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يوبيل "فتح"

و�أنا �صغرية� ،أي من زمن بعيد وعمري قرابة �سبع �سنوات ،كنت �أقول� :أنا فتح.
كنت �أحب فتح� .أحب فيها عجو ًزا �صاب ًرا ال يتوقف عن �سرد ق�ص�ص بطوالته يف تهريب ال�سالح بني القد�س وبيت حلم ،وعن مغامرات قطع ّْ
ال�شريعة مع الإخوة الفدائيني.
و�أحب فيها �شابًّا ع�شرينيًّا مدم ًنا على �أغاين مار�سيل خليفة و�أحمد قعبور ،هرب خل�سة من عمان �إىل بريوت يف �صيف  87ليحارب هناك.
يجاف ح�ضنها ليلة هو علم فل�سطني.
و�أحب فيها فالحة لها �أبناء كرث ،منهم من ا�ست�شهد ،ومنهم من اعتقل� ،إال �أن حبيبها الذي مل ِ
و�أحب فيها "ع ّلي الكوفية ع ّلي ولولح فيها" .و�أحب �أكرث دموعنا وق�شعريرتنا لذ ًة لتذكر فتح القدمية.
اليوم اليوبيل الذهبي لـ "فتح"� ،إال �أنه ال يلمع.
فقد بريقه ،مع فقدانه �أهله؛ العجوز وال�شاب والفالحة وعروق الثوب.
اليوم� ،أنا م�ش فتح� ..إال �أنني �س�أبقى �أحبها.
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تحليل سياسي :عارف حجاوي
الإن�س��ان ذو عقل �صغري ،و�آية ذلك �أنه قابل للربجمة عن �أي�سر طريق .ب�سرعة
يرم��ي املرء تفكريه احليوي ،ويخ�ضع للربجمة :يفتحون يف �أعلى ر�أ�سه فتحة
وي�ضع��ون فيها حمقا ًنا وي�صبون فكرة جام��دة ،ثم يغلقون الفتحة .هذا النوع
م��ن التع�ص��ب ر�أيناه عن��د امل�ستوطن�ين ،وعند �شبيب��ة هتلر (هتل��ر يوغند).
فه���ؤالء ال�شباب ،وبع�ضهم كان يف اخلام�سة ع�شرة م��ن العمر ،ظلوا يدافعون
عن برل�ين واملدافع الرو�سية حت�صده��م ،ويف ر�ؤو�سهم ال�صغ�يرة �أن ال�شعب
الأمل��اين �أف�ض��ل �شع��ب و�أن االنت�ص��ار م�ؤكد .ن��رى الآن �صور ه���ؤالء ال�صبية
ب�شعورهم ال�شقراء ،وهم يحملون ر�شا�شات �أثقل منهم ،ونقول م�ساكني.
و�أرى اليوم �أولئك ال�شباب امللثمني امللتحني امل�سلحني ،و�أقول م�ساكني.
الآيديولوجي��ا تعطي��ل للعقل .ولك��ن هناك �أ�سبابً��ا �أخرى ه��ي الأ�سا�س :الفقر
والظلم والوهم.
هناك يف غزة نا�س يقرتبون من املوت جوعً ا .ويقع عليهم ظلم �شنيع ،ي�صل حد
القه��ر .ت�صبح احلي��اة رخي�صة ،وي�أتي الوهم ليمد ي��ده املنقذة فريفع ال�شاب
ً
�شاخما ،ويقول :بدل املقاومة والكفاح� ،أريد االنتقام من
الفق�ير املظلوم ر�أ�سه
العامل.
حل املع�ضلة الداع�شية لي�س �أمنيًّا ،بل اجتماعي.
لي���س داع�ش مر�شحً ا لأن ير�س��خ لنف�سه قدمًا يف فل�سطني ب�أكرث مما كان القاعدة
مر�شحً ��ا لذل��ك .و�أم��ا ذلك البي��ان القبيح الذي �ص��در بتوقيع داع���ش ،وي�صف
النا���س بالعاهري��ن وامللحدي��ن ،فه��و �أ�شب��ه بال�شتائ��م الت��ي يتبادله��ا جبناء
الإنرتن��ت من دون �أ�سماء .على �أن الر�صا�صة التي ال ت�صيب تدو�ش .ومن حق
املثقفني والإعالميني �أن ي�شعروا بالقلق واال�شمئزاز من هذا التهديد اجلبان.
واحلل اجتماعي� .أن يقوم عندنا يف فل�سطني جمتمع تكافلي لي�س معجزة .ولهذا
النم��ط من املجتمع فائدت��ان� :أو ًال� :أنه يجعل املجتمع �أك�ثر ً
إخال�صا
ترابطا و� ً
يف خو���ض املواجه��ة مع �إ�سرائيل .نع��م� ،ستختفي من ال�ش��وارع �سيارات البي
�إم اجلدي��دة ،و�سيق��ل الإقب��ال على املطاع��م الغالية ،ولكن احلي��اة ممكنة من
دون ه��ذه الكماليات .وثانيًا :النظام التكافلي يجف��ف م�ستنقعات الفقر املدقع،
ويجفف التع�ص��ب .واحلكومة الفل�سطينية يف ال�ضفة مطالبة ب�أن تبد�أ بنف�سها.

ونقتط��ف له��ا فقرة من مق��ال كتبه الربوف�س��ور روبرت وايد �أ�ست��اذ االقت�صاد
ال�سيا�س��ي يف املدر�س��ة اللندنية لالقت�ص��اد (ا�سمها مدر�سة لكنه��ا متنح �شهادة
الدكت��وراة)�" :أينما ذهبت ،وج��دت انتقادًا لأداء ال�سلط��ة الفل�سطينية ،حتى
رغ��م القي��ود الإ�سرائيلية امل�ش��ددة .فنحو  % 70من دخ��ل ال�سلطة يذهب على
هيئ��ة رواتب .و�أع�ضاء الربملان وال��وزراء والرئي�س كرماء جدًّا مع �أنف�سهم يف
الدف��ع ،باملقارنة م��ع معدل الدخل؛ ففي املتو�سط يبلغ دخ��ل ه�ؤالء � 24ضع ًفا
م��ن مع��دل الدخل يف فل�سط�ين ،وهذه من �أعل��ى الن�سب يف الع��امل( ،الن�سبة يف
لبن��ان � 15ضع ًف��ا ،ويف بوليفي��ا � 10أ�ضع��اف ،ويف ال�سعودي��ة � 5أ�ضعاف ،ويف
الوالي��ات املتحدة � 5أ�ضعاف ،ويف الرنويج �ضعف��ان فقط)" .انتهى (عن لندن
ريفيو �أوف بوك�س).
يف بلد ينت�سب احلاكمون فيه �إىل الثورة الفل�سطينية ،يتوقع املرء �شي ًئا خمتل ًفا.
ولي�س��ت لدي �أرقام عن حما�س وغ��زة ،ولكن �إعالم ال�سلطة الفل�سطينية حتدث
كثريًا عن مليونريية غزة ،وال �أكذبه.
�شتم املثقفون يف فل�سطني داع�ش بعدد كبري من املقاالت والبيانات التي �صيغت
بلغ��ة رنانة مليئة بالت�شبيهات الرائعة ،وبالكالم عن املقاومة والن�ضال .ويظل
احلل ،فيما نرى ،التكافل .وال بد من حماربة اجل�شع.
الدي��ن لي�س امل�شكلة .عرفت عن جارت�ين عجوزين يف القد�س ،واحدة م�سيحية
وواح��دة م�سلم��ة .كانتا ت�صوم��ان يف ال�سنة �شهري��ن وع�شرة �أي��ام .ت�صومان
رم�ض��ان معًا ،والأربع�ين املقد�سة معًا ،ملجرد اجلرية احل�سن��ة .كان هذا قبل
ثالثني �سنة.
وهذا قمر جالل �أبادي كاتب كلمات الأغاين لأفالم راج كابور (�صاحب �سنجام)،
ي�ضم��ن �أغنيات��ه كلمات عربية كث�يرة ،ومفاهيم �إ�سالمية ك�أغني��ة "دم دم" من
فل��م �شاليا "املخادع" ،التي تقوم قوافيها عل��ى عبارتي حيا اهلل ،و�سبحان اهلل.
وكات��ب الأغاين هذا هندو�سي ،وكان يتعبد بق��راءة القر�آن ،والإجنيل ،وكتاب
الغيتا ال�سن�سكريتي معًا.
الدي��ن لي�س امل�شكلة .اجل�شع هو امل�شكل��ة ،والفقر ،والظلم .داع�ش لي�س مر�ضاً
جرثوميًّا ،و�إذا جاءنا ،فلن يجيء من اخلارج ،بل �سينبت داخلنا.
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"داع�ش" ..فزاعة �أم فزع قادم �إىل غزة!
سامية الزبيدي ونسرين موسى
يف غ�ض��ون �أ�سابي��ع قليل��ة ،فج��ر جمهولون ع�ش��رات العبوات
النا�سف��ة �أمام منازل ع��دد من قادة حركة "فتح" يف قطاع غزة،
ع�لاوة على من�صة احتفاله��ا بالذكرى العا�ش��رة لرحيل القائد
يا�س��ر عرفات ،كما فجروا عب��وات متاخمة ل�سور املركز الثقايف
الفرن�سي ،وفج��روا قبل ذلك جمعية تنموية يف جنوب القطاع،
وتوع��دوا الطالب��ات والن�س��اء �إن مل يلتزم��ن ال��زي ال�شرعي،
وعددًا من الكتاب والكاتبات باملوت �إن مل يتوقفوا عن كتاباتهم
"امل�سيئة �إىل الإ�سالم".
كل ه��ذه اجلرائ��م ،ن�سبته��ا بيانات وزع��ت �إلكرتونيًّ��ا بتنظيم
الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام امل�سمى "داع�ش".
وب�ين م�ص��دق وم�شكك� ،أث��ارت هذه الأح��داث ،وما زال��ت ،جد ًال
وخو ًفا كبريين يف �صفوف امل�ستهدفني ،كما املواطن العادي ،الذي
بالكاد خرج حيًّا من حرب �ضرو�س ،ما زالت �آالمها تنخر عظامه.

الكات��ب و�س��ام عوي�ضة م��ا زال يعي�ش يف قلق بع��د �أن و�ضعه
بي��ان "داع���ش" مع �سبع��ة ع�شر كاتبً��ا و�شاع�� ًرا �آخرين حتت
الأ�ضواء ،ورمبا اخلطر.
وقال لـ "احلال"�" :سواء كان البيان عن داع�ش �أو عن �شخ�ص،
فالأم��ران مقلق��ان" ،منتق��دًا تعام��ل الأجهزة الأمني��ة مع هذه
اجلرمية ،وا�صفاً حتقيقاتها بـ "املحدودة وال�شكلية".
�إزاء ذل��ك ،وقفت الأجه��زة الأمنية التابعة حلكوم��ة "الوفاق"
الفل�سطينية ر�سميًّا ،وحلركة "حما�س" فعليًّا موق ًفا حمريًا .ففي
وقت نفت فيه وجود "داع�ش" يف القطاع بقوة ،ف�إنها حجبت �أي
معلوم��ات تفي��د بغ�ير ذلك عن املواط��ن ،ما خ�لا ت�صريح �صدر
عن نائ��ب رئي�س املكت��ب ال�سيا�سي حلركة "حما���س" د .مو�سى
�أب��و مرزوق �أمام عدد من ال�صحافيني ب�أن التحقيقات ك�شفت عن
�أن �أحد الكتاب املذكورين يف البيان يقف خلف �إ�صداره.

ت�صري��ح �أب��و م��رزوق دع��ا �سح��ر مو�س��ى� ،إح��دى الكاتب��ات
املُهددات بالبيان �إىل الت�سا�ؤل" :هل د� .أبو مرزوق هو ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن الإعالن عن نتائج التحقيق؟! وكيف يتم ذلك دون
دع مبا مت التو�ص��ل �إليه من قبل
�أن يت��م �إبالغنا نح��ن كطرف ُم ٍ
اجلهات املخت�صة؟".
"�أب��و �أن���س" �أح��د عنا�صر جي���ش اال�سالم قال ل��ـ "احلال":
املعلوم��ات الت��ي لدين��ا تفي��د �أن "حما���س" نف�سه��ا تقف خلف
ه��ذه الأحداث ،وتدع��ي زو ًرا �أن تنظيم الدول��ة اال�سالمية هو
الفاعل.
ورف���ض "�أبو �أن�س" لفظ "داع�ش" ،معت�برًا �إياه تبخي�سً ا جلي�ش
دول��ة اخلالف��ة يف الع��راق وال�ش��ام م��ن قب��ل �أم�يركا و�أعوانها،
معرت ًف��ا ب�أن حركته بايعت اخلليفة �أبو بكر البغدادي ،م�ؤكدًا �أن
على كل م�سلم مبايعته وطاعة �أوامره طاملا �أنه يطبق �شرع اهلل.
و�أ�ض��اف" :ل��و كنا نح��ن الفاعلني ،مل��ا بقي �أحد من��ا يف بيته"،
متهمً��ا الأجه��زة الأمني��ة التابع��ة حلكومة "حما���س" يف غزة

مبالحقة عنا�صر جي�ش الإ�سالم واقتحام منازلهم واعتقالهم.
وحدد منهجه��م كجماعات "�سلفية جهادي��ة" بدعوة النا�س �إىل
احل��ق ،ف�إن مل ي�ستجيبوا فبـ "ال�سي��ف" ،م�ستندًا يف ذلك �إىل ما
قال �إنه "حديث عن الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم".
وردًّا على �س�ؤال لـ "احلال" �إن كانوا م�ستعدين لإقامة اخلالفة
يف القطاع ،قال �أبو �أن�س" :ال توجد لدينا �أوامر بذلك حتى الآن،
كما �أنن��ا ال منلك �إمكانات لذلك حاليًّ��ا ،لأن "حما�س" تعار�ضنا
وتالحقنا".
وكان��ت اجلماعات ال�سلفي��ة اجلهادية نفت يف بي��ان �صدر عنها
�أن يك��ون يف القطاع "جماع��ة �أو تنظيم �أو جت ُّمع ا�سمه "الدولة
الإ�سالمي��ة" ،ف�إن كان املق�صود ه��و دولة "اخلالفة" يف العراق
وال�ش��ام –�أعزَّه��ا اهلل– فابت��داءً� ،إنه لي�س م��ن �سيا�سة الدولة
من��زل هناك
فارغ��ة هن��ا �أو ا�سته��داف بواب��ة
تفج�ير �سي��ارة
ٍ
ٍ
عل��م �أو م�س�ؤولية عن تلك التفجريات
( )...وه��ا نحن ننفي �أي ٍ
والبيانات العبثية".
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ن�شطاء وقيادات يجيبون عن :متى وكيف؟

ج��ي��ل ج��دي��د م��ن فل�سطينيي ال���داخ���ل يحمل ب����وادر ان��ت��ف��ا���ض��ة ���ض��د العن�صرية

عارف حجاوي
• احت�ضنها بني ذراعيه ،وقعد يبو�س البوتوك�س.
• ما وجه ال�شب��ه بني غوغل وحبة الفياغرا؟ بوجود غوغل� ،صار
كل حمار باح ًثا ،وبحبة الفياغرا� ،صار كل و�سيم "بورنو �ستار".
• املر�أة مظلومة حتى يثبت العك�س.
• البوهيمي� :شخ�ص يعلن عن نف�سه ب�أرخ�ص طريقة.
• البيانو :قطعة �أثاث يقتنيها �أثرياء العرب.
• املكتبة :دكان لبيع �ألعاب الأطفال.
• ال �أح��ب �س��وى مرب��ى الفراول��ة ،وال �أ�شرتي��ه م��ن دكان "�أب��و
ح�سن" لأنه لي�س عنده غريه .يجب �أن �أذهب لل�سوبرماركت الذي
في��ه خم�س��ون نوعً ا م��ن املربى لك��ي �أنتقي مبلء �إرادت��ي ..مربى
الفراولة.
• �أكلن��ي حلق��ي �أم���س الأول ث�لاث م��رات ،ومل �أر�ش��ح� .أن��ا مدي��ن
للفريو�سة بر�شحة� .أنا مزكوم مع وقف التنفيذ.
• ن�سم��ع عن امل��دن الأوروبية عندما تزدهر ،وع��ن املدن العربية
عندما تدمر.
• لي���س امله��م �أن يكون احلذاء جدي��دًا ،املهم �أن يك��ون من النوع
الغايل.
• م��ع �أن جدي كان ً
خياطا ،فقد ق��ال يل� :أناقة الرجل يف ر�أ�سه ويف
حذائه ،وما بينهما حت�صيل حا�صل.
• انتهيت لتوي من ت�أليف عنوان ديواين املقبل�" :سقوط الق�شة يف
الع�صري بعد �أن ق�صمت ظهر البعري" .ومل يبق �إال كتابة ال�شعر..
ب�سيطة.
• مل��اذا ثالثة �أرب��اع ال�ساعة �أكرث م��ن ثلثي ال�ساع��ة؟ لأن الثالثة
�أكرث من االثنني.
• الق�ص��ة ذات النهاية ال�سعيدة ق�صة ناق�صة ..ف�أين هادم اللذات
ومفرق اجلماعات؟
• لكل من ا�ستخدم عبارة "العامل قرية �صغرية" :واهلل لن �أقر�أ لك
كلمة بعد الآن حتى لو كنت �أفالطون.
• "ال�سيا�س��ي ال�صادق" عب��ارة متناق�ضة داخليًّ��ا ،متامًا كعبارة
"اليمن ال�سعيد".
• عندما افتقر زوجها ،اكت�شفت �أنه �أ�صلع.
• الأطفال يظنون غمازات ال�سيارة للزينة ،وكذا معظم ال�سائقني.
• التح��دي :بو�سع��ي �أن �أذك��ر لك �أ�سم��اء ع�شرة علم��اء يفهمون
النظري��ة الن�سبي��ة .ه��ل مبق��دورك �أن تذك��ر يل �أ�سم��اء خم�س��ة
�أ�شخا�ص يفهمون قواعد كتابة الهمزة؟
• فرغ��ت علب��ة �ش��اي التواينن��غ الفاخ��ر ،فو�ضع��ت فيه��ا �شاي
الفرا�ش��ة احلاملة الرخي�ص .ثم ن�سيت .و�أن��ا الآن �أ�ستمتع ب�شرب
ال�شاي الفاخر ب�أقل تكلفة.
• ق��ال يل :نابليون مل يكن يجيد قي��ادة ال�سيارة .قلت له :يا فالح!
مل تك��ن هن��اك �سيارات يف زم��ن نابلي��ون .فقال :وه��ذا دليل على
�صحة كالمي.
• من �أهم االكت�شافات �أن البقدون�س لي�س بح�شي�ش.
• وراء كل عظيم امر�أة ..طبعًا تلك التي رمته من بطنها.
• لقد �أغرته ب�أكل التفاحة حتى يتم اخرتاع املالب�س ..ثم الأزياء..
ثم ال�شوبينغ.
• مقبولة منك �أن تلب�س خا ً
متا يف �إ�صبعك ال�صغري ..فقط �إن كنت
�سائق �شاحنة.
• كان يف بلدنا خطاط بارع ا�سمه �شوقي يعي�ش� .س�ألته عن خطاط
مناف�س :ما ر�أيك يف خطه؟ ف�أجاب بكلمة واحدة :مقروء.
• كي��ف يختل��ف عب��ور اجل�س��ر عن ال��والدة؟ امل��ر�أة تلد ،ث��م ال يعود
اجلنني �إىل بطنها .على اجل�سر نلد ذهابًا و�إيابًا.

وكيم وكيم

عو�ض عبد الفتاح

معت�صم زيدان

حنني زعبي

أزهار هناء ٭
يف ال�سن��وات الأخ�يرة زادت الت�ضييق��ات
العن�صري��ة من حكوم��ة الأبرتهاي��د الإ�سرائيلية
عل��ى الع��رب الفل�سطيني�ين يف الداخ��ل املحت��ل
والقد���س ،م��ن اقتحامات عدي��دة للأق�صى ،ومن
�سن قوان�ين عن�صري��ة يف الكني�س��ت الإ�سرائيلي
�ض��د العرب ،وم��ن �إعدام الع��رب لتهمة واحدة،
وه��ي �أنه��م ع��رب فق��ط ،ومنف��ذو الإع��دام غري
القانوين حمميون �أمن ًّيا من حكومة االحتالل.
كل هذه الت�ضييقات واملمار�سات التي يتعر�ض لها
فل�سطيني��و الداخل املحتل ع��ام  48من االحتالل
الإ�سرائيل��ي �أدت �إىل انفج��ار ق��وي م��ن الع��رب
يف الداخ��ل املحت��ل يف الن�ص��ف الث��اين م��ن العام
اجل��اري ،و�أ�صبحت هن��اك بوادر فردي��ة �أحيا ًنا
النتفا�ض��ة �شعبية �ضد التعامل العن�صري ،وهذا
�ستباحا
ما �أخ��اف االحتالل وب��ات قتل الع��رب ُم
ً
يف ال�ش��وارع دون حما�سب��ة الفاعل�ين ،ع��دا ع��ن
االعتق��االت واالنته��اكات حلرم��ة البي��وت يف
القد�س والداخل املحتل.

عبد الفتاح :ننتظر
الدعم من الأمة العربية

ويف حدي��ث ل��ـ "احل��ال" م��ع �أم�ين ال�س��ر الع��ام
للتجمع الوطني الدميقراطي عو�ض عبد الفتاح،
ق��ال" :لي�س مطل��ب ال�شع��ب الفل�سطين��ي �إعادة
اخلالف��ة الإ�سالمي��ة ،ب��ل مطلبه دح��ر امل�شروع
الكولوني��ايل ال�صهيوين ،و�إنهاء نظ��ام الأبارتهايد
بن�سخت��ه الإ�سرائيلي��ة ،وحتقي��ق احلري��ة
وامل�ساواة وحق العودة ،وهذا ما يجب �أن يكون
حم��ل �إجماع وطن��ي لكافة �أبناء وبن��ات ال�شعب
الفل�سطيني ،و�أي انحراف عن هذه الأهداف ،هو
�إحلاق �ضرر بالغ بالن�ضال الفل�سطيني".
و�أ�ض��اف عبد الفت��اح" :هذه املطال��ب يفرت�ض �أن
تك��ون مدعوم��ة وم�سن��ودة م��ن الأم��ة العربي��ة،
وال�شع��وب الإ�سالمي��ة ،وكل �أح��رار الع��امل يف
الغ��رب وال�ش��رق ،ف�أل��ف حتي��ة للمرابط�ين م��ن
فل�سطينيي  48يف �ساح��ة الأق�صى دفاعً ا عنه وعن
التاري��خ العرب��ي الإ�سالم��ي للمدين��ة ،والتاري��خ
العرب��ي (الفل�سطين��ي) امل�سيح��ي ،و�أل��ف حتي��ة
لأه��ايل الأحي��اء املقد�سي��ة� :شعف��اط ،العي�سوية،
�سل��وان ،ووادي اجلوز ،الذين يجددون مقاومتهم
للم�شروع االحتاليل رغم ق�سوة الإجراءات القمعية
ورغم الب�ؤ�س والتواط�ؤ العربي الر�سمي".

زيدان :ك�سر حاجز اخلوف

ويف حدي��ث ل��ـ "احل��ال" م��ع النا�ش��ط ال�سيا�س��ي
معت�ص��م زي��دان ،ق��ال" :ك�س��ر حاج��ز اخل��وف يف
الداخل املحتل هو نقطة �إيجابية جدًّا مل حت�صل منذ
بداية االحتالل ،فال�شباب الغا�ضبون من ال�سيا�سات
الت��ي تنتهجه��ا احلكومة �ضد الع��رب مل تعد جتابه
مبحاك��م كاذب��ة ،والوع��ود ال�ساقطة تواج��ه اليوم
بروح التحدي وال�شغف للحرية والكرامة".

وع��ن ت�صنيف حت��ركات الع��رب يف الداخل ،قال
زي��دان" :ال �أ�ستطي��ع �أن �أعت�بر ه��ذه الب��وادر
الثوري��ة هي بوادر انتفا�ضة ،ف���إدراك املواطنني
الع��رب �أنه��م �سيواجه��ون نف�س م�ص�ير �إخوتهم
يف غ��زة وال�ضف��ة والقد���س �سيجعلهم ج��ز ًءا من
الفو�ضى اخلالق��ة التي �ستنجب ح��رب التحرير
ال�شعبي��ة ،التي �ستحاول احلكوم��ة �إخمادها عن
طريق االعتقاالت والتهديد وال�ضغط على �أذناب
االحتالل لإخمادها .املواجهات الأخرية لن تكون
�سوى البداية ملرحلة مف�صلية جديدة".

وكيم� :شروط
االندالع متوفرة

املحام��ي والنا�ش��ط ال�سيا�س��ي ومدي��ر جمعي��ة
املهجري��ن يف الداخ��ل املحت��ل وكي��م وكي��م ق��ال
ل��ـ "احل��ال"" :م��ن ال�صع��ب الإجابة ع��ن �س�ؤال
يت�ض ّم��ن م�صطلحات غ�ير حم ّددة ومتف��ق عليها
م�سب ًق��ا .هل نتحدث عن انتفا�ضة مبفهوم ومقا�س
وحج��م االنتفا�ضتني الأوىل والثاني��ة ،مع الأخذ
بع�ين االعتبار الفوارق بينهم��ا؟ مبدئ ًّيا� ،أحت ّفظ
م��ن �إمكانية تو ّقع انط�لاق انتفا�ضة ،لأنها لي�ست
حد ًث��ا يقع حتت ال�سيط��رة �أو ميكن ر�صده بزمن
ومكان حمدد".
وتابع وكيم حديثه قائ ًال" :ال�شروط املو�ضوعية
لإمكانية انط�لاق انتفا�ضة كان��ت متوفرة دائ ًما،
ولك��ن احل��دث الأهم ال��ذي ي�شكّل ع��ادة الطفرة
النوعي��ة مل يح��دث بع��د� ،أو رمب��ا ّ
مت �إجها�ض��ه
م��ن قب��ل املت�ضرري��ن املُفرت�ض�ين م��ن انط�لاق
االنتفا�ض��ة ،به��ذا املفه��وم ،وم��ع الأخ��ذ بع�ين
االعتب��ار الأح��وال الت��ي تعي�شه��ا جماهرينا من
ت�ش��رذم وغياب قي��اده و�إرادة �سيا�سية موحدة،
وباملقاب��ل ا�ست�شراء مظاهر العن��ف على �أ�شكالها
واالن�ش��داد لدوائ��ر االنتم��اء الثانوي��ة املتمثل��ة
بالع�صبية العائلية والقبلية والطائفية واحلزبية
الفئوية ال�ض ّيقة؛ ف���إين �أ�ستبعد �أن تكون �ساحتنا
املحلية هي �ساح��ة انطالق �شيء جديد مب�ستوى
وحج��م االنتفا�ض��ة ،دون اال�ستخف��اف ب�بروز
ح��راك �شباب��ي ن�شيط ج ًّدا ي�شكل قف��زه نوعية يف
حمطات الن�ض��ال ،كما برز ذلك يف �إ�سقاط خمطط
برافر وغريه".

زعبي :احلاجة
�إىل �إجماع وطني

النائ��ب يف الكني�س��ت حن�ين زعب��ي قال��ت ل��ـ
"احل��ال"" :اجلماه�ير الت��ي ال تدخ��ل بيوته��ا
عن��د �سق��وط �شهدائه��ا ،هي جماه�ير تعرف ذلك
ب�سليقته��ا حتى ل��و مل ت�سمعه من �أحد� ،إن عفوية
وتلقائي��ة اجلماه�ير الت��ي خرجت لل�ش��ارع دون
توجي��ه �أو تنظي��م �أو قرار م�سب��ق ،دليل على �أن
مقول��ة �أننا ج��زء من ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،و�أن
ن�ضالن��ا ه��و جزء م��ن ن�ضاله ،هي لي�س��ت مقولة

القيادة ال�سيا�سية �أو النخبة فقطـ ،بل هي مقولة
�شعبن��ا الفل�سطيني بكل �أجزائ��ه ويف كافة �أماكن
تواجده".
وتابع��ت زعب��ي قائل��ة" :وي��دل ن��زول ال�شب��اب
�إىل ال�ش��ارع على �أن م�ش��روع الأ�سرلة مل ينجح،
و�أن خلق انتماءات ووالءات �إ�سرائيلية ل�شبابنا
مل ينج��ح ،لكن ج��ز ًءا مم��ن خرج��وا �إىل ال�شارع
مل يفهم��وا مل��اذا خرجوا ،كم��ا �أنه��م مل يخرجوا
انطال ًق��ا م��ن وع��ي �سيا�س��ي �أو م�ش��روع وطني،
�إال �أن غ�ضبه��م واغرتابه��م ع��ن احلي��ز الع��ام،
ه��و اغرتاب ع��ن الدولة نف�سها وعم��ا حتاوله �أن
ت�صنع��ه يف حيزنا الع��ام ،واملطلوب اخلروج من
االغ�تراب �إىل حالة وع��ي �سيا�سي كام��ل وهوية
وا�ضح��ة ،فه��ذا م��ن �أه��م م�س�ؤولي��ات امل�شروع
الوطني".
و�أ�ضافت زعبي" :غياب امل�شروع الوطني اجلامع
داخل اخل��ط الأخ�ضر ،كجزء من م�شروع وطني
فل�سطيني عام ،ينطل��ق من جذور الق�ضية ويعي
خ�صو�صية �سياقنا ال�سيا�سي كفل�سطينيني نعي�ش
داخل ح��دود الدولة العربية ،وما يعنيه ذلك من
غي��اب الإجم��اع عل��ى الإ�سرتاتيجي��ة وو�سائ��ل
الن�ض��ال ،ال مينعن��ا فق��ط من حتقي��ق �إجنازات
�سيا�سية ت�س��اوي ت�ضحياتنا ،بل �إنه � ً
أي�ضا ميكن
البع�ض من �إلقاء خطاب "لوم ال�ضحية" ،فنحمل
�شعبن��ا و�أنف�سنا م�س�ؤولي��ة ال�ضحايا ،ويدل ذلك
لي�س فقط على غياب امل�شروع الوطني ،بل � ً
أي�ضا
على عدم فهم للم�ش��روع ال�صهيوين ،بغ�ض النظر
ع��ن �سل��وك ال�ضحي��ة ،والت�أث�ير الوحي��د املمكن
لل�ضحي��ة يف جل��م عن�صريته حينم��ا تعرف كيف
تدفع��ه ثمن جرائم��ه ،وهي لن ت�ستطي��ع ذلك �إال
�ضمن م�شروع وطني وا�ضح".
وختم��ت زعب��ي حديثه��ا قائل��ة" :نح��ن بحاجة
لبناء �إجماع عل��ى م�شروعنا الوطني يف الداخل،
ونحت��اج لقي��ادة م�س�ؤول��ة ،فكل قي��ادة حتارب
وتناه���ض بناء الإجم��اع ال�سيا�س��ي ل�شعبها هي
قيادة غ�ير م�س�ؤولة ،فالتظاه��رات العفوية التي
خرج بها �شبابنا تدل على م�شروع وطني وا�ضح
علين��ا �أن ندعم��ه ونق��ف وراءه ك�أبن��اء �شع��ب
واحد".
�إن التظاه��رات الت��ي ق��ام به��ا احل��راك ال�شبابي
يف الداخ��ل ه��ي نتيج��ة انته��اكات وم�ضايق��ات
اال�ستعم��ار ال�صهيوين يف ال�ش��ارع العربي ،فهناك
 48حال��ة قتل لفل�سطينيني منذ ع��ام  2000حتى
الآن عل��ى ي��د ق��وات االحت�لال دون حماكم��ة
ال�شباب �أو عر�ضهم على املحكمة ،وطبعً ا املجرم
حممي �أمن ًّيا ،ومل ُيفتح �أي ملف للتحقيق بحاالت
الإع��دام غري القانونية ،م��ا �أدى �إىل هذا االنفجار
م��ن قبل الع��رب الفل�سطيني�ين يف الداخل املحتل
والقد�س.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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اشرف باسم حسين ٭
طوال الوقت كانت �إ�سرائيل تنظر �إىل نف�سها باعتبارها وط ًنا
قوم ًّيا لليهود ،وكانت النواة الأوىل لهذه الفكرة منذ امل�ؤمتر
ال�صهي��وين الأول الذي عقد يف مدينة ب��ازل يف �سوي�سرا عام
1897م ،ورمبا قبله بق��رن� ،أيام نابليون بونابرت ،ثم جاء
وع��د بلفور ع��ام 1917م ليعد اليهود ب�إقام��ة وطن يهودي
قوم��ي له��م يف فل�سطني ،ثم ج��اءت �أوىل اخلط��وات الفعلية
به��ذا االجت��اه عن��د �ص��دور ق��رار التق�سي��م ال�شه�ير 181
ال�صادر عن الأمم املتحدة عام  1947الذي حتدث عن دولة
يهودي��ة عل��ى ن�سبة  %55م��ن �أرا�ضي فل�سط�ين التاريخية
تعي�ش ب�سالم �إىل جانب دولة عربية.
وترتك��ز فكرة يهودي��ة الدولة ب�ش��كل �أ�سا�سي عل��ى �إيجاد
هوي��ة يهودية م�شرتكة جلميع يه��ود العامل وطم�س الهوية
العربي��ة القائم��ة م��ن جهة �أخ��رى ،م��ا يجع��ل فل�سطينيي
الداخ��ل عر�ض��ة لأي م�ش��روع "تران�سف�ير" جدي��د �أو �أن
ي�صبح��وا �أي��دي عامل��ة رخي�ص��ة ب�لا حقوق يف ظ��ل دولة
تقت�صر حقوق املواطنة فيها على العرق اليهودي ب�إ�ستثناء
غريه .
"احل��ال" التق��ت �أربعة حملل�ين ومراقب�ين ووجهت لكل
منه��م �س���ؤا ًال ح��ول جزئي��ة قانوني��ة �سترتتب عل��ى �إقرار
هذا القانون.

