ة ..مثل �إخ�لاء بل��دات» .وتابع:
«ل�س��ت قل ًقا م��ن �أن العدو �سيحت��ل اجلليل ،فهو
ل��ن يفع��ل ذلك لأننا هن��ا ملنع ذلك ،لك��ن قد مي�س
باملواطن�ين ،وهذا غ�ير مقبول ،ودورن��ا الدفاع
عن املدنيني».
وك�شف��ت القن��اة الثاني��ة ع��ن �أن��ه يف نهاي��ة عام
 ،2012زار الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة ،ب��ان
ك��ي مون ،ت��ل �أبي��ب ،والتق��ى رئي���س احلكومة
الإ�سرائيلي��ة ،بنيام�ين نتنياه��و ،ال��ذي عر���ض
�أمام��ه ت�صوي ًرا من اجلو للمناط��ق اجلنوبية يف
لبن��ان .وق��ال نتنياهو مل��ون �إنه يف ح��ال ن�شوب
حرب يف لبنان ،ف�إن �إ�سرائيل �ست�ضرب بقوة قرى
اجلن��وب ،لأنها �ستكون مواق��ع لإطالق القذائف
جت��اه كل املناط��ق اجلغرافي��ة يف �إ�سرائي��ل.

وق��ال ل��ه�« :إذا مل ن�سبقه��م يف الق�ص��ف ،ف�إنه��م
�سي�سبقوننا ،وعندها� ،ستحل علينا كارثة».
�س��كان ال�شم��ال الإ�سرائيل��ي ،كان��وا ق��د دخل��وا
�إىل حال��ة فزع مم��ا ن�شر �إبان حرب غ��زة ،من �أن
ح��زب اهلل يحفر الأنفاق لي��ل نهار .ومل�سنا وجود
هو���س لدى �أعداد كبرية من النا�س الذين راحوا
يتحدث��ون عن �أنه��م ي�سمعون يف اللي��ايل �أ�صوات
حف��ر حت��ت الأر�ض الت��ي تق��وم عليه��ا بيوتهم.
وتزي��د ت�سريب��ات اجلي�ش من ه��ذا اخلوف �أكرث
و�أكرث.
فهل �ست�شن �إ�سرائيل حربًا على لبنان فعال؟ وهل
�سيكون هذا يف القريب؟
املنط��ق يق��ول �إن��ه ال يوج��د �أي �سب��ب حقيق��ي
يجع��ل �إ�سرائيل ت�شن حربًا عل��ى لبنان؛ فحزب
اهلل غ��ارق حت��ى �أذني��ه ،يف احل��رب الأهلي��ة يف
�سوري��ا ،وال يهدد �أمن �إ�سرائي��ل .بل �إنه يحر�ص
ب�شدة على �إعالن عدم رغبته يف خو�ض حرب مع
�إ�سرائي��ل .وعندما تقوم منظمة �صغرية وفردية
ب�إطالق قذيف��ة �صغرية على اجلليل ،جند حزب
اهلل ي�س��ارع �إىل الت�أكي��د �أن��ه ال يق��ف وراء ه��ذا
الإط�لاق .وكما نع��رف جميعًا ،ف���إن كل نداءات
اال�ستغاث��ة م��ن غزة ،مل تغري ق��رار حزب اهلل يف
االمتن��اع املطل��ق عن �إط�لاق ال�صواري��خ وفتح

جبهة ثانية ت�ساند �أهل غزة يف حربها.
�إ ًذا ،مل��اذا التحر���ش بح��زب اهلل الآن ،وهو الذي
التزم باالتفاقيات لوقف النار �أكرث من �أي تنظيم
�أو دولة عربية �أخرى؟
هن��ا نتع��رف عل��ى املنط��ق الإ�سرائيل��ي يف
الإ�سرتاتيجيا والتكتيك.
م��ن غ�ير امل�ستبع��د �أب��دًا �أن يك��ون اله��دف م��ن
كل ه��ذا الن�ش��ر هو جتني��د اجلماه�ير يف معركة
اجلي�ش من �أجل زيادة ميزانيته الع�سكرية .فهو
يطال��ب ،وف ًق��ا ملا ين�ش��ر يف �إ�سرائي��ل ،مببلغ 20
ملي��ار �شيقل على دفعت�ين 9 ،مليارات الآن و11
مليا ًرا يف ميزانية ال�سنة القادمة .ووزارة املالية
ال ترف���ض فح�س��ب ،ب��ل حتر�ض اجلمه��ور على
اجلي�ش ،فتظهره مبذ ًرا للأم��وال العامة .وتقول
�إن الأو�ض��اع يف الع��امل العرب��ي ال تن��ذر بحرب
جديدة �ضد �إ�سرائيل طيلة � 30 –20سنة قادمة،
فاجليو�ش حمطمة وغارقة يف م�شاغلها الداخلية،
ولذلك ،على اجلي���ش �أن يقل�ص .واجلي�ش هنا ال
يقل���ص� .إنه ي�صر على الزي��ادة .ف�إن مل يقتنعوا
بذل��ك ،ف���إن اجلي�ش قادر على افتع��ال �أي �صدام
ع�سكري ليثبت �أنه ما زال يواجه �أخطا ًرا �أمنية.
وقد تكون تل��ك حربًا ولي�س��ت �صدامًا .و�ستكون
حت ًما همجية و�أب�شع من حرب غزة.
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�اء و�إ���س��ن��ا ًدا ب�سواعد ال�شباب
«ق����وارب» ال�ضفة ت���روي غ��زة ع��ط� ً
دانيا الد�سوقي*
«ق���وارب» ه��ي جمموعة �شبابية م�ستقلة
بعيدة عن �أي مظاهر للحزبية �أو امل�صالح
اخلا�صة ،ولي�ست حتت �أي ظل �سيا�سي
�أو م�ؤ�س�ساتي .هدفها �إن�ساين بحت مبني
على م�ساعدة املحتاجني وكل من تعر�ض
لل�ضرر ،وتعتمد املجموعة على عطاء
و�سخاء الأهايل مل�ساعدة بع�ضهم عن طريق
التربع بامل�ساعدات .تعترب املجموعة مظه ًرا
ودلي ًال على قوة عطاء ال�شباب الفل�سطيني
يف العطاء والقدرة على حتمل امل�س�ؤولية يف
الإدارة واتخاذ القرارات معً ا وم�ساعدة كل
من هو حمتاج.
ت�أ�س�ست املجموعة منذ عامني �إث��ر املنخف�ض
اجل��وي ال��ذي ت�سبب بالعديد م��ن الأ���ض��رار
على م�ستوى البيوت والبنية التحتية لل�ضفة
الغربية .بد�أت جمموعة من ال�شباب اجلامعيني
وال��ط�لاب حملة ت�برع��ات ،فكان مبد�أ احلملة
الأ�سا�سي «م��ن النا�س للنا�س» ،وت�ضمنت
احل��م��ل��ة ت�برعً ��ا بالبطانيات وامل�ستلزمات
الأ�سا�سية التي حتتاجها العائالت �إثر الأ�ضرار
التي �سببها املنخف�ض.
اقت�صرت احلملة يف البداية على مدينة رام
اهلل ،وبعد الدخول لبيوت النا�س والتعرف على
�أو�ضاعهم ،قررت املجموعة ال�شبابية اال�ستمرار،
لتنمو وتتحول من حملة �إىل جمموعة.

نفذت املجموعة العديد من احل��م�لات ،منها
حمالت متوينية يف رم�ضان ،وقد انتهت وبد�أت
التح�ضريات حلملة العيد ،وعند بدء العدوان
الإ�سرائيلي على غ��زة ،حتول م�سار احلملة
لت�صبح حملة تربعات لقطاع غزة.
وقالت دانية عواد ،وهي م�س�ؤولة يف املجموعة:
يف بداية احلملة ن�شرنا البو�سرتات والإعالن
عن احلملة ،ومل نكن نتوقع الإقبال العايل من
املجتمع ،ففي اليوم الأول و�صلت للمجموعة
كرتونتان من امل��واد التموينية وامل�ساعدات،
واعتربته
املجموعة
مب��ث��اب��ة �إجن����از،
ل��ك��ن م���ع م���رور
الأ�سبوع الأول،
ذه����ل����ن����ا مب����دى
�إق����ب����ال ال��ن��ا���س
بالتربع والتطوع
للم�ساعدة،
وح������ال������يًّ������ا ،يف
امل��ج��م��وع��ة 200
متطوع جدد.
كما �أ�شارت عواد
�إىل مدى تطور احلملة بوجود جمموعات �شبابية
يف ك��ل م��دن ال�ضفة الغربية ،بالإ�ضافة ملدن
الداخل املحتلة ،تعمل على جتميع التربعات
من م��واد غذائية وم�ستلزمات طبية ومالب�س

وتبكيتها وجتهيزها و�إر�سالها ملقر املجموعة يف
رام اهلل ليتم حت�ضريها لل�شحن للقطاع.
حملة قوارب غزة امتدت على عدة مراحل ،تبد�أ
با�ستقبال التربعات وفرزها وترتيبها وتغليفها

وفق الآلية التي يطلبها �أع�ضاء «ق��وارب» يف
القطاع ،ومن ثم العمل على نقل املواد املجهزة
لل�شاحنات و�إر�سالها لقطاع غزة ،وقد �أر�سلت
املجموعة حتى الآن � 18شحنة ،يف كل واحدة
ثالثون من�صة خ�شبية ،ويتم �إي�صال التربعات
للمنازل وامل��دار���س التي حتتوي على عدد
كبري م��ن ال�لاج��ئ�ين ،وم��ن املناطق التي مت
�إي�صال ال�شحنات �إليها جباليا ،وغزة ،ورفح،
وال�شجاعية.
وم��ع ت��ط��ور جم��ري��ات احل���رب ،ت��زاي��د عطاء
النا�س ،والكل يحاول امل�ساعدة �أو التربع
ب�أي �شيء ميلكه �أو ي�ستطيع �شراءه ،بل تربع
العديد من �سائقي ال�شاحنات بتحميل التربعات
و�إي�صالها ملعرب كرم �أبو �سامل جما ًنا.
ول��ل��ح��ف��اظ على
�شفافية املجموعة،
وع��دم ال��دخ��ول يف
�أي م�شاكل مالية،
ترف�ض املجموعة
ا�ستالم �أي مبالغ
م��ال��ي��ة ك��ت�برع��ات،
ب��ل ُي��وج��ه املتربع
ل�شركات �أدوية �أو
حم��ل�ات جت��اري��ة
للمواد التموينية
ت���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا
املجموعة ،ويدفع

لها مقابل �إي�صال هذه املواد للمجموعة و�شحنها
للقطاع ح�سب حاجته وما يطلب �إر�ساله.
و�أ���ش��ارت ع��واد �إىل بع�ض ال�صعوبات التي
واجهتها املجموعة ،ك�صعوبة تبكيت املالب�س،
بفعل احلاجة الدائمة للفرز ،و�أحيا ًنا اال�ضطرار
للتخل�ص من بع�ض التربعات لرداءتها �أو عدم
ح�سن جودتها لال�ستخدام ،بالإ�ضافة لغ�سل
العديد منها و�إعادة تبكيته.
ومن املعيقات التي قد تتعر�ض لها ال�شحنة،
�أن��ه ال ي�سمح ب���إدخ��ال �أي �شيء لقطاع غزة
بعد ال�ساعة الثانية ظه ًرا ،الأم��ر ال��ذي جعل
املجموعة ت�أخذ احتياطاتها ب�شكل كبري بنقل
املواد و�إر�سالها لت�صل قبل موعد الإغالق.
ومل تتوقف وح�شية االحتالل عند منع �إي�صال
املعونات و�إغ�لاق املعابر وقتل الأب��ري��اء ،بل
حماولة ق�صف طائرات االحتالل العديد من
املخازن يف غزة ،التي احتوت على م�ساعدات
وتربعات ومواد متوينية.
واختتمت عواد حديثها بالقول �إنه بعد انتهاء
احلرب ،ال يزال قطاع غزة بحاجة كل �شخ�ص
فينا ،واحلملة �ستبقى م�ستمرة �إىل حني �إي�صال
ال��دع��م الكامل لأهلنا بالقطاع وح�صول كل
�شخ�ص على حاجاته الأ�سا�سية بعد فقدانه
بيته ،وهذا �أقل ما ميكننا تقدميه لأبناء �شعبنا
ال�صامد.
*طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ح��ل��م واح�����د وط����ن واح�������د ..م���ن ج��ام��ع��ة ب�ي�رزي���ت �إىل غ��زة
جمد حمد*
ت�صن��ع احل��رب امل�آ�س��ي على الأر���ض ،وما �إن
نرت��اح منه��ا لأي��ام ،حت��ى تداهمنا م��ن جديد.
ن�ش��ق الطريق ومت�ض��ي احلياة ونغ��دو �أقوى
و�أ�ش��دّ ،ولذل��ك نرب��ي �أطفالن��ا ون��زرع الأم��ل
للحياة فيه��م .يف احلرب الأخرية ،كرث الدمار،
وك�ثرت �ص��ور الأطف��ال يلعب��ون ب�ين الركام
�أو �ص��ور املدار���س املليئ��ة بالدم��اء ،فتعددت
حم�لات الإغاثة .من جامع��ة بريزيت ،انطلقت
حملت��ان خمتلفت��ان جتتمعان به��دف الو�صول
للأطفال لتلبية احتياجاتهم.
حمل��ة «حلم واح��د وطن واح��د» انطلقت منذ
�أ�سبوعني عن نقابة العاملني يف جامعة بريزيت
باال�ش�تراك م��ع مكت��ب العالق��ات العام��ة يف
اجلامع��ة ،وتربز منه��ا الر�سال��ة الرمزية التي
تقدمه��ا جامعة بريزيت لأطفال غزة ،كما تقول
نائ��ب مدي��ر مكتب العالقات العام��ة لبنى عبد
اله��ادي .وتقوم فكرة احلمل��ة على بيع كوبون
بقيم��ة ع�ش��رة �شواق��ل ت�ستخدم قيمت��ه ل�شراء
رزم��ة دفاتر له��ا ت�صميم حمدد ال�ش��كل ،كتبت
عل��ى الغ�لاف اخللفي ر�سال��ة رمزي��ة �صادرة
ع��ن �أ�سرة جامعة بريزي��ت ،ويف الوقت نف�سه،
فه��ذه الدفات��ر ه��ي م�سان��دة حلمل��ة احل��ق يف
التعليم ال�ص��ادرة عن جامعة بريزي��ت � ً
أي�ضا،
و�ستكون احلملة على ثالث مراحل؛ بد�أت ببيع
الكوبون��ات داخل ح��رم اجلامعة ،ثم يف حميط
مدين��ة رام اهلل ،وم��ن ثم �إىل باقي م��دن ال�ضفة
الغربية وقراها.

وي�ؤك��د فرا���س حممود فني املخت�برات وممثل
احلمل��ة من ط��رف نقاب��ة العامل�ين يف جامعة
بريزي��ت �أن الر�سال��ة رمزي��ة ،فالع��دد املرجو
الو�صول �إليه وه��و �سبعون �ألف دفرت لن يكفي
غ��زة ب�أكملها ،فهو �سيفي باحتياج منطقة منها.
وع��ن طريقة الو�صول ،ف�سيت��م �إي�صال الدفاتر
لأطف��ال غ��زة ع��ن طري��ق ال�صلي��ب الأحم��ر
والهالل الأحمر واليوني�سكو رمبا.
يذك��ر �أن نقاب��ة العامل�ين يف جامع��ة بريزي��ت
ب��ادرت لدع��م غزة عن طريق ت�برع كل موظف
باملبل��غ الذي يري��ده ،وحاليًّا يت��م �إي�صال هذه
النق��ود لغ��زة ،ث��مّ انطلق��ت فك��رة التربع��ات
العيني��ة ،لكن االختالف ح��ول ماهية امل�سموح
التربع ب��ه ،تقرر �أن الدفاتر ه��ي �أف�ضل ر�سالة
من بريزيت للأجيال النا�شئة يف غزة.
ومل ت�أخ��ذ ه��ذه احلمل��ة ال�ص��دى املنا�س��ب لها،
فبالرغ��م م��ن قلة قيم��ة الكوب��ون وتواف��ره� ،إال
�أن الإقب��ال كان قلي�لا ن�سبيًّ��ا .ويرج��ع فرا���س
حمم��ود ه��ذه امل�شكل��ة �إىل توقيت املب��ادرة ،فقد
كان م��ن املفرت���ض �أن تنته��ي املب��ادرة يف الأول
م��ن �أيلول ،ليت�سنى له��م �إي�صال الدفاتر قبل بدء
العام الدرا�سي يف غ��زة� ،إال �أن الف�صل الدرا�سي
يف بريزي��ت مل يبد�أ بعد وعدد الطالب والعاملني
والأكادميي�ين املتواجد يف اجلامع��ة لي�س كافيًا،
ومن املفرت�ض ا�ستمرار املبادرات الإغاثية لغزة
ال�ص��ادرة عن عائلة اجلامعة بعد هذه املبادرة،
حي��ث يج��ري العم��ل عل��ى الرتتيب��ات لإر�س��ال

�سعد منر
�أ�شخا���ص �إىل غ��زة خمت�ص�ين ب�إع��ادة الت�أهي��ل
النف�س��ي للأ�شخا���ص والأطف��ال ،لرتمي��م بع�ض
الدم��ار النف�س��ي الناجت عن احل��رب ،وثمة خطة
لإج��راءات ا�ستقب��ال و�ضياف��ة جلرحى احلرب
املوجودي��ن يف م�ست�شفي��ات ال�ضف��ة الغربي��ة
والداخل املحتل عام  ،1948يف بريزيت.
وقد تنوع��ت احلمالت خ��ارج اجلامعة خلدمة
خمتل��ف اجلوان��ب لأه��ل غ��زة ،لك��ن بريزيت
متيزت ،وكان هدفها ر�س��م الب�سمة على وجوه
الأبرياء.
حمل��ة «قو���س ف��رح» ال�ص��ادرة ع��ن ط�لاب
اجلامع��ة وع��د ٍد م��ن �أ�ساتذتها واجه��ت � ً
أي�ضا
م�شكلة التوقيت اخلاطئ ،وقد �أطلقها الطالب،
وتعنى بالأطفال � ً
أي�ضا ولكن من جانب ترفيهي

لبنى عبد الهادي
تثقيفي� ،إذ تخت���ص هذه احلملة ،كما قال �سعد
من��ر �أ�ست��اذ الدرا�س��ات الثقافي��ة يف اجلامعة،
بجم��ع الألع��اب والأل��وان والق�ص���ص لأطفال
غ��زة ،وق��د انطلقت منذ �أ�سب��وع داخل وخارج
احل��رم اجلامع��ي ،حي��ث توج��د خم���س نقاط
جتمي��ع يف حمي��ط مدين��ة رام اهلل ،و�سبب هذه
احلمل��ة ك�ثرة حم�لات امل�سان��دة دون توج��ه
�أيٍّ منه��ا للحاج��ات النف�سي��ة للأطف��ال ،وت�أتي
بالتع��اون م��ع خمتل��ف اجله��ات وامل�ؤ�س�سات،
و�أبرزها م�ؤ�س�سة تامر ،و�سيتم �إي�صال الألعاب
والأل��وان وغريه��ا للأطف��ال م��ع ب��دء الع��ام
الدرا�س��ي ،وم��ن املفرت���ض ا�ستم��رار احلمل��ة
لثالث��ة �أ�سابي��ع ،ولك��ن ميك��ن �أن متت��د حاليًّ��ا
لأول �أ�سب��وع م��ن العام الدرا�س��ي يف بريزيت،

ا�سامة عطاري
ليت��م حت�صيل �أكرب عدد م��ن التربعات ،م�شريًا
�إىل ال��دور الكب�ير ال��ذي يلعب��ه ه��ذا النوع من
احلمالت على �شخ�صيات الطالب.
وي�ش��رح املتط��وع يف احلمل��ة �أ�سام��ة عط��اري
الناحي��ة الإيجابية التي �أث��رت بها هذه احلملة
علي��ه ،ويعم��ل به��ا املتطوع��ون م��ن ط�لاب
اجلامعة دون مقابل ،فه��ي تختلف حملتهم عن
حمل��ة «حل��م واح��د وط��ن واح��د» لأن هدفها
�إ�سع��اد الأطف��ال ،منوهً ��ا �إىل التقب��ل الكب�ير
للحمل��ة وتع��اون الط�لاب بالرغ��م م��ن الع��دد
القلي��ل املتواج��د يف ح��رم اجلامع��ة وتبن��ي
اجلامعة لها قانونيًّا ودعم الأ�ساتذة لها.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�شعار الهبة ال�شعبية ملقاطعة منتجات املحتل

«اخـجـل مــن �شـراء الـبـ�ضـائــع الإ�سـرائـيـلـية!»
�إيليا غربية
قال حممود دروي���ش« :من ر�ضع من ثدي الذ ّل
ده ًرا ..ر�أى يف احل ّرية خرابًا و�ش ًّرا».
وق��ال املواطنون كلمتهم :ل��ن ن�شرتي منتجات
املحت��ل بع��د الآن .فق��د �أدركوا �أن ثم��ة و�سائل
متع��ددة ملقاوم��ة االحت�لال والعم��ل الن�ض��ايل
لإنهائ��ه ،كاملقاطعة االقت�صادي��ة التي حتولت
�إىل مقاوم��ة �شعبي��ة يف �سبي��ل حتقي��ق نتائ��ج
على �أر�ض الواقع ،فل��م يعد مقبو ًال �أن ن�شرتي
ب�ضاعة من عدو يقتلنا بثمنها.
ولع��ل الع��دوان االخ�ير عل��ى غ��زة جع��ل من
مقاطع��ة الب�ضائ��ع الإ�سرائيلي��ة ك��رة ثل��ج
متدحرج��ة منت يومًا بعد يوم خ�لال ال�شهرين
الأخريي��ن ،و�سبب��ت اخلج��ل مل��ن يغ��رد ط�ير
خارج ال�سرب وا�شرتى ب�ضائع �إ�سرائيلية.
ارتفاع وترية املقاطعة
و�أك��د املكت��ب الوطن��ي للدف��اع ع��ن الأر���ض
ومقاوم��ة اال�ستيط��ان يف بي��ان ل��ه �أن حم�لات
مقاطع��ة املنتج��ات الإ�سرائيلي��ة ت�صاع��دت يف
الأ�س��واق الفل�سطيني��ة خ�لال الف�ترة املا�ضية
ب�شكل ملحوظ.

ويف الوقت الذي �شهد ال�شارع الفل�سطيني العديد
م��ن احلمالت واملبادرات الت��ي دعت للمقاطعة،
فق��د �أت��ت اال�ستجاب��ة م��ن امل�ستهل��ك والتاجر.
“احل��ال” التق��ت مدي��ر املبيع��ات يف �سل�سل��ة
حم�لات �سوب��ر مارك��ت براف��و يو�س��ف �س��در،
ال��ذي �أ�شار �إىل النية امل�سبق��ة ملقاطعة الب�ضائع
الإ�سرائيلي��ة لك��ن �صاح��ب الت�أث�ير الأك�بر هو
الزبون .يقول“ :على الرغ��م من ارتباط ارتفاع
وترية املقاطعة بحدث م�ؤمل وهو العدوان على
رئي�سا لإقب��ال الزبائن
غ��زة� ،إال �أن��ه كان �سببً��ا ً
عل��ى املنتج الوطني ومقاطعة الإ�سرائيلي ،وها
نح��ن نخلي كافة فروع �سوب��ر ماركت برافو من
املنتج��ات الإ�سرائيلية .ونبح��ث دائمًا عن بديل
للمنت��ج الإ�سرائيلي ال��ذي ي�صع��ب �إيجاد بديل
فل�سطين��ي ل��ه ،ببدائ��ل م��ن دول �أخ��رى تدع��م
املقاطعة واملوقف الفل�سطيني”.
م��ن جهته� ،أك��د �صاح��ب �سوبر مارك��ت ال�شني
خالد ال�شني �إكم��ال م�سرية املقاطعة ،و�أ�ضاف:
“نحن نتجه الآن �إىل مرحلة مهمة جتاريًّا ،بحيث
�سيختل��ف نظام اال�ست�يراد والبحث ع��ن بدائل
للب�ضائع الإ�سرائيلية”.
وع��ن ا�ستجاب��ة الزبائن ،يق��ول ال�شني“ :يبدي

�أحد �شعارات
حملة
املقاطعة
املنت�شرة
يف الأ�سواق
الفل�سطينية.

خمتلف الزبائن �سرورهم حني ال يرون منتجات
�إ�سرائيلي��ة يف املح��ل ،وه��ذا ي�شجعن��ا عل��ى
ا�ستمرار املقاطعة”.
خ�سائر �إ�سرائيلية ..مكا�سب فل�سطينية
و�أ�ش��ار من�س��ق حمل��ة املقاطع��ة الإ�سرائيلي��ة
واملتح��دث با�سمها عمر الربغوث��ي �إىل �أنه «عادة
ي�ستخ��دم �س�لاح املقاطع��ة �ض��د ال��دول الت��ي
تنتهك القان��ون الدويل وحق��وق الإن�سان ،ال �ضد
�إف��رازات هذا اال�ضطهاد فح�سب .و�إ�سرائيل �أمام
القانون الدويل هي اجلهة امل�س�ؤولة عن االحتالل
واال�ستيط��ان واحل�ص��ار والتنكي��ل والتطه�ير

العرق��ي البطيء ،ل��ذا فهي اجلهة الت��ي يجب �أن
تقاطع ،ال امل�ستعمرات ومنتجاتها فقط».
من ناحيته� ،أكد ع�ض��و جلنة املقاطعة الوطنية
�ص�لاح اخلواج��ا �أن «�إ�سرائي��ل تعتم��د ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي عل��ى االقت�ص��اد ،وي�أت��ي ترتيبه��ا يف
املرتب��ة ال��ـ  19م��ن حيث الن��اجت القوم��ي رغم
�أن ع��دد �سكانه��ا قلي��ل .وال�سب��ب يع��ود �إىل �أن
ال�ضف��ة الغربية هي ث��اين �أكرب �س��وق لإ�سرائيل
بعد الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،ومبيعاتها
يف الأ�س��واق الفل�سطينية تتعدى ال��ـ  4مليارات
دوالر� ،سواء من مواد م�صنعة �أو خام ،كما �أنها

جتن��ي �أرباحً ��ا يف منطق��ة الأغ��وار الفل�سطينية
املحتل��ة بقراب��ة امللي��ار دوالر �سنويًّ��ا ،عدا عن
م�صان��ع احلج��ر الت��ي ي�ص��ل عدده��ا �إىل ،12
والت��ي ت�ستثم��ر باحلج��ر الفل�سطين��ي وتبيع��ه
للفل�سطينيني� ،إ�ضافة �إىل ال�سيطرة على م�صادر
املياه مبا يزيد عن .%85
بغ���ض النظ��ر ع��ن ا�ستم��رار املفاو�ض��ات �أو
انقطاعه��ا ،عل��ى حرك��ة املقاطع��ة ال�شعبي��ة
للب�ضائ��ع الإ�سرائيلي��ة �أن تبق��ى حا�ضرة ،فهي
ج��زء �أ�صي��ل وفاع��ل يف حمارب��ة املحت��ل ،على
طريق دحره و�إنهاء وجوده من �أر�ضنا.

