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خراف حارتنا

حارتنا مليئة باخلراف .وبالعادة ،متو�سط قولها "مااااء" معقول ،يرتاوح بني املوجة الو�سطى كثريًا ،والعليا قلي ًال .منذ �أيام ،حدث اختالل يف توازن
املوجات ،ف�أ�صبحت الو�سطى �أقل ،والعليا �أكرث.
التف�سري :يبدو �أن اخلراف تعرف متى �ستذبح ،وال �أدري كيف تعرف! يبدو �أنها طاقة عيد الأ�ضحى.
اخلال�ص��ة� :إذا كان��ت خراف ح ّينا حكيمة وتفهم يف احلياة واملوت؛ فلماذا ال يعرف جارنا امل�ستخدم الأزيل ل�سيارة حكومية ،الفرق بني احلالل واحلرام؟
وملاذا ال تعرف جارتنا النمامة الفرق بني اال�ستغابة والدرد�شة؟ والأهم :ملاذا ال ن�صغي كلنا� ،أعني جميع من باحلي ،ملا حولنا؟
اخلطر قريب منا دومًا ،وال ن�صدر �أي "مااااء"!
بينما خرافنا ،ولها كل االحرتام ،تعرف متى تقول" :مااااء" ..ال نريد �أن نذبح.
كل عام ونحن وخرافنا بخري
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فرقة "خل�ص" العكاوية جتعل
�أم كلثوم تغني "الروك �آند رول"

ب����راف����ر  2يف الأغ������������وار ..ال����ب����دو حت����ت ال�����ض��رب��ة
غو�ش*غو�ش *
ريتا �أبوريتا �أبو
خي�� ٌم وب��دو وم�ساح��ات �شا�سع��ة تنتظ��ر �أن يتم
تفريغها ق�س ًرا لبناء �آالف الوحدات اال�ستيطانية.
مباذا تذكرنا هذه التفا�صيل؟
توظ��ف حكوم��ة االحت�لال تاريخيًّ��ا �أ�ساليبه��ا
املتنوع��ة والوح�شي��ة و "القانوني��ة" لتحقي��ق
�أح��د �أه��م �أهدافها ،وه��و احلفاظ عل��ى الوجود
الدميوغ��رايف الإ�سرائيل��ي على ح�س��اب الوجود
الفل�سطين��ي ،م��ن ه��دم من��ازل يف القد���س� ،إىل
اعت��داءات عل��ى املزارع�ين ،وتدني���س م�ساجد،
واقتالع �أ�شجار ،و�ص��و ًال �إىل جتميع البدو ق�س ًرا
يف بلدة م�ستحدثة بالقرب من النويعمة يف �أريحا.
وعلم��ت "احل��ال" �أن ما ت�سم��ى "الإدارة املدنية
االحتاللي��ة" ،وهي جزء م��ن ال�سلط��ة التنفيذية
حلكوم��ة االحت�لال ،كثف��ت ه��د َم م�ساك��ن البدو
�ش��رق القد���س خالل الأ�شه��ر الثماني��ة الأخرية،
تارك ًة  ٦٦٨فل�سطينيًّ��ا دون م�أوى ح ّتى اللحظة.
�إذ ت�سع��ى ّ
خط��ة الإدارة املدن ّية �إىل جتميع ثالث
قبائل بدو ّية من �ش��رق القد�س ،وهي :اجلهّالني،
والكعابن��ة ،والر�شيد ّي��ة ،الذين ي�تراوح عددهم
ب�ين � ٣٨٠٠إىل  ٦٠٠٠ن�سم��ة ،وتوطينهم يف قرية
جم��اورة لبلدة النويعمة جنوب �أريحا ،من �أجل
تو�سيع م�ستوطن��ة معاليه �أدوميم يف منطقة E1
�ش��رق القد�س م��ن جهة ،وت�شكي��ل �شريط جماور
للم�ستوطن��ات من املنطقة ح ّتى القد�س ،من جهة
�أخرى.
وق��ال عط��ا اهلل مزارع��ة� ،أح��د ب��دو �أب��و دي���س،
�إنّ ه��ذه ّ
اخلط��ة ته��دف �إىل و�ض��ع ح��د لأ�سلوب
حياتهم التقليدي الذي اعتربته حكومة االحتالل
بدائيًّا ،بل وتوطينه��م بالقرب من ع�شائر وقبائل
تتعار�ض مع تقاليدهم و�أ�سلوب حياتهم.
و�أ�ض��اف" :لن نقب��ل مغادرة املكان ال��ذي ع�شنا
في��ه من��ذ عق��ود � ،اّإل عندم��ا يت��م حتري��ر النقب
والع��ودة �إليه ،و�سنحارب ه��ذا امل�شروع بكل ما
�أوتينا من قوة".
وحول ت�ضييقات حكومة االحتالل ،قال مزارعة:
"ه��ذه ّ
اخلط��ة �أت��ت تتويجً ��ا لكاف��ة املحاوالت
وامل���آرب بت�ضييق اخلناق علينا ،من حظر ن�صب
خيامنا املتنقلة ،و�إجبارنا على اال�ستقرار ،وبيع
قطع��ان موا�شين��ا ،وحتدي��د مناط��ق جم��اورة
للم�ستوطن��ات ،وكل ذلك ل�صال��ح تو�سيع الطرق
وبناء اجلدار".
يف ال�سي��اق ذاته ،قال املواطن �أب��و يو�سف ،وهو
ب��دوي م��ن قبيل��ة اجلهال�ين" :نح��ن وثروتن��ا
احليواني��ة باق��ون يف �أر�ضن��ا ولن نخ��رج منها.
ً
اعرتا�ض��ا يف حماكمهم ،وها نحن ننتظر،
وقدّمنا
ولن نخرج ح ّتى ولو بالقوة".
�ص13
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جمموعة مقاالت
عارف حجاوي
 ميكن��ك �أن تغا�ضب �صديقك م��را ًرا ،لكنك ال تهينه�إال مرة واحدة.
ً
 اجلن���س� :ش��يء �إذا فعل��ه النا���س �أحيان��ا �أنتجواب�ش ًرا ،و�إذا فكروا فيه دائمًا �أنتجوا انتحاريني.
 تق��ول �إنك تتمت��ع بخيال خ�صب! هل �أن��ت قادر يافالح �أن تتخيل �أن جدتك هذه قد مار�ست اجلن�س؟
 ال�سي��ارة اجلدي��دة :كتل��ة من حدي��د تركبك حتىتنتهي �أق�ساطها ،ثم بعد ذلك تعاف �أنت ركوبها.
�شخ�صا قال لك�" :أقطع يدي لو،"..
 ال�صادقون :كمً
�شخ�صا قطعها فع ًال؟
وكم
ً
 حمم��ود عبا�س وحممود عبا���س :الأول رجل كثريالأ�سئل��ة ،لكن��ه ميلك الإجاب��ات ،وي�ستطيع �أن يعرب
اجل�سر من دون ت�صريح .والثاين تعرفونه.
 الع��راق :بلد عربي ير�أ�س��ه كردي ،كانت تذبح فيهاخل��راف والرج��ال يقول��ون ب�سم اهلل ،والي��وم يذبح
فيها الب�شر ،واخلراف تقول ماااء.
 الإن�س��ان� :شيء تخرج منه رائح��ة كريهة �إذا �أكلالث��وم ،و�إذا �صح��ا من النوم ،و�إذا �ص��ام ،و�إذا نام،
و�إذا قام ،و�إذا مات .وكلما �شم رائحة قال� :أف.
 �شاني��ل وفاني��ل :ال�شانيل �شيء تر�ش��ه املر�أة علىنف�سه��ا لأنه��ا مل ت�ستحم من��ذ �أ�سبوع�ين ً
حفاظا على
الت�سريحة ،والفانيل يلب�سه الرجل لالحتفاظ بالعرق
على بدنه.
 الداع�ش��ي� :شخ���ص يحرتم��ه الأم�يركان لأن��هكاوب��وي مثله��م ،والإ�سالمي��ون لأن��ه فعل م��ا كانوا
يتمنون فعله.
 الدي��ن :القطار الوحيد الذي يو�صلك للجنة� ،شرط�أن ترك��ب من الر�صيف ال�صحي��ح .وخو ًفا من الغلط
يف�ضل بع�ضهم �أن ي�أخذها كعابي.
 قتادة :خلف تل��ك اللحى الكثة وال�سيوف امل�صلتةهناك رقة وحنان� ،أال تراهم يتكنون ب�أ�سماء �أنثوية:
قت��ادة وعب��ادة وطلح��ة .قد ي�أتي��ك اخلليف��ة املقبل
وا�سمه �أبو �سو�سو.
 الرا�ص��د اجل��وي� :شخ�ص ي�سك��ن يف الطابق الذيفوقك ،ويرى الغيمة مقبلة قبل �أن تراها �أنت.
 �أو�سل��و :مدين��ة تغطيه��ا الثل��وج معظ��م ال�سن��ة،ونكتوي بنارها منذ ع�شرين �سنة.
 النج��اح وبريزيت :النجاح يف النجاح م�ضمون �إذادفعت ما عليك ،والنجاح يف بريزيت م�ضمون.
 عندهم تعدد الأحزاب ،وعندنا تعدد الزوجات ،ال�أحد �أح�سن من �أحد.
 الف��ارق بني الأ�سفلت وال�سيج��ارة :الأ�سفلت لي�سفيه نيكوتني.
 قالوا لها تزيني فقط لزوجك ،قالت� :أخجل ،الطلبال�صريح �أهون.
 الفي�س بوك :اخرتاع يجنبك ر�ؤية �أفيا�س النا�س. قدميًا كان الإجنليز يجللون �سيقان الطاولة �إمعا ًنايف احل�شم��ة ،واليوم تك�شف ن�سا�ؤه��م عن �سيقانهن،
وال من يقول لهن :بكم الفجل.
 املل��ك ح�سني :حذق ريا�ضة ركوب الأمواج .ركبها�أربعني �سنة ،ومات واق ًفا.
 م��ن يعتقد �أن حبة البطاطا ال تت���أمل وهو يذبحها،لن يفهم كيف يتحول الكمي �إىل نوعي.
ً
وحو�شا لها
 �ض��ع خمدتك حت��ت املجهر ،و�س�ترىخمال��ب و�أني��اب ت�س��رح ومترح� .أم��ا زل��ت تنكر �أن
اجلهل مفيد �أحيا ًنا؟
 ق��ال لنا الأ�ست��اذ :حلم اخلنزير ي�سب��ب الأمرا�ضوامل��وت ال�سريع .وعمر الإن�س��ان يف �أملانيا � 80سنة،
ويف �أفغان�ست��ان � 49سن��ة .ال ب��د �أن هن��اك خط���أ يف
الإح�صاءات.
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�أل��ب��ان �إ���س��رائ��ي��ل��ي��ة و�أ����ش�ل�اء �أط��ف��ال فل�سطينيني ..م��ع��ادل��ة ي��ج��ب �أن تنتهي باملقاطعة
ناردين الطروة*
يف ظ��ل توا�ص��ل حمل��ة مقاطع��ة املنتج��ات الإ�سرائيلي��ة ،وجت��اوب
ال�شارع الفل�سطيني معها ،تظهر ت�سا�ؤالت كثرية حول مدى جناح �أو
ف�شل حمالت املقاطع��ة �أو مدى قدرتها على اال�ستمرار ،وهل �سيكون
املنت��ج الوطن��ي ق��اد ًرا عل��ى املناف�س��ة يف ظل ه��ذه املقاطع��ة ،وهل
�ستقت�ص��ر املقاطع��ة على �سلع معين��ة �أم �أنها �ست�شم��ل كل ما تنتجه
�إ�سرائيل �أو ت�ستورده ب�شكل مبا�شر ويوزع يف الأ�سواق الفل�سطينية؟
«احل��ال» التق��ت العديد م��ن �شرائح املجتم��ع لتع��رف �آراءهم عن
مو�ض��وع مقاطع��ة الب�ضائ��ع الإ�سرائيلي��ة ومدى جاهزي��ة املنتج
الوطني الفل�سطيني يف ظل هذه املقاطعة.

الوطني قادر على املناف�سة

وع��ن قدرة املنتج الوطني على مناف�سة الإ�سرائيلي ،يقول املواطن
�أ�سامة حمم��د من رام اهلل« :املنتوجات الوطني��ة ذات جودة عالية
وق��ادرة على املناف�سة» .وي�ضيف« :يج��ب �أال نرتك لهم املجال لأن
يقتلون��ا ب�أموالن��ا ،ويجب �أن تزيد اجله��ات ال�شعبية والر�سمية من
مهمة احلفاظ على املقاطعة وزيادة الإنتاج املحلي».

�ألبان و�أ�شالء

م��ن ناحي��ة �أخ��رى� ،أعرب��ت رانيا م��ن اخللي��ل ع��ن ا�ستغرابها من
اال�ستمرار يف �إدخال الألبان والأجبان الإ�سرائيلية رغم وجود �أكرث
م��ن بدي��ل فل�سطيني له��ا يتميز باجل��ودة واملذاق الطي��ب .وتقول:
«كلم��ا كان يح�ض��ر زوج��ي �أو �أبنائي منتجً ��ا غذائيًّ��ا �إ�سرائيليًّا �إىل
املن��زل� ،أ�شعر ب�شعور غري��ب ،و�أتخيل �أمامي فق��ط م�شهد الأطفال
بغزة وه��م مقطعون �إىل �أ�شالء� ،أتخيل �أنن��ي �شريكة بهذه اجلرمية
ب�ش��راء ب�ضائعهم ،فقطعت عهدًا على نف�سي �أال تدخل هذه الب�ضائع
منزيل ما دمت على قيد احلياة».

ولويل :اال�ستثمار يف املنتج
الوطني  700مليون دوالر

ويف تعلي��ق ب�س��ام ولويل ،رئي�س احت��اد ال�صناع��ات الغذائية على
�س�ؤال «احلال» :هل املنتج الوطني م�ستعد للمناف�سة يف ظل مقاطعة
الب�ضائ��ع اال�سرائيلية؟ ،ق��ال �إن املنتج الوطن��ي الفل�سطيني جاهز
للمناف�س��ة منذ �سن�ين ،واملقاطعة جتعل منه مناف�سً ��ا �أقوى وتفتح
�أمام��ه املجال للتميز � ً
أي�ضا ،فعلى �سبيل املثال ،ال�صناعات الغذائية
ت�ستطي��ع التما�ش��ي م��ع املعاي�ير الدولي��ة والأمريكي��ة واملعاي�ير
الأوروبي��ة ،وهناك كث�ير من م�صانع امل��واد الغذائية حا�صلة على
�شه��ادة «الأي��زو»� ،شهادة «اجل��ودة الفل�سطيني��ة» ،وهناك جهات
رقابية من وزارة ال�صحة جتع��ل املنتج الوطني �ضمن املوا�صفات
واملعايري ،وهناك رقابة على اجلودة املنتج املوجود يف ال�سوق».

و�أ�ض��اف ولوي��ل« :اال�ستثم��ار يف قط��اع ال�صناعات الغذائي��ة و�صل �إىل
قراب��ة  700ملي��ون دوالر ،ويت��م ت�صدي��ر م��ا قيمته  190ملي��ون دوالر
�سنويًّا» ،م�ؤكدًا �أن هذا القطاع واعد بجودته و�سعره املناف�سني وبقدرته
عل��ى تلبية احتياجات ال�س��وق .و�أ�شار ولوي��ل �إىل �أن احتاد ال�صناعات
الغذائي��ة يغط��ي قراب��ة  % 85-80م��ن احتياج��ات ال�س��وق م��ن املواد
الغذائي��ة .و�أ�ضاف �أن عملية اجلودة والتطوير على املنتج الوطني هي
عملية م�ستمرة وال ت�أتي ب�صورة حلظية ،بل بعملية تراكمية.
و�أو�ض��ح ولويل �أن االحتاد يقوم بحم�لات ترويجية كبرية للمنتج
الوطن��ي ،وق��د �أقام��وا عدة معار���ض �سنوي��ة الحت��اد ال�صناعات
الغذائية لت�شجي��ع املنتج الوطني ،وقد و�صل عدد الزوار �إىل قرابة
� 50أل ًفا .وهذا يدل على �أن توجه النا�س لل�سلة الغذائية الفل�سطينية
�ص��ار ب�شكل �أك�ثر جدية ،حتى قب��ل �أحداث غزة ،ولك��ن الآن هناك
زيادة يف ا�ستهالك املنتوجات الوطنية ،لقناعة اجلمهور الفل�سطيني
بجودة املنتج �صناعيًّا وب�ضرورة املقاطعة �سيا�سيًّا ووطنيًّا.

فل�سطني ت�ستورد بـ 4مليارات
دوالر �سنو ًّيا من �إ�سرائيل

م��ن ناحيت��ه ،ي�ؤك��د ناف��ذ �أب��و بك��ر ،اخلب�ير االقت�ص��ادي� ،أهمي��ة
املقاطع��ة وق��درة املنتج الوطني على املناف�س��ة ،وخا�صة يف جمال
ال�سل��ع الغذائية وبع�ض امل��واد وامل�ستلزم��ات كاملالب�س والأحذية
أي�ض��ا ،م�ش�يرًا �إىل �أن املنت��ج الفل�سطين��ي قطع ً
� ً
�شوط��ا كبريًا ،وهو

ينتج �ضمن املوا�صف��ات واملعايري العاملية ،وهناك بع�ض الب�ضائع
الت��ي ال ننتجها ونعتمد على �إ�سرائي��ل يف جلبها ،ولذلك علينا العمل
عل��ى �إنتاجه��ا ،و�إذا مل ن�ستطع ،فعلين��ا االعتم��اد يف توريدها على
الدول العربية وال��دول الأجنبية ال�صديقة ،فقد �آن الأوان ملقاطعة
الب�ضائع الإ�سرائيلية.
وق��ال �أبو بك��ر �إنه ثبت بالدلي��ل القاطع �أن املنت��ج الفل�سطيني جيد
وق��ادر على املناف�سة ،فاحلذاء اخلليلي على �سبيل املثال �أف�ضل من
كث�ير من الأحذية ،وهناك �أنواع م��ن ال�شوكوالتة واملواد الغذائية
والألبان ثبت بالدليل القاطع �أنها متطورة وتروج لنف�سها كثريًا.
و�أ�ضاف �أن عل��ى الوزارات واملنتجني واملوردي��ن وجمعية حماية
امل�ستهل��ك والإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين جميعهم عليهم دور
يف توعية النا�س و�إنت��اج البدائل وعدم املغاالة يف الأ�سعار وتفعيل
قنوات توزيع املنتوجات واقامة املعار�ض.
و�أ�ش��ار �أب��و بك��ر �إىل �أن الن��اجت الإجم��ايل الإ�سرائيل��ي يبل��غ حوايل
 273ملي��ار دوالر ،ونح��ن ن�ستورد بـ 3ملي��ارات ون�صف املليار من
�إ�سرائي��ل ،وبن�ص��ف مليار من امل�ستوطن��ات� ،أي �أنن��ا ن�ستورد بـ4
ملي��ارات دوالر .و�أ�ضاف� :إذا قاطعنا ،ف�إن اقت�صادنا الوطني الذي
ح�صت��ه  % 20من الإنت��اج� ،سرتتفع ح�صت��ه �إىل  ،% 40وهذا يعني
�أن بالإم��كان توفري م��ن � 40 -30ألف فر�صة عم��ل ،و�ستكون هناك
ا�ستثمارات كثرية.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

������ص�����ي�����ادو غ�����������زة :ت���������س����ه����ي��ل�ات �إ�������س������رائ������ي������ل ح���ب���ر ع�����ل�����ى ورق
ن�سرين مو�سى
�أجم��ع العدي��د م��ن ال�صيادي��ن يف بحر غ��زة� ،أنه��م مل ي�شعروا
بت�سهي�لات حقيقي��ة وواقعي��ة ،من��ذ الإعالن عن توقي��ع اتفاق
القاه��رة الأخ�ير ،الذي جرى مبوجب��ه وقف �إط�لاق النار بني
املقاوم��ة و�إ�سرائي��ل ،ون���ص �أحد بن��وده على زي��ادة م�ساحة
ال�صي��د البحري �إىل �ستة �أميال ،على �أن ت�صل الح ًقا �إىل  12مي ًال
بحريًّا.
وق��ال عدد م��ن ال�صيادي��ن يف ت�صريح��ات منف�صل��ة� ،إن ال�ستة
�أمي��ال الت��ي كرث احلديث عنها مل تكن �إال ح�برًا على ورق ،وما
زالوا يتعر�ضون لالنتهاكات من قبل زوارق االحتالل يف البحر،
رغم �أنهم يف كثري من الأحيان ال ي�صلون �إىل حدود تلك امل�سافة.
ال�صي��اد فاي��ز القوق��ا « 52عامً��ا» ميار���س مهنت��ه يف بح��ر غزة،
�شخ�ص��ا ق��ال« :مل نلم���س �أي تغي�يرات �إيجابية بعد
ويعي��ل ً 12
االتفاق على وقف �إطالق النار ،وما زالت االنتهاكات الإ�سرائيلية
م�ستمرة ،وما زلنا حمرومني من احلرية يف ممار�سة عملنا».
و�أ�ض��اف القوق��ا« :ال ن�ستطيع تخطي الثالث��ة �أميال ،وحتى يف
هذه امل�ساف��ة ،نتعر�ض لالنتهاكات ،وم��ن يفكر يف جتاوزها يتم
�إطالق النار عليه.

وب�ين القوقا �أن من يتم اعتقاله م��ن ال�صيادين يخ�ضع لتحقيق
ومعاملة قا�سي��ة ومهينة خالل اعتقاله��م ،حيث جتربهم قوات
االحت�لال على خلع مالب�سه��م ،وال�سباحة و�ص��و ًال �إىل الزورق
احلرب��ي الإ�سرائيل��ي ،وم��ن ثم تقييده��م واقتياده��م �إىل ميناء
�أ�سدود الواقع حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية.
ولل�صي��اد عبد الهادي بركة من دير البلح الر�أي نف�سه ،حيث مل
يلم�س �أيًّا من الت�سهيالت التي حتدث عنها االتفاق.
ويق��ول القوق��ا�« :أعي��ل  12ف��ردًا ،ومل تع��د مهنت��ي يف ظ��ل
االنته��اكات الإ�سرائيلي��ة ال متكنن��ي م��ن �إعالته��م» ،مطالبً��ا
م�ؤ�س�س��ات حق��وق الإن�س��ان بالدف��اع ع��ن حريته��م يف ممار�سة
عمله��م� ،إ�ضاف��ة �إىل منا�شدت��ه للحكوم��ة بالعمل عل��ى توفري ما
ميكنهم من جلب الرزق لأطفالهم.
وق��ال نقي��ب ال�صيادي��ن يف قطاع غزة ن��زار عاي���ش« :ما زالت
معان��اة ال�صيادين م�ستم��رة» .و�أ�ضاف« :حت��ى بعد االتفاقية
الأخرية ،ما زالت زوارق االحتالل تطارد ال�صيادين وال توجد
�أي ت�سهي�لات ،فهن��اك  11حال��ة اعتق��ال بحدود �أربع��ة �أميال،
�إ�ضافة �إىل احتجاز املراكب.

وع��ن ال�ست��ة �أمي��ال ،ق��ال عاي���ش« :مل ي�ص��ل ال�صي��ادون هذه
امل�ساف��ة ،ومل تطب��ق ،حي��ث كان��ت فقط بح��دود ثالث��ة �أميال،
و� ً
أي�ضا بهذه امل�ساف��ة الق�صرية تتم مالحقة ال�صيادين ومنعهم
من ال�صيد.
وذك��ر عيا�ش �أن��ه خالل الع��ام املا�ضي بعد ح��رب  ،2012فتح
البحر من ثالثة �أميال �إىل �ستة ،ولكن مع بداية مو�سم ال�سردين،
�أغل��ق البح��ر ليُحرم ال�صيادون م��ن الفائدة والرب��ح الذي كان
ميك��ن �أن يعود عليه��م ،وبعد نهاية املو�س��م ،فتح البحر ح�سب
االتفاقية ،وبعد ذلك ب�أ�سبوع ،اعتقل ال�صيادون مبراكبهم.
مرك��ز املي��زان حلق��وق الإن�س��ان ق��ال يف تقري��ر ل��ه �إن ق��وات
االحتالل ناد ًرا ما اعتقلت �صيادًا ثبت �أنه ارتكب خمالفة يعاقب
عليه��ا القان��ون ،ولذلك فهي تف��رج عنهم بع��د �إذاللهم وحماولة
ابتزازهم.
و�أك��د املرك��ز �أن ن�ش��ر الإ�ش��ارات ال�ضوئي��ة وا�ستم��رار ح�صر
ال�صي��د البحري ،ي�شكل حلق��ة يف �سل�سلة العقوب��ات اجلماعية
املفرو�ضة ،وجزءًا ال يتجز�أ من احل�صار على قطاع غزة ،الذي
ي�شكل جرمية حرب.
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 21ع��������ا ًم��������ا ع������ل������ى �أو����������س���������ل���������و ..ك������ي������ف مي������ك������ن اخل����������������روج م��������ن ال���������دائ���������رة؟
������س�����ي�����ا������س�����ي�����ون :ال���������ش����رع����ي����ة ال������دول������ي������ة �أه�����������م م�������ن ك�������ل امل������ف������او�������ض������ات ال����ث����ن����ائ����ي����ة
دانية د�سوقي *
يف � 13أيل��ول من عام � ،1993أعلن عن ميالد اتفاقية �أو�سلو
بني منظم��ة التحرير والكي��ان الإ�سرائيلي ،وم��ع مرور 21
عام��ا عل��ى االتف��اق ،م��ا زال االتفاق ب�ين م�ؤي��د ومعار�ض
و�ضمن �س�ؤال ومع�ضل��ة تتلخ�ص يف :هل كان اتفاق او�سلو
الطريق ال�صائب الذي اجتهت له منظمة التحرير �أم ال؟.
«احلال» حاورت عددا من ال�سيا�سيني و�سمعت �آراءهم يف هذه
املرحلة التي تختنق فيها االجابات عن امل�صري الفل�سطيني.

قراقع� :أو�سلو كان كمينا

اعت�بر رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�س��رى عي�سى قراقع �أن اتفاق
�أو�سل��و كان مبثابة كمني للق�ضية الفل�سطينية ،ف�إ�سرائيل مل
تلتزم ب���أي من االتفاقيات الدولية والقانون الدويل .واتفاق
�أو�سل��و بن��ي على عدة مراحل جزئت ملراح��ل �أخرى ،الأمر
ال��ذي �أوقع القي��ادة الفل�سطينية يف ف��خ اال�سرائيليني ،ومل
يتم التو�صل ملا مت الوعد واالتفاق عليه منذ البداية ،و�أهمه
دول��ة فل�سطينية م�ستقلة .وق��ال قراقع �إن �أه��م اخلروقات
والتعدي��ات الت��ي مار�سه��ا االحت�لال ه��ي التزاي��د امل�ستمر
لال�ستيط��ان وت���آكل �أرا�ض��ي ال�ضف��ة الغربي��ة ،بالإ�ضاف��ة
لدف��ع الأ�سرى الثمن ً
باهظ��ا بفعل تالعب االحتالل يف ق�ضية
امل�ساومة وحل ق�ضية الأ�سرى.
وذك��ر قراق��ع �أن �أي اتفاق م�ستقبلي يج��ب �أن ي�ضمن رحيل
االحتالل عن �أرا�ضي الرابع من حزيران وااللتزام بال�شرعية
الدولي��ة ،بحيث نتمكن م��ن �إقامة دول��ة فل�سطينية م�ستقلة،
بالإ�ضاف��ة للتع��رف على �أه��م التفا�صي��ل والإج��راءات قبل
التوقي��ع عل��ى �أي اتف��اق .ووج��ه ر�سال��ة للإ�سرائيليني «�أال
يحلم��وا ب���أي اتفاقي��ات جم��ز�أة �أو اتفاقي��ات مرحلي��ة»،
فالو�صول لل�سالم مع ال�شعب الفل�سطيني مبني على االلتزام
بق��رارات الأمم املتح��دة واحل�ص��ول عل��ى دول��ة فل�سطينية
م�ستقل��ة عا�صمتها القد���س ،ويف حالة ا�ستم��رار اال�ستيطان،
فاحلل الوحيد هو ا�ستمرار ال�صراع وحالة احلرب.

ب�سام ال�صاحلي

�أمين �ضراغمة

�ضراغمة :مل يتوافق عليه كل الفل�سطينيني

�أم��ا ع�ض��و املجل���س الت�شريع��ي ممث�ل ًا ع��ن حرك��ة حما�س د.
�أمي��ن �ضراغمة ،فاعترب اتفاق �أو�سل��و غلطة يف تاريخ املقاومة
الفل�سطيني��ة ،خا�صة يف ظل ع��دم وجود ميزان قوى دويل عادل
بحي��ث كان التحيز العاملي ل�صال��ح �إ�سرائيل .واعترب �ضراغمة
�أن �أو�سل��و عم��ل عل��ى الق�ض��اء على ورق��ة القوة الأك�بر التي
كان��ت بي��د �أبناء ال�شع��ب الفل�سطيني وهي املقاوم��ة امل�سلحة،
فالقيادة كان لديها نوع من الت�سرع يف العودة للأرا�ضي املحتلة
وحماولته��ا التفاو�ض من اخلارج �أ�ضعفه��ا ،الأمر الذي جعلها
حت��ت �شوكة االحتالل و�سيطرته .وذك��ر �ضراغمة �أهم �أ�سباب
�ضع��ف االتف��اق وف�شل��ه وهي ع��دم وج��ود تواف��ق فل�سطيني
ووج��ود انق�سام غري معلن بني الفل�سطينيني وتناق�ضات ،الأمر
ال��ذي �ساه��م يف �إ�ضع��اف اجلان��ب الفل�سطيني �أم��ام االحتالل
وع��دم م�شارك��ة ال��دول العربي��ة ،و�أن املفاو���ض الفل�سطين��ي
مل يك��ن عل��ى كامل الوع��ي مبا يلزم م��ن املعلوم��ات والبيانات
واخلرائط والقانون الدويل فقد ا�ستعان باخلرائط الإ�سرائيلية
خالل مرحلة التفاو�ض.
واعت�بر �ضراغم��ة �أن �أو�سل��و انتهى عمليا يف ع��ام 2000م يف
انتفا�ض��ة الأق�ص��ى� ،إال �أن��ه ر�سميا ال يزال قائمً��ا ،والو�صول
لأي اتف��اق مقب��ل م��ع الإ�سرائيليني هو �أم��ر م�ستحيل خا�صة
يف ظ��ل ان�شغال الع��امل العرب��ي والتحيز العامل��ي والأمريكي
ل�صالح �إ�سرائيل.

عي�سى قراقع

�صالح زيدان

الغول :مطلوب اتفاق دويل
ولي�س مع الإ�سرائليني فقط

وق��ال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية كايد الغول �إن
اتف��اق �أو�سلو عمل على ح�شر الأه��داف الوطنية الفل�سطينية
يف ي��د القوى الإ�سرائيلية والأمريكي��ة ،والإ�ضعاف من مكانة
الق�ضية الفل�سطينية يف الو�سط العربي .وذكر الغول �أن نتائج
االتف��اق كانت باحت��واء نتائج االنتفا�ض��ة الأوىل والرتوي�ض
للحال��ة الفل�سطيني��ة والعربية و�أنها مدخ��ل للمفاو�ضات غري
املنتهي��ة مع االحتالل لإعطائ��ه الفر�صة ال�ستكم��ال م�شروعه
ال�صهيوين عل��ى الأرا�ضي الفل�سطينية ،كما �أنه عمل على ربط
االقت�صاد الفل�سطيني وتبعيته الكاملة لالقت�صاد الإ�سرائيلي.
وكان ر�أي الغول �أن �أي اتفاق مقبل يجب �أن تتو�صل القيادات
الفل�سطيني��ة مبوجبه التفاق ا�سرتاتيج��ي موحد ،و�أال تعتمد
باتفاقه��ا مع االحتالل على املفاو�ضات ،فهي غري ذات جدوى،
والعم��ل عل��ى البحث عن عملي��ة �سيا�سية مبينة عل��ى �أ�سا�س
دويل وقانوين والعودة للأمم املتحدة.