هل �ستغري �إ�سرائيل من منظومتها القانونية؟

ق��ال الدكت��ور حنا عي�س��ى الأمني الع��ام للهيئ��ة الإ�سالمية
امل�سيحي��ة لن�ص��رة القد���س واملقد�س��ات �إن ق��رار يهودي��ة
الدولة يتبعه تغيري كل القوانني التي ُ�سنت منذ عام ،1948
ويف مقدمته��ا �إع�لان ا�ستق�لال �إ�سرائي��ل وتغي�ير القوانني
املتعلق��ة بالكني�س��ت ،و�سي�صب��ح هن��اك �إع�لان ا�ستق�لال
يهودي �آخر ب��د ًال من �إعالن ا�ستقالل دولة ا�سرائيل وتغيري
النظ��ام ال�سيا�سي اىل نظام الدولة اليهودية ،ولتطبيق ذلك،
�سوف تغري جميع القوانني ال�سابقة فيما يتعلق بالكني�ست،
وال�ش���ؤون املدني��ة وال�صحية وما يتعل��ق بحقوق الإن�سان
والأقلي��ات ،وقوانني اخلدم��ة باجلي���ش الإ�سرائيلي ،وهي

�أحمد عزم

ع�ش��رة قوان�ين �أ�سا�سية يف �إ�سرائيل مبثاب��ة د�ستور جديد،
وه��ذه القوانني خمالفة ل��كل الأعراف والقوان�ين الدولية،
وبالت��ايل ،فعل��ى الأمم املتح��دة �أن تعي��د النظ��ر يف مكان��ة
�إ�سرائيل وع�ضويتها يف الأمم املتحدة .

ما هي �شروط املواطنة يف ظل الدولة الدينية؟

�أ�ش��ار الأ�ست��اذ طل��ب �أب��و ع��رار الع�ض��و يف الكني�س��ت
الإ�سرائيل��ي �إىل �أن كل مواطن يعي�ش داخل اخلط الأخ�ضر
ل��ه ح��ق املواطن��ة ،ولكن هن��اك حم��اوالت دائم��ة لتهجري
فل�سطيني��ي الداخ��ل ونقله��م للعي���ش يف مناط��ق ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة و "تطه�ير" الأر���ض من �أ�صحابه��ا الأ�صليني
حت��ى ت�صب��ح الدول��ة يهودية بحت��ة .وطبقاً له��ذا القانون
ال��ذي يدع��و �إىل يهودية الدول��ة ،واقت�ص��ار املواطنة على
ال�س��كان اليهود فقط ،فكل يهودي ح��ول العامل هو �صاحب
احل��ق يف �أن يعي���ش ه��ذه الدول��ة ويعطى كام��ل حقوقة يف
حني ي�سقط حق املواطنة عن كل املواطنني العرب وي�سقط
كاف��ة حقوقهم الرئي�سية وي�شرتط �أن يكون املواطن يف هذه
الدول��ة فقط يهود ّيا و ُيح��ذف كل من ال يعتنق هذه الديانة.
ويف حال �إق��رار �إ�سرائيل لهذا القان��ون ،ف�إنها �ستطبقه على
جميع �سكان هذه الدولة� ،ضاربة بعر�ض احلائط كل حقوق

�شعوان جبارين

طلب �أبو عرار

الديان��ات الأخرى يف العي�ش حتت ظلها ،حيث �إن كل من مل
لي���س يهودياً ،يجب �أن يخرج من ه��ذه الدولة التي تقت�صر
جن�سيتها على العرق اليهودي العن�صري دون �سواه .

ما �أثر اعتماد �إ�سرائيل لهذا
القانون على فل�سطينيي الداخل؟

�أك��د �شع��وان جباري��ن مدي��ر م�ؤ�س�س��ة احلق �أن��ه ال توجد
يف الع��امل دول��ة حت�ص��ر �شكلها باجلان��ب الدين��ي �إال دولة
�إ�سرائي��ل ،حيث �إنها تتعامل م��ع الديانة اليهودية كقومية،
وبالت��ايل ال ت�سم��ح لأي��ة ديان��ة �أخ��رى ،وه��ذه الإجراءات
ت�سته��دف وج��ود فل�سطيني��ي الداخ��ل ،فاله��دف هن��ا ه��و
اال�سته��داف بدرجة �أ�سا�سي��ة ،وحماولة البحث عن �صيغة
لتهجريه��م .كل ما طرحه ليربم��ان كان يف هذا الإطار ،ومن
جان��ب �آخ��ر ،تنف��ي ه��ذه الإج��راءات ع��ن �إ�سرائي��ل �صفة
الدميقراطي��ة ،مبعنى �أنه��ا لي�ست دول��ة دميقراطية ،لأنها
تهت��م بفئ��ة معينة وعرقية ديني��ة حمددة ،وبر�أي��ي ،علينا
�أن نرف��ع م��ن �سق��ف الط��رح ال�سيا�س��ي الفل�سطين��ي كردة
فع��ل طبيعية عل��ى هذه الإج��راءات العن�صري��ة ،حيث �إن
كلمة الدولة اليهودي��ة الإ�سرائيلية تنايف قرار التق�سيم عام
 ،1947وب�إم��كان ال�سلطة الفل�سطينية العودة لأ�صول قرار

حنا عي�سى

التق�سي��م ويجب علين��ا �أي�ض��ا �أال نعرتف بوج��ود الدولية
اليهودية لأن االعرتاف غري �إلزامي يف املواثيق الدولة.

هل يهودية الدولة تلغي حق العودة؟

�أم��ا الدكت��ور �أحم��د ع��زم املحا�ض��ر يف برنام��ج العالق��ات
الدولي��ة يف جامع��ة بريزيت ،فق��ال �إن القوان�ين املطروحة
كتج�سي��د وترجم��ة ليهودية الدول��ة ت�سري يف اجت��اه �إلغاء
ح��ق العودة ،وهي ال تقت�صر على ذل��ك .على �سبيل املثال،
ي�سم��ح قان��ون مل ال�شم��ل لأي يه��ودي يف الع��امل ب���أن ي�أتي
ويح�ص��ل على اجلن�سية الإ�سرائيلية ،ولكن الفل�سطيني �إذا
�ساف��ر لف�ترة معينة �إىل اخل��ارج ،ف�إنه مين��ع من احل�صول
عل��ى جن�سيت��ه ،وهناك الكث�ير من القوان�ين امللتب�سة التي
تعط��ي احلق للحكومة الإ�سرائيلية �أن تقرر ما تريد ،فعلى
�سبي��ل املث��ال� ،إذا ول��د طف��ل �إ�سرائيل��ي خ��ارج �إ�سرائيل،
مينح اجلن�سي��ة الإ�سرائيلي��ة ،وعلى الأغل��ب �أن اليهودي
�سيح�ص��ل على اجلن�سية ب�سهول��ة� ،أما الفل�سطيني فال .ويف
هذا ال�سياق ،متنع يهودية الدولة �أي فل�سطيني مت تهجريه
من فل�سطني من �أن يعود �إليها.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

االن����ت����خ����اب����ات الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة ..ك����ي����ف ت�������ص���ب���ح ف����ر�����ص����ة لإ������س�����ق�����اط ن���ت���ن���ي���اه���و؟
نظري جملي
م��ع بداي��ة املعرك��ة االنتخابي��ة اجلدي��دة ،التي ب��ادر �إليها
رئي���س ال��وزراء الإ�سرائيلي ،بنيامني نتنياه��و ،والتي يبدو
�أن��ه �أ�صب��ح نادمًا عليه��ا ،يت�ضح �أن هنالك فر�ص��ة لأول مرة
منذ �سنة  ،2009لإ�سقاطه ،ورمبا �إ�سقاط كل فكرة االلت�صاق
بحكومة ميينية متطرفة يف �إ�سرائيل.
بالطب��ع ،ه��ذا الأمر لي���س �سه ً
�لا ،ويحت��اج �إىل �إدارة معركة
انتخابي��ة ذكي��ة وحكيم��ة ،م��ن كل الأط��راف امل�ؤث��رة على
املجتم��ع الإ�سرائيل��ي ،داخليًّ��ا وخارجيًّ��ا .ولكن��ه يف الوقت
نف�س��ه مل يع��د م�ستحي ً
�لا .فا�ستطالع��ات ال��ر�أي ت�ش�ير �إىل
�أن التحال��ف اجلدي��د ب�ين حزب��ي العم��ل بقي��ادة يت�سح��اق
هريت�س��وغ ،واحلركة بقي��ادة ت�سيبي ليفن��ي �سيح�صل على
 24مقع��دًا ،فيما الليكود برئا�س��ة نتنياهو �سيح�صل على 23
مقع��دًا .و�إذا متك��ن ه��ذا التحالف م��ن تو�سي��ع �صفوفه قبل
االنتخاب��ات ،و�ض��م حزبي "يوج��د م�ستقب��ل" برئا�سة يائري
لبي��د و "كدميا" برئا�سة �شا�ؤول موف��از ،ف�إنه �سيح�صل على
 35مقعدًا.
وهن��اك تف�س��خ الفت يف مع�سك��ر اليمني ،يف �أ�سا�س��ه نفور من
نتنياه��و و�أ�سلوب��ه يف �إدارة �ش���ؤون الدول��ة .ه��ذا التف�س��خ
يفرز قوة جديدة برئا�س��ة مو�شيه كحلون ،وزير االت�صاالت
يف حكوم��ة نتنياه��و ال�سابقة ،الذي بنى قوت��ه على الأجندة
االقت�صادي��ة االجتماعي��ة ،وعل��ى �إجنازات��ه الكب�يرة،
خ�صو�ص��ا جناح��ه يف حتطي��م �أ�سع��ار الهوات��ف اخلليوية.
ً
ولأن كحل��ون معروف ك�أح��د �صقور اليمني ،خ��رج بربنامج
�سيا�س��ي يقربه من و�س��ط اخلريطة ال�سيا�سي��ة� ،إذ �أعلن �أنه
"ميث��ل الليكود احلقيقي الذي تعرف عليه يف �شبابه عندما

أرا�ض
كان قائده مناحيم بيغن ،الذي مل يرتدد يف التنازل عن � ٍ
يف �سبيل حتقيق ال�سالم".
وم��ن �سم��ات التف�س��خ ،خ��روج ليربم��ان م��ن التحال��ف مع
الليك��ود يف قائم��ة انتخابي��ة واح��دة .وليربم��ان حر�ص يف
ال�سن��ة الأخ�يرة على حت�س�ين �صورته يف الغ��رب ،وطرح
م�ش��روع �س�لام �إقليم��ي تت��م يف �إط��اره ت�سوي��ة الق�ضي��ة
الفل�سطيني��ة .وم��ع �أن��ه مل يتخ��ل بع��د عن م�شروع��ه ل�ضم
منطقة املثل��ث �إىل الدولة الفل�سطينية مقاب��ل امل�ستوطنات،
وهدف��ه م��ن ذل��ك وا�ض��ح ،وه��و التخل�ص م��ن قراب��ة ربع
ملي��ون مواطن من فل�سطينيي  ،48الذين يحملون اجلن�سية
الإ�سرائيلية� ،إال �أن��ه يعتمد فيه على مبادئ مبادرة ال�سالم
العربية و"دولتان لل�شعبني".
وباملقاب��ل ،هن��اك تط��ورات �إيجابي��ة عل��ى ي�س��ار اليم�ين
الإ�سرائيل��ي .فاملجتم��ع الإ�سرائيلي ما زال متم�س�� ًكا بعملية
ال�سالم .وا�ستط�لاع الر�أي الذي �أج��راه "املعهد الإ�سرائيلي
للدميقراطي��ة ون�ش��ره يف مطل��ع كان��ون الأول � ،2014أ�ش��ار
�إىل �أن الغالبي��ة ال�ساحق��ة من املواطنني اليه��ود يف �إ�سرائيل
تتبن��ى مواقف �أكرث اعتدا ًال و�سالمية م��ن احلكومة اليمينية
ورئي�سه��ا .ومع �أن ه��ذه الغالبية تتهم ال�سلط��ة الفل�سطينية
( )%48بامل�س�ؤولية عن جتميد املفاو�ضات (فقط  %9يتهمون
نتنياه��و ،والبقي��ة يتهم��ون الطرفني عل��ى ال�س��واء)� ،إال �أن
( %59.1م��ن اليه��ود) قالوا �إنهم ي�ؤيدون �إج��راء مفاو�ضات
م��ع �أبو م��ازن حول قيام دول��ة فل�سطينية بجان��ب �إ�سرائيل،
مقابل  %34.6يف�ضلون ا�ستمرار الو�ضع احلايل .ويت�ضح �أن
الداف��ع له��ذه الغالبية هو القناعة ب�أن "وح��دة الإ�سرائيليني

�أه��م لهم م��ن وحدة الب�لاد" .وتط��رق اال�ستط�لاع �إىل موقف
اليه��ود من قان��ون القومي��ة ،الذي يعت�بر �إ�سرائي��ل "الوطن
القوم��ي لليه��ود" ويخف�ض من مكانة مواطنيه��ا العرب ،فقال
 %64م��ن اليه��ود �إن نتنياه��و ا�سته��دف بالأ�سا���س �إر�ض��اء
املتطرف�ين يف اليمني ،وفق��ط  %28قالوا �إن دافع��ه هو تعزيز
مكان��ة �إ�سرائيل اليهودية .واعترب  %46.9هذا القانون م�ض ًّرا
لإ�سرائيل.
ويف ا�ستط�لاع �آخ��ر ن�شرت��ه القن��اة العا�ش��رة للتلفزي��ون
الإ�سرائيلي ،مع قرار حل الكني�ست ،قال � %60إنهم ال يرغبون
رئي�سا للحكومة م��رة �أخرى .وقد ذكر %34
يف ر�ؤي��ة نتنياهو ً
�أنه��م يف�ضل��ون نتنياه��و يف رئا�س��ة احلكومة "لأن��ه ال يوجد
رئي�س��ا للحكومة".
م��ن ه��و �أف�ض��ل منه ولي���س لأن��ه ي�صل��ح ً
ويف ا�ستط�لاع �ساب��ق� ،أعرب فقط  %24م��ن الإ�سرائيليني عن
ر�ضاهم من �سيا�سة نتنياهو.
وق�ضي��ة ع��دم وجود بدي��ل ه��ذه ،كان��ت رائج��ة يف �إ�سرائيل
طيل��ة ال�سن��وات املا�ضي��ة كحقيق��ة ثابت��ة .تلقفه��ا م�ساع��دو
نتنياه��و وراح��وا يكر�سونه��ا يف الذهني��ة الإ�سرائيلي��ة حتى
اقتن��ع به��ا �أ�شد خ�صوم��ه .ولكن ق��رار نتنياهو ج��ر �إ�سرائيل
�إىل معرك��ة انتخابية باهظة الثمن (تكاليفه��ا  2مليار �شيقل)،
فق��ط بعد �سنتني من االنتخابات ال�سابقة� ،أحدثت هزة كبرية
يف اخلريط��ة ال�سيا�سي��ة الإ�سرائيلي��ة .وق��د حت��رك خ�ص��وم
نتنياهو ،يف �إ�سرائيل واخلارج ،ون�شدد على اخلارج ،لتفجري
فكرة "عدم وجود بديل" هذه .يف املا�ضي ،كان ه�ؤالء يفت�شون
عن ج�نرال �سابق يتوىل قيادة املعار�ض��ة لنتنياهو .فطرحوا
ا�س��م جابي �أ�شكن��ازي ،لكن خ�صومه بقي��ادة نتنياهو و�إيهود
ب��اراك نب�شوا �ضد �أ�شكنازي وورط��وه يف ق�ضية جنائية .وقد
تب�ين فيما بع��د �أنها ق�ضية تافه��ة� ،إال �أنهم متكن��وا من حرقه

قب��ل �أن يخو�ض املعركة .والأم��ر نف�سه فعلوه مع �شخ�صيات
�أمني��ة �أخ��رى مث��ل مائري داج��ان ويوف��ال دي�سك�ين وقبلهما
�ش��ا�ؤول موفاز ،حتى �سقط��ت الفكرة .فبحث��وا عن �شخ�صية
جنومي��ة مثل يائري لبيد ،و�أحرز مك�سبًا كب�يرًا ( 19نائبًا) يف
االنتخابات الأخرية ،لكنه مل ينجح يف هز نتنياهو وحرفه عن
�سيا�سته اليمينية املتطرفة.
والي��وم ،يروجون لفك��رة م�ضادة ه��ي :لي�س بال�ض��رورة �أن
يك��ون البديل �شخ�صية قوية تتحدث بلغ��ة احلرب وغطر�سة
رئي�سا �ساب ًقا
الق��وة ،ولي���س بال�ضرورة �أن يك��ون ج�نرا ًال �أو ً
جله��از �أمن��ي ،فق��د يك��ون البدي��ل الأف�ض��ل لإ�سرائي��ل اليوم
يف قي��ادة جماعي��ة معروف��ة بنظاف��ة الي��د وال��روح القيادية
امل�س�ؤول��ة ،الت��ي تع��رف كيف تخاط��ب العامل وكي��ف تعالج
الق�ضاي��ا االقت�صادي��ة االجتماعي��ة .م��ن هن��ا ج��اء التحالف
بني هريت�س��وغ وليفني ،ال��ذي يتمنون تو�سيع��ه لي�شمل لبيد
وموف��از .ومبجرد احلدي��ث عن ت�شكيل اللبن��ة الأوىل من هذا
التحال��ف ،ج��اء رد الفع��ل �إيجابيًّ��ا يف ال�ش��ارع الإ�سرائيل��ي
عمومً��ا ،ويف و�سائ��ل الإعالم ب�شكل خا���ص .والدليل على ذلك
ه��و خروج نتنياهو بغ�ضب وتوت��ر ظاهرين ،متهمًا ال�صحافة
الإ�سرائيلية بالت�آمر عليه لإ�سقاطه.
لك��ن ه��ذا كل��ه ال يكف��ي لإ�سق��اط نتنياه��و ،و�إن مت �إ�سقاط��ه
�شخ�صيًّ��ا ،فه��ذا ال يعني بع��د �أن فكرة احلكوم��ة اليمينية قد
ت�سقط .ولكي يح�صل هذا ،فهناك حاجة لعوامل كثرية �أخرى.
فاملعركة االنتخابية يف �إ�سرائيل طويلة جدًّا ،وت�ستغرق ثالثة
�شه��ور ،م��ن الآن وحتى � 17آذار الق��ادم .وخالل هذه الفرتة،
ميك��ن �أن حت�ص��ل تط��ورات تغ�ير اال�ستطالع��ات وتقلبها يف
اجتاه��ات معاك�س��ة ومتناق�ضة .فيكفي �أن يق��ع انفجار عبوة
نا�سفة يف تل �أبيب –مث ًال -حتى ينقلب ال�شارع ل�صالح اليمني.
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ع���ن���د �إ�����س����رائ����ي����ل ..ل������ ْون ال���ه���وي���ة ���س��ب��ب ل��ف�����ص��ل ع����ائ��ل�ات ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وق���ط���ع �أرح��������ام ب��ي�ن الأ����ش���ق���اء
جوليانا زنايد٭
مل يق�س��م االحت�لال فل�سطني جغرافيًّ��ا وح�سب،
ومل ي�ضي��ق حدود ال�ضفة للح��د الأدنى عب ًثا ،بل
يعم��ل على تفتي��ت املجتمع الفل�سطين��ي وتفكيك
الرتابط الأ�سري يف مرحلة الحقة ،وي�ضع عقبات
�أم��ام �أي ات�صال ب�ين فل�سطيني��ي الداخل و�أهايل
القد���س وغ��زة وال�ضف��ة .هذا م��ا رواه جمموعة
من حاملي هويات القد�س ممن تزوجوا من حملة
هويات ال�ضفة.
�س��ردت ال�سي��دة (ه .ا) ،ق�صته��ا ل��ـ "احل��ال"،
وقال��ت �إنه��ا تزوجت من��ذ عامني ون�ص��ف العام
م��ن رج��ل مقد�س��ي ،وهي حتم��ل هوي��ة ال�ضفة،
وب��د�أت معاناتها م��ن مرارة عب��ور حاجز قلنديا
بت�صري��ح عم��ل م��زور ،ح�صلت علي��ه عن طريق
معارف زوجها وتدفع مقابله � 400شيقل �شهريًّا،
ويحظ��ر عليه��ا البق��اء يف القد���س بع��د ال�سابعة
م�س��اء ،وهي تنهي عملها يف ال�ضف��ة عند الرابعة
ع�ص ًرا ،وت�سرع للحاجز الذي يقفل بوجهها مرا ًرا
بحج��ة �أنه بقيت �ساعتان فقط النتهاء الت�صريح،
فتم�ضي ليايل كثرية بعيدة عن منزلها وزوجها.

احلياة يف اخلفاء

وت�ضي��ف ال�سيدة التي رف�ضت الك�شف عن ا�سمها
�أن اخلي��ارات �أمام معاناتها حم��دودة ،فال ميكن
�أن ت�ترك منزله��ا اجلديد يف القد���س لتدفع �إيجار
منزل �آخر لي�س لها� ،أو �أن ت�شرتي �آخر ،وتعر�ض
منزله��ا للإيجار ،لذا ،فهي م�ضط��رة للمرور بهذه

الظ��روف كل ي��وم ،وه��و �أم��ر مينعه��ا م��ن �أداء
الواجبات االجتماعية ،واالنعزال ،ب�سبب �ضيق
الوق��ت ،ما ي�سبب له��ا م�شاكل نف�سي��ة ،فهي غري
قادرة على امل�شاركة يف املنا�سبات العائلية ،كما
�أنه��ا ال ت�شع��ر بالراحة ك�إن�سان��ة عادية تزوجت
حدي ًثا ،فهي تخرج م�سا ًء برفقة زوجها يف القد�س
بخ��وف �شديد ،خا�صة ف�ترة الأعي��اد اليهودية،
ويلغى اخل��روج عندما تفر���ض �شرطة االحتالل
�إجراءات م�شددة.
وت��رى �أن ه��ذا الأم��ر ي�ش��كل عقبة �أم��ام �إجناب
�أطفال ،فكيف �سيت��م ت�سجيلهم و�أين �سي�سكنون،
وهل �سيمرون بكل ما متر هي به يوميًّا؟
وي���ؤد ال�سي��د (ج .ز) املتزوج من��ذ ثمانية �أعوام
م��ن �سيدة من بل��دة بريزي��ت ،ما قالت��ه ال�سيدة
(ه)؛ فبعد �أن �أجنب طفله الأول ،حرم من خدمة
الت�أم�ين ،ومل ي�سجل ابن��ه يف هويته ،بل اعتربته
�سلطات االحتالل طف ًال غري �شرعي ،وعلى خالف
الطفل ،كانت االبنة الثانية �أكرث ًّ
حظا ،فحني جدد
الأب هويته� ،سجلت با�سمه تلقائيًّا.
وتكم��ن معان��اة الأب والأم باالنف�ص��ال وع��دم
القدرة عل��ى العي�ش كعائلة ،فلكل منهم معربه،
ولكل منه��م طريقت��ه يف ال�سفر ،و�أكرثه��م ب� ًؤ�سا
ذل��ك الطف��ل ال��ذي ال هوية ل��ه حت��ى الآن ،فهو
ب�لا طريق ،متامًا كق�صة ال�سي��دة (�س .خ) ابنة
�سخن�ين داخ��ل اخل��ط الأخ�ض��ر املتزوج��ة من
رج��ل م��ن رام اهلل عام  ،1978وق��د �أجنبت منه

�ست��ة �أبن��اء مل يح�ص��ل �إال �أ�صغرهم على هوية
القد���س ،وا�ضط��رت للبق��اء بعيدًا ع��ن �أطفالها
املمنوعني م��ن ال�سكن يف القد���س� ،إال �أنها زجت
نف�سه��ا وزوجه��ا مبخاط��ر ع��دة يف �سبي��ل لقمة
العي���ش والعمل ،فكان��ا يعي�شان معً��ا يف القد�س
رغم كل املحظورات.
وبع��د �ست��ة ع�ش��ر عامً��ا� ،شف��ع الطف��ل الأخ�ير
وازدواجي��ة القان��ون الإ�سرائيل��ي والر�ش��اوى
واملبال��غ التي تدفع للمحام�ين ،لأبنائها اخلم�سة
فح�صلوا على الهويات ،لكن رغم �أن الطفل الأخري
و�أخت��ه املولودة ع��ام  1992ول��دا يف امل�ست�شفى
اال�سرائيل��ي نف�سه ،وهو "بيك��ور حوليم"� ،إال �أن
الطفل منح هوي��ة القد�س ،على خالف �أخته التي
رف�ض��ت �سلط��ات االحتالل ت�سجيله��ا بهوية �أمها
ومنحت �شهادة ميالد فل�سطينية.

هوية م�ؤقتة بعد  36عا ًما من الزواج

بع��د �أن دفع��ت ال�سي��دة (���س .خ)  5000دوالر
عجل يف حل ق�ضيته��ا وح�صل لزوجها
للمحام��يّ ،
على هوية م�ؤقت��ة ولي�ست دائمة ،حتى بعد �ستة
وثالث�ين عام��ا يف املحاك��م والدوائ��ر الر�سمي��ة،
ومن��ح �أطفاله��ا ال�ستة حق املواطن��ة وال�سكن يف
القد���س ،كما منح��وا هوية القد�س ،لك��ن كل هذا
مل يح��ل امل�ش��اكل النف�سي��ة واال�ضطراب��ات التي
�أ�صاب��ت العائل��ة املنف�صل��ة جزئيًّ��ا ل�ست��ة ع�شر
عاماً .تق��ول (�س.خ) �إن هناك ح��دودًا حتى الآن

الأزرق والأخ�ضر لونان يحددان نوع املعاناة.

بينه��ا وبني زوجه��ا و�أبنائه��ا ،حي��ث �إن لكل منه
�شخ�صيت��ه امل�ستقلة ،فقد ترب��وا بعيدًا عنها وعن
زوجه��ا ،ول��كل منه��م �أ�سل��وب حيات��ه وم�ساحته
ال�شخ�صية الت��ي يرف�ض م�شاركته��ا مع الآخرين
حتى لو كانوا عائلته.
لك��ن الأرملة (ه� .ص) كانت �أقل ًّ
حظا ،فحتى الآن
مل متن��ح ابنتها البالغة من العم��ر  27عامًا هوية
القد���س ،ومل حت�صل على مل �شمل ،يف حني ح�صل
االبن الأ�صغر على �شهادة ميالده �إ�سرائيلية حني

بل��غ احلادية ع�ش��رة ،بل وم��ا زاد الأم��ر تعقيدًا
�أن االبن��ة تزوجت ابن خالتها ال��ذي يحمل هوية
القد�س ،وانف�صلت عنه بعد �سبعة �أعوام وحرمت
م��ن �أبنائه��ا بحجة �أنه��م مواطن��ون �إ�سرائيليون
وال يح��ق لها تربيته��م .وبعد عن��اء �شديد� ،سمح
االحت�لال لها بحق "امل�شاه��دة" ل�ساعة بت�صريح
تنتهي �أمومتها لأبنائها بانتهائه!
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ن����������ادي ب����ي���رزي��������ت����� ..ص����ع����ود يف �����س����م����اء ك��������رة ال���������س����ل����ة رغ��������م ه�����ب�����وط الإم�����ك�����ان�����ي�����ات
محمود عيسى٭
فاز فريق بريزيت لكرة ال�سلة هذا العام باملرتبة
الأوىل يف دوري الدرج��ة املمت��ازة لك��رة ال�سل��ة
يف فل�سط�ين ،بع��د الف��وز ب�سب��ع ع�ش��رة مباراة
متتتالي��ة دون هزائ��م ،الأم��ر ال��ذي �أت��اح له��م
امل�شاركة ببطولة الأندية العربية للأندية البطلة
التي عقدت يف املغرب هذا العام.
هذا الإجناز حتق��ق بعد العمل على قرار وفكرة
كان مفادهما "التعزيز من �أجل الو�صول" ،وعمل
علي��ه جميع �أع�ض��اء فريق بريزيت لك��رة ال�سلة
من العبني و�إداريني.
وح�س��ب رئي�س نادي بريزي��ت الريا�ضي بطر�س
عاب��د ،فالو�ص��ول كان ال�صع��ود م��ن املرك��ز
اخلام�س �إىل املراكز الأوىل �ضمن اللعب يف دوري
الدرج��ة املمتازة لك��رة ال�سل��ة الفل�سطينية ،مبا
يلي��ق بالعب��ي الفري��ق ،وامله��ارات واملواه��ب
املوجودة يف الفريق ،وكذلك اجلمهور الذي الزم
الفريق طوال م�شواره ،والبلدة التي انطلق منها
الفريق.
�أما التعزيز ،فو�ضحه امل�ش��رف الريا�ضي لنادي
بريزي��ت يو�س��ف هو�ش��ة ،بتمك�ين الالعب�ين من
اللع��ب ب�شكل ق��وي يف امللع��ب ،و�س��د الفراغ يف
املراك��ز الأ�سا�سي��ة التي يع��اين الفريق من نق�ص
فيها كالعبي االرت��كاز ،ب�إح�ضار العبني ماهرين
كان��ا كفيلني ب�سد ذلك العجز ،وهما �إ�سالم عبا�س
وعي�سى كامل ،اللذان لعبا يف الدور الأردين لكرة
ال�سلة.
عم��ل كل �أع�ض��اء الفري��ق ح�س��ب موقعه��م على
تنفي��ذ ذل��ك املخط��ط ،وكان ال�ضغ��ط الأك�بر
عل��ى الالعبني م��ن حي��ث التدريب��ات� ،إذ ق�ضوا
عامً��ا كام ًال على �إمت��ام التدريب��ات ليكونوا على
ا�ستع��داد ت��ام للع��ب يف ال��دوري املمت��از بقوة،
واجته��ت الإدارة للبح��ث ع��ن امل��وارد املالي��ة

الكافي��ة لتوف�ير م�ستلزم��ات الفريق م��ن مالب�س
و�أحذية وغريها.
تلق��ى نادي بريزي��ت دعوة للم�شارك��ة يف بطولة
الأندي��ة العربي��ة للأندية البطل��ة ،كونه حا�ص ًال
عل��ى املرك��ز الأول يف الدرجة املمت��ازة ،وكانت
هناك عدة خماوف قب��ل امل�شاركة� ،أكدها مدرب
الفريق معتز �أبو دية� ،أال وهي قدرة النادي على
توف�ير الأموال الكافية للذه��اب للمغرب ،ومدى
جاهزية فريق بريزيت وم�ستوى العبيه ملناف�سة
الفرق الأخرى ،و�إذا ما كان الدوري الفل�سطيني
لك��رة ال�سلة ق��اد ًرا على ف��رز �أندية ق��ادرة على
املناف�سة عرب ًّيا.
متكن نادي بريزيت من توفري الأموال التي متكنه
م��ن امل�شاركة يف البطولة من خالل م�ساهمات من
م�شجع��ي و�أ�صدق��اء الفريق يف بلدت��ه بريزيت،
وكذلك من خالل عدة �شركات حملية وم�ساهمات
م��ن ال�سف��ارة املغربي��ة يف رام اهلل .وكان �أول
فري��ق فل�سطين��ي ي�شارك من��ذ ع��ام  ،2009فقد
كان �آخره��ا فريق �إب��داع الدهي�ش��ة .وكذلك كان
الفري��ق الفل�سطين��ي الأول يف ه��ذه البطول��ة من
حي��ث الإجنازات� ،إذ يعت�بر الفريق الفل�سطيني
الوحيد الذي و�ص��ل �إىل املجموعة الثانية ولعب
�أربع مباريات ،حيث فاز باثنتني وخ�سر اثنتني،
فيم��ا كانت باقي الفرق الفل�سطينية التي �شاركت
يف هذه البطولة تلعب يف اجلولة الأوىل وتغادر.
وفيم��ا ت�شيح عي��ون اجلماه�ير الفل�سطينية عن
ك��رة ال�سل��ة وتتج��ه نح��و ك��رة الق��دم� ،شاحت
معها عي��ون اجله��ات الفل�سطيني��ة الر�سمية� ،إذ
كاف م��ن قبله��ا بك��رة ال�سلة.
ال يوج��د اهتم��ام ٍ
وح�س��ب تعب�ير امل�ش��رف الريا�ض��ي هو�ش��ة،
يقت�ص��ر دور امل�ؤ�س�س��ات الريا�ضي��ة الر�سمي��ة
على املتابعة وتنظيم الدوريات واملباريات ،وال

فريق بريزيت خالل م�شاركته يف بطولة الأندية العربية للأندية البطلة باملغرب.

توفر احلاجيات الأ�سا�سية �أو احلد الأدنى منها
لأندي��ة ك��رة ال�سل��ة الفل�سطينية .وق��د تعاملت
اجلهات الر�سمية م��ع م�شاركة فريق بريزيت يف
بطولة املغ��رب باعتبارها م�شاركة غري ر�سمية،
ويتوجب على النادي وحده دفع تكاليف ال�سفر.
وقال عاب��د �إن نادي بريزي��ت والأندية الأخرى
لك��رة ال�سل��ة ال تتلق��ى دع ًم��ا ماد ًّي أ��� �أو معنو ًّي��ا
كال��ذي تتلقاه �أندية ك��رة القدم ،ففريق بريزيت
ال يح�صل على متويل ر�سمي.
وعلى �صعيد كرة ال�سلة الفل�سطينية ب�شكل عام،

�أكد �أبو دية �أن كرة ال�سلة يف فل�سطني حتتاج �إىل
الكث�ير من املقومات لتكون قادرة على املناف�سة
على امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي ،وعلى
الأندي��ة حتديد م��ا تريد من ك��رة ال�سلة ،ولي�س
اللعب م��ن دون �أهداف حقيقية ،واالعتماد على
الالعبي�ين الأجان��ب لال�ستف��ادة م��ن خرباتهم،
كم��ا حتدث عن حاجة �أندية ك��رة ال�سلة لتوفري
احلد الأدنى من املقومات الواجب على االحتاد
الفل�سطيني تلبيتها لكرة ال�سلة ،كما يتم التعامل
مع �أندية كرة القدم.