ب�����ي����روت :ب��ي��رزي�����ت ت���������ش����ارك يف دورة ال��ت�رب����ي����ة الإع��ل��ام�����ي�����ة وال���رق���م���ي���ة
حممود اخلواجا*
يف اجلامع��ة الأمريكي��ة يف ب�يروت ،كان اللق��اء
الفري��د ال��ذي جم��ع �صحافي�ين عربً��ا وطالبً��ا
و�أ�سات��ذة من ع��دة جامعات عربي��ة ،مب�شاركة
فل�سطيني��ة م��ن جامع��ة بريزي��ت ،بالإ�ضاف��ة
للم�شارك�ين العرب من لبن��ان و�سوريا والأردن
والع��راق واليم��ن وعُ م��ان وم�ص��ر .قدم��وا من
جامع��ات وم�ؤ�س�س��ات �صحافي��ة ،للم�شاركة يف
الدورة ال�سنوية الثاني��ة ،من �أكادميية الرتبية
الإعالمي��ة والرقمي��ة يف ب�يروت ،الت��ي ينظمها
مرك��ز الدرا�س��ات الإعالمي��ة التاب��ع للجامع��ة
الأمريكي��ة ،بالرغ��م م��ن الأزم��ات ال�سيا�سي��ة
والأمنية التي تعانيها لبنان.
وعن جتربة امل�شارك��ة ،حتدث �صالح م�شارقة،
�أ�ست��اذ الإعالم يف جامعة بريزيت ،عن امل�ستوى
الذي و�صلت �إليه الرتبية الإعالمية يف فل�سطني،
وق��ال �إن العمل على الرتبي��ة الإعالمية يف مركز
تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،بد�أ منذ العام
« ،2011بتدري��ب ن�س��اء فل�سطيني��ات ي�سك��نّ
عن��د خط��وط التما���س عل��ى ا�ستخ��دام الإعالم
اجلديد لف�ضح االنتهاكات الإ�سرائيلية» ،كما مت
العم��ل على نف�س املو�ضوع ،م��ع قطاع ال�شرطة
الفل�سطين��ي «م��ن ب��اب ف��ك العق��د يف الإع�لام
كم�ؤ�س�سة مغلق��ة على املهنيني ،لتكون للجمهور
�أدوات تنتقد الإعالم وت�ساهم يف تطويره».
�أكادميي��ة الرتبي��ة الإعالمي��ة الت��ي ا�ستم��رت
لأ�سبوع�ين ،وكان��ت ب��د�أت يف العا�ش��ر م��ن �آب
املا�ض��ي ،ت�ضمن��ت حما�ض��رات يومي��ة ،ح��ول
ق�ضاي��ا �إعالمي��ة خمتلف��ة ،ك�ص��ورة الع��رب
وامل�سلم�ين يف الإع�لام الغرب��ي ،والتغطي��ة
الإعالمي��ة النتهاكات حق��وق الإن�سان ،والنف�س
الطائف��ي يف اخلطاب الإعالم��ي لبع�ض الو�سائل
العربي��ة ،والإع�لام ال�سلط��وي وو�صوله حتى

وفد طالب «بريزيت» مع د .عبري النجار من االردن واال�ستاذ �صالح م�شارقة.
لكت��ب الأطف��ال يف بع���ض الأنظم��ة ال�سلطوية يف �أمث��ال �س��ات ج��ايل �أ�ست��اذ الإع�لام يف جامع��ة
العامل العربي ،وقيم اجلمال امل�صطنعة وت�سليع ما�سات�شو�ست���س ،ال��ذي تن��اول يف حما�ضرات��ه،
ج�سد املر�أة ،وت�صوير احلياة املثالية الكاذبة يف الدعاي��ة واللغة املدرو�س��ة يف التغطية الإعالمية
للق�ضي��ة الفل�سطيني��ة وممار�س��ات االحت�لال
الإعالم.
و�أجم��ع خريج��ا الإع�لام م��ن جامع��ة بريزيت ،الإ�سرائيل��ي .كم��ا حا�ضرت �س��وزان مولر مديرة
دين��ا دعن��ا ومال��ك �صبي��ح ،امل�ش��اركان � ً
أي�ضا يف املرك��ز ال��دويل للإع�لام يف جامع��ة مرييالن��د،
الأكادميي��ة ،عل��ى حتم�سهم��ا لفك��رة االجتم��اع ع��ن ق��وة ال�ص��ور وعناوي��ن الأخب��ار يف توثيق
بط�لاب و�أ�ست��اذة عرب م��ن جن�سي��ات وخلفيات االنته��اكات الإن�ساني��ة .وقدم نبيل دج��اين �أ�ستاذ
خمتلف��ة ،واالخت�لاط معه��م مل��دة  14يومً��ا ،الإع�لام يف اجلامع��ة الأمريكي��ة ،حما�ضرت��ه عن
وكان��ت فر�ص��ة لدعن��ا الت��ي حملت معه��ا الكثري املبالغ��ة يف ن�سب االنتفا�ض��ات الأخرية يف العامل
م��ن الت�س��ا�ؤالت للم�شاركني العرب ح��ول ق�ضايا العربية �إىل موقع الفي�سبوك ،وقدمت حما�ضرات
تع��ج بها مناطقه��م .وبالن�سبة �أخ��رى متنوعة ع��ن العرب والإ�س�لام يف الإعالم
�سيا�سي��ة خمتلفة ّ
ل�صبي��ح ،فقد �ساهم ذل��ك يف «خلق تربية �إعالمية الأملاين ،و�أهمي��ة التحقق من املعلومات مهما كان
ت�ض ّي��ق الدائرة ح��ول ال�صور النمطي��ة والكذب �شكلها ونوعها ،وعالقة الإعالم بالدين.
الإعالمي ،وفر�صة لتجاوز كل ما نحمله من �أفكار وخ�ضع امل�شاركون لور�شات تطبيقية ،كانت تتبع
املحا�ض��رات اليومي��ة ،يف جمال الإع�لام الرقمي،
مغلوطة يف عقولنا».
حما�ض��رون ع��رب ودوليون قدّم��وا م�شاركاتهم ،والتدوين املرئ��ي واملكتوب ،عل��ى مواقع الوورد

بر�س ،والإن�ستاغرام ،كما حترير ال�صور والفيديو
وال�ص��وت ،واحلر���ص عل��ى ا�ستخ��دام امل��واد
مفتوح��ة امل�ص��در ،م��ن �ص��ور ومو�سيق��ى وحتى
برام��ج التحري��ر .وكان��ت تتخللها �أن�شط��ة �أخرى
كتق��دمي العرو���ض التحليلي��ة لإعالن��ات جتارية،
وتق��دمي حتلي�لات ملق��االت يومي��ة ،بتدوي��ن هذه
التحلي�لات على الإنرتنت ،وهنا تتمثل� ،إىل ح ّد ما،
امل�شاركة يف �صناعة املادة الإعالمية.
ويق��ول مال��ك �صبي��ح� ،إن اجلان��ب الرقم��ي م��ن
الأكادميية �ساه��م يف «�إ�ضاف��ة �أدوات �إلكرتونية
�إىل قامو�سنا الإعالمي كخريجني جدد» ،م�ؤكدًا �أن
التقنية التي ُت�صنع من خاللها الر�سالة الإعالمية
ميكنها �صنع فارق كبري ،وهي بذلك ال تقل �أهمية
عن الر�سالة نف�سها.
اختتم��ت الأكادميي��ة مب�شاري��ع نهائي��ة للطالب
امل�شارك�ين ،ه��ي عب��ارة عن عرو���ض وحتليالت
قدّمته��ا كل جمموعة ،ملواد �إعالمي��ة معينة ،مثل

�إعالن��ات القرو�ض البنكية التي توحي للمواطن
باحلي��اة املثالي��ة ،وم�ساهمة �ألع��اب الأطفال يف
رف��ع م�ستوى العن��ف ،و�صورة الفت��اة العربية
من خالل موقع الفي�سبوك ،وغريها.
وي��رى القائم��ون عل��ى الأكادميي��ة� ،أن اله��دف
م��ن ال��دورات ال�سنوي��ة الت��ي جتم��ع اخل�برات
وامل�ش��اركات العربي��ة ،يف م��كان واح��د ،ه��و
�صياغ��ة مناه��ج تربي��ة �إعالمي��ة ورقمي��ة ،تكون
متاح��ة للمواطن�ين جميعه��م يف الع��امل العربي،
حت��ى يكون��وا قادري��ن عل��ى نق��د كل م��ا يتل ّقونه
م��ن الإع�لام ،ال �أن يكون��وا م�ستلم�ين للر�سائ��ل
والدعاي��ة الإعالمية ،التي �ساه��م االنقياد خلفها،
يف تفاق��م م�ش��اكل وعق��د كث�يرة .وعندم��ا يعطي
ال�صحايف جمهوره الأدوات التي ي�صنع بها مادته
الإعالمي��ة ،ويطلعه على �أ�سراره��ا ،ي�ضطره ذلك
لتح ّمل م�س�ؤولية �أكرب ،يف �أدائه ومعلوماته.
وع��ن �أهمي��ة تثبي��ت جم��ال الرتبي��ة الإعالمي��ة
يف مناه��ج التعلي��م اجلامع��ي ،يق��ول م�شارق��ة:
«م��ن الوا�ض��ح �أن التط��ور التكنولوج��ي �أعط��ى
يف ال�سن��وات الأخ�يرة �أدوات كث�يرة غ�ير القلم
والورق��ة ،و�أعتق��د �أن امل�ستقبل �سيحم��ل �أدوات
�أك�ثر ،وعلين��ا �أن نع��د طالبنا له��ذه الأدوات كي
يلموا بكل ا�ستخداماتها ويعربوا بها عن الر�سالة
وامل�ضم��ون ال�صحايف كما لو �أنه��م وراء الأدوات
التقليدية من ورقة وميكروفون وكامريا».
فر�ص��ة اللقاء بني اخل�برات والط�لاب العرب،
خالل �أكادميية الرتبية الإعالمية ،فر�صة فريدة
وذهبي��ة ،فاالنق�سامات والأزم��ات التي مت ّر بها
املنطق��ة العربية ،تعزل ك ّل بلد ع��ن هموم البلد
املج��اور ل��ه ،وق��د ا�ستطاع��ت ب�يروت جمعهم
جمددًا ،وكان التفاعل بني امل�شاركني من خمتلف
البلدان ،وا�ضحً ا يف يوميات الأكادميية.
*طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ات��ف��اق��ي��ة ال��ري��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ق�����ض��ائ��ي« ..ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل» ح��ب��ل جن���اة للمطلوبني
هيثم ال�شريف
عام  ،1983ان�ضمت فل�سطني �إىل اتفاقية الريا�ض
العربي��ة للتعاون الق�ضائي ،وه��ي اتفاقية وافق
عليه��ا جمل���س وزراء الع��دل الع��رب بجمي��ع
�أع�ضائه ما عدا م�صر وجزر القمر.
ومبوجب بن��ود االتفاقية ،يتم التعاون الق�ضائي
املتعل��ق بت�سلي��م املطلوب�ين ب�ين ال��دول وف��ق
الإج��راءات ال��واردة يف االتفاقي��ات الدولي��ة
�أو الإقليمي��ة �أو الثنائي��ة ،وق��د ح ّل��ت االتفاقي��ة
بالن�سب��ة لل��دول الت��ي �صادقت عليه��ا حمل ثالث
اتفاقي��ات عربي��ة كان��ت �أبرم��ت ع��ام  1952يف
نط��اق جامعة ال��دول العربية يف ع��دة �أبواب من
بينها ت�سلي��م املجرمني ،وهو ما �سنحاول ت�سليط
ال�ضوء عليه هنا.
�شروط قانونية
امل�ست�ش��ار القان��وين مل�ؤ�س�س��ة احل��ق املحام��ي
نا�ص��ر الري���س ،عر���ض بع���ض بن��ود االتفاقي��ة
و�آلي��ات التعامل بها ،وقال« :مل ت�صنف االتفاقية
اجلرائ��م الت��ي يت��م طل��ب اال�س�ترداد مبوجبها،
لكنها ُح�صرت باجلرائم اجلنائية ،وهناك �شروط
قانونية لإعط��اء ال�ضمانات لل�شخ���ص املطلوب،
ك�أن يح��وي مل��ف طلب اال�سرتداد ق��رار حمكمة،
و�أن تت��م املطالبة من جهة ر�سمية حددها بوزارة
الع��دل ،علمً��ا �أن للمحكم��ة املخت�ص��ة يف الدول��ة
متلقي��ة الطلب ح��ق البت بتلك الطلب��ات ،بعد �أن
تت�أك��د من �صح��ة الوثائ��ق و�سالم��ة الإجراءات
القانونية ،قبل قبول �أو رف�ض طلب الت�سليم».
وعن �أهم الأ�سباب التي قد ترف�ض الدول مبوجبها
ت�سلي��م املطلوبني ،قال الري�س« :االتفاقية �أعطت
احل��ق لل��دول الأط��راف �أن ترف�ض الطلب��ات �إذا
م�سا�سا ب�سيادتها �أو �أمنها �أو
كان تنفيذها ي�ش��كل
ً
النظ��ام العام� ،أو �إن كان املتهم حمكومًا بالإعدام
مث ً
�لا ،والدول��ة املطالب��ة بالت�سلي��م ال تطبق هذا
الن��وع م��ن العقوب��ة� ،أو �إذا كان احلك��م ال��وارد
يف الطل��ب خمال ًف��ا لل�شريعة الإ�سالمي��ة بالن�سبة

لبع���ض الدول� ،أو �إذا �شعرت �أنه قد ميار�س على
املطلوب التعذيب �أو الإكراه ،وبالتايل قد ترف�ض
الطل��ب انطال ًقا م��ن التزامه��ا بحماي��ة وح�صانة
حق��وق الإن�سان ،عل��ى اعتب��ار �أن الأ�سا�س الذي
ت�ستن��د عليه تلك الدولة هو اتفاقية التعذيب قبل
�أي اتفاقية �أخرى ،كما �أن امل�س�ألة الأهم من حيث
الواق��ع واملمار�س��ة العملي��ة� ،أن ال��دول العربية
لديه��ا �إ�شكالي��ة لي�ست فق��ط باح�ترام االتفاقية،
و�إمن��ا يف اح�ترام القان��ون عمومً��ا ،فل��و حدثت
�إ�شكالية �سيا�سية بني دولة و�أخرى ،ف�أول و�سيلة
متار�سها ه��ي تعطيل كل امل�سائ��ل القانونية التي
م��ن املمك��ن �أن حتدث بني اجلهت�ين� ،سواء كانت
جنائية �أو غريها».
�إجراءات بطيئة
وح��ول �إذا ما احت��وت بع�ض طلب��ات اال�سرتداد
التي تتكفل النيابة العامة بتجهيزها فنيًّا من واقع
البيانات وامللفات التحقيقية التي بحوزتها ،على
�إ�شكالي��ات �شكلية �أو فنية قد تك��ون �أدت ل�سقوط
بع���ض تلك الطلب��ات ،قال النائب الع��ام امل�ساعد
الدكت��ور �أحمد ب��راك« :ال ميك��ن رد الطلب �شك ًال
و�إمن��ا مو�ضوعً ا ،فحتى لو كان��ت هناك نواق�ص،
ف���إن عملي��ة ا�ستي�ض��اح وا�ستيف��اء جت��رى لتلك
النواق���ص ،لكنن��ي �أ�ش�ير �إىل �أهمي��ة �أن تك��ون
هن��اك مرونة يف الإجراءات الت��ي تتم بني الدول،
حي��ث �إن الوقت الطوي��ل ن�سبيًّا ال��ذي ت�ستغرقه
املحكم��ة لتدار���س طلب��ات ا�س�ترداد الأ�شخا�ص
على �أرا�ضيه��ا ،وكرثة اجلهات الر�سمية التي لها
عالق��ة باملو�ضوع� ،أمر قد ي�سهل هروب املجرمني
قبل اتخاذ القرارات بحقهم».
قرارات غري ملزمة
لك��ن رئي���س جمل���س الق�ض��اء الأعل��ى ال�ساب��ق
القا�ض��ي عي�س��ى �أب��و �ش��رار �أك��د �أن للمحكم��ة
ال�سلطة التقديرية يف �أن توقف ال�شخ�ص املطلوب
�أو �أن متنع��ه م��ن ال�سف��ر خ�شية �أن يف��ر من تلك
الدول��ة نظ�� ًرا ملا ق��د ت�ستغرقه من وق��ت للبت يف

احمد براك
عزمي ال�شعيبي
عي�سى ابو �رشار
طل��ب اال�س�ترداد املقدم له��ا ،علمً��ا �أن حق البت فيج��ب �أن ي�ص��ادق عليها مرة ثاني��ة و�أن تقر ثم
ي�ؤكد �أن القرارات ال��واردة يف طلبات اال�سرتداد تن�ش��ر يف اجلريدة الر�سمي��ة ،فالقاعدة القانونية
غ�ير ملزم��ة ،و�أو�ض��ح قائ ً
�لا« :احلاج��ة لق��رار تن���ص على �أن��ك ال ت�ستطي��ع �أن تخاط��ب �إن�سا ًنا
حمكمة من تلك الدولة ،يتفق مع العدالة وحقوق �أو �أن تكلف��ه بقاعدة قانوني��ة �إن مل يكن لديه علم
الإن�سان ،ف�لا يجوز لأي دولة ت�سليم �شخ�ص فار بها».
ازدواجية اجلن�سية
ملجرد �أنه مطلوب ،ل��ذا فاملحكمة تطلع وتفح�ص
الوثائق والأدل��ة والبينات التي و�ضعتها النيابة م��ن جانبه ،حتدث مدير عام دي��وان رئي�س هيئة
العامة ،والت��ي ت�ؤيد ارتكاب ال�شخ�ص للجرمية ،مكافح��ة الف�س��اد �سعي��د �شح��ادة ع��ن الآلي��ات
ف���إذا وج��دت م��ا ي�ستوج��ب يف املل��ف ت�سليم��ه ،املتبعة لبناء ملفات طلبات اال�سرتداد بخ�صو�ص
فعل��ت ،و�إال ف�إنها تقرر ع��دم ت�سليمه ،خا�صة �إذا الفاري��ن والهارب�ين املرتبط��ة ملفاته��م بق�ضاي��ا
كان املته��م الفار املطل��وب للعدالة يحمل جن�سية الف�س��اد حتدي��دًا ،وق��ال« :هناك جلن��ة م�شرتكة
تل��ك الدولة ،حي��ث �إن هناك قاع��دة فقهية ومبد�أ وعالقة تكاملية بني كل اجلهات املتابعة ملثل هذه
د�ستوريًّ��ا يق��ول �إن الدول��ة ال ت�سل��م رعاياه��ا ،الطلبات ك��وزارة العدل واخلارجي��ة والداخلية
وهنا حتت��اج املحكم��ة لتحقيقات و�أدل��ة جديدة والنياب��ة العام��ة ،وم��ع ذل��ك ،فنحن م��ن جنهز
للت�أك��د من خمالفته لقوان�ين الدولة ،حتى �إنه قد الق�ضاي��ا املرتبط��ة بق�ضايا الف�س��اد وفق معايري
يت��م طل��ب ال�شهود م��ن الدولة الت��ي قدمت طلب حمددة ووا�ضحة ،ث��م نر�سلها لوزارة العدل من
اال�س�ترداد �أو اال�ستناد �إىل حماكمها يف اال�ستماع �أج��ل حت�ض�ير و�إر�س��ال الطلب للدول��ة املعنية،
�إىل �شهادة ال�شهود».
�أم��ا م��ا يتعل��ق بطلب��ات ا�س�ترداد املطلوبني من
وال تقت�صر �إ�شكالي��ات االتفاقية يف �أ�سباب رف�ض دول �أجنبي��ة ،ف�إنن��ا نتبع طريقت�ين :الأوىل وفق
طلب��ات الت�سلي��م ،لكنه��ا متت��د بح�س��ب رئي���س االتفاقي��ة الأممي��ة ملكافحة الف�ساد ،ك��ون الدول
جمل�س الق�ضاء الأعل��ى ال�سابق �إىل مدى قانونية الأع�ض��اء يف ه��ذه االتفاقي��ة ت�ستطي��ع خماطب��ة
االتفاقي��ة برمته��ا .يق��ول« :منظم��ة التحري��ر هيئات مكافحة الف�ساد يف الدول الأخرى مبا�شرة
الفل�سطينية وقعت على االتفاقية وهي يف املنفى ،عرب القنوات الر�سمية� ،أما الطريقة الثانية فعرب
ولكي ت�صب��ح االتفاقي��ة مبثابة قان��ون وملزمة ،االتفاقيات الثنائي��ة بني الدول بع�ضها مع بع�ض

نا�رص الري�س
ملالحق��ة املجرم�ين .وب��كل احلاالت ،ف���إن معظم
ال��دول تع��اين م��ن م�شكل��ة ازدواجي��ة اجلن�سية
الواردة يف بنود �أغلب تلك االتفاقيات».
وح��ول عدد طلب��ات اال�س�ترداد ملتهم�ين يف ق�ضايا
الف�س��اد خارج الوط��ن حتى الرب��ع الأول من العام
اجل��اري ،قال �شح��ادة« :جممل طلب��ات اال�سرتداد
املقدمة بخ�صو�ص فاري��ن مطلوبني يف ق�ضايا ف�ساد
موجودين يف دول عربية و�أجنبية بح�سب �سجالتنا
ال تتج��اوز  10طلبات ،وكل ق�ضية من تلك الق�ضايا
املوج��ودة يف حمكمة جرائم الف�ساد حدد فيها مقدار
املبلغ املختل���س �أو املطلوب ا�سرتداده �أو الغرامة،
فيم��ا ع��دد الق�ضاي��ا املحك��وم فيه��ا غيابيًّ��ا ()4
بخ�صو�ص فا�سدين فارين خارج الوطن».
وقال��ت وزارة الع��دل �إنها مل حت�ص��ر لغاية الآن
�أع��داد طلب��ات اال�س�ترداد الت��ي لديه��ا �أو تل��ك
املرفوعة لدول عربية �أو �أجنبية.
م��ن جهته ،قال الدكتور عزم��ي ال�شعيبي مفو�ض
االئت�لاف من �أج��ل النزاه��ة وامل�ساءل��ة (�أمان)
ممثل فرع فل�سطني يف منظم��ة ال�شفافية الدولية،
�إن��ه بجري العمل يف الإط��ار الدويل على مو�ضوع
«ال للإفالت من العقاب» ،الذي من �أ�سبابه هروب
الأ�شخا�ص لدول ال يكون معها تعاون بخ�صو�ص
متابعة التحقيق��ات وت�سليم املجرمني وا�سرتداد
الأموال.

ب������اج�������������س ن�������خ�������ل�������ة ..ق�����������ص�����ة �أ����������س����ي����ر م���������ن ه������������ذا ال��������زم��������ان
ندين نخلة*
مل ي�شع��ر قط مبتعة مراقبة �أطفاله يف الأيام
الأوىل م��ن �أعمارهم ،ومل تط��رب �أذناه لأول
�صرخة له��م وبكاء ،حت��ى �إن ال�سعادة التي
ت�صيب الآب��اء حينما ينط��ق �أبنا�ؤهم للمرة
الأوىل مل جت��د طريقه��ا �إلي��ه ،ومل ي�شه��د
خط��وات امل�شي الأوىل غري املتوازنة لكل من
فار�س ،ومعروف ،وميان ،و�سجى ،وحممد.
القي��ادي يف حما�س الأ�س�ير باج�س نخلة �أب
خلم�سة �أبناء ،تعرف عليهم من خالل زجاج
م��زدوج خالل ما ت�سمى “زيارة” .والزيارة
و�صف للقاء الغرباء عادة!
“بطلن��ا نع ّد .بطلنا نح�س��ب� .صريل � 26سنة
رايحة جاية ،زرت جميع ال�سجون! �أنا �أقدم
من موظفني ال�صليب بهالكار” .هكذا �أجابت
زوجت��ه فيم��ا يخ���ص ع��دد م��رات اعتقال��ه
وجمموع ما ق�ضاه يف ال�سجن.
قاطعن��ا احلدي��ث جنله��ا ال�صغ�ير بقول��ه:
“عدد ال�سن�ين اللي ق�ضاهن �أبوي بال�سجن
�أك�ثر من ال�سنني اللي ع�شته��ا �أنا� .أنا عمري
� 16سنة! �أبوي �أن�سجن �أكرث من عمري”.
مل ين��ل �أبناء نخلة فر�ص��ة التعرف بوالدهم
�إال خ�لال الزيارات التي حرمت زوجته منها

لدواع �أمنية.
يف ال�سنني ال�سبع الأخرية
ٍ
تنه��دت مي��ان حينم��ا �أخربتن��ا �أن كل م��ا
تعرفه ع��ن والدها �أقل بكثري مم��ا قد يعرفه
الغرب��اء عن��ه .تق��ول�“ :أخربتن��ي والدت��ي
�أنه �أبع��د �إىل مرج الزهور بع��د �أربعني يو ًما
م��ن والدت��ي الت��ي مل ي�شهدها بالطب��ع ،كان
هذا ع��ام  .1992ذكرياتي م��ع �أبي تلخ�صها
ه��ذه ال�ص��ورة ،كان ُي�سمح لن��ا بعناقه لأننا
�أطف��ال .لك��ن ،ه��ل تكف��ي  45دقيق��ة من كل
زي��ارة لأحدثك ع��ن ذكريات؟ ح�س��ن! �أذكر
جي�� ًدا �أنن��ي �أفت���ش خم�س م��رات يف الزيارة
الواح��دة .كن��ا نبتاع مالب�س جدي��دة للقائه
فيم��ا م�ض��ى ،لكنن��ا الي��وم نعل��م �أن زي��ارة
واح��دة كفيل��ة بجع��ل اجلديد م��ن مالب�سنا
ريا 45 ،دقيقة
�أعتق من قدميها .لن �أتذمر كث ً
مع والدي ت�ستح��ق كل هذا العناء .لكن� ،إىل
متى؟ عندم��ا يخرج من ال�سجن� ،سن�ستغرق
وقتً��ا طوي ً
�لا ن�سب ًّي��ا لالعتي��اد علي��ه .كان
يوقظن��ا باك�� ًرا ك�أمنا ح��ان وقت الع��دد كما
بال�سج��ن .”..تبت�سم مي��ان وت�صمت لتكمل:
“نتعلق به ونعتاد على ح�سه باملنزل ،لكن
الوداع ي�سبقن��ا دو ًما .امل�شهد ذاته :خبطات
مرعب��ة تدق الب��اب الذي �سيخ��رج منه �أبي
بع��د �أق��ل من ثالث�ين دقيقة ،يخ��رج دون �أن

ينظ��ر ب�أعيننا .هذه حياتن��ا .عناء الزيارات
يتال�ش��ى بفرح��ة الإفراج عنه� ،شه��ر لنا كي
نعت��اد علي��ه ،و�أخر كي نتعلق ب��ه ،لكن بعد
ذلك ،ال ح�صة لنا به”.
�أم��ا معروف ،فه��و الأكرث ًّ
حظا فيم��ا بينهم،
بع��د �أن اعتقلت��ه ق��وات االحت�لال وحظ��ي
بالفر�ص��ة الت��ي مل يك��ن ليحظى به��ا خارج
ال�سج��ن ،وه��ي �أن يعي���ش مع وال��ده حياة
حرمه االعتقال املتكرر لأبيه منها.
 17عملي��ة اعتق��ال ،وب�ين االعتق��ال واالعتقال
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل .ويف االعتقال الواحد حتقيق
وحمكم��ة ،وبع��د ق�ضاء احلك��م اعتق��ال �إداري
يق�ضي بتمديد مدة الأ�سر ورف�ض �أي ا�ستئناف.
كان لأبنائ��ه ح�ص��ة م��ن ال�سج��ن � ً
أي�ض��ا،
فق��د ق�ض��ى فار�س خم���س �سن��وات ،وق�ضى
مع��روف ث�لاث �سن��وات يف امل��رة الأوىل من
اعتقاله� ،أم��ا الثانية فلم ي�صدر �ضده احلكم
حتى الآن.
�آخ��ر “املفاج�آت” التي حظيت به��ا العائلة،
�إخطار بهدم املنزل املكون من ثالث طبقات،
م��ا زال تنفيذه مقي�� ًدا بقرار املحكم��ة ،التي
ت�ؤجل كلما حان موعدها.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الأ�سري نخلة يف �صورة تذكارية قدمية مع �أبنائه خالل �إفراج بني اعتقالني.
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�أنا من هنا ..ل�ست من هناك
ما الذي يذكره �أبناء هذا اجليل عن قراهم املدمرة؟

ن�ضال خوري:
�أنا من �إقرث
تق��ع قريتي �إق��رث يف اجلليل .كن��ت وال �أزال �أ�سمع
با�سمه��ا ي�تردد يف كل �أرج��اء املن��زل .عندم��ا قامت
احل��رب �ضاعت �أر�ضنا ومنزلن��ا ،فتهجرنا �إىل قرية
الرامة ثم �إىل حيفا حيث ولدت ،لكن كان هناك رابط
ق��وي بين��ي وبينها ،ففي طفولت��ي �شاركت يف خميم �صيفي �أُقي��م بالقرب منها،
فزرنا الكني�سة لأنها املعلم الوحيد الذي مل يهدم� .أما بقايا البيوت ،فهي حتت
�أرج��ل املوا�شي التي ترعى هناك� .أنا وجمموعة من �شبان القرية نعلم �أن حق
الع��ودة مقد���س ،لذلك ،نخو�ض من��ذ �سنتني جتربة ع��ودة م�صغرة من خالل
زيارتها ب�شكل متوا�صل على �أمل العودة �إليها.

