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البقاء للأقوى

�س��معنا جميعًا� ،إما ونحن �ص��غار �أو ونحن كبار ،ق�ص��ة الأ�سد الغ�ضنفر ال�شر�س ملك الغابة �صاحب الفك املفرت�س ،الذي اعتاد اال�ستهزاء بالف�أر ال�صغري حمدود
القوة و�إهانته ،وكيف �أن ذلك الأ�سد وقع يف �شباك ال�صيد ومل ينقذه �أو ي�ستجب له �أحد من �أ�صدقائه الأقوياء ،بل �ساعده ال�ضعيف وامل�سته َز�أ به :الف�أر امل�سكني.
يومها� ،أعلن الأ�سد امتنانه للف�أر واعتربه �صدي ًقا مقربًا.
هذا هو اجلزء املعلن من الق�صة.
�أما امل�سكوت عنه ،فهو �أن الأ�سد �شكر الف�أر حلظة �إنقاذه ،و�أعلنه �صدي ًقا� ،إال �أنه تنكر له �صبيحة اليوم التايل� ،أي "ط ّقع" له.
بع�ض كتاب ق�ص�ص الغاب قالوا �إن الأ�سد وقع جمددًا يف ال�شرك ،و�إن �أحدًا مل ينقذه جمددًا� ،إال الف�أر الأهبل ،الذي "ط ّقع" له الأ�سد جمددًا.
احلكمة من الق�صة :القوي يبقى قويًّا م�ستبدًّا م�سيط ًرا ،وال�ضعيف يبقى �ضعي ًفا و"يُطقع" له.
رئي�سة التحرير
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حم������ل������ل������ون :ان������ه������ي������ار ال���������س����ل����ط����ة م�������س���ت���ب���ع���د
زهران معالي
كرث احلديث م�ؤخ ًرا عن توقعات بانهيار ال�سلطة ،بعد حجز حكومة
االحتالل عائدات �أموال ال�ض��رائب الفل�س��طينية لل�شهر الثالث .فقد
�أطلق��ت وزارة اخلارجية الأمريكية حتذي ًرا ،و�أعربت عن قلقها من
احتمال انهيار ال�س��لطة ،وتقدم اجلي�ش الإ�سرائيلي بتقدير للموقف
م�ص��حوب بتنبي��ه حلكومته م��ن خط��ورة عواقب ا�س��تمرار حجز
�أموال ال�ضرائب.
وعلى الرغم من �أن حكومة االحتالل تهدد عل ًنا مبزيد من العقوبات
التي قد ت�ؤدي النهيار ال�سلطة ،ردًّا على توجه الفل�سطينيني ملحكمة
اجلنايات الدولية ،ف�إن �إ�س��رائيل جتتهد لإخفاء حقيقة خماوفها من
انهيار ال�س��لطة ،رغم �أن بقاء ال�س��لطة ما زال م�ص��لحة �إ�س��رائيلية
عليا ،وف ًقا ملراقبني.
�أمام هذه التخوفات التي رافقتها ت�ص��ريحات مل�س�ؤولني فل�سطينيني
حول انهيار ال�س��لطة ،قال ع�ض��و اللجنة التنفيذي��ة ملنظمة التحرير
وا�ص��ل �أب��و يو�س��ف �إن "احل��رب املفتوحة الت��ي تقوم به��ا حكومة
االحتالل �ض��د الفل�سطينيني جمرد حماوالت �ض��غط اقت�صادي على
ال�س��لطة واملنظمة من خالل حج��ز �أموال ال�ض��رائب" ،م�ؤكدًا "عدم
واقعي��ة انهي��ار ال�س��لطة ،لأنه��ا ثم��رة كف��اح وت�ض��حيات ال�ش��عب
الفل�س��طيني و�أحد �أذرع منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�أنها ال�سلطة
ج��اءت لتحري��ر ال�ش��عب الفل�س��طيني ،ولتحقي��ق الع��ودة وتقري��ر
امل�صري ،و�صو ًال لدولة فل�سطينية م�ستقلة عا�صمتها القد�س".
و�أ�ض��اف �أبو يو�س��ف يف حديث م��ع "احلال" �أن االحت�لال ال يلتزم
باالتفاقي��ات املربم��ة مع��ه ،وي�أخ��ذ منها ما ي�س��تفيد من��ه ،كاتفاق
باري���س االقت�ص��ادي ال��ذي جتن��ي �إ�س��رائيل مبوجب��ه ال�ض��رائب
الفل�س��طينية مقاب��ل � ،%3إال �أنه��ا ت�س��تغل ذل��ك بني ف�ترة و�أخرى
لل�ضغط على ال�سلطة وال�شعب الفل�سطيني.

االنهيار مكلف

بدوره ،ا�ستبعد ع�ضو املجل�س املركزي ملنظمة التحرير نبيل عمرو
انهي��ار ال�س��لطة على امل��دى القريب ،م�ؤك��د ًا �أن ما يجري "�س��جال
�سيا�س��ي حول ال�س��لطة ولي�س مقدمات حلله��ا ،والواليات املتحدة
حت��اول التعاط��ي مع ه��ذا التهدي��د ب�ص��ورة جدي��ة لتخفيف حدة
ال�ضغط الإ�سرائيلي".
و�أك��د عم��رو �أن �إ�س��رائيل رمبا �س��تطرح بع��د االنتخاب��ات املقررة
ً
�ش��روطا لوق��ف جتميد حتويل
يف ال�س��ابع ع�ش��ر م��ن �آذار اجل��اري
عائدات ال�ض��رائب ،و�أن خطوات نتنياهو ج��اءت ردًّا على خطوات
�سيا�س��ية من جانب منظمة التحرير بالذهاب ملجل�س الأمن وحمكمة
اجلنايات ،ولي�ستفيد انتخابيًّا.
الكاتب يف جريدة الأيام �أكرم عطا اهلل و�ص��ف املرحلة احلالية ب�أنها
"معركة ع�ض الأ�ص��ابع" ،ف�إ�س��رائيل تريد من الفل�س��طينيني عدم
تقدمي �ش��كاوى للمحكمة اجلنائية الدولية التي �ست�ص��بح فل�س��طني
ع�ضوًا فيها يف الأول من ني�سان املقبل ،ومتار�س الرتهيب كنوع من
االبتزاز ،ال بهدف انهيار ال�سلطة.
وق��ال عط��ا اهلل �إن القل��ق الأمريك��ي م�بر ٌر" ،لك��ن ال �أتوق��ع انهيار
ال�س��لطة ،لأن الفل�س��طينيني طرف يف ت�أ�سي�س��ها �إىل جانب الواليات
املتح��دة و�إ�س��رائيل واالحت��اد الأوروب��ي ،وبالنهاي��ة �س��تتدخل
الأطراف الدولية لإيجاد حل ال�ستمرارها".

اجلهاز امل�صريف �أمام حتدٍّ �صعب

�سجال �سيا�سي

و�أكد عطا اهلل لـ "احلال" �أن �إ�س��رائيل ال ت�ستطيع حتمل كلفة انهيار
ال�س��لطة ،ك��ون ذلك يعني العودة لالحتالل املبا�ش��ر الذي يت�ض��من
تكالي��ف لي�س��ت يف وارد �إ�س��رائيل ،و�أهمه��ا �سيا�س��ية ،كونها تغطي
نف�س��ها باملفاو�ض��ات مع الفل�س��طينيني وحت��اول �أن تلق��ي الكرة يف
امللع��ب الفل�س��طيني ،ولكن عندما تع��ود كدولة احت�لال ،ف�إن الأمر
�سيكون خمتلفاً.
و�أو�ض��ح �أن انهيار ال�سلطة �سيكلف �إ�س��رائيل اقت�صاديًّا ،بالإ�ضافة
للبع��د الأمن��ي ال��ذي �س��يُدخل �إ�س��رائيل يف ا�ش��تباك مبا�ش��ر م��ع
الفل�س��طينيني ،ما �س��يجعل من ا�ستمرار �إ�س��رائيل بخطواتها للدفع
بانهيار ال�سلطة �أم ًرا م�ستحي ًال.
من جهته ،ر�أى اخلبري االقت�ص��ادي د .ن�ص��ر عب��د الكرمي �أن جمرد
تعب�ير الإدارة الأمريكي��ة عن القلق يعطي �إ�ش��ارة لل��دول املانحة
الأوروبي��ة والعربية ب�أن تبادر بتقدمي م�س��اعدات لإنقاذ ال�س��لطة،
م�ؤكد ًا �أنه "ال �أحد معني بانهيار ال�سلطة الآن".
و�أ�ض��اف" :رغم ال�ش��لل يف خدمات ال�س��لطة ووظائفها الأ�سا�س��ية،
ولكن االنهيار م�س��تبعد" ،معل ًال ذلك ب�أن دو ًال عربية و�أوربية تبادر
بدف��ع مبال��غ مالية لتمكن ال�س��لطة من دف��ع الرواتب ،كال�س��عودية
واالحتاد الأوروبي".
و�أو�ض��ح �أن �إ�س��رائيل �إذا ا�س��تطاعت الإفالت من ال�ض��غط الدويل،
ف�إنها لن حتول عائدات ال�ض��رائب لدافع �أخالقي �أو �إن�س��اين ،و�إمنا
حتوله��ا فقط يف حال ترتب كلفة �سيا�س��ية �أو اقت�ص��ادية �س��تدفعها
مقاب��ل ذل��ك .و�أك��د عبد الك��رمي ل��ـ "احل��ال" �أن نتنياهو ل��ن يفوت
الفر�ص��ة يف ك�س��ب اليمني املتطرف مبعاقب��ة الفل�س��طينيني ،مردفاً
"لكن لن ي�ستمر ذلك ليو�صلها حلافة االنهيار ،لأنه يدرك �أن البدائل
الأخرى بعد االنهيار لن تكون مريحة".

و�أ�ش��ار عبد الكرمي �إىل �أن اجلهاز امل�صريف �أحد املت�ضررين من �أزمة
ال�س��يولة الناجمة عن القر�ص��نة الإ�س��رائيلية باعتباره مانحً ا مهمًّا
لل�س��لطة ،و�أن جمم��وع القرو���ض امل�ص��رفية التي منحت لل�س��لطة
ح��وايل مليار و 300مليون دوالر ،بالإ�ض��افة ملا يقارب  700مليون
دوالر ً
قرو�ضا للموظفني العاملني بال�سلطة.
وتابع %45 -40" :من القرو�ض امل�ص��رفية ممنوحة لل�س��لطة ومن
يعمل فيها ،و�إذا ا�س��تمر احتجاز ال�ض��رائب ،ف�س��تكون البنوك �أمام
حت ٍّد �ص��عب ولكن ال ي�ص��ل لالنهيار؛ كون اجلهاز امل�ص��ريف متر�س
عرب التجربة".
و�أو�ض��ح �أن الأزم��ة احلالي��ة "�أزمة �س��يولة م�ؤقتة عربي��ة وبفعل
�إج��راء �إ�س��رائيلي تع�س��في ،ولي�س��ت �أزم��ة تع�ثر نتيج��ة �إفال�س،
و�س��تحل ،ك��ون امل�س��تحقات ال�ض��ريبية �س��تحول ،لأن��ه لي���س من
م�صلحة �أحد حل ال�سلطة".
وقال عبد الكرمي �إن "ال�س��لطة يف �ض��ائقة مالية لأنها يف �أزمة بنوية
�أ�ص�لا� ،إذ تعتم��د يف موازنته��ا على م�س��اعدات بقيم��ة مليار و200
مليون دوالر ،بالإ�ض��افة لعجز مقداره  100مليون دوالر يف ال�ش��هر
�أ� ً
ص�لا وكان يُغطى من امل�س��اعدات ،ولكن ل�س��وء حظ ال�سلطة ،ف�إن
امل�س��اعدات مل ت���أت يف الأ�ش��هر الثالثة الأوىل بقدر كاف؛ الن�ش��غال

ال��دول املانح��ة بو�ض��ع موازناته��ا ،وتراف��ق ه��ذا م��ع �إج��راءات
�إ�سرائيلية تع�سفية".
ثالثمئة مليون دوالر قيمة النفقات اجلارية التي حتتاجها احلكومة
�ش��هرياً ،يتوف��ر يف خزينته��ا منه��ا ب�ين  70 -60ملي��ون دوالر م��ن
اجلباية املحلية ،ما جعلها �أمام مع�ضلة كبرية ،وفق عبد الكرمي.

خيارات

و�أك��د �أب��و يو�س��ف �أهمية و�ض��ع �آليات له��ا عالقة بكيفية ا�س��تمرار
الكف��اح الوطن��ي الفل�س��طيني يف �إط��ار ا�س�تراتيجية تعتم��د عل��ى
موا�صلة اجلهد مع املجتمع الدويل ملواجهة االحتالل �أو عرب حمكمة
اجلنائيات الدولية �أو ب�إجراءات تعزز �ش��روط ال�شعب الفل�سطيني
وتنهي العالقة مع االحتالل.