زيدان :ال�شرعية الدولية
�أهم من املفاو�ضات

وق��ال ع�ض��و املكت��ب ال�سيا�سي للجبه��ة الدميقراطي��ة �صالح
زي��دان �إن اتف��اق �أو�سل��و مل ي�صل لأي حل ،ب��ل و�صل لطريق
م�س��دود ،فه��و مل يو�ص��ل الفل�سطيني�ين له��دف �إقام��ة الدولة

كايد الغول

امل�ستقل��ة ،ب��ل تزاي��د قم��ع وبط���ش االحت�لال وت�ضاعف��ت
امل�ستوطن��ات ع�ش��ر م��رات .واعترب زي��دان �أن كف��اح ال�شعب
الفل�سطين��ي يك��ون خ��ارج �إط��ار ه��ذا االتف��اق ع��ن طري��ق
االنتفا�ض��ات امل�ستم��رة والتوج��ه ل�ل�أمم املتح��دة م��ن �أج��ل
اخلروج من مظلة القمع واال�ستبداد الإ�سرائيلي والتحرر من
االلتزامات االقت�صادية التي فر�ضت عليه.
وق��ال الغ��ول �إن عل��ى �أبن��اء ال�شع��ب الفل�سطين��ي اخل��روج
باتفاقي��ة وطني��ة موح��دة والعم��ل عل��ى تعزي��ز االع�تراف
باحلق��وق الوطني��ة الفل�سطينية عن ط��رق الدخول مبنظمات
دولي��ة وحما�سبة �إ�سرائيل من خاللها .وعل��ى �أي اتفاق مقبل
�أن يكون حت��ت �إطار ال�شرعية الدولية وحمددًا ب�سقف زمني،
بحي��ث يبن��ى عل��ى �أ�سا���س حل��ول جذري��ة ولي���س مرحلية،
و�إع��ادة مظه��ر الق��وة لل�ش��ارع الفل�سطيني بوج��ود املقاومة
وحال��ة ال�ص��راع واحل��رب يف حال��ة ع��دم االلت��زام باملبادئ
املوقع عليه��ا ،و�أن �أهم ما يجب حتقيقه و�ضمانه هو الوحدة
الوطنية يف �صفوف الفل�سطينيني.
وقال ع�ضو املكت��ب ال�سيا�سي حلزب ال�شعب ب�سام ال�صاحلي
�إن هن��اك ثغ��رات كبرية داخل االتفاق ،م��ن حيث التمييز بني
ال�سي��ادة عل��ى ال�س��كان والأر�ض ،فاتف��اق �أو�سل��و عمل على
تعزيز ال�سيادة على ال�سكان مع عدم وجود �سيادة فعلية على
الأر�ض ،واعترب �أن �أي اتفاق مقبل يجب �أن يبنى على �أ�سا�س
القانون الدويل واملرجعية الكاملة للأمم املتحدة.

ك����������ي ت��������ك��������ون ال������ه������ج������م������ة ال������دب������ل������وم������ا�������س������ي������ة ال�����ف�����ل�����������س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة ن�����اج�����ع�����ة
نظري جملي
با�ستثناء حزب مريت�س الي�ساري والأحزاب العربية� ،أجمعت
الق��وى ال�سيا�سي��ة يف اليم�ين والي�س��ار والو�س��ط يف �إ�سرائي��ل
عل��ى رف���ض و�إدان��ة خط��اب الرئي�س حمم��ود عبا���س يف الأمم
املتح��دة .واملتطرف��ون طالب��وا –كالع��ادة– مبعاقب��ة عبا�س
�شخ�صي��ا و�سلطت��ه الوطني��ة .فيم��ا كان زعي��م ح��زب العم��ل
املعار�ض ،يت�سحاق هريت�سوغ�« ،ألطف» ،فقال �إن عبا�س �أخط�أ
عندما اته��م ا�سرائيل بارتكاب حرب �إب��ادة �ضد الفل�سطينيني،
ولك��ن رئي���س ال��وزراء – بنيامني نتنياهو – ه��و الذي يتحمل
امل�س�ؤولية عن ذلك.
رد الفع��ل اال�سرائيل��ي عل��ى ه��ذا النح��و ،يب�ين ك��م ه��و حال
ال�سيا�س��ة اال�سرائيلي��ة تعي���س .وك��م ه��ي �أزم��ة القي��ادة
اال�سرائيلي��ة م�ستع�صي��ة .فف��ي ه��ذه الدولة ،الت��ي تعترب من
�أك�ثر دول الع��امل تقدم��ا يف العل��وم والتكنولوجي��ا والهايتك،
وم��ن �أقواها اقت�صاديا ،وترتب��ع على عر�ش دول العامل يف عدد
الإ�صدارات الثقافية� ،أج��ل هذه الدولة تبدو متخلفة من حيث
اختي��ار الق��ادة .وال يوج��د فيها قائ��د واحد مقن��ع .وهو لي�س
ر�أي��ي فح�سب ،ب��ل �إن ا�ستطالعات الر�أي الأخ�يرة �أ�شارت اىل
ان��ه يف حال اجراء انتخاب��ات جديدة ف�إن نتنياهو ما زال �أقوى
مر�شح لرئا�سة احلكوم��ة القادمة اي�ضا ،مع انه ال يحظى بثقة
اجلمهور ،وفقط  %24قالوا انه ي�صلح لرئا�سة احلكومة.
وخط��اب الرئي�س عبا�س كان اختبارا �آخ��ر لهذه القيادة� ،أظهر
عجزها عن فهم املقروء و�ضحالة تفكريها وبالتايل �شدة �أزمتها.
فما الذي قاله الرئي�س الفل�سطيني ،حتى يخرجوا بهذا الرف�ض
املوحد؟

لق��د �أك��د على نهج��ه ال�سلمي املبدئ��ي املنادي بح��ل الدولتني يف
منته��ى الو�ضوح .حتدث عن دولة فل�سطينية على حدود 1967
اىل جان��ب ا�سرائيل .و�شدد على مبادئ مبادرة ال�سالم العربية،
الت��ي تبدي اال�ستعداد ل�سالم كامل و�شامل بني ا�سرائيل والدول
العربي��ة و 57دولة ا�سالمية ،مقابل ازال��ة االحتالل .و�أكد على
النه��ج ال�سلم��ي يف مكافح��ة االحتالل ،ب��ل حدد ه��ذا الن�ضال يف
الن�ش��اط الدبلوما�س��ي ال��دويل ،مطالبا ب�أن يحاكم م��ن يثبت انه
ارتكب جرائم حرب يف العدوان على غزة وال يفلتوا من العقاب.
لكن ال�سا�سة اال�سرائيليني ،بغالبيتهم ال�ساحقة ،جتاهلوا الر�سالة
ال�سلمي��ة ومل يروا �سوى كلمة «�إبادة �شع��ب»� .إنهم يعرفون ان
عبا���س مل يق�ص��د ان ا�سرائي��ل تبي��د ال�شعب الفل�سطين��ي ،فهذه
مهمة م�ستحيلة .ال تقدر عليها ا�سرائيل وال غريها .ويعرفون انه
ق�ص��د ب�صيغة املبالغة ه��ذه ان ي�شري اىل ابادة ح��وايل  30عائلة
فل�سطيني��ة بالكام��ل ،و�إىل تدم�ير  17الف بيت بينه��ا  9000بيت
ابي��دت متاما .وي�ش�ير اىل ت�شرد ح��وايل � 120أل��ف عائلة ،فقدت
بيوته��ا وتعي�ش اليوم م�شردة يف عملية جلوء جديدة هي الثانية
او الثالثة يف تاريخها .لكنهم �أخذوا �صيغة املبالغة هذه وجعلوا
منها حجة يتذرعون بها ملوا�صلة االحتالل.
وال�سب��ب احلقيق��ي وراء ه��ذا النه��ج ه��و رف���ض احلكوم��ة
اال�سرائيلية – ويف اح�سن االحوال عجز احلكومة اال�سرائيلية
– ع��ن انه��اء االحت�لال .ففي هذه احلكوم��ة رئي�س وثلة من
ال��وزراء الذي��ن يخ�شون رع��اع اليمني املتطرف ال��ذي يرف�ض
االع�تراف ب�أنه احت�لال .ق��ادة �سيا�سيون ،بع�ضه��م جرناالت
كب��ار و�أ�سات��ذة جامع��ات وعلم��اء جهاب��ذة ،لكنه��م يعم��ون

ب�صره��م ع��ن ر�ؤي��ة موبقات االحت�لال و�آث��اره املدم��رة لي�س
فق��ط لل�شع��ب الفل�سطيني ب��ل اال�سرائيل��ي اي�ض��ا .فاالحتالل
مدر�س��ة ف�ساد و�إف�ساد للمجتم��ع اال�سرائيلي نف�سه .على تربته
اخل�صب��ة من��ا وترع��رع الع��امل ال�سفل��ي يف ا�سرائي��ل و�أبطال
اجلرمي��ة .يف �أح�ضان��ه نبت��ت ت�شوه��ات خلقي��ة يف املجتم��ع،
ت�برر وت�شرعن قيم النهب والل�صو�صي��ة والغطر�سة والغرور
واال�ستع�لاء العن�ص��ري وبع���ض مظاه��ر الأبرتهاي��د .وحتت
مظلته ن�ش���أت �أكرب و�أخطر جتارات احل��روب ،حيث �أ�صبحت
«�صناع��ة الأمن» �أكرب فروع االقت�ص��اد اال�سرائيلي .يتاجرون
يف بي��ع ال�سالح وخ�برات الأمن على اختالفها م��ع  70دولة يف
العامل .وه�ؤالء يربحون ما بني  11و 12مليار دوالر يف ال�سنة.
وجعل��وا م��ن ا�سرائيل ،الدول��ة الوحي��دة التي تبي��ع ال�سالح
جمرب��ا� ،إذ يجربون��ه من ح��رب اىل اخرى عل��ى الفل�سطينيني.
ولي���س عندهم م�صلحة يف ان تتوقف احلروب .فعلى الرغم من
ان وق��ف احل��روب يعني حقن دم��اء ابنائه��م� ،إال �أن ما يهمهم
اكرث هو ان حتقيق ال�سالم �سيفقدهم ارباحا طائلة.
الق��ادة اال�سرائيلي��ون ،بغالبيته��م ،يعرف��ون ه��ذه احلقائ��ق
ولكنه��م يرف�ض��ون االع�تراف به��ا .يف�ضلون دف��ن ر�ؤو�سهم يف
الرم��ال .ي�ستغل��ون خم��اوف اليه��ود التاريخي��ة ،وميار�سون
املزي��د من التخويف ،حت��ى يبقوا �شعبهم رهين��ة ب�أيدي جتار
احلروب العاملني با�سم الأمن.
لقد اختار نتنياهو الرد على خطاب عبا�س بخطاب هجومي �آخر
م��ن على نف�س املنرب ،و�صفق ل��ه ال�سيا�سيون طويال ،كما يفعل
املتفرج��ون يف نهاية كل م�سرحي��ة .ولكن بع�ض و�سائل االعالم

اال�سرائيلي��ة اجلريئ��ة («ه�آرت���س»« ،يديع��وت احرون��وت»
وموقع والال ومعلق��ي التلفزيون واالذاعات) ،رف�ضوا الوقوع
يف م�صي��دة الع�سل هذه وحذروا من مغبة هذا النهج .ومن بني
�أب��رز النم��اذج كان املقال االفتتاحي ل�صحيف��ة «ه�آرت�س» (28
ايل��ول  ،)2014الذي ت�ساءلت فيه« :ما الذي توقعته �إ�سرائيل
ممن ط��رح امام��ه  2200قتي��ل فل�سطيني؟ هل توقع��وا �سماع
تهنئ��ة «�سنة �سعيدة وحلوة» باللغ��ة العربية؟ �إ�سرائيل التي
جاه��دت من��ذ تعيني عبا���س للرئا�سة قبل عقد زمن��ي ،من اجل
االثبات ب�أنه لي�س �شري��كا م�ستحقا للمفاو�ضات ،لأنه «�ضعيف
ج��دا» او «متط��رف اك�ثر م��ن الل��زوم» او «ال ي�سيط��ر عل��ى
حما�س» او �شريك خمل���ص لها – ال ميكنها التذمر .ف�سيا�ستها،
ويف مقدمته��ا اال�ستهت��ار املتوا�ص��ل مبطال��ب عبا���س املتعلقة
بتجمي��د اال�ستيط��ان ،هي الت��ي قادت اىل خطابه ام��ام املجتمع
ال��دويل .ولكن يجب عدم اخلل��ط .فعبا�س مل يدر ظهره للعملية
ال�سيا�سي��ة .لق��د مت�س��ك بح��ل الدولت�ين .واو�ض��ح للجمه��ور
الفل�سطين��ي ،ان��ه �سيطمح اىل اج��راء املفاو�ض��ات القادمة مع
�إ�سرائي��ل ،كرئي�س لدولة مع�ترف بها ولي�س كرئي�س لتنظيم او
حرك��ة او �سلطة .ان نيته مطالب��ة االمم املتحدة حتديد تاريخ
النهاء االحتالل وا�ستئن��اف املفاو�ضات مع �إ�سرائيل يف م�س�ألة
تر�سي��م احلدود ،تعك�س �سيا�س��ة �صحيحة .ان االختباء وراء
خط��اب عبا���س ور�ش��ق ال�شعارات �ض��ده ال تعك���س اال اجلنب
ال�سيا�س��ي والعجز القيادي ،ذلك لأن��ه امام االجزاء ال�سيا�سية
الت��ي عر�ضه��ا عبا���س يف خطاب��ه ،ف��ان �إ�سرائي��ل ال متل��ك ردا
ا�سرتاتيجيا».
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"مل نعد منلك �سوى  %13من القد�س"
ال����ت����ف����ك����ج����ي :ف������ك������رة امل������ل������ي������ون م���������س����ت����وط����ن يف ح�����������دود  67م����ت����وا�����ص����ل����ة ب�����ه�����دوء
دينا دعنا *
"كان ع��دد امل�ستوطن�ين يف ال�ضف��ة ع��ام  1991ح��وايل 105
�آالف م�ستوط��ن� ،أم��ا الي��وم ،فق��د �أ�صب��ح عدده��م � 380أل��ف
م�ستوط��ن ،ع��دا عن � 200أل��ف م�ستوطن داخ��ل القد�س" .هذا
م��ا �أكده اخلبري يف �ش�ؤون اال�ستيط��ان مدير دائرة اخلرائط يف
بيت ال�ش��رق خليل التفكجي خالل لقاء مع "احلال" حتدث فيه
عن حجم اال�ستيطان يف ال�ضفة مبا فيها القد�س.
و�سل��ط التفكج��ي ال�ضوء على ق�ضية توطني الب��دو الهادفة �إىل
ترحيل البدو من �أماكن توطينهم ،يف حني ت�سعى �إ�سرائيل بكل
الط��رق �إىل بناء م�ستوطن��ات جديدة وتو�سي��ع املوجود منها،
حي��ث �إنه مت يف الف�ترة الأخرية بناء �أكرث م��ن � 32ألف وحدة
ا�ستيطانية داخل ال�ضفة.

فكرة دروبل�س عن املليون م�ستوطن

وع��ن تط��ورات اال�ستيط��ان يف ال�سن��وات املا�ضي��ة ،يق��ول
تفكج��ي" :اال�ستيط��ان مل يتوقف حت��ى يف فرتة ال�س�لام؛ ففي
عام  ،1977ج��اءت احلكومة املتطرفة بقي��ادة رئي�س الوزراء
ال�ساب��ق مناحيم بيغن وب��د�أت عملية اال�ستيط��ان يف كل مكان،
ً
خمطط��ا ا�ستيطانيًّا
وو�ض��ع اجلان��ب الإ�سرائيلي ع��ام 1979
كام�ل ًا ،وخرج �آنذاك رئي�س الوكالة اليهودية متتياهو دروبل�س
وحتدث عن مليون م�ستوط��ن يف ال�ضفة الغربية ،وجاء رئي�س
ال��وزراء �أريئيل �شارون عام  1990مب�شروع النجوم ال�سبعة،
ويق�ض��ي هذا امل�ش��روع بالبناء فوق اخل��ط الأخ�ضر ،وا�ستمر
�ش��ارون بهذا امل�ش��روع حت��ى  .2004و�أ�ض��اف تفكجي" :منذ
ع��ام  1991حتى يومنا ه��ذا ،مت بناء �أكرث م��ن � 32ألف وحدة
�سكانية داخل ال�ضفة� ،إ�ضافة �إىل م�صادرة قرابة � 12ألف دومن
وحتويلها حلدائق قومي��ة ،حيث �إن ثلث ال�ضفة الغربية �أو ما
يزيد عن مليون و� 200ألف دومن مناطق ع�سكرية مغلقة".
و�أو�ض��ح التفكج��ي �أن هن��اك ا�ستيطا ًن��ا �آخ��ر غ�ير ا�ستيط��ان
الأرا�ض��ي ،ه��و ال�سيطرة على املي��اه ومق��درات البحر امليت،
حي��ث مت حتوي��ل  830ك��م مربعً��ا م��ن الأرا�ض��ي للجان��ب
الإ�سرائيلي .ومن ناحي��ة �أخرى ،ال ي�سمح للجانب الفل�سطيني
بحفر بئر واحدة �إال ب�إذن �إ�سرائيلي.

توطني البدو

وفيم��ا يخ�ص ق�ضي��ة توطني الب��دو� ،أ�شار التفكج��ي �إىل �أنه يف
عام  ،1995كان هناك اتفاق فل�سطيني �إ�سرائيلي برتحيل عرب

اجلهال�ين من منطقة معالي��ه �أدوميم اال�ستيطاني��ة ملنطقة �أبو
دي���س ،مو�ضحً ا �أن اجلان��ب الإ�سرائيلي الي��وم ير�سم احلدود
امل�ستقبلية للدولة العربية مبخطط البدو ،وهذه احلدود ق�ضت
ب�إقامة اجلدار من الناحي��ة الغربية� .أما من الناحية ال�شرقية،
فهناك جتمعات بدوية يف �أغوار الأردن ت�أخذ م�ساحات �شا�سعة
يريد اجلانب الإ�سرائيلي �أن تكون حتت �سيطرته ،وبالتايل ،فما
جرى خالل الع�شر �سنوات املا�ضية هو عملية تدمري للتجمعات
البدوي��ة يف غ��ور الأردن م��ن خالل حتويل ج��زء كبري من هذه
الأرا�ضي ملناط��ق ع�سكرية مغلقة ،بدءًا م��ن املناطق املحيطة
مبدين��ة القد�س� ،أو من منطقة اخللي��ل �أو من الأغوار ،لغر�ض
القيام مب�شروع ا�ستيطاين يظهر على �أنه حل لهم.
و�أك��د التفكج��ي �أن ما يفعل��ه اجلانب الإ�سرائيل��ي هو حماولة
لرت�سي��م احل��دود يف ه��ذه املناطق الت��ي ت�ساوي ثل��ث ال�ضفة
لفر���ض �سيطرت��ه الأمني��ة واالقت�صادي��ة عليه��ا ،م�ش�يرًا �إىل
�أن التجمع��ات داخ��ل منطق��ة غ��ور الأردن غ�ير مع�ترف فيها
فل�سطينيًّا ،وبالتايل ،فاجلان��ب الإ�سرائيلي ا�ستغل هذه النقطة
وقام بهدمها ومنع البناء فيها .وبنف�س الوقت ،يقوم بالت�ضييق
عل��ى التجمعات ال�سكاني��ة يف منطقة الأغ��وار ،و�أكربها مدينة
�أريح��ا ،علمًا �أن جمموع البدو ال يتعدى الـ � 60ألف فل�سطيني،
واالحت�لال يحا�صره��م به��دف تر�سي��م احل��دود وال�سيط��رة
الأمنية عليهم.

تخطيط �آخر ملدينة القد�س

وفيم��ا يخ�ص املخطط الذي ظه��ر عام  1994و�أطلق عليه ا�سم
"القد���س عام  ،"2030يبني التفكجي �أن هذا املخطط يق�ضي
ب�إقام��ة � 58ألف وح��دة �سكنية وتو�سي��ع امل�ستوطنات و�إقامة
�شبكة من الطرق اجلدي��دة ،وجعل ن�سبة العرب داخل القد�س
 %22فق��ط ،منوهً ��ا �إىل �أنن��ا كنا منلك يف القد���س  ،%100والآن
ال منلك منها �إال  ،%13عدا عن م�صادرة  %87من الأرا�ضي.
و�أ�شار التفكجي �إىل �أن اجلانب الإ�سرائيلي يركز على ما ت�سمى
القد�س الأردنية الآن ،التي ال تزيد م�ساحتها على  6,5كم مربع
داخ��ل البل��دة القدمية ،الت��ي تتواجد فيها �أغلبي��ة فل�سطينية.
ويق��ول �إن �إ�سرائي��ل ب��د�أت ت�ستخ��دم الرواي��ات التوراتي��ة
لل�سيط��رة عليه��ا ،وانطلق��ت م��ن  4اجتاه��ات لال�ستي�لاء على
بيوت البلدة القدمية� ،أولها م�صادرة البيوت بحجة �أنها �أمالك
غائب�ين� ،أو �أنها �أم�لاك يهودية قبل ع��ام � ،1948أو اال�ستيالء

خليل التفكجي.
على البيوت بحجة �أمنية مثل قتل م�ستوطن وغريها ،واحلجة
الأخ�يرة اال�ستي�لاء عليه��ا حت��ت م��ا ي�سم��ى "خل��و الرجل"،
مبعنى �أنها م�ساحات غري م�ستخدمة.
و�أو�ضح التفكجي �أن اجلانب الإ�سرائيلي اليوم يربط بني ثالث
ق�ضايا �أ�سا�سية :الدينية والتاريخية والق�ضية ال�سيادية ،فمن
الناحي��ة التاريخي��ة ،ي�ؤكدون �أن لهم ج��ذو ًرا يف القد�س منذ 3
�آالف عام ،وهي مدينة داوود ،وبالتايل ترتبط الق�ضية الدينية
مب�سميات "الهيكل" و "املبكى".

بناء امل�شهد اليهودي

وح��ول كيفية تغيري معامل املدين��ة املقد�سة� ،أ�شار التفكجي �إىل
�أن "التغي�ير الذي يح�صل بالقد�س ه��و التغيري بو�ضع امل�شهد
الإ�سرائيلي اليهودي من خ�لال هدم امل�شهد العربي الإ�سالمي،
وو�ض��ع ب�صم��ات يهودية ،فعندم��ا يدخل الأجنب��ي �إىل البالد،
�سريى امل�شهد اليهودي يف املنطقة".
و�أ�ض��اف التفكج��ي" :هن��اك تغي�ير يف امل�شهد العرب��ي ال نراه
بالعني ،وه��و عربنة اللغة وتغيري الأ�سماء ،وكمثال على ذلك،

بدال من �أن يكون ا�سم املدينة "القد�س"� ،أ�صبحت "�أور�شاليم"،
وغريه��ا م��ن الكلمات .وه��ذه الكلمات العربية ب��د�أت تدخل يف
�أحاديثن��ا اليومية .و�أتوق��ع �أنه بعد ع�شري��ن عامًا� ،سنتحدث
جميعنا بالعربية ،مع �إدخال بع�ض الكلمات العربية".

التفاو�ض يف ظل الواقع اجلديد

وح��ول �إمكاني��ة التفاو�ض يف ظل الواقع اجلدي��د ،اختتم خليل
التفكج��ي حديثه قائ ًال" :ال يوجد تفاو�ض يف ظل هذه الظروف،
وق��د حت��دث رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيام�ين نتنياهو عن
ال�س�لام واملفاو�ضات ب�شكل قطعي ،وق��ال �إن املبادرة العربية
انتهت ب�شكل كامل ،والو�ضع العربي الإ�سالمي منهار ،والقوى
الإ�سرائيلي��ة تتزاي��د وبالأخ�ص اليمني املتط��رف ،الذي يعترب
�أن م��ا بني البح��ر والنهر يف فل�سط�ين التاريخي��ة وقف يهودي
ال ميك��ن التنازل عنه ،وبالت��ايل ،ف�أي مفاو�ض��ات �ضمن القيود
والظروف احلالية لن تنجح".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ه�����ك�����ذا جن������ا ع����ب����ي����دة وره����������ف م������ن جم����������زرة ق����ت����ل����ت �أم�����ه�����م�����ا و�إخ�����وت�����ه�����م�����ا يف ج���ب���ال���ي���ا
�شريين العكة
كان��ت ال�شم���س تتوارى للمغي��ب ،وهدير الطائ��رات يبعث
عل��ى القلق ،فلم جتد راوية ال��ور " 42عا ًما" و�سيلة ت�شغل
به��ا �أطفالها اخلائفني من نذي��ر الق�صف واملدافع املتمركزة
ح��ول مع�سك��ر جبالي��ا �شم��ال مدينة غ��زة؛ �س��وى جعلهم
يلعب��ون بني الأ�شجار والزهور املزروعة يف الفناء ال�صغري
�أمام املنزل.
�ست��ة �أطفال ما دون الـ" 15عامًا" يلعبون ،وعني �أمهم تراقبهم
بينما كانت تردد امل�أثورات ،وتدعو اهلل ب�أن يرعى �صغارها من
كل �سوء .يف هذه الأثناء ،تركت رهف " 11عامًا" لعبة �إخوتها،
وانتقل��ت �إىل جوار �أمها لت�شاركه��ا ما كانت تفعله ،فطلبت منها
الأم �أن تدخ��ل للمنزل �أو ًال وحت�ضر "طرح��ة" (غطاء للر�أ�س)
تغطي بها �شعرها؛ كي تتلو امل�أثورات من الآيات.
يف ه��ذه الأثن��اء ،كان عبيدة ج��ودة " 18عامً��ا" غار ًقا يف كتب
الدرا�س��ة "التوجيهي" ،فقد �أودعته �أم��ه راوية عند �إخوتها يف
حمافظة الربيج و�سط مدينة غزة ،كي ي�شجعوه على االهتمام
بدرو�سه ،ولي�ساعده �أخواله و�أبنا�ؤهم يف مراجعة بع�ض املواد
ال�صعبة.
رن�ين هاتف��ه املحمول قط��ع تركيزه ،فه��ذا �صديق��ه يت�صل به،
ي�س�أله عن حاله ومكان تواجده ،فيخربه عبيدة�" :أنا يف الربيج

عند �أخوايل ،و�أن��ا ودرا�ستي بخري ،هل هناك �شيء؟" ،فال يجد
ثان وج��ار ثالث
ردًّا �س��وى انقط��اع املكامل��ة ،ويع��ود �صدي��ق ٍ
لالت�ص��ال به يف ذات الوق��ت ،وحني يعلمون �أنه غري متواجد يف
منزله بجباليا ،يعتذرون له ويقطعون االت�صال معه.
�أقلق��ت هذه احلالة �أخواله الذي��ن حاولوا االت�صال بهاتف
�شقيقته��م وزوجه��ا ،لك��ن الهاتفني مغلقان ،م��ا زاد خوفهم
ودفعه��م للإن�ص��ات للإذاع��ة والتف ّر���س يف �شا�ش��ة التلفاز.
�صاح �أحده��م" :خرب عاجل" .وانقط��ع �صوته عن الكالم،
فتحل��ق اجلميع حول ال�شا�شة وق��ر�أوا "ا�ست�شهاد �سيدتني
و�أربع��ة �أطفال �إثر ق�صف ملن��زل عائلة جودة يف تل الزعرت
بجباليا".
ورغ��م �ض��راوة الق�صف ال��ذي طال �شم��ال املدين��ة وجنوبها،
�أ�سرع��ت العائل��ة للخروج ووجهته��ا بيت �شقيقته��م� .صاروخ
واح��د �ضرب الفن��اء ال�صغ�ير ونه�ش ج�س��د راوي��ة و�أطفالها
اخلم�س��ة ،بينم��ا جنت رهف التي دخل��ت �إىل املنزل كي حت�ضر
"الطرحة" ووالدها الذي كان يتواجد يف الداخل كذلك.
داخ��ل امل�ست�شف��ى ،وج��د الإخ��وة جث��ة �شقيقته��م و�أطفاله��ا
الأربع��ة "ت�سنيم ،ورغد ،و�أ�سامة ،وحممد" �إىل جانب بع�ضها،
بينم��ا كان خام�سه��م "ثائر" م��ا زال على قيد احلي��اة ،وقد فقد

قدمه الي�سرى وانت�شرت ال�شظايا يف �أنحاء متفرقة من ج�سده.
طلبوا ر�ؤيتها ووداعها ،لكن �أحد املتواجدين قال" :ال داعي لأن
َ
ولتبق �صورتها يف ذهنكم كما �شاهدمتوها
تك�شف��وا عن وجهها،
�آخ��ر مرة"� .إحدى �شقيقاتها ،ر�ض��ا الور ،تخ ّوفت من �أن يكون
وج��ه �شقيقته��م قد ت�ش��وه ،فتح�س�سته م��ن فوق الكف��ن ،لكنها
و�إخوتها امتثلوا ملا �سمعوه ومل يك�شفوا عن وجهها.
ُنقل��ت ره��ف �إىل بي��ت �أخواله��ا يف الربي��ج ،بينم��ا بق��ي عبيدة
ووالده ع�صام جودة " 45عامًا" �إىل جانب ثائر ،الذي مل ت�ؤمله
�إ�صابت��ه بفق��ده لقدمه بقدر ما �آمله غي��اب والدته عن �سريره يف
امل�ست�شفى .وكلما �س�أل عنها �أجابوه" :كما تعلم ،ف�أمك ال حتب
زيارة امل�ست�شفيات ،وعندما تتح�سن �صحتك� ،سن�أخذك �إليها يف
البي��ت" .ومل تكن هذه الإجاب��ات مقنعة بالن�سبة له ،ما يجعله
يبتل��ع �س�ؤاله ليطرحه يف اليوم التايل�" :أين �أمي ،وملاذا ال ت�أتي
لزيارتي؟".
كم��ا ق��ررت العائل��ة ،ف�ستبقى ره��ف يف رعاية �أخواله��ا ،بينما
�سيبق��ى عبيدة �إىل جانب والده ،خا�صة �أنه ح�صل على �شهادة
الثانوي��ة العامة والتحق باجلامعة كما مت ّن��ت �أمه .وبالن�سبة
لثائ��ر ،فق��د نق��ل �إىل �أملاني��ا للع�لاج ،وم��ا زال ي�س���أل ع��ن �أمه
و�إخوته الذين مل يعلم با�ست�شهادهم.

ع��ن �شقيقته راوي��ة ،قال ف�ؤاد الور " 46عامً��ا"" :كانت �أكرثنا
ه��دوءًا واتزا ًن��ا ،تفوق��ت يف درا�سته��ا و�أ�صاب��ت �أوالدها بهذه
(الع��دوى) ،فكانت دومًا �شهاداتهم يف القمة" .وعن رهف ،قال:
"حت��ى �إن ره��ف مت تكرميها مع بداية العام الدرا�سي ،وذلك
لتفوقه��ا يف الريا�ضي��ات وبرنامج ح�ساب ال��ذكاء العقلي الذي
ُتعده املدر�سة".
وم��ع بداي��ة الع��ام الدرا�س��ي� ،آثرت ر�ض��ا الور ،وه��ي مديرة
مدر�س��ة ،مرافقة الطفلة ره��ف يف �أول يوم درا�سي لها ،لت�صفف
له��ا �شعره��ا وتلب�سها الزّي ال��ذي ا�شرتته ،وقال��ت�" :أردتُ �أال
تكون ابنة �أختي وحيد ًة يف اليوم الذي اعتادت فيه على وجود
�أمها و�إخوتها حولها� ،أردت �أن �أريح �أختي يف قربها ،ورغم ذلك
مل �أ�ستطع منع رهف من البكاء عليهم".
كلم��ا نظ��ر �إىل ره��ف �أخواله��ا ،ا�ضط��رم احلزن داخله��م وك�أن
حادث��ة اال�ست�شه��اد قد وقعت للت��و ،ومبعث �شعوره��م ال�شبه
الكبري بينها وبني �شقيقتهم ،لكن الطفلة يف حالة يرثى لها ،فهي
ت��ارة تتحدث عن الأ�شالء والدماء التي �شاهدتها فور خروجها
من املنزل عند �سماعها ل�ص��وت الق�صف القريب ،وتارة �أخرى
ترتجم تفكريها بعب��ارات التمني باللحاق ب�أمها و�إخوتها حتى
لو كان حتقق �أمنيتها من خالل عدوان جديد.
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ال�������ص���ح���اف���ة الإل����ك��ت�رون����ي����ة حت���ا����ص���ر ال����ورق����ي����ة وجت��ب�ره����ا ع���ل���ى م�����ه�����ارات وت���ط���ب���ي���ق���ات ال ت��ع��رف��ه��ا
�أ�سيل �أبو حم�سن *
حقق��ت الث��ورة الإلكرتوني��ة واملعلوماتي��ة بتطوره��ا و�سرعته��ا
املذهل��ة تغريات هائلة ،حيث جتاوزت احلدود وامل�سافات ،و�أخذ
الإعالم الرقمي يحت��ل مكان ال�صحافة الورقية �شي ًئا ف�شي ًئا ،وذلك
لعدة �أ�سباب تتعلق ب�سرعة و�سهولة الو�صول للمعلومة ،وامتالك
ال�صحاف��ة الإلكرتونية عوامل جذب متع��ددة ،عن طريق �إتاحتها
للم�ستخ��دم �أكرث من حا�سة يف نف�س الوقت� ،إذ ب�إمكانه عرب �ضغطة
زر (القراءة وامل�شاهدة واال�ستماع).
ال�صحاف��ة املق��روءة اقرتنت باكت�شاف الطابع��ة ،بينما ال�صحافة
الإلكرتوني��ة ظه��رت يف بداية ت�سعينيات الق��رن املا�ضي وتطورت
وات�سعت يف ال�سنوات الأخرية عرب املواقع الإلكرتونية املختلفة،
لت�شكل بذلك ظاهرة �إعالمية جديدة ،ما دعا ال�صحف واملجالت �إىل
�إيجاد حلول جديدة للمناف�سة مع الإعالم الإلكرتوين ،ومن �ضمنها
�إن�شاء مواقع �إلكرتونية خا�صة بال�صحف نف�سها.
فم��ا الذي �ستفعل��ه ال�صحف الورقي��ة للحاق بالتقني��ات اجلديدة
يف الن�ش��ر؟ وم��ا ال��ذي �سرتبح��ه وم��ا ال��ذي �ستخ�س��ره ال�صحف
واجلمه��ور ومهنة الكتاب��ة ال�صحافي��ة؟ و�إىل �أي درج��ة ميكن �أن
تنتقل ال�صحف الورقية �إىل ال�صدور الإلكرتوين؟
هذه الأ�سئلة طرحته��ا "احلال" على عدد من املخت�صني بالإعالم،
لعله��ا جت��د �إجابات ت�ضم��ن انتق��ا ًال �سليمً��ا و�آم ًنا ملراح��ل الن�شر
اجلديدة.