ويتخ��ذ نادي بريزي��ت وفريقه لك��رة ال�سلة من
مبنى يف البلدة القدمية مرك ًزا له ،وهو م�ست�أج ٌر
مرتهل �آيل لل�سقوط ،ولكنه رغم قلة الإمكانيات
املتواف��رة لدي��ه� ،صع��د نح��و املراك��ز الأوىل يف
دوري الدرج��ة املمت��ازة ،وناف���س ب�شكل مذهل
يف بطول��ة املغ��رب� ،إال �أن الدع��م امل��ايل م��ا زال
ي�ؤرق��ه كي يك��ون قاد ًرا عل��ى املناف�سة يف جميع
املجاالت.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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املحرر التاج :بانتظار رئتني جديدتني تنتف�ضان يف �صدري قبل �أن يداهمني املوت
زينب حمار�شة ٭
يتكئ الأ�سري املحرر حممد التاج على كر�سيه بوهن و�ضعف من
بع��د القوة ،وا�ضع��اً �أ�سطوانة الأك�سجني الت��ي باتت ال تفارقه
عل��ى ميين��ه ،مثبت��اً عل��ى �أنف��ه �أنب��وب الأك�سج�ين ال�صناعي،
فالتنف�س الطبيعي بات حلماً �أقرب �إىل امل�ستحيل ،كما يقول.
يع��اين املح��رر الت��اج م��ن تلي��ف رئ��وي من��ذ �أن كان يف �سجون
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،ومل ت�ستطع الفحو�ص��ات العديدة التي
�أجراه��ا يف امل�ش��ايف حتدي��د �سب��ب وا�ض��ح له��ذا املر���ض ،لكن
الفحو�صات �أك��دت �أن ال طريقة لل�شفاء منه �سوى زراعة رئتني
جديدتني.
ورغ��م تكف��ل الرئي�س حمم��ود عبا���س بتغطية تكالي��ف عالجه،
ال��ذي ال يوج��د �إال يف دول االحتاد الأوروبي �إال �أنه ومنذ حترر
يف  2013وحت��ى الي��وم ،ال جديد على حيات��ه ،ويعي�ش معتمدا
عل��ى �أ�سطوان��ة الأوك�سجني � 24ساعة .وحت��ى اليوم ،مل تفلح
ال�سف��ارات الفل�سطيني��ة يف �أوروب��ا يف االتفاق مع �أح��د امل�شايف
الأوروبية لإنقاذ حياة التاج.

حياة الأ�سري قبل االعتقال

ع��اد الأ�س�ير حممد التاج مع عائلته ع��ام � 1989إىل فل�سطني مع
العائدين ،حيث كان ي�سك��ن يف العا�صمة الأردنية ،وبعد �أربعة
�شهور من عودته ،اعتقلت��ه �سلطات االحتالل ملدة �أربع �سنوات
على خلفية االنتفا�ضة وبتهمة ت�شكيل خلية ع�سكرية وا�ستطالع
�أه��داف ع�سكري��ة �إ�سرائيلي��ة وتنفي��ذ بع�ض الأعم��ال التي من
�ش�أنها مقاومة االحتالل.
وع��ن تلك البداي��ة ،ي�ستذكر التاج :بعد اخل��روج من ال�سجون،
مار�س��ت حياتي ب�شكل طبيع��ي ،حتى حل��ت االنتقا�ضة الثانية
ع��ام  ،2000فقد كنت اجلندي امل�ستعد للدف��اع عن وطنه وعن
املقد�س��ات ،ومتت مطاردتي حتى التا�س��ع ع�شر من فرباير عام
 ،2003حت��ى اعتقل��ت ل��دى �سلط��ات االحتالل ،و�ص��در احلكم
ب��ـ 15عاما ون�صف العام ،و�أ�ضيفت �إليه��ا � 3سنوات و�أنا داخل

ال�سجن بتهمة امل�شاركة باملقاومة �ضد �إ�سرائيل.

داخل ال�سجون

يف مقابل��ة خا�صة لـ "احلال" ،يقول الت��اج :ت�أقلمت مع و�ضعي
داخ��ل �سج��ون االحت�لال الإ�سرائيل��ي ومار�ست حيات��ي ب�شكل
طبيع��ي ،كن��ت فاع ً
�لا يف �أكرث من جلن��ة ،منها اللجن��ة الوطنية
داخ��ل ال�سجون ،وكان ه��ديف الدفاع عن حق��وق الأ�سرى ،متت
معاقبت��ي وعزيل لأكرث من م��رة ،وكان��ت �إدارة ال�سجن تنقلني
دائماً يف ال�سجون حتى ال �أ�شعر بطابع اال�ستقرار.
يف ع��ام  ،2012دخل��ت �إ�ضراب��ا مفتوح��ا عن الطع��ام ،لتحقيق
العدي��د من املطالب لنا ك�أ�س��رى� ،أهمها �أن تتم معاملتنا ك�أ�سرى
ح��رب ،كما تن�ص اتفاقي��ات جنيف الدولية ،وم��ا �شجعني على
ذل��ك �أن الف�ترة التي خ�ض��ت فيها الإ�ض��راب كان��ت عبارة عن
مرحلة طرح ان�ضمام ال�سلط��ة الفل�سطينية لالتفاقيات الدولية،
وكنا نطمح يف احل�صول على هذا االن�ضمام ليعرتف بنا ك�أ�سرى
حرب ،لأنه حتى هذه اللحظة ما زالت �سلطات االحتالل تعاملنا
ك�أ�سرى جنائيني ،وترف�ض معاملتنا ك�أ�سرى حرب.
ي�ضي��ف الت��اج�" :أنهي��ت �إ�ضراب��ي ال��ذي ا�ستمر  67يوم��اً بعد
حتقي��ق مطلب�ين يل هما ع��دم الوقوف عن��د العدد ،حي��ث يقوم
�ضابط ع�سك��ري يطلق عليه ا�سم �ضابط الع��دد بزيارة ال�سجن
يومي��اً ث�لاث مرات ،وعلى جمي��ع الأ�سرى الوق��وف له ،وكانت
ت�شعرن��ا بالذل واخل�ض��وع ،كما طالبت ب�أن �أرت��دي الزي املدين
اخلا���ص بد ًال من لبا�س الأ�سرى املكت��وب عليه م�صلحة �سجون
الأ�س��رى .كان �إ�ضراب��ي ق�ضية �سيا�سية لالع�تراف بنا ك�أ�سرى
حرب ،لكن مل يتم التجاوب �إال مع هذين املطلبني".

رحلة املر�ض وق�صة الإفراج

ي��روي الأ�س�ير املري���ض حممد الت��اج رحلته مع مر�ض��ه قائ ًال:
"بعد � 3شهور من انق�ضاء الإ�ضراب املفتوح� ،شعرت باالختناق

ونق���ص ح��اد للأك�سجني ،وعل��ى �أثرها نقل��ت �إىل امل�شفى ،وبعد
الفحو�ص��ات ،تبني �أين �أعاين من تليف رئ��وي وال عالج له �سوى
زراعة الرئتني� ،أم��ا العالج امل�ؤقت ،فهو املعاجلة بالكورتيزون
و�أ�سطوانات الأك�سجني".
وبع��د �صدور الفحو�صات الطبية من امل�شايف الإ�سرائيلية ،تبني
�أن و�ض��ع الت��اج ال�صحي خطري ج��د ًا و�أن اال�ستم��رار من دون
عالج �سي�ؤدي �إىل وفات��ه داخل ال�سجون ،وتفاج�أ بقرار الإفراج
عن��ه ،ليتب�ين فيما بع��د �أن م�صلحة ال�سجون تري��د التن�صل من
تكالي��ف العالج �أو ًال ،وتبني �أي�ض��اً �أن �سلطات االحتالل �أو�صت
بالإف��راج عن��ه خوفاً من انتفا�ض��ة الأ�سرى ،بح�س��ب ما ن�شرت
يديعوت �أحرونوت ،لأن ذلك الوقت �شهد وفاة عدد من الأ�سرى
املحرري��ن وا�ست�شهاد �آخرين داخل �سج��ون االحتالل كمي�سرة
�أبو حمدية.
وتاب��ع الت��اج" :ا�ستقبل��ت يف جمم��ع فل�سط�ين الطب��ي وتلقيت
الع�لاج املتوا�ض��ع مب��ا يتنا�س��ب م��ع الإمكانيات ،بع��د فرتة،
نقل��ت �إىل م�ست�شفى غلن�س��ون يف الداخل املحت��ل ،و�أكدت نتائج
الفحو�صات الطبية �ضرورة زراعة رئتني جديدتني لأن و�ضعي
مل يعد يحتمل".
ح�ص��ل التاج عل��ى تغطية من الرئي���س حممود عبا���س لتغطية
نفق��ات العالج ومت خماطب��ة العديد من الدول م��ن �أجل اجراء
عملية زراعة للرئتني ،ولكن لأ�سباب �سيا�سية وقانونية رف�ضت
الكثري من الدول اجراء العملية ،فالدول الأوروبية مث ًال رف�ضت
لأنه لي�س مواط ًنا �أوروبيًّا.
تلق��ى التاج عالجات م�ؤقتة اعتم��د فيها على الكورتيزون
والأدوي��ة املو�صوف��ة والأك�سج�ين ال�صناع��ي .يق��ول:
"حت�س��ن و�ضع��ي كث�ير ًا وب��د�أت �أت��رك ا�سطوان��ات
االك�سجني ل�ساع��ات طويلة ،ولكن لأ�سباب غري معروفة،
توق��ف �ص��رف الأدوية يل منذ �شهر كان��ون الأول اجلاري
م��ا �أدى �إىل تده��ور وا�ض��ح يف و�ضعي ال�صح��ي و�أ�صبت

الأ�سري املحرر التاج على �سرير ال�شفاء.

بالتهاب��ات رئوي��ة ح��ادة مت نقل��ي عل��ى �أثره��ا �إىل جممع
فل�سط�ين الطب��ي وتابع الدكتور جواد ع��واد مبر�سوم من
الرئي�س حممود عبا���س حالتي ال�صحية ووعدين مبرا�سلة
ال��دول يف اخلارج حتى يتم احل�صول على موافقة لإجراء
العملية".
وق��ال الت��اج" :حالت��ي خط��رة ،وتنف�س��ي غ�ير طبيع��ي� ،أتعب
بب��ذل �أي جه��د مهم��ا كان ً
ب�سيط��ا ،وكافة الفحو�ص��ات �أكدت �أن
ع��دم زراعة رئت�ين جديدتني �سي�ؤدي �إىل وفات��ي ،و�أنا �أنا�شد كل
امل�ؤ�س�س��ات ال�صحي��ة وال��وزارت وم�ؤ�س�س��ات حق��وق الإن�سان
م�ساعدتي يف �إمتام عملية زراعة الرئتني و�أريد �أن �أ�شعر بالأمان
على عالجي".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال���ع���م���ور ..حم��ك��وم  11م�����ؤب� ً
���دا وي��ن��ت��ظ��ر احل���ري���ة ب��ج�����س��د ن��ح��ي��ل وع���زمي���ة ال تلني
مهند ال�شاعر ٭
بعد ثالثة ع�شر عامًا بني جدران زنزانته ،بج�سد نحيل ،والأمرا�ض
تفت��ك به؛ ال ي��زال ريا�ض العمور  43عاما اب��ن بلدة تقوع من بيت
حلم ينتظر احلرية.
ريا���ض ،املته��م بتنفي��ذ عمليات �ض��د �أه��داف الع��دو الإ�سرائيلي،
يق�ضي حكمًا بال�سجن �أحد ع�شر م�ؤبدًا .الأ�سري العمور متزوج وهو
�أب خلم�س��ة �أبن��اء ،اعتق��ل يف اخلام�س من ني�سان ع��ام  2002بعد
مط��اردة ا�ستمرت ثالث �سن��وات ،حيث كان عل��ى قائمة املطلوبني
ل��دى االحتالل الإ�سرائيلي .ويقب��ع الأ�سري العمور يف م�شفى �سجن
الرمل��ة نتيجة تعر�ض��ه لإ�صابات يف ر�أ�سه وبطن��ه خالل التعذيب،
ومت ا�ستئ�ص��ال �أج��زاء م��ن �أمعائه الت��ي ي�شكل البال�ستي��ك جزءًا
كبريًا منها.
�أ�صي��ب ريا���ض خ�لال االنتفا�ض��ة الأوىل بر�صا�ص��ة يف بطن��ه،
وا�ستقرت الر�صا�صة الثاني��ة يف انتفا�ضة االق�صى يف عنقه ،وحذر
الأطباء من �إخراجها لأن ذلك يت�سبب له بال�شلل.
يعي�ش الأ�سري العمور على بطارية تو�ضع يف ال�صدر ومن املفرت�ض
�أن ت�ستب��دل كل �أربع �سنوات عل��ى الأكرث ،ولكن م�صلحة ال�سجون

غري مكرتثة ،وت�صر على اال�ستمرار يف نهجها و�سيا�ستها يف الإهمال
الطبي ،ما �أدى �إىل تفاقم و�ضعه ال�صحي ،بالرغم من �أنه تقرر �أكرث
من مرة �إجراء عملية وا�ستبدالها� ،إال �أنها مل ت�ستبدل.
وقال��ت والدت��ه خالل مقابل��ة معها �إن��ه �أعطي �إبرة داخ��ل ال�سجن
�سببت لديه ح�سا�سية وال�شعور بالدوخة والوقوع على الأر�ض.
ويف الفرتة الأخ�يرة ،بد�أ ريا�ض يعاين من مر�ض يف الرئة نتج �إثره
�ضيق يف التنف�س ،وحتى الآن ،ال يعرف �سبب هذا املر�ض.
ووجه��ت والدة الأ�سري العم��ور نداء �إىل كل اجله��ات وامل�ؤ�س�سات
احلقوقي��ة والإن�ساني��ة للتدخ��ل لإنقاذ حياة ريا���ض الذي يقبع يف
م�شفى �سجن الرمل��ة .وقالت بعد زيارته من فرتة لي�ست بعيدة �إن
و�ضع��ه ال�صح��ي تراجع من �سي��ئ �إىل �أ�سو�أ ،ومل يع��د يحتمل ،لذا
يجب �أن يكون حتت املراقبة ،فهو معر�ض يف �أي حلظة �إىل الإغماء
والوقوع.
وذك��رت �أن �أغل��ب الأ�س��رى الذي��ن يقبع��ون داخ��ل �سج��ن الرملة
ال ي�ستطيع��ون احلرك��ة وال حت��ى ال�صع��ود �إىل �أ�سرته��م ،ف�أغلبهم
عاجزون ويتنقل��ون على الكرا�سي املتحرك��ة ،ورغم و�ضع ريا�ض

ال�سيئ� ،إال �أنه يقدم لهم امل�ساعدة قدر ما ي�ستطيع.
وينا�ش��د وال��د ريا���ض كل امل�ؤ�س�س��ات املعني��ة االهتم��ام بق�ضي��ة
الأ�س��رى ب�شكل عام واملر�ضى منهم ب�شكل خا�ص ،الذين يتعر�ضون
للم��وت البط��يء يوميًّا و�سط �صمت و�إهمال اجلمي��ع .وقال �إن ابنه
اختار الطريق الن�ضايل قبل االعتقال من �أجل نيل ال�شهادة.
و�شبه��ت والدت��ه تعلقه باملقاوم��ة والن�ضال بتعل��ق الطفل بوالدته
و�أن��ه حم��ل الدفاع ع��ن الوطن والق�ضي��ة على عاتق��ه ك�أن فل�سطني
والأق�صى له وحده.
وب�ين وال��ده ال�صعوب��ات التي يواجهونه��ا عند زيارت��ه كل خم�سة
ع�شر يومًا وظلم وغطر�سة املحتل.
و�أو�ض��ح �أن من�ير �شقيق ريا�ض منع من زي��ارة الأ�سري ريا�ض منذ
�سبع �سنوات ،وترف�ض م�صلحة ال�سجون ال�سماح له بالزيارة.
ويف حدي��ث مع منت�صر االبن الأك�بر للأ�سري العمور الذي يدر�س يف
جامعة اال�ستقالل (الأكادميية الفل�سطينية للعلوم الأمنية) ب�أريحا،
قال �إنه منع من زيارة والده منذ �سنتني .وي�صر منت�صر على �إكمال
درا�ست��ه والتخرج .وقال�" :سوف �أرفع ر�أ���س والدي عاليًا و�أمتنى

من اهلل �أن يفك �أ�سره قبل تخرجي و�أن ي�شاركني فرحة التخرج".
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ع������ائ������ل������ة �أب���������������و ع������������م������������ران�������� ..ش�������ه�������داء "��������ص�������ب�������اح اجل������م������ع������ة الأ�����������س����������ود"
صابرين أبو ختلة
�سليم��ان �أبو عمران رجل �أربعيني ،طبع الزمان على وجهه مالمح
التع��ب وال�شق��اء ،و�أ�ضاف��ت احلرب عل��ى غزة على تل��ك املالمح
احلزن والعناء ،وح�سرة فق��دان الأهل والأحبة ،الذين رفعت من
�أجلهم الأيدي حت�سبًا على اجلاين.
كان �أبو عمران يجل�س يف خيمة �صغرية بجوار ما تبقى من �أنقا�ض
منزل��ه ال��ذي بناه بك��د وعرق ،وحت��دث لـ "احل��ال" ع��ن امل�أ�ساة
وف�صولها.
يق��ول" :رغ��م امل��وت والدمار ال��ذي ح��ل يف كل ركن م��ن القطاع،
لكنن��ا كن��ا نظ��ن �أن بيتنا �أك�ثر �أم ًنا ،فه��و بعيد عن نق��اط التما�س

م��ع االحتالل ،ومل ي�شهد حميطه ق�ص ًف��ا رغم مرور زهاء �شهر على
ان��دالع العدوان ،وهذا دفع �شقيقتي ال�صطح��اب �أبنائها فرا ًرا من
منزله��م الكائ��ن يف حمي��ط معرب رف��ح ،للإقامة معن��ا برفقة بع�ض
الأقارب ممن كانوا �سبقوها للإقامة عندنا".
ووا�ص��ل حديثه" :بدت ليل��ة هادئة ن�سبيًّا ،قب��ل �أن يتبعها �صباح
دام ،ا�صطلح عل��ى ت�سميته "اجلمعة الأ�سود" .كنا يف البيت نتابع
ٍ
الأخبار ،ثم حدث ما ي�شبه الزلزال .مل �أر �شي ًئا من الغبار� .شعرت
ب�أركان البيت تتهاوى على ر�ؤو�سنا ،حينها ،فقدت الوعي.
ً
�صراخا و�ضجيجً ا ،ف�إذا ببع�ض اجلريان
و�أ�ضاف قائ ًال�" :سمع��ت

والأق��ارب يتجمعون حول املنزل حماول�ين �إنقاذنا ،حينها �شعرت
بي��د ت�سحبن��ي �إىل فتح��ة �صغ�يرة� ،أحدثه��ا املنق��ذون يف ركام
املن��زل ،فخرجت ونقل��ت على عجل �إىل �سي��ارة �إ�سعاف ،ومنها �إىل
امل�ست�شفى.
ظ��ل �سليم��ان ،وكان يعاين حرو ًق��ا و�إ�صابات بالغ��ة ،يف امل�ست�شفى
ي�س�أل عن �أقاربه ،والأطباء والأقارب يتجاهلون �أ�سئلته ،لأنهم مل
يكنوا يعلمون �شي ًئا ،ف�شرق املدينة حو�صر ،ومل يعد �أحد ي�ستطيع
الو�صول �إىل املنزل �أو حميطه ،واجلميع كانوا حتت الركام.
وبع��د �أيام م��ن �إ�صراره على معرف��ة ما حدث لعائلت��ه ،قيل له �إن
اجلميع ،با�ستثناء خالته امل�سنة ،فقدوا ،وما زالوا حتت الركام.
وب�ين �أنه كلم��ا حدثت هدن��ة� ،أو متكنت اللجنة الدولي��ة لل�صليب

الأحمر م��ن الو�صول للمنزل ،كانت تنف��ذ عمليات بحث عن ناجني
حمتمل�ين ،ف�لا تع�ثر �إال عل��ى مزيد م��ن اجلث��ث ،وكان م��ن بينها
جثم��ان ابنه جهاد ،ال��ذي قالوا له �إنه يعال��ج يف م�ست�شفى مبدينة
خان يون�س.
وب��دا ح��زن �سليمان م�ضاع ًف��ا على ابن��ي �شقيقته ،اللذي��ن فرا مع
والدتهما من موت �إىل موت ،فيون�س وهالل عا�شا حياة قا�سية ،بعد
�أن �سافر والدهما وهما يف �سن املهد ،فكان خالهما لهم مبثابة الأب،
وكان فرحً ��ا بها� ،إىل �أن �صعقه القدر ولقيا حتفهما ،ليبقيا احل�سرة
يف قلب خالهما.
انته��ت احل��رب عل��ى غ��زة ،وظل��ت ذكريات امل��وت حتا�ص��ر �أبو
�سليمان ،على من ا�ست�شهدوا يف عدوان ا�ستهدف الآمنني يف بيوتهم.
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عن تعاقدات جتارية توقع حتت �أ�سرة املر�ضى

ملاذا يكتب الأطباء وي�صرف ال�صيادلة �أنواعً ا حمددة من الأدوية؟
جنان أسامة السلوادي٭
الط��ب ر�سال��ة �إن�سانية نبيل��ة ،تهدف لتق��دمي امل�ساع��دة للمر�ضى،
وجتع��ل حياة الإن�سان �أ�سم��ى من �أي اعتب��ارات مادية و�شخ�صية
�أخ��رى .وه��ي مهن��ة ال حتتم��ل �أي قدر م��ن اال�ستغ�لال �أو الف�ساد،
لأنه��ا تتعل��ق مب�صائ��ر النا���س وحيواته��م ،وه��ذا ما ميلي��ه �شرف
املهن��ة عل��ى الطبيب .لكن يف ح��االت �أخرى ،قد تتح��ول هذه املهنة
م��ن ر�سالة �إن�سانية �إىل "بزن�س" ب�ين الأطباء و�شركات الأدوية� ،أو
يف ح��االت �أخرى ب�ين ال�صيادلة وهذه ال�ش��ركات ،فيتحول الطبيب
�أو ال�صي��دالين �إىل �سم�س��ار مهمّت��ه الرتويج لأدوي��ة تنتجها �شركات
معينة ،مقابل مبالغ مالية �أو "هدايا" �أخرى يح�صالن عليها من تلك
ال�ش��ركات ،لت�صبح �صحة املر�ضى جم��رد و�سيلة للرتبح والك�سب،
وبطرق غري م�شروعة.
وت�سب��ب "التعاق��دات اخلفي��ة" بني الأطب��اء و�شركات �أدوي��ة �ضررًا
مي���س م�صال��ح املر�ض��ى وال�صيادل��ة يف الوق��ت نف�سه؛ فقد
مزدوجً ��ا ّ
ي�ضط��ر املري�ض �إىل تكبد مبالغ طائل��ة يف �سبيل احل�صول على الدواء
املو�ص��وف م��ن الطبي��ب ،بالرغ��م م��ن وج��ود نظائ��ر م�شابه��ة ل��ه يف
ال�صيدلي��ات ب�أ�سعار زهيدة .ويف ح��االت �أخرى ،قد يلج أ� طبيب معني
�إىل بيع عينة الدواء -التي من املفرت�ض �أن تكون جتريبية -للمري�ض،
وب�سعر �أقل من �سعر ال�صيدلية ،وهي يف الأ�صل عينة جمانية.

ك�ساد يف الأدوية

توجه��ت "احلال" �إىل ع��دد من ال�صيادلة يف مناط��ق متفرقة ،وكلهم
�أجمع��وا عل��ى وجود مثل تل��ك "التعاقدات" ،وا�شتك��وا من ال�ضرر
ال��ذي يلحق بهم نتيجة لذل��ك .تقول �صاحبة �إح��دى ال�صيدليات يف
مدين��ة نابل���س�" :أ�صبح العم��ل يف ال�صيدلي��ة مثل عم��ل "الدكانة"
ب�سب��ب ك�ساد بع�ض الأدوية ،لأن الطبي��ب ي�صف نوع دواء ل�شركة
معين��ة ،فتك�س��د �أدوي��ة �ش��ركات �أخ��رى" .وت�ضي��ف" :يف كثري من
الأحي��ان ،ي�أت��ي املري�ض مع و�صفة طبية عليه��ا تنويه بعدم تبديل
ال��دواء� ،أو �ضرورة االلت��زام بالدواء املذك��ور ،و�أحيا ًنا يطلب من
املري�ض املراجعة مع �إح�ضار الدواء املو�صوف".

ولأن م��ن ح��ق الطبيب �أن يكتب ال��دواء الذي ي��راه منا�سبًا ،فكيف
ميكن مواجهة احتمالية �أن يكون متعاقدًا مع �شركة بعينها؟
يقول ال�صيدالين رائد جابر" :يف دول العامل املتقدم ،يكتب يف العادة
اال�س��م العلم��ي يف الو�صف��ة الطبية ،وهن��ا ي�أت��ي دور ال�صيدالين يف
اختي��ار ال��دواء املنا�س��ب و�صرفه للمري���ض" .ويتاب��ع معلقاً على
تعامل الأطباء من �شركات الأدوية" :بع�ض الأطباء عندنا يقنعون
املري���ض بعدم �أخذ بديل عن الدواء املو�ص��وف بالرو�شيتة ،بحجة
�أن��ه ال يعطي مفعول��ه ،و�أن ال�صيدالين "ي�ضحك علي��ه" ،ما يجربين
عل��ى توفري الأدوية املو�صوفة فقط لإر�ض��اء الطبيب ،وهذا ي�ؤدي
�إىل �إتالف الأدوية التي ترتاكم يف ال�صيدلية".
"ه��ي عملية جتارة و�شراء ،ولي�س��ت مهنة طب �إن�سانية ،فال تهم
�صح��ة املري���ض �أو ج��ودة الدواء" ،هك��ذا ي�صف ال�صي��دالين نورز
�س��امل الأمر يف حديثه لـ "احل��ال" ،م�ضي ًفا" :عندم��ا يطلب الطبيب
نوع دواء معي ًنا ل�شركة ما ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل تراكم �أدوية معينة
تنته��ي �صالحيتها وهي على الرفوف ،م��ا يت�سبب بخ�سارة مالية ال
تعو���ض يف �أغل��ب الأحي��ان ،لأن ال�ش��ركات الأجنبية غالبً��ا ال تقدم
ً
تعوي�ضا ،وال�شركات العربية تقدم ن�صف تعوي�ض".

مبلغ مايل مقابل و�صفة دواء

توجهت "احلال" �إىل مندوب �إحدى ال�شركات( ،رف�ض الإف�صاح عن
ا�سم��ه ً
حفاظا على وظيفته) ،ملعرفة �آلية تعاقد الطبيب مع �شركات
الأدوي��ة ،ف�س��رد لنا تفا�صي��ل العملية .يق��ول" :يف اخلطوة الأوىل،
يتوجه املندوب �إىل عيادة �أي طبيب ويعطيه عينة ليجربها من �أجل
تقدميه��ا للزبائن ذوي الدخل املنخف�ض ملعرف��ة نتائجها ،وكبداية،
تك��ون ه��ذه اخلط��وات �سليم��ة وقانونية ،لك��ن الأمر غ�ير القانوين
يح�صل بعد ذلك عندما يتوجه نف�س املندوب �إىل ال�صيدليات ملعرفة
م��ا �إذا �صرف دواء من �شركته ،فيع��ود مرة �أخرى للطبيب ليعاتبه
ويخربه �أنه مل يبع �أي نوع دواء ،فيقول الطبيب �إنه على ا�ستعداد
لكتاب��ة هذا النوع من الدواء ،مقاب��ل مبلغ مايل مقابل عن كل و�صفة

دواء با�سم ال�شركة ،وهنالك �أطباء �آخرون يخت�صرون العملية كلها
ويبيع��ون العينات الت��ي تعطى لهم من قبل ال�شرك��ة ب�سعر �أقل من
�سعر ال�صيدليات".

هن��اك مادة يف د�ست��ور نقابة الأطباء حترم تعام��ل وتعاقد الطبيب
م��ع �ش��ركات الأدوية ،وهي املادة رقم  10م��ن الد�ستور الطبي باب
"واجب��ات الطبيب و�آداب املهنة" ،وتن�ص على �أنه" :يحظر على
الطبيب �إقامة �أي نوع من العالقات تقوم على ال�سم�سرة �أو املكاف�أة
الطبي��ة م��ع �أي من زمالئه �أو م��ع امل�ؤ�س�سات الطبي��ة �أو م�ؤ�س�سات
امله��ن الطبية الأخرى و�أفرادها �أو ا�ستخ��دام من يقوم بهذا العمل،
وبي��ع العين��ات الطبي��ة� ،س��واء كان ملري���ض �أو لأي �شخ���ص �أو
م�ؤ�س�سة".
�إن تعاقد الأطباء �أو ال�صيادلة مع �شركات �أدوية بعينها يع ّد انتها ًكا
ً
�صارخ��ا للقان��ون ،ال �سيما �إذا تراف��ق مع اقت�ص��ار و�صف الطبيب
و�ص��رف ال�صيدالين لنوع ما من الأدوية .وبالإ�ضافة �إىل �أنه يت�سبب
ب�أ�ض��رار مت���س م�صلح��ة املر�ضى ال�صحي��ة �أحيا ًنا؛ ف���إن ا�ستغالل
حاجة املر�ضى للرتبح يعد عم ًال ال�أخالقيًّا.

نقي��ب امله��ن ال�صحية� ،أ�سامة النجار� ،أك��د يف حديثه لـ "احلال" �أن

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الطبيب ي�صرف وفق اجتهاداته

عندم��ا �س�ألن��ا رئي�س نقاب��ة الأطب��اء� ،شوقي �صبحة ،ع��ن اقت�صار
كتاب��ة بع�ض الأطب��اء �أدوية �شركة بعينها ،ق��ال �إن "الطبيب حر"،
و�إن��ه ال يوجد قان��ون مينعه من �ص��رف دواء لأي �شركة يريد ،لأن
هذه "قناعات��ه واجتهادات��ه" ،متهمًا بع�ض ال�صيادل��ة بالتعاقد مع
�شركات �أدوية ،وتعمدهم تغيري الدواء املذكور يف الو�صفة الطبية،
م�ؤك��دًا م��رة �أخرى" :ال يوج��د قانون مينع الطبيب م��ن �صرف �أي
دواء يريده للمري�ض".