يف املقابل ر�أى عطا اهلل �أن �إقدام ال�سلطة على وقف التن�سيق الأمني،
ك�أحد اخليارات التي تلوح بها ال�س��لطة ،يعني حل ال�س��لطة؛ لعدم
قبول �إ�س��رائيل به ،مبيناً �أنه يف حال تلقت ال�س��لطة عرو�ض��اً كوقف
اال�س��تيطان ومفاو�ض��ات ب�س��قف زمني ،ف�إنها ميك��ن �أن تتنازل عن
التوجه ملحكمة اجلنايات الدولية.
بينما قال عمرو" :ال �أحد يعرف ما الذي �سيحدث �إذا ا�ستمر الو�ضع
الراه��ن ،لأن حركة ال�ش��عوب وب�ص��ورة جماعية دائم��ا تكون غري
مقروءة �سل ًفا ،واالنتفا�ضة ال تتم ب�ضغطة زر" ،مردفاً "لكن الو�ضع
�سيكون خطريًا للغاية �إذا ا�ستمرت �إ�سرائيل ب�سيا�ستها".
و�أكد �أن امل�ش��كلة لي�س��ت بالأموال فقط ،فثمة �إمكانية لإيجاد بدائل
عرب تقدمي االحتاد الأوروبي ُ�سل ًفا على �أمل حت�صيلها من �إ�سرائيل،
لكن ال�سلطة بحاجة لفتح �أفق �سيا�سي بعد االنتخابات الإ�سرائيلية.
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خمتربات بريزيت التخ�ص�صية:

بزر "القرع" بال�شيد الأبي�ض خطري وم�سرطن على املدى البعيد
نادين مسلم ٭
*كثريًا ما يلفت انتباهنا عند زيارة �أي حمم�ص
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،حجم ولون البزر
الأبي�ض (بزر القرع) ،فنجده �أكرب حجمًا
و�أكرث ً
بيا�ضا من بزر القرع اخلام .و�سبب هذا
البيا�ض واحلجم الكبري �إ�ضافة طبقة بي�ضاء
يدخل يف تكوينها ال�شيد ومواد �أخرى ،وال�شيد
من املواد الكيماوية اخلطرة ،وقد ي�سبب على
املدى البعيد التهابات وان�سدادًا يف الأمعاء
الدقيقة و�أمرا�ض الكبد والكلى.
�ص��حيفة "احلياة اجلديدة" كانت �أجرت حتقي ًقا
ح��ول ه��ذه الطبقة ،بعن��وان "�إ�ض��افة ال�ش��يد لـ
"الب��زر الأبي���ض" ..تالع��ب علن��ي ب��الأوزان..
والأثر ال�ص��حي غري مثبت علميًّا"� .أما "احلال"،
فبحثت الأثر ال�صحي لهذه الطبقة الإ�ضافية على
"ب��زر القرع" عرب فح���ص عينات منه يف خمترب
جامعة بريزيت ،وتو�صلت �إىل نتائج �صادمة.

املحام�ص تنفي االتهامات

خ�لال زيارة "احلال" لأحد املحام�ص يف رام اهلل
وال�س�ؤال عن "ال�ش��يد"� ،أجاب العامل (�س.ع):
"حبة البزر تكون خفيفة وذات لون �أ�صفر قبل
�إ�ض��افة مادتي "الن�شا وامللح" �إليها �أثناء عملية
التحمي���ص" .يف تل��ك اللحظ��ة ،قاطع��ه زميل له
وقال" :ن�ض��يف مادة ال�ش��يد ولي�س الن�شا �أثناء
عملي��ة التحمي���ص" .هن��ا� ،أوقف��ه (���س.ع) عن
الكالم ب�س��بب وجود م�س��جل بني �أيدينا ،وطلب
من��ا �إمهالهم��ا بع�ض الوق��ت للت�ش��اور واالتفاق
على �إجابة لإعطائنا �إياها.
مل ننتظر �أن يتحدث��ا جانبيا ،وطلبنا من العامل
�إكم��ال حديث��ه دون االك�تراث لنظ��رات زميل��ه
وحماوالت��ه املتك��ررة ملنع��ه م��ن ال��كالم .وعند
�س���ؤالنا ل��ه عن كمية ال�ش��يد التي يتم و�ض��عها،
�س���أ َلنا العامل" :هل �ستذكرون ا�سم املحم�ص يف
اجلري��دة؟" ،فقلنا �إننا لن نذك��ره �إذا �أراد ذلك.
ف�أجاب" :البزر الأبي�ض هو النوع الوحيد الذي
ي�أتين��ا جاه��زا من مدينة اخللي��ل ونحن ال نقوم
بتحمي�ص��ه"� .أث��ار ارتباك العم��ال حفيظة مدير
فرع املحم�ص ،فا�ستف�سر عن مو�ضوع حتقيقنا،
ولأي جهة نتبع ،مو�ض��حً ا �أنه لن يفيدنا ب�شيء،
وطلب منا الذهاب اىل املحم�ص الذي يح�ض��رون
ً
معار�ضا ما قاله
منه (البزر الأبي�ض) يف رام اهلل،
العامل عن م�صدر البزر.
العام��ل قاط��ع املدي��ر وق��ال �إن ه��ذا الن��وع من
الب��زر يتم �إح�ض��اره م��ن اخلليل .ففق��ال املدير
�إنه لي�س��ت لديه معلومات كافية يفيدنا بها .لكن،
�أجمع العاملون ومدير الفرع على �أن حمم�ص��هم
ال ي�ض��يف ال�ش��يد �إىل البزر لأنه م�ض��ر بال�صحة
وي�سبب م�شاكل.

املخترب :ن�سبة ال�شيد
يف بزر القرع %1.66

ا�ش�ترت "احل��ال" عينت�ين م��ن حمم�ص�ين يف
حمافظ��ة رام اهلل والب�يرة ،و�أخذتهما ملختربات
جامع��ة بريزي��ت ،وه��ي خمت�برات م�س��تقلة يف
عمله��ا ومتويله��ا ومعرتف بها من قبل م�ؤ�س�س��ة
املوا�ص��فات واملقايي�س .وظه��ر يف نتيجة العينة

الأوىل �أن هناك ا�س��تخدامًا وا�ضحً ا ملادة ال�شيد،
وبكمي��ات كب�يرة و�ص��لت �إىل  ،%1.66وه��ذه
النتيج��ة �ص��دمت فن��ي املخت�بر .بينم��ا �أظهرت
حتالي��ل العينة الثانية ن�س��بة  %0.112من مادة
ال�شيد.
ج��اءت هات��ان النتيجت��ان ت�أكي�� ًدا عل��ى ا�س��تخدام
�أ�ص��حاب املحام���ص م��ادة ال�ش��يد امل�س��رطنة على
املدى البعيد يف البزر الأبي�ض ،و�إن اختلفت الكمية.

د� .صالح :ال�شيد
خطري ويبي�ض الأمعاء

توجه��ت "احل��ال" �إىل الدكتور �أ�س��امة �ص�لاح،
�أمني ع��ام املجل���س الطبي الفل�س��طيني �س��ابقا،
واملخت�ص بالتغذية العالجية وال�صحة العامة،
فقال" :ال�ش��يد م�ض��ر جدا بال�ص��حة .املك�سرات
ب�ش��كل عام له��ا فوائد كب�يرة ،لكن عند �إ�ض��افة
م��واد كهذه عليه��ا ،ف�إنه��ا تفقد قيمتها وت�ص��بح
�ض��ارة ،و�إن كانت تعطيها �ش��كال �أجمل �أو وزنا
�أكرب ،ومن ناحية طبية ،فهي �ضارة".
و�أ�ض��اف د� .ص�لاح �أن "ال�ش��يد كم��ادة كيميائية
بي�ضاء تتكون من مركبات الكال�سيوم التي تبي�ض
ب��زر الق��رع ،ويف ذات الوقت ،فلها القدرة �أي�ض��ا
عل��ى تبيي�ض الأمع��اء ،ويظهر ذلك ل��دى الأفراد
الذي��ن يتناول��ون ه��ذا الن��وع من الب��زر �أكرث من
غريه��م� ،إ�ض��افة �إىل ت�أثريه الكبري عل��ى الأطفال
الذين يتناولون احلبة كاملة دون تق�شري".
وحتدث �ص�لاح عن قلة وعي امل�ستهلك وثقافته
الغذائية وال�صحية وم�س���ؤوليته جتاه �صحته،
باال�ض��افة �إىل م�س���ؤولية امل�ؤ�س�س��ات الر�سمية،
�سواء وزارة ال�ص��حة وما عليها من م�س�ؤوليات
الرقاب��ة ،ووزارة االقت�ص��اد وم��ا حتمل��ه م��ن
م�س���ؤوليات اال�س��ترياد والت�ص��دير ووزارة
التعليم ومهمتها يف التوعية والتثقيف.
و�أ�ش��ار د� .ص�لاح �إىل زي��ادة انت�ش��ار الأمرا�ض
ال�س��رطانية والأمرا���ض املزمن��ة الت��ي يع��د
م�صدرها الأ�سا�س��ي الأ�سمدة واملواد الكيميائية
وال�صناعية التي يتم و�ضعها يف الأغذية.
وت�ش�ير الإح�ص��اءات �إىل �أن جمم��ل ا�س��تهالك
املك�س��رات يف ال�ض��فة والقط��اع يزي��د عل��ى 12
�ألف طن �س��نويا ح�سب جهاز الإح�صاء املركزي
الفل�سطيني.

ال�شيد ي�سبب �أمرا�ض الكلى

ويقول الدكتور �س��عيد م�صطفى ،املتخ�ص�ص يف
جراح��ة املناظري وزراع��ة الكلى� ،إن ال�ش��يد قد
ي�ؤدي بن�س��بة عالية �إىل �إ�ص��ابة النا�س ب�أمرا�ض
احل�ص��ى يف الكل��ى ،وه��و مر�ض منت�ش��ر بكرثة
يف مدين��ة اخللي��ل ،ب�س��بب ا�س��تخدام الأه��ايل
هن��اك لهذه املادة يف �ص��ناعة "الدب���س" ،م�ؤكدا
�أن ال�ش��يد له م�ض��ار ،ووجوده يف البزر الأبي�ض
ي�ؤدي �إىل م�شاكل �أكيدة يف امل�ستقبل.

تالعب علني بالأوزان

وي��رى كث�ير م��ن امل�س��تهلكني �أن �إ�ض��افة مادة
ال�ش��يد �إىل البزر هي لأغرا�ض ربحية عرب زيادة
وزن الكمي��ات ع��ن طري��ق تذوي��ب ال�ش��يد يف

كوب م��اء يتم خلط��ه بالبزر الع��ادي �أثناء عملية
التحمي�ص لزيادة الوزن.
ويف اجلوالت امليدانية لـ "احلال" على املحام�ص،
التقت (م� .ش) وهو جنل �أحد �أ�صحاب املحام�ص،
ويعمل يف حمم�ص والده ،واعرتف ب�أنه تتم �إ�ضافة
مادة ال�ش��يد �إىل البزر بن�س��بة معينة تتنا�س��ب مع
كمية البزر ،لأن هذا النوع من البزر وزنه خفيف،
فتتم �إ�ضافة ال�ش��يد لإعطائه الوزن ،وليظهر بلون
�أبي�ض نا�ص��ع ،م�ؤكدا �أن هذا النوع من البزر �أكرث
�أنواع املك�سرات التي ي�ضاف �إليها ال�شيد.
"احلال" التقت � ً
أي�ض��ا التاجر هيثم كراجة الذي
حمم�ص��ا ،فق��ال �إن��ه مل تك��ن لديه
افتت��ح م�ؤخ��را
ً
معلوم��ات كافي��ة ع��ن طريق��ة حت�ض�ير الب��زر
الأبي���ض ال��ذي اعت��اد علي��ه النا���س ،فكان ي�ض��ع
املاء وامللح على البزر ،ومن ثم يحم�صه وي�سوقه،
لكنه مل يجد �أي �إقبال على الب�ض��اعة لأنها لي�س��ت
بال�ش��كل ال��ذي اعت��اد علي��ه النا���س يف املحام���ص
الأخرى ،فكان لونه �أ�صفر وحبته �صغرية.