دانيا د�سوقي:
�أنا من تل ال�صايف
تق��ع قريتي بني الرملة واملج��دل .يقول جدي
�إنها من �أ�شهر القرى بزراعة احلبوب والذرة،
فق��د كان��ت كث�يرة العي��ون والآب��ار� .سقطت
القري��ة يف الأول من متوز ع��ام  .1948يف تلك
الليل��ة ،كان هناك احتفال للجي�ش امل�صري الذي �أت��ى ملحاربة امل�ستعمرات
الت��ي ب��د�أت بالظه��ور .ظن �أه��ل القري��ة �أن الأ�ص��وات الت��ي ي�سمعونها من
االحتف��ال ،لك��ن كان اجلي�ش الإ�سرائيلي قد بد�أ بح��رق املحا�صيل الزراعية
وقتل �أبناء ون�ساء القرية ،ففر �أهل القرية دون �أي لبا�س �أو طعام �أو �أوراق
ثبوتي��ة ،والتقوا يف ق��رى �شمال اخلليل وقرى بيت حلم ،فتوجه بع�ضهم �إىل
�أريح��ا ،وبلغ عددهم � 150ألف الجئ والبع�ض الآخر نحو الأردن ،وغريهم
نحو رام اهلل.

جنان �أ�سامة ال�سلوادي طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

وطن مقدادي:
�أنا من العبا�سية
تقع قريتي ق�ضاء يافا واللد ،وت�سمى الآن يهودا
ن�سب�� ًة لق�بر النبي ه��ودا الذي يقع عل��ى مدخل
القري��ة ،رغ��م �أنن��ي مل �أزرها ولو م��رة واحدة،
ولكنني بحثت عنه��ا كثريًا يف الإنرتنت والكتب،
فحفظ��ت معاملها القدمية ال احلديث��ة ،وطابعها
الفل�سطين��ي ال التهوي��دي� .أعل��م �أنه��ا كان��ت مليئة ببي��ارات احلم�ضيات
ويتو�سطه��ا جام��ع مبئذنة عالية ج��دًّا ،وفيها مدار�س للفتي��ان والفتيات،
و�أعل��م �أنها على الرغ��م من �أنها كانت قرية� ،إال �أنه��ا �سبقت غريها مبجال
اال�ست�يراد والت�صدي��ر ،حي��ث اعتم��دت يافا عليه��ا لزراع��ة احلم�ضيات
وب�شكل وا�سع ،و�أعلم �أن مطار اللد كان قريبًا جدًّا و�أن جزءًا من �أرا�ضيه
يعود جلدي.
كم��ا �أنن��ي ر�أيت الطابو ال��ذي يثبت ملكيتن��ا للكثري م��ن الأرا�ضي هناك
واحتف��ظ ب��ه جدي يف خزن��ة حمكمة الإغالق يف غرفت��ه �إىل �أن توفاه اهلل.
و�أعل��م �أن ج��دي كان مزارعً ا ،فق��د حتدث كثريًا عن �أحالم��ه عندما كان
يغف��و فوق «�ش��واالت» الربتقال ،وعن بندقيته الت��ي خذلته وفرغت من
الذخ�يرة �أثن��اء دفاع��ه ع��ن �أر�ضه ،وعن عم��ي الذي ولد حت��ت �شجرة
زيتون يف طري��ق الهجرة وعن عمي الآخر الذي ترك فل�سطني عن طريق
نهر الأردن �سباحة.

�إ�سماعيل ن�صار:
�أنا من عراق املن�شية

أرا���ض وا�سع��ة ،لدرج��ة �أن بع���ض
كان��ت لن��ا � ٍ
املحا�صي��ل �أ�صابها التلف لع��دم وجود �أي ٍد عاملة
كافي��ة لقطفه��ا .وكان��ت �س��وق القري��ة م��ن �أكرب
الأ�س��واق يف تلك املنطق��ة ،ويف مناف�سة دائمة مع
�س��وق الفالوج��ة ،عندما �سقط��ت القرية يف ي��د اجلي���ش الإ�سرائيلي ،و�صلت
�أوام��ر للجيو���ش العربي��ة وخا�ص��ة اجلي�ش امل�ص��ري مبغ��ادرة القرية على
الف��ور ،فذه��ب القائد امل�صري �سيد حمم��ود طه �إىل القائ��د الع�سكري يف قرية
«�صمويل» من �أجل مفاو�ضته على �شرط ان�سحاب اجليو�ش العربية وخا�صة
امل�صري��ة دون �ضربهم باملدفعية ،وبعد خروجهم م��ن القرية ب�ساعتني فقط،
�أبيد �سكانها .يف البداية ،جل�أنا �إىل بيت حلم ثم خميم العروب ثم خميم الفوار.

�أ�سيل عيد:
�أنا من لفتا
لفت��ا ه��ي قري��ة من ق��رى القد���س ،ت�سم��ى بوابة
القد�س الغربي��ة ،ق�سمها �أهل القري��ة �إىل ق�سمني:
الأول ي�سم��ى احل��ارة الفوق��ا ،والآخ��ر احل��ارة
التحتا .كانت �أرا�ضيه��ا متتد حتى ت�صل القد�س،
فه��ي �أق��رب للبل��دة من القري��ة وكان جل��دي �أمالك وبي��وت باحل��ارة الفوقا
واحل��ارة التحتا ،فالبيت املوجود باحل��ارة الفوقا مت هدمه وبني عليه معلم
جدي��د للإ�سرائيلي�ين� ،أما البيت الآخر ،يف بقي كم��ا هو .تهجر جدي منها بعد
نكب��ة  1948يف ف�ص��ل ال�شت��اء ،متوجهًا �إىل قري��ة عني �سينيا ق�ض��اء رام اهلل،
ث��م انتقل �إىل خمي��م قلنديا حتى تهد�أ الأو�ضاع ويع��ود �إىل لفتا .تزور العائلة
القرية وبقايا بيت جدي القدمي والنبعة والطاحونة.

ن������اب������ل�������������س« :ال���������ه��������� ّم���������وز» ي�������ه�������زم احل��������رك��������ة ال���������ص����ه����ي����ون����ي����ة!
عبد البا�سط خلف
ي�صمد مقه��ى الهموز و�سط نابل���س منذ عام ،1892
ويحتفظ املكان مبقتنيات قدمية ،وبوابات معدنية،
وحج��ارة ،ووثائ��ق و�ص��ور ،فيم��ا يتفاخ��ر �أحف��اد
�إ�سماعي��ل حمم��د اله ّموز ،ب���أن جدهم ه��زم ثيودور
هريت�سل (م�ؤ�س�س احلركة ال�صهيونية عام ،)1897
يف ت�شييد واحد م��ن املقاهي الأقدم يف فل�سطني كلها،
وكان �شاه��دًا عل��ى الكثري من الأح��داث التي غريت
وجه دول ب�أكملها.
يجل���س اخلم�سين��ي راي��ق ولي��د الهموز عل��ى �أقدم
طاول��ة يف املقه��ى ،وعمرها نح��و � 80سنة ،وحتيط
ب��ه م�شاهد فوتوغرافية للبن��اء نف�سه ،تارة ب�أ�شجار
كثيف��ة ،و�أخ��رى ب��زي ق��دمي و�أ�سلح��ة وعرو���ض
ع�سكري��ة ،لتلخ�ص حتول امل��كان �إىل مق�� ٍّر للمندوب
ال�سام��ي الربيط��اين ،ومنام��ة للجنود ،فيم��ا تك�شف
�صور �أخرى عن هوية كبار الزائرين.
فنانون وم�سرح
يق��ول :هاجر ج��دي م��ن اخللي��ل ،و�أق��ام يف نابل�س
وت��زوج من فري��زة النوري ،و�أ�س���س مقهى ل�سنتني
تقريبً��ا يف مكان �آخر بنابل���س ،وانتقل قبل  122عامًا
ل�شارع ال�شوي�ترة ،وا�ست�أجر �أربعة حمالت ب�ساحة
خلفية ،و�أقام الح ًقا م�سرحً ا �أحيا فيه مطربون عرب
مثل �أم كلثوم وفريد الأطر�ش و�سامية جمال وحممد
عبد الوهاب حفالت غنائية.
وميث��ل رايق اجليل الثالث من �أ�صحاب املقهى ،بعد
�أن ورث��ه من والده الذي تويف ع��ام  ،2006فيما ظل
اجل��د �إ�سماعيل يق��ف على قدميه حت��ى عام ،1960
بع��د �أن نق��ل املهنة للأحف��اد ،فتخ�ص���ص وليد فيه،

							
مقهى الهموز يف املا�ضي
واجته �إخوته :حممد ،وحممود ،وخالد ،وخليل� ،إىل لك��ن املقهى حاف��ظ على عمل��ه طول �أكرث م��ن قرن،
ومل يج�بره عل��ى التوقف غ�ير االحت�لال الربيطاين
التجارة واحلدادة ،وو�صلت جتارتهم �إىل ال�شام.
ي��روي :تعام��ل ه��ذا املقه��ى بالربغ��وت (�أ�صغ��ر الذي احتل مكانه عدة �سنوات ،واتخذ الأجزاء التي
وحدة يف الدينار العثم��اين) ،وباجلنيه الفل�سطيني ،تعل��وه مق�� ًّرا للمن��دوب ال�سامي ،فيما ح��وّل �ساحته
والإ�سرتلين��ي ،والدين��ار الأردين ،وال�شيق��ل ملكان لتوقف الدراجات النارية ومنامة جلنوده.
الإ�سرائيل��ي ،ونتعام��ل الي��وم بالي��ورو وال��دوالر
طقو�س وز ّوار
� ً
أي�ضا.
وح�س��ب الهم��وز ،ف���إن التغ�يرات الت��ي دخلت على يتاب��ع ،وه��و يعر���ض �أباري��ق قه��وة و�سكري��ة من
املقه��ى كث�يرة ،لك��ن �أبرزه��ا التخلي ع��ن الدكاكني النحا�س اخلال���ص ،تعود لأيام ج��ده :حافظنا على
الأربع��ة ،وهدم امل�سرح ،والإزاحة قلي ًال �إىل الناحية معظ��م امل�شاريب التي كانت تقدم ،كالقهوة وال�شاي
ال�شرقي��ة ع��ام  ،1972حني ق��ررت البلدية رفع بدل والإي�نر (القرف��ة املغلي��ة) وال��كاكاو وال�سحل��ب
الإيج��ار م��ن  11دين��ا ًرا �أردنيًّ��ا �إىل  360دين��ا ًرا ،و�ش��راب احل�ص��رم والليم��ون ،و�أدخلن��ا �إ�ضاف��ات
ع��دا عن تب��دل ح��ال الطاقة م��ن حطب لواب��ور كاز طفيفة كامل�شروبات الغازية والع�صائر اجلاهزة.
(برميو���س) فكهرباء وغاز ،ث��م ال�سماح ملن هم دون وت�أث��ر املقهى بالأو�ض��اع ال�سيا�سية املحيطة كثريًا،
الثامن��ة ع�شرة بالدخول ،بع��د �أن كان مقت�ص ًرا على فمن��ع �شاه �إي��ران (�أطاحت به الث��ورة عام )1979
الكب��ار فق��ط� ،إ�ضاف��ة �إىل موج��ات الغ�لاء وارتفاع ت�صدي��ر التمب��اك العجم��ي ،ال��ذي كان ي�شق طريقه
الروات��ب ،فق��د كان املوظف في��ه يتقا�ضى  5قرو�ش �إىل نابل���س .وارت��اده ال�سيا�س��ي �سليم��ان طوق��ان
(رئي���س البلدي��ة ،وزعي��م املدين��ة ،وم��ن م�ؤ�س�سي
ك�أجر �شهري!

 ..واحلا�رض.
ح��زب (الدف��اع) ،ووزير الدفاع ب�ين عامي -1951
 ،1957وق��د اغتيل يف بغ��داد عام  1958خالل ثورة
عبد الك��رمي قا�سم) ،وحمدي كنع��ان (من املبادرين
لت�أ�سي�س غرف��ة جتارة و�صناعة نابل���س) ،وال�شيخ
�أحم��د احلنبل��ي (منا�ضل و�سيا�س��ي وقا�ض) ،وزار
احلديقة املج��اورة له امللك الأردين الراحل احل�سني
بن طالل.
�شاهد تاريخي
ووف��ق الهموز ،فق��د كان املقهى �شاه��دًا على الكثري
م��ن احل��روب والث��ورات واحل��وادث ،كاحت�لال
فل�سطني وو�صاية االنتداب عليها ،والهزة الأر�ضية
املدم��رة التي �ضربت البالد ع��ام  ،1927ومل ت�صبه
ب���أذى .وحظ��ي مبكانة مهمة بني الزعم��اء املحليني،
ومل ي�سم��ح يف البداي��ة ملن ه��م دون الثامن��ة ع�شرة
بارتي��اده ،وظ��ل ه��ذا احلظ��ر �إىل ما بع��د نك�سة عام
 .1967فيم��ا حاف��ظ طوي ً
�لا عل��ى ع��ادات ا�ستقبال
الزبائ��ن بع��د �أذان الفج��ر وحت��ى �أذان املغ��رب،

وبخا�ص��ة الذين كان��وا يعمل��ون يف مقالع احلجارة
باجلبال املحيطة.
ويختم حديث��ه :نقدم اليوم امل�شروب��ات التي قدمها
ج��دي ووال��دي ،لك��ن حج��ارة امل��كان ،و�أ�س��واره،
و�أ�شج��ار الربتقال ،وكرم العن��ب ،كلها تاريخ ثابت
في��ه ،لن يتغري و�إن تبدلت وج��وه من يدخل للمقهى
�أو يعم��ل في��ه� ،أو ت�ضخمت املدين��ة ع�شرات املرات
م��ن حوله ،وامله��م �أننا هنا قبل �أن تفك��ر �إ�سرائيل يف
خلق نف�سها واحتالل �أر�ضنا.
ويتذكر �أبو را�ض��ي بليبلة� ،أحد الروّاد الدائمني ،ما
�سمع��ه م��ن والده واجلي��ل القدمي ع��ن املقهى ،حني
كان مق�ص��دًا ملطربني كبار ،ووقته��ا� ،شهد �إقبا ًال من
املواطنني .يقول :ه��ذا املقهى قطعة من نابل�س ،وال
نتخيل املدينة دونه.
ويتمن��ى �آخ��رون ،كال�ش��اب �سام��ح عبد احل��ق� ،أن
ي�شهد «الهموز» حقبة نهاي��ة االحتالل الإ�سرائيلي،
مثلم��ا حتققت نهاية بريطانيا العظمى التي ا�ستولت
عليه ل�سنوات.
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�أهايل خزاعة..

ال�������ه�������ارب�������ون م�������ن امل�����������وت �إل�����ي�����ه
وفاء �أبو ظريفة

يف الراب��ع والع�شرين من متوز� ،أعلن جي�ش االحتالل
بلدة خزاعة �شرق مدينة خان يون�س منطقة ع�سكرية
مغلقة .متركزت دباب��ات جي�ش االحتالل على مداخل
البل��دة ،وا�ستهدف��ت القذائ��ف الع�شوائي��ة احلج��ر
والب�ش��ر بال متيي��ز ،وهدم��ت الطائرات املن��ازل على
ر�ؤو���س �ساكنيها ،وجرف��ت �آليات اجلي���ش الأرا�ضي
الزراعي��ة و�أ�شجار الزيتون والتني ،وا�ستوطن جنود
االحت�لال املن��ازل وجعل��وا منه��ا ثكن��ات ع�سكري��ة،
و�أطلق��وا الر�صا�ص احلي على كل من حاول اخلروج
من البلدة.
هذه باخت�صار خم ٍّل حكاية مليئة بالتفا�صيل ،من خوف
ورعب وفق��دان و�أمل .ونحاول يف “احل��ال” نقل بع�ض
تفا�صي��ل احلكاي��ة بروايات �شه��ود عي��ان يتذكرون ما
حدث لهم ولعائالتهم.
امل�شي بني اجلثث
يق��ول ال�ش��اب ع�لاء قدي��ح“ :كن��ت وع��ددًا م��ن �أفراد
�أ�سرتي قد جل�أن��ا ملنزل عمي حممد قديح .كنا قرابة 70
�شخ�صا معظمهم من الن�ساء والأطفال وال�شيوخ .يف 24
ً
مت��وز ،غادر �أكرث من ن�صفنا امل��كان نحو مدخل خزاعة

وكن��ت منه��م ،بعد �أن علمن��ا �أن ال�صلي��ب الأحمر ن�سق
لن��ا .كان��ت رحلة امل��وت؛ فر�صا�ص القنا�ص��ة من فوق
ر�ؤو�سن��ا .واملكان تغريت معامل��ه .ومل تعد البلدة التي
�أعرفه��ا؛ ك�أن زلزا ًال �ضربها .قذائ��ف ع�شوائية ،و�أنا�س
هارب��ون� .شاهدت جث��ة امر�أة ،وبعده��ا ب�أمتار تعرثت
بطف��ل م�ص��اب ي�ص��ارع امل��وت ،وبعده��ا ر�أي��ت معاقة
�سقطت عن كر�سيها املتحرك .وقتها ،ارتعبت وعدت من
جديد �إىل منزل عمى”.
ظ��ل ال�شاب قديح و 20من �أف��راد الأ�سرة حما�صرين يف
املن��زل ،حيث اقتحم اجلي���ش املنزل وقت��ل عمه امل�سن
حمم��د قدي��ح ال��ذي يحم��ل اجلن�سي��ة الفرن�سي��ة �أم��ام
عيني��ه ،واتخذوا من عالء وال�شب��اب الذين معه دروعًا
ب�شرية يحتمون بهم.
ال �إ�سعاف للم�صابني
حم��دة �أب��و رجيلة والدة غدي��ر �أبو رجيل��ة ( 18عامًا)
وتع��اين م��ن �شل��ل ن�صف��ي ،له��ا حكايته��ا يف ه��ذا اليوم
امل�ش���ؤوم؛ فق��د ب��د�أت تنتق��ل م��ع ابنتها غدي��ر و�أفراد
�أ�سرته��ا ال��ـ 12م��ن من��زل �إىل من��زل بح ًثا ع��ن الأمان،
ث��م توجه��ت و�آالف املواطن�ين ،معظمه��م م��ن الن�ساء
والأطفال� ،إىل مدخل خزاعة من الناحية الغربية ،حيث
كانت تتمركز دبابات اجلي���ش ،و�سط �إطالق الر�صا�ص

جمزرة الفجر..

كر�سي
متحرك
ظل �شاهدًا
على
جمزرة
ت�ستثن
مل
ِ
�أحدًا.

احل��ي وقذائ��ف املدفعي��ة والطائ��رات .وعن��د اقرتاب
املواطنني الهارب�ين من مدخل خزاعة ،زاد اال�ستهداف
وب��د�أ ي�سق��ط ال�شه��داء واجلرح��ى ،و�أثن��اء فراره��ا
�شاه��دت حمدة ب��در عمي�ش �أحد �أطف��ال اجلريان ،وقد
فارقت �أح�شا�ؤه ج�سده ،وقد ا�ست�شهد الح ًقا لعدم متكن
الإ�سعاف من الو�صول �إليه .ومل تعلم حمدة �أن امل�شهد
ذات��ه �سيتك��رر م��ع ابنتها غدي��ر ،حيث كان ب�لال يدفع
كر�سي �أخته غدير حماو ًال الفرار من طلقات الر�صا�ص،
�إال �أنها متكنت منه و�أ�صابت قدمه ويده ،فوقعت غدير،
وف��ر املواطنون ،وظلت غدير ملق��اة على الأر�ض على
بع��د � 10أمتار م��ن الدبابة ،ليوم�ين متتابعني ،و�ألقيت
عليه��ا القذائف ب�شكل مبا�ش��ر ،م��ا �أدى �إىل ا�ست�شهادها
وحرقها.

البحث عن املوتى يف حي ال�شجاعية
منى عياد.

حنان �أحمد
مل يك��ن فج��ر الع�شرين من متوز املن�ص��رم فجرًا عاديًّا
يف ح��ي ال�شجاعي��ة؛ فل��م ي�ستيقظ النا���س على �صوت
الع�صاف�ير �أو الديكة ،بل ا�ستيقظوا على وقع القذائف
والقنابل ،ورائحة الدم متلأ املكان ،واملوت يف كل زقاق
وحتت كل حجر.
لق��د دك��ت طائ��رات االحت�لال ودبابات��ه بي��وت احلي
ف��وق ر�ؤو���س �ساكنيها ،خملفة � 136شهي��دًا ،منهم 67
انت�شلوا من حتت الأنقا���ض ،ومئات اجلرحى ،و�آالف
امل�شردين ،وحيًّا �أ�صبح �أثرًا بعد عني.
كمال عياد ( 22عامًا) �أحد الناجني من جمزرة الفجر يف
ال�شجاعي��ة ،يروي لـ «احل��ال» تفا�صيل حلظات املوت
التي �شاهدها وفقد فيها �أمه و�أخته.

يق��ول عي��اد« :ح�ين اقرتب��ت ال�ساعة م��ن الواح��دة بعد
منت�ص��ف الليل ،قررنا �أن نقيم الليل جماع ًة ،وما �إن بد�أنا،
حتى اهت��زت الأر�ض من حتتنا و�ضربت قذيفة دبابة �أحد
البيوت القريبة منا و�أ�صابت ال�شظايا �أجزاء (الزينكو) يف
البي��ت ،ف�أنهينا �صالتنا وجمعن��ا �أنف�سنا ثم رك�ضنا خارج
البي��ت �إىل بي��ت جريانن��ا ،حت��ى اكت��ظ بيته��م بالهاربني،
خا�ص��ة �أنن��ا قريب��ون م��ن احل��دود ً
�شرق��ا م��ع �إ�سرائيل.
وعل��ى �ضوء ال�شمع��ة ،ظل الهاربون حت��ى �ساعات الفجر
ي�صرخ��ون م��ع كل قذيف��ة تق��ع عل��ى البي��وت ع�شوائيًّ��ا،
ويتوقعون �أن تكون ال�ضربة القادمة من ن�صيبهم».
ي�ضيف عياد�« :سيطرت حاالت الهلع على كل من كان يف
البيت ،تار ًة ي�صرخون و�أخرى يكربون وثالثة يبكون،
لكن القذائ��ف مل ترحم �أحدًا وقته��ا ،فق�صفت الطابقني
العلويني من العمارة التي جتمّعنا يف طابقها الأر�ضي،

ف�أ�صي��ب �صاح��ب البيت وابن��ه ب�شظاي��ا القذيفة ،لكن
الآخري��ن جن��وا .راح��ت العائ�لات تخ��رج م��ن البيت
املق�صوف واحدة تلو الأخرى ،م�سلمة �أمرها هلل».
ويتابع عياد« :رك�ضت �أم��ي و�أخواتي كباقي الهاربني
مع الأطفال ،وما �إن ابتعدوا ع�شرات الأمتار عن �أعيننا
حتى ق�صفته��م �إحدى الطائرات ،وكن��ا ن�سمع �أ�صوات
ال�صرخات بني كل قذيفة و�أخرى».
بع��د تلك ال�ضربة ،ت�أكد كمال �أنها �أ�صابت منطقة �أهله،
لكنه متنى �أن يكونوا و�صلوا مكا ًنا �آم ًنا قبل �أن تق�صف
الطائرة ،ثم �ضربت قذيفة الدبابة �أهله �ضرب ًة جديدة.
ويتاب��ع« :لهول م��ا ر�أي��ت ،مل �أد ِر ما �أفع��ل؛ �أ�أبكي �أم
�أ�صرخ �أم �أدعو �أم �أهرب �أم �أرمتي بينهم؛ دخان �أ�سود
وجث��ث متفحم��ة و�أخرى ت�سي��ل دمًا وحف��ر يف الأر�ض
كحف��ر جهنم ،ودخ��ان �أ�سود� ،إىل �أن ملح��ت �أخي حممد

قتل بهدف الت�سلية
ال�ش��اب حمم��د النجار رف���ض اخلروج م��ن البلدة ،وظل
يتنقل حتت النار يف �شوارعها؛ ي�سعف اجلرحى وي�ساعد
الن�س��اء والأطفال وال�شيوخ يف الهروب من مناطق املوت
�إىل مناط��ق �أق��ل خط��ورة .ويف  24مت��وز ،ق��رر اخلروج
بع��د �إحل��اح والدته ،ورافقه ج��اره حممد النج��ار .تركا
املن��زل و�سط الق�صف املدفعي و�إط�لاق الر�صا�ص احلي
و�صواري��خ الطائرات ،ومتكن حممد وج��اره �أن يتخطيا
ال�ش��ارع �إىل نقط��ة جدي��دة ،فالتحق��ا مبئ��ات املواطن�ين
يري��دون مغ��ادرة خزاع��ة هاربني م��ن الق�ص��ف بطريقة
التفافية من جهة اجلنوب عرب طرق ترابية زراعية.
يقول حمم��د“ :كان الرجال ي�س�يرون يف املقدمة ،ويلحق
بهم الن�س��اء والأطفال ،و�أثناء ذل��ك �صادفنا كثيبة رمليه

حممد الذي
ا�ست�شهد يف
ح�ضن امه
ال�شهيدة هالة.

(� 10سنوات) م�صابًا ،وك�أن ب�صي�ص الأمل حينها بزغ،
لأين وج��دت �أحدًا حيًّا ،فحملت��ه ورك�ضت به وو�ضعته
يف خمزن بيت �أح��د �أقاربنا ،و�س�ألته عن �أمي و�أخواتي
ف�أجابني �أنهم كانوا برفقته».
و�أ�ض��اف عي��اد« :كان��ت القذائف الإ�سرائيلي��ة ال تزال
تق�ص��ف بحممه��ا من ال�بر واجل��و ،ويف كل �ضربة كان
ي�سق��ط بيت ويقتل حتت��ه �أبرياء .ورك�ض��ت من جديد
حي��ث اجلثث لعلي �أج��د �أحدًا يتنف���س ،فوجدت �أختي
هال��ة ( 25عامً��ا) الت��ي كانت حتم��ل جنين�ين تو�أمني
يف بطنه��ا وطف ً
�لا على ذراعه��ا ،قبل احلادث��ة بدقائق،
وجدته��ا جال�س ًة و�صغريها يف ح�ضنها ،وقد غمر �سواد
ال�صواريخ وجهيهما».
ب��د�أ �شع��اع الفج��ر يب��زغ ،وو�س��ط م�شاه��د املج��زرة
و�أ�ص��وات الق�ص��ف وال�صراخ ،مل��ح كمال �أخت��ه ديانا

�ضخم��ه تختبئ خلفها دبابة ،ومن الناحية الأخرى يوجد
جن��ود راجل��ون طلبوا من��ا ب�سخرية �أن ننحن��ي ،وبد�أوا
يلتقط��ون لن��ا ال�ص��ور� ،إ�ضاف��ة �إىل �إطالق الن��ار من فوق
ر�ؤو�سن��ا مبا�ش��رة .ثم ق�صف��وا �أ�شجار ال�صب��ار املحاطة
بنا ،ف�سقطت الألواح ال�شائكة علينا ،بعدها طلب اجلندي
من حممد النج��ار ( 53عامًا) الوقوف ،فقن�صه بر�صا�صة
مبا�ش��رة �أ�صابت القلب و�أوقعته قتي ًال بني ذراعي .بعدها
طلب من �أحد ال�شباب الوقوف وخلع مالب�سه .ثم �سمحوا
لن��ا باخل��روج م��ن خزاع��ة نح��و خ��ان يون���س ،و�أكملنا
الطري��ق و�سط الق�صف املدفعي والر�صا�ص احلي� ،إىل �أن
متكنا من الو�صول �إىل مدينة خان يون�س”.
ناج ذكريات
لكل �شهيد حكاية ،ولكل جريح ق�صة ،ولكل ٍ
ال تن�سى.

غادة عياد.