جترمي ال�سم�سرة مع امل�ؤ�س�سات الطبية

رغم كل قوانني منع التعامل معها ومقاطعة منتجات االحتالل

�شركات االت�صاالت الإ�سرائيلية تتف�شى يف �أ�سواقنا
حممود عو�ض اهلل
م��ن يتج��ول يف الأ�سواق الفل�سطينية ،يالحظ تف�ش��ي وانت�شار خدمات
�شركات االت�صاالت اخللوي��ة الإ�سرائيلية ،خ�صو�صاً يف املناطق التي
ال تخ�ض��ع لل�سيط��رة الأمني��ة الفل�سطيني��ة؛ حي��ث تطغ��ى املل�صقات
والإعالن��ات التي تروج خلدمات ومنتجات تل��ك ال�شركات على �أبواب
ورفوف املحال واملعار�ض التجارية.
وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود �أي م�س��وغ قان��وين ي�سم��ح لل�شركات
الإ�سرائيلي��ة عر�ض وترويج منتجاتها وخدماتها ،كونها غري مرخ�صة
م��ن وزارة االت�ص��االت الفل�سطيني��ة؛ �إال �أنه��ا تت�س�تر باالحت�لال
و�سيطرت��ه الع�سكرية يف قر�صنة وغزو ال�س��وق الفل�سطينية ،م�ستغلة
حاج��ة املواط��ن الفل�سطيني ل�شب��كات اجليل�ين الثال��ث والرابع التي
تتمي��ز بنف��اذ �إنرتن��ت ع��ايل ال�سرع��ة ،والتي متن��ع �سلط��ات االحتالل
ح�ص��ول ال�ش��ركات الفل�سطينية عليه��ا ،ف�ض ًال عن �أنه��ا ت�ستغل �أحياناً
ع��دم وج��ود �أب��راج تغطي��ة قوية وخدم��ات ترويجي��ة فعال��ة تقدمها
ال�شركات الفل�سطينية خارج مراكز املدن.
�صاحب متجر يبيع الأجهزة النقالة وم�ستلزماتها يف بلدة برينباال
�إح��دى �ضواحي القد���س القريبة جد ًا من املرك��ز الإداري لل�سلطة
الوطني��ة الفل�سطيني��ة ،رام اهلل ،يق��ول �إن��ه يبي��ع م��ن ال�شرائ��ح
اخللوي��ة الإ�سرائيلي��ة وبطاقات �شحن الر�صي��د� ،أ�ضعاف ما يبيع
من مثيالتها الفل�سطينية.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الزبائ��ن الفل�سطيني�ين يلج���أون ل�ش��راء ه��ذه ال�شرائح
كونه��ا من اجلي��ل الثال��ث� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن �أ�سعار املكامل��ات والر�سائل
الت��ي توفره��ا خ�لال االت�صال فيم��ا بينه��ا� ،أق��ل بكثري م��ن ال�شركات
الفل�سطيني��ة ،وتابع قائ ًال" :خدمات �شركات االت�ص��االت الإ�سرائيلية
تعطينا هام�ش ربح �أكرب".
ويف و�س��ط مدينة رام اهلل ،ين�شط باعة على "ب�سطات" يبيعون �شرائح

االت�ص��االت الإ�سرائيلي��ة ،وبطاق��ات �شحن الر�صيد ،حي��ث تباع هذه
املنتجات دون ح�سيب ورقيب ،رغم وجود قرار ر�سمي مينع بيعها.
"احل��ال" �س�أل��ت البائ��ع (م.ر) ع��ن خمالفت��ه القان��ون وبيع��ه تلك
ال�شرائ��ح ق��رب مي��دان املن��ارة ،فكان��ت �إجابت��ه ا�ستنكاري��ة" :م��ا
الغري��ب يف املو�ض��وع ..الأم��ر ع��ادي ج��دا ،ربن��ا �أحل البي��ع ،وهذه
ال�شرائ��ح �أ�سعارها ومردوده��ا للم�ستخدم �أكرث م��ن �شرائح ال�شركات
الفل�سطينية ،وكمان �أنا بربح منها �أكرث".
وتلج�أ ال�ش��ركات الإ�سرائيلية لإغراق ال�س��وق الفل�سطينية مبنتجاتها
ملناف�س��ة بع�ضه��ا ومناف�سة ال�ش��ركات الوطنية ،وت�ش��كل هذه ال�سوق
م�ص��در ربح وفري لها ،وي�سه��ل بع�ض التجار وال��وكالء الفل�سطينيون
املهم��ة ،الذي��ن ي�شكل��ون حلق��ة و�ص��ل ب�ين الزبائ��ن وال�ش��ركات
الإ�سرائيلي��ة ،كون ه��ذه ال�شركات ال ت�ستطيع فت��ح مراكز بيع ر�سمية
يف املحافظات الفل�سطينية.
و�أو�ض��ح الطال��ب اجلامعي فرا�س التميم��ي� ،أنه يعتم��د على �شريحة
خلوي��ة �إ�سرائيلي��ة ،كونه��ا توف��ر احل�صول عل��ى �إنرتن��ت يف جهازه،
وب�سع��ر مغ ٍر ،و�أ�ضاف :ال �أهوى �شراء املنتج��ات الإ�سرائيلية ،لكنني
م�ضطر لأن ال�شركات الفل�سطينية ال توفر هذه اخلدمة.
و�أك��د املدير الع��ام ل�شركة "جالك�سي لينك" نا�ص��ر �إ�سعيد -ال تتعامل
�شركت��ه م��ع ال�ش��ركات اخللوية الإ�سرائيلي��ة� -أن �أح��د �أ�سباب جلوء
املواطن�ين يف ال�ضف��ة ل�ش��راء ال�شرائ��ح الإ�سرائيلي��ة ،ه��و عدم متكن
ال�ش��ركات الفل�سطيني��ة م��ن �إدخ��ال اجليل�ين الثال��ث والراب��ع ،حيث
م��ا زال��ت �سلط��ات االحت�لال تعرق��ل ادخ��ال ه��ذه اخلا�صي��ة للأر�ض
الفل�سطينية ،التي توفرها الآن معظم �شركات االت�صاالت يف العامل.
ون��وه �إىل �أن معظم املتاج��ر وال�شركات املوجودة داخ��ل املدن ،تلتزم
بق��رارات وزارة االت�ص��االت وال�ضابطة اجلمركي��ة الفل�سطينية ،لكن

الأمر يختلف جذريًّا خارج املناطق امل�سماة "�أ".
وقال��ت املهند�س��ة �صفاء ح�سني ،الت��ي تعمل يف مدين��ة القد�س ،والتي
قابلناه��ا �أثن��اء �شرائها بطاقة ر�صي��د �شركة "�سيلك��وم" الإ�سرائيلية،
م��ن متج��ر يف بل��دة كفر عق��ب�" :أن��ا �أعم��ل داخ��ل مدين��ة القد�س وال
�أ�ستطي��ع اقتن��اء �شريح��ة �شبك��ة فل�سطيني��ة ،لأنه بب�ساط��ة ال يوجد
خدم��ة وتغطية لل�شب��كات الفل�سطيني��ة يف داخل املدين��ة" .وت�ضيف:
"�أمتنى �أن ت�شمل ال�شركات الفل�سطينية خدماتها القد�س (� )..س�أرمي
هذه ال�شريحة فور ح�صول ذلك".
ومع �أن ال�شركات الإ�سرائيلية تغزو �أ�سواقنا وت�شن عملية قر�صنة على
قط��اع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلوم��ات الفل�سطيني� ،إال �أن ال�شركات
الفل�سطيني��ة العامل��ة بهذا القطاع ،ال ت�ستطيع تق��دمي خدماتها وترويج
منتجاته��ا للمواطنني الفل�سطينيني يف العا�صمة املحتلة -القد�س ،بقرار
�سيا�سي �إ�سرائيلي وعوائق قانونية �إ�سرائيلية حتول دون ذلك.
بدوره ،ك�شف وكيل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �سليمان
الزه�يري ،ع��ن �أن ال�ش��ركات الإ�سرائيلية ت�ستويل عل��ى نحو  %20من
جمم��ل �إيرادات قطاع االت�ص��االت الفل�سطيني الذي يبل��غ تقريباً نحو

 800مليون دوالر ،دون ح�صولها على رخ�ص �أو دفع �ضرائب.
و�أ�ض��اف :ل�سرق��ة وقر�صن��ة ه��ذه املالي�ين ،تتعمد �سلط��ات االحتالل
منع ال�ش��ركات الفل�سطينية من احل�صول على ترددات اجليلني الثالث
والراب��ع ،وت�ساع��د ال�ش��ركات الإ�سرائيلي��ة عل��ى التغلغ��ل يف ال�سوق
الفل�سطينية بطرق متعددة.
ولف��ت �إىل �أن �ش��ركات االت�ص��االت اخللوي��ة الفل�سطيني��ة ،غري قادرة
عل��ى مناف�سة ال�شركات الإ�سرائيلية ،ب�سبب ع��دم ال�سماح لها بحيازة
ت��رددات اجليلني الثالث والرابع� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�شركات الإ�سرائيلية
ال تدف��ع �ضرائ��ب وتنف��ذ �إىل ال�س��وق الفل�سطينية بطرق غ�ير �شرعية
وبالتايل تكون قادرة على تقدمي �أ�سعار منخف�ضة.
و�شدد الزه�يري على �أن وزارته وبالتعاون م��ع ال�ضابطة اجلمركية،
م�ستم��رة مبالحقة املتعاونني مع هذه ال�ش��ركات من �ضعاف النفو�س،
رغ��م ال�صعوبات التي تواجهها ورغ��م قدراتها املحدودة؛ ب�سبب عدم
وج��ود �سلط��ة فعلية له��ا يف املناط��ق امل�سم��اة (ب) و(ج) ،م�ؤكد ًا �أن
وزارت��ه م�ستمرة يف ف�ضح هذه القر�صنة يف خمتل��ف املحافل الدولية،
كما �أنها قدمت عدة �شكاوى بهذا ال�صدد لالحتاد الدويل لالت�صاالت.
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امل���ت���ح���ف ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ..ي���ج���م���ع �أط����������راف ال���ق�������ص���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ي���ق���دم���ه���ا ل���ل���ع���امل ك��ام��ل��ة
نور �أقط�ش
حف��رت خارط��ة الع��امل كل��ه عل��ى حج��ر �أ�سا���س املتح��ف
الفل�سطيني للتعبري عن فكرة امل�شروع يف ك�سر احلدود التي
مزق��ت الفل�سطينيني و�أج�برت ن�صفهم عل��ى اللجوء جلميع
دول الع��امل ،و�أبق��ت الن�ص��ف الث��اين �أما حت��ت االحتالل �أو
مواطنني من الدرجة الثانية داخل الأرا�ضي املحتلة.
يق��ول مدير املتحف الفل�سطيني ج��اك بر�سكيان يف مقابلة مع
�صحيفة "احلال"" :ميزة املتحف الفل�سطيني تتمثل يف كونه
م�ؤ�س�سة عابرة للح��دود ال�سيا�سية واجلغرافية ،يعمل على
تفعي��ل ح��راك فكري وفني مفت��وح للجميع وعل��ى كل جديد
ومب��دع ،خا�صة يف ظل وجود تنوع حيوي يف الإنتاج الثقايف
الفل�سطين��ي يفتقر للربط بني ه��ذه اجلهود ،وهو الدور الذي
يحاول املتحف �إيجاده".
ينه���ض م�ش��روع املتح��ف الفل�سطيني على �أر���ض م�ساحتها
 40دو ً
من��ا يف بل��دة بريزي��ت �شم��ال رام هلل والب�يرة ،يف قمة
تلة م�شرفة عل��ى ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأبي�ض املتو�سط،
تربعت جامعة بريزي��ت بالأر�ض لقاء �أجر ب�سيط ،ما �أعطى
حاف ًزا لإقام��ة املتحف بجوار اجلامعة؛ الأمر الذي يتما�شى
مع طموحه يف �أن ي�صبح م�ؤ�س�سة بحثية يتفاعل معها الطلبة
واملراك��ز البحثي��ة والباحث��ون� ،إ�ضاف��ة للموق��ع املتو�سط
لبل��دة بريزي��ت يف فل�سط�ين الذي ي�سه��ل الو�ص��ول �إليه من
جميع الزوار ،ح�سب ما قال بر�سكيان.
ويوظ��ف امل�ش��روع �ش��ركات فل�سطيني��ة الأ�ص��ول لإدارة
وتنفيذ البناء ،حيث ي�ؤكد مدير املتحف �أن اختيار ال�شركات
الفل�سطيني��ة املُهجرة مثل �شرك��ة بروجاك�س و�شركة احتاد
املقاول�ين ،جاء نتيجة تقاطع حافز ه��ذه ال�شركات يف البناء
داخ��ل الوطن ،م��ع حاجة املتح��ف لال�ستفادة م��ن خرباتها
العاملي��ة يف ت�شيي��د �أبنية من ه��ذا احلجم وبه��ذا التعقيد يف
خمتلف �أنحاء العامل ،عل ًم��ا ب�أن مبنى املتحف بالغ التعقيد،
ب�سب��ب اعتم��اده عل��ى الأ�سق��ف املائل��ة بدرج��ات متفاوت��ة
واجل��دران املحمل��ة عل��ى ال�سق��ف� ،إ�ضاف��ة �إىل التفا�صي��ل
املتعلقة بحماية البيئة.

�أول مبنى �أخ�ضر يف فل�سطني

وي�أم��ل القائم��ون عل��ى امل�ش��روع �أن يح�ص��ل املبن��ى عل��ى
ال�شه��ادة الف�ضي��ة يف نظ��ام الري��ادة العامل��ي يف ت�صميم��ات
الطاقة والبيئ��ة الذي ي�شار �إليه ب��ـ" ،"LEEDليكون �أول
مبن��ى �أخ�ضر يف فل�سطني؛ عرب التزام��ه مبراعاة موا�صفات
ومقايي�س لت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل املبنى.
وتو�ض��ح الع�ض��و امل�ؤ�س�س��ة مبجل���س الأبني��ة اخل�ض��راء
الفل�سطين��ي وج��دان ال�شري��ف� ،أن �إنت��اج مبن��ى فل�سطيني
�صدي��ق للبيئة يحتاج اللتزام �ص��ارم مبعايري �صعبة ،بدءًا
من و�ضع الت�صميم ومرو ًرا بكافة مراحل البناء ،وحتى �آخر
ي��وم عمل باملوقع ،منوهة �إىل �أن نتائج هذا االلتزام يجب �أن
تظهر بعد ت�شغيل املبنى ويف فواتري املياه والطاقة م�ستقب ًال.
وتتب��ع العدي��د من املعاي�ير يف امل�شروع ،م��ن منع اجنراف
الرتب��ة والتقلي��ل م��ن انبع��اث الغب��ار وحماي��ة ال�سط��وح
الطبيعي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل تخ�صي���ص مناط��ق خا�ص��ة لإدارة
النفاي��ات و�إع��ادة تدويرها .وي�ضيف املهند���س املتخ�ص�ص
باحلف��اظ على املبن��ى �أخ�ضر ل�ؤي �شاه�ين �أن هناك معايري
�أخرى تتعلق بالت�صميم و�شكل املبنى لي�ستوعب �أكرب كم من
�أ�شعة ال�شم�س والرياح للتقليل من ا�ستخدام التدفئة وت�أمني
التهوي��ة ،ومنه��ا � ً
أي�ض��ا ع��زل املبن��ى بع��دة طبق��ات تعطي
وظائف اجللد يف اجل�سد فيما يتعلق باحلرارة.
وي�ؤك��د مدي��ر املتح��ف عل��ى االهتم��ام يف �أن يك��ون املتحف
منوذجا يحتذى به يف اال�ستدامة البيئية على نطاق فل�سطني،
ً
م��ن خالل خلق بيئ��ة �صحية مثالية لل��زوار واملوظفني على
ح��د �سواء ،م�ؤكدًا على �أهمية احلل��ول اخل�ضراء يف ت�صميم
وت�شيي��د املبنى ،التي تنعك�س عل��ى ا�ستهالك املياه والطاقة
بن�سبة �أقل ت�صل �إىل .%23

الت�صميم مرتبط بفل�سفة العمارة الفل�سطينية

يقول كونر �سرينان من املكتب املعماري الإيرلندي "هينغان
بين��غ" �إن "ت�صمي��م املتحف ا�ستلهم من الط��رق الفل�سطينية

ت�صميم املتحف الفل�سطيني.

التقليدية يف ا�ستخدام الأر�ض للزراعة ،عرب بناء (ال�سنا�سل)
املتدرج��ة للزراع��ة �صع��ودًا حتى الو�ص��ول للمبن��ى �أعلى
الأر���ض" .وي�ضي��ف �سرين��ان امل�ش��ارك يف و�ض��ع الت�صميم
�إن��ه جاء بعد زيارات وم�شاه��دات يف منطقة ال�ضفة الغربية
ذات الطبيعة اجلبلية ال�صعبة ،فنتج عنها ت�صور معماري،
م�ؤك��دًا �أن��ه "م�شروع جاء م��ن �أر�ض فل�سط�ين ويختلف عن
النمط العمراين يف البيئة احل�ضرية الفل�سطينية".
ويو�ض��ح املهند���س هيث��م عي�سى مدي��ر امل�ش��روع من طرف
احت��اد املقاول�ين� ،أن امل�ش��روع ممي��ز يف نواح��ي الت�صمي��م
والثيم��ة ،حي��ث �إن الت�صمي��م و�ض��ع فل�سف��ة مرتبط��ة
باحل�ض��ارة والثقافة ،وراع��ى يف ذلك �شكل املبنى من جميع
اجلهات و�أين يطل.
ويعتقد املهند�س املعماري فرا�س طبيلة �أن م�شروع املتحف
الفل�سطين��ي يعي��د الهوية املعماري��ة الفل�سطيني��ة ،ويقول:
ريا يف ت�أويل العمارة الفل�سطينية التي
"الت�صمي��م جنح كث ً
�أ�سا�سه��ا الإن�س��ان و�إح�سا�سة بالطبيع��ة ،وكيف يرى الزائر
البناء من كافة اجلوانب ،فوظفت كل هذه املعايري يف املبنى
لرياع��ي التفا�صي��ل الأ�صيل��ة ويعي��د التعري��ف باملعمارية
الفل�سطينية بطريقة حديثة".

�إجناز م�شاريع املتحف قبل افتتاح املبنى

وعل��ى الرغم م��ن �أن املتحف ال ي��زال قيد الإن�ش��اء� ،إال �أن
طواقمه تعم��ل من مكاتب م�ؤقتة يف مدين��ة رام اهلل ،وتنفذ
جمموع��ة م��ن امل�شاري��ع� ،أحدثه��ا ح�س��ب �إدارة املتحف،
البدء بت�أ�سي�س البنية التحتية للأر�شيف الب�صري للمتحف،
وتكوي��ن �شبك��ة م��ن ال�ش��راكات م��ع الالجئ�ين مبخيمات
الأردن ولبن��ان واجلالي��ات الفل�سطيني��ة بالأمريكيت�ين،
بالتزام��ن مع الت�شبيك مع قطاع املتاحف يف فل�سطني للعمل
معً ا نحو النهو���ض يف هذا القطاع و�صقل مهارات العاملني
فيه ،ع�بر �سل�سلة من الور�ش��ات ،و�أول معر�ضني للمتحف
الفل�سطيني.
من اجلدير بالذك��ر �أن املتحف الفل�سطيني هو �أحد امل�شاريع
الرئي�سي��ة مل�ؤ�س�س��ة التع��اون ،وم��ن املتوق��ع االنته��اء من
بنائ��ه نهاي��ة الع��ام املقبل عل��ى �أن يفتح للجمه��ور يف مطلع
ع��ام  ،2016ومت اختي��ار ت�صميم تقدم ب��ه املكتب املعماري
الإيرلن��دي هينيغ��ان بين��غ ،وت�ش��رف عل��ى بن��اء امل�شروع
�شرك��ة " "Projacsوتنف��ذ البناء �شركة احت��اد املقاولني
الع��رب وتق��دم اخلدم��ات اال�ست�شاري��ة "Arab Tech
."Jardaneh

ح��م��ل��ة ط�ل�اب م��ن �أج����ل ال��ع��دال��ة يف فل�سطني م���وج���ودة يف  160ج��ام��ع��ة �أم�يرك��ي��ة
فنتينا ال�شويل٭
مل تك��ن حمل��ة احل��ق يف التعلي��م يف جامعة بريزي��ت الوحيدة
الت��ي تبحث عن ح��ق الفل�سطينيني يف التعليم ،بل هناك حركات
طالبية عديدة حتمل ا�سم "طالب من �أجل العدالة يف فل�سطني"
يف �أك�ثر من  160جامع��ة يف الواليات املتح��دة الأمريكية ،وقد
ا�ست�ضي��ف خالل ال�شهر املا�ضي  10م��ن طالب جامعة بريزيت
م��ن خمتل��ف التخ�ص�ص��ات يف جول��ة ه��ي الأوىل م��ن نوعه��ا،
للتحدث عن جتاربهم ال�شخ�صية كطلبة فل�سطينيني يعانون من
انته��اك حقهم يف التعلي��م ،و�آلية عمل احلملة عل��ى توثيق هذه
االنته��اكات ،ون�شره��ا للعامل لت�صحيح بع���ض ال�صور النمطية
عن فل�سطني.
ويف حديث مع كري�ستيان بايلي من�سق اجلولة ،ذكر �أنها جاءت
به��دف �إن�شاء عالق��ات طالبي��ة �أمريكية فل�سطيني��ة ،لت�صحيح
ال�ص��ور واملفاهي��م املغلوط��ة املوجودة لدى طلب��ة اجلامعات
الأمريكية ،وبهدف خلق مماهاة بني واقع الطلبة الفل�سطينيني
والطلبة م��ن الفئات املهم�شة يف �أمريكا ،من حيث العن�صرية يف
التعليم والتحكم يف املناهج وتغييب بع�ض احلقائق.
يق��ول الطال��ب يف جامع��ة كالرك واملتطوع مع ط�لاب من �أجل
العدال��ة� ،أنت��وين جريج��ي� ،إن احلرك��ة ته��دف ب�ش��كل رئي�سي
�إىل زي��ادة وعي املجتم��ع الأمريكي حول ما يج��ري يف فل�سطني
م��ن انته��اكات وتهمي�ش .و�ش��دد جريجي على �أهمي��ة املقاطعة
و�سح��ب اال�ستثم��ارات ،فيما �أ�ش��ار �إىل �أن احلرك��ة تتعاون مع
حركة املقاطعة  BDSمن �أجل ن�شر ثقافة املقاطعة ك�شكل من
�أ�شكال الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني.
ويف �سي��اق احلديث عن مدى ال�صعوبات التي تواجههم كحركة
داعم��ة للفل�سطيني�ين يف جامع��ات الوالي��ات املتح��دة ،يق��ول
املتطوع يف احلركة يف جامع��ة كاليفورنيا يف �سان دييغو �أ�سامة

اخلواج��ا �إن كاف��ة �أن�شطتهم ومقاالتهم الت��ي تن�شر يف �صحيفة
اجلامع��ة تخ�ضع للرقاب��ة التامة من قب��ل �إدارة اجلامعة ،هذا
عدا عن و�صفهم بالال�ساميني والإرهابيني.
وتق��ول نوران من جامعة درو ومتطوعة مع احلركة� ،إن �إدارة
اجلامع��ة ت�أت��ي �إىل الفعالي��ات املختلفة من �أج��ل املراقبة فقط
وت�سجيل نقاط عليهم.
�إال �أن اخلواجا ي�ؤكد �أن احلركة ا�ستطاعت ن�شر الكثري وتغيري
الكثري بالرغم من ال�صعوبات والعراقيل.
�إح��دى امل�شاركات يف اجلولة الطالب��ة يف دائرة علم النف�س ليان
درين��ي قالت �إن حركة ط�لاب من �أجل العدال��ة تختلف عن كل
احل��ركات الت�ضامنية يف الواليات املتحدة� ،إذ �إن متطوعي هذه
احلمل��ة على دراية كافي��ة مبا يح�صل يف فل�سطني ،ما يجعل من
ال�سهل عليهم �إقامة الن�شاطات املختلفة التي تزيد الوعي.
و�أ�ضاف��ت دريني �أن هذه اجلولة �أ�ضاف��ت لها الكثري ،فهي على
حد قولها مل تكن تعرف �أن ما يواجهه �أ�صحاب الب�شرة الداكنة
يف �أمريكا من عن�صرية ومتييز وتهمي�ش ي�شبه متامًا ما يواجهه
الفل�سطينيون يف فل�سطني.
فيما يو�ض��ح م�شارك �آخر يف اجلولة ،وهو الطالب يف الدرا�سات
العلي��ا يف كلية القانون �أحمد �شويك��ة� ،أن اجلولة كانت لها �آثار
عل��ى ال�صعي��د العام ،من حي��ث التعرف على جت��ارب نا�شطني
فل�سطينيني وغري فل�سطينيني يف العمل على ن�شر الوعي والعمل
م��ن �أجل الق�ضية الفل�سطيني��ة ،و�آثار على ال�صعيد ال�شخ�صي،
م��ن بن��اء عالق��ات مع ط�لاب و�أ�سات��ذة يف جامع��ات جديدة يف
�أم�يركا �إىل اكت�س��اب خ�برة التحدث يف لق��اءات عامة بلغة غري
اللغة الأم واملناظرة ب�شكل مكثف.
وكان  4م��ن ه���ؤالء الطلب��ة قد �شارك��وا يف م�ؤمت��ر يف جامعة

طالب جامعة بريزيت خالل جولتهم يف �أمريكا.

كاليفورني��ا يف لو���س �أجنلو���س� ،إذ يعق��د هذا امل�ؤمت��ر ب�شكل
�سن��وي يف كث�ير م��ن اجلامع��ات ،ويح��اول ط�لاب م��ن �أجل
العدال��ة من خالل��ه ال�ضغط على جمل�س الطلب��ة ليوافق على
ق��رار �سحب ا�ستثم��ارات اجلامعة م��ن ال�ش��ركات الأمريكية
الداعم��ة لإ�سرائي��ل ،ومت��ت املوافق��ة على الق��رار يف جامعة

كاليفورنيا يف لو���س �أجنلو�س ،ما �سينقل احلركة �إىل اخلطوة
التالي��ة �أال وه��ي ال�ضغ��ط عل��ى �إدارة اجلامع��ة لتفعيل هذا
القرار ب�شكل ر�سمي.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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جامعيون حتت قب�ضة �أرباب العمل� ..إرهاق وت�أخري و�أجر متوا�ضع

حممد م�صلح

�سارة عي�سى

كفاح قزمار

أسيل أبو محسن٭
تنت�ش��ر يف رام اهلل والبرية ،املدينتان الأوف��ر ًّ
حظا يف ت�أمني فر�ص
العمل ،ظاه��رة ت�شغيل طلبة اجلامعة ال�ساع�ين �إىل �سد �أق�ساطهم
ب�سب��ب ظ��روف العائالت .ورغ��م �أن الظاهرة تب��دو للوهلة الأوىل
م�شجع��ة يف انخ��راط ال�شب��اب يف العم��ل� ،إال �أن الظ��روف الت��ي
يعملون فيها ت�ش�ير �إىل ا�ستغالل �أرباب العمل لهم ب�سبب معرفتهم
باحتياجات الطالب و�سكوته عن املطالبة بحقوقه.
"احل��ال" التق��ت جمموعة م��ن الطلبة اجلامعي�ين الذين عا�شوا
جتربة اال�ستغالل وكانت معهم املقابالت التالية.

نظام ال�ساعات

كفاح قزمار ،طالب ادارة �أعمال ،موظف يف �شركة �أمن ،يعمل من �أجل
تغطيه م�صاريفه ال�شخ�صية ،فهو يعي�ش يف �سكن بعيد عن �أهله.
العم��ل من�صف بحقه مقارنة بغريه ،كما يقول ،لكنه يرى �أن العمل
ب�ش��كل عام ظامل ل��كل ال�شب��اب ،لأن الرواتب الت��ي يدفعها �أرباب
العم��ل قليلة جدًّا و�أدنى م��ن الدخل العادي ،م�ضي ًف��ا �أن ال�شهادة
ل��ن حت�سن من و�ضعه كموظف �سوى �أنه �سيتح�سن يف التعامل مع
جهاز الكمبيوتر.

ويعتق��د �أن عمل الطالب بنظام ال�ساعات غري من�صف ،فالعمل ملدة
ثماين �ساعات بعد دوام اجلامعة �أمر مرهق وال ميكنه من التن�سيق
بني درا�سته وعمله.

رب عمل نا�ضج

ماله
�سارة عي�سى ،طالبة �صحافة وعلوم �سيا�سية تعمل يف مدينة ٍ
للأطفال ال�صغار ،من �أجل دف��ع �أق�ساط جامعتها ،و�أي�ضا للت�سلية
وق�ضاء �أوقات الفراغ.
رب عمله��ا يت�ساه��ل معه��ا كونها طالب��ة جامعية ،وه��ي ت�شعر �أن
�شهادته��ا اجلامعي��ة �ستجعله��ا بالت�أكيد موظفة يف م��كان يليق بها
ماله للأطف��ال ،مع �أن زمالءه��ا يف العمل يحملون
�أك�ثر م��ن مدينة ٍ
�شه��ادات جامعية ،لكنهم يت�س��اوون معها يف احلقوق والواجبات،
عل��ى الأق��ل يف ه��ذا العمل� ،س��واء من الناحي��ة املادي��ة �أو �أوقات
الدوام.
تقول �سارة �إنها حتب عملها لأنه مل يحرمها من �شيء ،بل �ساعدها
يف تقوية �شخ�صيتها وزيادة عالقاتها االجتماعية.
ويعم��ل �أو�س �صايف ،طال��ب علوم �سيا�سية ن��اد ًال يف مطعم مبدينة

زينة �أبو ح�سني

حنني �سالمة

رام اهلل� ،ستة �أيام يف الأ�سبوع.
يقول �أو�س �إن العمل من�صف له لكن �شهادته لن حتقق له تقدمًا يف
ه��ذا العمل بالذات ،و�إنه يعمل مع حاملي �شهادات وال ي�شعر ب�أي
متييز بينه وبينهم� .أما الأجور ،فهي غري من�صفة بحق اجلميع.

رواتب متدنية

زينة زاهر �أبو ح�سني طالبة �صحافة وعلم اجتماع عملت "موظفة
كا���ش" يف �سوبر ماركت كبري ،لت�أم�ين �أق�ساط جامعتها وم�ساعدة
عائلته��ا .وتعاين يف العمل من ال��دوام مبا�شرة بعد اجلامعة ،ملدة
ثم��اين �ساعات ،م��ن الرابعة م�سا ًء حت��ى الثانية ع�ش��رة منت�صف
الليل ،بالإ�ضافة �إىل الراتب املتدين ومزاجية رب العمل.
وترى زينة �أنه��ا مظلومة ،فهي وغريها من الطالب جمربون على
العم��ل �ساع��ات حم��ددة ،وال يخت��ارون �إجازاته��م ،وال يج��دون
الوق��ت املنا�س��ب للدرا�سة .وه��ذه امل�ضايقات جتع��ل العامل غري
مرتاح بعمله ،ما ي�ؤثر على �أدائه يف العمل �سلبًا.

عمل حتى منت�صف الليل

يعم��ل حممد جم��ال م�صلح ،طال��ب علوم �سيا�سي��ة و�إدارة عامة،
يف متج��ر لبي��ع املالب�س ،ك��ي ي�ستطيع دف��ع �أق�ساط��ه اجلامعية.
يق��ول حمم��د" :العم��ل منا�س��ب وغ�ير متع��ب ،والأج��ر املدفوع

�أو�س �صايف

من�ص��ف بحقي ،لكن يظل عم ًال م�ؤق ًتا ،حل�ين ح�صويل على �شهادة
اجلامعة".
و�أ�ضاف �أن رب عمله يعطيه كل حقوقه ،لكن م�شكلته الوحيدة يف
العمل �أنه ميتد �أحيا ًنا �إىل بعد منت�صف الليل.

جتاوزات لقانون العمل

تق��ول املحامية حن�ين �سالمة �إن قانون العم��ل الفل�سطيني يحفظ
ح��ق العامل ب�شكل عام ،بغ�ض النظر ع��ن عمره ،ما مل يكن حد ًثا،
كم��ا �أقر قان��ون للأح��داث والن�س��اء وممار�سي الأعم��ال اخلطرة
والليلي��ة .وم��ن يتجاوز عم��ره الـ 18عامً��ا ،يعترب عام ً
�لا حمميًّا
بالقانون.
ومل تن��ف املحامية حدوث جتاوزات وظلم عل��ى العامل الطالب،
لأن �صاح��ب العم��ل يهمه �إجناز عمل��ه ب�شكل ت��ام ،دون االلتفات
حلقوق العامل من �أجور وت�سهيالت وغريها.
و�أك��دت �ضرورة فه��م كل عامل حلقوقه قبل التوج��ه للعمل ،و�أن
عقد العمل ال�شفهي يحمي العامل مثل املكتوب متامًا ،الذي ميكنه
مبوجبه احل�صول على كام��ل حقوقه و�أتعابه �ضمن القانون مثل
مكاف�أة نهاية اخلدمة.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

رغم �أن �سلفه قتل على �أيدي امل�ستوطنني

ال���راه���ب م��ام��ال��و���س مي�ضي ��� 10س��ن��وات يف ب��ن��اء كني�سة دي���ر ي��ع��ق��وب يف نابل�س
فادي شطارة ٭
تع��ب ي�س��وع امل�سي��ح م��ن ال�سف��ر ،فجل���س
ي�سرتي��ح عن��د بئ��ر .التق��ى ام��ر�أة �سامري��ة
هن��اك ،فب�شره��ا وب�ش��ر معه��ا الع�ش��رات،
ف�آمنوا� .أما الأب اليوناين فيلمنو�س ك�ساب�س،
فعندم��ا جل�س يف الكني�س��ة املقامة فوق البئر
نف�سه��ا لي�صلي ويلتقط �أنفا�سه ،هاجمه قطيع
من امل�ستوطن�ين احلاقدي��ن ،و�أردوه �شهيدًا
ب�س��ت وثالث�ين طعن��ة و�ضرب��ة با�ستخ��دام
ف�أ���س ،و�أ�صاب��وا راهبة واعت��دوا على الدير
بالقناب��ل والأدوات احل��ادة .وكعادته��ا،
مل جت��د �إ�سرائي��ل �أمامه��ا �س��وى احلج��ة
امل�ستخدم��ة دائ ًم��ا ،القات��ل مري���ض نف�س ًّي��ا،
والقانون ال يعاقب املجانني!
ح��دث ذلك ع��ام  ،1979ولك��ن للكني�سة رواية
طويل��ة ،تع��ود �إىل قبل ذلك مبئ��ات ال�سنوات،
وبالتحدي��د لع��ام  327مي�لادي ،ح�ين �أم��رت
القدي�س��ة هيالنة والدة الإمرباطور ق�سطنطني
ببن��اء الكني�س��ة ف��وق بئر يعق��وب التي �شرب
منه��ا امل�سي��ح ،لتبق��ى ال�شاه��د الوحي��د عل��ى
ق�صة امل�سيح ومروره من ذلك املكان الذي يقع
اليوم مبخيم بالطة �شرقي مدينة نابل�س ،ولكن
ال ُفر���س هدم��وا الكني�س��ة بع��د بنائه��ا بعامني
تقري ًب��ا �أثن��اء ثورته��م عل��ى الإمرباطوري��ة

البيزنطي��ة ،ف�أع��اد الإمرباط��ور البيزنط��ي
ج�ستني��ان بناءه��ا ليهدمه��ا العبا�سي��ون ه��ذه
امل��رة ،ف�أعاد اليون��ان الأرثوذك�س بناءها مرة
�أخرى ،ولكن الزلزال الذي �ضرب فل�سطني كان
لهم باملر�صاد.
�آخر حماولة لبنائها بد�أت عام  ،1908لكن كان
للح��رب العاملي��ة الأوىل ر�أي خمال��ف ،فبقي��ت
كني�سة �صغرية خجولة فوق تلك البئر ،لت�شهد
على مقت��ل فيلمنو���س وعلى جرائ��م االحتالل
الت��ي ال تنجو منه��ا الأماك��ن املقد�س��ة ،وبقي
الو�ضع على حاله �إىل �أن جاء الأب يو�ستينو�س
مامالو���س من دولة اليون��ان عام  1960وتنقل
م��ن كني�سة املهد يف بيت حلم �إىل طربيا �إىل عدة
م��دن �أخرى قبل �أن يح��ط به الرحال يف كني�سة
بئ��ر يعقوب بعد مقت��ل كاهنه��ا لي�ستلم مكانه،
ومن ذل��ك الوقت� ،أخد يو�ستينو�س على عاتقه
ترميم الكني�سة وبناءها.
ن��ال الراهب مامالو���س �أم ًرا يق�ض��ي باملوافقة
عل��ى بن��اء الكني�سة من الرئي���س الراحل يا�سر
عرف��ات ،ليب��د�أ ع��ام  1998برحل��ة طويل��ة
ا�ستغرق��ت ع�ش��ر �سن��وات لبن��اء الكني�س��ة
احلالي��ة ،ف��كان الأب يو�ستينو���س املهند���س
وامل�ش��رف وامل�صمم وكل �ش��يء ،حتى �إنه كان

الفن��ان الذي ر�سم كل لوح��ات الكني�سة ونحت
متاثيله��ا ،فمن يدخل الكني�س��ة اليوم ال يتبادر
لذهن��ه التاريخ املرير الذي عانت منه الكني�سة
قبل جميء الأب اليوناين يو�ستينو�س.
بئ��ر بعم��ق �أربع�ين م ً
�ترا ،فوقه��ا كني�س��ة
مب�ساح��ة دومن كام��ل ،بارتف��اع �شاهق ي�صل
حل��وايل ثالث�ين م ً
�ترا ،ت��كاد عين��ك ال ت��رى
اجل��دران ب�سب��ب اللوح��ات الديني��ة الت��ي
تزينه��ا ،والت��ي ر�سمه��ا يو�ستينو���س بنف�سه
با�ستخ��دام م��واد و�أدوات خا�ص��ة ،وق��ال
يو�ستينو���س �إن��ه ا�ستغ��ل �أي��ام االنتفا�ض��ة
الثاني��ة ومنع التجول ال��ذي فر�ضه االحتالل
لري�سم تلك اللوحات.
و�أك��د مامالو���س ل��ـ "احل��ال" �أن الكني�س��ة
اجلدي��دة مل ت�سلم هي الأخرى م��ن اعتداءات
االحت�لال ،فخالل بنائه��ا مت ا�ستهدافها بقذيفة
دبابة ،وقبل ذلك ا�ستهدفت مرا ًرا وتكرا ًرا �أيام
االجتياح اال�سرائيلي ،وترافقت تلك الهجمات
م��ع حما�ص��رة كني�سة امله��د يف بيت حل��م� .أما
الكاه��ن نف�س��ه ،فل��م ي�سل��م � ً
أي�ض��ا ،وق��ال �إنه
تعر���ض لعدة اعت��داءات وم�ضايق��ات من قبل
امل�ستوطنني.
الي��وم يبل��غ مامالو���س م��ن العمر ح��وايل 74

التحفة الفنية كني�سة دير يعقوب يف نابل�س.