وح�س��ب برهو���ش ،ف���إن هن��اك نوعني من ال�ش��يد:
نوعً��ا ي�س��تخدم يف البن��اء ،والنوع الآخر م�س��موح
ا�س��تخدامه يف الغ��ذاء بكميات ون�س��ب معينة ،فهي
ت�ض��اف للب��زر الأبي���ض به��دف التبيي���ض وزيادة
ال��وزن ،وهذا يرج��ع اىل النواحي الت�س��ويقية التي
يق��وم بها التجار .و�أ�ش��ار �إىل �أنه لي���س هناك �إثبات
حاالت حتى الآن ما �إذا كانت هناك �إ�ضافة لل�شيد �أم
ال ،لأنه مل يتم �أخذ عينة لفح�صها حتى الآن ب�سبب
عدم وجود مراكز خمت�صة لذلك .و�أ�ضاف �أنهم غري
قادري��ن على فح���ص جميع امل�ص��انع ،لأن املخترب
لديه��م يف بدايت��ه عل��ى حد تعب�يره ،وال ي�س��تطيع
�إجراء الفحو�ص الالزمة على املواد الغذائية.
و�أو�ض��ح برهو���ش �أن��ه يف ح��ال �إثبات ا�س��تخدام
ه��ذه املادة يف �أحد املحام�ص ،ف�س��وف تكون هناك
عقوبة� ،إ�ض��افة �إىل �إغالق املحم�ص وعر�ض��ه على
الق�ض��اء �إذا كان الفح���ص م��ن خمت�بر مرخ���ص،
مطالبً��ا �إيانا بتزويد ال��وزارة بنتائج التحليل كي
تقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة.

وزارة ال�صحة :هناك
جتار يتالعبون يف القرارات

موا�صفات ومقايي�س البزر الأبي�ض

وعل��ق ن��ادر برهو���ش رئي���س ق�س��م احل��رف
وال�ص��ناعات يف وزارة ال�ص��حة عل��ى مو�ض��وع
�إ�ض��افة ال�ش��يد �إىل الب��زر االبي���ض بالق��ول �إن
ا�س��تخدام م��ادة ال�ش��يد ممن��وع لي���س فق��ط يف
املك�س��رات� ،إمنا يف جميع امل��واد الغذائية ،م�ؤكدًا
�أن وزارة ال�ص��حة تقوم بدورها يف عملية الرقابة
خ�صو�صا الغذائية منها ،التي
على جميع امل�صانع
ً
تعترب امل�صانع من �ضمنها .و�أ�شار �إىل �أن م�صطلح
رقابة ال يحدد نوعًا �أو ً
�صنفا معي ًنا من الأغذية �إال
يف حالة حدوث م�ش��كلة ،فيقوم م�س���ؤولو ال�صحة
بجول��ة على امل�ص��انع املدرج��ة �أ�س��ما�ؤها لديهم،
فتتم عملية الرقابة �أوال على �إن�شاء امل�صنع وعلى
ال�شروط ال�ص��حية داخل امل�صنع قبل بدء الإنتاج
للت�أكد من توافر ال�شروط ال�صحية للعمل.

وح��ول املعاي�ير والإ�ض��افات الت��ي تو�ض��ع على
املك�س��رات ب�ش��كل ع��ام وب��زر القرع خا�ص��ة ،قال
مدير م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية
حي��در حج��ة �إن هن��اك و�ص��فة ل��كل �أن��واع البزر
واملك�س��رات ،وهن��اك �أك�ثر م��ن � 7ص��فحات لهذه
الو�ص��فة الت��ي حتدد بن��اء على عمر الب��زر وب�أي
ف�ص��ل مت قطف��ه ولونه وحجم��ه ورائحته ووزنه،
وتتح��دث جميعه��ا عم��ا �إذا كانت هن��اك �أي مواد
كيماوي��ة �أو �أي �ش��يء مت��ت �إ�ض��افته للب��ذور،
وح�س��ب ه��ذه القوان�ين واملوا�ص��فات ،ت�س��مح
�إ�ض��افة مواد للبزر لكن ي�ش�ترط �أن تكون �صحية
وم�ص��رحً ا با�س��تخدامها يف الأغذي��ة� ،إ�ض��افة �إىل
ا�ش�تراط ت�أكد خلوها من ال�ش��وائب .ويتم �إجراء
الفح���ص عليه��ا (التحلي��ل امليكروب��ي) للت�أكد من
خلوها من امليكروبات و�أي نوع من التلوث.

و�أ�ش��ار حج��ة �إىل �أن مه��ام متابع��ة املحام���ص
واملح�لات ومراقبتها موكلة لوزارة ال�ص��حة لأن
املك�س��رات م��ادة غذائي��ة والرقاب��ة عليه��ا تع��ود
ل��وزارة ال�ص��حة .و�أكد حجة �أن��ه يف حال وجود
مادة مثل ال�شيد وت�ستخدم يف حتمي�ص املك�سرات،
ف�إن ذلك خمالف للقوانني.

"حماية امل�ستهلك" :ق�ضية خالفية

م��ن جهت��ه ،ق��ال رئي���س جمعي��ة حماية امل�س��تهلك
�ص�لاح هني��ة� ،إن ق�ض��ية ال�ش��يد يف "ب��زر القرع"،
�أث�يرت �إعالميًّ��ا منذ عام ،واختلف��ت وجهات النظر
ح��ول م��دى اخلط��ورة الت��ي ي�ش��كلها عل��ى ج�س��م
ً
م�ض��يفا �أن��ه مت اج��راء فحو�ص��ات يف
االن�س��ان،
خمت�برات اجلامعات ،كما �أكدت وزارة االقت�ص��اد
الوطني �أنها ت�سبب �أ�ضرارا �صحية يف حال تراكمها
يف ج�س��م امل�س��تهلك ،و�أ�ش��ار هني��ة �إىل �أن غالبي��ة
املحام�ص ال ت�ستخدمها ،مقل ًال من خماطر الق�ضية.
و�أو�ض��ح هني��ة �أن بع���ض املحام���ص ال�ص��غرية
ت�س��تخدمها من �أج��ل زيادة الوزن وزيادة �ص�لابة
البزر وزيادة جاذبيته للم�ستهلك من �أجل ت�سويقه.
وقال��ت �أم�ين �س��ر جمعي��ة امل�س��تهلك الت��ي تابعت
الق�ض��ية رانية خريي� ،إن اجلمعية تابعت الق�ضية
م��ع جمعي��ة حماية امل�س��تهلك يف وزارة االقت�ص��اد
الوطني قبل عام بعد تلقيهم �ش��كوى حول الق�ضية،
م�ض��يفة �أن املادة ت�س��بب �أمرا�ض الكلى والكبد �إذا
تناولها �أحد ب�شكل م�ستمر ،لعدم قدرة اجل�سم على
التخل���ص منها .و�أكدت �أنه مل يتم اتخاذ �أي اجراء
قانوين بحق املحام�ص التي ت�ستخدم هذه املادة من
قبل اجلهات املخت�ص��ة يف وزارة ال�صحة �أو وزارة
االقت�صاد الوطني ،و�أ�شارت اىل �أن حماية امل�ستهلك
يقت�صر دورها على الرقابة وحث اجلهات امل�س�ؤولة
على متابعة الق�ض��ايا التي ت�ش��كل خطرا على حياة
امل�ستهلك ،وتوعية املواطنني بهذه املخاطر.
٭ طالبة يف دائرة االعالم بجامعة بريزيت
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ال�سيا�سة ت�ضرب االقت�صاد:

م��ل��ي��ار و 200م��ل��ي��ون ���ش��ي��ق��ل م��دي��ون��ي��ة �إ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى ���ش��رك��ة ك��ه��رب��اء ال��ق��د���س
ندين جعوان٭
�أثارت ق�ضية انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقرى
�شمال ال�ضفة ،يف الأ�سبوع الأخري من �شهر �شباط املا�ضي،
وتهديدات �أخرى ل�شركة كهرباء القد�س ،خماوف لدى
القائمني عليها من ا�ستخدام م�شكله ديون ال�شركة لأغرا�ض
�سيا�سية ،وي�أتي هذا التهديد يف ظل ظروف اقت�صادية �سيئة
تعي�شها ال�سلطة واملواطن.
وحال ال�ش��ركة ال ي�س��ر �أح��دا ،فال�ش��كوى من الدي��ون كبرية،
ومن عدم القدرة على التح�ص��يل ،ومن �ض��عف قدرة الق�ض��اء
عل��ى �إحداث فرق مع ملفات �س��رقة التيار او مالحقة املخالفني
وغري امل�س��ددين ،وثقافة عدم الدفع يف مناطق �س��كنية كثرية،
و�سرقات يقوم بها مواطنون وم�ؤ�س�سات لي�سوا بال�ضرورة من
الفقراء ،بل من الأغنياء �أي�ضا.
"احلال" قابلت القائمني على ال�شركة ،واطلعت على م�شاكل
و�أزم��ات كب�يرة تعرت���ض ال�ش��ركة ،لي���س م��ن ب��اب الرتويج
لل�ش��ركة ،ب��ل توازن��ا ومو�ض��وعية يف �سيا�س��ة "احل��ال"
التحريرية التي تنتقد حينا وتعطي النا�س وامل�ؤ�س�س��ات حقهم
يف احل�ضور االعالمي.

جويل�س :تراكم ديون املواطنني هو ال�سبب

وعن �أزم��ة املديونية الكبرية ،قال مدير ف��رع حمافظة رام اهلل
والب�يرة د .زي��اد جويل���س �إن تراكم ديون امل�ش�تركني �أ�س��هم
برفع ن�سبة املديونية لإ�سرائيل خالل الفرتة ال�سابقة ،وترتاكم
الديون مع مرور الأيام ،وكذلك فوائد الت�أخري امل�ستحقة ،حيث
و�ص��لت ن�س��به الديون �إىل مليار و 200مليون �شيقل ،وال�شركة
حاليا تتوجه للق�ض��اء نتيجة ق�ض��ية مرفوعة من قبل ال�ش��ركة
القطرية الإ�س��رائيلية على �شركة كهرباء القد�س ،للتحفظ على
ممتل��كات ال�ش��ركة بالقد���س �أو بال�ض��فة ،خا�ص��ة مناطق ،C
ال�سرتداد الديون.

و�ش��دد جويلي���س عل��ى �أن �أزم��ة املديوني��ة ال عالق��ة له��ا ب�أية
�إخفاق��ات يف ال�ش��ركة ،و�إمن��ا فق��ط يف ع��دم دف��ع املواطنني ما
عليهم من م�ستحقات ،م�ؤكدا �أن الفقر لي�س ال�سبب ،لأن جداول
غري الدافعني ت�ش�ير اىل جهات حكومية و�ش��ركات وم�ؤ�س�سات
خا�صة وعائالت مي�سورة.

م�ساندة الق�ضاء �ضعيفة

وال تنفع مقا�ضاة غري الدافعني يف كثري من الأحيان ،وعن ذلك
يقول موظف ق�سم املتابعة القانونية حممد �شبايح �إن حت�صيل
الديون يتم من قبل �س��ت ف��رق ،تقوم بعملها عل��ى �أكمل وجه،
ولك��ن النا���س ال ي�س��تجيبون للإخط��ار ال�ش��فهي وال اخلط��ي،
رغم �أنه يتم ت�س��ليمهم لق�س��م القطع والربط ،ومن ثم حتويلهم
للق�ضاء ،وت�ؤخذ بعني االعتبار عدة �أوراق (�صورة عن العقد،
وك�ش��ف ح�ساب ،وبراءة الذمة) ،ويتم تزويدها لق�سم املحامي
ح�س��ب م�ص��لحة ال�ش��ركة �إن كان امل�ش�ترك م��ن حامل��ي هوية
القد�س �أو هوية ال�ضفة.