مطر :لن تتال�شى ال�صحف الورقية

يف ه��ذا ال�سي��اق ،قال م�أم��ون مطر اخلب�ير يف الإع�لام الرقمي �إنه
يج��ب عل��ى كاف��ة و�سائ��ل الإع�لام �أن يك��ون له��ا وج��ود يف كافة
املن�ص��ات الإلكرتوني��ة مب��ا فيه��ا الهوات��ف النقال��ة ،والإنرتنت،
و�شب��كات التوا�ص��ل االجتماع��ي بكاف��ة �أ�شكالهاً ،
رابط��ا ا�ستمرار
وتواجد ال�صحف الورقية بوجود ن�سخة منها يف املجال الإلكرتوين
والرقمي.
و�أ�شار مطر �إىل �ضرورة �أن تتحول هذه الن�سخ للمقاالت والأبحاث
والتحقيق��ات املهم��ة ب�شكله��ا النهائ��ي ،فيم��ا تخت���ص املواق��ع
الإلكرتوني��ة بالرتويج له��ذه املقاالت والتحقيق��ات التي �ستن�شر،

عل��ى �أن ي�ستغ��ل املوق��ع الإلك�تروين للأخب��ار العاجل��ة املع��ززة
بال�ص��ور والفيدي��و وعمل دعاية مل�ضمون الن�سخ��ة الورقية ،نافيًا
�إمكانية تال�شي الوجود الورقي لل�صحف.

حمدان :ال ميكن �إنكار التفوق الإلكرتوين

من جانبه� ،أكد مدير دائرة التحقيقات يف �صحيفة احلياة اجلديدة
منت�صر حمدان ما قاله مطر ،فتفوق ال�صحافة الإلكرتونية بخدمة
الأخب��ار العاجل��ة �أمر وا�ض��ح وال ميكن �إنكاره ،لكن م��ا تتميز به
ال�صحاف��ة الورقية ه��و التحقيق��ات والتقارير وغريه��ا .و�أ�ضاف
حم��دان �أن املطل��وب م��ن ال�صحافة الورقي��ة التغل��ب على تفوق
ال�صحاف��ة الإلكرتوني��ة م��ن خ�لال �إدخ��ال الو�سائ��ط املتع��ددة
م��ن �ص��ور وفيديوه��ات وغريه��ا ،والرتوي��ج له��ا عل��ى املواق��ع
الإلكرتونية ،الأمر الذي جنحت بفعله �صحيفة القد�س.
ونفى حمدان النظرية التي افرت�ضت �أن م�صري ال�صحافة الورقية
�سي�ص��ل �إىل النهاي��ة يف غ�ض��ون �سن��وات قليلة ،و�أن م��ا حدث هو
العك���س متامً��ا ،لأن ال�صحيف��ة الورقي��ة جزء من �أر�شي��ف الدولة
والأف��راد ،وال ميك��ن له �أن يندث��ر ،بعك�س الأجه��زة الرقمية التي
ينعدم فيها الأمان و�إمكانية حفظ املواد.
وحت��دث حم��دان ع��ن �ض��رورة رب��ط املواق��ع االجتماعي��ة مث��ل
توي�تر مبواقع ال�صحف ،بحيث ميك��ن للمعنيني االنتقال �إىل موقع
ال�صحيف��ة و�أن يق��ر�أوا م��ا يري��دون �إذا رغبوا بق��راءة ما تروجه
املواقع من �أخبار وتفا�صيل مهمة ومتميزة.

ملحم :تطوير الكتابة الإخبارية �أهم

وق��ال �إبراهي��م ملحم رئي�س حترير (موق��ع القد�س دوت كوم) �إن
القارئ ما زال يجد متعة يف قراءة ال�صحف الورقية ،و�إن وجودها
م��ا زال كثي ًفا حتى و�إن كانت �أرقام توزيع ال�صحف لي�ست كبرية،
لكن �إقبال املعلنني عليها ،م�ؤ�شر على �أن ال�صحف الورقية ما زالت
بخري.
ويف ظ��ل املناف�سة القوية مع و�سائل الإع�لام الأخرى ،التي ت�شبع
حاجة القارئ وتق��دم له الأخبار �أو ًال ب�أول ،يرى ملحم �أن القارئ

ال يج��د �أي جدي��د يف ال�صحف التي تقدم املعلوم��ة يف اليوم التايل،
�إال �إذا قدم��ت ل��ه عل��ى �ش��كل تقاري��ر ومعلومات م��ا وراء اخلرب،
نا�صحً ا ب�ضرورة تغيري طريقة الن�شر يف ال�صحف الورقية وتقدمي
املتابعة الإخبارية.
وحت��دث ملحم � ً
أي�ضا عن �ض��رورة حتول ال�صح��ف �إىل ال�صحيفة
املجلة ،التي تفتح عني القارئ على �أمور ال يجدها يف املواقع التي
تقدم املعلومة باخت�صار.

الربغوثي :ال�صحافة الإلكرتونية
ق�ضت على عمر اخلرب

حمرر ال�ش���ؤون الدولي��ة يف �صحيفة احلي��اة اجلديدة خلدون
الربغوث��ي يرى �أن ال�صحاف��ة الإلكرتونية ق�ض��ت على الأربع
والع�شرين �ساعة يف عمر اخلرب الذي تقدمه ال�صحيفة اليومية

املطبوع��ة ،لذل��ك ،يجب عل��ى ال�صحف �أن تناف���س بطريقة ما،
وه��ذه الطريقة هي املواقع الإلكرتونية .و�أ�ضاف الربغوثي �أن
خ�صو�صا احلكومية
م��ا ي�ساعد ال�صحف حاليًّا هو الإعالن��ات،
ً
منه��ا .و�إذا �أرادت ال�صحف اال�ستمرار ،فيجب عليها �أن تبحث
ع��ن �آلي��ة جدي��دة ،منه��ا �أن تتمي��ز فيم��ا تن�ش��ره يف ال�صح��ف
املطبوع��ة وال تن�شره عل��ى املواقع الإلكرتوني��ة �إال بعد فرتة
من الزمن ،مث��ل التحقيقات والتقارير ،ل�ضم��ان ت�سويق العدد
املطبوع.
واقرتح الربغوثي �أن ي�صبح املوقع الإلكرتوين لل�صحف با�شرتاك
مدف��وع الأج��ر ،الأم��ر الذي يع��دل من تراج��ع الن�سخ��ة الورقية
و� ً
أي�ضا يعمل على ت�شجيع الإعالن ويزيد من دخل ال�صحيفة.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ُّ
��������دغ���������ري" ل���ل���م�������س���اءل���ة وامل����ح����ا�����س����ب����ة يف ن���اب���ل�������س
"دوز"���� ..ص���ح���اف���ة "ال�
حترير بني �صخر *
عبق روحني هو موقع "دوز" الإخباري :روح ال�شام ال�صغرى
(نابل���س) وروح اخل�بر وحتريره .موقع متيز ع��ن غريه ب�أنه
متخ�ص���ص ب�أخبار مدينة نابل�س ،لتجد نف�سك و�أنت تت�صفحه،
ت�شم رائحة �أزقتها و�ضواحيها ،وجمال وطيبة �أهلها ،و�أحيا ًنا،
يف تقرير �أو مقال ،يذهب بك اخليال لتكون فيها ت�أكل الكنافة.
يب�ين املدير العام ملوق��ع دوز الإخباري عبد الرحمن عثمان �أن
املوق��ع هو الوحي��د �ضمن املواقع الإخباري��ة يف فل�سطني الذي
يخت���ص بتغطية �أح��داث و�أخبار حمافظة واح��دة فقط ،فدوز
يخت���ص ب�أخبار مدين��ة نابل�س ،على عك�س املواق��ع الإخبارية
الأخرى التي تغطي الأخبار من كافة �أنحاء فل�سطني.
وقال عثمان لـ "احلال" ،على هام�ش دورة تدريبية نظمها مركز
تطوير الإع�لام يف جامعة بريزي��ت :يف البداية ،عندما طرحت
الفك��رة ،كان��ت بالتع��اون م��ع جامعة النج��اح ،و�أعلن��ا عنها،
�شخ�صا ،ومت اختي��ار  12يف البداية ،ثم
وتق��دم لها ح��وايل 90
ً
اختري � 3أ�شخا�ص كهيئة حتري��ر ،وبد�أنا يف �أكادميية دويت�شه
فيل��ه الأملانية التي تدعم امل�شروع وتنف��ذه من الناحية املهنية
ال�صحافية ،بتقدمي دورات لهم يف نابل�س لتطوير �أدائهم املهني.
يق��ول عثم��ان�" :أعمل حم��ر ًرا يف دويت�شه فيله ،وق��د انتدبتني
كم�س���ؤول عن امل�ش��روع للإ�ش��راف والتدريب ،وبد�أن��ا العمل،
ولك��ن وجدن��ا �أن الع��دد ال يكف��ي لإدارة موق��ع به��ذا احلجم،
ففتحنا املجال للطالب لالن�ضمام للموقع".

دوز= دغري

و�أ�ض��اف عثم��ان" :بحثنا عن ا�سم يع�بر عن ر�سالتن��ا التي نريد
�إي�صاله��ا للمواطن�ين ،والت��ي فحواه��ا امل�ساءل��ة املجتمعي��ة،
مبعن��ى �أن ي�سائ��ل املواطن��ون امل�س�ؤول�ين و�أ�صح��اب املنا�صب
املهم��ة عل��ى تق�صريهم ببع�ض الأم��ور والق�ضايا ،وه��ذه النقطة

مهم��ة يف فل�سط�ين ،خا�ص��ة �أن املجل���س الت�شريع��ي معطل ،ففي
الع��ادة ،املجل�س الت�شريعي هو امل�س���ؤول عن حما�سبة الوزارات
وامل�س�ؤولني ،وهو م��ن يعاقب ويكافئ على الأداء ،ويف ظل غياب
دوره ،فذلك من �ش�أنه �أن ي�ضع دو ًرا �أكرب على الإعالم وعلى وعي
املواط��ن بحقوق��ه وواجبات��ه .وي�ضيف عثمان" :ج��اءت ت�سمية
موق��ع دوز الإخب��اري مم��ا تعودنا علي��ه يف فل�سط�ين من و�صف
ال�شخ���ص اجليد ب�أن��ه "دغري"� ،أم��ا الفا�سد فه��و "م�ش دغري"،
�إ�ضافة لكوننا عند و�صف الطريق لأحد ما نقول" :دوز دغري".
ويتابع عثمان" :كل عملنا قائم على عمل تطوعي� ،أما املحررون،
فاملطل��وب منهم �ساعات عمل يومية يدفع لهم عليها مبلغ رمزي،
يف املقاب��ل نتيح للكثريين من طالب الإع�لام �إنتاج الفيديوهات،
متخ�ص�صا
وال�صور ،والن�ص املكتوب ،وب�إمكان الطالب �أن يكون
ً
يف املكتوب وينتج مع طالب تلفزة تقري ًرا م�شرت ًكا.

مبد�أ الأربع عيون

يق��ول عثمان" :ما ميي��ز دوز عدة �أمور ،منها فك��رة "الكلندر:
�أي��ن �أذه��ب يف نابل���س" ،حيث نع��دد للمواطنني م��ا يوجد من
�أفالم ،ون��دوات ،ومهرجانات ،لال�ستف��ادة وامل�شاركة بالر�أي،
بالإ�ضاف��ة لفيدي��و م��ن خم���س دقائق م��ع م�س�ؤول ع��ن ق�ضية
معين��ة ،و�س�ؤاله ع��ن خططه ،فالهدف ه��و امل�ساءلة ،والفيديو
و�سيل��ة ملحا�سبت��ه من املواطنني م�ستقب ًال مب��ا حققه من وعود
قطعه��ا للمواطن�ين ،بالإ�ضاف��ة لعم��ل ا�ستط�لاع ر�أي ح��ول
مو�ضوع ال�ساحة ال�ساخن ،و�أخريًا معر�ض ال�صور ،و�أ�ضيفت
فك��رة عوج م���ش دوز ،بانتق��اد ق�ضية �أو مو�ض��وع �أو �أمر غري
مقبول يف املجتمع وي�سبب �ضر ًرا ،مثل حفرة يف الطريق.
وقال��ت ع�ض��و هيئ��ة التحري��ر ب��دوز طالب��ة الإع�لام بجامعة
النج��اح ج�لاء �أبو ع��رب �إن هن��اك �سيا�سة حتريري��ة يف موقع

مدير عام موقع دوز الإخباري عبد الرحمن عثمان.
دوز الإخب��اري ،ينفذه��ا جمي��ع املرا�سل�ين واملحررين ،وهذه
ال�سيا�س��ة منذ بداية املوق��ع وحتى اللحظة ،و�أب��رز بنود هذه
ال�سيا�س��ة التحريرية هو مبد�أ الأربع عيون� ،أي ال يتم ن�شر �أي
مادة �إعالمية على املوقع قبل �أن حترر وتدقق� ،سواء لغويًّا �أو
معلوماتيًّا �أو غريها من اعتبارات الن�شر على املوقع.
و�أ�ضاف��ت �أبو عرب :يختلف موقع دوز عن غريه بتقدمي املواد
الإعالمية املقروءة واملرئية وامل�سموعة ،وي�شكل نافذة جديدة
على �آخر الأخبار واحلوارات املتعلقة بق�ضايا املحافظة.
وبين��ت �أبو ع��رب �أن دوز يقدم باقة �إخباري��ة �سيا�سية واجتماعية

واقت�صادي��ة وريا�ضي��ة وترفيهي��ة وخدماتي��ة وا�سع��ة ،وي�سع��ى
لتطبيق مفهوم احلوكمة الر�شيدة يف املجتمع .كما يقدم م�ساحة حرة
للإبداع الفكري وي�ستقبل �أي مادة �إعالمية "مكتوبة �أو م�سموعة �أو
م�صورة" من قبل طالب اجلامعات وال�صحافيني واملواطنني الذين
ينتج��ون مواد لها عالق��ة مبحافظة نابل�س ،لي�ساه��م يف ن�شرها على
نط��اق وا�سع .كما يفتح النافذة عل��ى الن�شاطات الثقافية وفعاليات
املجتمع املدين ويدعو لها م�سب ًقا ويتابعها �إعالميًّا.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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���ص��ور "ال�سيلفي"��� ..ص��رع��ة �أم ���ص��راع؟
�إيليا غربية
ت�أبي��د اللحظة ،لعل هذا ه��و �أقرب و�صف لل�ص��ورة ،ال�صورة
الت��ي غ��دت �إح��دى �أه��م الو�سائ��ط والأدوات امل�ستخدم��ة
ال�ستدعاء اللحظات واملواقف والأحداث املختلفة.
ويف زمانن��ا� ،ص��ارت ال�ص��ورة ج��زءًا ال يتج��ز�أ م��ن ال�سلط��ة
املعرفي��ة احلديث��ة والإع�لام االجتماع��ي اجلدي��د ،وب��ات
امل�ستخ��دم �صانعًا لفن ي�صنف بنظره على �أنه �أجمل من الواقع
الفعل��ي من خالل ال�ص��ورة ،فبع��د تنامي وت�س��ارع ا�ستخدام
الو�سائ��ل والأدوات التكنولوجي��ة احلديث��ة� ،أ�صب��ح الهات��ف
الذك��ي جها ًزا متن��وع اخلي��ارات� ،أدخل��ت عليه الكام�يرا ،ثم
�أدخل��ت الكام�يرا امل�ؤث��رات والفال���ش ،ث��م خي��ارات تعدي��ل
ال�صورة ،و�صو ًال اللتقاط ال�صورة الذاتية.
"ال�سيلف��ي" �أو ت�صوي��ر ال��ذات �أو ال�ص��ور امللتقط��ة ذاتيًّ��ا،
م�صطل��ح مت��داول ب�ش��كل عامل��ي� ،أفرزت��ه ث��ورة التكنولوجيا
احلديث��ة ،و�أعطى ه��ذا اخليار امل�ستخدم م�ساح��ة فردية �أكرث
حتت مظلة امل�شاركة الإلكرتونية ،وهو ما جعل من "ال�سيلفي"
هو�سا ي�شغل بال كل حمبي ال�صور والت�صوير يف العامل.
ً
"احل��ال" كان��ت يف حديث م��ع بع�ض النا�شط�ين واملخت�صني
حول هذه الظاهرة ،انت�شارها و�آثارها املختلفة.

ثقافة ال�صورة و "ال�سيلفي"

امل�ص��ور ال�صح��ايف لوكال��ة الأنب��اء الفرن�سية عبا���س املومني
يف�� ّرق ب�ين "ال�سيلف��ي" وال�ص��ورة ال�صحافي��ة ويق��ول" :يف
الت�صوي��ر ال�صحايف ،لي�س هناك �شيء من ه��ذا النوع ي�ستخدم
يف انت�ش��ار ال�ص��ورة �صحافيًّ��ا� ،إمن��ا تعك���س ه��ذ ال�صور حب
ال�شخ���ص لذات��ه وحبه لل�ص��ور" .وع��ن ت�صني��ف "ال�سيلفي"
�ضم��ن ال�صور التوثيقي��ة ،ي�ضيف مومني" :ه��ي ظاهرة ميكن
�أن ت�سم��ى � ً
أي�ض��ا توثيقية ،ولكنها تبق��ى ب�سيطة جدًّا من حيث
جودتها واحرتافها".

ال�شباب الفل�سطيني وهو�س التكنولوجيا

كغريه��م م��ن ال�شباب العربي ،يهت��م ال�شب��اب الفل�سطيني بكل
جدي��د عل��ى ال�ساح��ة التكنولوجي��ة ،مب��ا تتيح��ه الإمكاني��ات
املتواف��رة ،ولع��ل انت�ش��ار �ص��ور "ال�سيلف��ي" ال��ذي تخط��ى

احلدود اجلغرافية هو �أحد امل�ستجدات التي لفتت �أنظار الفئة
ال�شاب��ة ،وجعله��م يتداول��ون � ً
أي�ضا م��ا يكتب حوله��ا كظاهرة
جدي��دة .ال�صحافي��ة والنا�شط��ة تاال ح�لاوة كانت م��ن �أوائل
الذي��ن كتبوا عن ظاهرة "ال�سيلفي" ع�بر مدونتها الإلكرتونية
بعن��وان (متالزمة ال��ـ ،Selfieهو�س بالإع�لام االجتماعي �أم
انعكا���س ال�ضطرابات نف�سية؟) وتقول" :يف الوقت الذي كتبت
في��ه حول ال�سيلفي �أو ال�صور الذاتي��ة ،كانت مرحلة قد تداول
فيها م�ستخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي درا�سة حول عالقة
ه��ذه الظاهرة باال�ضطرابات النف�سي��ة ،و�أغلب املواد املتوفرة
كان��ت بالإجنليزية ،ف���أردت توفري مثيل له��ا بالعربية وقراءة
انعكا�ساتها حمليًّا لت�سهي��ل ح�صول غري الناطقني بالإجنليزية
على هذه املعلومات نظ ًرا لقلة املوارد العربية يف جمال الإعالم
االجتماعي وما يت�صل به".
وعم��ا �إذا كان��ت ه��ذه الظاه��رة �أ�شب��ه بالهو���س ع�بر و�سائ��ل
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،ت�ضي��ف ح�لاوة" :لي���س م��ن ال�سه��ل
�إط�لاق الأح��كام على هذه الظاه��رة حلداثتها ،لكنه��ا قد تك ّون
م�ؤ�شرات ميكن بحثها الح ًقا ،هذه امل�ؤ�شرات ت�ؤكد مدى اهتمام
الفل�سطيني�ين عامة وال�شباب خا�صة بكل ما هو دارج يف مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي .وكم��ا العديد م��ن املظاه��ر املجتمعية
الأخ��رى ،م��ن املمك��ن �أن يخفت جن��م ال�سيلفي لتطف��و ظاهرة
�أخ��رى .الإع�لام االجتماعي بح�� ّد ذاته عامل حدي��ث ي�ستدعي
اال�ستك�ش��اف والتجرب��ة ،وبالتايل ،ف���إن ا�ستخدامات��ه تتفاوت
وف ًقا خللفية الأفراد االجتماعية والثقافية".

"ال�سيلفي" �أداة ت�سويقية

ي��رى اال�ست�ش��اري يف جم��ال �أنظم��ة الإذاع��ة والتلفزي��ون
والإع�لام احلدي��ث م�أمون مط��ر �أن ظاه��رة "ال�سيلفي" �إحدى
نتائ��ج التجدي��د الت��ي جتت��اح و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي
والإعالم اجلديد التي يق��وم بها �أحد املروجني بت�سويق بع�ض
الأدوات م��ن خالل �إ�ضفاء الطاب��ع ال�شخ�صي لل�صورة ،بحيث
ال جدي��د ي�ض��اف لل�صورة عل��ى �صعيد ال�ص��ور ال�صحافية �أو
حت��ى اجلمالي��ة .ويقول" :ن��رى العديد م��ن امل�شاهري ،وحتى
ال�سيا�سي�ين ،الذي��ن يقوم��ون بالتق��اط �ص��ور ال�سيلف��ي ،فه��م
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عبا�س املومني

يلحق��ون املو�ض��ة وال�صرعات الت��ي تنت�شر ،على اعتب��ار �أنها
�أقرب للجمهور العام ،وهذا ما حدث فيما يخ�ص ال�سيلفي".
وي�ش�ير مط��ر �إىل "�أن كل الو�سائ��ط والأدوات امل�ستخدمة عرب
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي له��ا �سلبياته��ا و�إيجابياتها التي
تقا���س ح�سب ثقاف��ة املجتمع ووعيه وتفرغ��ه ،وال ميكن اتهام
الأدوات ب�أنه��ا �سب��ب يف تخريب��ه" .ونف��ى مط��ر �أن يكون لهذه
الظاه��رة �أثر �سلب��ي ،وي�ؤك��د" :ب�إمكاننا النظ��ر للمو�ضوع من
�أك�ثر من زاوي��ة� ،إذ نرى حدي ًثا ا�ستغ�لال ال�شباب الفل�سطيني
والعربي لهذه التكنولوجيا يف ن�شر ق�ضاياهم وهمومهم ،وحتى
عل��ى �صعيد تعزي��ز الفردية ،ف�أ�صبحنا ن��رى العديد من �صور
ال�سيلفي التي حتتوي ع�ش��رات الأ�شخا�ص ،وميكننا اعتبارها
�إيجابية مت�أخرة� ،إذ �إن ال�سيلفي بد�أ بفرد واحد ،لكنه ي�صب يف
بوتقة ال�صور التذكارية اجلماعية".

متالزم��ة �أو حت��ى مر���ض يف بع���ض الأحي��ان .مدي��رة برنامج
ماج�ست�ير ال�صح��ة النف�سي��ة يف كلية ال�صح��ة العامة بجامعة
القد���س الدكتورة جناح اخلطيب �أكدت يف حديثها مع "احلال"
�أن "ال�سيلفي جزء من تقدمي الذات ،نحن نقدم ذواتنا من خالل
اللق��اءات املبا�ش��رة يف الواقع ،ومن خ�لال الإنرتنت يف العامل
االفرتا�ض��ي ،الإن�س��ان دائمً��ا يح��ب تق��دمي نف�سه ل�ترك ت�أثري
وانطب��اع لدى الآخر ،كون الإن�سان اجتماعيًّا بطبعه ،ويف حال
�ص��ور "ال�سيلفي" ،ي�سع��ى ال�شخ�ص دائمًا ل�ترك �أثر وانطباع
�إيجابي كونه يحاول حت�سني ذاته ب�أي �شكل".
وت�ضي��ف اخلطيب�" :أعتقد �أن م��ن ال�صعب �أن نحكم على هذه
الظاه��رة بال�سل��ب �أو الإيجاب .فهي تعتم��د على طريقة تقدمي
الذات ،ولكن اخلطورة تكم��ن يف حت�سني الذات تكنولوجيًّا من
خ�لال التعدي��ل على ال�صور و�إخف��اء احلقيق��ة� ،أو الإفراط يف
تقدمي ال��ذات ب�شكل مع��دّل� ،إذ يقوم ال�شخ���ص ب�إر�سال ر�سالة
ب�صري��ة معدّلة لإظهار ذاته ب�شكل جميل وترك انطباع �إيجابي
حتى لو كذبًا .كذلك الأمر بالن�سبة لأخذ ال�صور "ال�سيلفي" مع
ال�شخ�صيات االعتباري��ة ،فملتقطها يريد �إثبا ًتا ودلي ًال �أكرث من
كونها �صورة تذكارية".

الطب النف�سي و"ال�سيلفي"

بع��د انت�شار �صور "ال�سيلفي" ب�ش��كل عاملي ،بد�أ الطب النف�سي
والأخ�صائي��ون بعل��وم االجتم��اع بعم��ل درا�س��ات ع��ن ه��ذه
الظاه��رة ،و�شرع��وا يف تق��دمي "ال�سيلف��ي" على �أن��ه هو�س �أو

��������ص�������ورة يف ال������ق������د�������س ث����م����ن����ه����ا خ�����ل�����ع ال�����ك�����ت�����ف �أو ال����ت����ح����ق����ي����ق �أو االع�����ت�����ق�����ال
حممود عدامة *
يع��اين امل�ص��ورون ال�صحافي��ون يف القد���س م��ن اعت��داءات
�إ�سرائيلي��ة دائم��ة ،فمن عرقل��ة عمله��م �إىل التنكيل به��م بكافة
الأ�سالي��ب العن�صري��ة واال�ستفزازي��ة� ،إىل م�ص��ادرة بطاق��ات
ال�صحافة منهم� ،سواء تلك الفل�سطينية �أو الأجنبية.
"احل��ال" التق��ت خم�س��ة م��ن امل�صوري��ن ،و�سمع��ت منه��م
�شكاواه��م .يق��ول م�صور جري��دة القد�س حمم��ود عليان الذي
تعر���ض لقنبلة غ��از من م�سافة �صف��ر على ر�أ�س��ه مبا�شرة من
قب��ل ق��وات االحت�لال الإ�سرائيل��ي" :كث�يرة ه��ي االعتداءات
الت��ي يرتكبه��ا االحتالل بح��ق امل�صوري��ن املقد�سي�ين ،و�أكرث
االعت��داءات حت�صل �أثناء تغطية ال�صحافيني لأحداث امل�سجد
االق�ص��ى ،فيت��م منعن��ا م��ن الدخ��ول بالق��وة� ،إال �إذا �سلمن��ا
بطاقاتن��ا ال�شخ�صي��ة على الأب��واب ،ولدي زم�لاء �صحافيون
حرموا من دخول امل�سجد ملدة � 6 –3شهور".
ويف حديثن��ا مع امل�ص��ور ال�صحايف �سعيد الق��اق الذي تعر�ض
لالعت��داءات واملن��ع �أثن��اء ت�أدية واجب��ه ،قال�" :أن��ا �شخ�صيًّا
تعر�ض��ت للعدي��د م��ن االعت��داءات من قب��ل ق��وات االحتالل،
كان �أبرزه��ا �إ�صابتي بخلع يف الكت��ف �أثناء تغطيتي لأحداث يف
امل�سجد الأق�صى ،بالإ�ضافة لقيام جمموعة من اجلنود ب�ضربي
ب�شكل مبا�شر بالهراوات على كل ج�سمي".
و�أ�ضاف القاق" :تعر�ض��ت � ً
أي�ضا العتقال من القوات اخلا�صة
الإ�سرائيلي��ة ،و�ص��ودرت كامريات��ي وتوجهت ع��دة مرات �إىل
ق�س��م ال�شكاوى ،ولك��ن ال نتيجة للأ�سف ،فكما يق��ول املثل� :إذا
كان القا�ضي خ�صمك ،فلمن ت�شكو".
ومل ت�سل��م امل�صورات من االعت��داء ،فامل�صورة دياال جويحان

من �أك�ثر ال�صحافي��ات اللواتي تعر�ضن العتق��االت و�إ�صابات
بالإ�ضاف��ة �إىل منعه��ا م��ن دخ��ول امل�سج��د الأق�ص��ى وتغطي��ة
الأحداث فيه.
قال��ت جويح��انُ " :منعت من دخ��ول االق�صى ل��ـ  15يومًا حني
اقتح��م امل�سجد من قبل كبار احلاخامات� ،إ�ضافة لالعتداء علي
بال�ضرب خالل ر�صدي لالنته��اكات واالعتداءات على الن�سوة
املرابطات داخل احلرم القد�سي".
و�أ�ضاف��ت جويح��ان" :تعر�ض��ت � ً
أي�ضا ع��دة م��رات للتحقيق
يف امل�سكوبي��ة ع��ن عملي املهن��ي وحماولتي ت�صوي��ر الأحداث
وامل�ستجدات الإخبارية التي حتدث يف مدينة القد�س".
وتابع��ت جويح��ان" :كم��ا تعر�ض��ت لإهان��ات من قب��ل جنود
االحت�لال ،وكان �آخ��ر ما تلفظ ب��ه جندي بحقي �أثن��اء تغطية
م�سرية "توحيد القد�س" للم�ستوطنني �إنه ال وجود لفل�سطني يف
ه��ذا املكان ،وعلي الذهاب �إىل رام اهلل ،حيث �إن بطاقتي مكتوب
عليها دولة فل�سطني".
امل�ص��ور ال�صحايف �أحمد جالجل ،وهو مرا�سل وم�صور �صحايف
وتلفزي��وين لع��دة قن��وات وتعر���ض لالعت��داء والإبع��اد ع��ن
امل�سج��د االق�صى مل��دة �شهر واعتق��ل وفر�ض علي��ه دفع كفالة
مالي��ة مقداره��ا � 3000شيقل يف ح��ال دخوله امل�سج��د ،يقول:
"ر�ش��ت ق��وات االحت�لال غاز الفلف��ل الكيم��اوي باجتاهي �أنا
وبع�ض الزمالء ال�صحافيني ،ف�أ�صبنا بحروق يف منطقة العني،
وعاجلتنا طواقم الإ�سعاف امليداين".
و�أ�ض��اف جالج��ل" :اعتقل��ت واحتج��زت �أن��ا وزميل��ي خ�ضر
�شاه�ين مرا�س��ل قن��اة الع��امل الف�ضائي��ة بتهمة ك�ش��ف �أ�سرار

�صورة �أر�شيفية لالعتداء على امل�صور حممود عليان ..والتهمة ك�شف احلقيقة.
ع�سكرية للعدو خالل تغطية احلرب على غزة عام ."2008
ويف ذات ال�سي��اق ،ق��ال م�صور موق��ع بانيت �أمري عب��د ربه �إن
االحت�لال يتعام��ل م��ع امل�ص��ور املقد�س��ي عل��ى �أنه ج��زء من
احلدث ،ويحا�سبه على �أقواله ولي�س على تغطيته للأحداث.
وقال عب��د ربه" :حقق معي ال�شاب��اك الإ�سرائيلي ال�ستخدامي
م�صطل��ح بلدي��ة االحت�لال بد ًال م��ن بلدي��ة القد���س ،وهددوين
باقتح��ام منزيل والعبث في��ه يف حال عدم ح�ض��وري للتحقيق.