( 15عامً��ا)« :ر�أيته��ا تتح��رك به��دوء وال��دم ين�� ّز من
كل ع�ض��و يف ج�سده��ا ،فحملتها �إىل بي��ت �أحد الأقارب،
حيث �أعمام��ي و�أبنا�ؤهم ي�سكنون هناك ،وكانوا حينها
يحتم��ون م��ن القذائ��ف �أ�سف��ل البي��ت «بيت ال��درج»،
حتى ه��د�أت القذائف دقائق مع��دودة ومتكنا من نقلها
مل�ست�شفى ال�شفاء».
يف ثالج��ة املوت��ى التي اكتظ��ت باجلث��ث ،مل يجد عياد
�أح��دًا من �أفراد �أ�سرت��ه ،فا�ستب�شر خريًا� ،إال �إن �سيارة
�إ�سع��اف ب��ددت �سعادته ،فق��د كانت فيها جثت��ان� :أمه
( 43عامًا) ،و�أخته غادة ( 11عامًا).
كم��ال عياد �أح��د �شهود جمزرة الفج��ر ،روى جانبًا من
ناج من املجزرة �شهادة يحتفظ
الليلة ال�س��وداء ،ولكل ٍ
به��ا ،لعله يقدمها يومً��ا �أمام حمكمة دولي��ة تقت�ص من
االحتالل املجرم.

ل����ي����ل����ة ال����ق����ت����ل يف رف����ح
منى وادي
م�س��اء الإثنني الرابع من �آب املن�صرم ،كانت مدينة رفح على موعد
م��ع ليلة لن متحى من �سجل الذكريات الأ�س��ود لأهلها ،ليلة �سقطت
فيه��ا �صواريخ وقذائ��ف الآلة احلربي��ة الإ�سرائيلية فوق البيوت
ب�ش��كل ع�شوائ��ي ،لتزهق �أرواحاً بريئة ،وتدم��ر بيو ًتا فوق ر�ؤو�س
�ساكنيها ،فم�سحت من ال�سجل املدين عائالت ب�أكملها.
يف «ليلة القتل»� ،سقط ع�شرات ال�شهداء لين�ضموا �إىل قافلة من 434
�شهيدًا قدمتهم رفح خالل احلرب العدوانية على القطاع.
وائ��ل النمل��ة� ،أح��د الناجني م��ن املذبح��ة ،حتدث لـ «احل��ال» عن
تفا�صيل عا�شها تلك الليلة وفقد فيها عائلته.

يق��ول« :كان �أف��راد العائل��ة يتابع��ون تفا�صي��ل الع��دوان ،قبل �أن
يق��رروا اخللود للن��وم ،هربًا من م�شاهد امل��وت املروعة ،وق�ص�صه
امل�ؤملة ،معتقدين �أنهم يف من�أى عما يدور حولهم».
ا�ستيقظت عائلة النملة فزعني على �صراخ اجلريان الذين طالبوهم
ب�إخ�لاء املنزل بعد ورود حتذير �إ�سرائيلي عاجل بقرب ق�صفه ،ومل
تكد العائلة تخرج ،حتى «ا�ستقبلها» �صاروخ من طائرة �أف .16
فق��د النملة وعيه ،وا�ستيقظ يف امل�ست�شفى بالقد�س ،خلطورة حالته
ال�صحي��ة ،ليجد �أن قدميه برتتا ،و�أ�صي��ب بجروح ج�سيمة وبرتت
�س��اق زوجته و�ساق ابنه الذي يبلغ من العمر �سنة ون�صف ال�سنة،
وا�ست�شهدت �شقيقته و�أخوه وزوجته.

�إمي��ان �شعت لديها حكايتها تلك الليلة ،فهي من �سكان حي اجلنينة،
وقد ف ّرت هي ووليدها الر�ضيع �إىل بيت �أهلها يف مدينة خان يون�س
م��ن بداية احلرب حتى �إعالن هدنة لـ� 72ساعة ،فقررت العودة �إىل
منزلها حتى حل اللي��ل ،ف�أخذت �أ�صوات الق�صف تتعاىل ،فلم تتمكن
م��ن الهرب ،وبينما كانت تر�ضع طفلها ،نامت وهو يف ح�ضنها ،فنال
منه��ا �صاروخ �أرداه��ا �شهيدة ،بينما بقي طفلها حيًّ��ا ،ليعي�ش اليتم
مبكرًا.
�أم��ا �أب��و حمادة �أب��و عرب ال��ذي يقطن حي ت��ل ال�سلط��ان ،فعندما
ا�ستهدف��ت الطائرات احلربية منزل ج��اره بعد منت�صف الليل ،دون
حتذي��ر م�سبق� ،سقط حائ��ط البيت فوق زوجت��ه فا�ست�شهدت على

الفور .
م��ن جهتها ،قالت �أم حمم��د ر�شيد �إن جارتها يف ح��ي اجلنينة برفح
املمر�ض��ة مها �أبو هالل عادت من عملها منهك��ة ،ف�صعدت �إىل �شقتها
يف الطاب��ق الرابع لتنام ،وكان زوجها وابنه��ا عند جدهم يف الطابق
الأول ،فا�سته��دف ط��اروخ �شقتها ،فاحرتقت .ح��اول زوجها �إخماد
الن�يران� ،إال �أن روح زوجته كانت فا�ضت �إىل باريها ،وظلت حروق
على يديه �شاهدة على ليلة لن تن�سى.
ل��كل الناج�ين رواياتهم املليئ��ة بالدم والركام واحل��زن على فقدان
الأحب��ة ،وم��ا يعزيه��م �أنه��م موقن��ون بن�ص��ر م��ن اهلل عل��ى حمتل
�سيحا�سب و�إن طال الزمن.
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الق�صف يعيد للمعمرة
عا�شور ذاكرتها

هبة ..عرو�س احلرب
منال يا�سني
يف الثام��ن ع�شر م��ن �آب املن�صرم ،كان��ت هبة و�شادي
على موع ٍد لبدء حياتهما الزوجية ،لت�شهد قاعة منتجع
عر�س يح�ضره الأهل والأحباب.
ال�شاليهات حفل ٍ
كان حل��م هبة �أبو دف ( 19عامًا) وتقطن يف حي ال�صربة
مبدين��ة غ��زة ،ف�ست��ان زف��اف وطرح��ة بي�ض��اء وزف��ة
فل�سطينية .وقد �أعدت هي وخطيبها �شادي �أبو عقلني كل
م�ستلزمات الفرح ،ومل تبق �سوى �أمور ب�سيطة خطط لها
العرو�سان لينجزاها �سريعًا قبل موعد العر�س.
يف الثام��ن والع�شرين من متوز ،وعند الواحدة فج ًرا،
كان لهب��ة موعد مع �ضربات �آل��ة احلرب الإ�سرائيلية،
ف�أ�صاب��ت قذيف��ة مدفعي��ة بيت عمه��ا ال��ذي يقع فوق
بيته��ا ،ف�أ�صيبت بان�شقاق باجلمجم��ة وفتحة بالر�أ�س
( 70غ��رزة) ،جراء وقوع كومة �أحج��ار عليها غطتها
بالكامل �إثر الق�صف.
هب��ة تر ُقد على �سرير ال�شفاء بق�سم اجلراحة يف جممع
ال�شف��اء الطبي ،تقول�« :أن��ا �أخاف كثريًا من الق�صف،
من��ذ �أول يوم باحلرب و�أنا �أختبئ كلما �سمعت �صوت
�صاروخ �أو قذيفة ،وقد �أح�س�ست قبل يوم من �إ�صابتي
�أنني �س�أ�ست�شهد ،و�أخربت �صديقاتي».
وبعينيه��ا الذابلت�ين املتورمت�ين و�صوته��ا اخلاف��ت،
ت�سرد م��ا حدث معها حلظة الق�ص��ف« :كنت يف �شرفة
بيتنا ،ف�أ�صاب��ت قذيفة منزل عمي فوقنا ،فتهدم البيت
ف��وق ر�ؤو�سن��ا ،ووقع��ت احلج��ارة عل��ي وغمرتني،
علي �ساعتها».
ف�أغمى ّ
ُ�صدم �شادي حني تلقى خرب �إ�صابة خطيبته ،فهرع �إىل
امل�ست�شف��ى ليطمئن على حالتها ال�صحية� .أما حماتها،
فتجل�س بجوارها ترعى �أمورها.
كان��ت هبة �ستلب���س الطرح��ة البي�ضاء ،لكنه��ا لب�ست
ال�شا�ش الطبي الأبي�ض.

دعاء عبد القادر
من��ذ ثالث �سنوات ،فق��دت امل�سنة �إ�شتية عا�ش��ور (� 105سنوات) ،ذاكرتها
كلي.
ب�شكل ّ
يف احل��رب الأخ�يرة ،وعلى ح�ين قذيفة مباغتة ،ع��ادت للمعم��رة عا�شور
ذاكرته��ا ،فعا�ش��ت احلزن والف��رح على �أح��داث كان فقدان الذاك��رة كفي ًال
ب�إخفائها.
«�صدمة عك�سي��ة» هي ما حدثت للمعمرة عا�شور ،التي ولدت يف بئر ال�سبع
وهجرت عام � 1948إىل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
�شه��دت عا�ش��ور نكب��ة  ،1948ونك�س��ة  ،1967واالنتفا�ض��ة الأوىل ،1987
وانتفا�ضة الأق�صى  ،2000واحلروب على غزة يف  2008و 2012و.2014
مل تك��ن احلاج��ة �أم �ضي��ف اهلل ت��درك ما ي��دور حولها ،فق��د نقله��ا �أبنا�ؤها
و�أحفاده��ا الذين هرب��وا من �شدة الق�صف ،وت�ساق��ط ال�صواريخ والقذائف
من الدبابات ،من �شرق مدينة رفح� ،إىل بيت ابنتها يف خان يون�س ،ظ ًّنا منهم
�أنه �أكرث �أم ًنا ،دون �أن يعلموا �أن م�أواهم اجلديد �أ�شد خط ًرا.
يف ع�صر يوم ال�سبت  ،2014/8/23كانت تلك املنطقة على موعد مع تدمري
حي �سكني ب�أكمله ،بعد �أن �أ�سقطت طائرات االحتالل حممًا من ال�سماء على
املنازل ،و�أحالت «حي �أبو معروف»� ،إىل كومة من الركام.
هرب��ت املعم��رة وعائلته��ا �إىل بيت �أق��ارب �آخري��ن يف جورت الل��وت بخان
يون���س ،لكنها كانت قد �أ�صيبت ببع�ض اجلروح والكدمات �إثر تناثر الركام
عليها من الأمكان امل�ستهدفة.
بع��د خروجها من امل�ست�شفى كانت املفاج���أة ،فرغم تدهور �صحتها� ،إال �أنها
تعرفت على �أحفادها و�أقاربها من حولها ،وبد�أت ت�ستعيد ذكرياتها اجلميلة
واحلزين��ة التي عا�شتها مع زوجها الذي فقدته منذ  30عامًا وابنها الوحيد
الذي رحل �إىل دار اخللود وهي فاقدة للذاكرة.
�أق��ارب احلاج��ة �أم �ضيف اهلل لي�س��وا مت�أكدين �أن عودة الذاك��رة �إليها �أمر
جي��د ،فماذا �ستتذكر معمرة الجئ��ة �شهدت كل احلروب واملجازر ،وودعت
�أقاربها �شهداء ،فالكل يف غزة يبحث عن «ذاكرة للن�سيان».

َّ
���������دج احل�����������رب ..ع����ن����دم����ا ت���������ص����دح �����ص����رخ����ة احل�����ي�����اة حت�����ديً�����ا ل���ل���م���وت
ُخ�
منال يا�سني
مل ت�سل��م الن�س��اء احلوام��ل يف غزة م��ن العدوان
الإ�سرائيل��ي ،فا�ست�شه��د كث�ير منه��ن� ،أم��ا
الأخريات ،فانتابهن القلق واخلوف من املجهول،
وفق��د الأعزاء وخ�سارة البي��ت ي�سيطران عليهن،
ل ُيحيال حياته��ن �إىل معاناة ترتجم على هيئة �آالم
قد تتط��ور لتدخلهن يف حال��ة والدة مبكرة ،وهنا
يكمن اخلطر عليهن وعلى �أجنتهن.
فق��د �سجل ق�س��م الوالدة يف م�ست�شف��ى ال�شفاء ،يف
الأي��ام الع�ش��رة الأوىل م��ن الع��دوان عل��ى غزة،
( )1625حال��ة دخ��ول ،كان نتاجه��ا ()425
مولودًا ،و( )650حال��ة تنزيل �أجنة وحمل خطر
و�أمرا���ض ن�س��اء ،فيم��ا �سجل��ت �إح�صائي��ة �شهر
( )1242( ،)7حال��ة والدة طبيعي��ة ،و()400
حالة والدة قي�صري��ة� ،أما حاالت الإجها�ض ،فقد
�سجل��ت ( )290حالة ،فيم��ا بلغت حاالت الوالدة
�أقل من (� )37أ�سبوعً ا� ،أي ا ُ
خلدَّج ( )51حالة.
وح��ول خط��ورة ال��والدة املبكرة عل��ى اجلنني،
�أ�ش��ار د� .أحم��د العام��ودي ،م��ن ق�س��م العناي��ة
املركزة للأطفال حديثي الوالدة� ،إىل �أن اخلطورة
يف حالة املولود ال�سباعي �أكرب من الثمانية ،حيث
�إن اجلن�ين مل ي�أخذ الفرتة الكافي��ة للنمو ،كما �أن
�أجهزته ال تكون قد اكتملت.
و�أو�ضح �أن هن��اك �صعوبة بالغة يف ت�أقلم اجلنني
بع��د ال��والدة م��ع اجل��و اخلارج��ي ،خا�ص��ة �أن

اجله��از التنف�س��ي ،بالإ�ضاف��ة للقل��ب واجله��از
ال��دوراين وترابطه مع اجله��از الع�صبي ،ما زالت
بحال��ة ال ت�سمح له بالت�أقل��م مع العامل اخلارجي،
ما ي�ستدعي بقاءه داخل احل�ضانة.
�أخ�صائ��ي الأطفال د .عبد الرحيم �أبو �سلمية� ،أكد
�أن هن��اك ح��االت نزيف مفاج��ئ ووالدة قي�صرية
حتدث نتيجة هبوط يف القلب ي�ؤثر ت�أثريًا مبا�ش ًرا

�أطفال خ ّدج يف احل�ضانة.

عل��ى الأم ،م��ا يدفعه��ا للدخ��ول يف حال��ة والدة
مبك��رة ،قد ت�صل خطورته��ا يف بع�ض احلاالت �إىل
موت الأم �أو اجلنني �أو االثنني معًا.
وتاب��ع« :ي��زداد من��و اجلن�ين بال�ش��كل الطبيعي
وتكتم��ل �أجهزت��ه � ً
أي�ض��ا يف ال�شه��ر التا�س��ع ،ويف
ح��االت ال��والدة املبك��رة ،ال يك��ون وزن الطف��ل
و�صل للو�ض��ع الطبيعي ،وال تكون �أجهزته � ً
أي�ضا

ق��د اكتملت ،حيث ي�تراوح وزن الأطف��ال يف هذه
احلال��ة بني كيل��و �إىل كيلو و 800غ��رام ،وهذا ما
ي�ستدعي وجوده داخل احل�ضانة لفرتات متفاوتة
ح�سب حال��ة كل طفل» .و�أكد العام��ودي �أن ق�سم
ال��والدة ي�شهد زيادة غ�ير طبيعية يف عدد حاالت
الدخ��ول يف عملي��ة ال��والدة ،حي��ث ال تك��ون ق��د
اكتملت املدة الطبيعية لبقاء اجلنني يف رحم الأم،

وعملي��ات الوالدة املبكرة التي ترد �إىل امل�ست�شفى
تكون مدة احلمل فيها بني � 28إىل � 30أ�سبوعً ا.
يق��ول« :يف فرتة احل��رب ،ازداد الو�ضع ال�صحي
نق�صا يف
للح��االت �سوءًا ،هذا �إىل جان��ب �أن هناك ً
بع�ض الأدوية ،ناهيك عن وجود ازدحام كبري».
ون��وه �إىل �أن الن�س��اء يتكب��دن �أملًا كب�يرًا يف عملية
ال��والدة ،كونه��ن دخل��ن يف عملي��ة والدة مبكرة
نتيج��ة احلرك��ة املفاجئ��ة الناجم��ة ع��ن اخلوف
ال�شدي��د من الق�صف و�أجواء احل��رب والت�شريد،
م��ا يدفع ب�ش��كل �أو ب�آخر �إىل دخ��ول الأم يف عملية
الوالدة قبل موعدها بكثري.
حال ابن��ة هبة زيدية ( 23عامً��ا) وزوجها ر�شيد،
اللذي��ن يقطنان يف مدينة غزة .وق��د و�ضعت هبة
مولودتها يف احلرب و�سط الق�صف املتوا�صل.
تق��ول اجل��دة �أم رامز زيدي��ة« :تركن��ا منزلنا يف
منطق��ة ال�شعف بح��ي ال�شجاعية قب��ل � 5أيام من
والدة هب��ة ،لك�ثرة ال�صواري��خ والقذائ��ف اللي
كانت تنزل علينا».
وت�ضي��ف »:كان��ت هبة طوال الوق��ت قلقة ،وكان
حمله��ا طبيعيًّا .وكان��ت يف بداية ال�شه��ر الثامن.
فج���أة ،جاءها املخا�ض ،فولدت يف امل�ست�شفى قبل
موعدها ،والدة طبيعية».
ُو�ضع��ت «ح�لا» يف احل�ضان��ة ،فوزنه��ا بلغ كيلو
و 650غرامً��ا ،حيث ُول��دت يف الأ�سبوع الأول من
ال�شهر الثامن ،وق��د كان مقر ًرا ميالدها يف ،9/15
لكن احلرب جعلتها ت�ضع مولوها يف .7/24
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عندما يكون املوت �أ�سهل من انتظاره

ت����ع����ددت �أن��������واع ال����ه����ج����رة ..وامل�����أ�����س����اة واح�����دة
فاطمة الزهراء �سحويل
يف قط��اع غزة ،تعددت �أ�ش��كال الهجرة ،ومل تعد
تعن��ي فقط مغ��ادرة الب�لاد لغري �سب��ب ،فهناك
هج��رة داخ��ل البي��ت الواحد ،وهج��رة من بيت
لآخ��ر ،وم��ن مدين��ة لأخ��رى� ،أو ملدر�س��ة تابعة
للأونروا ،بح ًثا عن الأمان فقط.
«هاج��ر» املهند���س خالد وليد عاي���ش مع �أ�سرته
داخ��ل ح��دود �شقت��ه .يق��ول�« :أقم��ت م��ع �أم��ي
وزوجتي و�أوالدي الثالثة عند مدخل ال�شقة منذ
بداية احلرب ،على الرغم من ات�ساعها ،كمحاولة
لتوفري مكان �آمن ،وكن��ا نفكر كيف �سنت�صرف يف
ح��ال ا�سته��داف �أي �شق��ة يف ال�برج ،م��ع العل��م
�أن��ه ب��رج �سكن��ي ،فالف��زع م��ن هج��رة املنزل يف
�أي حلظ��ة ال تغ��ادر �أذهان ال�س��كان ،لذلك �أعدت
زوجت��ي حقيبة لأه��م الأوراق الر�سمية� ،إ�ضافة
�إىل مالب���س �أطفالنا يف حال حدوث ما ي�ضطرنا �إىل
املغادرة».
ا�ستعداد دائم للهجرة
�أم حمزة �شاهدت الهجرة يف عيون �أطفالها ،حيث
كان طفلها الأ�صغ��ر يرقبها بعينني حائرتني عند
جتهيزه��ا لغط��اء ال�صالة عند الب��اب مع حقيبة
املالب���س ،فقد فاج�أه��ا ذات �صب��اح ب�س�ؤاله� :إىل
�أي��ن �سن�ساف��ر؟ �أم �أن��ك �ستغادري��ن وترتكينن��ا
وحدنا؟
�أم��ا �أم يو�سف ،فق��د هجرت بيتها ق�س�� ًرا .تقول:
«بيتن��ا يقع مبواجه��ة البحر ،وق��د خرجنا هربًا
م��ن قذائف املدفعي��ة البحرية �إىل بي��ت �أقاربنان
عل��ى �أمل �أن يك��ون �أكرث �أم ًن��ا ،فبادرتني طفلتي
ب�س�ؤاله��ا� :أم��ي مل��اذا �سنغ��ادر؟ .مل يك��ن ل��دي
الوق��ت لأ�ش��رح له��ا .غادرن��ا م�سرع�ين لتع��اود
طرح ت�سا�ؤالتها :مت��ى �س�أعود لألعابي؟ ا�شتقت
ل�سري��ري .ماذا ح��ل ببيتن��ا؟� .أ�سئل��ة كثرية مل
�أج��د لها �إجابات �سوى القل��ق على تعب ال�سنني

ودعائي �أن نبقى �ساملني».
الأف��كار نف�سه��ا كان��ت ت��دور يف ذه��ن املن�شط��ة
�إعت��زاز عبي��د من �س��كان منطقة الزيت��ون ،وهي
تتذك��ر ال�ساع��ات املرعب��ة عن��د و�صوله��ا م��ع
�أ�سرته��ا �إىل منطق��ة �أب��راج الكرام��ة داخل احلي
ال��ذي �أ�صب��ح �صندو ًق��ا مغل ًقا ي�صع��ب اخلروج
منه .وبعد حم��اوالت متكررة ،متكن اجلميع من
املغ��ادرة .مل يك��ن بيت �أخيها �أف�ض��ل حا ًال ،لكنه
�أخف وط�أة من الق�صف املبا�شر.
تق��ول« :جاه��دت ل�ضب��ط �أع�صاب��ي ،فاخل��وف
ظاهر وهو �سيد املوقف ،وال ميكن ف�صل الأطفال
ع��ن الواق��ع ،كان��وا يت�ساءل��ون :مل��اذا �أ�صب��ح
ال�صعود على الدرج وم�شاهدة احلي من ال�شباك
�أم�� ًرا حمظ��و ًرا؟ م��ا �سر جتهي��ز عمت��ي حقيبتها
ب�شكل دائ��م؟ �آذان اجلميع ملت�صقة بالراديو ليل
نه��ار ،حاولنا الت�شب��ث ببيتنا ،لك��ن �أمي مقعدة
ومري�ض��ة بالقل��ب ،هجرناه ق�س�� ًرا .مل يكن لدينا
خيار .وكحال �أغلب العائالت املهجرة� ،أ�صبحنا
م�شتت�ين يف �أك�ثر م��ن منطق��ة ،وحمدن��ا اهلل �أننا
ا�ستطعنا حمل �أوراقنا الثبوتية.
هجرتان يف يومني
هجرت��ك من بيتك و�سط القذائف املتناثرة يفقدك
الإح�سا���س بنف�سك ،م�شاعر ا�سرتجعتها �أم �أحمد
وه��ي حتدثن��ا ب���أمل �شدي��د قائل��ة« :احت�ضن��ت
طفلت��ي الر�ضيع��ة ،وزوجي حمل الطف��ل الثاين،
خرجنا م�سرعني دون �أحذية ودون غطاء للر�أ�س
من �شدة الهلع ،هد�أنا قلي ًال يف بيت �أقارب زوجي
ب�شارع اجلالء لن�ضطر �إىل هجرة مرة �أخرى بعد
يوم�ين ،حيث ق�صف البي��ت املال�صق لنا� ،ساءت
الظروف ،ولي���س مبقدورنا البقاء يف مكان جنهل
�أ�صحابه عل��ى الرغم من ح�س��ن �ضيافتهم ،لذلك
ق��ررت املجازفة بالتوجه �إىل املحافظة الو�سطى.
خرج��ت مع طل��وع النه��ار ب�سيارة �أج��رة كانت
الوحي��دة يف �ش��ارع �ص�لاح الدي��ن ،و�صلت بيت

�أهل��ي بالن�ص�يرات حي��ث الوج��وه �شاحب��ة.
التقطت �أنفا�سي لأجد البيت ملج�أ ملا يقارب 250
�شخ�صا».
ً
تتاب��ع �أم �أحم��د وق��د خنقته��ا الدم��وع« :هجرتنا
للمرة الرابع��ة ال ميكن ن�سيانه��ا .طفلتي وا�صلت
ال�ص��راخ دون �سبب .مل تهد�أ ول��و دقيقة واحدة،
وك�أنه��ا تدرك ما يدور حولها ،م��ع �ساعات الفجر،
تلقينا ات�صا ًال هاتفيًّا ميهلنا خم�س دقائق فقط قبل
الق�صف .حاول اجلميع الهرب ب�سرعة الربق».
تنهدت �أم �أحمد و�أكملت بحرقة�« :أقبل ال�شباب
حلم��ل خالتي املقع��دة وفاق��دة الب�ص��ر ،لتهبط
كلماته��ا على م�سامعن��ا كال�صاعقة( :يا �أحبائي،
لق��د ع�ش��ت �ست�ين عامً��ا ،واملهل��ة غ�ير كافي��ة
لإخراجي .اجنوا ب�أنف�سك��م� .أ�سرعوا) .وليزداد
املوقف �صعوب��ة ،حلقت الطائ��رات بكثافة فوق
البيت مبا�شرة� ،أخذت �أمي قرار بقائها مع �أختها
ودفعتنا خارجً ا ،وقفنا بعي��دًا ب�أطفالنا ون�سائنا
و�شيوخن��ا نرق��ب حلظة �سقوط البي��ت� ،سيا�سة
التدم�ير النف�سي الت��ي ينتهجها االحت�لال كانت
�سب��ب ما ح��دث ،حيث م��رت �أرب��ع �ساعات دون
ق�صف املن��زل .عدن��ا لنجد خالتي ت��ردد «املوت
�أ�سهل �ألف مرة من انتظار كيف متوت».
املهاجرون «حمظوظون»
ً
ق��رار هج��رة بل��دة بي��ت حان��ون ترافق��ا م��ع
ب��دء الق�ص��ف املدفع��ي جع��ل عائل��ة �أب��و �سامر
حمظوظة ،حي��ث يحكي لنا م�شاه��د هجرتهم �إىل
مدينة غزة قائ ًال« :غادرنا مع بدء تناثر القذائف
لتتطاير معها �أفكارنا ،فهل �سنكون مب�أمن؟ وماذا
�سيحل مبن مل ي�ستطع اخلروج؟ كما �أن خروجك
ب�سي��ارة مغام��رة ،وال�سري عل��ى الأقدام يجعلك
فري�سة �سهلة للمدفعية».
مت�ض
ويتابع بح��زن« :ابني الوحي��د عري�س مل ِ
َ
حت��ظ زوجته
عل��ى زواج��ه �س��وى �أ�شه��ر ،ومل
بفر�ص��ة لتف��رح ببيته��ا .انتقل��ت معن��ا �إىل بي��ت

تلتق��ي �أ�صحاب��ه لأول م��رة .و�صلنا نب���أ تدمري
البيت بالكام��ل ،فحمدنا اهلل عل��ى �سالمتنا و�أننا
مل ن�ضطر �إىل الهجرة �إىل املدار�س .وخالل الهدنة
التي عقدت ،ت�أك��د �سقوط خم�س قذائف يف بيوت
�إخوت��ي املحيطة بن��ا ،ثم ُبلغنا بوج��ود قذيفتني
مل تنفج��را يف فن��اء البيت ،لذل��ك مل نتفقده حتى
يتمك��ن الدف��اع املدين من التخل�ص منه��ا ،ال �أعلم
كي��ف �أ�ص��ف �شع��ور الهج��رة داخلن��ا م��ن بلدة
ريفية هادئة �إىل بي��ت رمبا يكون �أكرث ا�ستقرا ًرا،
فالق�صف يطال كل مكان .ال �أحد م�ستثنى».
خياران �أحالهما مر
الهج��رة �إىل مدار���س الأون��روا من �أك�ثر �أ�شكال
الهج��رة تعقي��دًا ،وق��د عا�شه��ا مئ��ات م��ن �أهايل
القط��اع ،ي��روي �أبو حممد حكاية ه��ذه الهجرة:
«خرج��ت من بلدة بيت حانون �إىل مدر�سة تابعة
للأون��روا بالقرب من �أبراج ال�شيخ زايد ،حاولنا

ال�صم��ود ،ف�لا �أح��د نلج���أ �إلي��ه .جمي��ع �أقاربنا
نزح��وا �إىل املدار���س ،لك��ن هاجرن��ا جمربين ،يف
املدر�سة متلكنا �شع��ور اللجوء ،حيث االكتظاظ
�شدي��د ،عق��دت الهدن��ة الأوىل ف�أ�ص��رت زوجتي
عل��ى العودة لنعي���ش دون �أمرا�ض وبكرامة بني
اجلدران املتبقية ،فقد دمر منزلنا جزئ ًّيا ،وقررنا
البقاء مع ما بنيناه من �أحالم وذكريات».
يكم��ل �أب��و حمم��د« :ح��دث م��ا �أجربن��ا عل��ى
املغ��ادرة� ،إذ فق��د طفلن��ا الوع��ي ،فاعتقدن��ا �أنه
مات .حملته زوجتي وهي حامل ب�شهرها ال�سابع
لي�ص��ل الإ�سعاف عند عزبة بي��ت حانون ،ويقلنا
�إىل م�ست�شفى كمال عدوان .فرحنا ببقائه ح ًّيا .يف
الهدن��ة الثانية� ،أقمنا يف م�ست�شف��ى كمال عدوان
بالطفل�ين �أك�ثر م��ن �ست��ة �أي��ام ،وم��ع اق�تراب
انته��اء اليوم الأخ�ير للهدنة الثالث��ة ،كنا نفكر:
ه��ل �سنبق��ى يف بيتن��ا �أم �سنع��ود �إىل مدرا���س
الأونروا؟».