م�شاكل تواجه ال�شركة

يق��ول �أح��د حمام��ي ال�ش��ركة حمم��ود قراع�ين بخ�ص��و�ص
املديوني��ات �إن ال�ش��ركة تقوم ب�ش��كل م�س��بق ب�إر�س��ال فواتري
ومطالب��ات مالي��ة� ،أي �أن امل�ش�ترك يع��رف ما علي��ه وما لديه،
وامللفات حتول �إىل املحامني وهم يقومون ب�إر�سال الإخطارات،
وهن��اك  %90م��ن املواطن�ين ال ي�س��تجيبون لذل��ك ،وهنا تقوم
ال�شركة بتحويل املطالبات اىل املحاكم.
وي�ض��يف قراع�ين :لك��ن الق�ض��ية قد ت�أخ��ذ �س��نوات باملحكمة
حمام
للنظ��ر فيها ،لأن م��ن الطبيعي �أن يقوم املواط��ن بتعيني ٍ
للدف��اع عن��ه ،واملحام��ي ي�س��تغل كل ثغ��رات القان��ون لت�أجيل
الدع��وى ،ومن �أكرب امل�ش��اكل التي تواجهنا يف م�س���ألة املحاكم

ه��ي التبليغ��ات ،تبلي��غ املطالب��ات والإج��راءات الق�ض��ائية
للم�ش�تركني ،خ�صو�ص��ا يف ري��ف رام اهلل ،باملنطقت�ين الغربية
وال�ش��رقية ،فهناك بع�ض املناطق تخ�ض��ع للمنطقة  Cالتابعة
لل�سلطة اال�سرائيلية ،وعملية التبليغ فيها لي�ست �سهلة.
ويتابع قراعني" :بالن�سبة للمديونية العالية (املبالغ الكبرية)
الكامن��ة مبو�ض��وع املخيم��ات واملناطق الرمادي��ة بني رام اهلل
والقد���س ،فه��ذه املناطق تكون فيها حرك��ة موظفي املحكمة �أو
ال�ش��رطة �أو حت��ى الأجهزة التنفيذية من �أجل التبليغ �ص��عبة
جدا ،وي�شمل ذلك ق�سما كبريا من املديونية ممن يحملون هوية
القد�س ،حيث تقر ال�سلطة الوطنية وتعرتف بعدم قدرتها على
�أخ��ذ �أي �إجراء تنفي��ذي مثل احلب�س� ،إال �أن ن�س��بة النجاح يف
ه��ذه الق�ض��ايا ترتاوح ب�ين  %75-%60ولكن بع��د مرور زمن
طويل لتحقيق هذه الن�سبة.
وع��ن حلقة الق�ض��اء املفق��ودة ،يقول قراع�ين :غالبًا م��ا يلج�أ
الق�ض��اء �إىل التعاط��ف م��ع ال�ش��ارع ب�س��بب ت��ردي الو�ض��ع
االقت�ص��ادي واملعي�ش��ي ال�س��يئ ،ما يدفعهم �إىل التخفي�ض عن
املواطن� ،إ�ضافة �إىل �أن تكييف التهم بحق �سارقي التيار ينتابه
الكث�ير م��ن الغمو�ض ،فف��ي القانون ال يوجد م�ص��طلح �س��رقة
كهرب��اء بل م�ص��طلح تالعب ،والف��رق بني امل�ص��طلحني يخلق
فرقا يف التهم والعقوبات".

طرق �سرقة الكهرباء

يف حدي��ث م��ع �س��كرتري ق�س��م التفتي���ش عزت ب��دران ،ق��ال �إن
ال�ش��ركة تفت�ش م��ا يقارب  97منطقة ملالحظة ن�س��بة الفاقد من
التي��ار الكهربائي ،لكن طرق ال�س��رقة كثرية ولي�س من ال�س��هل
ال�سيطرة عليها.
وع��ن تلك الطرق قال بدران" :من طرق ال�س��رقة التي يقوم بها
املواطنون مد �س��لك مبا�ش��ر من �ش��ركة الكهرباء� ،أو فتح كابل
و�أخذ خط منه� ،أو ال�ش��بك من �أ�س��فل املفتاح� ،أو و�ض��ع قطعة
بال�ستيك داخل العداد نف�سه".

و�أف��اد بدران �أن ال�س��رقة تتم من قبل املح�لات التجارية ،التي
تنك�ش��ف ب�س��هولة خا�ص��ة �إذا كان املحل كبريًا وفيه جممدات
وثالجات وغريه ،م�ش�يرًا اىل �أن ال�سرقة موجودة يف املخيمات
بن�سبة كبرية.
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رغم درا�سة حكومية وم�ؤ�شرات عاملية عن وجاهة التخفي�ض

�أ���ص��ح��اب امل��خ��اب��ز ي��ع��ط��ل��ون ت�����س��ع�يرة ج��دي��دة ل��ل��رغ��ي��ف ب���ادع���اء "الطحني املخزن"
نور عبد الفتاح ٭
يف زقاق �ص��غري م��ن �أزقة رام اهلل� ،أ�ص��وات تتعاىل �أ�ص��وات
الطواب�ير التي تنتظر دورها ل�ش��راء �أرغفة للخبز ،و�ص��وت
رجل يقول "لو �س��محت 2 ،كيلو خبز" ،هذا هو احلال اليومي
للمواط��ن حممد نا�ص��ر الذي ي�ش�تري كيلوغرامني من اخلبز
يوميا ،ورمبا �أكرث من ذلك .ما يقارب � 120شيقال �شهريا فقط
ل�س��د جزء من حاجة عائلته الأ�سا�س��ية من اخلبز ،الذي بات
�أغلى من �أي خبز يف العامل.
لك��ن اخلب��از ال ي��رد على طلب نا�ص��ر ع�بر امليزان ،ب��ل بع ّد
الأرغف��ة وطويه��ا يف كي�س ،فتذهب الت�س��عرية الت��ي �أعلنتها
وزارة االقت�صاد الوطني املبنية على الوزن� ،أدراج الرياح.
ورغ��م الآمال الت��ي علقها حممد على �أنباء خف�ض �أ�س��عار هذ
الأرغف��ة التي ال غنى عنها� ،إال �أنها كلها باءت بالف�ش��ل بعدما
عار�ض �أ�ص��حاب املخاب��ز والدقيق تخفي�ض �س��عر اخلبز او
حت��ى االلتزام بالوزن .يقول حممد" :واهلل حرام يكون اخلبز
غ��ايل هيك ،وه��ذا ل�س��ه جزء م��ن �أ�سا�س��يات احلي��اة ،فكيف
الباقي .بعدين �أ�ص��حاب املخابز الزم يح�سوا باملواطن ،م�ش
ب�س يكون هدفهم الربح".
م��ع بدايات ه��ذا العام ،كانت هناك م�ؤ�ش��رات بانخفا�ض �أ�س��عار
املحروقات و�سلع �أخرى لها عالقة ب�إنتاج اخلبز ،ما ا�ستدعى من
اجلهات املخت�صة لإجراء درا�سات حول هذه الأ�سعار وانعكا�سها
على تغريات �أ�س��عار اخلبز حاليا .و�أ�ش��ارت �أغلب الدرا�سات �إىل
�أن تكلفة الإنتاج للكيلو الواحد ال تزيد عن � 3.15شيقل.
وعلي��ه ،عق��دت وزارة االقت�ص��اد الوطني اجتماعً ��ا يف نهاية
�ش��هر �شباط املا�ضي بالتوافق مع كافة ال�شركاء ذوي العالقة
بقط��اع الدقيق واملخابز ،وبوجود جمعية حماية امل�س��تهلك،

�إال �أن االجتماع انتهى على ابقاء �س��عر الكيلوغرام من اخلبز
املنتج من الدقيق الأبي�ض على � 4شواقل كما هو حاله ،وذلك
العرتا���ض �أ�ص��حاب املخابز والدقيق وتهديدهم بالإ�ض��راب
�إذا خف�ضت الأ�سعار.
�أ�ص��حاب املخاب��ز والدقي��ق يعزون �س��بب رف�ض��هم خلف�ض
الأ�س��عار �إىل الكمي��ات الكب�يرة املوج��ودة لديه��م م��ن القمح
ومدخالت الإنتاج ،وكون �إخفا�ض التكلفة مطلع العام 2015
�سي�سبب خ�سارتهم �أو �أو تقليل �أرباحهم.
ويو�ض��ح �أب��و ري��ان ،وه��و �ص��احب خمب��ز يف رام اهلل� ،أن
التخفي�ض �سي�ص��يب املخابز باخل�سائر ،لأنهم ا�شرتوا كميات
من الدقيق واللوازم يف وقت �س��ابق ،و�إخ�ض��اع هذه الكميات
لأ�سعار جديدة يعني �أنهم �سيخ�سرون لأنهم ا�شرتوا الكميات
املخزنة ب�أ�سعار �سابقة عالية.
يف املقاب��ل ،يرف���ض املواط��ن حمم��د نا�ص��ر ه��ذا التف�س�ير،
ويعت�بر �أن هذا النوع من تف�س�ير �أ�ص��حاب املخابز ال عالقة
له باملواطن الفقري الذي تنك�س��ر موازنته ال�شهرية مع ارتفاع
�سعر �أي �سلعة ا�ستهالكية.

حماية امل�ستهلك م�صرة على خف�ض ال�سعر

ويح�س��ب كثريون من املواطنني ون�ش��طاء حماية امل�س��تهلك
�أطماع �أ�ص��حاب املخابز والدقيق ،حيث ي�صل ربحهم احلايل
�إىل ما يقارب  ،%33وهو ما يك�س��ر م�ص��لحة املواطن الذي قد
يوفر ماال جراء تخفي�ض �س��عر الكيلو بن�صف �شيقل ،ما يتيح
له �ش��راء � 4أو خم�سة كيلوغرامات �إ�ضافية �إذا كان ا�ستهالكه
كيلوغراما يوميا.

وبهذا ال�ص��دد� ،أكد رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك يف حمافظة
رام اهلل والب�يرة �ص�لاح هني��ة رف�ض��ه لق��رار الإبق��اء عل��ى
ال�س��عر احلايل يف الوقت الذي تراجعت فيه القدرة ال�ش��رائية
للم�ستهلك ،و�ش��هدت فيه �أ�س��عار الوقود والكهرباء ومدخالت
ً
انخفا�ض��ا ملحوظا مل ينعك�س على الأ�س��عار
الإنت��اج للخب��ز،
للم�س��تهلك ،ب��ل جعل��ت ن�س��بة الرب��ح الإ�ض��ايف املتحق��ق عن
االنخفا�ض ل�صالح �أ�صحاب املخابز.
و�أو�ضح هنية �أن هناك ا�ستخفا ًفا بالفرق الذي �سيتحقق نتيجة
خف���ض الأ�س��عار للم�س��تهلك ،عل��ى اعتبار �أن معدل ا�س��تهالك
الأ�س��رة الفل�س��طينية ال يق��ل ع��ن  25كيل��و غراما �ش��هريا ،ما
يحدث فرقا بقيمة � 25شيقال �أو �أكرث ت�ستطيع العائلة توفريها
مل�س��تلزمات �أخرى ،وهذا ما مل يكن يف احل�سبان بل مت تف�ضيل
م�صالح فئة دون �أخرى من املجتمع.
و�أ�شار هنية �إىل �أن حماية امل�ستهلك �ست�سعى ب�شتى الطرق للدفاع
عن حقوق امل�س��تهلكني ورف�ض��ها لتغليب م�ص��الح فئة �أ�ص��حاب
الأموال للو�صول خلف�ض �سعر اخلبز و�سلع �أخرى �أي�ضا.

الوزارة :مل نتحدث عن الأ�سعار
بل عن املدخالت

وزارة االقت�ص��اد الوطن��ي ت�ؤك��د �أنها مل ت�ص��در بيانا بخف�ض
الأ�س��عار ،و�إمن��ا ق��ررت النظ��ر يف �أ�س��عار مدخ�لات الإنتاج،
وطالب��ت باجتماع للو�ص��ول لتفاهم ودرا�س��ة متغريات �إنتاج
اخلبز .وبني حممود �أبو �شنب مدير العالقات العامة والإعالم
يف ال��وزارة �أن��ه عن��د درا�س��ة مدخ�لات الإنت��اج كان هن��اك
انخفا�ض يف �أ�س��عار بع�ضها ،ولكن �أ�ص��حاب املخابز والدقيق
لديه��م كمي��ات كبرية من الطحني ،ما ي�س��بب خ�س��ارة يف حال
انخفا�ض الأ�س��عار ،ولذلك مت التو�ص��ل لق��رار �إرجاء النظر يف