وملخ���ص التحقي��ق كان ي�ؤك��د� :أن��ت يف دول��ة �إ�سرائي��ل� .أنت
تهجمت على الدولة� .أنت و�أنت."..
و�أ�ض��اف عبد ربه" :قبل �أ�سبوع ،ط��ردت من امل�سجد الأق�صى
بالقوة من قبل �ضاب��ط �إ�سرائيلي يدعى �شلومو� ،أثناء توجهي
لت�صوير عقد قران بامل�سجد القبلي".
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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لغياب التن�سيق والقيادة املوحدة
غ���������زة ت����غ����م����ره����ا امل�������������س������اع������دات الإن�������������س������ان������ي������ة ..وال ت���ك���ف���ي
حيفا البيومي
رغ��م حم�لات الدع��م املتع��ددة الت��ي انطلق��ت خ�لال احل��رب
العدواني��ة عل��ى غ��زة ،وبعده��ا ،ورغ��م �سي��ل امل�ساع��دات
الإن�ساني��ة التي غمرت القطاع؛ �إال �أن غياب التن�سيق والقيادة
املوح��دة لتوزيع ه��ذه امل�ساعدات وفق احتياج��ات املواطنني
املت�ضررين� ،أدى �إىل عدم كفاية هذا امل�ساعدات ،وتركزها على
مناطق دون �أخرى.
تق��ول منى الفرا نائب مدي��ر الهالل الأحمر الفل�سطيني يف قطاع
غزة �إنن��ا كفل�سطينيني بحاج��ة ملوقف �سيا�س��ي موحد ..وكان
يج��ب عل��ى تل��ك امل�ساع��دات �أن ترتب��ط مبوقف وطن��ي داعم
للق�ضية الفل�سطينية.
و�أ�ضاف��ت" :و�صلت غزة الكثري من امل�ساع��دات ،وعانينا يف
ف�ترة العدوان من قلة يف الأدوي��ة وامل�ستلزمات الطبية نظ ًرا
لق�س��وة الهجم��ة ،ويف الوق��ت ذاته ،كانت الهجم��ة قد �أتت يف
ظ��ل معاناة �شديدة ونق�ص الكثري م��ن الأدوية وامل�ستلزمات
الطبي��ة يف م�ست�شفيات وزارة ال�صح��ة واملرافق ال�صحية يف
القطاع".
و�أو�ضح��ت الف��را �أن "غي��اب التن�سي��ق يف عملي��ات توزي��ع
امل�ساع��دات �أدى �إىل غي��اب العدال��ة يف توزيعها ،فلو متت وفق
عمليات تن�سيق منظمة ،لو�صلت �إىل كل املت�ضررين والنازحني
وكل من يحتاجها .كما كان الرتكيز الإعالمي موجهًا غالبًا على
امل�ساعدات التي توزع على مراكز الإيواء ،ويف املقابل ،مل تكن
امل�ساعدات ت�صل �إىل النازحني املقيمني يف بيوت �أقاربهم".
وتابع��ت الف��را �أنه م��ن املفرت���ض �أن يكون نوع م��ن النظام يف
اجلبهة الداخلية يق��وم على تفعيل دور ال�شباب وتقدمي الدعم
للأ�س��ر النازحة و�أن احلالة الفل�سطيني��ة حتتاج �إىل خطة عمل
طارئ��ة وا�ستع��داد م�سبق ،ولكن م��ا ح�صل عل��ى الأر�ض كان
مهرجا ًنا �إعالميًّا �ضخمًا.
و�أ�ش��ارت الفرا �إىل �أن فقدان القي��ادة املوحدة على الأر�ض� ،إىل
جانب ع��دم تفعيل دور ال�شباب الذي ميتلك الطاقة ،ي�سبب كل
اخللل املوجود يف عمليات التوزيع.

وق��ال حمم��ود ال��زق م��ن هيئ��ة العم��ل الوطن��ي �إن��ه �سيت��م
ت�شكي��ل جلنة عليا بق��رار رئا�سي مهمتها توحي��د العنوان على
ال�صعي��د الداخلي واخلارجي ،قوامه��ا وزراء حكومة التوافق
واملحافظ��ون والق��وى ال�سيا�سية واملنظم��ات الإغاثية ،لتكون
هيئ��ة ر�سمي��ة بعن��وان موح��د لتجن��ب الفو�ض��ى وحمارب��ة
حماوالت ا�ستثمار الو�ضع لغايات �شخ�صية.
و�أ�شار ال��زق �إىل �أن اخلط�أ يف عمليات توزي��ع امل�ساعدات متثل
بالفئوي��ة يف عملي��ات التوزيع ،حي��ث توزع الق��وى ال�سيا�سية
لرعاياه��ا وم�ؤيديه��ا ،متجاهل��ة �أبن��اء �شعبه��ا م��ن الأطي��اف
الأخرى.
و�أ�ش��ار ال��زق �إىل �أن احل��رب �أثرت عل��ى النا�س ،وم��ن ت�ضرر
�أك�ثر هم الفقراء و�س��كان املناطق احلدودي��ة �إ�ضافة اىل عامة
ال�شعب ،والأزمة �شملت اجلميع� ،إال �أن الأزمة كانت موجودة
قبل العدوان ،ولكنها تفاقمت بعده.
و�أ�ض��اف" :مل ن�ص��ل ملرحل��ة وج��ود عن��وان موح��د لتق��دمي
امل�ساع��دات ي�شمل وزارات حكومة التوافق والقوى ال�سيا�سية
واملحافظ�ين ،والفو�ض��ى ال ت��زال عارمة ب�سب��ب تدخل القوى
ال�سيا�سية ب�ش��كل حزبي وفئوي يف عملي��ات الإغاثة والتوزيع
وامل�ؤ�س�سات جميعها تعمل ب�شكل منفرد".
ويف �إط��ار العمل احلزبي اخلا���ص بامل�ساعدات ،قال في�صل �أبو
�شه�لا ع�ضو قيادة حركة فتح �إن الأح��زاب والقوى ال�سيا�سية
ال عالق��ة لها بتوزي��ع امل�ساعدات و�أن ذلك ين��درج حتت �أعمال
حكوم��ة التواف��ق التي يج��ب �أن توجه العم��ل الإغاثي وتنظم
عمل امل�ؤ�س�سات الإغاثية.
وانتق��د االتهامات املوجهة للق��وى ال�سيا�سية بفئوية التوزيع،
فالأحزاب بعيدة كل البعد عن امل�ساعدات.
ويف �سي��اق الدور ال�شبابي ،ق��ال �سامر احللبي من مركز �إن�سان
ال�شباب��ي �إن اجلهود كان��ت قد انح�صرت يف فرتة العدوان على
امل�ساعدات الإن�ساني��ة وتوزيعها على النازحني ،و�إن ن�شاطهم
تطوعي غري معتمد على �أي م�ؤ�س�سة وطنية.

وتاب��ع احللب��ي �أن امل�ساع��دات كان��ت ت��وزع عل��ى النازح�ين
املقيم�ين يف منازل �أقاربه��م والنازحني املقيمني يف الكني�سة ويف
احلوا�ص��ل التجارية غالبً��ا ،ومل يكن توزي��ع امل�ساعدات لدى
فريقهم مرتك ًزا على مراكز الإيواء.
ويف ه��ذا ال�سي��اق ،يقول احللب��ي �إن امل�ساع��دات كانت تواجه
تدخ�لات من �شخ�صي��ات حزبية وفئوي��ة لل�سيط��رة عليها من
جان��ب ،ومن جان��ب �آخر ،كان الفق��ر املدقع ال��ذي كان يعانيه

النا���س يتطل��ب مواجه��ة �أكرب ويتطل��ب كميات �أك�بر ،فحاجة
النا�س لتلبية احتياجاته��م الأ�سا�سية كانت الهم الأول للنا�س،
فاجلميع يريدون امل�ساعدة ب�أي �شكل وب�أي �شيء.
وي�ش�ير احللبي �إىل �أن امل�ساعدات مل تك��ن كافية ،وامل�ؤ�س�سات
الداعم��ة مل توجه اهتمامها للمرك��ز ،فهو ال يتبع �أي تنظيم وال
يعمل حل�س��اب �أي جهة ،وحماذير العم��ل كانت تتمحور حول
املح�سوبية يف العمل املرتبط بتوزيع امل�ساعدات.

م���������س����اع����دات جت������د ط����ري����ق����ه����ا مل����ن����ك����وب����ي احل�������������رب ..وم�����ت�����������ض�����ررون ي�������ش���ت���ك���ون ال���ت���ه���م���ي�������ش
حممد اجلمل
تباين��ت �آراء وردود فع��ل املواطن�ين والفعالي��ات ال�شعبي��ة
والأهلي��ة ،حول عدالة توزيع امل�ساع��دات الغذائية والعينية،
التي اتبعتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات الأهلية
اخلريية يف قطاع غزة.
ففي ح�ين ر�أى مواطن��ون ومت�ض��ررون� ،أن عملي��ات التوزيع
كانت عادلة ،و�شملت كافة املت�ضررين� ،أكد �آخرون �أنها مل تكن
كذل��ك ،وا�ستهدفت مناطق دون �أخرى ،وثمة عائالت مت�ضررة
مل ي�صلها �شيء.

مناطق من�سية

وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ا�شتكى بع�ض �سكان �شرق مدينة
رفح من تهمي�شهم ،م�ؤكدين �أنهم مل يتلقوا �أية م�ساعدات ،رغم
الدمار الهائل الذي حلق مبنازلهم وممتلكاتهم.
املواط��ن حممد �صابر� ،أ�صابت ثالث قذائف مدفعية على الأقل
منزل��ه ،املك��ون من طابق�ين ،و�أحلقت ب��ه دما ًرا كب�يرًا ،حتى
�أ�صب��ح غري �صالح لل�سكن ،ما ا�ضطره للإقامة يف مدر�سة تابعة
لوكال��ة الغ��وث� ،أكد �أن وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية ن�سيت �أو
تنا�س��ت املنطق��ة التي يقطن فيه��ا بكاملها ،فال ه��و وال جريانه
و�صلتهم �أي م�ساعدات.
وبني �صابر �أنه توجه �إىل مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية غا�ضبًا،
وق��د تلقى وعودًا ب���أن ت�شمل امل�ساعدات منطقت��ه ،وقد �شارف
�شهر �أيلول على االنتهاء ومل ي�صلهم �شيء.
�أم��ا املواطن �أحمد ال�شي��خ ،ف�أكد �أنه تو�ص��ل �إىل قناعة مفادها
ب���أن امل�ساع��دات مل��ن يطلبه��ا ويلح عليه��ا ،فمن يتوجه��ون �إىل
امل�ؤ�س�س��ات اخلريية ويلحون يف طلب امل�ساعدة ي�أخذونها� ،أما
عفيفو النف�س ،ممن بقوا يف منازلهم ،فلم ت�شملهم امل�ساعدات.

واته��م ال�شي��خ التنظيم��ات والأح��زاب الفل�سطيني��ة بتوزي��ع
امل�ساع��دات عل��ى �أ�سا�س حزب��ي ف�صائلي ،بعيد ع��ن احليادية
وال�شفافي��ة ،ف��كل تنظي��م ت�صله م�ساع��دات ي�س��ارع لتوزيعها
عل��ى عنا�صره ومن يخ�صون��ه� ،أما �أولئك مم��ن ال يتبعون �أي
تنظيم ،فال �شيء لهم ،مبي ًنا �أن ثمة عائالت �أغرقت بالكوبونات
وامل�ساع��دات ،رغ��م �أنه��ا مل تت�ضرر خالل الع��دوان� ،أو حلقت
مبنازله��ا �أ�ض��رار طفيفة ،بينم��ا �أخرى حرمت م��ن امل�ساعدات
وهم�شت.
وعل��ى عك���س ذل��ك ،اعت�بر املواط��ن �إ�سماعي��ل �ص�لاح� ،أن
امل�ساع��دات التي وزعت خالل احلرب كانت عادلة ،وا�ستهدفت
املواطن�ين ح�س��ب ال�ض��رر ال��ذي حل��ق به��م .وبني �أن��ه تلقى
م�ساع��دات عيني��ة وغذائي��ة بع��د تدم�ير منزله جزئيًّ��ا ،وهي
كافي��ة من وجهة نظ��ره لإغاثته و�أ�سرت��ه ،و�أ�سهمت يف تخفيف
معاناته��م ،منا�ش��دًا العمل من �أجل �سرعة �إدخ��ال مواد البناء،
و�إعادة �إعمار القطاع.

دور الوزارة

م��ن جانب��ه� ،أكد وكي��ل وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف قطاع
غزة ،يو�سف �إبراهيم� ،أن الوزارة عملت منذ اللحظة الأوىل من
العدوان على �إغاثة املت�ضررين وم�ساعدة املهجرين ،مو�ضحً ا
�أن التعام��ل خ�لال العدوان كان يتم م��ع النازحني ،ممن تركوا
منازله��م� ،إ�ضاف��ة �إىل املت�ضرري��ن ،مبي ًن��ا �أن امل�ساعدات كانت
تق��دم ح�سب ع��دة معاي�ير� ،أبرزها حج��م ال�ض��رر الذي حلق
باملنزل ،وو�ضع الأ�سرة املعي�شي ،وكذلك عدد الأفراد.
وق��د واجه��ت �أطقم ال��وزارة م�ش��كالت يف الو�ص��ول للمناطق
ال�شرقية م��ن القطاع خالل فرتة العدوان ،كم��ا يقول �إبراهيم،

ب�سب��ب خط��ورة الأو�ض��اع ،لكن وبع��د انتهاء احل��رب ،متكن
الباحث��ون م��ن الو�صول للمناط��ق املنكوبة ،وعمل��ت الوزارة
عل��ى تق��دمي خدم��ات �إغاثي��ة وم�ساع��دات عيني��ة ،وغذائي��ة
للمت�ضرري��ن كاف��ة ،مبي ًن��ا �أن وزارت��ه متتل��ك قاع��دة بيانات،
وتتع��اون مع امل�ؤ�س�سات الأهلية ،وجل��ان الأحياء ،مبا ي�ضمن
�شفافية التوزيع وعدم االزدواجية ،وقدمت وتقدم امل�ساعدات
الطارئة للمت�ضررين.
ونفى �إبراهيم �أن تكون وزارته ت�ستلم قوائم من خالل م�ساجد،
مبي ًن��ا �أنها تعمل ب�شكل م�ستقل ،ولديها بن��ك معلومات ت�ستفيد
منه جهات �أخرى ،م�شددًا على �أن �أبواب وزارته مفتوحة �أمام
اجلمي��ع ،وعل��ى ا�ستع��داد لتلقي �أي��ة �شكوى م��ن �أي مواطن،
والتعاط��ي معها بكل �شفافية ،مب��ا ي�ضمن ح�صول كل م�ستحق
على امل�ساعدة ،و�ضمان عدم وقوع ظلم على �أحد.

توزيع نزيه

م��ن جهته ،قال �إيه��اب �أبو زي��د ،رئي�س جمل���س �إدارة جمعية
يبو���س اخلريية� ،إح��دى �أبرز امل�ؤ�س�س��ات التي عملت يف جمال
الإغاث��ة الطارئة منذ ب��دء العدوان� ،إن جمعيت��ه اعتمدت على
جل��ان �أحياء موزعة يف كافة املناطق ،لتزويدها بقاعدة بيانات
املت�ضرري��ن ،فكل جلنة حي �أر�سلت للجمعي��ة ك�ش ًفا بالعائالت
املت�ض��ررة� ،س��واء تل��ك الت��ي هدم��ت منازله��ا� ،أو ا�ست�شه��د
معيلوه��ا� ،أو حتى النازحون ،ممن ا�ضط��روا للإقامة يف بيوت
�أقرباء.
وح�س��ب �أب��و زيد ،ف�إنه بن��اء على الك�شوف املذك��ورة ،وزعت
�آالف الط��رود الغذائي��ة والعيني��ة عل��ى املت�ضرري��ن ،وف��ق
الأولويات ،فكانت الأولوية الكربى ملن هدمت بيوتهم ب�صورة
كلي��ة� ،أو ا�ست�شه��د معيله��م ،وكذل��ك النازحون ،م�ش��ددًا على
�أهمي��ة ال��دور الإغاث��ي مل�ؤ�س�ست��ه ،وباق��ي امل�ؤ�س�س��ات يف مثل

ه��ذه املرحل��ة الع�صيبة ،الت��ي تتطلب دعم �صم��ود املواطنني
املت�ضرري��ن ،وم�ساعدته��م عل��ى التكيف مع الظ��روف القاهرة
التي يعي�شونها.
وعن وق��وع �أخطاء هنا �أو هناك ،فقد ر�أى �أبو زيد �أنه ممكن يف
ظل العمل حتت ال�ضغط ،م�شريًا �إىل حر�ص كل امل�ؤ�س�سات على
امل�صداقية والنزاه��ة ،و�أن م�ؤ�س�سته تبادلت ك�شوف العائالت
الت��ي تلقت م�ساعدات م��ع م�ؤ�س�سات عديدة ،مب��ا ي�ضمن تاليف
م�شكلة ازدواجية التوزيع.

ع�شوائية يف التوزيع

وح��ول طريقة تعامل بع���ض امل�ؤ�س�سات يف توزيع امل�ساعدات،
فق��د انتقده��ا نبي��ل الطه��راوي ،النا�ش��ط املجتمع��ي ،و�أ�ستاذ
الإع�لام يف جامع��ة الأق�صى بغ��زة ،مبي ًنا �أن هن��اك م�ؤ�س�سات
تق��دم امل�ساع��دات مل��ن يطرقون �أبوابه��ا ويطلب��ون الإغاثة ،يف
ح�ين ان ثمة �أ�س ًرا منكوب��ة وحمتاجة� ،أربابه��ا عفيفو النف�س،
ال يطرق��ون بابًا لطلب امل�ساع��دة ،وه�ؤالء يف الأغلب مل ت�صلهم
امل�ساعدات.
وطالب الطهراوي بوقف ما �سماها ع�شوائية التوزيع ،وت�شكيل
جلن��ة �إغاثة علي��ا ،تنظم عمليات توزي��ع امل�ساعدات ،وت�ضمن
�إي�صاله��ا مل�ستحقيها ،داعيًا للتعاطي بح��ذر مع من يطرق باب
امل�ؤ�س�س��ات طلبً��ا للم�ساعدة ،فمعظمه��م ال ي�ستحقونها ،ورمبا
متر�سوا على هذا العمل.
ومل يخ��ف الطه��راوي �أهمي��ة ال��دور الإغاث��ي ال��ذي تلعب��ه
امل�ؤ�س�س��ات يف املرحل��ة احلالية ،يف تعزيز �صم��ود املواطنني،
لكن��ه �ش��دد عل��ى �ض��رورة وج��ود حم��ددات و�ضواب��ط له��ذا
ال��دور ،مبا ي�ضمن ال�شفافي��ة والنزاهة ،وو�ص��ول امل�ساعدات
مل�ستحقيه��ا ،مطالبً��ا ب���أال يك��ون التوزي��ع بن��اء عل��ى االنتماء
ال�سيا�سي ،و�أن ي�شمل كافة امل�ستحقني واملت�ضررين.
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ما ر�أيك بهجرة ال�شباب واخلريجني العاطلني عن العمل؟
وما هي البدائل للحد من هذه الظاهرة؟
فنتينا �شويل  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

بيان عرفات -كلية التجارة
الدول الت��ي ت�ستقبل املهاجرين تعمل
عل��ى ا�ستقط��اب الطاق��ات والعق��ول
الب�شري��ة املوج��ودة يف البل��د الت��ي
يهاجر �شبابه��ا ،والتي كان من املمكن
�أن تعم��ل عل��ى تطوير املجتم��ع يو ًما
ما .لكن �أنا مع هجرة ال�شباب العاطل
عن العمل الكت�س��اب اخلربة و�إيجاد
فر���ص عمل ،فالهجرة مفي��دة� ،إذ �إ ّنها
ت�ساعده��م على اكت�شاف الع��امل والتعرف على ثقاف��ات جديدة قد تعمل
عل��ى �صق��ل عقوله��م وتنمي��ة مهارات جدي��دة لديه��م ،فيع��ودون ب�أفكار
جدي��دة لإ�ص�لاح املجتم��ع وخل��ق فر�ص عم��ل لغريهم م��ن اخلريجني،
م��ا يح��د م��ن العديد م��ن الظواهر ،ومنه��ا ظاه��رة الهج��رة �إىل اخلارج.
لدي من الهج��رة للعمل �أو التع ّل��م ،لك ّني �س�أبقي
وبالن�سب��ة يل ،فال مان��ع ّ
فكرة العودة �أم ًرا حا�ض ًرا دائ ًما.

�أجمد الأ�شقر -كلية الهند�سة
�أ�ؤي��د الهج��رة امل�ؤقت��ة التي تك��ون للتعلم
والع��ودة ،ولك��نّ ما يح��دث �أن اخلريجني
يهاج��رون ويعمل��ون يف اخل��ارج وال
يع��ودون ،وه��ذا �أ�س��و�أ م��ا يف الأم��ر� ،إذ
�إنه��م يبقون غرب��اء يتح�س��رون على وطن
ترك��وه �أو متعال�ين على غريه��م ممن بقوا
يف وطنه��م ،و�إن ع��ادوا ،ف�إنّه��م يع��ودون
بخربة قد ت�سه��م يف تطوير املجتمع ،ولكن
االمتي��ازات التي ينالونها �أقل من تلك التي
كان��ت له��م يف اخلارج� .إن �سنح��ت يل الفر�صة للهجرة يو ًم��ا �س�أهاجر،
لي�س هر ًبا من الواقع ،بل �سع ًيا وراء اخلربات التي ت�سهم يف النه�ضة،
ول��ن �أفكر يو ًما يف البق��اء يف بلد �آخر �إىل الأبد ،لأنّ��ه يف النهاية ال �شيء
يعدل الوطن.

�إ�س��راء مي��اين -طالب��ة هند�س��ة
كهربائية يف جامعة النجاح
هج��رة ال�شب��اب ظاه��رة مقلق��ة لأ ّنه��م
م�ستقب��ل الأم��ة� .أن��ا �ض��د فك��رة الهجرة
�إىل اخل��ارج .ال�شب��اب يهاج��ر لأ�سب��اب
اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية �صعبة،
بح ًثا عن ظ��روف حياة �أف�ض��ل ولتحقيق
تطلعاته امل�ستقبلي��ة ،يف ظل غياب فر�ص
العم��ل وع��دم وج��ود �س��وق ا�ستيعابي��ة
لك��وادر اخلريج�ين ،رمب��ا مين��ح وجود
مب��ادرات توعي��ة مبخاط��ر الهج��رة ،وتع��اون القطاعني الع��ام واخلا�ص
لإيجاد �آلي��ات ت�شغيلية ال�ستيع��اب ال�شباب وتوظيفه��م و�إيجاد �سيا�سات
تعليمي��ة وا�ضح��ة املع��امل؛ فر�ص��ة لتحقيق ال��ذات يف الوط��ن ويحد من
هجرتهم.

�أمرية داود -طالبة علم نف�س
الهج��رة مقبول��ة �إذا كان��ت للعم��ل والعودة
�إىل الوط��ن لال�ستثمار فيه� ،أم��ا الهجرة مدى
احلي��اة ،فه��ي لي�ست ح�ل ًا مل�شكل��ة البطالة،
و�إنمّ��ا ت�سه��م يف تفاقمه��ا� ،إذ يخ�س��ر الوطن
كفاءات��ه ال�شبابي��ة الت��ي كان م��ن املمك��ن
�أن ت�صن��ع فر ًق��ا وت�سه��م يف تق��دم املجتم��ع،
وبالن�سب��ة يل ،ف�لا مان��ع لديّ م��ن الهجرة يف
ح��ال وجدت �أن هذه الهج��رة �ستفتح يل �آفا ًقا
جديدة يف احلياة.
�شريين جابر -رام اهلل
�أن��ا م��ع الهج��رة امل�ؤقت��ة بداف��ع العم��ل ،لع��دة
�أ�سب��اب� ،أوله��ا �أن ذل��ك ي�سه��م يف رف��ع م�ستوى
املعي�ش��ة م��ن خ�لال اكت�س��اب امل��ال والع��ودة
ال�ستثم��اره يف الوط��ن الأم ،وال�سب��ب الث��اين هو
اكت�س��اب اخلربات الت��ي قد ال تك��ون متوفرة يف
الوط��ن ،وبالت��ايل يع��ود وي�ستفي��د الآخرون من
خرباته.

بدر �ضراغمة -خريج �إعالم
لي���س من ال�سه��ل ت��رك الوط��ن الأم ،لك ّني
�أعتق��د �أن الظ��روف االجتماعي��ة املحيطة
تلع��ب دو ًرا مه ًّم��ا يف ه��ذا الق��رار حتى لو
كان �ض��د القناع��ات ال�شخ�صي��ة ،لأنني �أنا
�شخ�صيًّ��ا كن��ت �ض��د ه��ذه الفك��رة ولكني
هاج��رت ،فالإن�س��ان دائمً��ا يبح��ث ع��ن
مقومات النج��اح وعن فر�ص لتحقيق ذاته
و�أحالم��ه ،وعلى املهاجر العودة �إىل وطنه
عندم��ا يحقق م��ا هاجر لأجل��ه مهما بلغت
ق�سوة الوطن ،لأنّ هن��اك نوعً ا من احلنني
ي�شعر به املهاجر.

حممد �شلبي
حما�سب يف �شركة هايتك الطبية
�أنا �ضد الهجرة ،خا�صة هجرة ال�شباب
الفل�سطين��ي؛ لأنّ ذل��ك يعن��ي خ�س��ارة
املجتم��ع لطاقات��ه ال�شبابي��ة وم�ساعدة
لالحت�لال يف زي��ادة االنته��اكات،
بالإ�ضاف��ة �إىل تراج��ع العم��ل الوطني،
وبهجرت��ه ،يكون قد �أفن��ى �شبابه جلمع
مبل��غ من املال رمب��ا ال يكف��ي ال�ستثمار
ب�سيط يف وطن��ه� ،أو قد ينعم به قلي ًال يف
�شيخوخته.

خالد جوابرة -طالب
هند�سة ميكانيكية يف جامعة النجاح
�أنا م��ع الهج��رة امل�ؤقتة للخ��ارج لعدم وج��ود بدائل
يف بالدن��ا� ،إذ ال توج��د فر���ص عم��ل للخريج�ين ،م��ا
ي�ضطره��م لل�سف��ر �إىل اخلارج .كثريون مم��ن �سافروا
بنية العودة ،لكنهم يف النهاية مل يعودوا .رمبا �ستقل
ن�سب��ة ال�شب��اب املهاج��ر يف ح��ال توف��رت فر�ص عمل
ب�شكل �أكرب ومت تقدير العقول واحرتامها ،ل ّأن هذا هو ال�سبب الرئي�سي لهجرتهم.

ال������ه������ج������رة م�������ن غ��������������زة ..ه����������رب �إىل احل�������ي�������اة و�������س������ط امل�������وت
هبة ال�شريف
لئ��ن كان��ت الهجرة عند بع�ض ال�شب��اب يف العامل طلبًا لتح�سني و�ضع �أو للتغيري �أو الرتفيه ،ف�إنه��ا لدى �أهايل غزة طلب للحياة بكل
تفا�صيله��ا ،بع��د �أن �أت��ت احلرب العدوانية عل��ى كل التفا�صيل .وميكن و�صف م��ا حدث معهم بالهروب "من حت��ت الدلف �إىل حتت
املزراب" ،فابتلع البحر من ابتلع ،ون�صب �سما�سرة الهجرة على �آخرين ،فعادوا �إىل غزة خايل الوفا�ض.
عل��ي ،للأ�سف ،ع�صابات
"ن�صب
�إ�سماعي��ل ال�شام��ي �أحد ال�شب��ان الذين �سافروا �إىل تركيا ،ثم ته��رب �إىل اليونان وعاد �إىل غزة ،قال:
ّ
التهريب يف اليونان ،وقد خ�سرت � 5آالف دوالر يف هذه الرحلة ،وف�شلت جهودي بالهجرة وعدت �إىل غزة".
�سعي��د البه��داري �شاب يف منت�صف عقده الثاين ،له ق�صة م�شابهة .يق��ول�" :سوف �أحاول جمددًا ،لأن البقاء يف غزة بات حما ًال يف ظل
الظروف واحلرب الأخرية التي دمرت الكثري من امل�صانع واملن�ش�آت ال�صناعية واالقت�صادية".
�أم��ا الع�شرين��ي �أحمد ن�صر ،فقد و�صل �إيطاليا خالل فرتة احلرب على غزة .يقول عن جتربته" :العي�ش هنا �أف�ضل بكثري من غزة".
و�أ�ضاف" :الرحلة كانت �صعبة ،لكن ما ح�صلت عليه فور و�صويل كان كفي ًال ب�أن �أن�سى متاعب رحلتي ،والآن الكثري من الفل�سطينيني
هنا يتمتعون بحوافز مل نكن لنح�صل عليها يف غزة".
حمم��د �أح��د العاملني يف �أنفاق التهري��ب ،يقول" :يتم االتفاق مع الراغب�ين بال�سفر خارج غزة قبل عدة �أي��ام من املوعد ..و�صاحب
النفق يح�صل على مبلغ مايل من كل فرد ينوي اخلروج عرب النفق" ،م�ضي ًفا �أن �أعدادًا لي�ست ب�سيطة من �شباب قطاع غزة يهاجرون
من تلك الأنفاق �إىل م�صر ،وبعد ذلك يتوجهون لدول �أجنبية.
و�أ�ض��اف حمم��د "�أننا ندخلهم عرب النفق لنقلهم لرفح امل�صرية "العري�ش" ،و�ص��و ًال ل�شواطئ اال�سكندرية ،ومن هناك يتم ترحيلهم
عرب �سفن لأي مدينة يرغبون يف التوجه �إليها".
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�أم��ي��ن حم��م��د ع���ل���ي :دف��� ّن���ا �أخ���ت���ي غ���زال���ة يف ل��ب��ن��ان
وع����دن����ا �إىل ف��ل�����س��ط�ين و����س���ن���ع���ود �إىل ���ص��ف��وري��ة
�أزهار هناء تي�سري *
يف �صفوري��ة املحتل��ة ،تندل��ع حكاية وجع ،وج��ع يرويه ابنها
املهج��ر امل�س��ن �أم�ين حممد عل��ي الذي ول��د ع��ام  1935وذاق
م��رارة اللجوء يف �سن��وات عمره الثمانني ،ولك��ن الوجع علمه
ال�صم��ود وبنى له بي ًتا يف حلم يعود به �إىل �أر�ضه ،و�إن مل يعد،
فيهيئه لأحفاده وللجيل املنفي.
حدثنا عن �صفورية قائ ًال" :كان يعي�ش فيها قبل نكبة � 48سبعة
�آالف �إن�س��ان ،يف م�ساحة مئ��ة وع�شرين �ألف دومن ،منها �أربعة
�آالف ب�ست��ان يف �أرب��ع مناط��ق يف �صفوري��ة ،هي ر�أ���س العني،
وجلخ ،وامل�شريفة ،واخلالدية".
وع��ن حي��اة النا�س �آنذاك ،ق��ال" :اعتا�ش �أه��ايل �صفورية على
الزراع��ة وتربي��ة املوا�ش��ي ،فعمل��وا عل��ى ت�صدي��ر ح�صادهم
ونتاجه��م يف حينها �إىل الق��رى واملدن الفل�سطيني��ة ،وهذا دليل
على حالتهم االقت�صادية اجلي��دة" .و�أ�ضاف" :احتوت القرية
يف حينها على مدر�ستني؛ واحدة للبنات و�أخرى للفتيان ،وكان
فيها ثالثة جوامع ،وت�سع ُمغر ،وثالث ع�شرة بئ ًرا للمياه".
وعن �صدمة النكبة ،قال" :يف حينها ،كان �أهايل �صفورية ك�سائر
�أه��ايل القرى واملدن الفل�سطينية ،مل ي�ستوعبوا عمق و�ضخامة
امل�ؤام��رة ال�صهيوني��ة التي �أُحيكت �ضده��م .مل يكن لديهم قدر
كاف من الوعي ملا كان ينتظرهم يف ذلك الوقت".
ٍ
وع��ن الدفاع ع��ن القرية ،ا�ستذك��ر" :يف �سن��ة  ،1948ت�شكلت