ن������ب������ي������ل وال�����������ل�����������ج�����������وء« ..ك����ل����اك���������ي���������ت» راب�����������������ع م�������رة
حممد عقل
حتى عام  ،1948كان والد نبيل فتحي �أبو نحل
يعي���ش يف قرية برب��رة� ،إىل ال�شمال الغربي من
مدينة غزة .كان ،كما كل �أهل القرية ،يعي�شون
�آمن�ين مطمئنني ،يزرعون �أج��ود �أنواع العنب
الفل�سطين��ي� ،إال �أن الع�صاب��ات ال�صهيوني��ة،
وعل��ى ر�أ�سها الهاغاناة ،هاجمتهم ،ف�أكل الآباء
عنبهم ح�صر ًما ،وما زال الأبناء ي�ضر�سون.
امل�شهد الأول
هام��ت عائل��ة نبي��ل و�أه��ايل برب��رة والق��رى
املج��اورة عل��ى وجوههم يف الأر���ض ،فتفرقوا
�أيدي �سب�أ ،وذهب��وا مز ًقا .وعا�شت عائلة نبيل
مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال� ،إىل �سوريا ،وعيونها
�شاخ�صة �إىل اجلنوب ،على وعد بعودة قريبة،
عندما حترر اجليو�ش العربية البالد.
ولد نبيل يف �سوري��ا ،ور�ضع مع حليب �أمه �أنه
مهجر �إىل
فل�سطين��ي وم��ن قرية برب��رة ،وه��و ّ
ح�ين قوة ومي�سرة ،وظل يتج��اوز عن م�أ�ساته
جتاوز الفالح عن «الك ّمون» ،فبقليل من ال�سقيا
يعي���ش ويزه��ر ،وثمة �أم��ل ب�أن تك��ون العودة
قريبة.
وزاد يف طنب��ور حي��اة نبي��ل ن�ش��ا ًزا م��ا حدث
يف �سوري��ا م��ن اقتت��ال �أت��ى على كل م��ن فيها،

ال �سيم��ا ال�ضل��ع ال�ضعي��ف :الفل�سطيني�ين،
فتجرعوا مرارة �ص��راع الإخوة ،و�ضاع دمهم
ب�ين القبائل .وقد تدمر احل��ي الذي تعي�ش فيه
عائل��ة نبي��ل يف خميم الريموك ،ليع��ود �سريته
الأوىل ،الج ًئا يف بالد اللجوء.
امل�شهد الثاين
قرر نبيل الع��ودة �إىل اجلزء املتاح من الوطن،
عل��ى مرم��ى الب�صر واللوع��ة من برب��رة ،ففر
م��ن رم�ض��اء �سوري��ا� ،إىل م��ا ظنه ربي��ع غزة،
فا�ست�أج��ر «حا�ص ًال» يف �أب��راج الندى ال�سكنية
�شم��ال القط��اع� .إال �أن ف�ص��ل الربي��ع مل يطل،
فج��اءت نار احلرب ،وطال��ت قذائف الطائرات
ال�شق��ق ال�سكني��ة يف �أبراج الن��دى التي يعي�ش
فيها نبيل مع زوجته و�أطفاله الأربعة.
امل�شهد الثالث
عندما ا�شتد �أوار احل��رب ،طلبت �إ�سرائيل من
�س��كان املنطقة التي يعي�ش فيه��ا نبيل وعائلته
ت��رك منازله��م ،فانتقل م��ن �أق�ص��ى ال�شمال �إىل
�أق�ص��ى اجلنوب� ،إىل مدينة رف��ح ،اعتقادًا منه
بتوف��ر الأمن فيه��ا ،لريى هن��اك م�شاهد لي�ست
بعيدة عن م�شاهد �سوريا ،بل �أكرث �ضراوة.
امل�شهد الرابع
«يعي���ش» نبي��ل وعائلت��ه املكون��ة م��ن �ست��ة

نبيل وعائلته يف �أحد م�شاهد اللجوء.
�أ�شخا���ص يف �إحدى مدار���س وكالة الغوث فى
رف��ح بعد �أن �أ�صيب املنزل ال��ذي جل�أ �إليه بعد
ق��رار الإخالء وتع��ود ملكيت��ه لأح��د �أقربائه،

جراء ا�ستهداف منزل جماور له.
املزع��ج يف «فيلم» حي��اة نبيل �أن��ه بال خامتة،
مفتوح على مديات هائلة من العذاب والتهجري

واملعاناة� ،إال �أنه و�شعبه ،ي�صرون على �صنع
نهاي��ة �سعي��دة ك�أف�لام زم��ان ،حي��ث ينت�ص��ر
اخلري على ال�شر ،و�إن طال الزمن.

11

الحال»  -العدد  - 110السنة الثامنة

ال�سبت  2014 / 9 /13م  -املوافق  18ذو القعدة  1435هـ

ك���ي���ف ي�������س���ت���خ���دم خ���م�������س���ة ط���ل���ب���ة ����ص���ح���اف���ة م�����واق�����ع ال����ت����وا�����ص����ل االج���ت���م���اع���ي؟
�أ�شرف با�سم  -طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
عندم��ا ي�ستيقظ الطلبة من نومه��م ،ف�إن �أول ما يفعلون��ه مطالعة �صفحاتهم
ال�شخ�صية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،التي متكنت من �أن ت�سيطر على
جمي��ع ممار�ساتنا اليومية ،ف�لا جل�سة �أ�صدقاء تخلو من حدث في�سبوكي �أو
�إيليا غربية :تويرت
خريجة �صحافة من جامعة بريزيت
ب��د�أت ا�ستخدام توي�تر ع��ام  ،2010بالتزامن مع
انت�ش��ار مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي يف البيئ��ة
املحيط��ة� ،أم��ا مل��اذا �أ�ستخ��دم توي�تر؟ فلأن��ه،
بب�ساط��ة ،عب��ارة عن تدوين��ات موج��زة وكثيفة

املحت��وى و�سريع��ة االنت�ش��ار ،ولأن��ه ب�سي��ط
اال�ستخ��دام ومتواف��ر ب�سهول��ة ،ولأن��ه تع��دى
مرحلة التعارف وي�صن��ف �ضمن �أدوات التوا�صل
ب�ين الأ�صدقاء ،فتغريداتك الت��ي تقوم بها عاملية،
ومتتبع��وك من خمتلف دول الع��امل ،وهذا يحملك
بع���ض امل�س�ؤولي��ة ،وه��ذا م��ا مييزه ع��ن خمتلف
مواقع التوا�صل االجتماعي.

حممود خواجا :يوتيوب
طالب �إذاعة فرعي تلفزة يف جامعة بريزيت
�أ�ستخ��دم موق��ع يوتيوب من��ذ �سنة تقريبً��ا .بد�أ
ا�ستخدام��ي ل��ه لن�ش��ر فيديوه��ات متوا�ضع��ة
كن��ت �أق��وم برتكيبه��ا ،كنوع م��ن الهواي��ة .بعد

رمي �شومان :في�س بوك
طالبة �صحافة يف جامعة بريزيت
�أ�ستخ��دم في�سب��وك من��ذ ع��ام  2008م ا�ستخدامًا
متنوعً ا ،بني م�شاركة ومتفرجة ومتفاعلة .و�أعتقد
�أن م��ا مييز في�سبوك عن غ�يره هو �سهولة التفاعل
ب�ين ا�ﻷ �صدقاء واملعارف بات�س��اع دوائرهم ب�شكل

�أ�ستخ��دم ه��ذا املوق��ع ب�ش��كل كب�ير لأن��ه يعن��ى
بتخ�صي���ص �صفح��ة لكل م�ستخ��دم يحدد جماالت
عمله ،وقدراته العمل ّي��ة واخلربات واملواهب ،ما
ي�ساع��د يف خلق جمموعات مهت ّم��ة �أو عاملة ب�أمور

�أ�ستخ��دم موق��ع �أن�ستجرام لأن��ه موقع جميل
للتوا�ص��ل ،ب�إمكان��ك �أن تتوا�ص��ل ع��ن طريق
ال�ص��ور �أو الفيديوه��ات م��ع �أ�صدقائ��ك.

ولع��ل �أك�ثر الف�ترات الزمني��ة الت��ي ا�ستخدم��ت
فيه��ا تويرت ه��ي فرتة العدوان الأخ�ير على غزة،
ك��ون مواقع التوا�ص��ل االجتماعي��ة الأخرى تقيد
امل�ستخ��دم باخل�صو�صي��ة ،كم��ا يقت�ص��ر املن�شور
عل��ى الأ�صدقاء .وخ�لال فرتة الع��دوان ،كان من
ال�ضروري كر�سالة �صحافية �أو ًال وك�إن�سانية ثانيًا
ف�ضح جرائم االحت�لال ،وهو ما يتيحه تويرت عرب

ذل��ك دخل��ت تخ�ص���ص التلفزي��ون يف جامع��ة
بريزي��ت ،وتت�ضم��ن م�ساقات التخ�ص���ص �إنتاج
تقاري��ر و�أفالم وبرام��ج تلفزيونية ،ع��اد ًة تكون
ذات ج��ودة جي��دة ،وال ت�سنح الفر�ص��ة لن�شرها
وعر�ضها عل��ى النا�س ،ف��كان يوتي��وب بالن�سبة
يل و�سيل��ة لن�شر تقاري��ري التلفزيونية مث ًال ،هذه

�أ�سل���س و�أ�س��رع مقارن��ة بغ�يره ،ويكم��ن �سب��ب
ان�ضمام��ي ب���أين �أحب �أن �أكون عل��ى كامل االطالع
على امل�ستجدات و�أخبار ا�ﻷ �صدقاء واملعارف.
عادة� ،أبدي ر�أيي ال�شخ�صي يف العديد من ا�ﻷ حداث
ومبختل��ف امل�ش��اركات ،لك��ن دوري ك�صحافي��ة
حم��دود نوعً ا ما يف ا�ستخدام��ي لفي�سبوك؛ �ﻹ مياين
ب���أن ال�ساحة االفرتا�ضية ال حتمل احللول الكافية

حممد هليل :لينكد �إن
خريج �إذاعة فرعي تلفزة من جامعة بريزيت

ماري عابودي� :أن�ستجرام
طالبة �صحافة يف جامعة بريزيت

تغريدة تويرت� ،أو حتى �صورة ن�شرت على �أن�ستجرام.
وت�شري �إح�صائيات �شرك��ة «زوم�سفري» العاملية لإح�صائيات ال�سو�شيال ميديا
لعام��ي  2012و� 2013إىل �أن �أك�ثر م��ن  % 40من �سكان فل�سط�ين ي�ستخدمون
في�سب��وك ،ويع��د ه��ذا الرق��م الأكرث عامليًّ��ا مقارنة بع��دد ال�س��كان .ويبلغ عدد
م�ستخدم��ي في�سبوك الكل��ي يف فل�سط�ين  1,340,000م�ستخدم� .أم��ا بالن�سبة

وت�ستطي��ع اختي��ار الأ�شخا���ص الذي��ن
ي�ستطيع��ون ر�ؤي��ة من�شورات��ك م��ن ال�ص��ور
والفيديو ،واملميز يف ه��ذا املوقع �أنه ي�ستخدم
فق��ط لتب��ادل ال�ص��ور والفيدي��و ،و�أعتق��د �أنه
عندم��ا نرف��ق ال�ص��ور بتعليق �صغ�ير ي�صف
ال�ص��ورة ،ن�ستطي��ع �أن نق��دم للأ�صدق��اء

ا�ستخدام ها�شتاغ #غزة مث ً
�لا .ويتيح للم�ستخدم
� ً
أي�ض��ا البح��ث عن كل م��ا يتعلق مبو�ض��وع ما من
خالل الها�شتاغ .كما يربز يف قائمة �أهم الها�شتاغات
امل�ستخدم��ة ح��ول الع��امل .ويط��ول احلدي��ث عن
الدور املهم الذي لعبه تويرت خالل العدوان� ،سواء
يف �إي�صال ال�صورة احلقيقية والر�سالة الوا�ضحة،
�أو الك�شف عن خمتلف الآراء واحلقائق.

التقاري��ر الت��ي ل��ن يراه��ا النا�س م��ن دون موقع
مث��ل يوتيوب ،كونن��ا ننتجها لأغرا���ض تدريبية
و�أكادميي��ة فق��ط ،وال تك��ون دائ ًم��ا بحرفي��ة
عالي��ة ،ولكنن��ي �أرى �أن ن�شره��ا يك��ون مكاف���أة
لن��ا عل��ى اجله��د ال��ذي نبذل��ه فيه��ا ،بالإ�ضاف��ة
لن�ش��ري فيديوهات �أ�ص ّورها لرحالت مع الزمالء

علی �أر�ض الواقع ،ولكن لها دور ال ميكن �إغفاله يف
الفرتات ا�ﻷ خرية ،كامل�ساهمة يف احلمالت اخلريية
وا�ﻹ عالنات املختلفة .وم��ن املهم �أال يقت�صر فعلنا
بالتعبري �أو التعليق علی في�سبوك ،بل �أن ننقله �إیل
�أر�ض الواقع.
وتتع��دد ا�ستخدام��ات في�سب��وك؛ فف��ي الف�ترة
ا�ﻷ خ�يرة ،باعتق��ادي كان �أه��م ا�ستخدامات��ه ه��و

ووظائف وخربات م�شرتكة ،وبذلك ت�سهل الإفادة
واال�ستفادة والبحث عن فر�ص عمل.
وما مييز موق��ع لينكد �إن �أنه موقع خم�ص�ص وغري
مت�شعّب مثل و�سائل التوا�صل االجتماعي الأخرى،
فهو وجد لهدف واحد يعمل على تطويره.
�أ�ستخ��دم املوق��ع من��ذ �أكرث من �سنت�ين ،لكن

ملوقع تويرت ،ف�لا توجد �إح�صائيات دقيقة حول ا�ستخدامه ،لكن يف عام 2012
كانت هنالك درا�سة بينت �أن عدد م�ستخدميه يف فل�سطني .15,500
وملعرف��ة �أ�سب��اب توج��ه الط�لاب ،وخا�ص��ة ط�لاب الإع�لام ،نح��و و�سائل
التوا�صل االجتماعي� ،أجرينا مقابالت مع خم�سة من طلبة الإعالم يف جامعة
بريزيت ي�ستخدمونها.

ن�ش��ر ا�ﻷ خب��ار للعامة ح��ول احل��رب وجمرياتها.
�أم��ا ب�ش��كل �شخ�ص��ي ،ف�أف�ض��ل ا�ستخدام��ه
لل�صفح��ات العلمي��ة املوثوق��ة ل�سهول��ة الو�صول
�ﻵ خر م�ستج��دات البحوث وا�ﻹ جن��ازات العلمية،
با�ﻹ �ضاف��ة �إیل ا�ستخ��دام املجموع��ات للحم�لات
اخلريية واالطالع ب�ش��كل م�ستمر علی م�ستجدات
خمتلف الدوائر اجلامعية.

هن��اك العديد م��ن امل�ش��كالت وال�صعوبات يف
الوط��ن العرب��ي وخا�ص��ة يف فل�سط�ين ،لأن
امل�ستخدم�ين يهتمون بالتباه��ي وما يتبع من
ه��ذه الأم��ور ،وال يت��م البحث م��ن خالله عن
�أنا���س �ضم��ن خرباته��م وهواياته��م بال�شكل
ال�صحيح يف هذا املوقع.

معنى دقي ًق��ا و�صاد ًقا يحم��ل م�شاعر �صريحة
ً
ووا�ضح��ة .وهن��اك ميزة �أخ��رى جتعله �أكرث
�أما ًن��ا و�س ّرية ،حي��ث ب�إمكانك �أن تبعث ر�سالة
تت�ضم��ن �ص��ورة �أو فيدي��و ب�ش��كل مبا�ش��ر
ل�شخ�ص مع�ين دون �أن يراه��ا �أحد ،وما مييز
ه��ذه اخلا�صية عن املواقع الأخرى �أنك تر�سل

والأ�صدقاء ،ف�أجد الفر�صة لعر�ضها عليهم وعلى
النا�س من خ�لال يوتيوب .وامل�شكلة �أن يوتيوب
موقع يتابعه النا���س �أكرث من م�ساهمتهم فيه من
ناحي��ة �إن�ش��اء ح�سابات مث ًال ،لذل��ك ،عند ن�شري
لفيديو معني على يوتيوب� ،أ�ضطر لعمل م�شاركة
له على في�سبوك حتى يراه عدد �أكرب من النا�س.

�أم��ا بالن�سب��ة يل ،فه��و ي�ساع��دين ب�شكل ع��ام لأنني
�أمتل��ك العدي��د من اخل�برات والهواي��ات و�أ�سعى
دائمً��ا لتطوير نف�س��ي ،و�أعر�ضها من خالل املوقع،
وك��وين �صحافيًّ��ا فاملوق��ع ي�سه��ل يل التع��رف على
�صحافي�ين وخل��ق عالقات ودوائ��ر يف نف�س جمال
العمل ال�صحايف �أو نف�س االهتمامات.

ر�سال��ة حتتوي فق��ط على �ص��ورة �أو فيديو.
بد�أت ا�ستخ��دام موقع �أن�ستجرام قبل �سنتني،
بعد �أن �أ�صب��ح معظم �أ�صدقائي ي�ستخدمونه،
ه��ذا �إىل جان��ب �أن��ه يعتم��د عل��ى طريق��ة
توا�ص��ل ب�سيطة و�أ�سهل م��ن مواقع التوا�صل
االجتماعي الأخرى.

�أ����س���م���اء الأ�����س����ط����ل :غ���ف���وت ع���ل���ى ح���ل���م ال���ع���ي���د ف��ا���س��ت��ي��ق��ظ��ت ع���ل���ى ك���اب���و����س احل����رب
داليا فطافطة*
«ا�ستيقظ��ت ونظ��رت ح��ويل ،فل��م �أر �س��وى خي��االت
و�ضباب ،و�شعرت ب�أمل �شديد يف ج�سدي ،لكني مل �أدرك
�شي ًئ��ا �إال عندم��ا �سمع��ت �ص��وت زوجي حمم��ود يقول
يل :ال تقلق��ي� ،أن��ت بخ�ير .فتذكرت احل��رب والعدوان
الإ�سرائيل��ي ،ومن��زيل ..وعيد الفط��ر� .س�ألت عن زوجة
زوج��ي الأوىل �سون��ا و�أوالده��ا ،فطم�أنن��ي � ً
أي�ضا� :إنهم
بخري».
هك��ذا ب��د�أت �أ�سم��اء الأ�سط��ل ( 36عامً��ا) حديثه��ا مع
«احل��ال» ،م��ن مركز �أب��و ري��ا لت�أهيل املعاق�ين يف رام
اهلل ،ال��ذي نقلت �إليه بعد �إ�صابتها يف احلرب التي �شنها
االحتالل على قطاع غزة.
�أ�سم��اء ،الزوجة الثاني��ة ملحمود الأ�سط��ل ،والأم البن

واح��د عم��ره  17عامً��ا ،قال��ت �إنها مكث��ت يف احلرب يف
منزل �أختها ،فقد توزع��ت العائلة على غري بيت لتقليل
اخل�سائر حال ا�سته��داف �أي منطقة« :فكنت �أنا وابني
عن��د �أختي ،وزوجي عند �أخت��ه ،وزوجة زوجي الأوىل
و�أوالدها االثنان يف منزلنا ،و�أذكر �أن عيد الفطر مل يكن
ق��د بقي له �إال يومان �أو ثالث��ة ،فعدت �إىل منزيل لأ�ساعد
«�ضرتي �سونا» للتنظيف ،فلعل هذه احلرب تنتهي قبل
حل��ول العي��د ونحتفل به مثل كل ع��ام ،وعندما انتهيت
من التنظي��ف� ،شعرت بتعب �شدي��د ،خا�صة �أنني كنت
�صائم��ة ،فرمي��ت نف�سي عل��ى الأريكة يف �صال��ة املنزل
وغفوت ..هذا �آخر ما �أتذكره».
تق��ول فات��ن الأ�سط��ل ،قريب��ة �أ�سم��اء ومرافقته��ا يف
املرك��ز �إن «من��زل �أ�سماء يف خان يون���س ق�صف ب�أربعة
�صواري��خ �أدت �إىل ن�سفه ب�شكل كل��ي ،وا�ست�شهاد �سونا

واثن�ين من �أبنائها ،وا�ستطاعوا �أن يخرجوا �أ�سماء من
حتت الركام ب�صعوبة ،وبذلك ،تكون الناجية الوحيدة
ممن كانوا يف املنزل».
�أ�صيب��ت �أ�سماء بقذيفة مبا�شرة �أدت �إىل �إ�صابتها بك�سر
يف ال��ذراع الي�س��رى وخل��ع يف الكتف الي�س��رى ومتزق
وتهت��ك يف املع��دة والأمع��اء ،م��ا �أدى اىل ا�ستئ�ص��ال
الأمع��اء وثلثي املع��دة ودخولها يف غيبوب��ة ملدة �ستة
�أيام ،والأطباء كانوا فقدوا الأمل يف �شفائها.
و�أ�ضاف��ت فات��ن« :بالرغم م��ن �أن �أ�سم��اء نحيفة جدًّا،
�إال �أن��ه ب�سب��ب النزي��ف الداخلي ال��ذي �أ�صابه��ا كانت
تب��دو �ضخمة ج��دًّا ،واعتقدن��ا �أن جناتها م��ن كل هذه
الإ�صاب��ات وال�شظاي��ا يف ج�سده��ا �أمر م�ستحي��ل ،و�إىل
جانب حالته��ا ال�صعبة ،فقد كانت امل�شايف ممتلئة ،وقد
كان��ت جترى للمري�ض عملية جراحية ،ويف اليوم التايل

ينام يف مم��رات امل�ست�شف��ى ب�سبب الأع��داد الهائلة من
امل�صابني».
حاول��ت عائلة �أ�سماء نقلها للع�لاج �إىل م�صر �أو الأردن
�أو ال�ضف��ة الغربية� ،إال �أن جمي��ع املعابر كانت مغلقة،
�إىل �أن �أعلن��ت هدن��ة ،فو�صل��ت م�ست�شف��ى املقا�ص��د
بالقد���س وهن��اك حت�سن��ت حالته��ا ب�شكل كب�ير ،الذي
ا�ستقبل �أعدادًا كبرية من جرحى العدوان على غزة.
الأخ�صائي��ة النف�سي��ة التي تتاب��ع حالة �أ�سم��اء قالت:
«احلادث��ة التي تعر�ضت لها �أ�سم��اء� ،أ�صابتها ب�صدمة
كب�يرة ،فق��د ا�ستيقظت ووج��دت نف�سه��ا يف امل�ست�شفى
غ�ير ق��ادرة عل��ى التح��رك ،وال عل��ى الأكل ب�سب��ب
ا�ستئ�ص��ال ثلث��ي معدته��ا ،فكان��ت وما زال��ت تتقي�أ كل
م��ا ت�أكل��ه ،كما كانت ت�صرخ من �ش��دة الأمل ،وامل�صيبة
الكربى كانت عندما �سمعت �أ�سماء خرب ا�ست�شهاد ابني

زوجه��ا وزوجت��ه الأوىل ،التي كانت خائف��ة من �إ�صابة
�أحد �أبنائها مبكروه جراء العدوان الإ�سرائيلي ،خا�صة
�أنه��ا فقدت ابنها البك��ر يف العدوان ال�ساب��ق على قطاع
غزة».
و�أ�ضاف��ت�« :أ�سم��اء قلق��ة عل��ى ابنه��ا الوحي��د جهاد،
ودائم��ة ال�س���ؤال عن��ه ،وكوابي���س احل��رب م��ا زال��ت
م�سيط��رة عليه��ا ب�ش��كل كب�ير ،فمن��ذ �أن ا�ستيقظت من
الغيبوب��ة التي دام��ت �ستة �أيام ،ترف���ض �أن تنام �أثناء
اللي��ل ً
خوفا من الوح��دة ومن �أن تغف��و فت�ستيقظ على
جمه��ول م�ؤمل ،كما ح��دث معها �أول م��رة ،وبالرغم من
�أنه��ا تتعاف��ى ج�سديًّ��ا ب�شكل جي��د� ،إال �أنه��ا ترف�ض �أن
مت�شي ،ب�سبب خماوفها النف�سية املتعلقة باحلرب».
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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طارق الفرا

دل��و ال��رك��ام ..تعبري فل�سطيني عن اللطم على غزة
فادي �شطارة*
انت�ش��رت يف الآون��ة الأخ�يرة ع�ش��رات مقاط��ع الفيدي��و
لأ�شخا���ص وفنان�ين وم�شاه�ير م��ن جميع �أنح��اء العامل،
ي�سكب��ون فيها دلوًا من املاء الب��ارد والثلج على ر�ؤو�سهم،
لرفع الوعي مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�ضموري ،والتربع
امل��ايل لدعم عالج املر�ضى ،ودع��م البحوث العلمية لإيجاد
حل��ول لهذا املر���ض .والفكرة م��ن التحدي ه��ي �أن ي�سكب
�شخ���ص امل��اء البارد عل��ى ر�أ�سه ويتحدى ع��دة �أ�شخا�ص
للقي��ام بهذا به .وبد�أت احلكاية تنت�ش��ر �سريعًا عندما قبل
م�ؤ�س���س في�سب��وك م��ارك زوكرب�يرغ حتدي حاك��م والية
نيوجري�سي الأمريكية كري�س كري�ستي ،و�سكب دلوًا ملي ًئا
بالثل��ج على ر�أ�س��ه ،متحديًا ب��دوره امللياردير بيل غيت�س،
لينت�ش��ر بعده��ا التح��دي كالن��ار يف اله�شي��م ،وينتق��ل من
في�سبوك لعدد كبري من املواقع االجتماعية.
وق��د �ش��ارك يف التح��دي ع��دد كب�ير م��ن امل�شاه�ير حول
الع��امل� ،أمث��ال ج��ورج بو���ش االب��ن ،وديفي��د بيكه��ام،
و�شاكريا ومي�سي ورونال��دو وبيكيه وغريهم� .أما عربيًّا،
فقد �شارك عدد من الفنانني واملمثلني كنجوى كرم وفيفي

عبدو وراغب عالمة.
فل�سطينيًّ��ا ،حاول البع�ض ا�ستغ�لال هذا التحدي العاملي
لك�س��ب ت�أييد للق�ضية الفل�سطيني��ة ،فبعد قبول ال�صحايف
ف��ادي العاروري للتحدي� ،سك��ب دلوًا ً
فارغا مل ينزل منه
ماء ،يف �إ�شارة ل�شح املياه يف الأرا�ضي الفل�سطينية ب�سبب
االحت�لال و�سرقته الدائمة للمياه وحرم��ان الفل�سطينيني
منه��ا .كما �ش��ارك الفنان حمم��د ع�س��اف يف التحدي ولكن
ا�ستخ��دم الركام ب��د ًال من امل��اء البارد ،للف��ت الأنظار �إىل
مواطن��ي غ��زة الذين ينهم��ر ال��ركام عل��ى ر�ؤو�سهم بدل
املياه ،ب�سبب الق�صف الإ�سرائيلي املتوا�صل على القطاع.
و�سار �آخرون يف نف�س االجتاه ،وحاول ٌّ
كل منهم بطريقته
اخلا�ص��ة لفت �أنظار العامل للق�ضية الفل�سطينية .وترافق
ذلك مع ها�شتاغ على تويرت حتت ا�سم «دلو الركام».
دل��و املاء حتول �إىل دلو من ال��ركام يف فل�سطني .واختلفت
الأه��داف متامً��ا؛ واجته��ت م��ن دع��م ملر�ض��ى الت�صلب
اجلانبي ال�ضموري �إىل دعم لقطاع غزة ،وهذه الفكرة كان
لها �ص��دى وا�سع ،فالبع�ض عار�ضها متامً��ا� ،أما �آخرون،
فرحبوا بها و�شاركوا بتحدي الركام.
املواط��ن ط��ارق الفرا من غ��زة ،عار�ض الفك��رة وقال �إن