خف�ض �أو رفع الأ�س��عار لنهاية �ش��هر �آذار لدرا�س��ة املتغريات
غري الثابتة ب�شكل �أكرب.
�ض��غوطات �أ�ص��حاب املخابز والدقيق جعلت ال��وزارة ت�ؤخر
�إ�ص��دار قرار ب�ش�أن خف�ض الأ�س��عار بالرغم من الدرا�سة التي
�أ�صدرتها الوزارة وا�ستنتجت �أن االنخفا�ض قد وقع ،فتغلبت
م�ص��الح �أ�ص��حاب املخابز على م�صالح الأ�س��رة الفل�سطينية
التي يعترب اخلبز �سلعة ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية بالن�سبة لها.
و�أو�ض��ح �أب��و �ش��نب �أن ال��وزارة تعن��ى ب��كل م��ن امل�س��تهلك
واملنتج ،وال تقف يف �ص��ف �أحد دون الآخر ،و�ست�سعى التخاذ
كافة الإجراءات التي ت�ساهم يف م�ساعدة املواطنني والتخفيف
عنهم يف حال الت�أكد من انخفا�ض التكاليف الإنتاج ،خا�ص��ة �أن
من املتوقع انخفا�ض �أ�س��عار القمح عامليا .كما �س��يتم �إ�ص��دار
قرار من الوزارة يف بداية �ش��هر ني�س��ان املقبل يفيد بالتغريات
ال�س��عرية للخب��ز التي ميك��ن �أن تكون ن�ص��ف �ش��يقل �أو �أكرث
بح�سب االنخفا�ض ،وطاملا �أن التغري عاملي ،ف�ستكون الوزارة
الق��وة الكاملة لفر�ض خف�ض الأ�س��عار على �أ�ص��حاب املخابز
والدقيق.
من الالفت للنظر يف واقع الأ�س��عار يف ال�ض��فة �أنه حاملا ترتفع
�أ�س��عار ال�س��لع كاخلب��ز �أو املحروقات مثال ،ف���إن مقدمي هذه
ال�س��لع ي�س��ارعون �إىل رفع �أ�س��عارها دون منع م��ن احلكومة،
ولكن عند وجود خف�ض للأ�سعار ،فاحلال �أبدا لي�س كما �سبق.
ويبقى ت�س��ا�ؤل امل�ستهلك الفل�س��طيني ،الذي يعاين من كل ذلك
يف مواجهة �أ�ص��حاب امل�صالح� :أال يعترب اال�ستمرار بالأ�سعار
احلالي��ة� ،س��واء به��ذه ال�س��لعة �أو غريه��ا ،انته��ا ًكا حلق��وق
امل�ستهلك الفل�سطيني؟
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04
حرية التعبري واحرتام املعتقدات
طالل �أبو ركبة
طرح االعتداء الإرهابي على �ص��حيفة �ش��اريل
�إيبدو الفرن�س��ية بداية العام ،عالمة ا�س��تفهام
كربى حول �إ�شكالية العالقة بني احلق يف حرية
الر�أي والتعبري واحلق يف املعتقد ،وهما حقان
كفلتهما املواثيق والأعراف الدولية ،وبخا�صة
الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان ،الذي يعترب
املرجعي��ة الأخالقية والقيمي��ة لكافة منظومة
حقوق الإن�سان.
ثمة �شعرة �صغرية بني احرتام احلق وتقييده
وانتهاك��ه ،ودوم��اً هن��اك م�بررات ل��كل طرف
يبن��ي عليها موقفه من �أي اعت��داء على �أي من
احلقوق ،ولعل �سل�س��لة املربرات ت�ص��اغ بناء
على �أوجه قانونية وا�ستناد ًا ملنظومة �أخالقية
ت�برر الفعل ،وهذا عائد �إما جلهل يف التف�س�ير،
�أو لعنجهية ذاتية يف القراءة.
واحل��ق يف ال��ر�أي والتعب�ير ال يعط��ي
لأي �إن�س��ان ح��ق انته��اك حرم��ات الآخري��ن
واال�س��تهزاء به��ا وامل�س��ا�س مب�ش��اعرهم.
واحرتام احل��ق يف املعتقد ال يعن��ي ب�أي حال
�أن ي�ص��بح �س��يفاً م�س��لطاً على �آراء ووجهات
نظر �أي �إن�س��ان ،وبخا�صة املثقفون والكتاب.
�إال �أن �أ�س��ا�س العالق��ة بينهم��ا (احل��ق يف
ال��ر�أي واحلق يف املعتق��د) تقوم على القاعدة
ال�ش��هرية الت��ي تتج�س��د يف املقول��ة اخلال��دة
"حريتي تنتهي عندما تبد�أ حرية الآخرين"،
فهذه هي الأ�س��ا�س الفل�س��في والأخالقي الذي
انطلق��ت عل��ى �أ�سا�س��ه املنظوم��ة الأخالقي��ة
حلقوق الإن�سان ،و�أي تف�سري �أو قراءة �أخرى
ت�ش��ذ عن ه��ذه القاع��دة ،ف�إنها تك��ون توظي ًفا
للمنظومة لأهداف ذاتية.
والأ�ص��ل يف منظوم��ة حق��وق الإن�س��ان ه��و
الكرام��ة الإن�س��انية واحلف��اظ عليه��ا ،وقد مت
بن��اء املنظومة عل��ى ثالث دعائم �أ�سا�س��ية بني
ال�ش��عوب :وه��ي احلري��ات وحمايته��ا من �أي
انته��اك ،وامل�س��اواة ب�ين الب�ش��ر ،والت�ض��امن
واالحرتام بني ال�شعوب والثقافات.
�إن م��ا يحدث كل فرتة من ر�س��وم م�س��يئة هنا
وهن��اك ،وم��ا يتبعه��ا م��ن ردود فع��ل قا�س��ية
وم�ؤملة على امل�س��توى الإن�س��اين ،يع��د انتهاكًا
لقيم ومبادئ منظومة حقوق الإن�س��ان برمتها،
وهو حماولة جلعل ال�صراع العقائدي والديني
حالة �س��ائدة وم�س��يطرة يف العامل عرب تغذيته
مبث��ل ه��ذه الت�ص��رفات الالم�س���ؤولة ،وه��ذا
ال�صراع لن ي�ستفيد منه �إال جتار املوت والقتلة
واملتطرف��ون يف الع��امل� ،أم��ا منظوم��ة حق��وق
الإن�س��ان ،ف�س��تكون اخلا�س��ر الأك�بر ،لأنه��ا
وج��دت لرتتقي بالإن�س��ان وحقوق��ه وحريته،
وال ميك��ن �أن تتوافق مع ما يحدث من توظيف
�سيا�س��ي للحق��وق لإ�ش��عال م�ش��اعر الكراهية
والغ�ض��ب واالحتقار حتت م�س��ميات احلق يف
احلرية.
�إن م��ا حدث م�ؤخ�� ًرا م��ن �إ�س��اءات وانتهاكات
متك��ررة لكال احلق�ين ،ي�أت��ي يف �إطار �سيا�س��ة
دولي��ة ممنهجة تفر�ض��ها الق��وى املهيمنة على
الع��امل لفر�ض بقائه��ا حتت م�س��ميات حماربة
الإره��اب ال��ذي تنتج��ه بنف�س��ها نتيج��ة ه��ذه
املمار�سات ،فالإرهاب هو نتاج احلرية املنفلتة
والتع�صب الديني ،وهو الوتر الذي تلعب عليه
القوى املهيمنة وذات امل�صلحة يف �إنتاجه.
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انق�سام "�إيجابي" بني املخت�صني يف �صحافة التوا�صل االجتماعي

 ..Like &Shareمعايري تدخل بقوة على جودة الر�سالة ال�صحافية

وليد ن�صار.

م�أمون مطر.

تاال حالوة.

جمد حمد ٭
م��ع بداي��ة كل ع��ام ،ن��رى �إح�ص��ائيات ل��كل �ش��يء ،وم��ن
الإح�ص��ائيات التي بد�أنا ن�ش��هدها يف الأعوام املا�ض��ية ،ن�س��بة
التفاع��ل عل��ى الإنرتن��ت ،وبالأخ���ص عل��ى مواقع ال�ص��حافة
الورقي��ة �أو التلفزيوني��ة �أو االذاعي��ة على و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماعي .ولهذه الإح�ص��ائيات �أثر كبري على �س��معة و�سائل
االعالم وعلى ا�ستثماراتها وموقعها يف االعالم املحلي ،فت�صدر
مواق��ع و�ص��حف وتلفزيون��ات اىل املرات��ب العلي��ا ،وت�س��حق
�أخرى اىل احل�ضي�ض ،وهو ما يحتج عليه خمت�صون ومهنيون،
عل��ى اعتب��ار �أن االح�ص��ائيات ال ت�ش�ير اىل القيم��ة احلقيقي��ة
لو�سيلة االعالم.
ن�ستغرب منها ،و�أعدا ُد م�شاركة – -shareمهولة
"اليكات"
ُ
ملن�ش��ورات ي�س��تتفهها �آخرون ،فهل مدل��والت الأرقام يف مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي حقيقي��ة و�ص��حيحة ،وحتدي��دًا :ه��ل
يعك���س نت��اج التفاعل على الفي�س��بوك جناح او ف�ش��ل و�س��يلة
االعالم؟

لي�س بال�ضرورة �أن الأرقام حقيقية

بد�أن��ا حديثن��ا م��ع االعالمي��ة ت��اال ح�لاوة ،مذيع��ة ،fm 24
فقال��ت�" :أرقام ب��الآالف نراها على "اليكات" و"م�ش��اركات –
 "shareالأخبار واملقاالت ،ولكن هذه الأرقام لي�ست امل�ؤ�شر
النهائي على جودة امل�ض��مون ال�صحايف ،فالرقم الهائل ال يعني
�أنه رائع ،لأنه بب�ساطة ميكن �أن نح�ض َر متخ�ص�صاً يبني لنا �أن
املن�شور –بو�ست -ال ي�ستحق بالأ�صل".
وت�ض��يف حالوة" :عدد امل�ش��اركات الهائل ال ي�شري بال�ضرورة
�إىل جودةِ امل�ض��مون ال�صحايف ،فمن املمكن جد ًا �أن يكون العدد
هائ ًال ب�س��بب رداءة امل�ضمون ،فالرقم ال ي�شري اىل جودة بل اىل
رداءة ،وهذا مرده اىل �أن التفاعل لي�س حول الق ّيم او الإيجابي
فقط ،بل �أحيانا يكون حول الالجميل والال ُم�ضيف ،وهذا النوع
من الر�سائل ينت�ش��ر يف الفي�س بوك� ،إنتاجا من �أفراد �أو و�سائل
�إعالم ،وله جمهوره الذي ال يريد �إنتاجا �إعالميا �صارما وجديا.
و�أ�ض��افت حالوة �أن العديد من املتلق�ين يقومون بالتفاعل غري
ُ
�س��تختلف
املبا�ش��ر� ،أي التفاع��ل ال��ذي ال يظه��ر للجميع ،وهنا
الأرقام حتماً ،ومن هنا ،تنبه حالوة �إىل �أنه لي�س من ال�ضرورة
�أن تكون ردات الفعل الإلكرتونية حم�سوبة يف كل االح�صائيات.
ويظه��ر الفارق الكبري ،بح�س��ب ر�أيها ،يف كون املادة �ص��حافية
�أو ت�س��ويقية ،وم��ن مالحظتها لأ�ش��ياء ب�س��يطة يديرها الهواة
�أو م��ا ي�س��مى �ص��حافة املواطن ،فهي ت��رى �أن التفاته��م للرقم
فق��ط هو م�ش��كلة ،ففي الكثري م��ن الأوقات ت�س��تخدم "الإثارة
الكاذبة" جلذب املتابعني ورفع �أرقام الإعجابات وامل�ش��اركات
والتعليقات.

معايري جديدة ملقروئية اجلمهور

انتقلنا للحديث مع وليد ن�ص��ار ،املدير التنفيذي ل�شبكة �أجيال
الإذاعي��ة ،للرب��ط بني اجل��ودة ومقروئية املن�ش��ور ،فريى �أن
الرقم ل��ه ارتباط �إىل حد معني مبدى املتابعة للمن�ش��ور ،فريى
ن�ص��ار �أن انت�ش��ار امل�ض��مون يعتمد على الت�ص��نيفات العديدة
ملتابع��ي ال�ص��فحة ،وي�ؤك��د عل��ى ابتع��اد املتابع�ين ع��ن تلقي
الأخب��ار اجلامدة -الأخبار ال�ص��رفة ،-و�أن اقرتاب �ش��ريحة
م�س��تخدمي الفي�س��بوك من �أخب��ار الرتفيه والت�س��لية ي�ص��نع
"رديفاً ت�سلوياً" ،له عالقة بالفئة العمرية املت�سهلكة للفي�سبوك
بالدرجة الأ�سا�س��ية يف فل�س��طني ،وهم اليافع��ون بني 35 -18
عاما.
درج��ة املقروئي��ة الفعلي��ة و�ض��حها لن��ا ن�ص��ار ب���أن �أ�س��بابها
متعددة ،منها الفهم الكامل ملا تتم م�شاركته من عنوان خمت�صر
يو�صل املعلومة كاملة� ،أو من ن�ص مت التفاعل عليه بعد ن�شره،
و�أ�س��باب �أخرى للم�ش��اركة تنم عن "�س��ذاجة امل�ستهلك" ،فكما
يذكر ب�أن البع�ض يقومون ب�إعادة ن�ش��ر امل�ض��مون �أو البو�س��ت
ب�س��بب الأع��داد الهائل��ة التي علقت علي��ه �أو �أيدت��ه بـ"اليك"،
وبالتايل يكون هناك خداع للم�ستقبل واملر�سل يف �آن واحد.