�ش��اب �شع��ر امل�س��ن عل��ي وم��ا �شابت
همته و�سعيه للعودة �إىل بلده.
قي��ادة من ثمانني �شابًّا ،منهم �أبو عرب� :أحمد التوبة ،وحممود
الغ��ز ،و�أب��و �إبراهي��م ،ومنر �أب��و النعا�ش امللق��ب بالبيك .وقد
�شارك��ت القي��ادة بعدة مواجه��ات مع الع�صاب��ات ال�صهيونية
يف ح��ي احللي�صة بحيف��ا ،وا�ست�شهد حمم��ود �سليمان بكر ،ويف
منطق��ة ال�شج��رة ،وا�ست�شه��د فخ��ري عب��د اله��ادي ،ويف عكا،
وا�ست�شهد �سليمان حممد عبد الرحمن عي�سى".
يف غ�ص��ة وجع بني دمعة و�أُخرى ،حت��دث �أبو عرب عن احتالل
قريت��ه حينها قائ�ل ًا" :هوجم��ت �صفورية يف اخلام���س ع�شر من
رم�ضان �سنة  1948وقت رفع الأذان بطائرتني حربيتني ،ق�صفتا
القرية حتى ارتعب النا�س وهربوا من بيوتهم �إىل �أطراف القرية.
و�أذكر حينها ا�ست�شهاد عبد املجيد الطيب وزوجته و�آخرين ،مل
تكن هناك �أماكن �آمنة ومالجئ ليختبئ بها النا�س ،اعتقد النا�س
يف حينه��ا �أن الق�صف �سينتهي خالل �ساع��ات ،وبعدها �ستت�سنى
لهم الع��ودة �إىل بيوتهم ،لكن القرية هوجمت ب ًّرا من اجتاه قرية
�شفا عمرو بثالثمئة جندي م��ن الع�صابات ال�صهيونية امل�سلحة
ب�سالح كامل ومدربة .حاول �أهايل القرية الت�صدي لهم مب�ساعدة
القي��ادة ،لكن ،مع الأ�سف ،يف �صب��اح ال�ساد�س ع�شر من رم�ضان
� ،1948سقطت �صفورية حتت االحتالل".
ويف �أ�س��ى ،تاب��ع % 80" :م��ن �أهايل القري��ة انتظ��روا عودتهم �إىل
بيوتهم من �أطراف القرية ،لكن الع�صابات ال�صهيونية ا�ستطاعت

�أن تفجر البيوت على مر�أى �أهايل القرية ،فخاف النا�س وهاجروا
م��ن هن��اك ،ووا�صل املحتل��ون حربهم واحتالله��م للأر�ض .تركنا
القري��ة واجتهن��ا م�شيًا على الأق��دام لع�شرين ي��وم فو�صلنا بنت
جبيل ،ومن بنت جبيل انتقلنا �إىل بريوت ،ومن بريوت �أعادونا يف
البا�صات �إىل البقاع لبلد ا�سمها قرعون يف برك�سات للجي�ش� .أقمنا
هن��اك ت�سعة �شهور مع عائلة �أب��ي ،كان لدي �أخت ت�صغرين ب�سنة
ا�سمه��ا غزالة ،مر�ض��ت مبر�ض ال�سحاي��ا بعد و�صولن��ا �إىل لبنان
بخم�سة �شهور ،وبعد ثالثة �أيام من مر�ضها ،توفيت".
َ
وا�ستدرك قائ ًال" :طلب الأطباء من �أبي يف حينها
دمع��ت عيناه
ع��دم دفنه��ا حتى نعر�ضها عل��ى ق�سم الت�شري��ح ،رف�ض والدي
ودفنها على الفور ،يف اليوم الثاين اختفت �أُمي .بحثنا عنها ومل
جنده��ا ،بعد بحث دام ليومني ،وجدناها عند قرب �أُختي غزالة.
ا�ستم��رت حالة �أمي هذه لف�ترة طويلة حتى �شع��ر �أبي بالقلق
على �صحتها ،فجمعن��ا نحن و�أعمامي و�أخربنا بقراره العودة
�إىل فل�سط�ين .عُ دن��ا �إىل فل�سط�ين من رمي�ش يف امل�س��اء ،ودخلنا
احل��دود وم�شين��ا لي�ل ًا ،ويف ال�صب��اح و�صلن��ا وادي �سالم��ة،
واجتهنا نحو دير حنا وق�ضينا فيها ثالثة �أيام ،ومن ث َّم انتقلنا
�إىل قرية الرينة �ستة �أ�شهر حتى ح�صلنا على الهويات".
و�أ�ضاف �أبو ع��رب" :بعد احتالل �صفورية بثالثة �أيام ،بقي يف
�صفوري��ة ثمانيمئة نفر� ،شغله��م االحتالل يف جمع الأثاث الذي

�صادره حتى ت�أخذه ال�سي��ارات الع�سكرية ،وبعد مرور ثمانية
�أ�شه��ر� ،سلمه��م جي�ش االحتالل �أم�� ًرا ب�إخ�لاء القرية خالل 48
�ساع��ة ،هن��اك من رحل م��ن القرية خو ًفا ،وهن��اك من بقي ومت
�إخراجه بالقوة ،ومن ث َّم مت �إغالق القرية ،ويف عام  ،1951بد�أ
اال�ستيط��ان على �أنقا�ض بيوتن��ا ،ومت �إن�شاء ع�شر م�ستوطنات
على �أنقا�ض قرية �صفوري��ة ،وحتى الآن ،هناك �أربعون عائلة
يهودية مقيمة على �أنقا�ض قريتنا".
�أنه��ى حديث��ه بابت�سام��ة �أم��ل" :الأغلبي��ة ال�ساحقة م��ن �أهايل
�صفوري��ة مهج��رون يف النا�صرة بحي ال�صفاف��رة .نحن ننتظر
�سالمً��ا حقيقيًّ��ا حل��ل امل�شكل��ة الأ�سا�سي��ة و�إنه��اء ال�ص��راع،
فخ�لال �ستني عامًا مل يكن هناك بحث ج��دي يف �صلب امل�شكلة،
فال�س�لام احلقيق��ي يق��وم عل��ى �أ�سا���س �أن تع�ترف احلكوم��ة
ال�صهيوني��ة باجلرائم التي اقرتفتها بح��ق ال�شعب الفل�سطيني
م��ن قب��ل ع�صاباته��ا ال�صهيوني��ة ،و�أن يت��م تعوي���ض �شعبن��ا
ماديًّ��ا ومعنويًّا ،وع��ودة الالجئني واملهجري��ن �إىل قراهم ،لكن
احلكوم��ة ال�صهيوين��ة ال تقتن��ع بهذا ال�سالم ،فه��ي تعتقد �أنها
الأق��وى �أم��ام الأ�ضع��ف ،لكنها ال تعلم ب���أن املوازي��ن يومًا ما
�ستنقلب ،ولن يبقى يف الوادي �إال حجارته".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ع�������ل������اء������ ..ش�����اه�����د ع�����ل�����ى جم������������زرة ع�����ائ�����ل�����ة ب���ل��اط������ة يف ج���ب���ال���ي���ا
و�أح����������ل����������ام ه��������دي��������ل ت�������ن�������اث�������رت ع������ل������ى ج������������������دران امل������ن������زل
وفاء �أبو ظريفة
يف ع��دوان غزة الأخري ،رحل��ت �أ�سرة "نعيم بالطة" ،املكونة من
 18ف��ردًا ،خملف��ة وراءها ذاكرة حزينة يحمله��ا ابنها عالء "18
عامًا" ،وم�شاعر حتمل ق�سوة ما حتت�ضن هذه الذاكرة من م�شاهد
م�ؤملة عا�شها وق��ت احلدث ،ت�ساعده لإكمال م�سرية حياته ،لعله
ينج��ب م�ستقب ًال "دع��اء ويحيى ونعيم" جددًا .كم��ا فقدت �أ�سرة
عمه عبد الكرمي حفيدهم "عبد الكرمي" وابنته "هديل".
تناث��رت م��ع احل��رب �أحالمه��م ،وفرح��ة �أحيائه��م ،وقهقه��ة
�أطفاله��م ،وترك��وا خلفه��م نق�شاته��م عل��ى اجل��دران ،يف حرب
ال�ضعفاء.
ا�سته��دف منزل عائل��ة بالطة دون �إنذار بقذائ��ف املدفعية عند
ال�ساع��ة الثالث��ة والن�ص��ف ع�ص�� ًرا من ي��وم الثالث��اء املوافق
.2014/7/29
قبل الفجيعة بيوم ،جل���أ "نعيم بالطة" و�أفراد �أ�سرته الثمانية
من منزله يف مع�سكر جباليا هربًا من الق�صف املدفعي� ،إىل منزل
�شقيق��ه "عب��د الك��رمي بالطة" و�س��ط جباليا .ظهر ذل��ك اليوم،
تناول��ت �أ�سرة عبد الكرمي و�أخي��ه نعيم وجبة الغداء ،وبعدها
جل�س��وا يتبادلون �أط��راف احلديث حول حلم هدي��ل ابنة عبد
الك��رمي الناجح��ة يف الثانوي��ة العام��ة مبعدل  % 92ب���أن تكون
طبيبة ،ولكن ،كانت كلمة القدر خمتلفة.
خ�لال دقائق� ،سمع عبد الك��رمي انفجا ًرا قويًّ��ا ،فخرج ليتفقده
خ��ارج منزل��ه ،فا�سته��دف امل��كان ال��ذي كان يقف في��ه ،وعاد
م�سرعً ��ا و�سط الدخ��ان املت�صاع��د �إىل منزله ليجد اب��ن �شقيقه
الطف��ل "يحي��ى بالطة" يلف��ظ �أنفا�سه الأخرية ،فق��د �أ�صيب يف
�أح�شائ��ه ور�أ�سه .كما �شاهد زوجة �أخيه وقد ا�ست�شهدت .حمل
عبد الك��رمي الطفل يحيى و�أكمل طريق��ه ليلتقي بزوجته وابنه
نظم��ى اللذي��ن جنيا ب�أعجوب��ة يف حديقة املن��زل .وقتها ،كانت
غرف��ة ابنه نظم��ى ت�شتعل .قف��ز نظمي " 23عامًا" م��ن ال�شباك
لإنقاذ طفله الر�ضيع عبد الكرمي الذي كان قد ا�ست�شهد.
فقد نظمي زوجته وهي ابنة عمه "نعيم بالطة" ،كما فقد طفله الر�ضيع.

ركام يف منزل عائلة بالطة ي�شهد على حرب �أخذت معها معظم �أفراد الأ�سرة.
يق��ول" :عندما دخلت املنزل ،كان ملي ًئا بالدخان والغبار .بد�أت �أبحث
ع��ن ابني �إىل �أن �سمع��ت �صوته ووجدته ملقى على الأر�ض ،حملته �إىل
خ��ارج املن��زل وكانت �أطرافه مقطع��ة ،كانت من �أ�صع��ب اللحظات يف
حياتي ،حيث لفظ طفلي �أنفا�سه الأخرية بني يدي.
ه��دى بالط��ة زوج��ة عب��د الك��رمي اعت�ص��رت �أملًا وه��ي ت�صف
احلدث .تقول�" :أثناء هروبي من املنزل ،دُ�ست على ر�أ�س �أحد
ال�ضحايا ،وكان مف�ص��و ًال عن ج�سده .وقتها �شعرت باالنهيار؛
فقد خيل يل �أنه ر�أ�س ابنتي هديل.
ع�لاء هو الناج��ي الوحيد من عائل��ة "نعيم بالط��ة" امل�ؤلفة من
� 6شقيق��ات "م��رمي ،ودعاء ،ووف��اء ،وهن��اء ،و�آالء ،و�إ�سراء"،
و�شقيق "يحيى" ،والوالد "نعيم" ،والوالدة "�سحر" ،عاد معنا

بذاكرت��ه �إىل يوم احلدث .حت��دث بحزن وقهر قائ ًال" :كنت �أثناء
احل��دث �أم��ام املنزل .خ�لال دقائق انقلب��ت ال�سع��ادة لتعا�سة،
ومل �أفه��م ماذا ح��دث� .شاهدت �أخي يحي��ى ،حملته م�سرعً ا نحو
م�ست�شف��ى كمال عدوان .بد�أت �سيارات الإ�سعاف تنقل امل�صابني
�إىل امل�ست�شفى� .سمعت الأطباء يقولون" :معظمهم ن�ساء" .خفت
�أن تك��ون احلاالت هي �أف��راد �أ�سرتي .ر�أيت ج��زءًا من والدتي.
�صدمت ووقفت بعيدًا عن مكان اال�ستقبال .مل �أرغب يف �أن �أراهم
�أ�ش�لاء" .وي�سرت�سل يف احلديث" :جاء �أحد الأطباء وطلب مني
�أن �أذهب للثالجات للت�أكد من اجلثث� .أخي يحيى مت حتويله �إىل
م�ست�شفى ال�شفاء خلطورة حالته ،مل �أعلم ماذا �أفعل؛ هل �أذهب
مع يحيى �أم �أذهب للثالجات؟ فتوجهت للثالجات".

خت��م ع�لاء حديثه قائ�ل ًا" :مل �أحتمل ما ر�أيته م��ن مناظر هناك.
تعرف��ت على �شقيقات��ي من املالب���س� .شاهدت �أب��ي مق�سومًا من
الن�ص��ف� .أختى دعاء كان ر�أ�سها مف�ص��و ًال عن ج�سدها وعرفتها
م��ن بلوزتها .وكان لق�صا�صة البنطل��ون الف�ضل يف معرفة �أختي
وف��اء .وتعرف��ت على �إ�سراء من ث��وب ال�صالة� .أم��ا باقي �أفراد
�أ�سرتي ،فكانوا �أ�شالء .وقتها� ،شعرت بنهاية الكون ،و�أنه مل يعد
يل مكان فيه .بقيت يف الثالجات حتى �أت�أملهم .مل �أرغب يف تركهم.
أرتو بعد
ف��ارق �أخ��ي "يحيى" احلياة .ورحلت �أمي مبك�� ًرا ومل � ٍ
م��ن حنانها .وتركني وال��دي وحيدًا �أت�أمل عل��ى فراقه .وفارقت
�أ�شقائ��ي ،ومل َ
يبق من �أداعبه و�أقا�سمه فرحة احلياة و�شقاءها.
مل يبقى �سواي وجدران املنزل .رحلت �أ�سرتي كلها".
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فرقة "خل�ص" العكاوية جتعل
�أم كلثوم تغني "الروك �آند رول"
مايكل عطية *
ه��ل تخيلتم للحظ��ة �أن �أم كلثوم وعبد احللي��م حافظ على قيد
أغان
احلياة؟ ه��ل تخيلتم �أكرث �أغانيهم هدوءًا وقد حتولت �إىل � ٍ
ت�صدح بالإيقاعات واملو�سيق��ى ال�صاخبة؟ كيف �ستبدو �أغنية
"�إن��ت عمري" ب�أ�سلوب الروك �آند رول؟ هل ميكن �أن تتحول
�أغاين وديع ال�صايف �إىل الروك وميتال؟
�س�ؤال �صع��ب �أجابت عنه فرقة من مدينة ع��كا ا�ستطاعت حقا
�أن تعزف هذه الأغاين وغريها وت�ضعها �ضمن خانة "الروك �آند
رول" ،م��ا جعل امل�ستمع�ين ال�شباب يحبون ه��ذه الأغاين التي
مل يعت��ادوا عليها ومل يعي�شوا ف�ترات ازدهارها ،بل ويذهبون
�إىل بيوته��م بعد كل عر�ض ليتعرفوا عل��ى �أغاين �أم كلثوم وعبد
احلليم حافظ وفريد االطر�ش.
فرق��ة "خل���ص" ه��ي فرق��ة فل�سطينية م��ن مدينة ع��كا عرو�س
البح��ر ،اجتمع �أع�ضا�ؤه��ا على حب مو�سيقى ال��روك �آند رول
وامليتال منذ ع��ام  ،1998ولكن حبهم لهذا اللون من املو�سيقى
أغان قدمي��ة و�أحل��ان �شرقية،
مل ين�سه��م م��ا ترب��وا عليه م��ن � ٍ
وكان��ت النتيج��ة ه��ي دم��ج و�إع��ادة توزي��ع الأغ��اين الطربية
القدمية لتتحول �إىل الروك �آند رول.
الفن��ان عبد حتحوت من عكا وعازف الغيت��ار الإلكرتوين يف فرقة
خل���ص قال خ�لال مقابلة �أجرته��ا معه "احلال" �إن �إع��ادة �إنتاج
�أغنية "�إنت عم��ري" �سببت لهم �صدمة ب�سبب انت�شارها الوا�سع
ب�ين �أو�ساط ال�شباب ،و�إن كثريًا م��ن امل�ستمعني يتوجهون �إليهم
بع��د كل حفلة لي�س�ألوهم عن ا�سم ملحن الأغنية ،وتبدو ال�صدمة
على وجوههم بعدما ي�سمعون ا�سم �أم كلثوم وحممد عبدالوهاب.
وعن��د �س�ؤال��ه عن بداي��ة ت�أ�سي���س الفرقة قال :يف ع��ام  1998كانت
هناك فرقتان ،فرقة  Redemptionوفرقة ،blood stone

مل يك��ن ال��روك �آن��د رول وقته��ا دارجً ��ا يف ال�ش��ارع العرب��ي ب�شكل
كب�ير ،وكان م�ستمع��وه قلة ،وبعدها مت دمج الفرقت�ين معًا ،وبد�أنا
التدريب .كن��ا نت�أخر ل�ساعات طويلة من اللي��ل ،وب�سبب املو�سيقى
ال�صاخبة التي حتدثها الآالت ،خرج �أحد اجلريان عن �صربه وقال:
"خل�ص ..معاد�ش فيها!" ،ومن هنا جاءت ت�سمية الفرقة "خل�ص"،
و "خل�ص ..معاد�ش فيها" كان ا�سم �أول �ألبوم لنا يف عام .2004
وتتك��ون فرق��ة "خل���ص" م��ن �أربعة �أع�ض��اء رئي�سي�ين وهم:
املغن��ي ريا�ض �سليمان من حيفا ،وع��ازف الدرمز ف�ضل قنديل
من ع��كا ،ورميون حداد ع��ازف البي�س غيت��ار ،وعبد حتحوت
ع��ازف الغيت��ار الإلك�تروين .وتتو�س��ع الفرق��ة م��ع اخت�لاف
العرو�ض ،فين�ضم �إليهم عازف الأورغ زيور بهلول الذي عزف
م��ع كب��ار الفنانني مثل ودي��ع ال�صايف وجنوى ك��رم ،وحممود
�شلب��ي و�أحمد عبد الغني عازفا الن��اي� ،إ�ضافة �إىل �أحمد خليل
دعبل عازف الإيقاع مع الفنان زهري فرن�سي�س.

"خل�ص ..معاد�ش فيها"

و�أ�ص��درت فرقة "خل���ص" �ألبومني؛ الأول بعن��وان "خل�ص..
معاد���ش فيها" عام  ،2004والثاين بعن��وان "�أورك�سرتا الروك
العرب��ي" ع��ام  .2013وقال حتح��وت �إن �أغني��ة "�إنت عمري"
حققت جناحً ا رهيبًا عل��ى امل�ستوى املحلي والدويل ،خا�صة يف
�أوروبا .و�أ�ضاف :ما زلت �أذكر عر�ضنا يف  SnowBarيف رام
اهلل عندم��ا عزفن��ا �أغنية �أمونة وحبينا و�إن��ت عمري� ،إذ توجه
�إلين��ا احلا�ض��رون بعد العر���ض لي�س�ألون��ا عن م�ؤلف��ي الأغاين
وملحنيه��ا ،وكان اجل��واب بالن�سبة �إليهم مث��ل اخليال ،عندما
قلنا فريد الأطر�ش و�أم كلثوم.

فرقة "خل�ص" يف �أحد عرو�ضها الفنية.
ومل تتوق��ف عرو�ض "خل�ص" عل��ى امل�ستوى املحلي فقط ،فهم
يقوم��ون بج��والت على م�ست��وى الع��امل ويف �أوروب��ا خا�صة،
فال�ش��ارع الغرب��ي �أعج��ب مبو�سيقاهم عل��ى حد ق��ول �أع�ضاء
الفرق��ة" :العرو���ض الغربي��ة �أدت �إىل تو�س��ع جوالتن��ا ،و�إنه
ل�ش��يء جمي��ل بالن�سب��ة �إلين��ا �أن ن��رى الغ��رب يتع��رف عل��ى
مو�سيقانا الأ�صلية والطرب العربي الأ�صيل الذي تربينا عليه،
فنحن نع��زف يف جوالتنا الأغ��اين العربية والأحل��ان ال�شرقية
بقالب الروك �آند رول ،وهذا جديد بالن�سبة �إليهم".
ولع��ل ال�س�ؤال املوج��ه �إىل "خل�ص" والأك�ثر �أهمية هو :ماذا لو
كان��ت �أم كلث��وم على قي��د احلياة ،ه��ل �ستمتنع ع��ن املو�سيقى
والتطور فيها على م�ستوى �أغانيها� ،أم �ست�ستخدم هذا الأ�سلوب
احلدي��ث يف الآالت والكمبيوت��ر ،مثلم��ا حت��ول كاظ��م ال�ساه��ر
وعمرو دياب �إىل ا�ستخدام الرتان�س والهاو�س يف �أغانيهما؟
وع��ن ذل��ك �أج��اب حتح��وت :ال ميك��ن التخمني ،ولكن��ي واثق
ب�أن حمم��د عبد الوهاب كان �سيطور م��ن املو�سيقى متا�شيًا مع
التط��ور ال�سري��ع يف احلياة ،وخ�ير دليل على ذل��ك ا�ستخدامه
الوا�ض��ح للكيب��ورد يف �أغني��ة "نبت��دي منني احلكاي��ة" للفنان

عب��د احلليم حافظ ،واق�ترح عبد الوهاب �إ�ضاف��ة �آلة اجليتار
الكهربائي �إىل فرقة �أم كلثوم فرف�ضت ً
رف�ضا قاطعًا على �أ�سا�س
�أن فرقته��ا من التخت ال�شرقي و�أن جمهورها مل يعتد �سماع �أي
�آلة غربية يف فرقتها ،فلم يعاند عبد الوهاب ،لكنه بذكائه ح�ضر
�إليه��ا يف الي��وم الت��ايل ب�صحبة عب��د الفتاح خ�يري وطلب منه
�أن ي�سمعه��ا مقطع اللحن املق�ترح عزفه باجليت��ار الكهربائي،
وحينئذ فقط وافقت �أم كلثوم.
وح��ول �سبب اختي��ار الأغ��اين القدمية و�إع��ادة �إنتاجه��ا ،قال
حتح��وت :لقد تربينا عل��ى هذه الأغاين الطربي��ة وع�شنا معها،
وحبن��ا للروك دفعنا �إىل الدمج و�إعادة الإنتاج ،يجب �أال نن�سى
الأغ��اين القدمية التي تعترب كن ًزا ،علينا �أن نفتح عيون ال�شباب
عل��ى املا�ض��ي املو�سيق��ي العربي العري��ق ،وثقافتن��ا العربية
غنية بامل��واد التي ميكن اال�ستفادة منه��ا والإبداع من خاللها،
ور�سالت��ي �أال حتكم��وا على الأغ��اين القدمية ب�أنه��ا تقليدية �أو
متخلفة لأنها قدمية.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

م�سرحية بال كوالي�س عن اجليل
الرابع لـ "رجال يف ال�شم�س"
رنا برقان *
ال�ص��ورة ه��ي �أهم ما يف ه��ذ العمل ،فالن�ص امل�سرح��ي ال يزيد عن
الن���ص الروائي ،لكن ال�صورة وحدها كان��ت كافية لتفهم امل�شاهد
ر�سال��ة العمل ،فاللون الأ�صفر م�ل�أ امل�سرح ،واملمثلون حتولوا اىل
�أدوات على اخل�شبة.
كان كنف��اين حا�ض ًرا عل��ى خ�شبة امل�سرح� ،أما املخ��رج واملمثلون،
فرتكوا ب�صمتهم على الق�صة ،ومل يتجردوا من �أنف�سهم ،بل وقفوا
�أمامن��ا ليقول��وا لن��ا :نح��ن اجليل الرابع ل��ـ "رج��ال يف ال�شم�س"،
و�سرنوي لكم ق�صة تعرفونها لكن بطريقتنا.
ي�ساف��ر خمرج العمل ب�شار مرق�ص بامل�شاهد خالل الـ 45دقيقة من
العر�ض �إىل عامل الهجرة والتهريب ،يرى امل�شاهد تفا�صيل الرحلة
�إىل الكوي��ت جميعها ،حتى حلظة موت الرج��ال الثالثة يف اخلزان
التي مل يتخيلها قارئ يراها ب�أم عينه.
�أكادميي��ة الدرام��ا يف رام اهلل قدم��ت ه��ذا العمل كم�ش��روع تخرج
للف��وج الثال��ث من طلبته��ا يف الث��اين من �أيل��ول املا�ض��ي .و�شارك
بالتمثي��ل كل م��ن اخلريج�ين �شم���س عا�ص��ي ،ومل��ك �أب��و غربية،
وفار���س �أب��و �صال��ح ،وربي��ع حنني ،وثائ��ر ظاه��ر ،و�صهيب �أبو
خ�ش��ان ،و�شبل��ي الب��و .وي�ؤكد مدي��ر الأكادميية ج��ورج �إبراهيم
�أن م��ن املق��رر �أن يجول العم��ل يف ع�شر م��دن فل�سطينية يف الوقت
القريب.

من الن�ص الروائي �إىل امل�سرحي

و�أو�ض��ح مدي��ر �أكادميي��ة الدرام��ا ج��ورج �إبراهي��م يف لق��اء م��ع

"احلال" �أن "اختيار الن�ص جاء من منطلق �أن العمل يتحدث عن
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،وقري��ب من الطالب ،فلم يك��ن من ال�صعب
عليهم الإح�سا�س بالآالم التي مرت بها ال�شخ�صيات جميعها".
�أم��ا مرق�ص ،فذك��ر يف لقاء مع "احل��ال" ـن الن�ص اخت�ير لـن هذه
الق�صة ال تنتهي ،فما زلنا حتى الآن نرى ف�صو ًال جديدة من رجال
يف ال�شم�س ،وموت الفل�سطينيني يف قوارب الهجرة ي�شري �إىل ذلك.
وعن م�س�يرة درا�س��ة املمثلني ،يقول ج��ورج �إبراهي��م" :الطالب
خ�لال م�سرية الث�لاث �سنني يف الأكادميي��ة يتعر�ضون مل�سرحيات
عاملية معظم الوقت ،لأنه ال توجد م�سرحيات فل�سطينية �أو عربية
كث�يرة تتح��دث ع��ن الإن�س��ان نف�س��ه ،فمعظ��م الكتاب��ات العربية
خا�صة بق�ضايا املنطقة".
وروى مرق���ص ل��ـ "احل��ال" كي��ف مت��ت م�سرح��ة الرواية خالل
ور�ش��ة خا�ضه��ا املخرج م��ع اخلريجني داخل خمت�بر م�سرحي،
حي��ث مت تطوير الأفكار من خالل قراءات وارجتاالت تدور حول
الن���ص ،ثم حتويل هذه الأف��كار �إىل ن�ص م�سرحي نابع من الن�ص
الروائي.
وق��دم مرق���ص يف بداي��ة العم��ل "برول��وج" للم�سرحية ي��رى فيه
امل�شاه��د خ�شب��ة امل�سرح متج��ردة من �أي هوي��ة ،ويقف �صف من
املمثل�ين يف مقدمته��ا ،ث��م يب��د�أون ببعرثة رم��ال ال�صح��راء لتملأ
امل��كان ،ويف ه��ذه الأثن��اء ،ال يع��رف املتف��رج ال�شخ�صي��ات وال
مييزه��ا ،فجميع املمثلني ه��م نف�س ال�شخ�صي��ة� ،إىل �أن يبد�أ املمثل
فار���س �أب��و �صالح ال��ذي �أدى دور �أبو اخلي��زران بارتداء مالب�س

"رجال يف ال�شم�س" على امل�سرح  -ت�صوير مي�س عا�صي
�شخ�صيت��ه يف منت�صف امل�سرح ،وراح يق��ول�" :أنا �أبو اخليزران،
هي��ك بن��ادوين� ،شوفري �سي��ارة كبرية وحمرتم��ة� ،شوفري حمرتم
وخم�ص��ي� ،أطع��ويل �إي��اه مل��ا ت�صاوب��ت باملعركة ،ع�ش��ان الوطن
انفج��ر اللغم حتت��ي ،و�شحط��وين عامل�ست�شفى ،وراح��وا بي�ضاتي
وراح الوط��ن" .والربولوج هو مقدم��ة العمل امل�سرحي ،وظهر يف
امل�سرحي��ات الإغريقي��ة ،ويعطي تف�س�يرًا للأحداث الت��ي �أدت �إىل
ق�صة العمل امل�سرحي.
ويعلق مرق�ص على هذا الربولوج ب�أن "جيل اخلريجني هو اجليل
الراب��ع بعد النكبة .يف الرواي��ة الأ�صلية ،تظهر الـ� 3أجيال الأوىل،
وكان مهمًّ��ا لنا يف هذا العمل �أن يكون الظه��ور الأول للطاقم ظهور
املمثلني �أنف�سهم ولي�س ال�شخ�صيات" .و�أ�ضاف" :من خالل البحث
يف تفا�صي��ل الرواي��ة ،و�صلن��ا �إىل قناع��ة �أن الإن�سان فق��د معناه،
ًّ
وك�أن جوهر الإن�سان �أ�صبح
منحطا ،لذلك �أردنا �أن نقول للجمهور
نحن هنا لنحكي الق�صة بطريقتنا".
و�أكد مرق�ص �أن هذه املقولة تربر عدم وجود كوالي�س للعمل ،فكل
امل�س��رح مك�شوف �أمام امل�شاه��د ،و�أبو اخلي��زران يرتدي مالب�سه
�أم��ام اجلمهور ،ونبعت من هذه املقولة �أي�ضا فكرة �أن املمثلني هم
الأدوات ،فاملمثل ي�ؤدي دور الطاولة والبحر الأزرق.

وي�ضي��ف مرق���ص" :ك�أن الإن�سان �أ�صب��ح �أداة ،فاملمثل الواحد يف
هذا العم��ل ي�ؤدي �أكرث من دور ،ونحن نعتم��د على خيال امل�شاهد
ل�يرى املكان والأحداث ،فامل�سرحي��ة �أحداثها تدور كلها بالالمكان
(ال�صحراء) ،وكان كافيًا للم�شاهد �أن يرى ممثلني مي�سكون بحبل،
ومر�آتني ومقودًا ليتخيل اخلزان".
ختامً��ا ،يظه��ر ت�أث�ير امل��ر�أة الفل�سطيني��ة يف امل�سرحي��ة التي كان
له��ا ظه��ور ب�سيط يف الن���ص الروائ��ي ،فرغم وج��ود ممثلتني على
امل�س��رح� ،إال �أن واح��دة فقط ت�ؤدي �أدوار الإن��اث كلهن ،فهي الأم
والزوج��ة واخلطيب��ة لل�شخ�صي��ات ،وه��ي تراق��ب الأح��داث من
بعيد ،ويف نف�س الوقت ،تفتح الطريق �أمام املمثلني ليتحركوا على
خ�شبة امل�سرح مبكن�ستها.
ويعل��ق مرق�ص على ذلك ب�أن الأعمدة الأ�سا�سية لرواية كنفاين هم
رج��ال ،لكن هذه ال�شخ�صيات مرتبطة بام��ر�أة ت�ؤثر على حياتهم،
م�ؤكدًا �أنه "يف الأدب الفل�سطيني الذي ناق�ش دور املر�أة يف التاريخ
الفل�سطيني ،كانت املر�أة ترمز للأر�ض والوطن ،وك�أن هذه الأنثى
هي كل �أحالمنا التي تراقبنا من بعيد وتفتح لنا الطريق".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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م�����ش��ارك��ة ال���رج���ل يف ����س���وق ال��ع��م��ل � 4أ����ض���ع���اف امل�������ر�أة وال���ق���ان���ون غ�ي�ر ق�����ادر ع��ل��ى الإن�������ص���اف يف االج����ور
داليا فطافطة *
�أظه��ر اجله��از املرك��زي للإح�ص��اء �أن  % 10م��ن العائ�لات
الفل�سطيني��ة تعيلها ام��ر�أة ،و�أن ن�ســبة امل�شارك��ة فــي القوى
العامل��ة فــ��ي فل�ســط�ين بلغ��ت % 43,6؛ بواقــ��ع % 69,1
للــذكور ،و % 17,4للإناث؛ و�أن م�شاركة الرجال ما زالت تزيد
بح��وايل � 4أ�ضع��اف م�شاركة الن�س��اء ،مع وج��ود فجوة كذلك
يف مع��دالت الأج��رة اليومية بني الن�ساء والرج��ال ،مبا ن�سبته
 % 84للن�س��اء م��ن معدل الأج��رة اليومية للرج��ال .ت�أتي هذه
الإح�صائي��ات رغم �أن املر�أة ت�شكل ن�صف املجتمع الفل�سطيني،
حيث بلغ عدد ال�سكان املقدر يف نهاية عام 2012م حوايل 4.35
ملي��ون فرد ،بواق��ع  2.21مليون ذكر ،ميثلون % 50.8؛ مقابل
 2.14مليون �أنثى ،ميثلن .% 49.2
وتعم��ل بع�ض الن�س��اء ل�ساعات طويلة تتع��دى �ساعات قانون
العم��ل وب�أج��ور ي�أخذ الرج��ل �أ�ضعافها بالرغم م��ن �أن الإنتاج
واح��د؛ فمث�ل ًا تعمل �أ�سماء زايد يف �أح��د حمالت رام اهلل لع�شر
�ساع��ات يوميًّ��ا مقابل �ألف �شيق��ل �شهريًّا ،ويف املح��ل املجاور،
يعمل �شاب ب�ضعف �أجرها.
و�أمثل��ة تباين االجور ب�ين الن�ساء والرجال كث�يرة ،فال�سيدة
ليل��ى الت��ي تعم��ل يف "اخلياط��ة" ب�أج��ر حت��ت احل��د الأدن��ى
للأج��ور ،ي�أخ��ذ الرجل �ضعف��ه يف ذات املهنة ،بحج��ة �أن هناك
�آالت ال ت�ستطيع املر�أة العمل عليها ،بينما الرجل ي�ستطيع.