عا ًما ،وم��ا زال يعي�ش بنف���س الكني�سة ،متخ ًذا
منها منزله الدائ��م ،فبنى بجانبها غرفة للنوم،
من يدخله��ا ي�شعر برهبة املكان ،فال ترى عينك
�سوى اللوحات الدينية التي يعمل يو�ستينو�س
عل��ى �إمتامها ،والأغرب من ذلك كله ،ذلك القرب
ال��ذي ُبن��ي بجان��ب الكني�س��ة ،وه��و لي�س قرب
الكاه��ن ال��ذي قتل��ه امل�ستوطن��ون ،لأن ج�سده
حمن��ط ومو�ض��وع يف ق�بر مك�ش��وف داخ��ل
الكني�س��ة ،بحي��ث ميك��ن للزائرين ر�ؤيت��ه� .أما
الق�بر ،فهو ل�ل�أب يو�ستينو�س نف�س��ه! �صحيح
�أن��ه ما زال على قيد احلي��اة ،ولكنه ف�ضل بناء

قربه وو�ضع �صورته عليه حتى قبل وفاته.
جت��ذب الكني�س��ة ع�شرات الزائري��ن واحلجاج
الأجان��ب يف كل ي��وم ،ي�أت��ون م��ن كل �ص��وب
لزي��ارة ذل��ك امل��كان املقد���س ،والتمت��ع بر�ؤية
الكني�س��ة املذهل��ة ،التي ل��ن يروا مثله��ا يف �أي
بقعة �أخرى على وج��ه الكرة الأر�ضية ،ويروا
ب�أعينه��م جث��ة الكاه��ن املحنط��ة ،الت��ي تروي
حكايات من املعاناة التي يعي�شها الفل�سطينيون
ب�سبب االحتالل.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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"�صار عنا �سينما" ..مقاومة مقد�سية بحلة جديدة
�أنوار اخلطيب٭
بالتزام��ن مع املقاومة التي بات��ت ممار�سة يومية
لأه��ل مدين��ة القد���س املحتل��ة ،و�إدرا ًكا لأهمي��ة
املقاوم��ة الثقافية ،فقد �أطلق ع��دد من املقد�سيني
املهتم�ين مهرج��ان "�ص��ار عن��ا �سينم��ا "للأف�لام
الق�ص�يرة يف دورت��ه الأوىل ،وكان العر���ض
االفتتاح��ي للمهرج��ان يف مدينة القد���س يف الثامن
م��ن ت�شري��ن الث��اين املا�ض��ي يف م�سرح كلي��ة هند
احل�سيني.
وتفتقر مدينة القد���س �إىل �سينما ،ولي�س املق�صود
�صالة عر�ض ،وم�سرحً ا ،و�شباك تذاكر ،بل الق�صد
ه��و �أفالم ال�شب��اب امل�ؤثري��ن واملت�أثرين مبختلف
الق�ضايا الت��ي يعي�شها �أهل القد���س .ولأن القد�س
بيئة خ�صبة ل�صناعة الكثري من الأفالم الروائية،
فق��د كان لـ "�صار عنا �سينما" دور ريادي يف بداية
ال�سينم��ا يف القد���س حت��ى و�إن كان��ت البداية مع
ثالث��ة �أف�لام ق�صرية .وق��د جاءت ه��ذه اخلطوة
بع��د ثالث��ة عرو���ض �سابق��ة لأف�لام عم��ل عليه��ا
جمموعة �شباب مقد�سي�ين منذ عام � ،2011إذ بد�أ
العم��ل على الأف�لام الق�ص�يرة ال�صامتة ،ومن ثم
الوثائقية ،وبعد ذلك الأف�لام الروائية مثل "ن�ص
كعك��ة "و"�إحكيل��ي عن القد���س" اللذين عر�ضا يف
مدين��ة القد�س العام املا�ضي .وحملت هذه الأفالم
الهوي��ة املقد�سي��ة ،فق��د مت متثيله��ا و�إنتاجه��ا يف
القد�س من قبل خمرجني وممثلني من القد�س.
يو�س��ف ال�صاحلي منتج �أح��د الأفالم يف املهرجان
�أكد �أن ال�شباب املقد�سي يحاول �أن يخلق م�ساحة
�صغرية ويخلق لها جمهو ًرا من القد�س ،وقد ميتد
وي�ص��ل �إىل مدى �أو�سع ،ونعرب �أمامه عن الق�ضايا
الت��ي نعي�شه��ا يف جمتمعن��ا ونح��اول �أن نعاجلها
�سويًّ��ا م��ع اجلمهور .وبالرغ��م من كل م��ا ت�شهده
مدين��ة القد���س يف الوقت احل��ايل ،يتوج��ب علينا
جميعً��ا ال�صمود والثبات �أم��ام كل ما نتعر�ض له،
ٌّ
وكل م ّنا يقاوم م��ن املكان الذي يوجد فيه ،ونحن
نقاوم من خالل �صناعتنا للأفالم.

"�إطفي ال�ضو"

�ض��م مهرج��ان "�ص��ار عن��ا �سينم��ا" ثالث��ة �أفالم
ق�ص�يرة من �إنتاج �شب��اب مقد�سيني ،حملت معاين

الهوي��ة والثقافة املقد�سية� .أول ه��ذه الأفالم كان
فيل��م "�إطف��ي ال�ضو" م��ن �إنتاج ال�ش��اب يامن �أبو
�صبي��ح .وفك��رة الفيل��م م�ستم��دة م��ن الواق��ع
ال��ذي نعي�شه الي��وم ،يف ظل التط��ور التكنولوجي
ال��ذي ي�سيط��ر علين��ا جميعً��ا ،وق��د يك��ون الفيلم
واقعيًّا �إىل درجة ت�ستطي��ع �أن جتد نف�سك ك�إحدى
ال�شخ�صيات املوجودة يف الفيلم.
وق��ال �أب��و �صبي��ح ل��ـ "احل��ال" �إن الفيل��م ي�سلط
ال�ض��وء على �أ�سرة ين�شغل جمي��ع �أفرادها بعامله
اخلا���ص ،ويعي�ش مبعزل ع��ن الآخرين ،مع �أنهم
يتواج��دون يف البي��ت نف�س��ه ،وخالل ه��ذا الفيلم،
ينطف��ئ ال�ضوء عل��ى هذه العائلة لتب��د�أ املعاجلة
ال�سينمائي��ة ل��كل �شخ���ص على ح��دة ،يف حماولة
لإعادة ترابطهم كما يجب �أن يكون.

"�صار الوقت"

ويف مقابل��ة �أجرتها "احل��ال" مع ال�ش��اب يو�سف
ال�صاحل��ي ،منت��ج الفيل��م الث��اين "�ص��ار الوقت"
وامل�شرف واملن�سق العام للمهرجان� ،أكد �أن هناك
الكثري من التحدي��ات واملخاوف التي تقف �أمامنا
ك�شب��اب مقد�سي ،نكتفي فق��ط بتجنبها واالبتعاد
عنه��ا ونعج��ز عن ح ّله��ا .يف فيلم "�ص��ار الوقت"،
نح��اول �أن نق�ترب �أك�ثر م��ن الأم��ور ال�شائك��ة
الت��ي حتدد م�صرين��ا ،وهذا الفيلم ج��اء ليخاطب
ً
متيقظا طوال الوقت ،وقد يتذكر
املُ�شاهد ويجعله
ق�ص�صا م�شابهة م ّر بها �أثناء متابعته للفيلم.
ً
و�أ�ض��اف �أن هن��اك العديد م��ن املعيقات التي
واجهته��م يف �إنت��اج الأفالم ،فم��ن املعروف يف
فل�سطني عمو ًما والقد���س خا�صة �أنه ال توجد
�ش��ركات �إنت��اج للأف�لام ،وه��ذا ي�ش��كل عائ ًقا
�أمامن��ا ،بالإ�ضاف��ة لع��دم توف��ر الدع��م املايل
واملع��دات ،ولك��ن يف الوقت ذات��ه ،نحاول �أن
جنع��ل الأم��ر وك�أنه حت�� ٍّد لنا ك��ي ن�صنع مبا
هو متاح �أفال ًما ب�أب�س��ط الإمكانيات املتوفرة.
لذلك ،ف��الإرادة هي �أكرب داع��م لنا يف �صناعة
ه��ذه الأف�لام الت��ي �أ�صبحن��ا ن�ستمده��ا م��ن
م�س�ؤوليتن��ا جت��اه متابع��ي العرو���ض الت��ي
نقيمها �سنو ًّيا.

يو�سف ال�صاحلي

وتاب��ع ال�صاحل��ي �أن "ال�سينم��ا يف فل�سط�ين
م ّرت مبراحل خمتلفة من��ذ القرن املا�ضي ،ولها
رواده��ا وم�ؤ�س�سوها ،ولكن الق�ص��د من "�صار
عن��ا �سينم��ا" حماولة �إع�لاء �صوتن��ا و�أننا من
خالل الأفالم �سنعرب ع��ن �أنف�سنا وعن الق�ضايا
الت��ي توج��د يف جمتمعنا ،وه��ذه م�س�ؤولية تقع
على عاتقن��ا مبا �أنن��ا بد�أنا بهذا الأم��ر ،وعلينا
�أن ن�شب��ع االحتياج��ات املختلف��ة ل��دى الأفراد
واملجتمع".

"بوجنورك يا جارة"

�أما الفيلم الثال��ث ،فهو "بوجنورك يا جارة" ،من
�إنتاج ال�شاب املقد�سي �أكرم دويك .والفيلم يتناول
نظرة املجتم��ع الفل�سطيني للأرمل��ة التي غالبًا ما
ت�ضي��ف له��ا �أعبا ًء ومعان��اة ،ت�شعره��ا �أن كل من
يحطيون به��ا يحا�سبونها على حتركاتها وحياتها
وت�صرفاته��ا ،من خ�لال ثالث ج��ارات ف�ضوليات
يحمل��ن �أفكا ًرا منطي��ة ي�صارعن م��ن �أجل معرفة
ق�صتها.
و�أ�ضاف �أن "الفكرة �أتت من �إمياين ب�أن املجتمع ال
يتق��دم مبعزل عن ت�صحيح مفاهيم��ه النمطية عن

�أكرم دويك

�أمين �أبو �صبيح

امل��ر�أة ،وحماولة من��ي ب�أن �أعر���ض جانبًا �آخر يف
حياة الفل�سطينيني ،وجاء تنفيذ ذلك �سينمائيًّا من
خالل (بوجنورك يا جارة)".
وتاب��ع دويك" :نح��ن من املتابع�ين للعرو�ض
امل�سرحي��ة الت��ي ت�شهده��ا املدين��ة .وبالرغ��م
م��ن تباطئه��ا� ،إال �أنن��ا نحر���ص دائ ًم��ا عل��ى
احل�ض��ور يف امل�سرحيات التي تق��ام يف القد�س
ويف حمافظ��ات �أخ��رى ،فامل�س��رح وال�سينم��ا
يت�ش��اركان يف العدي��د من الأم��ور ،فهما يلفتان
�أنظارن��ا للكث�ير م��ن التفا�صي��ل ،ونح��اول �أن
نتب��ادل الآراء ووجهات النظ��ر فيما �شاهدناه.
ريا من الأمور تختلف
�إ�ضافة لأن الإخراج وكث ً
ب�ين ال�سينما وامل�سرح ،لك��ن يف املقابل لك ٍّل مناّ
ونح��ب �أن ت�ص��ل من خالل
ر�ؤيت��ه اخلا�ص��ةّ ،
ال�صور الفنية ،واملونتاج وامل�ؤثرات الب�صرية
وال�صوتية .نحن بحاجة للعمل للقد�س وخدمة
الهوي��ة املقد�سي��ة و�إي�ص��ال معاناته��ا ب�أب�سط
الطرق للآخرين ،وكل ما ت�شهده مدينة القد�س
يف الوقت احلايل يوج��ب علينا جميعً ا ال�صمود
والثب��ات ،ونح��ن نق��اوم م��ن خ�لال �صناعتنا
للأفالم.

البعد عن ال�سيا�سة

ناردين ال�شريف ،وهي �أحد امل�شاركني يف املهرجان،
ر�أت �أن املهرج��ان ج��اء فر�ص��ة �شبابي��ة جي��دة
وجدي��دة للقد���س ،خا�ص��ة �أن��ه ال توج��د �سينما يف
القد���س ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أن طبيعة الأفالم التي مت�س
احلي��اة االجتماعية بعيدة عن احلي��اة ال�سيا�سية،
يف ظل وج��ود حالة من االختن��اق ال�سيا�سي واجلو
امل�شحون يف القد�س و�أن مثل هذه الأفالم تنمي روح
العم��ل ال�شبابي للقد�س وت�ساعد يف تطوره ومنوه يف
�ضل هذه احلالة من الت�شجيع والإنتاج.
م��ن جانب��ه� ،أك��د ال�ش��اب حمم��د ع�شاي��ر ،وهو من
امل�شارك�ين يف املهرج��ان �أن هذه الأعم��ال التي يقوم
به��ا ال�شب��اب املقد�س��ي �شجعت امل�ساهم��ة يف �إثبات
اجله��ود الفردية لدى ال�شب��اب يف القد�س ،والتوجه
نح��و ق�ضاي��ا تث�ير ال�ش��ارع املقد�س��ي ،و�ساهم��ت
ه��ذه الأف�لام ب�ش��كل كبري يف تط��ور تفك�ير ال�شباب
املقد�سي نحو دعم القد���س يف ال�سينما وامل�سرحيات
باال�ستغن��اء ع��ن الدع��م اخلارج��ي يف ظ��ل تواف��ر
الإرادة والق�ضية.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال���������زاوي���������ة ال���������ص����وف����ي����ة يف ج�����ب�����ال�����ي�����ا ..ب���ي���ن "ال��������درو���������ش��������ة" وال�����������ش�����ح�����ن ال������روح������ي
محمد عقل
من��ذ ثمانني عامًا ،اتخذ ال�شي��خ مو�سى ال�سيالوي من
بيته مكا ًنا ملمار�س��ة الطقو�س ال�صوفية ،وبات يعرف
با�س��م "الزاوي��ة ال�صوفي��ة" ،و�إلي��ه ي�سع��ى بع���ض
املريدين لـ "ال�شحن الروحي".
ورث ال�سيالوي الطريق��ة "البدوية الأحمدية" ،وهي
طريق��ة من عدة ط��رق يف ال�صوفية ع��ن �أبيه يف قرية
"برير" قبل الهجرة ،لتنتقل الزاوية �إىل خميم جباليا
لالجئ�ين بعد نكب��ة  .1948ويبلغ ال�شي��خ ال�سيالوي
م��ن العم��ر مئ��ة ع��ام ،وم��ا زال متم�س�� ًكا بالطريق��ة
ال�صوفي��ة ،فهو ميثل الأب الروح��ي لأع�ضاء الزاوية
الذين يردون �إليها م�ساء كل خمي�س ،ليبد�أ "التوقيع"
ح�سب طريقة ال�شيخ ،ويق�صد بالتوقيع قراءة �سورة
وب�ص��وت جماع��ي ،ليبد�أ
الواقع��ة عل��ى �شكل حلق��ة
ٍ
بعدها قرع الطب��ول وجتيي�ش امل�شاعر النطالق الذكر
وتقدمي الرق�صات ال�صوفية.
يق��ول ال�شي��خ ال�سي�لاوي�" :أمار���س طقو���س ه��ذه
الطريق��ة منذ �أكرث من ثمانني عامًا ،ومل �أجد فيها كذبًا
�أو دج ً
�لا قط ،كما يرى البع���ض ،وهي طريقة جتعلنا

�أك�ثر تقربً��ا �إىل اهلل" .وورث طريقت��ه البن��ه الأك�بر
إج��ازة منه
�إ�سماعي��ل ،وه��و مبثاب��ة "ويل" للزاوية ب� ٍ
وعلى نف�س الطريقة التي ينتهجها والده.
يو�ضح �إ�سماعيل�" :أنا �أخدم الزاوية والوافدين �إليها
من��ذ ثالث�ين عامً��ا �إىل جانب وال��دي ،والواف��دون من
ع��دة �شرائح من املجتمع؛ فمنه��م الطبيب واملهند�س
واملدر���س والعام��ل ،وال نطم��ح لأه��داف �سيا�سية �أو
اقت�صادية ،لكن الهدف الذي يجمعنا كع�صبة ويجمع
الآخري��ن يف الزواي��ا الأخرى ه��و الو�ص��ول ملر�ضاة
اهلل".
عب��د اهلل ال�سي�لاوى �أح��د مرت��ادي الزاوي��ة ،يق��ول:
"اله��دف م��ن قدومي �إىل هذه الزاوية التقرب �إىل اهلل
ق��در امل�ستط��اع ،و�أجد يف هذه الطريق��ة تقربًا �إىل اهلل،
وال يوج��د فيه��ا حتي��ز ل�شخ���ص �أو لفكر مع�ين دون
متييز بني مُرتادي الزاوية".
ويف�ض��ل مرتادو الزاوية البق��اء فى معزل عن الواقع
ال�سيا�س��ي ،فالزاوي��ة ه��ي املتنف���س الوحي��د لتلبي��ة
رغباتهم الدينية .وتختلف الطرق بني زاوية و�أخرى.

جل�سة �صوفية على وقع الدفوف.

وينتق��د بع���ض النا�س ه��ذه الفئة ،وي�صفونه��م ب�أنهم
"دراوي�ش" ،و�أنهم ابتدعوا تلك الطرق ،وال يطبقون
ال�صوفي��ة كم��ا ج��اءت ع��ن الر�سول حمم��د �صلى اهلل
عليه و�سلم.

من جهته� ،أو�ضح الدكتور �سعيد �أبو اجلبني القا�ضي
ال�شرع��ي �أن "ال�صوفية امل�أخوذة ع��ن الر�سول �صلى
اهلل علي��ه و�سلم لي���س عليها خالف ،ولك��ن يف �صوفية
الزاوي��ة ثم��ة كث�ير م��ن الأفع��ال والت�صرف��ات غ�ير

املقبول��ة ،وهي مبتدعة منذ زمن وظلت تتوارث حتى
�أ�صبحت ثابت��ة؛ كا�ستخدام الطبول والرق�صات التي
ال تلي��ق بذك��ر اهلل ،وه��ي طقو�س ترج��ع �إىل الع�صور
الفاطمية".
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عر�ضت فيلمها "نون وزيتون" يف بريزيت
امل�����خ�����رج�����ة ذي�������������اب :ال �إن��������ت��������اج ف����ي����ل����م���� ًّي����ا يف ب���ل���ادن�������ا وال�����������س�����ب�����ب غ������ي������اب ال������دول������ة
عبد اللطيف حجاوي ٭
خمرجة فل�سطيني��ة ا�ستطاعت �أن ُت�صور لنا معاناة الفل�سطيني
ب�سب��ب اال�ستعم��ار ال�صهيوين يف بالده� ،أظهرت به��ا الفل�سطيني
ق�ص�ص��ا
الإن�س��ان ،الباح��ث ع��ن اجلم��ال والأم��ان ،وتناول��ت
ً
خمتلف��ة م��ن معان��اة الفل�سطيني�ين ،املتمثلة بالأر���ض املهددة
باال�ستيالء والتهجري واال�ستيطان يف فيلمها "نون وزيتون".
ق�ص�صا
ا�شته��رت بقلمه��ا املك��ون من قل��م وكام�يرا لي�صف لن��ا
ً
يعي�شه��ا الفل�سطيني ومعاناته يف ظ��ل اال�ستعمار ،هي املخرجة
امتي��از ذي��اب التي تنقل��ت بني ثقاف��ات عديدة ،وعا�ش��ت ردحً ا
طوي ً
�لا من عمره��ا يف الغرب ،وعا�ص��رت توازن��ات (وت�آمرات)
ال�سيا�س��ة الدولي��ة �أثن��اء عمله��ا ك�صحافي��ة يف الأمم املتح��دة.
ظل��ت حتم��ل وطنها يف عمق قلبه��ا ،ال يف "حقيبة �سفر" معر�ضة
للن�سيان يف مطارات غريبة.
ُعر���ض فيلمه��ا "نون وزيت��ون" يف قاعة ال�شهي��د كمال نا�صر
بجامع��ة بريزيت ،فكان لنا حدي��ث معها عن فيلمها ،وقالت:
"الفكرة وحيدة ،ال ت�ستطيع �أن تعلم من �أين ت�أتيك .الفكرة
ترتديك حت��ى تُنفذها ،فه��ي ترافقك يف �أحالم��ك ويف �أ�شيائك
حت��ى تنفيذها ب�ش��كل كام��ل .ر�سالت��ي لل�شع��ب الفل�سطيني
التذك�ير ب�أن ه��ذه الأر�ض التي تربينا عليه��ا و�أحببناها هي
الأر���ض الت��ي ارتوت م��ن دم��اء �شهدائن��ا ،وال ن�ستطيع �أن
نهملها".
و�أكمل��ت حديثها قائلة�" :أما ر�سالت��ي لل�شعب الإ�سرائيلي ،فهي
�أن ال�سج��ن الذي بنيته ،واحلرية الت��ي اختطفتها من �صاحبها،
مل ت ِنب �إال احلرب وال�سالح".
وع��ن امل�صاع��ب الت��ي تواج��ه املخ��رج الفل�سطيني ،قال��ت ذياب:
"املخرج الفل�سطيني يُنتج فيلمه مبعاناة رهيبة ،فهو يُحاول توفري
امل��ال وامل�ساع��دات لإنتاج فيلمه ب�ش��كل �صحيح .وعلين��ا �أن ن�ؤمن
�أننا كما ُنقدم ال�شه��داء للأر�ض ،فعلينا تقدمي وجهنا الآخر ،الوجه

املخرجة امتياز ذياب.

الثق��ايف الفل�سطين��ي ،للع��امل ،وعندم��ا يُنه��ي املخ��رج الفل�سطيني
الفيل��م ،فال تنته��ي معاناته حت��ى ي�ستطيع �إي�ص��ال �إنتاجه لأنحاء
العامل ،الفتقارنا لأ�سلوب ونهج وثقافة �سينما يف فل�سطني".
و�أ�ضاف��ت" :ال يوج��د لدين��ا �إنت��اج �أو بني��ة حتتي��ة للإنت��اج
ال�سينمائي يف فل�سطني ،وه��ذا ب�سبب غياب دولة للفل�سطينيني،
فنح��ن بحاجة لدولة تدعم هذا الإنت��اج بتمويل خا�ص ،وتفتتح
لنا قاعات �سينمائية خا�صة ،فغياب القاعات معيق كبري ،كما �أن
من�صب وزي��ر الثقافة عندنا هو من�صب �سيا�سي ولي�س ثقافيًّا".
وع��زت غي��اب خمرجني �أو منتج�ين �إىل عدم وج��ود دعم مادي
لفكرة الإنتاج الفيلمي ،ولعدم تفعيل الفكرة يف وزارة الثقافة.
وع��ن فيلمه��ا "نون وزيت��ون" ،قال��ت" :ي�سعى بط��ل الفيلم مراد

"بو�سرت" فيلم "نون وزيتون".

ً
عرو�ض��ا �سينمائي��ة يف
�إ�سماعي��ل �إىل جم��ع الأه��ايل لي�شاه��دوا
ال�ساح��ات ،ويواج��ه خالل ذل��ك �صعوب��ات وي�صط��دم بق�ص�ص
معاناة يعي�شها فل�سطينيون بفعل �إجراءات االحتالل .مدة الفيلم
خم�س��ون دقيق��ة ،وثور يف عقب��ة جرب ب�أريحا ،وبي��ت جاال وبيت
حلم ،وقرية بيت مر�سم يف اخلليل ،وقرية م�سحة غرب �سلفيت".
و�أ�ش��ارت املخرج��ة �إىل �أن اختي��ار ح��رف النون يف ا�س��م الفيلم
يرج��ع ال�شرتاك��ه يف كلم��ات كث�يرة له��ا دالالت يف الق�ضي��ة
الفل�سطيني��ة مثل� :سجن ونكب��ة ونك�سة ،كم��ا �أن ا�سم فل�سطني
يحتوي على حرف النون".
و�أنه��ت حديثه��ا قائل�� ًة" :ال ا�ستعرا���ض ع�ض�لات فني��ة يف هذا
الفيل��م ،وال �إغ��راق يف احلرفي��ة رغ��م توافره��ا� ،أري��د �إظه��ار

الفل�سطين��ي الإن�س��ان� ،أعتق��د �أن الفل�سطيني �آخ��ر حب حقيقي
عل��ى وجه الأر�ض .ه��ذا الفيل��م ق�صيدة هادئ��ة وعميقة ،تلغي
وج��ود االحتالل ،وتظهر التالل الفل�سطينية وبريق ملعان �سطح
املاء ،يظهر الإن�سان الباحث دومًا عن الأمان واجلمال".
"ن��ون وزيتون" فيلم فل�سطيني يعر�ض معاناة الفل�سطيني يف
ظ��ل االحت�لال ،و ُيظهر ُح َّبه لأر�ض��ه ببحرها وجباله��ا وتاللها،
وتعلق��ه فيه��ا بثمره��ا اللذي��ذ و�شجره��ا �صاحب الظ��ل البهي.
وق��د �أتقن��ت خمرجته �إي�ص��ال الر�سالة ب��كل تفا�صيله��ا التقنية
واملعنوية.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

رب�������ي�������ع احل������������������اج� ..أ�������ص������غ������ر خم�����������رج ف����ل���������س����ط����ي����ن����ي ي����ح���������ص����د ج��������ائ��������زة ع����رب����ي����ة

ربيع يت�سلم جائزة عن م�سل�سله يف مهرجان بالقاهرة.

ربيع احلاج.

فداء رويضي ٭
يف القاع��ة املزدحمة باملمثل�ين والنجوم الع��رب بالقاهرة� ،صدح
�ص��وت عراف��ة احلفل عاليً��ا با�سم ربيع احلاج عب��د ،فخرج ربيع
" 18عامً��ا" م��ن بينه��م ،وبخط��وات واثقة اجته نح��و امل�سرح
ال�ست�لام جائزة عن �أف�ضل م�سل�س��ل تلفزيوين فل�سطيني مبهرجان
القاه��رة للإذاعة والتلفزي��ون ،ويف كل خطوة من خطواته حكاية
�أو�صلته �إىل هذا املكان .وو�سط الت�صفيق احلار والكامريات التي
متلأ املكان ،ي�ستذكر ربيع حكاية الكامريا الأوىل وامل�سل�سل الأول.
ب��د�أت حكاي��ة ربيع عندم��ا كان يف احلادي��ة ع�شرة من عم��ره ،فكان
ي�ضع كامريته الب�سيطة يف زاوية ما ويبد�أ بالتمثيل �أمامها .مل يكن يف
ذلك الوقت ميتلك اخلربة �أو املعرفة الكافية ب�إعداد العمل �أو كتابته
قب��ل ت�صوي��ره ،فكان يرجت��ل �سيناري��و امل�شهد ،والكام�يرا ت�صور،
لينت��ج ربيع م�سل�سله الأول "دوت كوم– حل��ل م�شاكلكم" الذي كان
يحك��ي ق�صة طفل ق��رر فتح مكتب حل��ل امل�شاكل ،ربي��ع كان الكاتب
واملمث��ل واملخرج وامل�ص��ور ،والح ًقا املوزع وامل�س��وق ،لدرجة �أنه

بعد االنتهاء من جتميع امل�شاهد على �شا�شة حا�سوبه ،كان ي�صورها
بهاتفه لتخرج مل ًفا واحدًا ويعر�ضها فيما بعد على اليوتيوب.
بع��د هذا اجلهد لإنت��اج هذا العم��ل ذي املالم��ح الطفولية ،ورغم
افتق��اره ملقوم��ات العم��ل التلفزي��وين ،عر�ض��ت حلق��ات م�سل�سله
كفق��رات متتالي��ة يف برنام��ج "بي��ت بي��وت" ،وبعده��ا يف برنامج
"فل�سطني هذا ال�صباح" ،وتوالت بعدها �أعماله ف�أنتج "كوميديا
وب�س" ،ثم "م�سل�سل وقمح" فم�سل�سل "�ستار بك�س كافيه".
وكان يا�سر عبد رب��ه ،امل�شرف العام على الإعالم الر�سمي �آنذاك،
�شاهد ربيع على التلفزيون فطلب مقابلته ،وبعد اللقاء ،كان طلبه
الوحيد ا�ستخدام مع��دات وتقنيني من التلفزيون لإنتاج م�سل�سله
اجلدي��د ،ليخ��رج م�سل�سل "ي��وم ورا ي��وم" �إىل ال�شا�شة بعد فرتة
ق�صريه.
مل يق��ف طم��وح ربيع عن��د هذا احلد ،فم��ا هي �إال �أي��ام ،حتى بد�أ
بكتاب��ة م�سل�س��ل �آخر بعنوان "م�شروع توف�ير" ،هذا العمل الذي

ا�ستغ��رق ثالث �سنوات من التح�ضري ،تق��دم ربيع خاللها �إىل عدة
جه��ات لتقدم له الدع��م وتتبنى الإنتاج ،ولك��ن مل يحالفه احلظ،
فق��د ر�أوه �شابًّ��ا �صغريًا �سي�ضيع م��ن وقتهم وماله��م لإنتاج عمل
ويف�ش��ل ،مل يدرك��وا حينه��ا �أن "م�ش��روع توفري" �سين��ال جائزة
�أف�ضل م�سل�سل تلفزيوين �شبابي يف مهرجان القاهرة.
ربي��ع ال��ذي من��ى موهبت��ه بجه��وده الذاتي��ة ،مل يقف عن��د هذه
العقب��ات ،و�أم��ام �إ�صراره� ،أنت��ج "م�شروع توف�ير" على ح�سابه
ال�شخ�صي ،ف�ض ًال عن �أنه لعب دور البطولة و�أ�شرف على املالب�س
والإ�ضاءة ،وكالعادة ،كان العمل من ت�أليفه ،ومونتاجه الذي كان
حري�ص��ا على �أن يخرج بجودة امل�سل�س�لات العربية ذات الإنتاج
ً
ال�ضخم ،و�أن يتجنب الأخطاء التي ر�آها يف امل�سل�سالت املحلية.
وع��ن اخت�لاف �أعماله ع��ن الأعم��ال الفنية املحلية ،يق��ول ربيع:
"ف�ضل��ت يف �أعمايل االبتعاد عن ال�سيا�سة واالجتاه نحو ت�سليط
ال�ض��وء عل��ى م�ش��اكل املجتم��ع الفل�سطين��ي بطريق��ة كوميدي��ة

�ساخ��رة ،وكان الفنان ال�سوري يا�سر العظمة هو قدوتي يف جميع
�أعمايل".
مل يكن ربيع يهوى الكتابة ،فتعلم املونتاج و�أ�سا�سيات التلفزيون
لتحقي��ق حلم��ه يف الظهور على �شا�ش��ات التلف��از و�أن يكون ممث ًال
موهوبًا وحمرت ًفا.
توجه ربي��ع �إىل جامعة بريزيت لإكمال تعليمه ،فاختار تخ�ص�ص
تخ�ص�صا قريبًا م��ن هوايته .يقول" :ابتعدت
التج��ارة ومل يخرت
ً
ع��ن درا�س��ة الإع�لام �أو �أي تخ�ص�ص �آخر قريب م��ن هوايتي لأن
الهوايات عندما تتحول �إىل اكادمييات وعالمات ،تفقد نكهتها".
يف القاه��رة ،و�ص��ل ربي��ع �إىل امل�سرح وا�ستلم اجلائ��زة بابت�سامة
حت�ص��د ثمرة الإبداع ،وعيونه تنظ��ر �إىل النجوم العرب حاملًا �أن
ي�شاهدوا �أعماله كما ي�شاهد هو �أعمالهم.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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م��������دار���������س ت����ع����ل����ي����م ال�������رق���������������ص ..ث�����ق�����اف�����ة ج�������دي�������دة ت������ه������ ّز ال���������ع���������ادات وال����ت����ق����ال����ي����د
هالة �أبو علي ٭
تنت�شر يف ال�ضفة الغربية ،ال �سيما يف مدينتي رام اهلل والبرية،
م�ؤخ�� ًرا ،مدار�س ومراكز للرق���ص ،منها ما هو خمت�ص برق�ص
البالي��ه ،ومنها ما ه��و خمت�ص بالرق�ص املعا�ص��ر� ،أو الرق�ص
ال�شرق��ي" .احلال" ا�ستطلع��ت �آراء النا�س حول هذه املدار�س
والتقت �أحد �أ�صحابها ومدربة فيها.
الطالب��ة اجلامعي��ة روان ( 20عا ًم��ا)� ،أب��دت �إعجابه��ا بفكرة
وج��ود املدار�س ،وقالت �إن "الرق���ص موهبة �أحرتمها و�أحبها
وال �أنتقده��ا .ولكنن��ي كفتاة م��ن القرية ال ميكنن��ي �أن �ألتحق
ب�إحداه��ا ،لأن القرى تراها "عيبًا وحرا ًما" ،ولكني ب�شكل عام،
�أحرتم فكرة وجود املدار�س والرق�ص كموهبة".
�أما هادي ه�شام نوارة ( 35عا ًما) ،فقال "�إنني كم�سلم �أرى �أن
الرق���ص �ضد الدي��ن و�ضد العادات والتقالي��د .و�أنا �ضد �أنواع
لبا�سا معي ًنا �أراه
الرق���ص بجميع �أنواعه ،لأن الرق���ص يتطلب ً
غري الئ��ق .و�أنا ال �أ�سمح البنتي �أن تت��درب �أي نوع من �أنواع
الرق�ص .كما �أنني �ضد فكرة وجود مدار�س ومراكز للرق�ص".
"احل��ال" التق��ت �أ�ش��رف حم��دان ( 37عا ًم��ا) ،وق��د ج��اء
لي�سج��ل ابنت��ه يف مرك��ز لتدري��ب الرق���ص .ق��ال�" :إن��ه تطور
جدي��د يف املجتم��ع ،ول��ه �إيجابيات كث�يرة بالن�سب��ة للأطفال،
وال مان��ع ل��دي �إذا ا�ستم��رت ابنتي يف الرق�ص بع��د ذلك ،ولكن
رق���ص الباليه فقط ،فهي حتب م�شاه��دة الرق�ص على التلفاز،
ف�سجلته��ا يف مركز لتتعلم الباليه فق��ط ،ف�أنا �ضد تعلم الرق�ص
ال�شرقي بتا ًتا لأنه غري �أخالقي و�ضد عاداتنا وتقاليدنا".