م��ن ي�سك��ب دلوًا م��ن ال��ركام لن يت�أث��ر فعليًّا مب��ا يحدث
يف غ��زة ،فم��ن ي�سكب ال��ركام على نف�س��ه ال ي�سمع �صوت
االنفج��ارات ،وال ي�شع��ر بارجت��اج املن��ازل ،وال ب���أمل
�أ�صح��اب املن��ازل املدم��رة ،ول��ن ي��رى �أطف��ا ًال يدخلون
امل�ست�شف��ى ويخرجون منه حمملني عل��ى الأكتاف .وقال
الف��را �إن الت�ضامن مع غزة له �أ�شكال �أخرى �أكرث فاعلية،
مثل امل�شاركة بالتظاهرات والدعاء و�إي�صال �صور الدمار
واملوت �إىل كل �أنحاء العامل.
و�أ�ض��اف الف��را �أن مواطن��ي غ��زة مل يخت��اروا ب�أنف�سهم
�سق��وط ال��ركام عليهم� .أما من ي�ش��ارك بالتحدي ،فهو من
اخت��ار ذل��ك ،وبالتايل فل��ن ي�شعر ب��الآالم ول��ن يت�أثر مبا
يحدث .وتابع الفرا قائ ًال �إن هذا النوع من التحدي يف�صل
املواطن عن �سبل الت�ضامن ال�شعبي املوحد ،وي�ستعي�ض
عنه بت�ضامن فردي غري هادف.
�أم��ا دنيا ب��در طالبة الإع�لام يف جامعة بريزي��ت ،فقبلت
التح��دي و�سكب��ت عل��ى نف�سه��ا امل��اء الب��ارد وقال��ت ل��ـ
«احل��ال» �إن هدفه��ا من ذل��ك كان دع��م املر�ض��ى نف�سيًّا،
خا�ص��ة عندم��ا ي�شاه��دون مقاط��ع الفيدي��و م��ن خ�لال
الها�شت��اغ با�س��م التح��دي ،و�سي�ساعدهم ذل��ك على تقبل

العالج القا�سي بالثلج واملاء البارد.
�أم��ا بخ�صو���ص الطريق��ة الفل�سطيني��ة التي تحُ��ول املاء
الب��ارد لركام ،فقالت ب��در �إن ذلك يجع��ل املتحدي ي�شعر
ب�أه��ل القط��اع ول��و ب�ش��كل ب�سي��ط ،واعتربته��ا ظاه��رة
�إيجابي��ة تدعم �أهل غ��زة على الرغم من خ��روج التحدي
عن هدف��ه الرئي�سي .تعلي ًقا على املو�ض��وع ،قال الدكتور
حمم��د �أب��و ال��رب خب�ير مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي��ة
و�أ�ست��اذ الإعالم يف جامع��ة بريزيت� ،إن بالإم��كان البناء
عل��ى فكرة دلو املاء املثلج والتفك�ير بعدة �أن�شطة �أخرى
لتوظيفها للفت الأنظار �إىل غزة ،فمث ًال ،انت�شرت يف الآونة
الأخ�يرة بع�ض الت�سجيالت لأطف��ال حول العامل يتحدث
ٌّ
كل منهم يف جزئية ت�شرح حالة �أطفال غزة.
ودع��ا �أب��و ال��رب �إىل جت��اوز منط��ق الكتاب��ة الإخباري��ة
ال�صرف��ة ،والتفك�ير يف �أ�سالي��ب �إبداعي��ة لف�ض��ح جرائم
االحتالل ،فجمه��ور مواقع التوا�ص��ل االجتماعية يبحث
دائمًا عن الأمور الغريبة وامل�شوقة ،واملطلوب فل�سطينيًّا
هو توظيف هذه ال�سمة يف خمتلف الر�سائل العاملية.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال�����ر������س�����ائ�����ل امل�����زع�����ج�����ة ع����ل����ى ف����ي���������س����ب����وك ..ال خ����ف����ة دم وال ي���ح���زن���ون
�أن�س �أبو عري�ش*
تبدي فتي��ات انزعاجهن من ر�سائ��ل ت�صلهن عرب
موق��ع في�سبوك .فم��ا هي ه��ذه الر�سائ��ل؟ وملاذا
ت�ص��ل با�ستم��رار عل��ى ح�ساب��ات الفتي��ات عل��ى
في�سبوك؟
ح�ين ير�س��ل �شخ���ص م��ا ر�سال��ة �إىل �آخ��ر ع�بر
في�سب��وك ،ف���إن فهار�س املوقع تبح��ث يف العالقة
ب�ين هذين ال�شخ�ص�ين ،ف�إن وج��دت �أن عالقة ما
تربطهما ك�صداقة �أو قرابة ،ف�إن الر�سالة ت�صل �إىل
�صفحة الر�سائل العادية� ،أما �إذا مل يجد في�سبوك
�أي عالق��ة بني املر�س��ل وامل�ستقبل ،ف���إن الر�سالة
تذهب �إىل خانة «الأخرى» يف �صفحة الر�سائل.
يف الآون��ة الأخ�يرة ،ب��د�أت �ش��كاوى الفتي��ات
تتزاي��د بخ�صو�ص ه��ذه الر�سائل ،يف الوقت الذي
�أ�صبحت فيه هذه الر�سائل تتخذ �أ�شكا ًال جديدة.
�إ�س��راء �أب��و ليل��ى طالب��ة التج��ارة يف جامع��ة
القد���س مل ت�ستطع �أن تخف��ي �ضجرها من ر�سائل
مزعجة ومتنوع��ة ت�صلها با�ستمرار على ح�سابها
عل��ى في�سبوك .تقول �أب��و ليلى �إن ه��ذه الر�سائل
ال ت�شعره��ا باالرتي��اح �أثن��اء ا�ستخ��دام و�سائ��ل

التوا�ص��ل االجتماعي ،بل قد تقيد حريتها يف كثري
م��ن احلاالت ،خا�ص��ة حني يهدد مر�س��ل الر�سالة
باخ�تراق احل�س��اب �أو التج�س���س عل��ى ال�ص��ور
ال�شخ�صية ون�شرها على الإنرتنت.
وت�ضي��ف �إ�س��راء �أنه��ا مل جت��د �أي ح��ل للم�شكلة
�س��وى حظر ه���ؤالء الأ�شخا���ص ،خا�ص��ة �أولئك
الذي��ن ي�ستخدم��ون كلمات بذيئة ،فه��ي تتخل�ص
منهم ومن ر�سائلهم.
�أما مالك ال�شويكي ،التي تدر�س اللغة الإجنليزية
والرتجمة يف جامعة بريزيت ،فتقول �إن الر�سائل
الت��ي ت�صله��ا ع��ادة ما حتم��ل يف طياته��ا ق�صائد
�شعري��ة �أو طلب��ات لل��زواج والتع��ارف ،خا�صة
بع��د �أن يالحظ��وا �أن �صورة احل�س��اب �صورتها
ال�شخ�صي��ة ،و�أنه��ا تعل��ق عل��ى من�ش��ورات
الأ�صدق��اء وال�صفحات العام��ة ،لذلك فهي تعتقد
�أن ه��ذه الر�سائ��ل عق��دة نق���ص يف نفو���س ه�ؤالء
ال�شب��اب ،الذي��ن يحاولون الق�ض��اء عليه بر�سالة
�صغرية.
والحظ��ت م�لاك �أن حظ��ر احل�ساب��ات لي���س ح ًّال
ناجعً��ا ،لأن با�ستطاعة املر�س��ل �أن ين�شئ ح�سابًا
�آخ��ر ،ب��ل و�أن يعود بكل «بجاح��ة» للت�سا�ؤل عن

�سبب حظر احل�ساب الأول ،كما تقول.
لكنه��ا ترى �أن احلل يكمن يف معاجلة هذا املجتمع
م��ن «النفو�س املري�ض��ة» ،بل وب�ض��رورة تقدمي
ه���ؤالء للقان��ون ل�ضم��ان حما�سبته��م و�إع��ادة
ت�أهيلهم ،لأن ما يفعلونه «معاك�سات �إلكرتونية ال
تختلف كثريًا عما يحدث يف ال�شوارع».
�أما زينب �سالمة ،طالبة هند�سة �أنظمة احلا�سوب
يف جامع��ة بريزي��ت ،فتق��ول �إن كمي��ة كبرية من
الر�سائ��ل ال�سيا�سية ت�صلها عل��ى في�سبوك نتيجة
م�شاركته��ا لآرائه��ا ال�سيا�سي��ة عل��ى ال�صفح��ات
العام��ة ،فواح��د م�ؤي��د لر�أيه��ا و�آخ��ر معار���ض،
بالإ�ضاف��ة �إىل ع�ش��رات الر�سائل م��ن دول عربية
تدع��م الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة وحتي��ي املقاوم��ة
وتدع��و لها بالن�ص��ر ،ولكن ذلك مل مين��ع �آخرين
من �إر�سال �إعالنات جتارية لع�صائر �أو دورات �أو
حتى �صفحات تبحث عن معجبني.
«احل��ال» التق��ت ح�سني م��روان دج��اين الباحث
املخت���ص بو�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي،
لال�ستف�سار �أكرث حول هذا املو�ضوع.
دج��اين قال �إن هذه امل�شكلة نتيجة حلالة الإحباط
الت��ي يعي�شه��ا املجتمع الفل�سطين��ي واملجتمعات

العربي��ة الأخ��رى ،الأم��ر ال��ذي يدف��ع بع���ض
م�ستخدمي مواق��ع التوا�صل االجتماعي ،وب�شكل
واع� ،إىل بع���ض الت�صرفات الغريبة ،خا�صة
غري ٍ
�أن تل��ك املواق��ع مي�ض��ي فيه��ا ال�شب��اب العرب��ي
معظم �أوقاتهم.
م��ن جه��ة �أخ��رى ،ق��د يلع��ب ت��دين م�ست��وى
التعلي��م ،وم�ست��وى الوع��ي با�ستخ��دام ه��ذه
ريا يف
الو�سائل يف املجتمعات العربية ،دو ًرا كب ً
انت�شار هذه الظاهرة ب�شكل وا�سع على املواقع
الإلكرتونية.
وي�ضي��ف الباح��ث« :م�شكل��ة اخل�صو�صية على
و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي م�شكل��ة معق��دة،
وق��د يكون من ال�صعب التحك��م فيها ب�شكل كامل،
�أو �ضم��ان ع��دم الو�ص��ول للمعلوم��ات اخلا�صة
ب��ك ،لأن في�سبوك وغريه من املواق��ع على �شبكة
الإنرتن��ت يعرف اخل�صو�صية بناء على فهمه هو
لها ،ولي�س بناء على فهم امل�ستخدمني لها».
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن «م�شكلة م�ستخدمي و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي العرب ب�شكل ع��ام �أنهم ال
يق��ر�أون كافة املعلومات املتعلق��ة باخل�صو�صية
عل��ى املواقع ،وبالت��ايل ف�إن الكثريي��ن ال يدركون

�أن ب�إمكانه��م من��ع ه��ذه الر�سائ��ل م��ن الو�ص��ول
�إليه��م ب�ضغط��ة زر ،وبالت��ايل ف�إن احل��ل الب�سيط
له��ذه امل�شكل��ة هو تغي�ير �إع��دادات في�سبوك مبا
ي�ضمن تعطيل قدرة الغرباء ممن هم خارج قائمة
الأ�صدق��اء وال تربطهم �أي عالق��ة بامل�ستقبل على
�إر�سال الر�سائل» ،على حد قوله.
�أم��ا ع��ن �سب��ب ظه��ور ه��ذه الر�سائ��ل يف خان��ة
« ،»Othersفق��ال الدج��اين �إن في�سبوك ال يجد
�أي عالقة بني املر�سل وامل�ستقبل من خالل البحث
يف قوائ��م الأ�صدقاء لكليهم��ا� ،أو �أن يكون املر�سل
�أر�س��ل ر�سائ��ل كث�يرة وع�شوائي��ة للم�ستخدمني
الآخري��ن� ،أو �أن تك��ون بالغ��ات ق��د �أر�سل��ت
لفي�سبوك تفيد بقيام هذا ال�شخ�ص ب�أعمال م�ضرة
بح�سابات الآخرين “�سبام”.
وح��ذر دجاين من التعامل مع الر�سائل الآلية التي
ت�ص��ل �إىل امل�ستخدم�ين ب�ش��كل م�ستم��ر ،وباللغة
الإجنليزي��ة غالبًا ،لأن جم��رد الرد عليها قد ي�ضر
باحل�ساب ال�شخ�صي من خالل ت�سرب فايرو�سات
معينة �أو قد ي�ؤدي �إىل التج�س�س على احل�سابات.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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م�����ر������ض ن����������ادر ي����ق����ت����ل ع���ائ���ل���ة
���س��ل��ي��م��ان ب����ب����طء ..وال����ط����ب ع��اج��ز
روال �ضمرة *
م�ش��ى بب��طء وتثاقل ،وان��زوى جانبًا ب�صمت .جل�س حت��ت ظل تلك �شجرة الزيت��ون الكبرية يف �أر�ضه،
يف اجله��ة الغربي��ة من بلدة كفر الدي��ك مبحافظة �سلفيت .رفع ر�أ�سه اىل ال�سم��اء وبكى بحرقة ،ثم م�سح
دموع��ه ً
خوف��ا من �أن تراه زوجت��ه �أو �أحد �أبنائه .يعي���ش �سليمان «�أبو مو�س��ى» ( 55عامًا) مع عائلته
حياة �صعبة ،فهم يعانون من نوع نادر من مر�ض ال�سكري� ،أ�صاب العائلة ب�شكل مفاجئ و�سريع.
يف �أحد �أيام �شهر حزيران املا�ضي ،ذهب �سليمان مع �أبنائه وزوجته للعمل يف �أر�ضهم ،بعد انقطاعهم عن
العم��ل فيها فرتة ق�صرية بعد وفاة ابنهم الأكرب مو�س��ى بحادثة م�ؤملة .وبعد و�صولهم للأر�ض وعملهم
فيه��ا حتى منت�ص��ف النهار� ،شعر �سليمان بالتعب فجل�س يف ظل �شج��رة ،فالحظ ابنه عثمان ( 23عامًا)
�أن وال��ده مره��ق ويبدو على وجه��ه التعب ،فكان الع��رق يت�صبب من جبينه بغ��زارة ،فقرروا العودة
للمن��زل قبل االنتهاء من عملهم ،وبينما هم يف الطري��ق� ،شعر �سليمان بتعب �شديد ،تبعه دوار يف الر�أ�س
وغبا���ش يف العين�ين ،ومل يع��د قادرًا عل��ى ال�سري و�أغ�ش��ي عليه ،ووق��ع � ً
أر�ضا .حاول��ت زوجته فاطمة
( 52عامً��ا) وابن��ه عثم��ان م�ساعدته على الوقوف ،لك��ن الأمر كان �صعبًا ،فنقل��وه �إىل امل�ست�شفى .وبعد
�إج��راء الفحو�صات ،تب�ين �أن �سليمان يعاين من ارتفاع �شديد يف ال�سك��ر يف الدم ،ي�صحبه يف نف�س الوقت
هب��وط مفاج��ئ ي�ؤدي �إىل وقوعه على الأر�ض وغيابه عن الوعي ،وه��ذا النوع نادر جدًّا ،حيث مل ي�شهد
امل�ست�شفى مثله من قبل.
قال��ت فاطمة« :طلب منا الأطب��اء االعتناء ب�سليمان ب�شكل خا�ص من ناحي��ة الطعام الذي يتناوله ،كما
يج��ب �إعط��ا�ؤه حقن الأن�سولني باملوعد املحدد متامًا ،و�إال ف���إن حالته �ست�سوء ب�شكل كبري ،و�سيدخل يف
حالة غياب عن الوعي».
بعد فرتة من معاناة �سليمان مع املر�ض ،بد�أت حالته ت�سوء ب�شكل �أكرب ومل تعد حقن الأن�سولني جتدي
نفعً��ا ،فنق��ل �إىل امل�ست�شفى لإجراء مزيد من الفحو�صات ،فتب�ين �أن �سليمان مل يعد يعاين فقط من مر�ض
ال�سكري ،بل �أ�صيب بف�شل كلوي حاد �إ�ضافة ل�ضعف �شديد يف الر�ؤية.
وبينم��ا كان��ت عائلة �سليم��ان حتاول عالج رب الأ�س��رة وم�ساعدته يف التخفيف عليه م��ن مر�ضه ،بد�أت
�أعرا���ض املر���ض تظهر على ابنته عائ�شة ( 20عامًا) ،وهي �أ�صغر �أفراد العائلة ،فكانت كلما خرجت من
املن��زل ت�شع��ر بدوار يف الر�أ�س وغبا���ش يف العينني ،ي�صحبه تعرق �شدي��د ،ويف كثري من الأحيان ،كانت
تغي��ب ع��ن الوعي ،و�إ�ضاف��ة �إىل ذلك� ،أ�صبح��ت تعاين من نق�صان ح��اد يف الوزن فنقل��ت �إىل امل�ست�شفى،
وتب�ين �أنه��ا تعاين من مر�ض ال�سكري كوالدها .لكن حالة عائ�شة كان��ت �أ�صعب من والدها ،ل�ضعف بنية
ج�سمه��ا ،وع��دم تقبلها للعالج ،فغ��ادرت عائ�شة �سريرها وج��دران غرفتها التي كانت تع��ج ب�ضحكاتها
و�آماله��ا بامل�ستقب��ل ،وتركت وراءها �أبًا مفجوع��ا مبوتها و�أمًّا تتعاي�ش مع رائح��ة عطرها التي ما زالت
تعبق مالب�سها و�أغطيتها ،و�أخا مل ي�صرب على فراقها.
ك�أ�س املر�ض مرت على عثمان و�أمه وبات عثمان يتقا�سم �آالمه مع والده ،الذي مل يعد قادرًا على احلركة
وال دخول احلمام ،و�أ�صبح معظم الأوقات يجل�س على باب منزله وينظر �إىل �أبناء البلدة املحيطني به،
يت�أمل كل �شيء ..قبل �أن يفقد ب�صره.
وكتب القدر على عثمان �أن يعاين ك�أبيه و�أخته ،ف�أ�صبح يف �أول الأمر يعاين من نق�ص يف الوزن ،ثم �آالم يف
الكل��ى نت��ج عنها فيما بعد ف�شل كلوي حاد وم�شاكل يف التب��ول .ومل تقت�صر الأمور على ذلك ،بل تعر�ض
عثمان اللتهابات حادة يف العينني �إدت �إىل حرمانه من الب�صر .يقول« :متنيت لو �أنني فقدت حياتي بد ًال
م��ن فق��داين للب�صر» .ثم �سكت قلي ً
�لا وقال� « :صرت �أجل�س مع �أبي كل يوم عل��ى مقعد خ�شبي قدمي �أمام
منزلنا ،ال ندري ،فرمبا تكون هذه املرة الأخرية جللو�سنا معًا».
*طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

13

الحال»  -العدد  - 110السنة الثامنة

خرباء يتحدثون عن
�آليات �إجناح حمالت
مقاطعة الب�ضائع
الإ�سرائيلية
ن�سرين مو�سى
تعددت �أ�ش��كال مقاومة االحتالل خالل الأ�سابيع
القليل��ة املا�ضي��ة ،وكان م��ن �أبرز تل��ك الأ�شكال
و�أكرثه��ا جناع��ة و�إي��ذاء لإ�سرائي��ل �س�لاح
املقاطع��ة ،حيث انطلقت حم�لات �شبابية عفوية
ومنظم��ة ،جلها هدفت �إىل معاقب��ة �إ�سرائيل على
جرائمها ،وتكبيدها خ�سائر اقت�صادية كبرية.
فم��ن رام اهلل وم��دن ال�ضف��ة �إىل غ��زة ،انطلق��ت
احلمالت التي دعا منظموها �إىل مقاطعة املنتجات
الإ�سرائيلية ،والتوجه �إىل البدائل العربية.
اخلب�ير االقت�ص��ادي الدكتور مع�ين رجب يرى
�أن فكرة مقاطع��ة املنتجات الإ�سرائيلية �سيا�سة
قدمية كانت منذ بدء دخول املهاجرين اليهود �إىل
فل�سط�ين بعد احلرب العاملية الأوىل ،ثم تطورت
بعد احل��رب العاملية الثانية بع��د �إن�شاء جامعة
الدول العربية.
وق��ال �إنها حم��اوالت قدمية جديدة غ�ير فاعلة،
لأنه��ا ت�ستم��ر فرتة معين��ة ،ثم تخب��و وتنطفئ.
م�ضي ًفا �أن هذه احلم�لات ت�ؤثر �سلبًا على التاجر
الإ�سرائيل��ي ،و�ستك��ون م�ؤثرة �أك�ثر �إذا وجدنا
البدي��ل الفل�سطين��ي ال��ذي يح��ل م��كان املنت��ج
الإ�سرائيلي بقوة.
�أم��ا املحل��ل االقت�ص��ادي عم��ر �شعب��ان ،ف��ر�أى
�أن اخلط��ة يج��ب �أن تك��ون مدرو�س��ة ،ب��دءًا
م��ن امل�ستهل��ك ال��ذي يعت�بر �سي��د الق��رار ،ث��م
البائ��ع .ويجب عل��ى املنتج�ين الوطنيني توفري
ال�سل��ع باجل��ودة التي يراه��ا امل�ستهل��ك باملنتج
الإ�سرائيلي.
وح��ول جن��اح حم�لات املقاطع��ة يف غ��زة ،ق��ال
�شعب��ان« :يف الف�ترة احلالي��ة ،جناحه��ا جزئي
ب�سبب ظروف احلرب ،وقد تنجح يف مدن ال�ضفة
املحتل��ة �أك�ثر ،ب�سب��ب ت�شابكه��ا م��ع االقت�صاد

مل�صق دعائي حلملة مقاطعة على منتج �إ�رسائيلي يف حمل بغزة.
الإ�سرائيلي �أكرث من غزة».
و�ش��دد �شعب��ان عل��ى �أهمي��ة التكات��ف يف حمل��ة
مقاطع��ة املنت��ج الإ�سرائيل��ي م��ن قب��ل و�سائ��ل
الإع�لام وامل�ستهل��ك والبائع ،حيث هن��اك ن�سبة
ال ي�سته��ان به��ا يف املجتم��ع الأوروب��ي والعربي
ب��د�أت ب�إزاح��ة املنت��ج الإ�سرائيل��ي واالعتم��اد
عل��ى الوطني ،معتربًا �أن اخل�سائر نتيجة عملية
املقاطع��ة �ستكون �سيا�سي��ة �أكرث من كونها مت�س
اجلانب االقت�صادي.
وم��ن احلم�لات ال�شبابية التي قام به��ا ال�شباب،
كانت هناك حملة  % 16التي قام بها جمموعة من
ال�شب��اب والن�شطاء يف غزة .يقول من�سق احلملة
خال��د �صايف« :بد�أت حملتنا حينما �أدركنا �أن 16
 %من �سعر هذا املنتج يذهب للجي�ش الإ�سرائيلي
الذي يقتل �أطفالنا ،فتطوع ال�شباب للق�ضاء على
املنت��ج الإ�سرائيل��ي م��ن الأ�س��واق الفل�سطينية
والعربية والعاملية».
وتابع« :كل جمموعة منا تن�شط يف حميطها حيث
نقوم بو�ض��ع املل�صقات على ال�سلع اال�ستهالكية

الإ�سرائيلية يف املحالت التجارية».
وحول جناح احلملة ،قال �صايف« :القت احلملة
جناحً ��ا ،حي��ث ب��د�أ التج��ار يدعونن��ا لزيارته��م
وينا�شدوننا توعية امل�ستهلك حتى يتم التخل�ص
م��ن ال�سل��ع الإ�سرائيلي��ة ب�ش��كل �أ�س��رع ،لأنه ال
ميكن اال�ستغن��اء عنها دون يتوقف امل�شرتي عن
طلبها.
ورحب �أ�صح��اب بع�ض املراك��ز التجارية بغزة
بفك��رة املقاطعة منها و�أعلن��ت �شركات وحمالت
كربى مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية.
ويف خ��ان يون�س ،قال عدد م��ن �أ�صحاب املحالت
التجاري��ة �إن��ه يجب تكثي��ف التوعي��ة لن�ستطيع
ا�ستبع��اد املنتج الإ�سرائيلي م��ن حمالتنا ب�شكل
نهائي وهذا يتوقف على امل�ستهلك.
املواطن��ة �إ�س�لام �أب��و م�صطفي من خ��ان يون�س
قال��ت :ل��و توف��ر البدي��ل ف�س�أقاط��ع ،لذل��ك على
احلكوم��ة توف�ير كل احتياجاتن��ا وبعده��ا
�سنقاط��ع ،لك��ن ل��ن تنج��ح املقاطعة ل��و مل جند
بدي ًال بجودة الإ�سرائيلي.

تتمة املن�شور على ال�صفحة الأوىل
املخطط��ات الإ�سرائيلي��ة ،وهذا ميك��ن اعتباره
وجناح��ا للفل�سطينيني وغزة،
جناحا للمقاومة
ً
ً
لك��ن املح�صل��ة النهائي��ة للح��رب واملعرك��ة مل
تتبل��ور حت��ى الآن ،لأن��ه مل يج��ر التوقيع على
اتف��اق لغاية الآن ،فهنالك مطالب كثرية تقدمت
به��ا املقاوم��ة كان��ت مدعوم��ة م��ن كل ال�شع��ب
الفل�سطيني ومل يتحقق حتى الآن �شيء منها».
و�أ�ض��اف عم��رو« :ن�أم��ل �أن يت��م حتقيق هذه
املطال��ب ول��و �أنن��ا ن��رى املفاو�ض��ات بالغ��ة
ال�صعوب��ة ،واملقدم��ات الت��ي تتح��دث به��ا
�إ�سرائي��ل ت��دل عل��ى �أن تعاونه��ا يف املرحل��ة
القادمة رمبا يكون قلي ًال ،وم�شكوكًا فيه».
ونف��ى ممث��ل حرك��ة حما���س يف حمافظ��ة رام
اهلل والب�يرة� ،سائ��د �أب��و به��اء� ،أن تكون هذه
املفاو�ض��ات تكرا ًرا مل��ا �سبقها ،وق��ال« :هناك
فرق كبري ج ًّدا بني مفاو�ضات مبا�شرة و�أخرى
غ�ير مبا�ش��رة ،كم��ا �أن يف مفاو�ض��ات الوف��د
الفل�سطين��ي املوحد ميزات عديدة ،حيث ميثل
هذا الوف��د ال��كل الفل�سطيني ،الذي��ن وحدتهم
املقاومة لأول مرة .كم��ا �أن املفاو�ضات لي�ست
عل��ى ثوابت ال�شعب الفل�سطيني� ،إمنا لتحقيق

مطالب��ه ،حي��ث كان��ت بق��وة ال�س�لاح ،وم��ن
منط��ق الق��وة ال م��ن منط��ق ال�ضع��ف ،بينما
املفاو�ض��ات املبا�ش��رة مل تنل �إجم��اع ال�شعب
الفل�سطين��ي ومل يكن هناك وف��د موحد ،وكان
التفاو���ض يف كث�ير منه عل��ى ثواب��ت ال�شعب
الفل�سطين��ي ،لذل��ك كن��ا نرف�ضه��ا وال ن��زال
نرف�ضها ،و�سرنف�ضها ،لأنها يف الأ�سا�س تعطي
�شرعية للمحتل يف التفاو�ض على الأر�ض التي
اغت�صبها من ال�شعب الفل�سطيني».
وحدة “رخوة”
وع��ن اخلالفات التي طفت على ال�سطح م�ؤخ ًرا،
�أو ع��ادت �إىل الظهور بني حركتي فتح وحما�س،
يق��ول قا�س��م �إنه��ا «�ست�ؤث��ر عل��ى �أداء الوف��د
املفاو�ض» ،م�ؤكدًا �أن ما حتقق �ساب ًقا من اتفاق
امل�صاحل��ة بينهما لي�س �سوى «لق��اءات مت فيها
تبادل ال ُق َبل دون حتقيق وحدة وطنية».
كم��ا يرى املحل��ل ال�سيا�س��ي خلي��ل �شاهني �أن
ه��ذه اخلالف��ات �ست�ؤث��ر «�سلب ًّي��ا عل��ى م�سار
التفاو���ض ،وم��ن �ش�أنه��ا �إ�ضع��اف املوق��ف
التفاو�ضي الفل�سطيني ،لأن اخلالف لي�س على

كيفية حتقيق املطال��ب الفل�سطينية� ،إمنا على
من يتحمل م�س�ؤولية البدء باحلرب نف�سها� ،إذ
يح ّم��ل طرف جز ًءا من الفل�سطينيني م�س�ؤولية
الدماء والتدمري يف غزة ،متجاه ًال �أن �إ�سرائيل
وحدها تتحمل م�س�ؤولية العدوان».
وتتمن��ى النائ��ب ج�� ّرار «توق��ف ه��ذه الأمور
(اخلالف��ات ب�ين فت��ح وحما���س) الت��ي ت�ش��ي
بوجود نوع من االنق�س��ام» ،م�ضيفة« :ظهرت
وح��دة يف املي��دان املقاوم ،وظه��رت وحدة يف
الوفد املفاو�ض ،ونتمنى �أن تظهر كذلك وحدة
يف الربنام��ج ،والآن ح��ان الوق��ت لعقد الإطار
القي��ادي املوح��د بن��اء عل��ى �إع�لان القاه��رة
ل�صياغة برنامج مقاومة موحد ،وهذا ما ميكن
من خالل��ه التحدث عن وح��دة حقيقية ولي�س
عن وحدة قابلة لالنهيار».
وق��ال عم��رو �إن «م��ا �سمعت��ه ي��دل عل��ى �أن
الأمور ال تزال غري نا�ضجة بني فتح وحما�س،
�أو ب�ين الرئي���س عبا���س وخال��د م�شع��ل .وال
�أ�ستغرب وج��ود ت�شدد يف احلوارات الداخلية
واال�شتب��اك الكالم��ي ،وهذا غ�ير م�ستبعد عن
الو�ضع الفل�سطيني».