اخلطيب� :أ�صحاب العمل ا�ستغالليون

اطلع��ت "احل��ال" على ق�ص��ة �صعب��ة بطلتها ام��ر�أة ا�ضطرت
للعمل � 12ساعة يوميًّا للح�صول على � 500شيقل ب�سبب وجود
"ت�شوهات" يف وجهها ،فلم يقبل �أحد �أن يوظفها ب�أكرث من هذا
الأجر.
ولال�ستف�سار عن اجلهات املعنية باملحافظة على حقوق املر�أة،
حاورنا رئي�سة احتاد جلان املر�أة الفل�سطينية ختام اخلطيب،
الت��ي قالت �إن هن��اك جلنة نقابية تتاب��ع العامالت واملوظفات،
و�إن قان��ون العم��ل ين�ص على الأجر املت�س��اوي يف العمل ،فمن
ناحية ن�ص ّية هو جي��د ،ولكن امل�شكلة تكمن يف ناحية التطبيق،
ف�أ�صحاب العمل ي�ستغلون ه��ذا الأمر وي�ضغطون على الن�ساء
للقب��ول ب�أجور قليلة .و�أ�ضاف��ت "�أن مهمة مراقبة احلد الأدنى
للأجور هي مهمة وزارة العمل والنقابات املختلفة ،لكن وزارة

العم��ل ت�شتكي من قلة عدد املفت�شني لديه��ا و�أنها ال متلك طاقة
لرتاق��ب كاف��ة املن�ش���آت ،بالإ�ضاف��ة �إىل دور النقاب��ات ،فه��ي
ت�ستطي��ع �أن تتدخل ومعظمها يتدخل بن��ا ًء على �شكاوى ولكن
معظم الن�ساء تخاف من تق��دمي ال�شكاوى للوزارة �أو للنقابات
ب�سبب تهديد �أرباب العمل لهن بالف�صل.

حماكم بال خ�صو�صية

و�أو�ضح��ت اخلطيب �أن املحاكم العمالي��ة هي "حماكم نظامية
عادية ال توج��د فيها خ�صو�صية للن�س��اء العامالت ،ويجب �أن
تك��ون هناك �سلط��ة ق�ضائية خا�صة للعم��ال ت�ستطيع �أن تدافع
عن حقوق العمال" .و�أ�شارت �إىل �أنه ال توجد �إح�صائيات دقيقة
للن�س��اء العامالت ،والن�سب��ة امل�سجلة بال�سج�لات الر�سمية يف
�س��وق العم��ل للن�س��اء ه��ي  ،%17ولك��ن هن��اك �أ�ضعافهن غري
م�سج�لات ،كالن�س��اء العام�لات يف الزراعة وريا���ض الأطفال،
وهناك م�شاكل كثرية تعاين منها الن�ساء العامالت �أب�سطها عدم
وج��ود مرافق �صحية ،و�ساعات العم��ل الطويلة ،وعدم وجود
ت�أمينات �صحية والعنف اللفظي وتدين الأجور وغريها.

ع�ساف :فروقات يف االمتيازات واحلوافز

كما �أك��دت مقررة اللجن��ة الوطنية لتوظي��ف الن�ساء رئي�سة
وح��دة الن��وع االجتماعي يف وزارة العمل �إمي��ان ع�ساف �أنه
�إىل جانب الفروقات الظاهرة يف الأجور بني الن�ساء والرجال،
فهناك فروقات خمفية تتمثل يف االمتيازات املمنوحة للرجال،
فه��ي ترتكز يف املنا�صب العليا ،التي ال ي�صح للمر�أة التواجد
به��ا ب�ش��كل كب�ير ،ب�سبب احت��كار الرج��ال له��ا ،وبالرغم من
وج��ود قانون اخلدم��ة املدنية للوظيف��ة يف القطاع احلكومي
ال��ذي يعطي الرات��ب للوظيف��ة نف�سها �سواء �أخذه��ا رجل �أو
ام��ر�أة� ،إال �أن هناك ًّ
خطا غري مرئي وهو التمييزات ال�ضمنية
الت��ي تعط��ى للرجل كاملنا�ص��ب التي يحتلها م��ن حني لآخر،
بينم��ا تظ��ل الن�س��اء قيد نف���س الدرج��ات الوظيفي��ة لفرتات
طويلة.
و�أ�ش��ارت ع�س��اف �إىل �أن هن��اك م�شكلة يف نوعي��ة التخ�ص�صات
الت��ي تتخ�ص���ص بها الن�س��اء ،فبالرغم م��ن �أن الإناث يف وقتنا
احلايل يتواجدن بكرثة يف اجلامعات الفل�سطينية وب�أعداد �أكرب

من الذكور ب�سبب ظهور توجه يدعم تعليم الن�ساء ،يف املجتمع
الفل�سطين��ي ،ولأن الرجال يتوجهون للخارج من �أجل الدرا�سة
�أك�ثر م��ن الن�س��اء؛ �إال �أن الن�س��اء يذه�بن لتخ�ص�ص��ات غ�ير
مطلوبة يف �سوق العمل ،ب�سبب تدخل الأهل واملجتمع يف املر�أة
ب�ش��كل كب�ير ،فيف�ضلون توجه املر�أة لقط��اع اخلدمات الذي ال
تتوف��ر فيه �أجور عالي��ة ،و�أ�ضافت ع�ساف :هن��اك �إح�صائيات
بين��ت �أن هناك �أكرث من  80مهنة ،ال وجود للن�ساء فيها ،وهذه
املهن نوعيتها ورواتبها �أف�ضل.
و�أك��دت ع�س��اف �أن اللجن��ة الوطني��ة �ستطل��ق م�شروعً ا ا�سمه
"املر�صد" لر�صد االنتهاكات التي تواجه املر�أة يف �سوق العمل،
لأن ه��ذه االنته��اكات حت��د من وجوده��ا ،فدورن��ا كم�ؤ�س�سات
داعم��ة للمر�أة لي�س خل��ق تواجد للن�ساء يف �س��وق العمل بقدر
توجيه الن�ساء لأماكن معينة يف هذه ال�سوق.

ويف نف���س ال�سي��اق ،قالت املحا�ض��رة يف معهد درا�س��ات املر�أة
يف جامع��ة بريزيت د .ن��داء �أبو عواد� ،إن هن��اك اختال ًفا عامليًّا
يف م�ست��وى الأج��ور بني الرج��ال والن�س��اء ،ولك��ن الفجوة يف
الأجور تختل��ف من دولة لأخرى ح�س��ب الو�ضع االقت�صادي،
وال�سيا�س��ي ،واالجتماع��ي ،ففي فل�سطني ،هن��اك فجوة كبرية
جدًّا يف الأجور �أقلها موجود عند الذين يعملون يف القطاع العام
"احلكومي" ،لكن مع ذلك ،هناك فجوة ب�سبب وجود املنافع
االجتماعية للرج��ل كعالوة الأطفال وعالوة الزوجة وغريها،
لكن يف القطاعات الأخ��رى كالقطاع اخلا�ص نالحظ �أن الفجوة
�أو�سع ،وميكن �أن ت�ص��ل لدرجة �أن ت�أخذ الن�ساء  %60من �أجر
الرجل فقط.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

������ش�����ذى ب��������������دوي� ..أول ن����ق����ي����ب ه����ن����د�����س����ي يف ال�������دف�������اع امل������دين
�شذى دجاين *
هي من��وذج نفخر به ،لي�س على م�ست��وى فل�سطني فح�سب ،بل
عل��ى م�ستوى الوطن العربي �أجمع ،وه��ي �أول مهند�سة برتبة
نقي��ب" .احلال" التقت �شذى ب��دوي ،احلا�صلة على ماج�ستري
يف هند�س��ة التخطيط الإقليمي واحل�ض��ري من جامعة النجاح
الوطني��ة ،وحاورته��ا ح��ول ال�سب��ق الن�س��وي ال��ذي �سجلت��ه
وال�سبق املهني �أي�ضا الذي يفوق جهود الكثريين.
تقول بدوي" :بداية ،كنت �أعتقد كالنا�س متاما �أن الدفاع املدين
جه��ة مدنية تابعة للبلديات وم��ا عملهم �سوى �إطفاء للحرائق،
و�شع��رت ببع���ض اخل��وف ،خا�صة م��ن نظرة املجتم��ع .لكني
وجدت يف نف�سي القدرة على حتدي اجلميع لأثبت نف�سي ودور
امل��ر�أة يف املجتم��ع ،و�أدركت حينه��ا �أن طبيعة عمل��ي �ستكون
�ضمن تخ�ص�صي".
وت�ضيف" :بعد التحاقي بالدفاع املدين عام  ،2009اكت�شفت �أنه
يحمل مفهومً��ا �أو�سع و�أ�شمل من الإطف��اء والإنقاذ ،بل ي�سعى
لتوف�ير احلماي��ة املدنية متا�شيًا م��ع مراحل الكارث��ة ،وكيفية
التعام��ل معها ،والعالج منها ،كاحلري��ق والزالزل واحلوادث
فعينت يف ق�س��م ال�سالمة
الطبيعي��ة .ومن هن��ا كانت البداي��ةُ ،
والوقاي��ة العامة ،الذي يعمل على حتقي��ق �إجراءات ال�سالمة
على املب��اين ،وب��د�أت �ضمن �سل�سل��ة من الفعالي��ات اخلارجية
كعق��د اجتماع��ات وبروتوك��والت م��ع وزارات وم�ؤ�س�س��ات،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة بامل�شاريع التي يتبناها الدفاع املدين.
وم��ن القي��ام مبهم��ات عادي��ة يف الدف��اع امل��دين ،انتقل��ت �شذى

للعم��ل يف تطوي��ر وتخطي��ط مهمات ه��ذا اجلهاز امله��م .تقول:
عينت رئي�سة لق�سم امل�شاري��ع الهند�سية يف الدفاع املدين ،الذي
ه��و جزء م��ن �إدارة التخطي��ط والتطوي��ر ،وعنده��ا �أ�صبحت
م�س�يرة لإدارة التخطي��ط والتطوير .ومن ب�ين امل�شاريع التي
عمل��ت عليها تلك التي تخت���ص مبفهوم النوع االجتماعي ،وهو
مفهوم جديد يركز على كيفية دمج املر�أة مع الرجل يف املجتمع
وب�شتى جم��االت وقطاعات العمل ،فهم��ا �أ�سا�سا جز�آن مكمالن
بع�ضهما لبع�ض.
ويف ع��ام  ،2012ت�أ�س�س��ت وح��دة النوع االجتماع��ي ،وهدفها
تقدمي اخلدمات لأف��راد املجتمع ب�أف�ضل جودة ،وتفوق الدفاع
امل��دين بهذا املجال ،خا�ص��ة بعد ت�شكيله لف��رق من املتطوعني،
ما يق��ارب  300متطوع من كل حمافظ��ات البلد ،وقد مت يف هذا
ا�سته��داف جميع فئ��ات املجتمع م��ع الرتكيز عل��ى الدمج بني
الذكر والأنثى.
وع��ن ح�سا�سي��ات امل��ر�أة القريب عمله��ا من الأجه��زة الأمنية
قالت بدوي :مل تكن هذه امل�شكلة الوحيدة التي واجهتها خالل
عملي ،بل وجدت �أن هناك ثغرة كبرية بني قوانني وت�شريعات
الدولة و�أداء بع�ض م�ؤ�س�ساتها ،فمن ال�ضروري دمج التخطيط
امل�ست��دام -ذاك ال��ذي ال يكون ب�شكل �آين ب��ل ينتقل من جيل اىل
جيل -مع احلد من الكوارث املحتملة.
ويف رحل��ة تطوير ذاتها ،كانت ر�سال��ة املاج�ستري التي جنحت
فيها �ش��ذى ،وعنوانه��ا (اجلوان��ب الت�شريعي��ة وامل�ؤ�س�ساتية

ك�أ�سا���س للتخطي��ط امل�ستدام للحد م��ن الك��وارث يف الأرا�ضي
الفل�سطيني��ة) ،وهي امل�ش��روع الأول يف املنطقة العربية ،الذي
ن�ص عل��ى �أهمية وجود هيئ��ات ومنتديات وطني��ة والتن�سيق
بني هذه الهيئات ومديرية وحدة النوع االجتماعي مع مديرية
التخطيط والتطوير ،للحد من خماطر الكوارث املحتملة.
�أم��ا ع��ن ال�صعوبات الت��ي واجهتها ك�أنثى ب�شكل ع��ام ،وكفتاة
تعم��ل يف الدف��اع املدين ب�شكل خا�ص ،قال��ت �شذى بدوي :كانت
ال�صعوبات �أوال بني ع��ادات املجتمع وتقاليده وبني ذاتي ،من
�أن��ا وماذا �أري��د� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كوين دخل��ت �ضمن �أول دفعة
فتي��ات للعمل يف الدفاع املدين ،فلم يكن الدفاع جمهزا ال�ستقبال
الفتي��ات ،فافتقرنا بداية لوجود منام��ات ودورات مياه وغرف
لتبدي��ل املالب�س ،عدا ع��ن �أن اللبا�س كان ذكوري��ا .لكن الدفاع
امل��دين يقوم الآن ببن��اء مراكز جديدة موزع��ة يف �شتى مناطق
البلد ،مراعية لهذه الأمور ومهي�أة ال�ستقبال الفتيات".
وت�ص��ل ن�سب��ة الفتي��ات يف الدف��اع امل��دين ما يق��ارب  ،%6وهي
�أعل��ى ن�سبة للفتي��ات يف جميع املراك��ز وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية
التابع��ة للدول��ة .وقد عمل��ن على تغ�ير نظ��ام الربوتوكوالت
وبع�ض ال�سيا�س��ات والإجراءات كالتفتي�ش واملتابعة ،وو�ضع
ا�سرتاتيجي��ات جدي��دة فيها مل�سات خا�صة م��ن النظامية .وقد
�أدرك اجلمي��ع التغي�يرات الت��ي ح�صل��ت بالدف��اع امل��دين بعد
دخولنا عليه ،و�أهمية وجود الفتيات يف هكذا قطاع.
وع��ن طموحاته��ا يف امل�ستقب��ل ،ت�ؤك��د ب��دوي� :س�أظ��ل �أنا�ضل

لت�ص��ل املر�أة والرجل للعدالة التي يطمح��ون �إليها ،و�س�أ�سعى
بكل جه��دي لتحقيق التكاملية والنموذجي��ة بالعمل ،وحتقيق
م�صاحل��ة ب�ين عملن��ا و�أ�سرن��ا ،وعل��ى �صعي��د الدف��اع املدين،
ف�س�أ�سع��ى لتطوي��ر مفهوم "الدف��اع املدين" لي�صب��ح "احلماية
املدني��ة" ،وي�صب��ح ثقافة عند جمي��ع �أفراد املجتم��ع ،وحينها
نعم��ل لفر�ض �شروط للأمان وال�سالمة لتكون فل�سطني بلدًا �آم ًنا
وم�ستق ًّرا ،و�صا ً
حلا للعي�ش واال�ستثمار.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ج��م��ال ال��ع��م��وا���س��ي..
خ�����دم�����ة ط��������وارئ
خ��ا���ص��ة ب��الأف��اع��ي يف
الأرا���ض��ي الفل�سطينية
فادي �شطارة *
العموا�سي ميار�س "هوايته" مبداعبة الأفاعي.
يخ��اف معظمن��ا م��ن الأفاعي ،ويبتع��د عنها ق��در الإمكان،
ويرجت��ف ج�سمن��ا مبج��رد ذك��ر ا�سمه��ا ،ولكن ل��كل قاعدة
�ش��واذ ،وم��ن �ش��ذ ع��ن القاع��دة ه��ذه امل��رة ه��و جم��ال
العموا�س��ي ،ال�شاب الذي يعي���ش يف بيتونيا غربي رام اهلل،
وال يبتع��د عن الأفاعي مطل ًقا ،بل يبحث عنها ويربيها قرب
منزله ،ويع�شقها ويعي�ش بينها.
تفج��رت موهبت��ه من��ذ ال�صغ��ر ،ولك��ن يف البداي��ة رف�ضت
عائلت��ه تربيت��ه للأفاع��ي خو ًف��ا علي��ه ،ف��كان مي�س��ك به��ا
ويدر�سه��ا جي��دًا ويتفح�صها ،ثم يع��اود �إط�لاق �سراحها،
ولك��ن مع مرور الزم��ن ،اعتاد عليه��ا ،وخ�ص�ص له��ا مكا ًنا
قرب منزله ،لتعي�ش فيه.
ب��د�أ العموا�س��ي تربي��ة الأفاعي من��ذ الت�سعيني��ات ،توقف
بعده��ا قلي�ل ًا ب�سب��ب الأو�ض��اع ال�سيا�سية يف تل��ك الفرتة،
ولك��ن ا�سم��ه انت�ش��ر ب�ش��دة م��ع �إط�لاق مواق��ع التوا�صل
االجتماع��ي ،خا�ص��ة في�سبوك ،الذي �ساه��م ب�شكل كبري يف
�شهرة العموا�سي ،وموقع يوتيوب الذي ميتلئ بفيديوهات
تخ�ص��ه ،ي�شرح فيها ع��ن �أنواع الأفاع��ي ،وي�صور بع�ضها
الآخ��ر طريق��ة ا�صطي��اده لالفاع��ي يف البي��وت والأماك��ن
العام��ة� ،أو حت��ى تروي�ض��ه لها .يق��ول جمال �إن��ه ي�شرتي
بع���ض الأنواع ع�بر الإنرتنت ،وهو ما يع��رف بالأ�صالت،

وتك��ون مرخ�ص��ة قانون ًّي��ا� ،أم��ا الأفاع��ي الفل�سطينية التي
مي�سكه��ا ف�لا يربيها ،بل يطل��ق �سراح غري ال�س��ام منها� ،أما
الأنواع ال�سامة ،فري�سله��ا للمختربات لإجراء الفحو�صات
والدرا�سات الالزمة.
ميتل��ك العموا�س��ي الي��وم ح��وايل ع�شرين �أفع��ى يف منزله،
أف��اع غري
ي�ص��ل ط��ول �أكربه��ا �إىل �ست��ة �أمت��ار ،وجميعها � ٍ
�سام��ة� ،أما بالن�سب��ة لغذائها ،فيقول جم��ال �إنه يعتمد على
الدجاج والفئ��ران والأرانب التي يربيها �أحيا ًنا ،وي�شرتيها
يف �أحيان �أخرى.
ومل يق��ف العموا�سي عن��د هذا احلد ،وقال ل��ـ "احلال" �إنه
ح��اول �إجراء بع���ض عمليات التكاثر بينه��ا ،وجنح بالفعل
م��ن املحاولة الثانية ،فزاوج بني �أ�صالت كان ا�شرتاها عرب
الإنرتنت ،وا�ستطاع �أن يح�صل منها على بع�ض الفراخ.
وبع��د �شهرت��ه التي ناله��ا يف فل�سطني� ،أطل��ق البع�ض عليه
لق��ب "طوارئ الأفاعي" ،فجمال ال ي�تردد �أبدًا بالذهاب �إىل
�أي من��زل وجد به �أفعى ،لي�ساع��د املواطنني على التخل�ص
منها متى وج��دت ،ويف حالة وجود �إ�صابة من لدغة �أفعى،
يتج��ه العموا�سي ف��و ًرا �إىل امل�ست�شفى حتى و�إن كان خارج
ح��دود رام اهلل ،لريى الأفع��ى وي�ساعد الأطباء على �إعطاء
امل�ص��ل املنا�سب ،لأنه ي�ستطيع التمييز بني الأفاعي ال�سامة

وغ�ير ال�سامة ،وه��ذا ما يعجز عن��ه معظم الأطب��اء ،وهو
يقوم به��ذه اخلدمة مل�ساعدة املواطن�ين ،وال يقبل �أي �أجر
مقابل ذلك.
و�أعط��ى العموا�سي بع���ض الدورات لرج��ال الدفاع املدين،
ليعلمه��م كيفي��ة التعام��ل م��ع الأفاع��ي و�إم�ساكه��ا بال�شكل
ال�صحي��ح .و�ألق��ى ع��دة ن��دوات وحما�ض��رات يف ع��دد من
املدار���س واجلامع��ات الفل�سطيني��ة .ولك��ن جم��ال �أكد �أن
الن��دوات واملحا�ضرات والدرا�سات ل��ن تكفي �إذا مل تقرتن
باملمار�س��ة الفعلي��ة يف التعامل مع الأفاع��ي ،وهذا ما يفتقر
�إليه رجال الدفاع املدين.
�أم��ا ع��ن انت�ش��ار الأفاع��ي يف فل�سط�ين ،فيق��ول العموا�سي
�إن الأفع��ى الرقط��اء �أو م��ا ت�سم��ى �أفعى فل�سط�ين هي من
�أك�ثر الأفاعي ال�سامة انت�شا ًرا ،بحي��ث تتواجد يف كل املدن
والق��رى الفل�سطيني��ة تقري ًب��ا ،وهذه الأفع��ى لدغت حوايل
�شخ�ص��ا منذ بداية العام احل��ايل ،دون ت�سجيل �أي
�سبع�ين
ً
حالة وفاة.
وك�شف العموا�سي عن ال�صعوبات التي تواجه امل�ست�شفيات
باحل�صول على امل�صل امل�ضاد للأفاعي ال�سامة ،خا�صة �أنه
ال ي�صن��ع بكل الدول ،وت�صنيع��ه ي�ستغرق عدة �أ�شهر ،هذا
عدا عن تكلفته املرتفعة جدًّا ،ولهذا ،ي�صعب توفره يف كافة

امل�ست�شفيات طوال العام.
و�أثن��اء املقابلة ،قاطعتنا مكاملة للعموا�سي جاءه فيها خرب
مقتل �إحدى االفاعي التي وجدت يف �أحد املنازل ،وبعد عدة
�أ�سئل��ة عن الل��ون وال�شكل والط��ول وال�سمك ،تعرف جمال
عل��ى نوعها ،وقال �أنه��ا لي�ست �سامة �إطال ًقا .ودعا جمال �إىل
احلف��اظ على الأفاعي ،وعدم قتلها ب���أي حال من الأحوال،
وذل��ك لأهميته��ا الكب�يرة باحلفاظ عل��ى الت��وازن البيئي،
بقتله��ا للعدي��د م��ن احل�ش��رات والزواحف ال�ض��ارة ،مثل
العق��ارب ال�سام��ة ،هذا بالإ�ضافة لقت��ل بع�ض الأفاعي غري
ال�سامة لأنواع �أخرى �سامة وت�شكل خط ًرا على الإن�سان.
�يرا ،ن�صح جم��ال املواطن�ين باالبتعاد ع��ن الأفاعي،
و�أخ ً
وعدم حماولة الإم�ساك بها يف حالة ت�سللها �إىل �أحد املنازل،
واالت�صال فو ًرا بالدفاع املدين� ،أو ب�أي خبري للأفاعي ،لأنهم
الوحي��دون القادرون عل��ى التعامل معها بال�ش��كل ال�سليم،
ويف حال��ة لدغة الأفعى ،يقول جمال �إن كل ما على الإن�سان
فعله هو و�ضع املاء البارد على مكان اللدغة ،وعدم حتريك
اجل�سم قدر امل�ستط��اع ،واالجتاه فو ًرا لأقرب م�ست�شفى �أو
مركز �صحي.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

نهيل ع��دن��ان :م��ن مهند�سة م��دن��ي��ة �إىل م�صممة جم��وه��رات م��غ��رم��ة ب��اخل��ط العربي
انت�صار �سليمان
يف متجر �صغري لبيع الهدايا التذكارية امل�صنوعة من الف�ضة
و�س��ط مدين��ة رام اهلل ،تلب��ي نهي��ل طلب��ات زبائنه��ا الذي��ن
يح�ض��رون ل�ش��راء الهداي��ا التذكارية من الف�ض��ة كاخلوامت
والقالئد وغريها .جتل�س على كر�سيها يف زاوية داخل حملها
مت�سك �صفيحة الف�ضة بيد ،فيما مت�سك باليد الأخرى من�شا ًرا
خم�ص�صا للر�سم على الف�ضة .تفرغ حروف الكلمة املطبوعة
ً
عل��ى �صفيحة الف�ضة وتقطعها بهدوء يف عمل فني يحتاج �إىل
الكث�ير من الرتكيز والدقة ،متهي��دًا لي�صبح هذا اجلزء كلمة
تعلق على ال�صدور �أو تلب�س يف الأيادي وتزين الأعناق.
الالف��ت يف حكاية عبري �أنه��ا خريجة هند�س��ة مدنية ،ولكنها
اجته��ت لهذا املج��ال على اعتبار �أنه مهن��ة الأ�سرة ،وفرغت
نف�سها لتنتج جماليات لي�ست بعيدة عن هند�سة املعمار الذي
تراه �أحيانا معما ًرا بيولوج ًّيا ولي�س �إ�سمنت ًّيا فقط.
"احل��ال" ذهب��ت �إىل نهيل يف حملها ال�صغري ،و�أجرت معها
املقابل��ة التالية ،لتعرف �أكرث عن هند�س��ة الف�ضة وحتويلها
�إىل جماليات من نوع �آخر.
• كيف كانت بداية انخراطك يف العمل يف جمال املجوهرات؟
�أنا �أنحدر من عائلة تعمل يف جمال �صناعة الف�ضة والتجارة،
لكنن��ي كنت الأك�ثر �إبداعً ا يف هذا املج��ال ،كانت بداية عملي
يف جم��ال املجوه��رات كبي��ع وت�سوي��ق �أ�شي��اء ب�سيط��ة ،ثم
انخرطت يف هذا املجال ب�شكل �أكرب� ،إىل �أن و�صلت �إىل مرحلة
الت�صمي��م ،ف�أنا �أطم��ح �إىل �إنت��اج ت�صاميم خا�ص��ة بي �أ�ضع
توقيعي عليها.

• ه��ل هن��اك عالقة بني درا�ست��ك الهند�سة وجمال عملك يف
املجوهرات؟
درا�ست��ي لي�ست لها عالقة �أبدًا يف جم��ال عملي باملجوهرات،
وق��د بد�أت درا�ستي يف الهند�س��ة املدنية فح�صلت على درجة
البكالوريو�س من جامعة بريزيت ثم ح�صلت على دبلوم لغة
�إجنليزية م��ن كلية العلوم الرتبوية ،و�أطمح للح�صول على
�شهادة م�صممة جموهرات من كلية فل�سطينية.
• هل ترين �أن هناك �إقبا ًال على �شراء الف�ضة؟
الف�ض��ة �أق��رب �إىل ال�شب��اب لأنه��ا تت��واءم م��ع امليزاني��ة
املتوا�ضعة ،فلي�س جميع ال�شباب واملواطنني لديهم ميزانية
ل�ش��راء قطع��ة من الذه��ب ،ل��ذا يتوج��ه املواط��ن �إىل �شراء
قطع��ة من الف�ضة تتمتع بنف�س �إح�سا�س قطعة الذهب ونف�س
ً
ملحوظا على
اجلمالية ،لكن بتكلفة �أق��ل ،ونحن ن�شهد �إقبا ًال
�ش��راء الف�ضة يف ظل ارتفاع �أ�سع��ار الذهب ب�شكل �أ�صبح من
ال�صعب فيه �شرا�ؤه ،ب�سبب الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة،
كم��ا �أن املواطن�ين يقبل��ون عل��ى �ش��راء م��ا ي�سم��ى الذهب
الرو�سي ً
عو�ضا عن الذهب الأ�صلي.
• هل حتتاجني لوقت طويل لإجناز ت�صميم ما يف ظل �أنك
تعملني بائعة يف املحل وم�صممة يف ذات الوقت؟
�أغلب القطع ت�ستغرق يو ًم��ا �أو �أقل من يوم لت�صبح جاهزة،
لك��ن يف بع���ض الأحيان هناك قط��ع �أ�شعر بها و�أن��ا �أ�صممها،
فه��ذه القط��ع ت�أخذ وق ًت��ا �أط��ول يف الت�صميم ،و�أ�شع��ر �أنني
بحاج��ة �إىل ي��وم �إ�ض��ايف لإجنازه��ا ،فيك��ون �إح�سا�سي بهذه

القط��ع كب�يرًا لدرجة �أنني �أن��وي االحتف��اظ بالقطعة وعدم
بيعه��ا �أو و�ضعها يف زاوية من زواي��ا املحل ،لكنني �أ�صطدم
بطلبات الزبائن ف�أ�ضطر لبيعها ،والذي يتحكم باملدة الزمنية
لت�صمي��م قطعة هو �إح�سا�سي بالقطعة التي بني يدي ،ووقت
الف��راغ بعيدًا عن زيارات الزبائ��ن للمحل ل�شراء حاجياتهم،
فعندما �أعمل على ت�صميم قطعة ما� ،أتفاعل معها ب�شكل عال.
• كيف تطور نهيل موهبتها كم�صممة ف�ضة؟
�إىل جانب مهنتي الأ�سا�سية ،وهي العمل كبائعة وم�صممة يف
حم��ل لبيع قط��ع الف�ضة ،ف�أنا �أدر�س اخل��ط العربي و�أتدرب
عل��ى كتابت��ه ،لأين �أرى يف تعل��م اخل��ط العرب��ي زي��ادة يف
أ�سا�س��ا عل��ى الكتابة
�إبداع��ي وتطوي��ر �أدائ��ي ال��ذي يق��وم � ً
باخل��ط العرب��ي ،خا�ص��ة اخل��ط الك��ويف للأ�شخا���ص الذين
يرغبون بحف��ر �أ�سمائهم �أو حروفهم على الف�ضة ،و�أ�شعر �أن
اخلط الذي الم�س �شخ�صيتي ه��و اخلط العربي والزخارف
الرتاثي��ة والإ�سالمي��ة ،و�أ�شع��ر �أنن��ي �أبدع يف ه��ذا املجال،
ويف نف���س الوق��ت �أ�ستطي��ع �أن �أمتا�شى مع رغب��ات وطلبات
الزبائن لأقدم القطعة ح�سب رغبة وطلب الزبون ،لكن الذي
مي���س داخلي هو الكتابة التي له��ا عالقة بالزخارف الرتاثية
والإ�سالمية.
• مباذا حتلم و�إىل ماذا تطمح نهيل يف امل�ستقبل؟
م��ن حقي وح��ق �أي فت��اة فل�سطيني��ة ترغب بتعل��م ت�صميم
املجوه��رات �أن تك��ون هن��اك �أكادميي��ة مرخ�ص��ة خا�ص��ة
بت�صمي��م املجوهرات ،حتى �أمتكن من احل�صول على �شهادة

نهيل ..من هند�سة البناء �إىل هند�سة الف�ضة.
تنمي موهبتي لأ�صل بها �إىل طموحي وهو �أن �أ�صبح م�صممة
عاملي��ة ،و�أمتن��ى �أن ي�ص��ل اخل��ط العرب��ي �إىل العاملية ،فهو
يالم���س جمي��ع �شخ�صي��ات الزبائن وي�ؤثر عل��ى �أي �شخ�ص
حت��ى و�إن كان ه��ذا ال�شخ���ص غري عرب��ي وال يفه��م الكتابة
العربي��ة ،و�أطمح �إىل �إنتاج ت�صامي��م خا�صة ومميزة لأرقى
به��ا �إىل العاملية و�أ�صب��ح واحدة من الفتي��ات املميزات على
امل�ستوى العربي.
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م��رك��ز االحت�����اد ال���ل���وث���ري ..ال���ت���دري���ب يف
���س��وق ال��ع��م��ل ول��ي�����س ع��ل��ى م��ق��ع��د ال��درا���س��ة