ح�صة تدريب على الرق�ص للأطفال يف مركز برام اهلل.

و�أ�ضاف��ت نبيل��ة غن��ام م��ن �س��كان رام اهلل ،وه��ي �أم لطالب��ة
ملتحق��ة باملرك��ز من��ذ عام�ين �إن "البالي��ه كريا�ض��ة جميل��ة
ومفي��دة ،ومن اجلي��د �أن تكون هناك مراك��ز ومدار�س لتعليم
البالي��ه ،فهو رق�ص وريا�ضة ،ومن اجلي��د �أن نري العامل �أننا
�شعب متح�ضر .وال مانع لدي �أن تكمل م�سريتها بالرق�ص و�أن
ت�شارك يف برامج املواهب".
مدي��ر مركز ال�شرق وامل�سرح الراق�ص ماهر ال�شوامرة �أو�ضح

راق�صا
ل��ـ "احل��ال" �أن فك��رة ت�أ�سي���س املرك��ز جاءت��ه كون��ه ً
�ساب ًق��ا .و�أنه يريد �أن يكون لفل�سطني دور يف العرو�ض الدولية
والعاملي��ة للرق�ص املعا�صر .وبر�أيه ،ف���إن هذا الرق�ص يعك�س
خ�صو�صا رق�ص الباليه.
الطابع الثقايف للبالد،
ً
وع��ن االنتق��ادات الت��ي توج��ه للمرك��ز واملدار���س املخت�صة
بالرق���ص ،قال ال�شوام��رة�" :أواج��ه العديد م��ن االنتقادات،
خا�ص��ة �أنني �أن�ش�أت املركز داخل مدين��ة البرية التي تعد من

املناط��ق املحافظة على الع��ادات والتقالي��د .و�إن جريانه من
التجار ينزعجون من فكرة وجوده".
وا�ض��اف ال�شوامرة" :حاولنا التعاون مع املدار�س احلكومية
يف الرتبي��ة والتعلي��م لإعط��اء درو���س بالرق���ص ،و�إ�ضافته��ا
للمنه��اج ،فرحب��وا بالفك��رة بداي��ة ،ولك��ن بع��د ذل��ك انقط��ع
االت�صال بهم ،ومل نعد نتوا�صل معًا".
�أم��ا الرق���ص ال�شرقي ،الذي ي��راه املجتمع العرب��ي ب�شكل عام
والفل�سطين��ي ب�شكل خا�ص غري �أخالقي ،فقد قال ال�شوامرة �إن
درو�سا بالرق���ص ال�شرقي يف وقت �سابق ،ووجد
املرك��ز �أعطى
ً
�إقبا ًال عليه ،حتى من قبل ن�ساء حمجبات.
ولالطالع �أك�ثر على �أجواء املراكز واملدار���س التقينا املدربة
الرو�سي��ة يف املرك��ز (نين��ا) ،حيث �أب��دت انزعاجه��ا من نظرة
املجتمع للرق�ص ومن الأفكار ال�سيئة حول الرق�ص.
وقالت به��ذا اخل�صو�ص" :النا�س هنا ي��رون �أن الرق�ص �شيء
�سي��ئ ،و�أن الن�سبة القليلة م��ن الأهايل الذين ير�سلون �أبناءهم
لتعل��م الرق�ص� ،إمن��ا يفعلون ذلك للمتع��ة والت�سلية فقط ،وال
ينظرون �إىل الرق�ص على �أنه �أ�سلوب حياة".
و�أ�ضافت نين��ا �أنها تواجه �صعوبة خ�لال احلديث مع الأهايل
ح��ول املو�ضوع ،حيث �إن �أفكارهم حول الرق�ص هي �أنه جمرد
ت�سلي��ة وتعبئة ف��راغ ،م�ش�يرة �إىل �أن عدد امللتحق�ين باملركز
قليل جدًّا ،و�أعمارهم بني � 8إىل � 10أعوام وح�سب ،وال يفكرون
ب�إكمال التدريب بعد هذا العمر.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت.

ج����م����ال ال����ن����ج����ار :حم���م���د ع�������س���اف ل���ي�������س ط����ف����رة �أو �����ص����دف����ة ..وف���ل�������س���ط�ي�ن م���ل���ي���ئ���ة ب���امل���ب���دع�ي�ن
حاوره :بشار أبو عسكر ٭
ارتبط ا�سم الفنان الفل�سطيني جمال النجار بالنجم املبدع حممد
ع�س��اف ،فهو عرابه ومكت�ش��ف موهبته منذ ال�صغر .وقد حاورته
"احل��ال" ،ع�بر الهاتف من مقر �إقامت��ه يف العا�صمة الرومانية
بوخار�ست ،لتعرف ر�أيه يف حال الفن الفل�سطيني.
ي��رى النجار �أن �شعبن��ا الفل�سطيني لديه طاق��ات والكثري من املبدعني،
و�أن ال�سلط��ة الوطني��ة تويل اهتمامًا �أكرب يف ال�سن��وات الأخرية للفنون
والرتاث ،داعيًا �إىل �إن�شاء دائرة يف وزارة الثقافة لتبني املواهب ال�شابة
واحت�ض��ان املبدع�ين ،و�أن يق��ود �أق�س��ام الثقافة والفن��ون واملو�سيقى
�أ�شخا���ص لهم عالقة مهنيّة بوظيفته��م ،و�أن يكون من�صب وزير الثقافة
من�صب ثقافة وفنون و�إبداع ال �أن يكون من�صب حما�ص�صة.
والنج��ار الج��ئ م��ن قري��ة يبن��ا ق�ض��اء الرمل��ة وموالي��د خميم
ال�شاب��ورة يف رف��ح .در���س الإع�لام وح�صل عل��ى املاج�ستري من
الأكادميي��ة العل��وم ال�صحافي��ة يف بوخار�س��ت .وعن��د الع��ودة
للوط��ن بعد �أو�سلو ،عمل مدي ًرا عا ًّما للفنون والرتاث يف التوجيه
ال�سيا�س��ي .و�أن�ش���أ مدر�سة وطني��ة للفنون تخ��رج منها ع�شرات
العازفني واملطربني وفرق دبك��ة �شعبية وا�ستعرا�ضية .ويف عام
� 2008أُحرق بيته يف االنقالب يف غزة ،فغادرها �إىل رام اهلل ومنها
�إىل �سفارة فل�سطني رومانيا يف عام  2010وما زال هناك.
ب��د أ� الغناء مبك�� ًرا ف�شارك يف احلفالت املدر�سي��ة ،و�أثناء عمله يف

رومانيا بداية الثمانيني��ات� ،أن�ش�أ فرقه فنية كانت تقيم احلفالت
يف املنا�سب��ات الوطني��ة م��ع االحت��اد الع��ام لطلب��ة فل�سط�ين،
و�شارك��ت يف �إحي��اء العدي��د م��ن املهرجان��ات واالحتف��االت يف
يوغو�سالفيا واملجر ورومانيا وتون�س ولبنان وبولندا وبلغاريا.
يرى النجار �أن �شعبنا لديه طاقات وكثري من املبدعني ،وال�سلطة
الوطنية تويل اهتمامًا �أكرب يف ال�سنوات الأخرية للفنون والرتاث
عمومً��ا ،وم��ع �أن م�شاركات الفنان�ين معظمها فردي��ة� ،إال �أنها يف
اللحظات الأخرية ُتتبنى على ال�صعيد الر�سمي.
وطال��ب النجار ب�إن�شاء دائرة لتبن��ي املواهب ال�شابة واحت�ضان
املبدعني ،و�أن يق��ود �أق�سام الثقافة والفنون واملو�سيقى معنيون
لهم عالقة مهنية بوظيفتهم.
وح��ول امل�ش��اركات الفل�سطيني��ة يف برامج امل�سابق��ات الغنائية،
وخا�صة ع��رب �آيدول ،قال النج��ار �إن فل�سطني تزخر باملبدعني،
"وكم��ا ر�أين��ا ع�ساف العام املا�ضي ،فق��د ر�أينا هذا العام منال
مو�س��ى وهيث��م خاليلة .وهذا يثبت �أن لدين��ا الكثري من املبدعني
ويك�سر قاعدة �أن حممد ع�ساف �صدفة وطفرة ولن تتكرر.
وع��ن م�شارك��ة خاليل��ة يف املو�س��م الأخ�ير م��ن برنام��ج "عرب
�آيدول" ،قال النجار� :أنا �أول من �آمن مبوهبة خاليله وكنت واث ًقا
�أن��ه �سي�ص��ل للنهائيات ،رغم �أن كثريين راهن��وا على خروجه يف

البداي��ات ،ومنه��م من قال �إنه لن يكمل الأ�سب��وع الثاين و�إن منال
مو�س��ى �ست�ص��ل للنهائي��ات .وكث�يرون كان��وا ير�شح��ون من��ال
مو�س��ى ،وكن��ت الوحي��د الذي مت�سك��ت بخاليلة و�أن�ش���أت حملة
�شعبي��ة تطوعي��ة لدعمه وع�بر العديد من الأ�صدق��اء املتطوعني
الذي��ن لهم ب��اع يف العمل اجلماه�يري ،ا�ستطعن��ا جتيي�ش جي�ش
ج��رار كان وراء بق��اء خاليل��ة للنهائي��ات م��ن خ�لال الن�شاطات
والت�صويت ليل نهار ،وه��ذا هو ال�سر وراء هذا ال�صمود خلاليلة
الذي �أثبت �أنه ي�ستحق و�أنه يحمل ه ًّما كبريًا هو ق�ضية فل�سطني،
وا�ستطاع مبوهبته و�صوته اجلميل �أن يجعلنا متطوعني معه.
�آخ��ر �أعمال النج��ار �أغنية "يا قد�س يا حبيبت��ي" لل�شاعر الراحل
مع�ين ب�سي�س��و ،وم��ن �أدائه و�أحلان��ه .وقد �ش��ارك يف العديد من
الأعم��ال ال�سينمائية ،كبطولة الفيلم احلرب��ي (املالزم) للمخرج
�سويل��م العب�سي ،وامل�شاركة يف بطولة م�سل�سل (و�أنت يا قد�س)،
وه��و �سباعي��ة ثمثيلية ،وقد �ش��ارك كممثل وكمط��رب عنى �سبع
أغ��ان .كم��ا حل��ن وغنى ع�ش��رات الأعم��ال الوطني��ة الغنائية يف
� ٍ
االنتفا�ضت�ين الأوىل والثاني��ة .وقد كرمه الرئي���س الراحل يا�سر
عرفات ومنحه جواز �سفر دبلوما�سيًّا ك�سفري للفن الفل�سطيني.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تتمة املن�شور يف ال�صفحة الأوىل " -داع�ش" ..فزاعة �أم فزع
ب��دوره ،نف��ى "�أبو حف�ص" م��ن جي�ش الأم��ة �أن تكون جلماعته
�أي عالق��ة ب�أي تفجري داخلي ي�ستهدف ال�سلم الأهلي يف القطاع،
وا�ص ًفا دعوته ب�أنها �أعظم و�أكرب من ذلك.
و�ش��رح منهجهم بالدع��وة �إىل اهلل ،واتباع منه��ج ر�سوله الكرمي
"وجادلهم بالتي هي �أح�سن"� ،أما �أعداء اال�سالم فبـ "اجلهاد"
حتى �إزالة االحتالل.
كم��ا نفى �أب��و حف�ص معلومات ل��دى "احلال" ب���أن جي�ش الأمة
باي��ع "اخلليف��ة البغدادي" عل��ى ال�سمع والطاعة ،قائ ً
�لا �إنه ال
يوجد جلي�شه �أي عالقة ب�أي تنظيم خارجي على االطالق.
وكان تنظي��م �أن�ص��ار ال�شريع��ة -بي��ت املقد���س ،وه��و �إح��دى
اجلماعات ال�سلفية التي تن�شط يف قطاع غزة� ،أعلن عن مبايعته
تنظي��م الدول��ة الإ�سالمية و"خليفته��ا" �أبو بك��ر البغدادي قبل
نحو �شهر يف ت�سجيل م�صور بثه عرب موقع "يوتيوب".
وق��ال م�سلح ملث��م ظهر يف الت�سجي��ل �إن التنظي��م �سيكون �سندًا
لتنظيم الدولة بالنف�س واملال والدعوة.

ويرج��ح ال�صحايف ح�سن جرب ،املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون اجلماعات
ال�سلفية يف القطاع �أن "تكون �أغلب اجلماعات اجلهادية ال�سلفية
يف القطاع بايعت الدولة اال�سالمية".
وق��ال �إن "جي���ش اال�س�لام ،وجلجل��ت ،وجمل���س �ش��ورى
املجاهدين ،و�أن�صار ال�شريعة– بيت املقد�س ،بايعت "داع�ش"،
�أم��ا كتائب التوحيد واجلهاد فبايعت جبهة الن�صرة بقيادة �أبو
حممد اجلوالين".
لكن��ه ا�ستبع��د �أن يك��ون "داع���ش" �أو ه��ذه املجموع��ات خل��ف
البيان��ات الأخ�يرة ،خ�صو�ص��اً �أن ه���ؤالء ال يعرتف��ون مبفهوم
املواطنة الذي ظهر يف بيان نفي للبيان الذي توعد الكتاب.
�أح��د قادة حركة "فتح" يف �شمال قطاع غزة عبد اجلواد زيادة،
ال��ذي و�ضع��ت عب��وة نا�سف��ة �أم��ام باب منزل��ه ،اعت�بر �أن من
يق��ف وراء هذه اجلرمية ه��ي اجلهة التي متتل��ك تنظيمًا وقوة
و�إمكانات مدعومة بغطاء �أمني ي�سمح لها بالتحرك بحرية و�أمن
يف �ساعات ال�صباح االوىل لتنفيذ �سل�سلة تفجريات متزامنة.

ين��ف زي��ادة �أن املعطي��ات املوج��ودة على الأر���ض ت�سمح
ومل ِ
بخل��ق بيئة منا�سبة لنمو "داع���ش" يف القطاع ،لكنه ا�ستبعد �أن
تكون لديه �إمكانات ومربرات ال�ستهدافه.
ويعتق��د ع��دد من املحلل�ين ال�سيا�سيني �أن "داع���ش" موجود يف
غزة لكن حتت م�سميات �أخرى.
يق��ول ط�لال ع��وكل ان "داع�ش موج��ود ،لكن م��ن دون مبايعة
ر�سمي��ة لها" ،معت�بر ًا �أن تهديد الكتاب با�س��م داع�ش "ا�ستغالل
ال�سمها" .ونفى �أن تكون حلما�س �أي م�صلحة يف وجودها.
�أما د .خميمر �أبو �سعدة ،فيعترب �أن هناك جماعات تنتمي لنف�س
فك��رة داع�ش يف غ��زة ،وبع�ضها يعرب عن والئه له��ا" ،مقل ًال من
قدرتها على الفعل يف غزة.
الباح��ث ال�سيا�سي طالل �أب��و ركبة جزم ب���أن حما�س لن ت�سمح
بوجود ح��زب �إ�سالمي يرغب بالهيمنة على ال�شارع الفل�سطيني
يف ظ��ل وجودها ،وه��ي قادرة عل��ى �إخماده كما فعل��ت مع عبد
اللطيف مو�سى وتنظيمه قبل خم�سة �أعوام.

وخل���ص ما يج��ري من وجهة نظره ب�أن��ه "توظيف ال�سم داع�ش
لإرهاب املواطن من البديل عن غياب حما�س �أو �إنهاء �سيطرتها
الأمني��ة عل��ى ال�ش��ارع الفل�سطين��ي يف القطاع ،وه��و الفو�ضى
واال�س��راف يف القت��ل م��ن خالل جمموع��ات �إرهابي��ة متطرفة"،
ملمحً ��ا اىل �أن "حما���س" �أو �أطرا ًفا فيها هي م��ن يقف خلف هذه
التفجريات.
وا�ستن��د اب��و ركب��ة يف تلميحه اىل القاع��دة االمني��ة التي تقول
"اجلرمية الكاملة هي جرمية ال�سلطة".
"احل��ال" حاول��ت االت�صال بع��دد من الناطق�ين با�سم وزارة
الداخلية و�أجهزتها يف غزة من دون �أن تلقى �أي رد.
وجت��د هذه التحليالت �أر�ضاً خ�صبة لت�صبح �أكرث وجاهة يف ظل
�صمت احلكومة و�أجهزتها الأمنية على الفاعلني ،يف حني تتزايد
ه��ذه اجلرائ��م يومًا بعد ي��وم من دون �أن يقف جم��رم واحد من
مرتكبيها خلف ق�ضبان العدالة.
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حتدث لـ "احلال" عن جتربته مع "امل�ستديرة"

ح���ف���ي���ظ دراج��������������ي ..ح����ن����ج����رة ذه����ب����ي����ة م�����زق�����ت �����ش����ب����اك ال��ت��ع��ل��ي��ق
حممد عمر
كل م��ن �سم��ع تعليق��ه تعل��ق ب�شخ�صيت��ه املرحة،
و�أ�سلوب��ه غ�ير التقليدي ،ولغت��ه الكروية املمتعة،
املمزوجة بـ "الغرينتا" العالية ،ولهجته اجلزائرية
الرائعة التي ت�سعد ماليني امل�شاهدين حول العامل.
هويت��ه كروية بامتي��از ،و�شهادت��ه الأوىل حنجرته
الت��ي ي�صدح بها م��ن وراء ميكروف��ون التعليق من
�أر�ضية امللعب.
كل م��ن ه��و ك��روي يتذكر تعليق��ه يف املب��اراة التي
جمع��ت منتخ��ب اجلزائ��ر م��ع منتخ��ب رو�سي��ا يف
ك�أ���س الع��امل  2014عندم��ا ق��ال املعل��ق الريا�ضي
حفي��ظ دراجي" :ت�أهلنا ت�أهلنا ت�أهلنا ،اهلل �أكرب ،اهلل
�أكرب ،اهلل �أكرب ،ت�أهلنا �إىل دور ثمن النهائي يا نا�س،
ال�شب��ان اجلزائري��ون فعلوها ،اهلل �أك�بر ،حتطمت
�أ�سط��ورة منتخ��ب  ،82ال��ذي مل يت�أه��ل �إىل ال��دور
الث��اين ،حافظوا على �أنف�سكم ي��ا �شباب ،عودوا غدًا
�إىل اجلزائر ،ال نريد ك�أ�س العامل".

بداية احللم

"احل��ال" ح��اورت دراجي ع�بر الإميي��ل ،وع ّرف
ع��ن نف�س��ه ب�أن��ه خريج معه��د الإع�لام يف اجلزائر،
عم��ل يف التلفزي��ون اجلزائري مل��دة  20عامًا مذيعًا
ومعل ًق��ا .تدرج يف منا�ص��ب امل�س�ؤولية فعمل رئي�س
حتري��ر ومدير الأخبار ثم م�ساعد املدير العام مكل ًفا
بالريا�ض��ة ث��م مدي�� ًرا عامًّ��ا م�ساع��دًا يف التلفزيون
اجلزائري .عام  2008انتقل �إىل اجلزيرة الريا�ضية
"ب��ي ان �سب��ورت حاليًّا" كمذي��ع ومعلق .متزوج
و�أب لثالث��ة �أوالد مقي��م يف الدوح��ة ،وميار���س

الكتابة ال�صحافية يف �صحف ومواقع جزائرية ،وله
كتاب��ان" :ال م�لاك وال �شيطان" و "دومين��و"� .أول
مباراة علق عليه��ا كانت مباراة بني �شبيبة القبائل
م��ع �سري��ع غلي��زان ع��ام  1989يف �إط��ار ال��دوري
اجلزائري.
ولع��ب دراجي لن��ادي مولودية اجلزائ��ر �أحد �أكرب
الأندي��ة اجلزائري��ة ،لكن��ه ت��رك لع��ب ك��رة القدم
وعم��ره  24عامًا ،للتف��رغ ملهنته الت��ي يع�شقها وما
زال ي�ستمتع بها حتى اليوم.
ومل يك��ن دراج��ي معل ًقا عاديًّ��ا ،والدلي��ل على ذلك
ح�صول��ه عل��ى لق��ب �أف�ض��ل معل��ق عرب��ي  6مرات
مع جري��دة احلدث املغربية وموق��ع كورة وموقع
ي��ورو �سبورت ،وكذلك ح�صوله على جوائز �أح�سن
مذي��ع و جائزة اللجنة الأوملبي��ة الدولية للريا�ضة
والإعالم �سنة .2007

ع�شق ال ينتهي

اخلم�سين��ي دراجي �أكد �أن التعلي��ق ع�شقه الذي ال
ينتهي وحياته التي يتنف�س من خاللها ،و�أرجعنا يف
حديثه �إىل حقب��ة الثمانينيات يف حديثه عن منتخب
اجلزائ��ر الذي �شارك يف ك�أ�س العامل  ،1982وا�ص ًفا
�إي��اه ب�أنه اجلي��ل املبدع ال��ذي ال ميك��ن تعوي�ضه،
متمنيًا لو �أنه علق على مبارياته.
وع��ن مهمة املعلق هذه الأيام ،قال دراجي" :مهمته
التعلي��ق عل��ى املباري��ات و�إ�ضف��اء ال��روح عليه��ا
ومرافق��ة املتف��رج طيلة ت�سع�ين دقيقة م��ن اللعب
دون �أن يعتقد �أنه يفهم الكرة �أف�ضل من غريه".

وي�ضي��ف دراج��ي�" :أن��ا �أتنف���س الك��رة و�أعي���ش
املب��اراة ،وخربتي كالعب �ساعدتن��ي كثريًا يف فهم
�أ�شي��اء ال يق��در عل��ى فهمها م��ن مل ميار���س الكرة،
ومع ذلك ،ف�لا �أعتقد �أنني �أناف�س �أحدًا �أو يناف�سني
�أح��د يف التعلي��ق� .أنا عفوي و�صري��ح وال �أجامل يف
تعليق��ي ،و�أدرك جي��دًا �أن��ه ال يوجد تعلي��ق مثايل،
و�إمنا يوجد معلق��ون متميزون عن بع�ضهم ،ولي�س
هناك معلق �أف�ضل من الآخر .نحن نخدم جماهري ال
جمهو ًرا واحدًا ،ويجب على املعلق �أن يكون �صاد ًقا
وعفويًّ��ا وال يكل��ف نف�سه ،لأن اجلمه��ور ذكي جدًّا،
ومع الوقت� ،سيميز بني ال�صادق وامل�صطنع".

"�أوالالال با با با"

وي��رى دراج��ي �أن �أف�ض��ل دوري ه��و ال��دوري
ال�سعودي الذي يبقى دائمًا و�أبدًا مت�أل ًقا يف كل �شيء،
و�أن �أف�ض��ل منتخب عربي هو منتخ��ب اجلزائر بال
من��ازع .وع��ن العاملية ،قال �إن املنتخ��ب الأملاين هو
الأف�ض��ل ،و�إن يا�س�ين �إبراهيم��ي اجلزائ��ري العب
بورتو هو الأف�ضل يف العامل.
"�أوالالال با با با" ،التي ي�شتهر بها حفيظ دراجي
ع��ن غ�يره م��ن املعلق�ين ،ي�صفه��ا ب�أنه��ا �صيحت��ه
اخلا�ص��ة ،مثل��ه مث��ل �أي م�شاه��د ي�شاه��د املباراة
يف بيت��ه ،فه��و يف النهاية م�شاهد .وق��ال�" :أنا �أتغري
عندم��ا �أعل��ق عل��ى مب��اراة للجزائ��ر ،لأن امل�شاعر
عندم��ا تتدخل تختل��ط الأمور ،فعندم��ا تعلق على
مب��اراة ال تعنيك ،تكون الأم��ور عادية"� .أما جملته
الأخ��رى ال�شه�يرة ،فه��ي "و�ضعه��ا وي��ن ي�سك��ن

ال�شيط��ان" ،ويق��ول عنه��ا" :يف العامي��ة باجلزائ��ر
اعتق��اد �أن �إبلي���س ي�سك��ن يف الرك��ن" ،فيقول��ون
و�ضعها �أين ي�سكن �إبلي�س.
وعن مباراة م�صر واجلزائر يف �أم درمان بال�سودان
يف ت�صفيات ك�أ�س العامل  ،2009يقول �إنه لن ين�سى
ه��ذه املباراة التي علق عليها ،لأنها "�شكلت منعط ًفا
قويًّ��ا يف الك��رة اجلزائري��ة ود�شن��ت ع��ودة الك��رة
اجلزائرية �إىل ك�أ�س العامل بعد غياب دام  24عامًا".
وي�ش��رح حفيظ ا�ستع��داده للمباري��ات ب�أنه ي�ستعد
مثلم��ا ي�ستعد الالع��ب �أو �أك�ثر ،لأن التعليق �أمانة
وم�س�ؤولية يحر�ص على القيام بها على �أكمل وجه،
وي��رى �أن الفرق بني املحرتف العرب��ي والأوروبي

يتلخ�ص يف االن�ضباط وااللتزام

الق�ضية الفل�سطينية

وي�صف دراجي يف حواره الق�ضية الفل�سطينية ب�أنها
الق�ضي��ة الأم ،و�أن املعل��ق علي��ه �أن يق��وم بواجبه
جتاهه��ا و�أن يحمله��ا مع��ه يف لقاءات��ه وندوات��ه
ال�صحافية.
وق��دم دراجي ن�صيحة لل�شب��اب املبتدئ يف التعليق
ب���أن يحب��وا املهن��ة ويعي�ش��وا لأجله��ا ويبتع��دوا
ع��ن التقليد ويكون��وا عفويني و�صادق�ين يف و�صف
الأ�شي��اء ،بعي��دًا ع��ن كل م��ا م��ن �ش�أن��ه �أن يث�ير
الأع�صاب وامل�شاعر.

رغم املخاطر على �صحة الأم واجلنني

ن�������س���اء غ������زة ي���ت���ح���دي���ن ال����ت����ح����ذي����رات وي���ح���م���ل���ن يف الأرب�����ع��ي��ن
هبة ال�شريف
ي�شكل حمل الن�ساء يف �سن متقدمة خط ًرا حقيقيًّا على
حياتهن ،وقد يعر�ض الكثريات منهن مل�شاكل �صحية
ونف�سي��ة كب�يرة ،ال �سيما �إذا ح��دث بعد جتاوز عمر
ال��ـ 40عامً��ا .ورغم ذل��ك� ،إال �أن تلك الظاه��رة بد�أت
تتف�ش��ى يف قطاع غزة ،وب��دت بع�ض ال�سيدات يف تلك
حر�صا عل��ى احلمل مقارن��ة ب�صغريات
ال�س��ن �أك�ثر ً
ال�س��ن ،متحديات حتذيرات الأطباء واملخت�صني ،ملا
لذلك من خماطر �صحية على الأم والطفل معًا.

ا�ستقرار �أ�سري

�إن�صاف �أبو ها�شم ،يف نهاية الأربعينيات من عمرها،
و�ضع��ت مولودها اجلديد مند ح��وايل �شهرين ،ت�ؤكد
�أن��ه رغم تقدمه��ا يف ال�سن ،وزواج ثالث م��ن بناتها،
و�إحداه��ن لديه��ا طفالن� ،إال �أن ذل��ك مل مينع زوجها
م��ن مطالبته��ا ب�إجن��اب مزي��د م��ن الأطف��ال ،قائلة:
"طاملا �أنه يرغب ،فال �ضري .الو�ضع املادي م�ستقر
وال يوج��د ما مينع� ،سوى بع�ض املتاعب ال�صحية".
وتابع��ت �أبو ها�ش��م ،وهي خريج��ة جامعية وتعمل
يف �إح��دى امل�ؤ�س�سات" :رغ��م املتاعب التي واجهتني
كوين ام��ر�أة عاملة واحلم��ل ومتاعب��ه املعروفة� ،إال
�أنني �سعي��دة بعد و�ضعي للمول��ود الأخري ،و�أ�شعر
�أنه �أعادين �إىل الوراء عقدين من الزمن".
روي��دا �أبو غايل زوجت اثنني من �أبنائها ،و�أجنبت مع
ابنته��ا طفلها الأخري ،رغ��م �أن عمرها جتاوز التا�سعة
والأربع�ين .تق��ول �أبو غ��ايل�" :شع��رت بفرحة كبرية
وخمتلفة حني علمت �أين حامل و�أن ابنتي � ً
أي�ضا حامل.
�صحيح �أن حملي مل يكن مق�صودًا لكني كنت �سعيدة،

و�أ�سرتي لي�ست كبرية ،و�أ�صغر �أبنائي يف املدر�سة.
ومل تخ��فِ �أبو غايل تعر�ضها خ�لال حملها للكثري من
املتاع��ب ،ومعاناته��ا من مر�ض ارتف��اع �ضغط الدم،
�أثن��اء فرتة احلمل ،وم�شاكل �أخرى ،لكنها ت�ؤكد �أنها
بع��د �أن و�ضع��ت طفلته��ا اجلديدة ،تنا�س��ت كل تلك
املتاعب ،وبد�أت االهتمام بها ك�أنها طفلتها البكر.

حمل مفاجئ

�أم��ا �أم ب�لال عبي��د ،فو�ضعه��ا خمتلف .فق��د واجهت
م�ش��اكل يف بداية زواجها ،وظلت �سنوات عديدة دون
�إجناب ،حتى متكنت من �إجراء عملية زراعة ناجحة،
ورزقها اهلل بطفلني ،ور�ضيت بهما �سنني طويلة ،حتى
فوجئ��ت بكونها حام ًال مرة �أخ��رى ،وهذه املرة حم ًال
طبيعيًّا دون زراعة� ،أو حقن� ،أو �أي تدخل طبي ،ويف
�س��ن الرابعة والأربع�ين .ورغم خوفه��ا كون احلمل
املفاج��ئ ج��اء يف مرحلة عمري��ة متقدم��ة� ،إال �أنها مل
تخ��ف �سعادتها باحلمل ،متمني��ة �أن يكتمل على خري
ويرزقها اهلل بالطفلة التي حتلم بها.