"بزن�س" الاليكات

�أرقام تكون �شبه خيالية �أحياناً على �صفحات تفاعل امل�شرتكني
فيها �شبه معدوم� ،س�ؤال رن يف بال العديد ،ملاذا؟
اجل��واب جاءنا م��ن م�أمون مطر �أ�س��تاذ الإع�لام الإلكرتوين يف
جامع��ة القد���س ،و�أول م��ا بد�أ مط��ر بتو�ض��يحه �أن قيا�س قوة
�صفحة الفي�سبوك ال يعتمد �أبد ًا على عدد الاليكات وامل�شاركات
فق��ط ،و�أو�ض��ح �أن هناك ع�ش��رين بند ًا ت�ؤخذ عن��د حتديد قوة
�أي �ص��فحة والاليكات �أحدها ،فمن هذه البنود مث ًال عدد النا�س
امل�ش��اركة فعلي��اً على من�ش��ورات ال�ص��فحة ،ومدى القوا�س��م
امل�ش�تركة بني ال�ش��ريحة املوجودة يف ال�ص��فحة ،وعدد النا�س
الت��ي ترتدد ب�ش��كل منتظ��م على ال�ص��فحة ولي�س مل��رة واحدة
وبنود �أخرى عديدة.
تو�س��ع مط��ر فيم��ا بع��د بال�ش��رح ع��ن جت��ارة الالي��كات ،فهي
ظاه��رة "قدمي��ة �إىل حد م��ا" ،ظه��رت عندما مت التدف��ق الهائل
م��ن امل�س��تخدمني عل��ى الفي�س��بوك و�أدرك كث�يرون �أن��ه ميكن
ا�س��تخدامه ك�أداة ت�س��ويق مهمة وفعالة ،ومن هن��ا بد�أ النا�س
با�س��تخدام تطبيق��ات و�أدوات �إلكرتوني��ة جت��ذب املتلقني� ،أو
تق��وم بربط �ص��فحات ببع���ض ،تتب��ادل الالي��كات دون معرفة
الأع�ض��اء ،وتطبيق��ات �أخرى تخرتق �ص��فحات امل�س��تخدمني
وتق��وم بو�ض��ع �إعجاباتهم عل��ى العديد من ال�ص��فحات التي ال

يعلمون عنها.
خماطر هذه التجارة على حد قول قول مطر هي اخلداع ،خداع
ع��ن ال�ص��فحة والت�أثري له��ا ،واعتربه��ا نوعا من الت�س��ويق �أو
بالأ�ص��ح جتارة ،حيث حتول املو�ض��وع �إىل جتارة �سيا�س��ية،
�أو جت��ارة مواقف و�آراء� ،أو حتى "بري�س��تيج وطريق خلطوة
جديدة ينتقل لها ال�شخ�ص".
ولكن وليد ن�صار يجزم �أن  %95-90من الأرقام املوجودة الآن
على الفي�سبوك هي �أرقام حقيقية ،وي�شري �إىل �أن الأرقام الهائلة
الت��ي وجدت ،قبل �أن ي�ص��بح الفي�س��بوك هيئة عام��ة مرتامية
االطراف واالع�ضاء ،منذ عدة �سنوات ،ك�أنها اختفت الآن ،و�أن
الفي�س��بوك �أغلق جميع الثغرات التي وجدت يف ال�سابق ،حيث
كان بالإمكان تزوي��ر الاليكات والتثبيت –-verification
وحت��ى �أع��داد الو�ص��ول .كانت ه��ذه كلها ثغ��رات موجودة يف
الفي�سبوك وبعد �أن مت �سدها ،اختلفت املوازين لدى املعلنني.
ي�ؤك��د ن�ص��ار �أن الأرق��ام الآن �ش��به حقيقي��ة ب�س��بب التفاع��ل
الوا�ض��ح واحلقيقي عليها ،وب�س��بب التقارير التي ت�ص��لهم من
�إدارة في�سبوك ب�شكل متوا�صل عن الربح والعائدات ،ولكن مع
حقيقة الأرقام ،يعود ن�ص��ار وي�ؤكد �أن "الرقم الآن حقيقي وال
يقي�س" ،ال يقي�س املقروئية بالدرجة الكاملة ،ولكن "امل�صداقية
جميلة مع املتلقي حتى يف الأرقام" على حد قوله.
توي�تر هو ال�ش��بكة الأك�ثر انت�ش��ار ًا عاملياً مبوازاة في�س��بوك،
ومل ينج��ح تويرت يف فل�س��طني ب�ش��كل كبري ،واتف��ق متحدثونا
الثالث��ة ال�س��ابقون ب�أن الأ�س��باب عدي��دة ،ولكن الأ�س��ا�س هو
"�صعب ،والنا�س عندنا حتب الرثثرة" ،وجانب �أ�شار له وليد
ن�ص��ار "�أننا حلقن��ا برك��ب التكنولوجيا مت�أخرين ع��ن العديد
م��ن ال�ش��عوب الأخرى ،فكان على طبق واحد �أمامنا في�س��بوك
وتويرت واخرتنا ما ينا�سب طبيعتنا �أكرث".
وي�ش�ير م�أم��ون مط��ر متفائ ًال" :و�ض��عنا �أح�س��ن بكث�ير الآن،
فت�ض��اعف عدد امل�ستخدمني يف فل�سطني ل�سبعة �أ�ضعاف ما كان
علي��ه قب��ل  ،"2013وختمت تاال حالوة ب���أن "طبيعة عالقاتنا
هنا تقحم ال�شخ�ص��ي فيها و�أن الب�ص��ري دائم��اً يحبذ �أكرث من
املكتوب ،ما قرب الفي�سبوك �أكرث ،وخا�ص ًة قبل تعديالت تويرت
اجلديدة".
الفي�س��بوك الأكرث رواجاً يف فل�س��طني منذ �س��نني ،وبالرغم من
ع�ش��رات ومئ��ات التطبيق��ات احلديث��ة الت��ي ظه��رت ،فما زال
االعتماد الأكرب عليه� ،أ�س��باب تعود للرثثرة وحب امل�شاركة يف
ال�ش��عب ،و�أرقام �إح�ص��ائيات ترتفع دوماً وتت�شعب باجتاهات
�أخرى ،ويف النهاية" ،الرقم لي�س هو املعيار".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ال جديد على قانون العقوبات �سوى تزايد املطالبني برميه يف �سلة املا�ضي

نعمة الكذب
يحيى ال�سيد �أبو م�سامح

عمر رحال.

فايز بكريات.

ماجد عاروري.

�إبراهيم الربغوثي.

�أ�سيل �أبو حم�سن ٭
�أجم��ع قانوني��ون وخمت�ص��ون على �أن قان��ون العقوبات الفل�س��طيني
وبال ،ويحتاج لإدخال
ال�س��اري حالياً يف االرا�ضي الفل�س��طينية قدمي ٍ
تعدي�لات علي��ه مبوجب ق��رار ،لكي يتالءم م��ع الو�ض��ع واملتغريات
املجتمعي��ة ول��ردع اجلرمية ،ويجب �أن تكون هناك تعديالت تنا�س��ب
وتالئم الو�ضع احلايل والراهن لكي يتم ردع اجلرمية ،على اعتبار �أن
هذا القانون هو الذي يهذب النف�س وي�صلحها.
قان��ون العقوبات املطبق يف االرا�ض��ي الفل�س��طينية ،وهو قانون �أردين
و�ضع عام  ،1960ومل جتر �أي تعديالت تذكر عليه ،الأمر الذي جعله
قانون ردع باليا ال يتنا�س��ب مع جمريات وقتنا احلايل ،اي بعد حوايل
خم�سة وخم�سني عاما ،يف ظل التطور الكبري يف خمتلف نواحي احلياة.

بكريات� :إ�صالح ال�ضرر �أهم من �أمل اجلاين

يق��ول د .فاي��ز بك�يرات �أ�س��تاذ القان��ون يف جامعة بريزي��ت �إن قانون
العقوب��ات يعت�بر م��ن �أخط��ر القوان�ين كونه م��ر�آة املجتم��ع ،وكون
اال�ص��ل يف االم��ور االباح��ة� ،إال م��ا مت جترميه مبوجب ن���ص وارد يف
قان��ون العقوبات ،اي انه يحدد �إطار �س��لوكيات جمتمع ب�أكمله ،ولكن
يختلف الغر�ض من العقوبة مع اختالف الوقت.
و�أ�ض��اف بك�يرات" :يف ال�س��ابق كان اله��دف م��ن تنفي��ذ العقوب��ة هو
�إيق��اع الأمل يف نف�س اجلاين ب�ش��كل اكرب من حماولة �إ�ص�لاح ال�ض��رر،
لذل��ك متي��زت العقوب��ات القدمية بالق�س��وة .والع��امل االن يتجه نحو
تخفيف العقوبات ،م�ش�ير ًا �إىل �أن قانون العقوبات املطبق يف االرا�ضي
الفل�س��طينية يختلف يف ال�ض��فة عنه يف قطاع غ��زة ،م�ؤكدا على �أن كال
القانون�ين �أ�ص��بح باليًا وال يتالءم مع وقتنا احلايل ،خ�صو�ص��ا يف ظل
وج��ود امناط اجرامي��ة جديدة مث��ل اجلرائم االلكرتوني��ة .ودعا اىل
�إعادة مراجعة قانون العقوبات ،لت�ش��مل جرائم الع�صر احلديثة ومن
�أجل �إعادة درا�سة العقوبة حتى تتنا�سب مع مفهوم اال�صالح.
وا�ش��ار بكريات �إىل �أن القان��ون االردين عدل عدة مرات يف االردن ،ومل
يتم تعديله يف االرا�ض��ي الفل�س��طينية لعدة �أ�س��باب منذ النك�س��ة عام
 ،1967وع��دم وج��ود �أي ح��راك ت�ش��ريعي فل�س��طيني ،اىل �أن دخلت
ال�س��لطة �إىل الأرا�ضي الفل�س��طينية عام  ،1992ومت العمل على اعداد
م�شروع قانون عقوبات فل�سطيني لكنه مل ي�صدر ومل ينفذ ب�سبب حالة

االنق�س��ام ال�سيا�س��ي وتعطيل عمل املجل�س الت�ش��ريعي ،خلطورة هذا
القانون و�ض��رورة وجود توافق �سيا�س��ي اقت�ص��ادي واجتماعي بني
جميع فئات ال�شعب الفل�سطيني على تطبيقه.

رحال� :شهية امل�شرع الفل�سطيني م�سدودة

م��ن جانبه ق��ال مدير مركز حقوق االن�س��ان وامل�ش��اركة الدميقراطية
�ش��م�س رحال �إن هناك العديد من التطورات التي ح�ص��لت يف فل�سطني
من��ذ خم�س��ة وخم�س�ين عام��ا ،لذلك ال ب��د ان يع��اد النظ��ر يف القانون
وتعديله بحيث ي�س��تجيب حلاج��ات وتطلعات املجتمع الفل�س��طيني،
م�ش�يرا �إىل �أن بع�ض القوى املحافظة الدينية والع�شائرية واالحزاب
والعائ�لات لي�س��ت معني��ة ب�إج��راء تعدي�لات ق��د ت���ؤدي اىل خلخل��ة
م�صاحلها ،وتريد ابقاء الو�ضع على ما هو عليه.
واك��د رحال عدم وجود رغبة لدى امل�ش��رع الفل�س��طيني يف الدخول يف
�إ�ش��كاليات مثرية للجدل ،وعدم جديته اي�ض��اً يف ايجاد قانون عقوبات
يت��واءم م��ع الع�ص��ر والدميقراطي��ة واالتفاقات العاملية ،خ�صو�ص��ا
اتفاقي��ات حقوق االن�س��ان وحقوق امل��ر�أة ،مثل الع��ذر املخفف الذي
و�ض��ع يف �س��تينيات الق��رن املا�ض��ي ،و�أخذ بع�ين االعتب��ار الظروف
االجتماعية واالقت�ص��ادية والبعد الع�ش��ائري العائلي يف ذلك الوقت،
ام��ا الآن فهذا يعترب خمالفا لل�ش��رع واملنطق والواق��ع والعدالة ،الن
احلق يف احلياة هو هبة من اهلل ،وال يجوز الي ان�س��ان ان ي�س��لب هذا
احلق من �أي ان�سان.

عاروري :اجلرمية كبرية والغرامة خفيفة

وقال ماجد عاروري اخلبري الإعالمي املتخ�ص���ص يف ال�ش�أن الق�ضائي
�إن قان��ون العقوبات الفل�س��طيني يعاين ا�ش��كاليات كب�يرة ومتعددة،
خ�صو�ص��ا فيم��ا يتعل��ق بالغرام��ات ،الت��ي بقي��ت ثابت��ة بعد خم�س��ة
وخم�س�ين عاما ،وتعترب هذه القوانني �ضعيفة وتفتقر للقوة الردعية،
ومل يوائ��م قان��ون العقوبات التطور احلا�ص��ل يف العامل واملتجه نحو
�إلغ��اء عقوبة االعدام ،وترتك��ز معظمها �إما يف الغرام��ات �أو احلب�س،
وال يوجد ما يعرف باخلدمة املجتمعية مث ًال.
و�أ�ش��ار الع��اروري اىل �أن��ه مت عقد الكث�ير من ور�ش��ات العمل العادة

النظ��ر يف قان��ون العقوبات ،اال انه مل تتم مناق�ش��ة مثل هذا امل�ش��روع
على م�س��توى جمل�س الوزراء القراره وعر�ضه على الرئي�س الفتقارنا
للفاعلية ،بالرغم من وجود االمكانيات واملوارد.