وتابع عم��رو« :توجد عالق��ة خا�صة ج ًّدا بني
قط��ر وحما�س ،وه��ي لي�س��ت ب��ذات امل�ستوى
الذي ترتبط فيه مع فتح ،ومتيل قطر مل�ساعدة
حما���س ودعمه��ا ،وتتعام��ل م��ع املنظم��ة �أو
الرئي�س حمم��ود عبا���س �أو ال�سلطة ،ك�شرعية
فل�سطيني��ة .واملطل��وب م��ن قط��ر �أن ت�شج��ع
حما�س نح��و خط��وات وحدوية م��ع �شركائها
يف احلي��اة الفل�سطينية ،ودع��م حما�س باجتاه
املرون��ة ال�سيا�سي��ة التي ال تعن��ي التنازل عن
املطالب �أو عن ال�سيا�سات الرئي�سة».
من جهته ،يالح��ظ الرمياوي حالة من “غياب
�صف��اء القل��ب يف دور حركة فت��ح ،التي ذهبت
(�إىل القاه��رة) غ�ير مقتنع��ة ،لأن منهجي��ة
التفاو�ض حتت النار ال تنا�سبها”.
الأمور بخواتيمها
وع��ن املرحلة املقبل��ة ،قال �شاه�ين�“ :إذا عاد
الفل�سطيني��ون للمفاو�ضات ،ف�سيكونون فقدوا
ً
�ضاغطا على
عن�صر املي��دان ،الذي �شكل عام ًال
�إ�سرائي��ل ،الت��ي �ستلج�أ �إىل مزي��د من املراوغة
وحماول��ة توظي��ف بع���ض العوام��ل املت�شكلة

الآن وخ�لال املرحل��ة املقبل��ة ،وه��ي يف غ�ير
�صال��ح الوف��د الفل�سطين��ي ،ال �سيم��ا ال�ضغط
الناجت عن الكارثة الإن�سانية التي �صنعتها �آلة
احل��رب الإ�سرائيلي��ة ،ووجود ع�ش��رات �آالف
املواطن�ين بال م�أوى ويحتاج��ون �إىل الإعمار،
والبني��ة التحتي��ة املدم��رة؛ وه��ذه العنا�صر
ً
�ضغطا على القي��ادة الفل�سطينية وعلى
ت�شكل
املقاومة ،وبالت�أكيد على الوفد املفاو�ض”.
وختم املتحدث با�سم حما�س يف رام اهلل والبرية
�أب��و بهاء حديث��ه ،بالت�أكيد عل��ى �أن «الإجناز
ال�سيا�سي الذي حققته املقاومة �أ�صبح واقعً ا،
حيث ر�ض��خ االحتالل ل�ش��روط املقاومة التي
و�ضعها ال�شع��ب الفل�سطيني بدماء �شهدائه يف
غ��زة ،وحتققت معظ��م املطال��ب الفل�سطينية،
بينما املفاو�ض��ات ال�سابقة مل حتقق خالل 20
عا ًما �أ ًّيا من مطالب ال�شعب الفل�سطيني.
وبني عق��د املقاربات ب�ين املفاو�ض��ات املبا�شرة،
واملفاو�ض��ات غ�ير املبا�ش��رة ،ينتظ��ر ال�شع��ب
الفل�سطين��ي ،ال �سيم��ا يف غ��زة« ،ثم ًن��ا» له��ذه
الت�ضحي��ات اجل�سيم��ة ،باحلري��ة والكرام��ة
والعي�ش الكرمي.
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فريق �شبابي يحلم بتمثيل فل�سطني عامل ًّيا

حترير بني �صخر*
ب��د�أت الفكرة بالبحث ع��ن التغيري والرتفيه .كانوا
جمموع��ة من ال�شباب الريا�ض��ي ،ميار�سون هواية
ركوب الدراج��ات الهوائية ،ويذهب��ون كل مرة �إىل

منطق��ة� ،إىل �أن تط��ور الأمر ،وكون��وا فري ًقا �سموه
«دراجون» ،يتجول��ون يف املدن والبلدات والقرى،
ويوثق��ون رحالته��م بال�ص��ور� ،أر�شف�� ًة لتاري��خ
يخ�شون �أن يندثر.
«احل��ال» رافق��ت فري��ق «دراج��ون» يف �إح��دى

جوالته��م ،لتجد �أحالمًا �شبابية واعدة لكنها تنتظر
الدع��م وامل�ساندة .قائد الفري��ق وم�صوره هو عالء
الهموز من نابل�س ( 23عامًا) ،وهو طالب يف جامعة
النجاح تخ�ص���ص تربية ريا�ضية وقد فاز يف �سباق
الربيع عامي  2006و ،2007وحطم الرقم القيا�سي

فري
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يف ال�سب��اق ب�أن قطع امل�ساف��ة يف  9دقائق ،يقول �إنه
منذ �صغ��ره يهوى رك��وب الدراج��ات ،وطور هذه
الهواي��ة ب���أن �أن�ش���أ فري��ق «دراج��ون» املكون من
قرابة  10ريا�ضيني.
و�أ�ض��اف الهم��وز« :الفري��ق عب��ارة ع��ن جمموعة
�أ�صدق��اء م��ن خمتل��ف املناط��ق مبدين��ة نابل���س،
كانت البداية جم��رد ممار�سة ركوب دراجة لتغيري
روتني ،ب�أن نخرج كل �أ�سب��وع ملكان خارج نابل�س،
وقد كانت دراجاتن��ا ومالب�سنا ب�سيطة وعادية ،ثم
�أ�صبحن��ا فري ًقا كل �شخ���ص فيه ميتلك قدرة معينة
وتطورنا خالل جوالتنا».
و�أو�ضح الهموز �أن فريق «دراجون» ي�سعى لتكون
اجل��والت هادف��ة� ،إذ ي�ص��ورون كل م��كان يذهبون
�إلي��ه م��ن ق��رى وم��دن و�أماك��ن �أثري��ة وتاريخي��ة
بغر���ض تعري��ف اجلمي��ع ب��ه� ،إ�ضاف��ة �إىل كام�يرا
تو�ضع على الدراجات لتنقل �أي حدث فجائي �أثناء
القي��ادة ،مبي ًن��ا �أن فري��ق «دراج��ون» متويله من
�أع�ضائ��ه� ،إذ يجمعون قب��ل كل ن�شاط مبل ًغا من كل
ع�ضو بالفري��ق ل�شراء ما يلزم اجلولة كالإ�سعافات
الأولية.
وع��ن �أهداف الفريق ،قال الهم��وز �إن �أول هدف هو
ممار�س��ة الريا�ضة ،والتدرب عل��ى التحمل والقوة
وال�ص�بر� ،إ�ضاف��ة �إىل التع��رف عل��ى كل مناط��ق
فل�سط�ين والتعري��ف به��ا ،مو�ضحً ��ا �أن «الفريق ال
يقبل �أي �أفراد جدد ،ل�صعوبة هذه الريا�ضة .وعلى
من يريد القيام بجوالت م�شابهة �أن يتدرب � 6أ�شهر
حتى يتكيف ج�سمه مع التعب املرافق للجوالت».
وال تقت�ص��ر ن�شاط��ات الفري��ق عل��ى زي��ارة بع�ض
املناط��ق وح�سب ،ب��ل يخيمون �أحيا ًن��ا ويتحدثون
م��ع املواطنني ريا�ضة الدراجات لن�شرها وت�شجيع
ممار�سته��ا .ويطمح الهموز للم�شاركة عربيًّا ودوليًّا
با�س��م فل�سط�ين ،خا�ص��ة �أن «ه��ذا املج��ال مهم�ش
ويحتاج لعناية وتطوير» ،كما يقول.
وج��دي الراع��ي ( 23عامً��ا) م��ن نابل���س ه��و �أحد
�أع�ضاء الفريق .يعم��ل يف جمال الأملنيوم ،ويق�ضي
وق��ت فراغ��ه املتبق��ي يف ممار�س��ة ريا�ض��ة ركوب
الدراج��ات ،فق��د بد�أها منذ ال�صغ��ر وتطورت لديه

دريك ن�
صا
ر
.
.
فل
�س
ط
ني
ت
�
سا
ه
م
يف
ت
ط
وير هيب هوب �أمريكا

مايكل عطية*
كثري منا من �سم��ع بربيتني �سبريز و�آي�س كيوب
و�إمييني��م ولي��ل كيم وهي�لاري دف ،وا�ستمع �إىل
�أغانيهم ولقاءاتهم ،ولكن املفاج�أة �أن �أحد �أ�سباب
�شه��رة ه�ؤالء النج��وم العامليني ه��و �أمريكي من
�أ�صل فل�سطيني يبلغ من العمر  42عامًا.
فريدريك ن�صار (فريد كرمي ن�صار) الفل�سطيني
ال��ذي يعي���ش يف لو���س �أجنلو���س ه��و �أح��د
�أ�سب��اب تطور مو�سيقى هي��ب هوب يف ال�ساحل
الغرب��ي يف �أمريكا .ب��د�أ م�سريت��ه الفنية عندما
كان من�س��ق مو�سيق��ى هي��ب ه��وب ومو�سيقى
�إلكرتوني��ة .وبعدم��ا تعاقد مع��ه ،Dr.Dre
�أ�صب��ح فريدري��ك �أح��د م�شاهري الع��امل يف هذا
املج��ال .ويف ع��ام  ،2007ح�ص��ل ن�ص��ار عل��ى
جائ��زة ال��ـ MTV Europe Award
لإنتاج��ه �ألبوم فنانة الب��وب الأمريكية بريتني
�سب�يرز ع��ن �ألب��وم  ..Black Outوتوالت
�أعمال��ه الفنية و�أ�صب��ح �أهم الأ�سم��اء الكبرية
يف ع��امل املو�سيق��ى ،م��ا �أدى �إىل تولي��ه �إدارة
�أعم��ال كثري م��ن الفنانني العاملي�ين وت�صميمه
لبع�ض مو�سيقى الأف�لام امل�شهورة مع املخرج
كوين�س��ي جون��ز� ،إ�ضاف��ه �إىل ح�صول��ه عل��ى
جوائز عاملية متعدده عن �أعماله.

“احل��ال” �س�أل��ت فريدري��ك ع��ن دور املو�سيقى
يف الت�أث�ير عل��ى الر�أي العامل��ي ،وكيفية توظيفها
خلدم��ة الق�ضية الفل�سطينية ،فق��ال� :أ�ستطيع �أن
�أنب��ه النا�س هنا مل��ا يحدث يف ب�لادي ،واحلديث
ع��ن حقيق��ة م��ا يح��دث يف فل�سط�ين ،لأن و�سائل
الإع�لام املختلف��ة ي�سيطر عليها اليه��ود ،والذين
ميكن ت�سميتهم بوزراء الربوباغندا ،حيث يبثون
ما يتنا�سب مع �أهدافهم.
وح��ول م��ا �إذا كان با�ستطاع��ة الفنان�ين
وال�شخ�صي��ات العاملي��ة �أن يحدث��وا تغيريًا على
ال�ساح��ة الدولي��ة وح�ش��د ال��ر�أي الع��ام جت��اه
ق�ضي��ة معينة ،قال ن�ص��ار� :أنا �أ�ؤم��ن �أن كل فرد
يف املجتم��ع ي�ستطيع �أن يحدث تغي�يرًا وت�أثريًا،
يف �أم�يركا ،النا�س ال يعلمون حقيقة الأمر ،ولذلك
عندم��ا تغ��رد ريهان��ا وروج��ر ووت��رز وغريهما
ل�صالح فل�سطني و�أطفالها ،ويعربون عن موقفهم
ال�سيا�س��ي ويطالب��ون مبقاطع��ة �إ�سرائي��ل يف كل
النواح��ي احلياتي��ة ،فه��ذا �سيحدث ت�أث�يرًا عند
اجلمه��ور العاملي ،وهذا بح��د ذاته كفيل ب�إحداث
تغيري.
وق��د ب��د�أ فريدري��ك بت�سجي��ل �أغني��ة جدي��دة
لفل�سطني خالل الع��دوان الأخري على القطاع،
وقال :بد�أنا ت�سجيل �أغنية بعنوان مدينة غزة
م��ع  ، Everlastوب�إمكانك��م �سماعه��ا خالل

�أي��ام وحتميله��ا م��ن �صفحاتن��ا ال�شخ�صي��ة،
و�أمتن��ى �أن يتبعنا الكثري من الفنانني من �أجل
أغ��ان لفل�سط�ين ،وه��ذا م��ا �س�أحاول
ت�سجي��ل � ٍ
القيام به.
ن�ص��ار ال��ذي زار فل�سطني م�ؤخ ًرا ،يح��اول دائمًا
�إظه��ار فل�سط�ين يف كافة عرو�ضه م��ن خالل رفع
العل��م الفل�سطين��ي وارتدائ��ه الكوفي��ة ،والطلب
م��ن امل�شاه�ير يف العامل لب�سه��ا �أثن��اء عرو�ضهم
وم�شارك��ة �ص��ور معان��اة الفل�سطيني�ين عل��ى
�صفحاتهم.
وعن الر�سالة الت��ي يوجهها لل�شعب الفل�سطيني،
ق��ال ن�صار� :أم��ي من بلدة بريزي��ت ،ووالدي من
مدينة رام اهلل ،وبالت��ايل جتري يف عروقي الدماء
الفل�سطينية� .أنا فخ��ور جدًّا ب�أ�صلي الفل�سطيني،
وهو �شيء يدفعني لل�شعور مبعاناة �شعبي� .أهلي
هنا بعيدون عن موطنهم ،وهذا �سبب من �أ�سباب
املعاناة ،فهم بعيدون كح��ال باقي الفل�سطينيني.
�أن��ا فخور بوال��دي وب�شعبي ال�صام��د ،وال يجب
�أن نن�س��ى �أن��ه يف يوم م��ن الأيام� ،سريف��ع العلم
الفل�سطيني ذو الأربعة �ألوان فوق �أ�سوار املدينة
القدمية ،وهذا �سب��ب ي�ستحق الت�ضحية والعمل
من �أجله.
*طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

هذه املوهبة و�ساهم يف �إن�شاء «دراجون».
يق��ول الراعي“ :حني �أقود الدراجة ينتابني �شعور
جمي��ل ،و�أ�شعر بالراحة النف�سية ،فركوب الدراجة
�أجم��ل �ش��يء بحيات��ي .ولدين��ا طموح ب���أن ي�صبح
الفري��ق �أكرب و�أن يتو�سع ن�شاطنا الريا�ضي خلارج
فل�سطني”.
مقداد بهاء الدي��ن ( 21عامًا) من العامرية بنابل�س
ع�ض��و �آخر يف الفريق ،ب��د�أ ركوب الدراجات عندما
كان يف الثامن��ة ،ث��م ا�ستخدمه��ا للتنق��ل ب�ين بيت��ه
وعمل��ه ،ويرى �أن “الدراجة �أكرث من جمرد و�سيلة
نق��ل بعجالت ،ه��ي و�سيل��ة ترفيه متنح��ك �شعو ًرا
بال�سعادة واجلمال”.
و�أ�ضاف بهاء الدين“ :ان�ضممت لفريق (دراجون)
بال�صدف��ة ع��ن طريق ع�لاء ال��ذي التقيت��ه �صدفة
يف حم��ل ت�صلي��ح دراج��ات ،و�أ�س�سن��ا الفري��ق.
(دراجون) يريد �أن يقول �إن الدراجة لي�ست و�سيلة
ترفي��ه وح�سب ،نريد التعري��ف بريا�ضة الدراجات
غري املوجودة يف جمتمعنا ،والتجول للتعرف على
وطننا اجلميل”.
وب�ين بهاء الدي��ن �أن طم��وح الفريق ب���أن يتم ن�شر
فكرت��ه يف فل�سط�ين ب�شكل �أو�س��ع لي�صبح لفل�سطني
وج��ود يف هذا املجال .وي�ضي��ف“ :نطمح �أن ن�سافر
خ��ارج فل�سطني ملمار�سة ه��ذه الريا�ضة وامل�شاركة
ب�سباق��ات با�س��م فل�سطني ،لنثب��ت �أن الفل�سطينيني
ريا�ضي��ون ناجح��ون يف كل الألع��اب ..ونتمن��ى �أن
نح�ص��ل على دعم لتطوير الفريق والفكرة ،ونتمنى
ل��و كان��ت هن��اك رعاي��ة م��ن امل�ؤ�س�س��ات الر�سمية
للو�ص��ل �إىل هدفن��ا الأ�سا�س��ي وه��و وج��ود فري��ق
فل�سطيني يف ال�سباقات والتحديات الدولية”.
ه��ذا الهدف ه��و ما ي�سعى �إليه ع�ض��و الفريق رامي
هيثم ،ال��ذي قال“ :بعد ان�ضمام��ي للفريق� ،أ�صبح
لدين��ا ه��دف يجمعن��ا ويحملن��ا �إىل �أبع��د احلدود،
ليخل��ق لدين��ا طموحً ��ا لتطوي��ر ذاتنا �أك�ثر ف�أكرث،
ونق��وم ب�أن�شطة �أ�سبوعية ورمبا يومية ،ن�سعى من
خاللها لزيارة كل فل�سطني من خالل الدراجة”.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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غ������������������زة� :أع����������ج����������وب����������ة ب�������������ش������ري������ة ح�������������ض������اري������ة
�إما نهاية الهمجية التي انطلقت من �أوروبا� ..أو نهاية الب�شرية على الأر�ض..
منري فا�شه
يف غزة �شاهدنا املدني��ة (التي انطلقت من �أوروبا
قب��ل  5ق��رون) عاري��ة ب��كل عيوبه��ا وقباحته��ا
و�أمرا�ضه��ا وروح التدم�ير الت��ي رافقته��ا من��ذ
ب��د�أت �أوروب��ا غاراتها على العامل قب��ل  5قرون،
وتدمريه��ا حل�ض��ارات و�شع��وب  3ق��ارات
(الأمريكيت��ان و�أ�سرتالي��ا) ،ث��م انتقل��ت �إىل �آ�سيا
و�أفريقي��ا ،حي��ث اقرتف��ت ،وم��ا زال��ت ،جم��ازر
وتدم�يرًا ونهبًا من كل الأن��واع ،واملرتكّزة حاليًّا
�ضد العاملني العربي والإ�سالمي ،ومن ال�ضروري
�أن من ّي��ز ب�ين التقدم على �صعي��د الأدوات (الذي
�أتقنت��ه �أوروب��ا) وبني ما يح��دث يف اجلوهر .من
ال�صعب ذكر ناحي��ة جوهرية يف احلياة حت�سنت
نتيج��ة املدني��ة احلديثة ،بحي��ث ميكننا تلخي�ص
املدني��ة احلديث��ة بتح�س�ين املظه��ر وتخري��ب
اجلوه��ر .انتزع��ت غ��زة الألب�س��ة الرباق��ة التي
تغطي عورات املدنية احلديثة وروحها ال�شريرة
و�أظهرت جوهرها امل�شب��ع بهمجية مليئة ب�سموم
وتخري��ب �إىل �أبعد احلدود .نعي���ش بركا ًنا ب�شريًّا
ح�ضاريًّ��ا بغزة ،الذي انفج��ر نتيجة غليان حتت
الأر���ض؛ نعي�ش �أعجوب��ة ب�شرية ح�ضارية .غزة
ُ�صنِعَ ت حمليًّا.
يف املقاب��ل ،رام اهلل والأكادميي��ا ُت ْ�ص َنع��ان
با�ستمرار يف الغرب؛ �صناعة ا�ستهالكية بامتياز.
فاجلامع��ات (واملدار���س) يف فكره��ا ومعارفه��ا
وقيمه��ا وو�سائطه��ا وط��رق التقيي��م فيه��ا ،ب�لا
ا�ستثن��اء ،ت�ستبط��ن وتن�ش��ر الأيديولوجي��ة
الأمريكي��ة ب�ش��كل خا�ص .هي خالي��ة كليًّا من �أي
عالق��ة عميق��ة باحل�ض��ارة العربي��ة (با�ستثن��اء
بع�ض امل�ساقات من حي��ث امل�ضمون فقط ،ولي�س
من حي��ث الو�سي��ط والتقيي��م) .فكرن��ا و�إدراكنا
ومن��ط �سلوكن��ا ك�أكادمييني ومهني�ين غربي� .إذا
أ�شخا�ص��ا وجوههم
نظرن��ا �إىل اجلامع��ات ،جن��د �
ً
و�أ�سما�ؤه��م عربي��ة ،وجند �أن اللغ��ة العربية هي
امل�ستعمل��ة يف معظم تداوالتها ،كم��ا جند �أبنيتها
عل��ى �أر���ض عربي��ة .لك��ن الإدراك واملع��اين ،وما
ُي ْع َت�َب�رَ معرف��ة ،وم�ص��در قيم��ة الطلب��ة ،والقيم
الت��ي حتكمها ،كلها م�ضبوطة م��ن قبل م�ؤ�س�سات
حمكوم��ة مبنظوم��ة تخ��دم �سلط��ة �سيا�سي��ة
اقت�صادي��ة عاملية .ه��ذه الإ�سرتاتيجي��ة اخلبيثة
كان��ت من وَ ْ�ض ِع «ماكويل» الذي �أر�سلته احلكومة
الربيطانية عام � 1835إىل الهند لي�ضع خطة حلكم
الهن��د� .شمل��ت �إ�سرتاتيجيته  3مك ّون��ات :احتقار
ح�ض��ارة البل��د؛ واعتب��ار املدني��ة الغربي��ة ه��ي
البديل الوحيد؛ وا�ستع��داد الغرب لـ «م�ساعدة»
البل��د يف اكت�ساب مك ّون��ات املدني��ة احلديثة� .أما
الو�سي��ط الذي اقرتح��ه «ماك��ويل» لتحقيق ذلك،
ف��كان التعلي��م الر�سم��ي املرك��زي ال��ذي يك�� ّون
أ�شخا�ص��ا وجوهه��م و�أ�سما�ؤه��م حملي��ة ،لك��ن
�
ً
عقولهم و�أذواقهم �أوروبية .معظمنا ،ك�أكادمييني
ٌ
ن�س��خ هزيلة عن «ماك��ويل» :نحتقر ما
ومهني�ين،
لدينا ،ونعتق��د �أن �أوروبا هي احلل ،وم�ستعدون
مل�ساع��دة الطلبة يف التخل�ص مم��ا لديهم واعتناق
الأيديولوجية الغربية!
ً
�أتكل��م هنا ع��ن خربة �شخ�صية؛ كن��ت ن�سخة عن
«ماك��ويل» حيث كنت جم ّندًا بطيب��ة خاطر� ،أعمل
وفق �إ�سرتاتيجيت��ه كمد ّر�س للريا�ضيات ،معتقدًا
�أنه��ا ،ب�شكله��ا يف املدار���س واجلامع��ات ،تعك�س
معرف��ة مو�ضوعي��ة عاملي��ة هدفها التق��دم .كتبت
كث�يرًا ع��ن الريا�ضي��ات ك�أداة فعال��ة يف تخريب
العق��ل والإدراك والفك��ر ويف متزي��ق الن�سي��ج
املجتمع��ي ،ل��ذا ل��ن �أ�سه��ب يف ذلك هنا .لك��ن �أود