قوارب املوت
عي�سى عبد احلفيظ

				
يو�سف �شاليان

حممود العداربة

يارا �شاهني *
ينق��ل مرك��ز التدري��ب املهن��ي لالحت��اد اللوث��ري التعلي��م
التقن��ي من غرفة ال�صف �إىل ال�س��وق مبا�شرة ،بطريقة رائدة
ومب�شرة ،ليك��ون التدريب املبا�شر يف املي��دان م�ؤه ًال ومطل ًقا
لطاقة الطالب �أكرث من نظريات امل�ساقات التدري�سية.
"احل��ال" ت�سل��ط ال�ض��وء يف ه��ذا التقري��ر عل��ى فك��رة
جنح به��ا االحتاد اللوث��ري يف تثبيت التعلي��م بالتدريب.
وحت��اور نائ��ب مدي��ر املرك��ز حمم��ود عدارب��ة ال��ذي
�أو�ض��ح �أن��ه كان للربنام��ج يف املركز عدة نق�لات نوعية؛
فف��ي البداية قبل �سن��وات كان يعتمد ب�ش��كل �أ�سا�سي على
الدرا�سة املطلوبة بال�سوق واحتياجات البلد ،ولكنه تطور
�إىل التدري��ب والتدري�س يف �سوق العم��ل ولي�س على مقعد
درا�سي.
ويقول عداربة �إن ما �ساعد املركز يف امل�ضي قد ًما يف التطوير
عدم اخل�ضوع احلريف للمركز لنظام وزارة الرتبية والتعليم
املتمثل بنظام املدر�س��ة ال�صناعية املوجودة اليوم بال�ضفة
واملعتم��دة عل��ى �شه��ادة الثانوي��ة العام��ة (التوجيه��ي)
ال�صناع��ي ،لذلك ،ا�ستحدث املركز نظا ًم��ا جديدًا ال ي�شرتط
فيه �أن تكون م��ع الطالب �شهادة الثانوية العامة ،وي�ستقبل
طال ًب��ا م��ن ال�ص��ف العا�ش��ر حي��ث يت��م �إعطا�ؤه��م �سنت�ين
مكثفت�ين ،ويرك��ز املرك��ز فيها ب�ش��كل �أ�سا�سي عل��ى التعليم
العملي بن�سبة  ،%75وعلى التعليم النظري  ،%25مبي ًنا �أن
ريا من املناهج التي ي�ستخدمها املدربون يف املركز هي من
كث ً
�إع��داد املركز ،حيث تت��م الإ�ضافة على ه��ذه املناهج دوريا

بحيث تتطاب��ق مع املهن املوجودة يف ال�س��وق واحتياجات
وم�ستجدات هذه ال�سوق.
وي�ؤه��ل املركز الطالب لالندماج والتوظيف مبا�شرة يف �سوق
العمل بعد االنتهاء من املرحلة التعليمية ،وذلك لعدة �أ�سباب
ذكره��ا عداربة ،ومنه��ا" :برامج �إ�ضافي��ة ت�ساعد اخلريجني
عل��ى االندم��اج يف املهن��ة ،وبع��د ذل��ك تق��وم وح��دة خا�صة
ب�ش��كل �سنوي برب��ط اخلريجني ب�س��وق العم��ل ،والإ�شراف
على تدريبهم اخلارج��ي يف ال�سوق ،حيث �إن �أ�صحاب العمل
�أنف�سهم ي�أتون كمجموعات وتتم ا�ست�شارتهم يف نظام التعليم
وامل��واد املمك��ن �إ�ضافتها مل�ساع��دة الطالب يف دخ��ول العمل
ب�شكل �أ�سرع ،ويكون م�ستواه منا�سبًا مع الزمالء يف ال�سوق".
وي�ضي��ف عدارب��ة" :كما �أنه يتم �أخ��ذ �آراء حوايل  140طالبًا
يف �س��وق العم��ل ،لتطوي��ر الربام��ج التدريبي��ة ،بن��اء عل��ى
املالحظ��ات التي ي�سمعها الط�لاب من املهنيني واملحرتفني يف
ال�سوق".
وقال مدير الق�سم الداخلي يف املركز املهند�س يو�سف �شاليان،
ل��ـ "احلال"" :رغ��م جناحات املركز التدريبي��ة� ،إال �أنه يعاين
من معيقات �أهمها جدار الف�صل العن�صري والعزل اجلغرايف
للم��دن الفل�سطينية عن القد�س ،حيث يقع املركز يف بلدة بيت
حنين��ا ،وطل��ب اجلان��ب الإ�سرائيل��ي ح�ص��ول الطلب��ة على
ت�صاريح لدخول املرك��ز ،حيث �أ�صبح ال ي�سمح للطالب فوق
�سن  18عا ًما من ال�ضفة بو�صول املركز".
وي�ضي��ف �شاليان" :توجد م�شكلة مهم��ة �أي�ضا وهي �أن جزءًا

كب�يرًا من خريجي هذا املركز يلج���أون للعمل يف �سوق العمل
اال�سرائيلي��ة ،وه��ذا ي�ضعف الأيدي العامل��ة يف �سوق العمل
الفل�سطيني��ة .كم��ا �أن ثم��ة م�شكل��ة جمتمعي��ة تواج��ه مركز
التدريب املهن��ي وهي الوعي مبو�ضوع التعليم املهني ،حيث
هن��اك مفهوم مغلوط له��ذا النوع من التعلي��م ،ويتم التعامل
معه على �أنه للطالب غري الناجحني �أكادمي ًّيا".
يذك��ر �أن مرك��ز التدريب املهني لالحتاد اللوث��ري ،الذي يقع
يف بل��دة بي��ت حنين��ا ،ت�أ�س���س ع��ام  1949مل���ؤازرة ال�شعب
الفل�سطيني وتق��دمي الدعم احليات��ي واالجتماعي والإن�ساين
له ،من خالل تقدمي برام��ج تدريب معينة لل�شباب وال�شابات
م��ن كافة املناط��ق اجلغرافية واملحافظات� ،س��واء من املدن
�أو الق��رى �أو املخيمات ،ومل يعتمد ه��ذا املركز على الربامج
التقليدية الت��ي تتبعها وزارة الرتبي��ة والتعليم ،حيث يتبع
املرك��ز نظام (التدريب من خ�لال ال�سوق) وهو �سنتان؛ �سنة
يك��ون الطال��ب ب�شكل كام��ل يف املرك��ز يتلقى امل��واد املهنية،
وال�سن��ة الثانية يك��ون الطالب � 4أيام يف ال�س��وق �أي يف مكان
تدريب��ه ويو ًم��ا واح��دًا فق��ط يف املرك��ز ،وهذا ي�برر الن�سب
العالي��ة للت�شغيل ،حي��ث �إن جزءًا كبريًا م��ن الذين يتدربون
يتوظفون �أثن��اء التدريب .وي�ضم املرك��ز �سك ًنا داخل ًّيا يخدم
الطالب املقيمني يف �أماكن بعيدة ،ويخرج املركز �سنو ًّيا قرابة
 140طالبًا.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تتمة املن�شور يف ال�صفحة الأوىل
� اّإل �أنّ الأم��ر تفاق��م داخل ًّي��ا عندم��ا ن�ش��رت �صح��ف عربية
وعربي��ة تقارير ح��ول �ضلوع �ش��ركات فل�سطينية ،يف تنفيذ
ريا
املخطط��ات الهيكلية ل�ل�إدارة املدني��ة يف املنطقة ،حت�ض ً
لعملي��ة التهجري الق�سر ّية التي �سيتعر���ض لها �آالف البدو،
ما رف��ع �أ�سئلة وعالمات ا�ستفهام �أكرب ح��ول هذا امل�شروع
ودور احلكوم��ة الفل�سطيني��ة يف الرقابة على هذه ال�شركات
والت�صدي لها يف حال عجزها عن �إيقاف املخطط اال�ستيطاين
�أو جمابهته.
وح��ول ه��ذا املو�ض��وع� ،أدان م�س���ؤول مل��ف اجل��دار
واال�ستيطان يف ال�سلط��ة الوطنية ،زياد �أبو عني ،ال�شركات
الفل�سطيني��ة التي تعاونت م��ع الإدارة املدني��ة ،م�ؤكدًا �أن
ال�سلط��ة لن تقف مكتوفة الأيدي .وق��ال �إنه مت احلديث مع
هذه ال�شركات لوقف تعاونها يف تنفيذ املخطط فو ًرا.
و�أ�ض��اف" :االجتماع��ات املكثف��ة حول املو�ض��وع ما زالت
قائم��ة ،نح��ن نعمل يدًا بي��د مع املنظم��ات الدولي��ة كالأمم
املتح��دة واالحت��اد الأوروب��ي بالإ�ضاف��ة �إىل ال�سلط��ة
الوطني��ة ،للت�صدي له��ذا امل�شروع ورف���ض التعاطي معه،
و�أ�ؤكد �أن البدو باقون ،و�سنوفر لهم كافة اخلدمات الالزمة
لتعزيز �صمودهم".
وح��ول خمط��ط تهجر البدو ،ق��ال من�سق اللجن��ة ال�شعبية

ملقاوم��ة اجل��دار واال�ستيطان جم��ال جمع��ة� ،إنّ ثمة خطة
لإط�لاق حملة مناه�ض��ة للم�شروع ،كما ح��دث مع خمطط
برافر يف النقب املحتل.
و�أ�ض��اف" :هذا التهجري والتطهري العرقي لي�س بغريب عن
دول��ة االحتالل ،هن��اك ن ّية لتغيري منظوم��ة البنى التحتية
كامل�� ًة� ،ضحيته��ا جمتم��ع الب��دو ،ول��ن نق��ف عاجزين عن
املواجهة".
م��ن جهته ،ق��ال رئي�س جلنة الدفاع ع��ن �أرا�ضي �أبو دي�س،
ب�س��ام بحر �إ ّنه لي���س من املمكن تق��دمي التما�س يف
املحام��ي ّ
الوقت احلايل ،النتظار ر ّد جلنة االعرتا�ضات يف م�ستوطنة
"بي��ت �إيل" � ،اّإل �أنّ االجتماعات مع احلكومة الفل�سطينية
وامل�ؤ�س�س��ات الدول ّي��ة جتري على قدم و�س��اق لبحث خطة
ت�ص��دي وا�ضحة ت�ضمن للبدو البقاء يف �أرا�ضيهم من جهة،
وحتمي حقوق �أ�صحاب الأرا�ضي املنوي ترحيلهم �إليها يف
�أريحا من جهة �أخرى.
وعلى ال�صعي��د الدويل ،ن�شرت رابط��ة وكاالت التنم ّية
الدول ّي��ة �إح�صائي��ات جمعه��ا مكت��ب الأمم املتح��دة
لتن�سي��ق ال�ش���ؤون الإن�سانية ،تفيد ب��� ّأن عمليات الهدم
الق�س��ري الت��ي مت��ت يف الأ�شه��ر الثماني��ة
والتهج�ير ّ
الأخ�يرة �أعلى بخم���س مرات من ال�سن�ين املا�ضية� ،إذ

هدم االحتالل �أكرث من  ١٥٦م�سك ًنا بدو ًّيا من �آذار حتى
�آب املا�ضي.
ويقول مفو���ض الأونروا لت�شغيل الالجئ�ين و�إغاثتهم بيري
كراهين��ول ،يف بيان للمنظمة� ،إنّ ّ
خط��ة النقل الق�سر ّية هذه
تنته��ك القان��ون ال��دويل وتفتح املج��ال لبن��اء امل�ستوطنات
وتو�سيعه��ا عل��ى ح�س��اب الن�سيج االجتماع��ي البدوي ،ما
ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة ،مطال ًبا احلكومة الفل�سطينية
بالتحرك ال�سريع.
ق�سري��ة تتما�ش��ى وتع ّم��ق
خمطط��اتٌ
ُ
وم�شاري��ع تهج�ير ّ
وتو�سع��ه يف الأرا�ض��ي املحتل��ة،
امل�ش��روع اال�ستيط��اين
ّ
وكان �ضحيته��ا يف الأم�س بدو النق��ب ،بعد جتميد خمطط
براف��ر وع��دم �إيقاف��ه؛ والي��وم بدو �ش��رق القد���س ،وبدو
منطق��ة �أخرى غدًا� ،إذ مل تعد الق�ضية �إن�سانية �أو حقوقية
ٌ
وق��ف لتكاثر و�صمود ال�شع��ب الفل�سطيني يف
فح�س��ب ،بل
�أر�ضه املتمثل بالبادية و�سكانها البدو الذين يرون الأر�ض
م�شاعً ا له��م ،فنحن �إزاء برافر جديد بل��ون ونكهة مغايرة
عل��ى الأبواب ،والباب مفتوح على م�صراعيه ملقاومة هذا
املخطط.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

م��ا زالت �أع��داد ال�ضحايا الذين ابتلعه��م البحر يف املياه
الدولي��ة قبالة �سواحل مالط��ا �أو �إيطاليا جمهولة .كل ما
عرفناه �أن عدد الناج�ين ال يتجاوز عدد �أ�صابع اليدين،
علمً��ا �أن ع��دد ال��ركاب كان ب�ين ثالثمئ��ة �إىل �أربعمئ��ة،
معظمه��م من العائالت� ،أي �أن هناك �أ�س ًرا ذهبت بالكامل
�إىل قاع البحر ،وحتى الآن ،مل يعرث على جثثهم.
م�أ�س��اة جدي��دة ت�ض��اف �إىل م�آ�س��ي غ��زة بع��د العدوان
الأخري .يذهب البع�ض �إىل م�صر ،ويت�سلل البع�ض الآخر
عرب ما تبقى من الأنفاق هربًا من �شظف العي�ش وق�سوة
احلياة يف قطاع غزة املنكوب ،بعد �أن �ضاقت بهم الدنيا
وحتول��ت البي��وت �إىل �أك��وام حج��ارة وانعدمت فر�ص
العمل حتى و�صلت البطالة ح�سب �آخر االح�صاءات �إىل
 .% 48يق��ال �إن قبطان املرك��ب الغارق وطاقمه غادروه
�إىل �سفينة �أخرى ،فيما كان املركب يغرق ،وهم ينظرون
�إىل ال��ركاب امل�ساكني يت�شبتون بالأخ�شاب الطافية حتى
ابتلعهم قاع البحر.
القبط��ان وع�صابت��ه الذي��ن قب�ض��وا م��ن كل راك��ب م��ا
ب�ين  3500- 2500دوالر �أمريك��ي ،ه��م جت��ار امل��وت
احلقيقي��ون ،وال تق��ل جرميته��م ع��ن جرمي��ة االحتالل
عندم��ا دمر غزة ،ه��م الوج��ه الآخر لالحت�لال .كل ذلك
جرى دون علم �سفارة فل�سطني بالقاهرة ،ودون علم �أي
طرف من الأطراف الر�سمية الفل�سطينية.
ق��وارب امل��وت تلك ،الت��ي تعم��ل ب�إمرة ع�صاب��ات دون
وازع �أو �ضم�ير لي�س��ت بدعة جديدة .ه��ي جديدة فقط
عل��ى فل�سطني وعلى �س��كان القطاع حتدي��دًا .فقد بد�أت
تلك الرح�لات امل�شو�ؤمة منذ �سن�ين حاملة الأفارقة من
البل��دان الت��ي ال تنعم بالأم��ن� ،أو البل��دان الأ�شد فق ًرا.
ويف كل م��رة ،كن��ا ن�سمع غرق ق��ارب �أو ا�صطدام قارب
ب�صخ��رة �أو ب�سفينة م��ارة ،عندما كان��ت تنطلق قوافل
املوت تلك من �شواطئ املغرب �أو موريتانيا.
فمن يتحمل م�س�ؤولية ما حدث؟
�س���ؤال �صعب وحم��رج للبع���ض ،لأننا ل��و افرت�ضنا �أن
كل م��ا حدث ويحدث ويبدو �أن��ه �سيحدث مرات �أخرى،
خط�أ الركاب الذين ي�ضعون م�صريهم وم�صري عائالتهم
يف �أي��دي من ال يعرفونهم ،وه��ذا �صحيح ،ولكن باملقابل
مل��اذا يغامرون �إىل حد التهلك��ة؟ �أال نتحمل نحن جميعًا،
نظامً��ا و�شعبً��ا وم�ؤ�س�س��ات بع�ض امل�س�ؤولي��ة حينما ال
ن�ستطيع ت�أمني حياة كرمية يف �أب�سط مقوماتها للنا�س؟
�ألي���س علينا جميعًا �أن نعمق فك��رة االنتماء الوطني �إىل
احلد الذي ي�شد من �أزر املواطن ليتحمل �شظف العي�ش؟
هن��اك مث��ل �شعبي يق��ول�" :شو اللي ج�برك على املر؟"
وي�أتي اجلواب مبا�ش��رة " :اللي �أم ّر منه"� .صحيح �أننا
ال ن�ستطي��ع ت�أم�ين بيت وحياة كرمية ل��كل ه�ؤالء الذين
دفعوا ثم��ن �صمودهم ،ولكننا ن�ستطي��ع فعل الكثري لهم
بالتكاتف والتعا�ضد ،وقبل كل ذلك بالعدل.
ت�أت��ي امل�ساع��دات من ال��دول فيهيم��ن عليه��ا املتنفذون
وتك��ون من ن�صي��ب الأ�صدق��اء والأزالم والأقارب وهم
املتخمون ،فيما يبقى ذوو احلاجة والذين انقطعت بهم
ال�سبل حتت ال�سماء والطارق؟
�ألي���س يف ه��ذا �سبب وجيه للهروب م��ن الوطن �إىل حيث
�ألقت؟ حتى لو �ضحى املواطن الغزي بخامت زواجه من
�أجل دفع �أجرة ركوب البحر يف قوارب املوت؟
هل باتت �أمواج املحيط �أكرث دف ًئا من ح�ضن الوطن ؟
الوط��ن لي���س قطع��ة �أر���ض وح�س��ب .الوط��ن كرام��ة
�إن�ساني��ة قبل كل �شيء .وحي��ث تتوفر الكرامة للإن�سان،
فذل��ك هو وطنه� .أما على �صعي��د تر�سيخ االنتماء ،فكله
لن يجدي فتي�ل ًا �إذا مل تتوفر الكرامة للمواطن ،وكرامة
املواطن هي العدل وامل�ساواة.
رحم اهلل �شهداءنا الذي��ن ق�ضوا حتت الأنقا�ض ،والذين
ابتلعهم البحر ،ويا ليته كان بحر غزة.
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ال����ف����ارع����ة ..ح��ي�ن ي�صري"امل�سلخ"

ف�������ض���اء ل��ل�����ش��ب��اب!
ً

�ساحة ال�شبح والزنازين يف مركز
الفارعة� ..أيام كان �سج ًنا.

عبد البا�سط خلف
�أع��اد الأربعين��ي زياد حافظ خلي��ل متثيل م�شاه��د اعتقاله يف �سجن
الفارع��ة قبل  20عامًا ،فدخ��ل غرفة الأمانات ،ثم رف��ع بطاقة ت�شري
�إىل رق��م اعتقاله ( )348يف املكان نف�س��ه الذي التقطت فيه له �صورة
مبالب���س االعتق��ال ،ووا�ص��ل طريق��ه �إىل عي��ادة الطبي��ب ،فوقف يف
الدائرة ذاتها املر�سومة على الأر�ض ،وم�ضى قا�صدًا �ساحة ال�شبح،
وع�� ّرج عل��ى غ��رف املحقق�ين والزنازي��ن (الإك�س��ات) ،وبحث عن
زنزان��ة رق��م ( )4التي �أم�ضى فيه��ا �أربعة �أ�سابيع �س��وداء ،وجل�س
عل��ى املقع��د الإ�سمنت��ي املكع��ب ،فيما و�ض��ع يدي��ه وراء ظهره من
تلق��اء نف�سه ،و�أخ��ذ ي�سرد تفا�صي��ل التعذيب والتحقي��ق والتجربة
االعتقالية ،و�أق�ساها ربط اليدين �إىل اخللف بحلقة معدنية ،والعي�ش
مع وعاء �أ�سود (الكردل) برائحة كريهة ،يق�ضي فيه الأ�سري حاجته.

�أ�سري فموظف

يقول :التحدي �أن تقفز عن كل هذه الذكريات القا�سية ،وتعمل موظفاً
يف ال�سجن ذاته الذي حتول �إىل مركز ريا�ضي ولإعداد القادة ال�شباب،
فعلي��ك �أن تتنا�س��ى ،ومتر عن غرف املحقق�ين ،وتتجول بني الغرف،
وت�شاه��د قاعة املحكمة ،و�ساحات ال�شب��ح ،والعيادة .ويتابع :بد�أت
بالعم��ل يف مركز ال�شهيد �صالح خلف منذ �سنوات ،و�سبق �أن �أم�ضيت

في��ه فرتات اعتقال امتدت �أربع م��رات ،وحتى اليوم �أحتفظ مب�شاهد
م�ؤملة عن املكان الذي كان يُعرف با�سم "امل�سلخ".

تاريخ

تق��ول م�س�ؤولة الإعالم والعالقات العام��ة باملركز جنود دراغمة:
ت�أ�س���س هذا امل��كان عام  ،1942واتخذته بريطاني��ا مق ًّرا ع�سكريًّا،
ث��م انتق��ل �إىل اجلي���ش الأردين حت��ى ع��ام  ،1967و�سيط��ر علي��ه
االحت�لال الإ�سرائيل��ي وحول��ه �إىل �سج��ن حتى ع��ام  ،1994حني
حتول �إىل مركز لإعداد القادة ال�شباب مببادرة من وزارة ال�شباب
والريا�ضة التي حتولت م�ؤخ ًرا �إىل جمل�س �أعلى.
ووف��ق دراغمة ،ف���إن امل��كان الذي حت��ول �إىل مركز اعتق��ال عُ رف
بق�س��وة �أ�ساليب التعذيب فيه ،ميتد على م�ساحة  55دومناً ،وفيه
 3دومن��ات للمب��اين الت��ي حتولت من عن��وان للقه��ر والتعذيب �إىل
قاع��ات اجتماعات ،ومكات��ب لقرابة  50موظفاً م��ن بينهم  3كانوا
�أ�س��رى يف �أقبيته ،ومنامات لنحو � 15أل��ف �شاب يزورن املركز كل
�سنة ،وينفذون �أن�شطة ريا�ضية ومترينات وبرامج خمتلفة.
وت�ضي��ف :مل ن�ض��ف عل��ى امل��كان التاريخ��ي غ�ير �صال��ة وملع��ب
ريا�ض��ي ،وحافظن��ا على غ��رف التحقي��ق والزنازين كم��ا هي .وما

زال��ت لوحة فني��ة ر�سمها الفن��ان ر�سل �أبو �ص��اع (ا�ست�شهد الح ًقا)
حمف��ورة بامل��كان ،وحتتف��ظ ج��دران الزنازي��ن ب�أ�سم��اء �أ�س��رى
وتواريخ اعتقالهم .وتختم دراغمة حديثها :نفذنا �أن�شطة يف املا�ضي
ملحررين �أعادوا بن��اء جتربتهم االعتقالية ،ونخطط لإطالق متحف
للمقتنيات الأ�سرى وال�شهداء ،بال�شراكة مع عدة م�ؤ�س�سات.

ذكريات �سوداء

يعم��ل رائ��د جعاي�ص��ة يف املركز منذ � 20سنة ،وه��و الذي �أم�ضى
في��ه يف ال�ساب��ق  5ف�ترات اعتقالية ب�ين الأع��وام  1986و،1993
ويقول :التحدي الكبري �أن تقفز كل يوم عن ذكرياتك ال�سوداء ،وال
تتذكر �أ�سالي��ب التعذيب والقهر ،وتتنا�سى �أ�سماء املحققني :نور،
وغ��زال ،ومرزوق ،و�أب��و علي ميخا ،و�أبو جب��ل ،وتغم�ض عينيك
عن حقيقة �سجنك ال�سابق املال�صق ملخيمك.
كان جعاي�ص��ة ي�سمع �أذان ال�شي��خ ال�ضرير جميل جوابرة وهو يف
زنزانت��ه وي�شعر بالأمان ،ثم يلتقط �أ�صوات �صراخ �شبان املخيم،
وي�شاه��د منزل عائلته حني يخرج لباحات ال�سجن يف مهمة تنظيف
�إجبارية في�سكنه احلزن.
يق��ول :ما زالت تعي�ش معي حلظات �شتاء عام  1992حني �أجربين

املحققون عل��ى تناول قطع الثلج الذي ت�ساق��ط على الفارعة ،وال
�أن�س��ى كي��ف �أجربين الربد القار�س �أنا ورف��اق الزنزانة على �صنع
حفاظات من �أكيا�س اخلبز.
ويتابع جعاي�صة الذي يعمل مدي ًرا للمن�ش�آت الريا�ضية يف املجل�س
الأعل��ى لل�شب��اب والريا�ضة :ال �أحب هذا امل��كان ،وكنا يف املا�ضي
ن��رى �ساح��ة ال�شب��ح في��ه �أكرب بفع��ل التعذي��ب ،وبالرغ��م من �أن
مكتب��ي كان يف ال�سابق املحكمة الع�سكري��ة� ،إال �أنني �أ�شعر بالفرح
ح�ين �أ�شاه��د مناف�سات ريا�ضية فوق الأر���ض التي كانت مزروعة
باخليام واجلنود والأ�سالك ال�شائكة والأبراج الع�سكرية.
ر�س��م جعاي�ص��ة خمطط��اً لل�سج��ن وحف��ظ عن ظه��ر قل��ب �أماكن
التحقي��ق والتعذي��ب والأمان��ات واملطب��خ واخلي��ام ومنام��ات
املحقق�ين وق�سم الزيارة ،وكتب مذكرات اعتقاله و�سرية املع�سكر
ال��ذي حت��ول �إىل �سج��ن يف الأول م��ن �أي��ار  ،1982ويومها هبطت
مروحي��ة �أقلت وزي��ر جي�ش االحت�لال �أريئيل �ش��ارون ،و�أمطرها
�شبان املخيم باحلجارة.
ويخت��م حديثه� :أن ن�ستح�ضر القائد �صالح خلف وال�شهيدين دالل
املغرب��ي ور�سل �أبو �صاع ،ونطلق �أ�سماءهم على املركز و�أق�سامه،
ال�سجان ،وانت�صار ال�شم�س على الغربال.
فهذا داللة على قهر ّ

ر�أى �أن م�ستوى الفن هبط بعد االنتفا�ضة الأوىل

ك�������������رمي دب����������������������اح ..ف��������ن��������ان ت�����������ش�����ك�����ي�����ل�����ي م����������ن ال����������زم����������ن اجل�����م�����ي�����ل
ول��د يف القد�س ع��ام  ،1937ودر���س الفنون يف االحت��اد ال�سوفييتي،
وتخ�ص���ص يف جم��ال املع��ادن وط��رق النحا���س ،ال��ذي ي�ش��كل عليه
�إبداع��ه .عمل �أ�ستا ًذا للرتبية الفنية يف العديد من اجلامعات املحلية.
و�شارك يف معظم املعار�ض الفنية يف مدن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

بيته مملكته الكبرية

دباح يف بيته -معر�ضه الدائم ،وبني �إبداعاته.

عبد احلكيم �أبو جامو�س
يع��د من �أه��م رموز الف��ن الت�شكيل��ي يف فل�سطني ،و�ش��كل معر�ضه
الفن��ي الأخ�ير "ع��ودة وبداي��ات" ال��ذي نظمه يف متح��ف حممود
دروي�ش ب�صم��ة فنية متميزة ،ك�أحد �أهم معار���ض الفن الت�شكيلي
يف فل�سط�ين والع��امل العربي ،حيث ا�ستخدم في��ه خامات متنوعة
وممي��زة ،مل يع��د العدي��د م��ن الفنان�ين ي�ستخدمونه��ا ،وخا�صة

النحا���س .ع��دّه الكات��ب والناق��د �شاك��ر فري��د ح�سن ،م��ن طالئع
احلركة الفنية الت�شكيلية الإبداعية الفل�سطينية ،الذين �ساهموا يف
نهو�ضه��ا وتطورها ،ورفدها باللوحات الفني��ة الواقعية امللتزمة.
�إن��ه الت�شكيل��ي املبدع كرمي دباح� ،أحد فن��اين الزمن اجلميل ،الذي
ما زال يف قمة �إبداعه ،وهو يقف على عتبات الثمانني من العمر.

زارت��ه "احل��ال" يف بيته الرتاثي القدمي ،يف �أح��د �أحياء مدينة رام
ً
معر�ضا للوحاته
اهلل ،ور�أت كي��ف جعل غرفه وممرات��ه و�شرفاته،
ور�سومات��ه ،متام��ا كالراه��ب �أو النا�سك املتعبد .يج��د نف�سه بني
�إبداعات��ه ،الت��ي تناث��رت هن��ا وهناك ،بع�ضه��ا مع ّل��ق ،والبع�ض
على �أر�ضي��ة الغرف و�أطراف اجل��دران .ويف غرفة املكتبة ،جعل
مر�سم��ه الب�سيط املتوا�ضع ،حيث الأل��وان وق�صا�صات ال�صحف،
و�آلة مو�سيقى قدمية تتحفه بالأغاين القدمية الأ�صيلة.
دب��اح فنان مثق��ف وملت��زم ،تت�س��م لوحات��ه بالأ�صال��ة والواقعية،
وتعرب عن معاناة �شعبه وجتربته احلياتية املريرة حتت االحتالل،
ويقد���س ال�تراث ويعترب �أن الف��ن ال��ذي ال ي�ستوعب هم��وم النا�س
وعذاباته��م وال يعرب عن �أوج��اع و�آالم امل�سحوقني والكادحني لي�س
وج�سد االنتفا�ضة اجلماهريية
فن��اً� .صوّر معاناة �شعبه يف املخي��مّ ،
والكف��اح البط��ويل التح��رري .لوحات��ه واقعي��ة و�إن�ساني��ة ،حتك��ي
ح��وادث النا���س الب�سطاء والغربة يف الوطن ،ونح���س فيها بامل�أ�ساة
الفل�سطينية ونعي�ش البطولة واملقاومة.

غزة و�أبو خ�ضري وفن البو�سرت

معر�ض��ه الأخ�ير كان متنوعً ��ا ،ا�شتم��ل عل��ى لوح��ات تراثي��ة،
وبو�سرتات �سيا�سي��ة ،و�أ�شغال جرافيك وزي��ت .ور ّكز يف م�ضمونه

عل��ى الع��دوان الإ�سرائيل��ي عل��ى قط��اع غ��زة ،وعلى الدع��وة �إىل
ال�صم��ود والثبات والت�ضام��ن مع املقاومة .وا�ستط��اع عرب �أ�شغال
النحا���س والأملنيوم� ،أن يعرب عن العديد من الق�ضايا ،ومنها ق�ضية
ح��رق وقتل الطفل حمم��د �أبو خ�ضري يف القد�س ،الت��ي ه ّزت م�شاعر
ك ّل النا���س ،فر�سمه دباح وا�ستوحى م��ن هذا احلدث الرهيب لوحة
مع�برة ،حيث تنطلق من وجهه �أ�شعة ،ترمز �إىل الرباءة والتحدي،
وتزيّنه��ا مقاط��ع من ق�صي��دة "�أخي جاوز الظامل��ون املدى" ،وركز
كذل��ك على ق�ضية الأ�سرى وعذاباته��م ،فر�سم القب�ضة التي تتحدى
ال�سج��ان ،وعم��د �إىل دم��ج اخل��ط العرب��ي يف معظ��م لوحات��ه .ويف
�أعمال��ه الأخرية ،ركز دباح على فن البو�سرت ،وطوّع مادة النحا�س
لتحقيق �أهدافه ،بطريقة زخرفية تراثية �أنيقة.

�شموط مثل �أعلى للفنان الفل�سطيني

وي��رى دب��اح �أن الف��ن الفل�سطين��ي ،دخل��ت في��ه جمي��ع جم��االت
التعب�ير الت�شكيل��ي ،ورائ��ده الفن��ان الراح��ل �إ�سماعي��ل �شم��وط
ال��ذي يعتربه �أكرث من �أبدع يف الف��ن الفل�سطيني ،و�أنه يف معر�ضه
الأخري "ال�س�يرة وامل�سرية" هو وزوجته متام الأكحل ،ارتفع �إىل
م�ستوي��ات عالية ج��دًّا عامليًّا ،حي��ث جتول يف العديد م��ن البلدان
العربية والأوروبية والأمريكية وقال� :شموط مفخرة ومثل �أعلى
للفن��ان الفل�سطيني .ويعتقد دباح �أن الف�ترة التي تلت االنتفا�ضة
الأوىل كان��ت غنية ج��دًّا وغزيرة فنيًّ��ا ،ولكن للأ�س��ف بعدها هبط
م�ست��وى الف��ن .ووجه دع��وة لزمالئ��ه الفنانني ب�ض��رورة �إعادة
الوح��دة والت�ضامن امل�شرتك مع ق�ضيتن��ا الفل�سطينية ،واالهتمام
بالفنان�ين ال�شب��اب ،ك��ي يظ��ل الإب��داع الفل�سطيني ،ويع��ود للفن
وهجه و�ألقه.
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بالدي و�إن "جادت"

ال�شاعر �سميح القا�سم..
ال��غ��ائ��ب احل��ا���ض��ر يف
�أقوال ال�شعراء ال�شباب
رناد مو�سى *
رح��ل ال�شاعر الفل�سطيني �سميح القا�س��م �شاعر الثورة
واملقاوم��ة �إىل مث��واه الأخ�ير ،لكن��ه رحل ج�س��دًا ،لأن
روحة بقيت حا�ضرة بكتاباته و�شعره ،وبقيت حا�ضرة
ب�ين �شعبه وحمبيه وقرائه ،وب�ين زمالئه من ال�شعراء
الذي��ن ت�سابقوا للتعب�ير عن حمبتهم ل��ه وحزنهم على
فراقه.
"احلال" التقت بع�ض ال�شعراء ملعرفة �آرائهم بال�شاعر
الراحل �سميح القا�سم ،وماذا يقولون عنه بعد وفاته.