الربغوثي :توحيد ال�شرعيات �أوال والتعديل تاليا

ويف نف���س ال�س��ياق ،يق��ول �أ� .إبراهيم الربغوثي مدير مركز م�س��اواة:
"فيم��ا يتعلق بجرائم ال�ش��رف ،ف�إن القا�ض��ي هو ال�ش��خ�ص الوحيد
ال��ذي ميل��ك ال�س��لطة القانونية يف فر���ض العقوبة ،والباع��ث يف القتل
على خلفية ما ي�س��مى ال�شرف ال �أخالقي وغري قيمي ،مثله مثل جرائم
كث�يرة� .أما كيف ي�ص��ل القا�ض��ي �إىل حكم��ه ،فهو �أمر من��وط بالوقائع
والبينات التي تقدم له ،بالإ�ض��افة اىل دور النيابة العامة بتقدمي �أدلة
�ضد املتهم الذي له كل احلق يف الدفاع عن نف�سه.
و�أو�ض��ح الربغوثي ان قتل وتعذيب وممار�س��ة العنف �ض��د الن�س��اء
بحاجة �إىل معاجلة ق�ضائية ثقافية تربوية وقيمية ،و�ست�سهم بالت�أكيد
يف التخفيف من هذه الأفعال ،ويجب على امل�شرع الفل�سطيني التعاطي
مع الق�ض��ايا اجلنائية على امل�س��توى االن�س��اين والدويل ويهجر مقولة
�أن العقوب��ة ال�ش��ديدة ت���ؤدي اىل احلد من اجلرائم ،بل ميكن �إ�ص�لاح
�أي �إن�س��ان مرتك��ب جرمي��ة ،لأن��ه ال يوجد �إن�س��ان جم��رم بطبيعته،
وبالتايل ،فنحن بحاجة ما�س��ة اىل تعديل قانون العقوبات الفل�سطيني،
م��ع االتف��اق على فل�س��فة واح��دة مالئم��ة لدول��ة فل�س��طني احلديثة
قا�ض وهو �إن�سان خطاء،
والدميقراطية ،وفل�س��فة العقوبة ت�صدر عن ٍ
ولي���س ً
�ش��رطا �أن ي�ص��ل دائما اىل ع�ين احلقيقة ،بالت��ايل ،فال يجب ان
تكون العقوبة زاجرة ،خ�صو�صا التي يفر�ضها القا�ضي باالعتماد على
�ضمريه وما يقتنع به ك�إن�سان ،داخل الن�ص القانوين.
واكد مدير مركز م�س��اواة �ض��رورة �أن يرتكز احل��وار الآن على �أمور
�أه��م م��ن تعدي��ل قان��ون العقوبات ،وه��ي البحث ع��ن نظام �سيا�س��ي
وقانوين �ص��حيح و�ش��رعي ،لأن اي �إجراء قانوين ي�صدر عن ج�سم غري
�ش��رعي يفتقر لل�ش��رعية ،ثم �إنهاء االنق�س��ام وتوحيد �شطري الوطن،
والأهم موا�صلة الن�ضال الوطني من اجل حماربة االحتالل.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ق������������ف������������ا ع������������ل������������ى ال�����������������س��������ت����ي���ن
قبل ع�شرة �أعوام ،وعلى �صفحات العدد الأول من احلال� ،صفن ع .ح ،.عندما �أملت به حلظة حقيقة
معانقة اخلم�سني ،فقال هذه الأبيات:

بعده بعددين ،تفاج�أت وداد الربغوثي بالأمر نف�سه ،فردت على �صاحبنا بهذه الأبيات:

م��ن ب��اب التذكري ،وكي ال تتفاج�أا ،فها �أنتما اليوم تقفان على ال�س��تني ،ف�إن كان يف جعبتيكما �أي
�سهم ،فمرحبًا بكما يف "احلال".
وباملنا�سبة ،ميكننا يف ال�شعر �أعاله �أن نكتب "ال�ستني" ،فنحافظ على الوزن ..واملفاج�أة.

لعل الفل�س��طيني ،والغزي ب�ش��كل خا�ص ،الأكرث
عناي�� ًة مبعرف��ة كوالي�س الق��رارات التي تُن�س��ج
حوله.
اال�ستقراء ال�سيا�س��ي للأو�ضاع القائمة ومالحقة
ما وراء ت�ص��ريحات القيادة ُيجلي الو�ضع حيناً،
ولكن��ه ال ي��روي ظم���أ املتوج��ع من وطن��ه .و�إن
القي��ادات ال�سيا�س��ية ه��ي التي تُخ��رج الوطن يف
�ص��ورته املكروه��ة .لكن الأهم هو م��ا ت�أخذه من
ل�س��ان الق��ادة ،وهو ما ُيق ّربك �إىل حقيقة الو�ض��ع
القائم و�أ�سباب م�آالته احلقيقة.
جمعن��ي نقا���ش �ش��بابي م��ع القي��ادي يف حرك��ة
حما���س �أحمد يو�س��ف ،وهو �أحد الذين �ص��اغوا
الربنام��ج االنتخابي لقائمة التغيري والإ�ص�لاح.
ال �أ�س��تطيع التعبري عن ك ّم الأ�سف الذي انتابني
عندما حتدث عن ظروف ت�شكيل الربنامج ،حتى
�إن��ك تلم�س التخبط والع�ش��وائية عندما تعلم �أن
الوق��ت املحدد ملباحثات فق��رات الربنامج انتهى
دون �ص��ياغة ول��و نقط��ة واحدة م��ن فقراته ،ثم
مت �صياغته يف �آخر ليلة قبل �صدوره على عجل!
بادرت��ه �س��ريعاً :وكي��ف حلركة �أن تقود �س��لطة
دون �أن تعي جي��د ًا ممكناتها وقدراتها لإجناز ما
تعد به؟!
كانت الإجابة من جن���س التخبط الأول� ،إذ جزم
�أن كربى الدول ،حتى �أوباما ذاتهُ ،يفارق �سلوكه
برناجمه ،فما ُيكتب يف الربنامج االنتخابي �شيء،
وما يتم تطبيقه �ش��يء �آخ��ر متاماً ،و�أن الربنامج
ال يتعدى كون��ه دعاية حزبية للفوز باالنتخابات
ال �أكرث!
ه��ي حقيق��ة �ص��ادمة ،ولكنه��ا تُعرب ع��ن حقيقة
امل�ش��كلة الت��ي تغ��رق فيه��ا غ��زة ،وال �أظ��ن �أن
منظوم��ة الأف��كار تغ�يرت حت��ى ت�س��تطيع تل��ك
احلركة جتاوز �أزمة غزة.
وكي��ف لل�ش��عب �أن ُيحاك��م احل��زب احلاك��م �إن
تن�ص��ل مما وعد به يف االنتخاب��ات؟ وكيف لغزة
�أن تَع�ُبررُ احلي��اة ،وم��ن يحكمه��ا يفتق��د لأدوات
التخطيط �أ�ص ًال؟ و�إذا كان ف�شل حزب ما يف �صوغ
الربنامج بداية ،فما هو حجم الف�شل يف حتقيقه؟
و�إذا كان الفك��ر ال�سيا�س��ي ال يعت�بر الربنامج ذا
�أهمية ،فما قوة هذا الفكر يف الفعل ال�سيا�سي؟!
قد نقفز عن الأ�س��ئلة مبا�ش��رة ،كما قفزت حما�س
باملقول��ة "ال�سيا�س��ة ال �أخالق فيه��ا" ،ولكن ملاذا
ت ّدع��ي مثالي��ة �أخالقه��ا؟ و�إذا كان��ت ال�سيا�س��ة
العاملي��ة ال �أخ�لاق له��ا ،فم��اذا ع��ن �سيا�س��ة
الإ�س�لاميني؟ و�إذا قبلت��م باملب��د�أ الال�أخالق��ي
لل�سيا�س��ة العاملي��ة ،فلم��اذا ال تقبل��ون بباق��ي
مبادئها؟
تذكرت قول نزار قباين:
"وعدت��ك �أال �أحب��ك ،ث��م �أم��ام الق��رار الكب�ير،
جبنت
وعدتك �أال �أعود ،وعدت".
وك�أن احلركة الإ�س�لامية قالت بعد الو�ص��ول �إىل
ال�سلطة:
"لقد كنت �أكذب ،واحلمد هلل �أين كذبت"!
لأنها لو �ص��دقت �أن��ه ال برنامج انتخاب ًّي��ا لها ،ملا
جنح��ت يف االنتخابات ،لأنها لو �ص��دقت �أن غاية
الربنام��ج ه��ي الو�ص��ول باحلرك��ة �إىل ال�س��لطة
ولي���س الو�ص��ول بغزة �إىل ما وع��دت به غزة ،ملا
و�صلت!
ْ
احلم��د هلل على نعمة الكذب ،وكف��ى بها من نعمة
تو�صل �إىل ال�سلطة.
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ال���ك���ت���اب���ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال�������ش���اب���ة ..ق�����دوم ه�����ادئ �إىل ال��ن��ار
أنس أبو عريش ٭
يف ظ��ل �ض��يق الأف��ق ال�سيا�س��ي واالجتماع��ي ال��ذي يعي�ش��ه
الفل�س��طينيون ،يبح��ث الكت��اب ال�ش��باب ع��ن ط��رق جدي��دة
للتعب�ير وامل�ش��اركة الفاعل��ة يف جمتمعاته��م ،فرتاه��م ت��ارة
يحدث��ون حالته��م على مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،وتارة
�أخرى يتجاذبون �أطراف احلديث يف املقاهي.
قل��ة منهم يذهب��ون اىل االنتاج واال�ص��دار االول واالنطالق يف
م�ش��روعهم الثقايف .وق��رروا �أن يعربوا عن �أنف�س��هم بطريقتهم
اخلا�ص��ة ،طريق��ة قد تك��ون �أكرث تكلف��ة ،لكنها حتم��اً الطريقة
الأقدر على الو�صول ،ح�سب ما يرى ه�ؤالء ال�شباب.

"وليمة للن�صل البارد"

ابن رام اهلل الكاتب خليل نا�ص��يف ( 34عاماً) كان من املولعني
بكتابة املقاالت ال�سيا�سية واخلواطر االجتماعية عرب مدونات
االنرتنت ،لكنه �ش��عر ب�ض��رورة �إ�صدار كتاب ورقي يتوج هذه
الطاقات وي�ض��عها يف مكانها املنا�س��ب خوفاً من اندثارها ،وهو
ما ج�س��ده نا�ص��يف يف كتابه "وليمة للن�ص��ل البارد" ال�ص��ادر
حديثاً عن دار موزاييك للن�شر والتوزيع.
يق��ول ه��ذا الكاتب ال�ش��اب �إن عمل��ه يف جمعية اله�لال الأحمر
الفل�س��طيني وخا�ص��ة يف مناط��ق الكوارث ك�ش��ف ل��ه عن عدم
اقت�ص��ار الآالم الإن�س��انية عل��ى تل��ك الت��ي ي�س��ببها االحتالل
الإ�سرائيلي لفل�سطني .لقد �شعر نا�صيف بعاملية الأمل ،وحملية
ال�س��عادة .وم��ع ا�س��تمراره يف متابع��ة احل��االت الإن�س��انية،
�أ�ص��بح مقتنع��اً �أك�ثر ف�أكرث ب���أن اخليب��ات يف احلياة تك�ش��ف
للإن�س��ان التفا�ص��يل وراء امل�ش��اهد ال�س��طحية ،وه��و ال�س��بب
ال��ذي دف��ع ب�أدب��ه �إىل �أن يكون �إن�س��انياً �أكرث منه ذاتياً ح�س��ب
ما ي�ؤكد نا�ص��يف مرة تلو �أخرى ،خا�ص��ة بعد �أن تبني له مدى
عمق اخلوف الداخلي الذي يعي�ش��ه الإن�سان ومدى ا�ست�سالمه
للحياة ومعاناته فيها.
وق��د ح��اول نا�ص��يف -ح�س��ب م��ا يق��ول -التعب�ير ع��ن هذه

املوا�ض��يع يف كتاب��ه "وليم��ة للن�ص��ل الب��ارد" بطريق��ة �أدبية
اعتربه��ا طريق��ة �أخ��رى للت�ض��امن مع الفئ��ات امل�ست�ض��عفة،
وبالوق��ت نف�س��ه ،اعتربه��ا خط��وة �أوىل يف م�س�يرته الأدبي��ة،
و�إجناز ًا هو الأهم يف حياته.