خطر �صحي

ي�ؤك��د الطبيب فتحي احلبيب��ي ،املخت�ص يف �أمرا�ض
الن�س��اء والتولي��د� ،أن �أف�ضل وق��ت للإجناب هو بني
عم��ر  20و 30عامًا ،لأن ال�سي��دة يف هذه ال�سن تكون
قادرة على حتمل متاعب احلمل والوالدة ،وغالبًا ال
ي�شكل ذلك خط ًرا على حياتها.
وحذر احلبيبي من خماطر احلمل على �صحة املر�أة
بعد �سن الأربع�ين ،مو�ضحا �أنه ينهك �صحة الن�ساء

وي�ضعف �أج�سادهن ،خا�صة �إذا كن �أجننب �أطفا ًال يف
�سن �أ�صغر.
و�ش��دد على �ض��رورة �أن حتظى ال�سي��دة احلامل يف
�س��ن مت�أخ��رة برعاية ومتابع��ة طبية مكثف��ة طوال
ف�ترة احلم��ل ،حت��ى تتال�شى �أي��ة �أخط��ار تتهددها،
و�ضمان و�صولها �إىل والدة �آمنة و�سل�سة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن احلم��ل يف �س��ن مت�أخرة ي�ش��كل خط ًرا
عل��ى الطفل كذلك ،فيجعله عر�ضة لت�شوهات خلقية،
ورمبا �أمرا�ض ت�صاحبه منذ الوالدة.
وذك��ر احلبيب��ي �أن هن��اك عدة �أمرا���ض متالحقة قد
ت�صي��ب الأم احلام��ل يف ه��ذه ال�س��ن ،مث��ل الإ�صابة
مبر���ض ت�سمم احلمل ،املت�سب��ب يف االرتفاع ال�شديد
ل�ضغ��ط الدم ،وت��ورم ال�ساق�ين ،وال��زالل يف البول،
والت�أث�ير عل��ى �صح��ة اجلن�ين وحجم��ه و�ضعف��ه
ووالدته قبل الأوان ،وتع�سر الوالدة.

�آثار نف�سية

م��ن جانبه��ا �أو�ضح��ت الدكت��ورة رائدة �أب��و عبيد،
�أ�ست��اذة عل��م النف���س بجامع��ة الأق�ص��ى بغ��زة� ،أن
احلم��ل يف �س��ن مت�أخ��رة يعت�بر مبثاب��ة �س�لاح ذي
حدي��ن ،فمن جان��ب ،يخلف �آث��ا ًرا نف�سي��ة وج�سدية
�سيئ��ة عل��ى الأم ،ومن ناحي��ة �أخرى ،ل��ه �إيجابيات
اجتماعية و�أ�سرية ال ميكن نكرانها.
وبين��ت �أن امل�ش��اكل واملتاع��ب ال�صحي��ة الت��ي ق��د
ت�صي��ب ال�سي��دات املتقدم��ات يف ال�س��ن خ�لال فرتة
احلم��ل �أو �أثن��اء عملية الوالدة ،تنج��م عنها م�شاكل
وا�ضطراب��ات نف�سية ،وهن��اك بع�ض الن�ساء يحتجن

اخت�صا�صيًّ��ا نف�سيًّ��ا �أو اجتماعيًّا مل�ساعدتهن لتخطي
تل��ك املرحل��ة .ورغ��م ذل��ك� ،أو�ضح��ت �أبو عبي��د �أن
احلم��ل وال��والدة يف �سن مت�أخرة ال يخل��و من فوائد
كب�يرة� ،أبرزه��ا �أن ال�سي��دات يف هذه ال�س��ن يتمتعن
بدراي��ة ومعرفة �أكرث م��ن الن�ساء ال�صغريات ،ويكن
�أكرث قدرة على العناية ب�أنف�سهن وبطفلهن ،ملا ت�شكل
لديه��ن من خ�برات �سابق��ة .و�أو�ضح��ت �أن الو�ضع

امل��ادي ل��ه ت�أثري كبري ،ك��ون معظم الن�س��اء اللواتي
يحمل��ن يف �س��ن مت�أخ��رة تك��ون �أ�سره��ن يف الغال��ب
يف حال��ة ا�ستق��رار مادي��ة ،وهذا يعط��ي فر�صة �أكرب
لرعاي��ة وتربية الطف��ل يف جو �أف�ض��ل� ،إ�ضافة �إىل �أن
ه��ذا الطفل غالبًا م��ا يكون �سبق��ه �أ�شقاء �أك�بر �س ًّنا،
ي�ساع��دون الأم يف الرعاي��ة ،واالهتم��ام ب��ه ،وكله��ا
عوامل �إيجابية.
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ت���ن���ازع ���ص�لاح��ي��ة ت��رخ��ي�����ص امل���ؤ���س�����س��ات الإع�ل�ام���ي���ة اخل�ي�ري���ة ب�ي�ن "الإع���ل���ام" و"الداخلية"
هيثم الشريف
�أعط��ى قان��ون املطبوع��ات والن�ش��ر �سلط��ة ت�سجي��ل امل�ؤ�س�س��ات
الإعالمي��ة (التي غالبًا ما تكون ربحية) ك��وكاالت الأنباء ومكاتب
الدرا�س��ات والأبح��اث ودور الن�شر واملكات��ب ال�صحافية وغريها
ل��وزارة الإعالم ،بينم��ا �أعطى قان��ون اجلمعيات الأهلي��ة لوزارة
الداخلي��ة حق ت�سجيل اجلمعي��ات اخلريية الإعالمي��ة التي ت�أخذ
�صفة (�إغاثية)� ،أو الهيئ��ات الأهلية الإعالمية (غري الربحية على
الإطالق) ،حتى و�إن كانت وزارة الإعالم هي وزارة االخت�صا�ص.
مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة للمنظمات غ�ير احلكومي��ة وال�ش�ؤون
العام��ة يف وزارة الداخلي��ة عب��د النا�ص��ر ال�ص�يريف ق��ال �إن ع��دد
اجلمعي��ات والهيئات الإعالمية النظامية والقانونية امل�سجلة لدى
ال��وزارة حت��ى منت�صف العام اجل��اري ( )37جمعي��ة .و�أ�ضاف:
"تلك اجلمعيات تقدم لنا وب�شكل مبا�شر ودوري ومنتظم التقارير
الإداري��ة واملالية ،على الرغم م��ن �أن الأ�صل �أن تقدم تلك التقارير
ل��وزارة االخت�صا�ص وه��ي وزارة الإعالم ،الت��ي تزودنا بن�سخة
عنها".
لك��ن عدد اجلمعيات الأهلي��ة الإعالمية ،ح�سب ما �أظهرته �سجالت
وزارة الإع�لام ،حت��ى منت�صف الع��ام اجل��اري  21جمعية فقط.

وح��ول �أ�سباب اخت�لاف الأعداد امل�سجلة ب�ين الوزارتني� ،أو�ضح
وكي��ل وزارة الإعالم الدكت��ور حممود خليفة �أن "الف��رق بيننا �أن
ع��دد اجلمعي��ات التي �سجلت ل��دى وزارة الداخلي��ة ي�شمل بع�ض
اجلمعي��ات العاملة يف قطاع غزة( ،التي مل يكن بالإمكان التوا�صل
معه��ا قبل حكومة التواف��ق احلالية)� ،أو تل��ك العاملة يف حمافظة
القد���س ،علمًا �أن خم���س جمعيات فقط هي التي تق��دم لنا كوزارة
اخت�صا�ص تقاريرها الدورية الإدارية واملالية لنهاية العام ،بينما
بقية اجلمعيات الإعالمية ال تقدم لنا �شي ًئا".
مدي��ر م�ؤ�س�س��ة "�إعالمي��ون بال حدود" �ش��ادي زماع��رة اعترب �أن
"غالبية امل�ؤ�س�سات واجلمعيات الإعالمية ،تعتمد على ترخي�ص
وزارة الداخلية الذي ت�سري به جميع معامالت اجلمعيات البنكية
وغريها".
م��ن جهت��ه �أو�ضح وكي��ل وزارة الإع�لام �أن "ت�سجي��ل اجلمعيات
الأهلي��ة� ،س��واء العامل��ة يف املج��ال الإعالم��ي �أو االقت�ص��ادي �أو
ال�شباب��ي �أو التنم��وي� ..إل��خ ،م��ن م�س�ؤولي��ات وزارة الداخلي��ة
وف��ق ال�صالحي��ات الت��ي منحها �إياه��ا القان��ون� ،إال �أن هناك دو ًرا
مهمًّ��ا لوزارة االخت�صا�ص وهي هن��ا وزارة الإعالم ،طاملا نتحدث

ع��ن اجلمعي��ات الإعالمي��ة ،كالبح��ث يف النواح��ي املهني��ة لعم��ل
ه��ذه اجلمعيات .ث��م �إن بع���ض اجلمعيات التي رمب��ا �سجلت لدى
الداخلي��ة وقد ال نكون بُلغن��ا بها ،تعتقد �أنها مبجرد ح�صولها على
الت�سجي��ل ال�ص��ادر عن وزارة الداخلية ،فه��ذا يعني �أنه يجوز لها
العمل بحرية مطلق��ة ،بينما الت�سجيل ب�شكل كامل يتطلب مراجعة
جه��ات االخت�صا�ص ال�ستكمال �أوراقها ،كي ت�ستطيع مزاولة عملها
يف املجال الإعالمي يف �إطار القانون".
وتط��رق الدكت��ور خليف��ة ملو�ض��وع اجلمعي��ات الإعالمي��ة غ�ير
امل�سجلة املخفي��ة �أو غري الظاهرة �أو غري املفعّلة ،وقال" :رغم �أن
ه��ذا �أم��ر ال ميكننا تقديره� ،إال �أنه ويف املج��ال الإعالمي� ،أعتقد �أن
هن��اك ،يف �أ�س��و أ� تقدي��ر 3 ،جمعيات �إعالمية غ�ير م�سجلة لدى �أي
جهة .فعلى �سبيل املثال ،منذ فرتة ،كان هناك �إعالن من�شور حول
جمعية عاملة يف املجال الإعالمي ،حيث دعت امل�ؤ�س�سات الإعالمية
العاملة للتوجه لها والت�سجيل لديها للح�صول على متويل لعملها،
وكان م��ن �ضمن ال�ش��روط املعلنة �أن تكون ه��ذه اجلمعيات عاملة
يف �إط��ار القان��ون ،وعندم��ا بحثنا عن ه��ذه اجلمعي��ة ،مل جند لها
�أي �أوراق ر�سمي��ة ال يف وزارة الإع�لام وال يف وزارة الداخلي��ة،
فخاطبن��ا اجله��ة املانح��ة م��ن �أجل التدقي��ق يف اجله��ات التي يتم

التعام��ل معها على �أنها �شريك فل�سطين��ي ،فال�شفافية التي تتحدث
عنه��ا والعمل اخلريي والتطوع��ي والأهلي ال يعفيها من الت�سجيل
ل��دى جهات االخت�صا�ص ،علمًا �أننا نعمل حاليًّا على ت�صويب عمل
اجلمعيات الإعالمية الأهلية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية التجارية على
حد �سواء".
م��ن جهت��ه ،حتدث نائ��ب رئي���س هيئة �ش���ؤون املنظم��ات الأهلية
الدكت��ور حمم��د ع��ودة ع��ن دور الهيئ��ة املت�ص��ل باجلمعيات مبا
فيه��ا اجلمعي��ات الإعالمية ،فق��ال" :دورن��ا تن�سيق��ي و�سيا�ساتي
وت�شبيك��ي بني القطاع احلكومي والقطاع الأهلي والقطاع اخلا�ص
يف كل االخت�صا�ص��ات والقطاع��ات الت��ي ته��م املجتم��ع واملحددة
وفق القان��ون ،ف�إذا �أردن��ا احلديث عن القط��اع الإعالمي ،فدورنا
�أن نبح��ث كيف يكون للإع�لام دور وح�صة م�ؤثرة يف خطة التنمية
الفل�سطيني��ة يف ال�سن��وات القادم��ة؟ انطال ًقا من �أن خط��ة التنمية
الوطنية ت�شارك بها كل �شرائح وقطاعات املجتمع العام واخلا�ص
والأهل��ي ،وعندم��ا ن�شعر �أنه يف قطاع مهن��ي �أو تنموي �أو جغرايف
حمدد هناك نق�ص يف الإمكانيات �أو بناء القدرات ،ف�إننا ،ومن خالل
درا�ساتن��ا و�أبحاثن��ا وعالقاتنا مع املانح�ين ،نوجههم باجتاه هذا
القطاع".

�أحوال �أم الدنيا
عبد الباسط خلف

()1
�سائقون

ي�ستبق��ك �سائقو املركب��ات العمومية يف زحام القاه��رة ب�س�ؤال عن
جن�سيتك ،ويحر�ص معظمهم على �سماع ر�أيك مبا ح�صل يف بالدهم
من ثورات وثورات م�ضادة .كمثال ،يعمل الأربعيني حممد فاروق
�سائ ًق��ا منذ �سنوات ،وي��رى �أن م�صر تخل�صت م��ن عبء ثقيل كان
مي�سك بها ،لكنه ال يخفي �أن �أحوال بالده ما زالت تبحث عن طريق
الرخ��اء وال�س�لام ،ويتمن��ى �أن تع�بر �أم الدنيا حمنته��ا وتعود �إىل
جمدها.
تفت��ح ،قبيل الو�ص��ول �إىل قلب مي��دان التحرير ،ح��وارًا مع �سائق
ُلت��ح ،وت�ترك الب��اب مفتوحً ��ا �أمام القفز ع��ن �أي �س���ؤال قد يبدو
م ٍ
�صعبًا �أو ح�سا�سً ا بالن�سبة له.
من �أف�ضل ،اليوم �أم �أم�س؟
ال �أعرف..
لو مل يحدث كل ما ح�صل ببالدكم ،كيف �ستكون حالكم اليوم؟
على الأقل ،كنا �سنوفر الكثري من الدم ،واملال ،والوقت.
ما الذي حتتاجه م�صر؟
من يحبها.
هل تفكر يف الهجرة؟
(ي�صمت) وال �إجابة.
را�ض عن الفل�سطينيني؟
هل �أنت ٍ
نعم ،لكن بع�ضهم تدخل يف �ش�ؤوننا.
كيف هو �إعالم م�صر بعد الثورة؟
للأ�س��ف ،بع���ض ال�صحافي�ين مث��ل الفط�ير امل�شلت��ت (احلل��وى
ال�شهرية يف م�صر) ،وبع�ضهم بيئة (�سيئون باللهجة امل�صرية).
ماذا �ستفعل يوم  25يناير؟
�س�أقود مركبتي ،و�أبحث عن العي�ش لعيايل.
ما احلل مل�صر؟
�أن متتد على كل �أر�ضها.

()2
�شباب

ً
وتاريخا يف
يف��رد �شبان قريبًا من (احل�سني) املنطق��ة الأكرث �صي ًتا
القاهرة ب�ضائعهم ،وين�شط �آخرون يف جتارتهم املتنقلة .يلحق بك
�أحدهم بهدف �إقناعك ب�شراء حتفة �سياحية ب�سعر زهيد ،و�سرعان
م��ا تدخ��ل �إىل مقه��ى الفي�ش��اوي ،ت�شاه��د وجو ًه��ا م��ن جن�سي��ات
خمتلف��ة ،وتنحاز لفتح حوار مع �شب��ان م�صريني .يرتب لك �أحمد،
املعج��ب بالنادي الأهل��ي ،واملفتون بالنجم الربتغ��ايل (كر�ستيانو
رونالدو)� ،أولويات��ه� :شغل� ،شقة متليك ،بنت حالل� ،أمن وهدوء.

ويقول :الأمن �أو ًال .فيم��ا يعيد �إبراهيم ترتيب �أولوياته بامل�صرية
الدارجة( :عزبة ،وعربية� -سّ يارة ،-وعرو�سة).

()3
انفجار �سكاين

ي�صم��د مقهى "جروبي" و�س��ط القاهرة دون ترميم��ات �أو ديكور،
ويتم�س��ك �أ�صحاب��ه بالتقليد واحلفاظ عل��ى روح املا�ضي ،فيتخيل
اجلال���س �أن��ه يف �سبعيني��ات الق��رن الف��ارق .حت��اور م�ضيفتن��ا
الأربعيني��ة �شروي��ل ،التي تكمل درا�ستها العلي��ا بعلم االجتماع يف
جامع��ة بريطانية ،وت�س�ألها ع��ن الطريق التي تذه��ب �إليه بالدها،
ف�ترد :ال �أح��د يع��رف جوابً��ا ،ولك��ن الأغلبي��ة الوطني��ة ترف�ض
"الإخوان" ب�أي حال و�صيغة.
تدع��م �شروي��ل �سيا�س��ة الفري��ق ال�سي�س��ي االقت�صادي��ة يف �إزال��ة
الدعم ع��ن ال�سلع ،وتتمنى �أن يدخل املزي��د منها حلل �أزمة م�صر.
وت�ضي��ف :القاه��رة تت�ضخم ،وع�شن��ا �أزمة كهرباء ه��ذا ال�صيف،
وعندن��ا كل �شيء ي�صري م�شكلة .فخالل حظ��ر التجول ،ارتفع عدد
ال�سكان ،وحني انقطع الن��ور ت�ضاعف العدد � ً
أي�ضا .والأحياء التي
كان��ت جديدة يف القاهرة ،انتقلت �إليه��ا الزحمة .الزيادة ال�سكانية
يف بالدنا مع�ضلة بحد ذاتها.

()4
تعليم و�أرقام

يعم��ل الع��م وحي��د �سائ ًق��ا لعرب��ة نق��ل �سياحي��ة يجره��ا ح�صان،
وين�ش��ط يف قلب عجائب الدنيا ال�سبع (�أهرامات اجليزة) ،وي�سكن
بج��وار نزلة ال�سمان املجاورة ،وهو حي �شعبي فقري ،وترتفع فيه
�شعارات تطالب ال�سلطات بعدم �إزالته �أو تنظيمه.
يق��ول� :أعم��ل لأعي���ش و�أعل��م �أوالدي ،وال �أفك��ر �إال يف �شهادته��م.
الأبن��اء اليوم دون عالم (�شه��ادة) ال ي�ساوون �شي ًئا .و�أدفع معظم
م��ا �أجمعه من ال�سياح للمدر�س�ين اخل�صو�صيني .ويح�صل كل نفر
منا على كوبون من اجلمعية بـ 22جنيهًا يف املرة الواحدة (اجلنيه
يعادل ن�صف �شيقل تقريبًا) ،ون�ستلم الأرز وال�سكر والزيت.
ير�س��م العم وحي��د لوحة لأ�سعار ب�لاده :كيلو اللحم ب��ـ ( 90جني ًها)،
والتف��اح ب��ـ( ،)12واملوز ب��ـ( ،)6وكل ثالثة �أرغفة م��ن العي�ش بجنيه
واح��د ،ولرت ال��كاز بجنيه ون�صف اجلني��ه .ويبد�أ ع��داد (ال�سرفي�س)
بجني��ه ون�ص��ف اجلنيه .ويح�ص��ل موظف��و البنوك مث ًال عل��ى � 4آالف
جنيه تقريبًا ،ويقل �أجر املدر�سني اجلدد عن هذا املبلغ بنحو الن�صف.
لكن �سعر وجبة �سمك ل�شخ�ص واحد يف مطعم مبنطقة املهند�سني يكلف
قرابة  200جنيه .وي�ساوي ثمن وجبة �سريعة يف حي الزمالك نحو 40
جني ًها .والأغرب ،ما ن�شاهده من �إعالن عن تخفي�ضات يف �أ�سعار املقابر
والرتب ،بدءًا من � 50ألف جنيه للواحدة منها!

ميدان التحرير يف القاهرة.

()5
�إعالم

ت�ستم��ع لإذاع��ات م�صري��ة حكومي��ة وخا�ص��ة ،وتق��ر أ� عناوي��ن
ال�صح��ف الرئي�س��ة ،بعد يوم واح��د من تبيي�ض �صفح��ة الرئي�س
مب��ارك ،فتجد فيه��ا ان�سجامًا كبريًا مع موق��ف احلكومة .وتنحاز
و�سائل �أخ��رى يف اليوم ذاته لتناول ق�ضاي��ا اجتماعية وعاطفية.
فيم��ا تخ�ص���ص غالبي��ة الإذاعات حي�� ًزا للتذكري ب�أح��وال الطرق
املغلق��ة وال�سالك��ة ،وت�ستعر���ض تط��ورات الطق���س و�ش���ؤون
ال�شب��ورة (ال�ضب��اب) .وال توف��ر �إذاع��ات �أخ��رى فر�ص��ة دون
مهاجم��ة حقب��ة الإخوان .وينت�ش��ر يف الطرقات التق��ومي ال�سنوي
للعام القادم ،تعلوه �صور الرئي�س ال�سي�سي بزي ع�سكري.

()6
جغرافيا

ال يب��ايل ،ف�ؤاد ،املوظف يف فن��دق راق بالقاهرة بجغرافيا مدينته،
وال يع��رف ع��دد �سكانها بالتحدي��د .لكنه يقول :ه��ي كبرية جدًّا،
وح��ي مث��ل العج��وزة يع��ادل ع��دد �س��كان الأردن .والعا�صم��ة
تت�ضخ��م ،وما يزيده��ا كثافة حرك��ة العمال واملوظف�ين القادمني
من املحافظات الأخرى ،وتتجل��ى الأزمة بداية الأ�سبوع ونهايته
ذهابًا و�إيابًا.

()7
�سوريا

حت��اور على عجال��ة الإعالمية ال�سوري��ة زينة اليازج��ي ،ت�س�ألها
م��ن قل��ب القاهرة ع��ن �أحوال بالده��ا اجلريحة ،ف�ترد م�ستعرية
عبارة الفنان دريد حلام :احلل يف �سوريا مرهون باتفاق الأطراف

اخلارجية عليه .ت�ضيف :مل يبق �أحد على موقفه يف �سوريا ،فمنذ
بداية الأزمة تغريت املواق��ف وتبدلت القناعات وخريطة الت�أييد
واملعار�ضة.
تق��ول اليازجي ،املذيعة الي��وم يف قناة "�سكاي نيوز"� :إن �أ�صعب
موقف متر فيه خالل جتربتها الإعالمية كان حتر�ش وزير الإعالم
الإخواين �ص�لاح عبد املق�صود فيها خالل حوار على قناة "دبي"،
ع�بر �س���ؤال حم��ل �إيح��اءات جن�سي��ة .وتزي��د :كان �أم��رًا مدبرًا
ومق�ص��ودًا م��ن الوزي��ر ،ودلل على حقيق��ة الإخ��وان .يف املقابل،
اعتربت اللقاء الالحق مع الرئي�س ال�سي�سي �أكرث متد ًنا.

()8
جامعة عربية

ت�ش��ارك يف مداوالت الفري��ق العربي الفني لإق��رار الإ�سرتاتيجية
العربي��ة الإعالمية ،وت�ستم��ع �إىل تو�صيف الأم�ين العام امل�ساعد
ل�ش���ؤون الإع�لام ال�سف�يرة هيف��اء �أب��و غزال��ة ح��ول الإع�لام
وحتديات��ه ،وخا�صة بعد الثورات العربي��ة ،فتقول� :إن اجلامعة
�ستطل��ق قن��اة ف�ضائي��ة �إلكرتوني��ة ،لأهمي��ة الإع�لام اجلدي��د
واال�ستفادة من تقنياته.
بدورك ،تط��رح ت�سا�ؤ ًال حول واقعية جت��اوز الإعالم اخلا�ص من
الإ�سرتاتيجي��ة ،يف وقت يعي�ش الإعالم الر�سمي تراجعًا و�أزمات،
ويعج��ز عن مناف�سة الإعالم اخلا�ص .يط��ول النقا�ش ،ويت�شعب،
وتق�ترح �أن ت�ستفيد الإ�سرتاتيجية -م��دار العر�ض -من جتارب
عربي��ة ناجحة ،وجهود الإعالم اخلا�ص ،وفتح نوافذ التعاون مع
امل�ؤ�س�سات واملراكز الإعالمية املتخ�ص�صة ،التي تن�شط وتناف�س
وحتقق تقدمًا.
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يف غ������زة ..ب����دو ي��رف�����ض��ون زواج ب��ن��ات��ه��م م���ن خ�����ارج ال��ق��ب��ي��ل��ة
ريم عبد الرحمن
هديًا على عادات وتقاليد �صارمة ،ما زالت بع�ض
العائ�لات البدوية ترف���ض زواج بناتها من �شبان
من خارج القبيلة ،مع ما يعنيه ذلك من احتمال �أن
تظل الفتاة حبي�سة "عنو�س��ة" �سببها فقط تقاليد
متوارثة ال �أ�سا�س لها يف �شرع �أو دين.
(م� .س) فتاة بدوية من قبيلة ال�سواركة ،تبلغ من
العم��ر  32عامًا ،وهي �إحدى �ضحايا هذه العادة.
تتح��دث عن م�شكلته��ا ب�أمل وتق��ول�" :أحلم بزوج
وبي��ت ،مثل��ي مثل باق��ي الفتي��ات يف ه��ذه الدنيا،
ً
ب�سيط��ا وواقعيًّا� ،إال �أنه
لك��ن هذا احللم ،و�إن بدا
يع��د بالن�سبة يل �ضربً��ا من املح��ال ،ال ل�شيء� ،إال
لأنن��ي �أنتمي �إىل قبيل��ة ال تقبل ب��زواج بناتها من
�شب��ان قبائل بدوية �أخرى �أو غريهم من العائالت
الأخرى التي ال تعود ب�أ�صلها �إىل البداوة".

وت�ضي��ف (م���.س)" :كل م��ن يتق��دم خلطبتي هو
من خارج قبيلتي ،وهو م��ا يقابل بالرف�ض املطلق
م��ن �أهل��ي وع�شريتي .لقد تق��دم خلطبتي �شخ�ص
م��ن قبيل��ة بدوية �أخرى فرف�ض ب�ش��كل قاطع .كل
�أحالم��ي بالزواج تتال�ش��ى وفر�صي بالأمومة تقل
مع تقدمي بالعمر".
ويكم��ن التناق���ض يف �أن م��ن ح��ق �أبن��اء قبيل��ة
ال�سوارك��ة ال��زواج من خ��ارج قبيلته��م ،بل ومن
خ��ارج جمتمع الب��داوة ككل .هذا ما ت�ؤكده والدة
(م���.س)" :م�سموح لل�شب��اب والرجال م��ن �أفراد
القبيل��ة الزواج واختالط الن�سب مع باقي القبائل
الأخ��رى� ،إذ ي�سم��ح للرج��ل �أن يت��زوج �أي فت��اة
يختارها� ،سواء لبنانية �أو �أجنبية �أو بدوية".
وتتح��دث الوالدة عن حالة حاولت التمرد على هذا

ب�شري �أبو القرايا..
�أف�ضل العب يف دوري
النا�شئني بالرنويج

الواقع بالقول�" :إحدى قريباتنا من القبيلة تزوجت
�شابًّ��ا من خ��ارج القبيلة ،فما كان م��ن الع�شرية �إال
�أن اختطف��ت العرو���س وهي ترت��دي ف�ستان زفافها
الأبي�ض يف منطقة الن�صريات ،و�سجنتها ملدة ثالثة
�أي��ام ،بالإ�ضاف��ة �إىل ط��رد العري�س و�إجب��اره على
الطالق ،ومل يكتفوا بذلك ،بل �أرغمت العرو�س على
الزواج من �شخ�ص متزوج وعنده �أبناء ،وال�صدمة
�أن ه��ذا ال�شخ�ص هو زوج عمته��ا ،ف�أ�صبحت �ضرة
لعمته��ا! .وحني ح��اول الوجهاء ورج��ال الإ�صالح
التدخ��ل ،كان رد الع�شرية ب�أن هذا �شرفنا وعر�ضنا
وعاداتنا وتقاليدن��ا وال يحق لأحد التدخل يف �أمور
عائلية ع�شائرية".
الفت��اة (ف) ،وعمره��ا  18عامً��ا ،م��ن القبيل��ة
نف�سه��ا ،زوجه��ا �أخوه��ا يف م�ص��ر ،متم��ردًا عل��ى

نظ��ام القبيلة .وذهب مع العرو�س �إىل م�صر ب�شكل
�س��ري ع��ن طريق الأنف��اق كي ال ي�ص��ل اخلرب �إىل
�أبن��اء الع�شرية .لك��ن عندما و�ص��ل اخلرب �إىل عم
العرو���س� ،سافر بعد �أ�سبوع م��ن زفافها �إىل م�صر
و�أقنعه��ا ب�أنه يريد لقاءها ك��ي يبارك لها زواجها،
وح�ين �صدقت قابلته ،ربطه��ا و�أح�ضرها �إىل غزة
عن طريق الأنفاق عنوة.
حني علم ال��زوج امل�صري باختطاف زوجته ،جاء
�إىل غزة وقدم �شكوى ر�سمية لدى احلكومة ،وبعد
جل�س��ات طويل��ة م��ن املفاو�ض��ات واحل��وار ،مل
تتمك��ن احلكومة يف غزة م��ن فعل �أي �شيء ،فوقع
الطالق عنوة ورغمًا عن الزوج الذي مل يجد حو ًال
وال ق��وة �أمام ج�بروت الع��ادات والتقاليد ،فعاد
�أدراجه اىل م�صر.
تعلي ًقا على هذه العادات ،يقول املدون االجتماعي
املخت�ص بعلم النف�س ن�صر الوحيدي ،وهو بدوي

الأ�صل" :هذه الع��ادات قدمية وال تخت�ص بقبيلة
معين��ة فقط ،ب��ل تنت�شر ه��ذه الظاه��رة يف معظم
القبائ��ل البدوي��ة ،لك��ن هناك قبائ��ل بدوية تركت
ه��ذه العادة نتيج��ة لالختالط واالنفت��اح الفكري
والعقلي والأخذ بقيم الدين الإ�سالمي".
�أما ر�أي ال�ش��رع يف هذا املو�ضوع ،فيقول املحامي
وامل���أذون ال�شرعي فار�س الربدويل" :هذه عادات
كانت �سائدة حتى نهاية القرن الع�شرين� ،إذ كانت
بع�ض العائالت يف غزة ال تزوج بناتها �إال من فئة
معين��ة ،خو ًفا م��ن انتق��ال االرث والأمالك لقبائل
�أخ��رى ،وه���ؤالء يعت�برون امل��ال �أو الأ�ص��ل هو
الكف��اءة ،لكن الكفاءة يف ال�شرع هي الدين ،ويحق
لل��ويل �أن يف�سخ عقد النكاح لعدم وجود الكفاءة"،
م�ؤك��دًا �أن �ضواب��ط ال��زواج ه��ي امل��ال والن�سب
والدي��ن ،وهذه العنا�صر الثالثة يف�ضل �أن تتوافر
معًا لنجاح الزواج.

ال�شريف� ..صوت موهوب ي�شق طريقه نحو النجومية رغم ح�صار غزة
محمد الجمل
اكت�ش��ف مدر�سوه موهبته مبك�� ًرا ،وعملوا على
تنميتها منذ كان يقيم وعائلته يف مدينة اخلليل،
وفتحوا ل��ه الإذاع��ة املدر�سية كمن�بر لي�صدح
ب�صوت��ه اجلميل ،ت��ارة بتالوة الق��ر�آن الكرمي،
و�أخرى بالأنا�شيد الوطنية والإ�سالمية.
براء ال�شريف " 16عا ًم��ا" ،فتى موهوب� ،أحب
الف��ن ف�أحب��ه ،و�ص��دح ب�صوت��ه الع��ذب �أجمل
الأغني��ات للث��ورة واملقاوم��ة ،دون �أن يغف��ل
الأنا�شيد الإ�سالمية يف ت�سجيالته.
ق�ضى ال�شري��ف برفقة عائلته جزءًا من طفولته
يف مدين��ة اخللي��ل ،وم��ن هن��اك ب��د�أ اكت�ش��اف
موهبته .ظ��ل يف البداية مقت�ص�� ًرا على الإذاعة
املدر�سي��ة� ،إىل �أن انتق��ل للعي���ش يف قطاع غزة،
فكرب وكربت موهبته معه ،وبد�أ يخرج ب�صوته
م��ن �إط��ار املدر�سة والبي��ت ،ف�ش��ارك مع فرقة
حملية يف �إحياء حف�لات �شعبية ،و�أن�شد و�أمتع
م�ستمعيه ،حتى �أ�ضح��ى �صيته يتجاوز حدود
و�سط قطاع غزة ،وو�صل �إىل جنوبه و�شماله.

ت�شجيع من الوالدين

الفتى �أبو القرايا رفع علم فل�سطني يف الرنويج.