مروان خمول		

�أحمد زكارنة		

�سميح �أعاد �إجناب فل�سطني �شعر ًّيا

يق��ول ال�شاع��ر عرفات الدي��ك" :ميكنن��ا �أن ننتمي ملدر�ست��ه ال�شعرية
فنيًّ��ا ،وميكننا �أن ننح��از ل�سواها ،لكن ،ولأنه �سمي��ح ،ف�س�ؤال ال�شعر
لي�س �س���ؤال الفن فقط� ،إنه �س���ؤال الهوية ال ّنا�صع��ة ،وثبات االنتماء
ُ�شتب��ك ومُلتب�س،
واقع م ٍ
واالختي��ار الوا�ض��ح الختب��ارات العي���ش يف ٍ
لق��د ظ ّل القا�سم �ساري ًة مل تنك�سر ،وظ ّل��ت كلماته راية خ ّفاقة بالوجع
والغ�ض��ب معًا ،ظ�� ّل فل�سطينيًّا ومل ي ُك ّف عن �إجن��اب فل�سطني من بني
�أ�صابعه .لذلك نحرتم �سمي��ح القا�سم و ُنقدّره و ُنعليه ونعتربه واحدًا
من �آباء ال�شعر ال�شرعيني".
وق��د كتب الديك عن ال�شاعر القا�سم يوم وفاته" :هل �أجنبت فل�سطني
�شع��راء؟! ه��ذا �س���ؤال �سبق��ت الإجابة علي��ه ،لكننا �سنذك��ر دائمًا �أن
�سمي��ح القا�سم مل يك��ف يومًا عن �إجن��اب فل�سطني من رح��م �صوته..
ﻻ م��وت لل�شعراء� ،إنهم يقفزون فق��ط من قافية �ﻷ خرى� ،إنهم يجربون
طر ًق��ا �أخرى يف �صياغة معن��ى احلياة� ،إنهم يزجون بذاكرتهم يف �سفر
الوج��ود ويقلب��ون ال�صفح��ة عل��ى البيا�ض به��دوء الأنبي��اء� .سميح
القا�سم؛ �إىل اللقاء".

�صاحب ب�صمة تاريخية

�أم��ا الكات��ب وال�شاعر خالد جمع��ة ،فقد كان ل��ه ر�أي خمتلف ،فقد كتب
ً
مقاال عن �سمي��ح القا�سم يقول يف مقدمته" :مع الوقت ،نتعلم �أن نحرتم
عل��ي �أن �أقول �إنني مل
جت��ارب الآخري��ن حتى لو مل نتف��ق معها ،ورمبا ّ
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معني ب�سي�سو و�سميح القا�سم وحممود دروي�ش.

خالد جمعة		

		
�سلطان القي�سي

�أعج��ب يف حيات��ي ب�سمي��ح القا�س��م ال يف ال�شع��ر وال يف ال�سيا�سة ،اللهم
�إال م��ن بع���ض الق�صائد القليلة املتفرقة ،ولكن ه��ذا مل مينعني يومًا �أن
�أ�ضعه يف قائمة ال�شعراء امل�ؤثرين يف تاريخ الق�ضية الفل�سطينية".

�سميح مات ومل متت حيفا

وقال ال�شاعر مروان خمول عنه بعد وفاته�" :سميح القا�سم ..دروي�ش
م��ات ومل متت حيفا التي بقيت تهاتف �أهلها عن �سفح كرملها ،يعوّ�ض
َ
املحروق هذا الكرم�� ُل الأبديُّ �إذ تنمو النبات��ات التي ابتزغت
�سفحَ ��ه
لت�أكي��د احلي��اة عل��ى النج��اة م��ن الطغ��اة ،فال تخ��ف يا ملهم��ي عند
احلديث عن الرحيل ،ف�سواء كنا �أم رحلنا ،ال فكاك عن الأمل".

�أب فل�سطيني بكل املعنى

وقال ال�شاعر �سلطان القي�سي�" :إن �سميح القا�سم �شاعر ي�شبه ق�صيده
ح��د الوقوع عليها والنهو�ض بها .حامل كب�ير .طفل على وعي وا�سع.
�أب ب��كل املعن��ى .ظل يحب احلي��اة حتى اللحظة الأخ�يرة .ق�صيدته
ال تخذل��ه .يفت��ح �شبابيكه��ا على حيفا وعل��ى البحر ال��ذي ي�سوقه �إىل
�شط���آن الع��رب كلها� .آم��ن بفكرة وت�شبث به��ا .و�سعه��ا وات�سع بها".
وتاب��ع قوله�" :سنفتقده كلما انتبهنا �إىل غرور �شاعر �صغري� .سنفتقده
كلم��ا انتبهن��ا �إىل �سقوط قن��اع� .سنفتقده كلما ا�شتقن��ا �إىل فكرة كبرية
وق�صيدة �صادقة وروح رطبة".

خ�سارة كبرية للثقافة العربية

ال�شاع��ر عدن��ان بالونة ق��ال �إن رحيل �سمي��ح القا�سم خ�س��ارة كبرية

عرفات الديك

للثقاف��ة العربي��ة ،فه��و "�أحد �أه��م �أعمدة ال�شع��ر العرب��ي و�أحد �أهم
الكت��اب والأدب��اء يف جمال النرث والق�ص�ص والبح��ث .لكن ما يطمئننا
ه��و ترك��ه لإرث �أدبي عظيم حتفظ��ه الأجيال ،لي�س الأجي��ال العربية
فقط� ،إمنا كل �شعب قر�أ رواياته وق�صائده التي ترجمت".

�شاعر مقاومة

�أم��ا ال�شاع��ر �أحم��د زكارن��ة ،فيق��ول �إن �سمي��ح القا�س��م كان �شاع��ر
مقاوم��ة بامتياز ،ا�ستطاع �أن يخاطب النا���س بلغتها .و�صل لقلوبهم
وو�صل��وا قلبه .وه��و �أحد �أه��م �شع��راء فل�سط�ين التاريخية .رحل
بج�سده لكن��ه لن يرحل بفع��ل مقولته الثقافية املعان��دة واملجابهة.
و�أ�ض��اف�" :سميح القا�س��م �صاحب مدر�سة ال ت�شب��ه �أحدًا ،وال �أحد
ي�شبهه��ا� ،أ�س�س ملقولة املثقف الند ،حتدي��دًا يف الداخل الفل�سطيني،
كان يف جمابه��ة الآخر ،ال عالق��ة له بال�صم��ت ،كان حرفه هو �سيفه،
رح��ل القا�سم لتبقى ق�صائده ت��روي ق�صة كفاح لعرب الداخل .رحل
ج�سدًا ،وبقى و�سيبقى روحً ا وكلمة".
مل يك��ن �سمي��ح القا�س��م �شاعرًا فقط ،فق��د كان �شاع��رًا وكاتبًا ،فبقيت
ق�صائ��ده وكتبه �شاهدة على فعله ،وبق��ي الغائب باجل�سد واحلا�ضر
يف الذاكرة ،فالروح تذهب والفعل يبقى ،وهكذا بقي يف �أقوال زمالئه،
فال�شعراء خالدون دائمًا وال ميوتون.

كم��ا ي�ستف��زين املتع�ص��ب لوطن��ه تع�صبً��ا �أعمى،
ي�ستف��زين ،ورمبا ي�ستفزين �أكرث بكثري ،من يتع�صب
لبلد �آخر �ضد وطنه �أو على ح�سابه.
يف بل��د عربي زرته ذات مرة �ضمن وفد ،ا�ستفزتني
�أ�شياء كث�يرة :كيل املديح ،ويف كث�ير من الأحيان
مدي��ح ب�لا كي��ل �أو ح�س��اب لزعام��ة ذل��ك البل��د
امل�ضيف .وكان هذا الف ًتا لنظر مواطني البلد ،فمن
التقيته��م �أو تعرف��ت عليهم الحظ��وا ذلك ،وغمزوا
ولغ��زوا عل��ى ه��ذا املدي��ح و�أهداف��ه .وباملقاب��ل،
حدثن��ي بع�ضه��م بالتلمي��ح وبع�ضه��م بالت�صريح
ع��ن م�شاكلهم مع زعامة بلده��م ،وعن الرقابة على
ال�صح��ف التي جعلت بع���ض ال�صحافيني والكتاب
"وم�سيحة اجل��وخ" ي�صبح��ون ملكيني
املتملق�ين
ّ
�أكرث م��ن امللك ،وباملقابل ،جعلت كثريين من ذوي
املبادئ �سجناء �أو الجئني �سيا�سيني ،مات بع�ضهم
يف املنف��ى .وذك��ر يل �أك�ثر من �شخ���ص ا�سم روائي
كات��ب م��ن مواطن��ي بل��ده م�شه��ور عرب ًّي��ا ،عا�ش
ً
معار�ض��ا �سيا�س ًّيا ،وحني
حيات��ه يف املنف��ى كون��ه
ا�ستب��د بج�سده املر�ض املمي��ت" ،تكرمت" حكومة
بالده بدعوته للعودة �إىل الوطن ،لكنه رف�ض ب�أنفة
وكربي��اء �أن يع��ود وت�سج��ل حكومة ب�لاده ق�ضية
دفنه يف م�سقط ر�أ�سه "مكرمة" من الدولة.
ما دعاين ال�سرتج��اع هذه احلكاية هو ما �أ�سمعه يف
كثري م��ن الأحيان م��ن فل�سطينيني يكيل��ون املديح
لب�لاد زاروه��ا �أو متن��وا زيارته��ا ،وم��ن احلديث
بخج��ل عن وطنه��م ،وك�أنهم لي�سوا ج��زءا من هذا
الوط��ن .قد يك��ون بع�ضهم زار مكانا م��ا للم�شاركة
يف دورة �أو م�ؤمت��ر �أو درا�سة� ..أو غري ذلك ،ور�أى
الوج��ه الأجمل لذلك البلد ،فقد عا�ش يف فندق راق،
ويف ح��ي راق ،ومل ي�ص��ل �إىل الأحياء الفقرية التي
يخفونها عن الزائ��ر وال�سائح ،ومل ير الف�ساد ،ومل
مي��ر �ش��وارع �أو مد ًنا حتكمها املافي��ات ،ومل ينتبه
ل��دور حكوم��ة ه��ذا البل��د �أو غ�يره يف عرقل��ة حل
ق�ضيته وانحيازه املطلق املعلن �أو املبطن لعدوه،
مل ي��ر �إال م��ا �سمح ل��ه �أن ي��راه� ،أي ما �أري��د له �أن
يراه.
ويع��ود ليتحدث عن هذا البلد ويدافع عن �سيا�سته
وك�أن��ه �أ�صب��ح �ضم��ن ممتلكات��ه اخلا�ص��ة ،وق��د
ن�سمع��ه يعرب عن رغبت��ه يف الهجرة ويحث غريه
عليها ول�سان حاله يقول:
بالدي و�إن "جادت" علي "بغي�ضة"
و�أهلي و�إن "حنوا" علي "لئام"
مع االعتذار لل�شاعر عن هذا التحوير املناق�ض.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال���������ه���������وي���������ة �إب�������������������������داع ������ص�����اح�����ب�����ه�����ا
جهاد ال�شويخ
�أعتق��د �أن م��ن واجبن��ا كفل�سطيني�ين �أن نفخ��ر بق�ضيتن��ا
العادل��ة ،و�أن نرح��ب ب��كل م��ن يت�ضامن مع ه��ذه الق�ضية
بغ���ض النظ��ر ع��ن �أ�سب��اب الت�ضام��ن .فم��ا بالن��ا �إذا كان
ه��ذا الت�ضام��ن ينب��ع م��ن �أ�سب��اب فكري��ة خال�ص��ة� :أن
ال�شع��ب الفل�سطيني �شع��ب م�ضطهد ،ويج��ب الوقوف مع
امل�ضطهدَي��ن �أينم��ا كانوا �ض��د اال�ضطهاد( .رمب��ا ال داعي
للجمل��ة اال�ستعرا�ضية الأخرية ،لكن �سياق احلدث يتطلب
التذك�ير �أحيان��اً) .هل تتخيل��ون طرد نيل�س��ون مانديال من
فل�سطني لأنه �أ�س��ود �أو �إرهابي؟ هل تتخيلون طرد "نوعام
ت�شوم�سكي" من غ��زة لأنه يهودي؟ ما بالكم لو كان احليث
ي��دور ع��ن عم�يرة ها�س الت��ي �أث��رت (وال ت��زال) كتاباتها

النقدي��ة �ضد االحتالل اال�سرائيل��ي يف ف�ضح ممار�سات هذا
االحت�لال داخل ا�سرائيل وعامل ًّي��ا .تعي�ش عمرية بيننا منذ
ح��وايل ع�شرين �سنة يف غ��زة وال�ضف��ة ،وزارت غزة لك�سر
احل�ص��ار وخمي��م جن�ين �أثن��اء اجتي��اح ال�ضف��ة ،2002
ويعرفها الكثري منا كما هي� :صحافية يهودية و�إ�سرائيلية.
(مرة �أخرى ،التعريف بعمرية ها�س ال �ضرورة له هنا لكن
�سياق احلدث يتطلب ذلك).
مل��اذا ه��ذه املقدمة الوعظي��ة؟ حلزين ملا "�سمع��ت" عما حدث
الثالث��اء  9/23خالل م�ؤمتر حول بدائل التنمية مببادرة من
مرك��ز درا�س��ات التنمي��ة يف جامعة بريزي��ت وم�ؤ�س�سة روزا
لوك�سم�برغ الأملانية .طردت عمرية ها�س� ،أو بكلمات خمففة

ُطل��ب منها املغادرة "خوفاً عل��ى حياتها"( .يبدو �أن اجلميع
يخ��اف عل��ى حي��اة عم�يرة!) ح�ض��رت عم�يرة بدع��وة من
م�ؤ�س�سة روزا (باملنا�سبة هذه لي�ست املرة الأوىل التي تدخل
فيه��ا عم�يرة اجلامع��ة) حل�ض��ور امل�ؤمتر .وخ�لال اجلل�سة
الأوىلُ ،طلب من عمرية �أن تغادر امل�ؤمتر.
لكن ممن خاف م��ن طلب من عمرية مغادرة امل�ؤمتر؟ �سببان
قدمه��ا ه���ؤالء لعم�يرة :الطلب��ة ،و"قانون اجلامع��ة" الذي
مين��ع اال�سرائيلي�ين من دخ��ول بريزيت! دع��وين �أعلق على
ال�سبب الثاين ومن ثم العودة اىل الأول.
ال عل��م يل بداية مبث��ل هذا القان��ون .فهناك الكث�ير من حملة
"اجلن�سي��ة" اال�سرائيلي��ة يدخلون بريزيت .وقد تطوع من
طلب من عمرية املغ��ادرة بالتعليق على هذا االدعاء بالقول
"اليه��ود اال�سرائيلي�ين"� .أخاف من ه��ذه الو�سومات بحق

ب�ش��ر قرروا ماذا تك��ون هويتهم .كنت �آمل �أال تكون عن�صرية
ا�سرائيل معدية لنا ،وما زلت .باال�ضافة اىل معرفتنا �أن هناك
م��ن يدخلون اجلامع��ة بهذه الو�صوفات .م��ع العلم �أنني مع
دخ��ول ه�ؤالء كي ال ي�ساء فهمي ولنا عربة يف ذلك من منظمة
التحرير وحركة فتح.
الطلب��ة ..ال�سبب الدائم غري القاب��ل للنقا�ش واجلدال حوله.
م��ن حق الطلبة االحتجاج على �أي كان و�أي حدث .لكن لي�س
من حق الطلبة ،وال غريهم ،تكميم فمي للتعبري عن �أفكاري.
فما بالكم ب�أفكار م�ؤيدة حلقوقن��ا كم�ضطهَدين؟ عندما يدخل
�أحد اىل حرم جامع��ة بريزيت ،بر�أيي يجب �أن تكون �سالمته
مكفول��ة .من حق الطلبة االحتجاج ،نع��م .لكن لي�س من حق
�أحد ا�ستخدام الطلب��ة كفزاعة ،فالطلبة قادرون على اختيار
طرقهم يف االحتجاج �ضد �أي كان.
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"متحركني"..

اخلمي�س  2014/10/2املوافق  8من ذي احلجة  1435هـ

����ش���ب���اب ي��ق��ت��ل��ون امل�������س���اف���ات ب��ي�ن رام اهلل وح���ي���ف���ا وغ����زة

�صوفيا دعيب�س *
"متحرك�ين لأجل فل�سط�ين" جمموعة �شبابي��ة فل�سطينية م�ستقلة،
تتح��دى احلواج��ز الإ�سمنتي��ة وال�سيا�س��ات القمعي��ة الت��ي تنته��ك
حري��ة الفل�سطيني�ين باحلرك��ة والتنق��ل ،وذل��ك بتعزي��ز الهوي��ة
الفل�سطينية اجلمعية.
ن�ش���أت جمموع��ة "متحرك�ين" مب�شارك��ة � 60شابًّ��ا و�شاب��ة ترتاوح
�أعماره��م ب�ين  20و 28عامًا من ال�ضفة وغ��زة والداخل الفل�سطيني،
يجمعه��م �إميانه��م ك�أبن��اء �شع��ب واح��د ،ب�أهمية دوره��م ك�شباب يف
ن�ش��ر الوعي والت�أثري باجتاه تقليل امل�سافات وتذويب ال�شرذمة التي
فر�ضت على الهوية الفل�سطينية �أينما وجدت.
وكان��ت املجموع��ة ن�ش���أت �ضمن برنام��ج "�شباب من �أج��ل التغيري"
يف  ،2014بال�شراك��ة م��ع ع��دة م�ؤ�س�س��ات ت�ض��م م�ؤ�س�س��ة الر�ؤي��ة
الفل�سطيني��ة ،وجمعي��ة ال�شب��اب الع��رب -بلدن��ا ،وهيئ��ة خدم��ات
الأ�صدقاء الأمريكية -الكويكرز ،و�شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية.
ويف ظل غياب ج�سم �شبابي ينادي با�سم الهوية الفل�سطينية املوحدة،
يعم��ل برنام��ج �شباب و�سيا�س��ات ب�شكل ع��ام وم�ش��روع "متحركني"
ب�ش��كل خا�ص ،من وجهة نظ��ر امل�شارك �أحمد يا�س�ين من رام اهلل على
خل��ق �أج��واء ال�صداقة بني امل�شاركني ،التي تناق���ض ال�صور النمطية
التي يكونها كل �شخ�ص عن الآخر بحكم مكان تواجده .كما يرى �أحمد
�أن م�شاركته يف امل�شروع "مبثابة حتقيق احللم الفل�سطيني ولو ب�شكل
افرتا�ضي ،فمن خالله �أ�ستطيع التعبري عن نف�سي وتف�سري امل�ضايقات
واالنته��اكات التي �أتعر���ض لها يف منطقتي ،وكذل��ك اال�ستماع مل�شاكل
احلي��اة اليومي��ة ل�شب��اب فل�سطين��ي يجمعن��ا ه��م الق�ضي��ة ويفرقنا
احلاجز واجلدار والواقع االجتماعي وال�سيا�سي املختلف �ضمنيًّا".
ويف نف���س ال�سي��اق ،تتحدث امل�شارك��ة مي�سان حمدان م��ن بلدة الكرمل
ق�ض��اء حيف��ا ،ع��ن ر�أي حميطه��ا ذي الطابع ال��درزي بامل�ش��روع قائلة
�إن هن��اك م��ن ي��راه كخط��وة �إحياء تعي��د اخلط��اب احل��ا ّد �إىل ال�سياق
خ�صو�ص��ا لأن امل�ش��روع يعم��ل حمليًّ��ا ودوليًّ��ا،
ً
الفل�سطين��ي الع��ام،

والبع�ض الآخر ر�أى فيه جم ّرد حلم ي�صعب حتقيقه .وت�ضيف حمدان:
"امل�شارك��ة يف (متحركني) تعني ع��دم االن�صياع ،بل وحتدّي الواقع
ال��ذي تفر�ضه امل�ؤ�س�س��ة الإ�سرائيلية وممار�ساته��ا �ضدنا ،التي تفر�ض
التعامل مع الن�سيج الفل�سطيني وف ًقا لتق�سيمات جغرافية وطائفية".
ونظ��م القائم��ون عل��ى "متحركني" ثالثة لق��اءات عق��دت يف رام اهلل،
و�شاركت فيها جمموع��ة ال�ضفة والداخل الفل�سطيني ،باالت�صال عرب
�سكايب مع جمموعة امل�شاركني من غزة.
وقام م�شرتكو املجموعة خالل ه��ذه اللقاءات الوطنية بكتابة �أوراق
�سيا�سي��ة على امل�ستوي�ين املحلي والدويل ومن ث��م تق�سيم املجموعة
يف اللق��اء الأخ�ير بن��اء على هذي��ن املحوري��ن ،خللق �آلي��ات �ضغط
ومنا�صرة حلق الفل�سطيني�ين يف احلركة والتنقل .وترى حمدان �أنه
عل��ى الرغم من غياب التوا�ص��ل املبا�شر بني املجموعة� ،إال �أن ذلك مل
ينتق���ص من تدف��ق الطاقة الإيجابية والإرادة الت��ي رافقتهم حتى يف
غياب ال�صورة وانقطاع ال�صوت ب�شكل متوا�صل.
وتق��ول ع�ض��و املجموع��ة �أ�س��رار كيال ،وه��ي م�شاركة م��ن قرية كفر
يا�سي��ف يف الداخ��ل الفل�سطين��ي� ،إن هذه اللقاءات �أنتج��ت العديد من
الفعالي��ات بالتزامن مع احلملة الإعالمي��ة التي حملت ا�سم "ال حدود
لهويتنا" .وانطلق الن�شاط الأول الذي كان عبارة عن م�شاركة لبع�ض
�أع�ض��اء "متحرك�ين" يف م�س�يرة الع��ودة �إىل قري��ة لوبي��ة .وت�ضيف
كيال�" :أما الن�شاط الث��اين (جولة فل�سطينية) ،فت�ضمن لقاء يف نابل�س
وغ��زة وحيفا يف نف�س الوق��ت ،حيث احت�ضن ح��وارًا بني املجموعات
الث�لاث ،ومن ثم عر�ض فيديو جول��ة فل�سطينية وهو عبارة عن رحلة
افرتا�ضية عل��ى كامل الرتاب الفل�سطيني .وتعت�بر كيال �أن اللقاءات
"�أعادت ت�شكيل مفهوم الهوية التي �أ�صبحت مفتتة بفعل ف�صل ال�شعب
الفل�سطين��ي بحي��زات جغرافي��ة وان�شغ��ال �أفراد �شعبن��ا نتيجة لذلك
بهويات فرعية تتعلق باحلزبية والطائفية وحتى العائلية".
وكان للعدوان الإ�سرائيلي الأخري على غزة فعله الكبري على املجموعة.

�شباب "متحركني" ..فرقتهم اجلغرافيا ،وجمعهم الهم واحللم.
يقول ناجي اجلميل من خميم جباليا" :على الرغم من �صعوبة الظروف،
�إال �أنني مل �أ�شعر هذه املرة ب�أنني وحدي ،فات�صاالت مي من عكا ومرمي
م��ن تر�شيح��ا وي��زن من بيت حل��م ودنيا من اخللي��ل� ،أ�شعرتن��ي �أن كل
فل�سط�ين تنزف م��ع غزة ،فامل�شروع عم��ل توا�ص ًال فل�سطينيًّ��ا حقيقيًّا".
وم��ن منطلق امل�س�ؤولية الوطنية التي فر�ض��ت نف�سها على كافة ال�شعب
الفل�سطين��ي يف الع��دوان الأخ�ير على غ��زة ،قام م�شرتك��و "متحركني"
ب�أخ��ذ مفه��وم تعزي��ز الهوية الوحدوي��ة �إىل م�ست��وى �آخر بفع��ل عملهم
اجلماع��ي بكافة املناطق ،وذلك بامل�شاركة بفعاليات ت�ضامن مع �أ�سرتهم

يف القط��اع ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على ن�شر ق�ص�ص ال�شهداء و�صورهم
على �صفحتهم الإلكرتونية ،خا�صة �صورة �صديقهم و�أحد امل�شاركني يف
"متحركني" من جمموعة غزة الذي ارتقى بالعدوان وهو ال�شهيد عبداهلل
عم��ارة .فقد رفع ا�سم و�صورة عبد اهلل مع �شعار متحركني بجانب تعهد
كت��ب بدم��وع كل فرد م��ن �أ�سرته يف ال�ضف��ة والداخ��ل" :كان يحلم يف �أن
ي�صبح حماميًا ليحاكم االحتالل على جرائمه ..فلنكمل حلمه".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"روت�س الغالبة" ..مطعم الفقراء على كورني�ش بحر غزة
حنان �أبو دغيم
تذ ّك��ر كلم��ة "روت���س" الغزي�ين باملطعم الفاخ��ر املع��روف ب�أ�سعاره
املرتفعة ،واملطعم "اللي مني يقدر يدخله" يف مدينة غزة.
عل��ى كورني���ش بح��ر غ��زة "تكت��ك" ب�سي��ط �سم��اه �صاحب��ه "روت�س
الغالب��ة" ،تيم ًن��ا باملطع��م الفاخ��ر ،ال��ذي يق��دم منه وجب��ات خفيفة
وم�شروب��ات لزبائن��ه م��ن الب�سط��اء الذي��ن ي�ستمتع��ون بطلباته��م
"رخي�صة الثمن" وهم يجل�سون على ب�ضعة مقاعد و�ضعها �أحمد على
الكورني�ش قبالة البحر.

خمتل��ف طبقات املجتمع ولي�س الب�سطاء فح�س��ب ،و�إن كان جلهم من
ال�شب��اب الذين ي�سهرون حتى �ساعات ال�صب��اح يتناولون امل�شروبات
ويت�سام��رون وقد يلعب��ون ب�أوراق اللع��ب "الكوت�شين��ة"� ،أو طاولة
الزهر.
ي�شري �أحمد بيده �إىل البحر قبالة مطعمه الب�سيط ويقول" :هذا املنظر
ال يعادل��ه م��ال وال جاه .كثري م��ن النا�س ،حتى �أ�صح��اب الإمكانيات
املادي��ة اجلي��دة ،وب�إمكانه��م اجللو���س يف مطاع��م فاخ��رة ،يف�ضلون
اجلل�سة هنا �أمام البحر مبا�شرة".

انقط��ع �أحمد �أب��و عا�صي " 24عامً��ا" عن درا�ست��ه اجلامعية وهو يف
ال�سن��ة الثانية ل�سوء �أو�ضاع عائلته املادية .وكع�شرات �آالف ال�شباب
يف قط��اع غ��زة ،وج��د نف�س��ه �أمام املجه��ول يف ظ��ل البطال��ة املتف�شية
وانت�ش��ار الفق��ر وا�ستم��رار احل�ص��ار ،فق��رر �أن يك��ون ل��ه م�شروعه
اخلا���ص .يق��ول �أحم��د�" :أك�ثر �ش��يء يتمن��اه �أي �شاب بع��د التخرج
�أن يج��د وظيف��ة ،وهذا من راب��ع امل�ستحيالت يف غ��زة ،لتكد�س �أعداد
اخلريجني وقلة فر�ص العمل".
وي�ضي��ف" :قررت �أال �أكون عاط ًال عن العم��ل .وقررت �أن �أجرب ب�أقل
الإمكانيات املتوفرة لدي ،وبد�أت تقدمي امل�شروبات وامل�سليات كالذرة
والبطاطا احللوة ثم بع�ض الأكالت اخلفيفة".
ومل يتوق��ع �أحم��د ،ال��ذي يعي��ل زوجت��ه و�أطفال��ه الثالث��ة� ،أن��ه مل
يك��ن يتوق��ع �أن ي�صب��ح له ا�س��م بهذه ال�سرع��ة و�أن يك��ون زبائنه من

�س�أكرب يومًا

التغلب على البطالة

"روت���س الغالبة" م�شروع قريب من قلب �أحمد ،و�أ�صبح من خالله
له ا�سم و�شهرة ،وكثري من الزبائن جاءوا �إليه بعدما �سمعوا عنه.
ومع ذلك ،يحلم �أحمد �أن "يفتحها اهلل عليه" ،وي�ستطيع حتقيق حلمه
ب�أن يتحول روت�س الغالبة �إىل مطعم كبري ومميز.
وعندم��ا �س�ألته� :أين �سيذهب الغالبة؟� ،ضحك وقال" :يف نف�س املطعم
طبعًا ،لأنني لن �أن�سى م�شروعي ال�صغري ،ولن �أن�سى هديف وهو توفري
خ�صو�صا و�سط انت�شار املطاعم الفارهة
م��كان جميل للفقراء الغالبة،
ً
التي ال تراعي الو�ضع املادي املرتدي للنا�س هنا".
وي��رى �أحم��د �أن مث��ل هذا امل�ش��روع املتوا�ض��ع والب�سي��ط جعل منه
�شخ�صا "ك�سيبًا" ،ولديه م�صدر دخل وي�ؤ�س�س لعائلة ،موجهًا حديثه
ً
ً
لل�شب��اب قائ�لا" :ما ح��د ي�ضل يتحج��ج بالظروف .ابحثوا ع��ن �أفكار

�أحمد �أمام "مطعمه" املتوا�ضع وخلفه بحر غزة.
مميزة وب�أقل الإمكانيات املتوفرة .نفذوا و�أكيد راح تنجحوا".
"كل ما نحتاجه الأمن والأمان" .هذا ما يقوله �أحمد يف �ضوء ما عا�شه
كباقي �سكان القطاع من ح��روب خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .يقول
�أحم��د" :النا���س يف غزة حتب احلياة وحتب الرتفيه ول��و كان ً
ب�سيطا،
لكنهم يفتقدون الأمان ب�سبب احلروب واخلوف من �أي ت�صعيد جديد"،
ً
م�ضيف��ا" :قب��ل احل��رب ،كان ي�أتي ع�ش��رات الزبائن كل ليل��ة؛ عائالت
ون�ساء و�أطف��ال ،وي�سهرون حتى بعد منت�صف الليل ،لكن بعد احلرب،
قل العدد ،لأن النا�س ما زالت تخ�شى من عودة احلرب".

واحد �شاي

بينم��ا كان �أحم��د يع��د ال�شاي لأح��د الزبائ��ن ،توقفت �سي��ارة فارهة
ي�ستقل��ه رج��ل وزوجت��ه و�صغرياهم��ا .فتح الرج��ل �شب��اك ال�سيارة

مناديًا" :ال�شاي يا �أبو حميد".
م��ن طريق��ة حديثه ،بدا وك�أن��ه زبون دائ��م� .س�ألته عن ر�أي��ه باملكان،
فق��ال" :كل يوم بع��د املغرب ّ
ب�صف ال�سيارة وبنقع��د �أنا وزوجتي �أو
�أنا و�أ�صدقائي ،بنطلب �شاي وبن�ستمتع مبنظر البحر".
وتق��ارن �سم�يرة " 26عامًا" بني جل�س��ة "روت�س الغالب��ة" التي يباع
فيه��ا كوب ال�ش��اي ب�شيقل واح��د ،ومطاعم �أخرى يتج��اوز فيها �سعر
الكوب نف�سه خم�سة �شواقل ،و�أكرث �أحيا ًنا.
�سم�يرة طالب��ت البلدي��ة ب�أن متن��ح ال�شب��اب م�ساح��ات وا�سعة على
خ�صو�صا يف
ال�شاطئ وتقدم لهم الدعم الالزم لينفذوا م�شاريع مماثلة
ً
ف�ص��ل ال�صيف الأمر الذي ي�ساعد يف التخفيف من �أزمة البطالة ويفتح
�أف ًق��ا لتنفي��ذ م�شاري��ع ب�سيطة ونوعي��ة لل�شباب للتغلب عل��ى البطالة
والفقر واحل�صار املطبق على �أنفا�س قطاع غزة.

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