باخت�ص��ار �أن �أقول �إن املنط��ق الريا�ضي الثنائي
ال�سائ��د (كل عب��ارة �صائبة �أو خاطئ��ة وال بديل
ثال ًث��ا) ،يحم��ل يف ثناي��اه � ً
أمرا�ض��ا كث�يرة دخلت
معظ��م نواح��ي احلي��اة (منط��ق ُي َد ّر���س يف �شتى
مدار���س الع��امل)ُ .يترَ َْج��م ه��ذا املنط��ق مث ً
�لا يف
امتحان التوجيهي ،حي��ث يخرج الطالب ب�شهادة
ناج��ح �أو را�سب ،وال يوج��د بديل ثالث! ال توجد
�شه��ادة ب���أن الطال��ب �شاع��ر �أو �ض��ارب �إيقاع �أو
يعرف الكثري عن الرتب��ة والنباتات واحليوانات
�أو م�سرح��ي مله��م خلي��ال الأطف��ال .ال ُي َد َّر���س
املنط��ق التعددي الأقرب والأ�ص��دق مع احلياة.
ما يدع��و للده�شة هو �أننا كع��رب حمظوظون� ،إذ
ت�شم��ل لغتن��ا وح�ضارتنا «املثنى» ال��ذي يعك�س
منط ًق��ا �إن�سانيًّا جمي ًال يختل��ف جذريًّا عن املنطق
الثنائ��ي رغم ت�شابه احلروف؛ يختلف عن منطق
�أر�سطو وعن منطق هيجل[ .املثنى غري موجود
يف �أي لغة �أوروبية ما عدا اليونانية القدمية].
مل ي��رحت الأوروبيون بع��د جمازرهم �ضد �شعوب
�أم�يركا ال�شمالية وا�سرتالي��ا� ،إذ �أدركوا �ضرورة
القي��ام بـ «جم��ازر» �ضد مع��ارف وح�ضارات من
تب ّق��ى م��ن �سكانه��ا� .أن�ش���أوا «مدار���س �سكني��ة»
لأطف��ال ه��ذه ال�شع��وب (Residential
 )Schoolsيف �أوا�س��ط الق��رن التا�س��ع ع�شر،
وا�ستمرت حتى وق��ت قريب (�أُ ْغ ِل َقت �آخر مدر�سة
بكندا عام  .)!1996كانوا ي�أخذون الأطفال بالقوة
وي�ضعونه��م يف هذه املدار�س ،حيث مل ُي ْ�س َمح لهم
التحادث بلغاته��م والعي�ش وفق ح�ضاراتهم ،وال
بزي��ارة �أهاليهم طوال ال�سن��ة الدرا�سية .املجازر
على ال�صعيد املعريف احل�ضاري ال تزال م�ستمرة
ب�أ�شكال �أكرث خب ًثا؛ و�صلت درجة التخدير �إىل ح ٍّد
ال حتتاج �أوروب��ا وم�ستوطناتها �إىل �إجبارنا على
�إر�سال �أطفالن��ا �إىل مدار�س تقوم مبجازر معرفية
ح�ضارية معي�شية ،بل نر�سلهم بكامل خاطرنا مع
دفع التكالي��ف! ال نرى “املج��ازر” على ال�صعيد
املع��ريف احل�ض��اري ،وبالت��ايل ال نقاومه��ا ،ب��ل
نعتربه��ا تقدمً��ا ونطل��ب املزيد .نق��اوم االحتالل
على ال�صعيد الع�سكري وال�سيا�سي واالقت�صادي
والإعالم��ي ،لكنها معدومة عل��ى ال�صعيد املعريف
احل�ض��اري .درج��ة مذهل��ة يف تخدي��ر العق��ول
وال�سيطرة عليها!
�أول جامع��ة �أن�ش�أه��ا الع��رب حمل��ت ا�س��م “بيت
احلكم��ة” قب��ل � 1200سن��ة .رمب��ا �أه��م م��ا ميز
احل�ض��ارة العربي��ة الإ�سالمي��ة ه��و احلكمة؛ ال
وجود للحكمة حاليًّا يف �أي جامعة عربية! ن�شرت
مق��ا ًال عام  2010يف جريدة “احلال” حول �إن�شاء
بي��ت احلكم��ة يف اجلامع��ات الفل�سطيني��ة .بعثت
باالق�تراح �إىل معظ��م ر�ؤ�سائه��ا .الوحي��دة الت��ي
�أب��دت اهتماما كان��ت جامعة القد���س� /أبو دي�س.
ب��د ًال م��ن احلكم��ة ،ت�ستعم��ل جامعاتن��ا كلم��ات
ا�ستهالكي��ة مثل “مت ّيز” ،و�شع��ارات دعائية مثل
“جامعة عاملية”.
�س�أذك��ر باقت�ضاب �شديد �أمثلة مل��ا ميكن �أن نفعله
ال�ستع��ادة احلكمة و�إيقاف املجازر على ال�صعيد
احل�ضاري املع��ريف .وا�ضح �أن الأفكار املطروحة
ال ميك��ن القي��ام به��ا ب�ين ليل��ة و�ضحاه��ا ،لك��ن
ه��ذا ال يعن��ي �أال نبد�أ حي��ث �أمكن� .أع��ود لأ�ؤكد:
�أي مقاوم��ة ال ت�شم��ل مقاوم��ة االحت�لال املعريف
احل�ض��اري ال تلبث �أن تعيدنا �إىل عبودية فكرية،
هي �أ�سا�س كل عبودية.
املرحل��ة االبتدائي��ة :بد ًال من موا�ضي��ع م�شر َذمة
وم�شرذِ مة (ريا�ضيات وعلوم وتاريخ ولغات،)..
ميكن �أن يكون جوه��ر املنهاج يف ال�صفوف ال�ستة
الأوىل هو “الطبيعة”� ،إذ تتداخل عندها املعارف
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�ضم��ن �سياق��ات حقيقي��ة ،بحي��ث تر�س��م يف ذهن
الطف��ل �صورة مرتابطة متكامل��ة عن العامل الذي
يعي�ش فيه.
�أم��ا بالن�سب��ة للعل��وم ،فم��ن ال�ض��روري ع��دم
تدري�سه��ا مبع��زل ع��ن احلكم��ة ،ما يعن��ي �أهمية
النظر يف العواقب ،وبالت��ايل �أن ت�شمل معاجلة ما
خربت��ه العل��وم ال�سائدة .من ال�ض��روري ال�شفاء
م��ن �إدراك العل��م ك�أداة لإخ�ض��اع الطبيع��ة (كما
�صاغ��ه �أب��و العل��م احلدي��ث فران�سي���س بيكن)،
والتعام��ل مع��ه ك�أداة لتعميق العافي��ة والعي�ش
وفق الطبيعة.
الريا�ضي��ات� :إىل جانب ما ذكرت��ه �أعاله (التحرر
من املنط��ق الثنائ��ي كمنطق وحيد ،وم��ن �إدراك
الريا�ضي��ات كح�� ّل م�سائ��ل وبرهن��ة نظري��ات)،
من امله��م ا�ستع��ادة الريا�ضيات كمعرف��ة ت�ساعد
الإن�س��ان يف حتقي��ق الع��دل ويف العي���ش وف��ق
الطبيع��ة (كم��ا كان��ت قب��ل هيمنة قي��م ال�سيطرة
والف��وز واجل�ش��ع عليه��ا) ،والتعامل معه��ا كفنّ
�إعطاء نف�س اال�س��م لأ�شياء وظواهر خمتلفة (من
هذا املنطلق ،اخلليل بن �أحمد من �أهم الريا�ضيني
العرب!).
اعتب��ار عب��ارة الإم��ام عل��ي “قيم��ة كل ام��رئ
م��ا يح�سن��ه” ،معي��ا ًرا لقيم��ة الإن�س��ان ،مبع��اين
“يح�س��ن” املتع��ددة :الإتقان واجلم��ال والنفع
والعط��اء واالح�ترام� .أي ،ال�شف��اء بالتدري��ج
م��ن تقيي��م الطلبة من خ�لال �أرق��ام� ،إذ �إن �إقحام
الريا�ضي��ات يف تقيي��م الطلب��ة ي�ستبط��ن � ً
أمرا�ضا
كثرية .نح��ن كعرب حمظوظ��ون� ،إذ يوجد لدينا
من��ذ � 1400سنة املبد�أ املت�ض ّم��ن يف عبارة الإمام
علي املليئة باحلكمة واالحرتام ،وحيث ال يوجد
�شخ���ص لي�ست له قيم��ة؛ �أي ،التخل�ص ،من الآن
و�إىل الأب��د ،م��ن �أك�ثر اخ�تراع جم��رم �صنعت��ه
املدنية احلديثة� :إن�سان فا�شل ب�شهادة ر�سمية!
حتوي��ل تدري�س اللغة العربية م��ن نحو و�صرف
وقواع��د� ،إىل تدري�سه��ا ع�بر جماليته��ا ومنطقها
وغناه��ا واحلكمة التي متلأ ثناياها (�إذ من دونها
�سيكرهها التالميذ) .به��ذا املعنى ،يجب �أال تكون
اللغة العربية مادة من م��واد الدرا�سة ،بل مك ّو ًنا
كبيان لتبيني
حيًّا يف كل املوا�ضيع ،والتعامل معها ٍ
م��ا يعي�ش��ه املتعل��م ،الذي يعن��ي �صق ً
�لا م�ستم ًّرا
للمعاين ،وجد ًال م�ستم ًّرا للن�سيج املجتمعي.
ا�ستعمال كلم��ة “جامعة” (ذات املعنى الرائع)،
وجتنب تعب�ير “التعليم العايل”( .ل��ه �إيحاءات
�أكرث من دالالت).
ا�ستعادة املجاورة كو�سيط للتعلم والعمل
املجتمعي ،ولتكوين معنى وفهم.
التج��اور ب�ين الأديان :ه��ذا مو�ضوع
�أ�سا�س��ي بالن�سب��ة للجامع��ات يف
ب�لاد ال�ش��ام وب�لاد م��ا بني
الرافدي��ن� ،إذ ع�بر
الع�ص��ور كان��ت
هذه

ج�سد
املنطق��ة (�إىل جان��ب الأندل���س) �أعم��ق م��ن ّ
التج��اور[ .جدي��ر بالذك��ر هنا �أم��ران حدثا لدى
احت�لال الإجنليز لفل�سط�ين يف نهاية  :1917قول
ال ّلنب��ي ،الغ��ازي الإجنلي��زي ،يف �أول اجتماع له
بالقد�س“ :اليوم انتهت احلروب ال�صليبية”� .أما
الأمر الثاين ،فهو �أن من �أول القوانني التي و�ضعها
الإجنلي��ز كان يتعل��ق بدخ��ول باح��ة الأق�ص��ى،
�إذ ح��ددوا �أيامً��ا للم�سلم�ين و�أخ��رى للم�سيحيني
وثالثة لليهود ،بحجة �ضمان حقوق اجلميع! �أي،
ح ّولوا العالقة بني الأديان من جتاور �إىل حتاور.
فك�� ٌر جن���س لتمزي��ق الن�سي��ج يف جمتم��ع ،وزرع
الطائفية فيه.
ق�ضي��ة �أخ��رى مهمة ،وم��ن ال�ض��روري �أن تكون
�أ�سا�سي��ة يف املدار���س واجلامع��ات :الغ��ور ه��و
ال�سلة الغذائية للفل�سطينيني.
ما �أقول��ه هنا يحتاج �إىل ج��ر�أة نابعة من و�ضوح
و�إمي��ان ،وم��ن فك�� ٍر مل ُي َل�� َّوث بعد ،وفي��ه براءة
ت�شب��ه براءة الطفل يف ق�صة “مالب�س الإمرباطور
اجلدي��دة” ،حيث �صرخ قائ ً
�لا“ :الإمرباطور بال
مالب�س” ،بينما كان اجلميع حوله يتغزلون بها!
م��ا �أقرتحه ،باخت�صار �شدي��د ،كمقاومة لالحتالل
املع��ريف احل�ض��اري ،ولإيقاف املج��ازر على هذا
ال�صعيد ميك��ن تلخي�صه فيما يل��ي“ :املجاورة”
كو�سيط؛ “يح�س��ن” كتقييم؛ “املثنى” كمنطق؛
“اجته��اد” كطري��ق ل�صق��ل املعن��ى والفه��م؛
“الأه��ايل” كو�ص��ف َم��ن مرجعيته��م تكم��ن يف
عالقاته��م ويف جذوره��م يف احلي��اة وامل��كان
واحل�ض��ارة؛ “العافي��ة واحلكم��ة” كقي��م جلدل
ن�سيج روحي اجتماعي.
فه��ل لدينا اجل��ر�أة النت��زاع �أنف�سنا م��ن م�ستنقع
الهمجي��ة املهيمن��ة ،والتغ��ذي م��رة �أخ��رى م��ن
اجل��ذور ،واح�ترام ق��درة احلي��اة عل��ى تولي��د
ذاته��ا؟ ه��ذا يف ر�أي��ي ه��و التح��دي ال��ذي ي�ضمن
التحرر من االحتالل على �شتى الأ�صعدة.

«طباخ ال�ش�ؤم
تع�شى به»
د .وداد الربغوثي
«طب��اخ ال�ش���ؤم تع�ش��ى ب��ه» مث��ل قالت��ه
اجل��دات قدميًا ،وم��ا زال �صا ً
حلا لكل زمان
ومكان .ورغم ذل��ك ،مل ي�سمع به �أوباما وال
بان كي مون وال من �سبقوهما يف من�صبيهما،
ولي�س��وا معني�ين �أن ي�سمع��وا ب��ه .لذل��ك،
فهم يتجرع��ون ذات ال�ش���ؤم وذات ال�سم يف
كل م��رة ،مرة ح�ين يق�ص��ف الإ�سرائيليون
م�ؤ�س�س��ات تابعة للأمم املتح��دة �أو يقتلون
�شخ�ص��ا مث��ل را�شي��ل ك��وري ،وم��رة حني
ً
يقت��ل الداع�شي��ون �صحافي�ين �أمريكي�ين..
ومرة ..وم��رة ..واحلبل على اجلرار .فكما
احت�ضنت �أم�يركا احلركة ال�صهيونية ،فقد
كان��ت له��ا �أي�ضا «ب��راءة اخ�تراع» داع�ش
ودعمه��ا ،وه��ذا �أكدت��ه وزي��رة اخلارجية
ال�سابق��ة هي�لاري كلينت��ون يف مذكراته��ا،
بداي��ة لتدم��ر �سوري��ا ث��م لبن��ان والع��راق
وغريه��ا .ولتنت��ج «الفو�ض��ى اخلالق��ة» و
«ال�شرق الأو�س��ط اجلديد» الذي ب�شرت به
كونداليزا راي�س وبعده��ا هيالري كلينتون
وقبلهما كولن باول.
و»الداع�ش��ي» واح��د مهما كان ل��ون �شعره
وحليت��ه ،ومهم��ا كان لون عيني��ه ،فال فرق
�إن كان �أ�س��و َد �أو � َ
أبي���ض �أو �أ�صف��ر ،فه��و
ذات الإج��رام ،وكل الداع�شي�ين «طينة من
ذات املطين��ة» .فح�ين ظه��ر الفيدي��و الذي
يقف في��ه الداع�شي امللث��م ب�سكينه ويذبح،
ب��كل ب�شاع��ة ،ال�صح��ايف الأمريك��ي جيم�س
ف��ويل يف الع��راق بع��د �أن كان خمتط ًف��ا يف
�سوري��ا ،ق��ام الإع�لام الغرب��ي واملتغرب��ن
ومل يقع��د ،لأن الداع�ش��ي ال��ذي �أرادوه
�أن يظه��ر ه��و الإرهاب��ي املج��رم العرب��ي
وامل�سل��م ،وتنا�س��وا �أو �أرادوا �أن يتنا�س��ى
الع��امل �أنهم هم من اخرتعوا هذا الداع�شي،
لك��ن حني �أثبت��ت الوقائع �أن ه��ذا الداع�شي
«بريطاين» ا�سمه ج��ون ،خر�س هذا الإعالم
وكف عن الزعيق .وت�سابقت اال�ستخبارات
الأمريكي��ة والربيطانية للتحق��ق من هوية
القاتل .هذا الت�سابق ال يعني �شي ًئا ،وهوية
القات��ل لي�س��ت ه��ي الق�ضي��ة ،فالأ�ص��ح �أن
يت�ساب��ق الع��امل يف التحق��ق وك�ش��ف هوية
املج��رم احلقيقي الذي �أ�س���س ومول و�سلح
و�أر�س��ل ه���ؤالء الداع�شيني ليعيث��وا ف�سادًا
يف ب�لاد عربي��ة م�ستقرة ن�سبي��ا وتدمريها،
وحما�سب��ة ه��ذا املج��رم ،و�أال «يد ّوخن��ا
وي��د ّوخ» ال��ر�أي الع��ام العامل��ي بتفا�صي��ل
تتعل��ق بجن�سي��ة ه��ذا العن�ص��ر املج��رم
واملرت��زق �أو ذاك ،وغ�ير ذلك م��ن �سفا�سف
الأم��ور التي ال ت�سم��ن وال تغني من جوع.
عليه��م �أن يعرتف��وا �أن داع���ش �صنيعته��م،
وعليه��م �أن يحاربوه��ا يف دياره��م ال �أن
ير�سلوه��ا �إىل دي��ار العرب لينقل��وا املعركة
�إىل هناك ،ويجدوا حجة لتدمري بالد العرب
با�سم حماربة الإرهاب.
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م��دي��ن��ة ت��ر���س��م احل�����رب ل��وح��ات
م���ن دخ����ان و�أن���ق���ا����ض ..وح��ي��اة
مايكل عطية*
كي��ف ت�صع��د ال��روح �إىل ال�سم��اء؟ وهل ب�إم��كان العامل
ر�ؤيتها وهي ت�صعد ،ال �سيما �إن كانت لأطفال و�أبرياء؟؟
هل ي�صعدون فرحني �أم حزينني؟ هل يبت�سمون بعد �أن
تنهال عليهم �أطنان من املتفجرات والقنابل احلارقة؟
ظه��ر خالل العدوان الأخري على قط��اع غزة الكثري من
حماوالت �إي�صال معاناة �شعبنا الفل�سطيني �إىل العامل.
البع���ض ا�ستع��ان بالت�صوي��ر �أو الغن��اء �أو الق�صائ��د
التي حتمل ب�ين طياتها �أ�سمى مع��اين احلب والكرامة،
وبع�ضه��م ا�ستخدم طر ًقا جديدة لإي�ص��ال الر�سالة من
خالل الر�سم على الدم��ار و�أعمدة الدخان ،التي تركت
�أث��رًا كبريًا عل��ى ال�صعيد املحل��ي والعاملي ملا حتتويه
من ر�سائل قوية ،حي��ث ا�ستطاع البع�ض منهم حتويل
�ص��ور الدم��ار والتدم�ير �إىل لوح��ات فني��ة حتم��ل بني
ثناياه��ا ت�صويرًا لأرواح الأطف��ال والن�ساء وال�شيوخ،
وانت�ش��رت ه��ذه الر�سوم��ات ب�ش��كل كبري عل��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي وو�سائل االعالم الغربية ،حمققة

ت�أثريًا كبريًا على ال�ساحة الدولية الداعمة لفل�سطني.
“احلال” التق��ت ب�شرى راتب �شنان ،طالبة “جرافيك
ديزاي��ن» يف جامعة بوليتكن��ك فل�سطني -اخلليل ،وهي
م��ن الفنان�ين الذي��ن انت�ش��رت لوحاته��م ب�ش��كل كب�ير
ع�بر و�سائ��ل الإعالم املتع��ددة ،للحديث ع��ن هذا الفن
والأ�سلوب املبتكر يف �إي�صال ر�سالة ال�شعب الفل�سطيني
للعامل.
�أو�ضح��ت �شن��ان �أنه��ا تر�س��م يف �إط��ار جتم��ع وطن��ي
فل�سطيني غري حزب��ي مقاوم ،يوثق انتهاكات االحتالل
الإ�سرائيل��ي يف املناطق التي تقع فيه��ا انتهاكات ب�شكل
م�ستم��ر ،والعم��ل عل��ى توثيقه��ا وف�ض��ح ممار�س��ات
االحت�لال اخلارجة ع��ن القانون ال��دويل ،والعمل على
ف�ض��ح ممار�سات االحت�لال الإ�سرائيل��ي وم�ستوطنيه،
وتوثيق هذه االنتهاكات ال�ستعمالها يف تقدمي ال�شكاوى
القانونية �ضد االحت�لال ويف املحاكم الدولية م�ستقب ًال،
وا�ستخ��دام الكام�يرا كو�سيل��ة م��ن و�سائ��ل الأم��ان
واملقاومة ال�شعبية ال�سلمي��ة والتن�سيق والت�شبيك مع
منظمات حقوق الإن�س��ان يف هذا املجال خارج فل�سطني
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�إحدى لوحات الفنانة ب�رشى �شنان.
وداخله��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل الت�شبي��ك م��ع االع�لام ال��دويل
واملحلي به��دف ا�ستخدام هذه امل��واد لف�ضح انتهاكات
االحت�لال والعمل عل��ى �إنتاج �أفالم وثائقي��ة بالإ�ضافة
�إىل م�ساعدة من يريد عمل فيلم وثائقي.
وع��ن هذا النوع من الف��ن ،قالت �شن��ان“ :من ال�صعب
�أن نك��ون متفرج�ين عل��ى م��ا يح��دث يف غ��زة دون �أن
تختل��ج م�شاعرن��ا وتنفط��ر قلوبن��ا عل��ى ال�ضحايا من
الأطف��ال والن�س��اء وال�شي��وخ و�س��ط الدم��ار الهائ��ل
ال��ذي يع�بر ع��ن همجي��ة االحت�لال وتعم��د ا�ستهداف
املدني�ين الفل�سطيني�ين .واخ�ترت �أن �أك��ون مقاوم��ة
بري�شت��ي الت��ي ت�سلحت به��ا لإي�صال جرائ��م االحتالل
م��ن خ�لال ا�ستخدام �ص��ور �أعم��دة الدخ��ان املت�صاعد
م��ن االنفج��ارات ،وتخيل��ي له��ذا امل�شه��د ال��ذي يحمل
مع��ه �أرواح الأبري��اء .كان��ت الفك��رة بداي��ة لفن��ان
جمه��ول م��ن غ��زة ،وعمل��ت عل��ى تطويرها �أن��ا وباقي
الفنان�ين من خ�لال ا�ستخ��دام برنام��ج “فوتو�شوب”،
حيث ا�ستعن��ت ب�صور امل�صوري��ن ال�صحافيني يف غزة
لالنفج��ارات والدم��ار و�ص��ور الأطفال ال�شه��داء ،بعد

ا�ستئذانه��م ،ال�ستخدامه��ا يف ر�سوم��ات حتاكي الواقع
املرير ،ولإي�صال �ص��ورة حقيقية �إىل العامل عما يحدث
يف غ��زة ،وح�صلت على دع��م كل من توا�صلت معه من
ال�صحافي�ين و�أهلي و�أ�صدقائ��ي والفنانني والكثري من
�أهايل غزة ومن الأجانب يف العامل.
وح��ول �أول ر�سم��ة له��ا ،قال��ت �شن��ان �إنه��ا كان��ت
تع�بر ع��ن املج��ازر واالنفج��ارات الت��ي تت�سب��ب بقتل
الأطف��ال .تقول :كنت �أريد �أن �أو�ض��ح الفرق بني ر�ؤية
االنفج��ارات للعامل وبني ر�ؤيتنا نحن الفل�سطينيني لها.
نح��ن نرى حكاي��ة وق�صة �شهدائنا وبيوتن��ا وذكرياتنا
و�صمودنا ومقاومتنا.
و�أ�ضاف��ت قائلة :لق��د تفاج�أت من م��دى انت�شارها على
�صفح��ات التوا�صل االجتماعي وم��دى تفاعل اجلمهور
معها ،طالبني مني املزيد من هذه اللوحات التي تناولها
الإعالم الغربي بت�أثر �شديد ،بحيث و�صلت ال�صورة �إىل
العاملية وانت�شرت على جمي��ع و�سائل الإعالم ومواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي بالداخ��ل واخل��ارج ،وكان له��ا
وقعه��ا الفعال على هذه ال�شع��وب يف منا�صرة الق�ضية

الفل�سطينية.
يذكر �أن ب�ش��رى �شنان لي�ست الوحيدة التي تر�سم على
الدخان ،فهناك �أي�ضا فايز �سر�ساوي ،وتوفيق جربيل،
وغريهم��ا ،فالر�سالة التي جتمعهم واح��دة ،و�صوتهم
واحد ،وهدفهم واحد ،وهو ف�ضح هول احلرب وجرائم
االحت�لال �ضد الأطفال واملدنيني يف غ��زة و�إي�صالها �إىل
العامل.
ويف النهاي��ة ،ختم��ت قولها ب�أن هن��اك ر�سالة لهذا الفن،
فعندم��ا تتطابق �ص��ور ال�شه��داء مع االنفج��ار بن�سبة
 ،%100فهذا يعني �أن �أرواحهم هي التي ت�شكل اللوحة
بنف�سها وت�ست�ص��رخ �ضمائر العامل ،لتقول �أنا كنت هنا
وهذه ق�صتي ،وك�أن االنفجار ت�شكل ليظهر ق�صة ه�ؤالء
الأطف��ال الذين ا�ست�شه��دوا بدم ب��ارد ،ون�صيحتي لكل
الفنانني الفل�سطينيني و�أحرار العامل �أن ي�ستخدموا كل
طاقاته��م لف�ضح هذا املحتل الدم��وي و�إي�صال ر�سالتنا
ومعاناتنا لكل العامل.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أن���ط���ون���ي���و م����ي��ل�اين� ..أرب����ع����ون ع���امً���ا م���ن ال��ك��ل��م��ات امل��ت��ق��اط��ع��ة يف ���ص��ح��ف فل�سطني
ماري عابودي*
مربع��ات �صغ�يرة مرتبة يف جدول م��ن �صفوف و�أعم��دة ،تتنوع
ب�ين الأبي�ض والأ�سود ،ي�ضعها �أنطوني��و ميالين برتاتيب عديدة،
ليك��ون منه��ا ا�سمً��ا هلل من �أ�ص��ل  99ا�سمً��ا �آخر� ،أو ا�س��م من جاء
خا ً
متا للأنبياء واملر�سلني.
هكذا يزرك�ش ميالين ويرتب مربعاته ال�صغرية ،التي كان وما زال
يعتن��ي بها كطفل من �أطفاله ،فهي رفيق دربه على مدار  40عامًا،
�أي ثلث��ي عمره متامًا ،حيث و�صل حبه لإعداد الكلمات املتقاطعة
ح��د الإدم��ان ،فعلى م��دار  40عامً��ا ،مل ينقطع حتى لي��وم واحد
ع��ن عمل �أعداد من الكلمات املتقاطع��ة تلك ،ومل ينقطع � ً
أي�ضا عن
متابع��ة غريه من هواة تل��ك اللعبة ،الت��ي ين�شرونها يف ال�صحف
املحلية ،وال يرتدد يف ت�صحيح �أخطائهم وتنبيه ال�صحف ،فميالين
يعترب تلك اللعبة م�صد ًرا للمعلومات وتن�شيط الدماغً ،
عو�ضا عن
كونها م�صد ًرا �آخر للت�سلية والرتفيه.
�أنطونيو من�صور فين�شنزو ميالين ،فل�سطيني– �إيطايل ( 60عامًا)،
م��ن مواليد مدينة بي��ت حلم ،و�سكان بلدة بريزي��ت يف مدينة رام
اهلل ،م��ن �أب �إيط��ايل ج��اء �إىل فل�سط�ين يف �أعقاب احل��رب العاملية

الثانية ،بهدف تعل��م الرهبنة والالهوت يف دير كرميزان يف مدينة
بيت حلم� ،إال �أنه مل ي�ستمر يف طريق الرهبنة ،فتزوج من تلحمية،
و�أجن��ب منها �أنطوني��و ،الذي مل يقف احلظ بجانبه يف درا�سته يف
جامعة بريوت العربية للأدب واملرا�سلة ب�سبب احلرب يف لبنان،
فع��اد �إىل فل�سطني �آم�لا �إكمال درا�ست��ه فيها ،ف�أخ��ذ ب�ضع دورات
باللغ��ة الإجنليزي��ة والإ�سعاف��ات الأولية ،وهذا م��ا �ساعده على
العمل يف جمال ت�صوير الأ�شعة ،ومن ثم مرا�س ًال يف بلدية رام اهلل،
ثم م�أمور هاتف ،فم�ؤ�س�سً ا لأر�شيف البلدية.
كان��ت الكلمات املتقاطعة هواية ،متلأ وقت فراغ ميالين يوميًّا بعد
عمل��ه لكي ينهي عددًا وير�سله للجريدة ،كي ين�شر يف اليوم التايل.
يق��ول ميالين لـ «احل��ال»« :تعلمت هواية الكلم��ات املتقاطعة من
�أخ��ي ،حي��ث كان هاويًا منذ �صغ��ره ،ون�شر عددًا واح��دًا فقط يف
جري��دة القد�س ،و�أكملت �أنا بع��ده امل�ش��وار» .و�أو�ضح �أنطونيو
�أنه ن�ش��ر �أعداده من الكلمات املتقاطعة يف عدة �صحف فل�سطينية
وعربية على مدار الأعوام الأربعني املا�ضية ،مثل جريدة القد�س
الت��ي كان��ت بداياته فيها ،والأي��ام ،والنهار ،والفج��ر ،وال�شعب.
و�أف�صح عن رغبته يف �إن�شاء جملة �شهرية خمت�صة فقط بالكلمات
املتقاطعة.

وك�شف مي�لاين عن بع�ض �أ�سراره التي مل يعرفها �إال قلة قليلة من
النا���س الذين يحل��ون تلك اجلداول ،وهي �أن��ه كان وما زال ي�أخذ
معلومات م��ن املقاالت التي تن�ش��ر بالأعداد ال�سابق��ة باجلريدة،
ك�أ�سم��اء علم��اء� ،أو فنانني �أو معلومات ثقافي��ة �أخرى ،ال يعرفها
�سوى من يقر�أ اجلريدة كاملة .و�أو�ضح �أنطونيو �أن هذا كان �سببًا
يف تذم��ر كثري من النا�س ،الذين يتهمونه ب�أنه يق�صد تعقيد اللعبة
و�إحب��اط القراء .وقال �أي�ضا �إنه يتلقى العديد من االت�صاالت من
معجب��ي تلك اللعب��ة يطلبون منه و�ضع معلوم��ات �أ�سهل و�أ�سرع
للحل.
و�أو�ض��ح مي�لاين �أن عن��ده هوايات عدي��دة �أخرى ،منه��ا ال�شعر،
والر�س��م ،والتخطيط ،لكن��ه مل يهتم بتنمية �أي م��ن هواياته ،كما
فعل بجداول الكلمات املتقاطعة.
ويخت��م مي�لاين بالق��ول« :الكلم��ات املتقاطع��ة ريا�ض��ة ذهني��ة،
وم�ص��در للمعلوم��ات املتنوعة ،والأ�شخا�ص الذي��ن يحلونها ،هم
م��ن يعتنون بدماغهم جي��دًا ،و�أدمغتهم لن ت�شي��خ ب�سرعة كباقي
النا�س».
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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