أسامة الكحلوت
مل يك��ن �أح��د يتوق��ع �أن الفتى ب�شري �أبو القراي��ا ( 16عامًا) �سيح�ترف كرة القدم و�سيك��ون العبًا نا�ش ًئا
ممي ًزا ،يفوز مع فريق فل�سطيني بجائزة بالرنويج لالعبني النا�شئني.
و�أب��و القراي��ا يتيم الأب ويقطن يف دار الأمل للأيتام بغزة كباقي �إخوته ،و�سيغادر دار الأيتام بعد بلوغه
الثامن��ة ع�شرة ،ح�سب النظام الداخلي للدار .وقد ان�ضم لفريق كرة القدم بعد �أن اختاره �إبراهيم �سكيك
م��درب ن��ادي غزة الريا�ضي� ،ضمن جمموعة العبني نا�شئني يحرتفون ك��رة القدم من املقيمني داخل دار
الأمل لرعاية الأيتام.
ً
يتح��دث �أبو القرايا عن بداياته واختياره �ضمن فري��ق النا�شئني قائال" :بد�أت منذ �سن العا�شرة التدرب
واللع��ب �ضم��ن فريق نادي غ��زة الريا�ضي ب�شكل يومي .ث��م �أجريت اختبارات جلمي��ع املر�شحني لل�سفر
لتمثي��ل فل�سطني يف بطولة دولي��ة بالرنويج .وقد وقع االختيار علي ،ف�سافر الفريق للرنويج لتمثيل دولة
فل�سطني".
وبرعاي��ة الأونروا� ،سافر الفريق مع جمموعة م��ن املدربني �إىل الرنويج ،والتقى مع فرق العبني نا�شئني
م��ن جميع دول الع��امل ،وكانت املناف�سة �شديدة ،وفاز الفريق الفل�سطين��ي باملرتبة الأوىل وتوج بالك�أ�س
بع��د ف��وزه على جمي��ع الفرق امل�شارك��ة .فيما ح�صل ب�ش�ير على جائ��زة �أف�ضل العب ،واخت�ير الفريق
الفل�سطيني ك�أف�ضل فريق العبني نا�شئني على م�ستوى العامل.

�أرج��ع ال�شري��ف الف�ض��ل يف تط��ور موهبت��ه �إىل
والدي��ه ،اللذين عوداه منذ ال�صغر على الظهور
�أم��ام اجلمه��ور ،م��ا �أك�سب��ه ج��ر�أة �ساعدت��ه
م�ستقب ًال يف موا�صلة م�شواره الفني ،حتى �سمع
�صوته �أح��د الفنان�ين املحليني ،واق�ترح عليه
ت�سجي��ل �أنا�شيد يف �أح��د اال�ستوديوهات ،لدعم
املقاومة.
وافق والد براء على الفكرة� ،شريطة �أن يحافظ
على تفوقه الدرا�سي ،بل زاد على ذلك بال�سماح
ل��ه بت�سجي��ل �أن�ش��ودة ،بع��د انته��اء كل ف�ص��ل
درا�سي يح�صل فيه على التفوق ،ما �شكل حاف ًزا
�إ�ضاف ًّيا على الدرا�سة من جانب ،وحب الفن من
جانب �آخر.
و�أو�ضح ال�شريف �أن �أن�شودة "خيول احلرية"،
الت��ي تزام��ن توزيعه��ا م��ع �إ�ض��راب الأ�سرى،
وكذلك �أن�شودة "غزة بت�شعل نار" ،التي �سجلها
خالل الع��دوان الإ�سرائيلي الأخ�ير على غزة،
وا�ستخدمته��ا الكث�ير م��ن الإذاع��ات املحلي��ة،
ك�أن�ش��ودة ثوري��ة� ،ساعدت يف انت�ش��اره ،حيث
�سم��ع �صوته مئات الآالف ،ما فتح �أمامه �أبوا ًبا
ريا �أمامه.
جديدة ،لكن ذلك �شكل حتديًا كب ً
يق��ول ب��راء" :الو�ص��ول للنج��اح �صع��ب ،لكن
احلف��اظ علي��ه �أ�صع��ب ،ل��ذا �أعم��د �إىل اختيار

كلمات هادفة و�سهل��ة الو�صول للجماهري ،و�أن
تلح��ن ب�شكل جيد ،حت��ى �أحافظ على ما حققته
�أن�شودتا "خي��ول احلرية" و"غزة بت�شعل نار"
من جناح ،ويبقى �صوتي حمب ًبا للجماهري".
و�أك��د �أنه بع��د العدوان على غ��زة ،وما حققته
الأن�ش��ودة املذك��ورة م��ن جناح� ،سج��ل خم�س
�أغني��ات جدي��دة ،كان��ت مبثاب��ة بواب��ة �أخرى
�أ�سهم��ت يف �سرع��ة انت�شاره ،وحقق��ت له مزيدًا
من النجاح.

موهبة حبي�سة القطاع

وب��دت الإعالمية مريفت ال�شري��ف والدة براء،
م��ن وكالة فل�سط�ين اليوم الإخباري��ة ،فخورة
مب��ا حقق��ه جنلها البكر م��ن �إجن��ازات ،م�ؤكدة
ا�ستمرار دعمها له ،فالفن ر�سالة وطنية �سامية،
والفن��ان يقاتل ب�صوته كم��ا املنا�ضل ببندقيته،
وكلما كان��ت الأنا�شيد الوطني��ة هادفة وداعمة
للمقاومة ،خدمت الق�ضية �أكرث.

و�أكدت وال��دة براء� ،أنها ووالده قررا ا�ستمرار
دعم��ه ،وت�شجيع��ه عل��ى موا�صل��ة موهبت��ه،
و�ص��و ًال للنجومي��ة والعاملي��ة� ،شريط��ة �أال
ي�ؤث��ر ذلك عل��ى م�ستواه الدرا�س��ي ،وحت�صيله
العلم��ي ،فال ميك��ن �أن تكون املوهب��ة بدي ًال عن
ال�شه��ادات اجلامعية ،التي ر�أت �أنها �سالح لأي
�شاب وفتاة ،خا�صة يف ظل الو�ضع الراهن.
�أما براء ،فهم يحلم مب�ستقبل فني باهر ،و�إن كان
احل�صار و�صعوبة مغ��ادرة القطاع ،ي�شعرانه
يف بع���ض الأوقات بالي�أ�س والإحباط ،فمن دون
امل�شارك��ة يف مهرجانات عربي��ة ودولية� ،ستظل
املوهبة حبي�سة غزة املحا�صرة.
ب��راء ال�شريف لي�س الفن��ان املوهوب الوحيد يف
غزة ،فالقطاع املحا�صر يغ�ص باملواهب الفنية،
�س��واء يف جم��ال الغناء �أو التمثي��ل �أو غريهما،
لك��ن القي��ود املفرو�ض��ة عل��ى ال�سف��ر ،وقل��ة
الفر�ص املتاحة ،والعادات والتقاليد ،تبقي تلك
املواهب حبي�سة ،وال يراها الكثريون.
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(بالعك�س  ..) Bel3axفرقة مو�سيقية نقي�ضة ولي�ست بديلة

الفرقة خالل �أحد عرو�ضها.

مايكل عطية ٭
ظهرت خالل ال�سن��وات ال�سابقة �أنواع كثرية من املو�سيقى،
�سميت املو�سيقى البديلة ،وح�سب املعجم الو�سيط ،فالبديل
ه��و َ
اخل َل��ف �أو العو�ض ،وهنا تعني �أن هن��اك نوع مو�سيقى
ي�أت��ي كبديل ملو�سيقى �أخ��رى .ولكن ع��ازف الفلوت يف فرقة
"بالعك�س" فار�س ال�شوملي يقول عن فرقته :ال نريد �أن نكون
البدي��ل �أو اخللف للمو�سيقى ،التي هي بح��د ذاتها مو�سيقى
جتاري��ة متعاي�شة م��ع النظام ،ففل�سف��ة فرق��ة بالعك�س �أننا
ال نري��د �أن نتعاي���ش م��ع النظ��ام ،ب��ل �أن نكون �ض��د النظام
و�ض��د املو�سيق��ى البديل��ة ،نح��ن املو�سيقى النقي�ض��ة ،لأن
املو�سيقى البديلة �أ�صبحت جتارية ،وال�سوق بد�أت تنظر �إىل
امل�ستمع�ين كم�ستهلكني ،فخلق نوعً ا جتار ًّيا ا�سمه املو�سيقى
البديلة التي م�ضمونها جتاري بحت ،ومن هنا جاءت ت�سمية
"بالعك�س".

الغناء للتحري�ض

و�أ�ض��اف ال�شومل��ي :نح��ن من ّي��ز ب�ين نوع�ين م��ن الأغنية:
ريا ما نرى فر ًقا
الأغنية الو�صفية والأغنية التحري�ضية ،فكث ً
ت��رى يف الأغنية �أداة و�صفية لأنها ت�صف ال�شارع والظروف
واحلال��ة الفل�سطيني��ة� ،أم��ا "بالعك���س" ،فنح��ن ننظ��ر �إىل
الأغنية على �أنها و�سيلة للتحري�ض ب�شكل �أ�سا�سي ،وهذا هو
الف��رق ،حي��ث ال داعي لأن تقول للعامل �إن��ك عامل لأنه �أعلم
منك بحاله ،بل يجب �أن تلعب دو ًرا حتري�ض ًّيا بهدف التغيري
للأف�ض��ل ،فمث ً
�لا يف �أغنية رام اهلل ،يظه��ر للم�ستمع يف البداية
�أنها ت�صف حالة رام اهلل واملقاهي ،ولكن بالنهاية هناك جملة
"ما اتكوين انتي الر�صيف كوين �إنتي ال�شوارع" واملثال نف�سه
ينطب��ق على باقي الأغ��اين مثل �أغنية  12ريخ�تر التي تقول

فيها "نف�سي بزلزال  12ريخرت مي�سح �أخت املنطقة".
وعن��د ال�س���ؤال ع��ن ل��ون وطاب��ع الفرقة م��ن ناحي��ة اللون
املو�سيق��ي ،قال ال�شوملي �إنه ال يوج��د و�صف معني لطبيعة
�أو ل��ون �أغ��اين الفرق��ة ،لأن ل��كل �أغني��ة ً
منط��ا معي ًن��ا ،ولأن
الكلم��ات تفر�ض علينا �أن نك��ون "بانك" يف �أغنية  12ريخرت،
ويف مقطع �آخر من الأغنية نف�سها ،كان هناك الطابع ال�شرقي،
ويف �أغني��ة رام اهلل ،ا�ستخدمن��ا �أ�سلو ًب��ا �آخر ميك��ن ت�سميته
اللوب �أو الروتني ،لأننا �ضد التخ�ص�ص.

لقاء الفرقة يف بريزيت

بداي��ة ،مل تكن هناك فك��رة لإن�شاء فرق��ة مو�سيقية ،كما قال
ع��ازف البي���س غيت��ار خلي��ل ترجم��ان" ،نحن تعرفن��ا على
بع�ضن��ا يف جامعة بريزيت ،وكنا ن�سع��ى �إىل تعلم املو�سيقى
بطريق��ة خمتلف��ة ،لأنن��ا مل نك��ن قادري��ن لإكم��ال تعليمن��ا
املو�سيق��ي يف املعاهد ،فالطريقة كانت هي �أن نتعلم من خالل
املجاورة ،و�أن نتدرب معً ا لإنتاج نوع خمتلف من املو�سيقى
ن�ص��ل �إليه من خ�لال التدري��ب واالجتماع معً ��ا ،ومع مرور
الوق��ت ،بد�أن��ا الت��درب على التلح�ين والتوزي��ع ،ور�أينا �أن
امل�شروع الذي ب��د�أ بتدريب �أ�صبح يتحول �إىل م�شروع �إنتاج
وتلح�ين ،عل ًم��ا �أننا مل نكن نفكر يف �إن�ش��اء فرقة ،بقدر ما كنا
نري��د �أن نطور من �أنف�سن��ا كمو�سيقيني ،ومع م��رور الوقت،
�أ�صبح��ت بني �أيدينا م��ادة مت �إنتاجها �أو �إع��ادة �إنتاج مواد
أغان و�صدرت
قدمية بلغت الـ  28مقطعً ا ،ا�ستخدمنا فقط ٍ � 8
بعنوان  12ريخرت ك�أول �ألبوم لفرقة بالعك�س".
وا�ض��اف ال�شومل��ي �أننا بد�أن��ا التدريب يف ع��دة �أماكن ،فقد
تدربن��ا يف ال�ش��ارع ويف �سكن��ات الطالب ويف مقه��ى رام اهلل،

وتدربنا يف بيوت مهجورة وتدربنا يف معهد مهجور �آخر دون
علم مالكيه ،وبعد �أن طردنا منه ،عدنا وتدربنا ،وطردنا �أكرث
من مرة.

" 12ريخرت"

�أطلق �ألبوم  12ريخرت يف  2014/11/13رغم �أنه جاهز منذ
عام�ين لالنطالق ،ومل ي�ص��در ب�سبب الدعم امل��ايل ،ولأن �أول
جهة عر�ضت متوي��ل الألبوم كانت جهة �أمريكية ،وثاين جهة
كان��ت �أمريكية بو�سيط فل�سطيني ،فرف�ض��ت الفرقة ،ح�سبما
ق��ال ال�شوملي ،فتوجهوا مل�ؤ�س�سات عربية ولكن مل يلقوا ردًّا
�إيجاب ًّي��ا ،وبع��د فرتة ،كانت هن��اك منحة �إنتاجي��ة عر�ضتها
بلدي��ة رام اهلل يف �سي��اق مهرج��ان وي��ن ع رام اهلل ال�ساد���س،
حي��ث كان��ت البلدية تريد دع��م �إنتاج عمل فن��ي ،فتقدمنا لها
ومت اختيارن��ا فت��م دعمنا مببل��غ  5000دوالر �أمريكي ،عل ًما
�أن تكلف��ة الألبوم تتجاوز ال��ـ 20000دوالر ،بني �آالت وجهد
ووقت ،وكلها كانت على ح�ساب �أع�ضاء الفرقة� .أما بالن�سبة
لكلمات الأغ��اين ،فهناك � 3أ�شخا�ص �شاركوا فيها ،وهم :عامر
ال�شوملي الذي كتب معظم كلمات الأغاين ،ووفا حوراين كتب
�أغني��ة علم ،و�أم��ل كعو�ش الالجئة يف خمي��م عني احللوة يف
لبنان كتبت كلمات �أغنية يا للعجب.
�أم��ا �سبب �إطالق ا�س��م  12ريخرت على الألب��وم ،فهو ب�سبب
التناق�ض��ات والأحداث التي مرت على املنطقة العربية خالل
ف�ترة العمل عل��ى الألبوم ،فخالل ما ي�سم��ى الربيع العربي،
كن��ا فرح�ين ب�سبب الث��ورة ،ولكن يف نف�س الوق��ت كان هناك
خ��وف من تبع��ات ونتائج ه��ذه الث��ورات يف م�ص��ر وتون�س
وليبي��ا� ..إلخ ،التي تطورت خ�لال فرتة �إنتاج الألبوم ،وهذه
التناق�ضات التي كان��ت داخلنا ما بني م�ؤيد ومعار�ض خلقت
لدينا حالة من التناق�ضات ،وحلل هذه التناق�ضات ،كان ال بد

بر�أين��ا من تغيري بق��وة زلزال  12ريخرت ليم�س��ح تناق�ضات
املنطقة كلها.

االنطالق من بيت حلم

�أما عرو�ض الفرقة ،فال يوجد تاريخ معني لها ،ولكن تركيزنا
عل��ى بيت حلم واخلليل وطولكرم ،وهي اال�سا�س ،لأن هدفنا
اخلروج من رام اهلل ،وهذا كان �سبب �إطالق الألبوم يف مدينة
بي��ت حلم ،وكان انطالقنا من �ساحة املهد ،لأن رام اهلل لي�ست
مرك��ز الكون ،ولي�ست البوق الذي من خالله ميكنك الو�صول
لكافة �شرائح املجتمع.
تتك��ون الفرق��ة حال ًّي��ا م��ن كرم��ل الغ��ول يف الغن��اء ،وكمال
حب�ش ع��ازف الغيتار ،وخليل ترجمان بي���س غيتار ،وفار�س
�شومل��ي عازف الفل��وت ،وطارق �أب��و �سالمة ع��ازف العود،
وحممد ك��رزون عازف الدرمز والإيقاع ،وكان خليل �أبو عني
�ساب ًقا عازف الدرمز وغ�س��ان �صواحلي عازف العود قبل �أن
ي�سافرا.
من جه��ة �أخرى� ،أجمعت الفرقة عل��ى ر�سالة ال بد منها وهو
انتق��اد يوجهه النا�س لهم ب�أنهم فرق��ة تنتج مو�سيقى للطبقة
الو�سط��ى ب�سب��ب ن��وع و�ش��كل املو�سيقى ما ب�ين روك وجاز
و�أك�ثر من لون ،مدعني �أن الفئ��ات ال�شعبية ال ت�ستوعب هذا
اللون من املو�سيقى وال تفهمها" ،وهذه �أ�سو أ� جملة �سمعناها
كفرق��ة ،لأن��ه الطبقات ال�شعبية ه��ي �أكرث الطبق��ات القادرة
عل��ى الت�أقل��م ،فكي��ف ت�ستطي��ع �أن تفر�ض على ه��ذه الفئات
النظ��ام النيوليربايل والقرو�ض ،وبنف���س الوقت حتكم عليها
ب�أنه��ا ال ت�ستوعب هذه املو�سيق��ى؟ ال �أحد ي�ستطيع �أن يحكم
عل��ى الطبقة ال�شعبية م��اذا تختار ،فلها حري��ة االختيار مبا
حتب وت�ستوعب ما تريد".

�أن���ب���ي���اء ب�ي�رزي���ت
عمران القفيني
�أتع��رف �أي��ن يق��ع �أو�س��خ مط��ب بال�ش��رق
الأو�س��ط؟ �أنا �أعرف .يف منطق��ة ال�شعراوية،
وه��ي جتم��ع ع��دة ق��رى �شم��ال حمافظ��ة
طولك��رم ،وبينها قريتي قف�ين� .إذا مل ت�صدق
�أن��ه الأو�سخ ،تعال وجرب .بعد �أن كاد يك�سر
�سيارت��ي ق��ررت �أن �أكت��ب ه��ذه ال�سطور عن
جامعتي.
�إذا كان��ت ال تهمك اجلامعة ،فلقد تعرفت على
"ال�شعراوية".
�أكت��ب ما تقر�أ ،ولي�س لدي طموح يف التدري�س

ب���أي م��ن اجلامعت�ين الآت��ي ذكرهم��ا .فلق��د
ك ّلفتن��ي �شه��ادة البكالوريو�س زه��اء خم�سة
�آالف دين��ار �أردين ،وال �أفك��ر باحل�ص��ول على
�شه��ادة �أخ��رى� .أما امل��كان احلقيقي ملعرفتي
املتوا�ضع��ة ج��د ًا بالأ�شي��اء ،فه��و مكتب��ة
اجلامع��ة وغرفت��ي التي حت��وي �آي باد عليه
كت��ب عدته��ا �ألف ،ب�صيغة ب��ي دي �إف طبعاً،
وعدد قليل من الكتب الهارد كوبي.
من��ذ �أي��ام ،رف�ض حار���س جامعت��ي بريزيت
�إدخايل احلرم �إال "ب�ضمانة طالب �أو موظف"،

وق��د �أنفق��ت يف ذلك املكان �ست �سن��وات �أتعلم
الليربالي��ة عل��ى �أ�صوله��ا و�أراق��ب العا�شقني
و�أدرب قلب��ي وعقل��ي عل��ى االنفت��اح غ�ير
املحدود.
ولكن ذلك الرجل مل ي�شبع مبنعي من الدخول،
فعندم��ا قلت ل��ه �أنا خريج هذا امل��كان املقد�س
و�أحد مريديه قال :ال تعلمني �شغلي.
�أه ً
�لا و�سه ًال .ل�ست معلماً ،حقاً �أنا ل�ست كذلك.
على �أنني �أرف�ض �أن �أمنع دخول اجلامعة� ،أي
جامعة� ،إال ب�ضمان��ة ،وحينها كفلني الدكتور
حمم��ود العط�ش��ان ،ال عدمت��ه ،ب�أنن��ي ل�س��ت
م�شاغب��اً ،وق�ص��ده امل�شاغبة الأخالقي��ة ،ف�أنا

م�شاغب يف ما �سوى الأخالق.
�إن جامع��ة كبريزي��ت ال ُيقب��ل منه��ا معامل��ة
خريجها كال�سائح املحتاج فيزا ،ال بل مطلوب
منها �أن حتافظ على �إيقاعها �إزاء طالبها ،ولو
بعد حني ،حمافظ�� ًة ال ي�أتيها باطل ،و�أن تزيل
املطب��ات �أم��ام خريجها عل��ى �أبوابه��ا ،وذلك
�شعب��ة م��ن �شعب احل�ض��ارة .وقب��ل �سنوات
تركت جامع ًة لهيبة رجال الأمن الزائدة فيها.
باملنا�سب��ة ،ف�إن��ه ال يعت��ب عل��ى اجلامعة �إال
منتم �شديد الوالء ،و�أنا �أزعم ذلك.
ال مط��رح �أ�ص��ف في��ه �سيارتي �أم��ام اجلامعة
وممن��وع الدخ��ول به��ا ،وم�شي��اً �أن��ا حمت��اج

ل�ضامن ،ف�أين �أروح؟
لرتاج��ع اجلامعة نف�سها قبل �أن يراجع خريج
نف�سه وينثني عن زيارة تلك البقعة املحرتمة
على ه��ذه الأر���ض ،ولتك��ن قوان�ين �صارمة،
لكن بلط��ف ودرا�سة ،فارجتالية حار�س يدخل
اجلامعة من ي�شاء من معارفه تودي بالتاريخ
املكتظ بالذكريات ،لدى غريي طبعاً.
�إين وقد ر�أي��ت رئي�س اجلامع��ة بحاله ي�ستمع
لط�لاب منع��وا قن�ص ً
�لا �أجنبي��اً م��ن �إلق��اء
الرقي� ،أعجب
حما�ض��رة ،ويحاورهم مبنتهى
ّ
خلري��ج بريزي��ت كي��ف ال يكون نبي��اً يهدي يف
الأر�ض!
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"رمي�������ك���������������س ف������ل�������������س������ط���ي��ن" ..ا�������ص������ن������ع ف�����ي�����ل�����م�����ك ع���������ن ال����ق���������ض����ي����ة
خالد سليم
خا�ض��ت خمرجة الأفالم الوثائقي��ة الفل�سطينية روان ال�ضامن
حتديً��ا كب�يرًا ،لتحوي��ل عم��ل تقلي��دي �إىل فك��رة "خمتلف��ة".
خما���ض الفك��رة ا�ستم��ر ثالث��ة �أ�شه��ر م��ن العم��ل ال��د�ؤوب،
وال��والدة كان��ت يف ي��وم الأمم املتح��دة للت�ضامن م��ع ال�شعب
الفل�سطيني املوافق  29ت�شرين الثاين املن�صرم ،وا�سم املولود:
"رميك�س فل�سطني".
بع��د �سل�سلة من الأف�لام الوثائقية الت��ي �أخرجتها ال�ضامن
وزمال�ؤه��ا يف �شبك��ة اجلزي��رة الإعالمي��ة ،ع��ن غري حمور
م��ن حم��اور الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،بات��ت هن��اك �ص��ورة
تاريخي��ة ن�صي��ة �صوتي��ة ب�صري��ة وا�ضحة ملجم��ل تاريخ
الق�ضي��ة .وتوزعت على رفوف مكتب��ة "يوتيوب"  17فيل ًما
وثائق ًّي��ا ،متاحة لكل املعني�ين� .إال �أن ال�ضامن كانت تبحث
ع��ن ا�ستغ�لال �آخر لهذه املكتب��ة ،يتجاوز ح��دود امل�شاهدة
والتلقي وح�سب.

حتول املتلقي �إىل متفاعل

يتح��دث ال�صح��ايف النا�ش��ط عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماعي حممود حريبات ع��ن امل�شروع بحما�س ،فهو ال
ي��رى "رميك���س فل�سطني" موقعً ا عاد ًّي��ا" ،هذا عمل جتاوز
التقلي��د والنمطي��ة ،وانطل��ق �إىل ع��امل مذهل م��ن الإبداع.
فه��و يتيح لك و�ض��ع ب�صمتك عل��ى منتج لغ�يرك ،ويحول
املتلق��ي وامل�شاهد وامل�ستخدم �إىل متفاعل ومتعلم وم�شارك
ريا يتيح ا�ستخدام �أي جزئية
للمعلومة ،موف�� ًرا �أر�شي ًفا كب ً
بطريق��ة �سهلة و�إبداعية ليخلق امل�شارك املحتوى ويظهره
ب�شكل خا�ص".
"ن�ش���أت فكرة الرميك�س منذ �سنوات على ن�صو�ص ق�صرية
وباللغ��ة الإجنليزي��ة .لك��ن لي�س��ت له��ا تطبيق��ات يف ع��امل
الوثائق��ي وعلى ن�صو���ص طويلة" .هذا ما قال��ه الفل�سطيني
احليف��اوي ال��ذي يعي���ش يف جن��وب �أفريقي��ا حمم��د ح��داد
لل�ضام��ن .و�أو�ض��ح �أن الفك��رة ه��ي ربط الن�ص م��ع الفيديو
�إلكرتون ًّي��ا ،ع�بر التوقي��ت الزمن��ي ،وبالت��ايل ،ميكن حتريك
الن�صو�ص فيتحرك الفيديو.
لقي��ت الفك��رة ه��وى ل��دى ال�ضام��ن ،امل�شرفة عل��ى امل�شروع،
فتوا�صل��وا م��ع مربم��ج "رميك���س" الربيط��اين م��ارك بوا�ص،
لتطوي��ره ليك��ون مالئمًا للأف�لام الوثائقي��ة الطويل��ة ،وب�أربع
لغات .وهذا ما كان.

برجمة فريدة

ع��ن هذه الربجمة ،يق��ول �أ�ستاذ الإع�لام يف جامعة بريزيت د.
حممد �أبو الرب�" :إن رميك�س فل�سطني ي�ستخدم �أحدث تقنيات
الربجمة والت�شكيل الب�ص��ري التفاعلي ،كونه مي ًكن امل�ستخدم
من التفاعل مع املحتوى وت�شكيله ،وبالتايل ،فهو مبثابة م�صدر
خ�صو�صا لطلبة الإعالم الذين يهمهم
مهم للتدريب والتدري�س،
ً
التع��رف عل��ى �أح��دث الو�سائ��ط الب�صرية وخي��ارات التفاعل
الإلكرتوين".
رئي���س حترير جملة ع��ود الند الثقافي��ة الإلكرتونية ،مدرب
�صحاف��ة "امللتيميدي��ا" ،د .ع��ديل اله��واري ،ر�أى � ً
أي�ض��ا �أن
"املوقع وظف التكنولوجيا ب�شكل مذهل بهدف الإفادة .وهو
يذك��رين بتكنولوجي��ا حتفيظ الق��ر�آن ،التي متك��ن امل�ستخدم
م��ن �سم��اع �آية ق��ر�آن عن��د متري��ر امل�ؤ�ش��ر عليه��ا" ،معتربًا
�أن "توف�ير املوق��ع ب�أكرث م��ن لغة مفي��د للتعري��ف بالق�ضية
الفل�سطينية ويظهر اجلهد العظيم املبذول فيه .كما �أنه ميكن
امل�ستخدم�ين من ابت��كار �أفكار جدي��دة� ،أو اخت�ص��ار ق�ضية
معين��ة وفق ر�ؤيته��م؛ فتحويل �ساعة فيليم��ة �إىل ربع �ساعة
مث ً
�لا ي�شبع ميول هواة الإنت��اج التكنولوجي ،ويدربهم على

ال�ضامن خالل العمل على �إطالق الربنامج.

مهارة االخت�صار".

معرفة وتوعية وانت�شار

و�أك��د اله��واري �أن "جتمي��ع الوثائقيات املتعلق��ة بفل�سطني يف
م��كان واحد ي�سهّل املعرفة عن فل�سطني ويوفر وقت البحث عن
�أي �شيء يتعلق بفل�سطني".
حريب��ات ر�أى � ً
أي�ض��ا �أن "وج��ود املوق��ع ب�أربع لغ��ات �سيوفر
للع��امل بواب��ة �إلكرتوني��ة تفاعلي��ة لو�ص��ول �أي خمت�ص مهتم
بجزئي��ة معين��ة م��ن معان��اة ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،مل��ا يريد.
كم��ا �أنه �سيجن��د كثريًا م��ن املت�ضامن�ين للتفاعل م��ع الق�ضية
الفل�سطينية".
"اللغ��ات الأرب��ع التموف��رة يف املوق��ع تخ��دم الق�ضي��ة
الفل�سطيني��ة" ،يق��ول �أب��و ال��رب ،م�ضي ًف��ا" :حمت��واه متعدد
اللغ��ات ،ورغ��م جدًته� ،إال �أنه من املتوق��ع �أن ي�ساهم يف زيادة
توعي��ة اجلمه��ور الأجنب��ي بالق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،ال �سيم��ا
الناطق�ين بالإجنليزية ،مع عدم �إغفال �أهمي��ة ترويج املوقع،
وحتديدًا عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي ك�إعالنات ممولة".
وت�شعر ال�ضام��ن بالر�ضى عن ردود الفعل على املوقع ،فخالل
� 10أي��ام م��ن انطالق "رميك�س فل�سط�ين" ،دخله �أكرث من 400
خ�صو�ص��ا م��ن الوالي��ات املتح��دة الأمرييكية
�أل��ف �شخ���ص،
ً
وم�صر وفل�سطني ،وهذا رقم كبري ،خا�صة �أن الن�سخة احلالية
جتريبية ،واحلمل��ة الدعائية حملة ديجيتال �صغرية .وقالت:
"ردود الفعل عرب الفي�سبوك وتويرت ممتازة ،وهناك �إح�سا�س
لدى كثري من املهتمني �أن املوقع قد ي�شكل رافعة و�أداة تعليمية
وتوعوي��ة وتثقيفية فيما يخت�ص بالق�ضية الفل�سطينية عمومًا،
خ�صو�صا".
والعمل الوثائقي عن فل�سطني
ً
ويعتق��د حريب��ات �أن احت�ض��ان �شبك��ة اجلزي��رة وموقعه��ا لـ
"رميك���س فل�سط�ين" مه��م وي�ساعد عل��ى انت�ش��اره .و�أ�ضاف
�أن "نظ��رة فاح�ص��ة للموقع تظه��ر الإبداع يف التفك�ير والآلية
الفري��دة؛ فالعم��ل هن��ا تكامل��ي تفاعل��ي وي�ش��كل نقل��ة نوعية
يف عر���ض الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة .لق��د اعتدن��ا عل��ى ا�ستخدام
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي لت�سلي��ط ال�ضوء عل��ى الق�ضية
الفل�سطينية ،وجنحنا .لكن هذا املوقع خمت�ص بالكامل للق�ضية
الفل�سطيني��ة .وكما �أن هناك في�سب��وك وتويرت ويوتيوب ،ف�إننا
نفتخر �أن هناك رميك�س فل�سطني".

عديل الهواري.

حممد �أبو الرب.

الفئات امل�ستهدفة

وح�س��ب ال�ضام��ن ،خريج��ة الإع�لام يف جامع��ة بريزي��ت،
ف���إن املوق��ع ي�سته��دف ثالث فئ��ات :املهتم��ة ب�صناع��ة الأفالم
الق�ص�يرة ،وهذه فئ��ة �صغرية مهتم��ة بعم��ل الرميك�سات عن
طريق مونتاج الن�صو�ص ،وهي طريقة جديدة .والفئة الثانية
�أو�س��ع قلي ًال ،وهي املهتمون بعمل م�شارك��ة ملقاطع من الأفالم

حممود حريبات.

للتوعي��ة بق�ضية فل�سطني عرب مواقع التوا�صل االجتماعي� .أما
الفئة الثالثة الأو�سع ،فهي اجلمهور العام املهتم باملعرفة �أكرث
ع��ن فل�سطني عمومًا �أو تف�صي ًال ،بحيث تك��ون لل�شباب م�ساحة
للتعرف �أكرث عن فل�سطني بطريقة جذابة ب�صريًّا وتفاعليًّا.
وتوقع��ت ال�ضام��ن� ،أن ينطلق تطبيق الهوات��ف اخلليوية قبل
نهاية العام اجلاري ،وباللغات الأربع.

رميك�س فل�سطني
www.palestineremix.net

يوف��ر املوق��ع  17عنوا ًنا وثائقيًّا ي�شم��ل  21فيلمًّا وثائقيًّا عن فل�سطني ،باللغات العربي��ة والإجنليزية والرتكية والبو�سنية.
وحتكي الأفالم ق�صة فل�سطني من عام � 1799إىل اليوم ،يف مادة توثيقية ب�صرية جذابة ،على �شكل �أفالم كاملة مع ن�صو�صها.
�أداة رميك���س فل�سط�ين متكن امل�ستخدم من ال�ضغط على كلمة ما فيذهب ملكانه��ا يف الفيلم مبا�شرة ،والعك�س �صحيح.
ويتم تظليل كلمات ن�ص الفيلم ،بحيث ت�شاهد الفيديو وتقر أ� الن�ص يف الوقت نف�سه .كما يوفر مقاطع ق�صرية من الأفالم
ب�ش��كل ميكن نقله��ا مبا�شرة لو�سائل التوا�صل االجتماع��ي؛ الفي�سبوك �أو تويرت �أو جوجل بل���س �أو حتى الإمييل .كما
ميكن للم�ستخدم �أن يظلل على �أي جزء من ن�ص الفيلم وين�شره.
ي�ض��م املوقع خرائ��ط تفاعلية وت�سل� ً
س�لا زمنيًّا ،حتكي ق�ص��ة فل�سطني بب�ساط��ة� ،إ�ضافة �إىل �صور جوي��ة واختبارات
ق�ص�يرة .كم��ا �أن هناك حمرك بح ًثا يف كل ن�صو���ص الأفالم ،فمن خالل كتابة ا�سم مكان �أو �شخ�ص �أو مو�ضوع ،يعر�ض
لك املوقع املكان الدقيق يف كل فيلم الذي ذكرت فيه كلمة البحث.
ومتكن تقنية الرميك�س �أي م�ستخدم من بناء فيلم ق�صري يف دقائق ،من خالل نقل �أجزاء من ن�صو�ص الأفالم لبناء فيلم
خا�ص ميكن م�شاركته عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
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