"�أول �أحزان الالفندر"

�أما ابن النا�صرة ال�شاعر ال�شاب حممد �أحمد موعد ( 26عاماً)،
فاختار �أن يكتب يف مو�ض��وعات جديدة مل يكتب بها �ش��اعر من
قب��ل ،فتحدث ع��ن معاناة �أطفال كمبوديا ،وعن الأ�ش��عار التي
تتبادله��ا ن�س��اء �أفغان�س��تان ،وع��ن الأطفال اجلوع��ى ،وعمال
النظافة ،والفئات املهم�شة ،وعن العنف يف املجتمع.
لذل��ك ،ج��اء دي��وان "�أول �أح��زان الالفن��در" ال�ص��ادر حديث��اً
ع��ن دار اجلندي للن�ش��ر والتوزي��ع بلغة �إن�س��انية وقريبة من
ال�ش��عور باملعاناة التي يعي�شها الإن�س��ان ،وبنف�س الوقت عرب
عن هذه الق�ض��ايا –�أو حاول -ب�أ�س��لوب �أدب��ي فني ،وب�أدوات
�شعرية متطورة �أعادت للن�ص الأدبي روحه.
كطاه يف �أحد مطاعم مدينة تل �أبيب ،وهو ما دفع
وموعد يعمل ٍ
به �إىل طهي الكلمات وتقدميها على طبق من ذهب لأولئك الذين
ال ي�ش��عرون مبن حولهم .يقول موعد يف مقابلة �س��ابقة �أجراها
مع �ص��حايف من فل�س��طينيي الداخ��ل �أن الآخرين �ش��عروا ب�أنه
يكتبهم يف ن�صو�ص��ه عندما كان يكتب عن الإن�سان ،وعن ذاته،
وهو ما حفزه �أكرث للكتابة ون�شر ديوانه.
وي�ضيف موعد �أن ال�سبب قد يكون عائدًا يف ذلك �إىل �أن ق�صائده
م�ستوحاة من املحيط ،وبالرغم من �أن هذا املحيط بعيد بع�ض
ال�ش��يء جغرافي��اً� ،إال �أنه الأقرب �إن�س��انياً" ،خا�ص��ة �أن الأمل
واحلزن لغة تفهمها كل الب�ش��رية ..ورمبا يكون ذلك هو ال�سبب
يف اختيار عنوان الديوان (�أول �أحزان الالفندر)".
وع��ن جتربة هات�ين التجربت�ين يف الكتاب��ة ،يقول الكات��ب الكبري
حممود �ش��قري �إن الرابط امل�ش�ترك بني ه�ؤالء الكت��اب ،هو الروح

حممود �شقري.

حممد موعد.

الإن�سانية التي حتتويها ن�صو�صهم ،والتي ت�ضم حتتها تلك القيمة
العامة التي حترتم الإن�سان لكونه �إن�ساناً ولي�س لأي اعتبار �آخر،
والراب��ط الآخر ه��و الإرادة التي حتركهم بعنف ،وت�ص��ل بهم �إىل
حد ال�شغف بالكتابة ،وهو ما يظهر بو�ضوح يف مدى ان�صرافهم �إىل
الكتابة ،واعتبارها �ش�أناً جدير ًا بتكري�س الوقت الكايف لها".
وحول املجايلة والعمر يف الكتابة قال �شقري" :مل يعد ال�سن هو
ما يحكم �إن كان هذا الن�ص �أو غريه ين�ضوي حتت م�سمى �أدب
ال�شباب �أم ال ،لأن ال�س��ن ال يحدد امل�ستوى اجلمايل والإبداعي
للكاتب ب�أي �ش��كل من الأ�ش��كال ،ولأن املوهبة القوية ال حتتاج
�إىل م��ن يلتف��ت �إليه��ا ويهت��م بطاقاتها فق��ط ،لكنه��ا بحاجة �إىل
تغليفها بروح �إن�سانية".
وحول ر�أيه يف التجربتني الواردتني يف هذا التقرير ،ر�أى �شقري
�أن لدى ه�ؤالء ال�ش��باب الكتابات التي تدل��ل على موهبة عالية
امل�س��توى ،ما يعزز الثق��ة بقدراتهم على تق��دمي نتاجات �أدبية
متميزة م�ستقب ًال يف حال املثابرة على الكتابة والتزود بالثقافة.

خليل نا�صيف.

وحول �س�ؤاله عما �إذا كان الكتاب ال�شباب قد ا�ستطاعوا اخلروج
من عباءة حممود دروي�ش يف ن�صو�ص��هم ،وتكوين �شخ�ص��ياتهم
الأدبية امل�س��تقلة� ،أجاب �أنه ال يرى عيباً يف ت�أثر ال�ش��باب ب�شعر
دروي�ش خا�ص��ة من الناحية الإن�س��انية ،لكن لي�س التقليد الذي
ال يعط��ي فن��اً �أ�ص��ي ًال ،وا�ض��اف" :الت�أثر م�ش��روع ،وفيه فر�ص
للتطور وللبحث عن ال�شخ�صية اخلا�صة لل�شاعر ،لكن من املبكر
القول �إن ال�ش��باب كونوا �شخ�صياتهم الأدبية امل�ستقلة ،لأن ذلك
يحتاج �إىل وقت و�إىل ممار�سة �إبداعية طويلة ومثابرة".
ويبق��ى التح��دي الأك�بر ال��ذي يواج��ه �أدب ال�ش��باب هو :هل
�سيوا�ص��ل الأدباء ال�ش��باب اهتمامهم باللغة والأدب �إىل جانب
االهتمام بر�سالتهم الإن�سانية؟ وهل �ست�صل هذه املحاوالت �إىل
�أهدافها؟ �أم �أن الي�أ�س والإحباط �س��يكون م�صري هذه التجارب
قبل �أن تبلغ ر�سالتها النبيلة؟
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال�����س��ل��ط��ة ال���راب���ع���ة ..ت���راق���ب �أم حت��ا���س��ب �أم ت��ن��ام يف الع�سل
تحرير بني صخر ٭
ي�ؤك��د القان��ون الأ�سا�س��ي الفل�س��طيني عل��ى مب��د�أ ف�ص��ل
ال�سلطات (الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية) :الت�شريعية
تقر القوانني وتراقب ال�س��لطة التنفيذية ،والق�ضائية تف�صل
يف املنازعات بني الأفراد وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.
الواق��ع عل��ى الأر���ض خمتل��ف .فال�س��لطة التنفيذي��ة -م��ن
حكومة و�أجه��زة �أمن ووزارات و�س��فارات -مطلقة اليد بال
مراقب �س��وى ال�س��لطة الرابعة :الإعالم .فه��ل يقوم الإعالم
بدوره الرقابي؟
يق��ول مرا�س��ل وكال��ة ا�سو�ش��ييتد بر���س حمم��د دراغم��ة:
"فل�س��طني �شهدت انتكا�س��ة كبرية يف احلياة الدميقراطية
يف ال�س��نوات الع�ش��ر االخ�يرة ،ف�لا انتخابات رئا�س��ية وال
ت�ش��ريعية ،و�س��يطرت ال�س��لطة التنفيذي��ة على �ص�لاحيات
ال�س��لطة الت�ش��ريعية ،وب��د�أت ت�ص��در القوان�ين بق��رارات
ومرا�س��يم رئا�س��ية ،وتعطل��ت الرقابة الت�ش��ريعية وتداول
ال�سلطة".
يف غياب الرقابة الربملانية� ،س��يطرت ال�سلطة التنفيذية على
الق�ض��ائية ،و�أخذت تعني امل�س���ؤولني عن اجلهاز الق�ضائي.
غري �أنها �أي�ضاً �سيطرت على الإعالم ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�ش��رة ،ومل تعد و�س��ائل االع�لام تلع��ب دور ًا رقابياً على
ال�سلطة التنفيذية �سوى يف حاالت حمدودة و�ضعيفة.
لك��ن الإعالمي�ين يدرك��ون �أن هن��اك ثغرة يف �ص��ميم دورهم
املهن��ي .يقومون �أحيان��اً بالتنفي�س من خ�لال برامج �إذاعية
ت�ست�ض��يف �ش��كاوى املواطن�ين ،لك��ن ه��ذا ال ي�س�تر اخللل
الكبري ،وهو انعدام املحا�سبة.
مرا�س��ل وكال��ة "مع��ا" فرا���س طنينة يق��ول �إن هن��اك حماوالت
جريئ��ة وي�س��ارع لال�س��تدراك ب�أنه��ا "مل ت�ص��ل بع��د �إىل الرقابة
الفعلي��ة" .وين��وه �إىل االعت��داءات الإ�س��رائيلية واالنق�س��ام
والو�ضع االقت�صادي ال�صعب للم�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني.

مقدمة الأخبار والربامج يف �ش��بكة "�أجيال" االذاعية جناح
م�س��لم ترى الأمر من منظار خمتلف" :ال يكمن دور ال�س��لطة
الرابعة يف حما�سبة �أي طرف �سواء ال�سلطة التنفيذية �أو �أي
طرف �آخر ،و�إمنا نقل الواقع مبو�ضوعية".
لكن م�س��لم ت�شري �إىل �إ�ش��كالية تواجه الإعالم يف فل�سطني هي
ع��دم توفر املعلوم��ات ،وعدم الق��درة على الو�ص��ول �إليها،
وحرية التعبري ،وعدم توفري احلماية القانونية لل�ص��حايف،
وعدم فاعلية نقابة ال�صحافيني.
ً
�إيه��اب اجلري��ري املذي��ع يف �إف �إم � 24أك�ثر تف��ا�ؤال ،ويرى
للإع�لام دور ًا يختلف عما ر�أته زميلته م��ن �أجيال" :الإعالم
مهمته الأ�سا�س��ية هي الرقابة على عمل امل�ؤ�س�سات الر�سيمة
وفاعليتها ومدى التزامها بالقوانني واللوائح ،و�أي�ض��ا مدى
التزامها بدورها وقيامها بواجباتها".
وي�ش�ير اجلريري �إىل �أن مفه��وم الرقابة يكتمل باملحا�س��بة،
واملحا�س��بة حتتاج �إىل ق�ض��اء فاعل و�س��ريع ،و�أن ال�س��لطة
الرابع��ة بحاج��ة �إىل هام���ش م��ن احلري��ات ومهني��ة عالي��ة
والتزام بالقوانني والأعراف ال�صحافية.
ي�ض��يف اجلري��ري �أن "ال�س��لطة الرابعة يف فل�س��طني قطعت
�ش��وطا مهم��ا ال رجع��ة في��ه ،وه��ي فق��ط حتت��اج �إىل مزي��د
م��ن الثب��ات االقت�ص��ادي والأمن��ي لرتف��ع وت�يرة الرقاب��ة
وامل�س��اءلة ،طبعا لو كان هناك جمل�س ت�ش��ريعي فاعل ،ف�إن
عمل ال�سلطة الرابعة ذاتها ي�صبح �أف�ضل".
ويف هذا ال�س��ياق ،يقول من�س��ق التقيي��م الإعالمي واجلودة
يف مرك��ز الإعالم بجامع��ة بريزيت عماد الأ�ص��فر �إن الإعالم
يف بالدنا ينتقد ال�س��لطة التنفيذية �أكرث بكثري مما يحا�س��بها،
فهو "يكتفي بربامج م�ساءلة لبع�ض الوزارات على اخلدمات
التي تقدمها ،وهي برامج �أ�ص��بحت ت�شكل حالة من التو�سط
ب�ين املواطن وامل�س���ؤول وت���ؤدي �إىل حل امل�ش��كالت ب�ش��كل

فردي ولي�س م�ؤ�س�ساتي".
و�أو�ض��ح الأ�ص��فر �أن��ه يف ظل ازدحام الف�ض��اء الفل�س��طيني
بالإذاع��ات والتلفزيون��ات املتع��ددة التوج��ه والتبعي��ة
وامللكية ،ف�إن الأداء الرقابي افتقد �إىل العمق و�أخذت تنق�صه
املتابع��ة ،ويعي��ب الأ�ص��فر عل��ى الإعالمي�ين "تكا�س��لهم":
"يريدون �أن ي�صبحوا جنوماً دون �أن يدفعوا �ضريبة هذه
النجومية كم�ش��قة بحث ومتاعب مع ال�س��لطات ،باال�ض��افة
للإكثار من ا�س��تخدام املربرات كتدين �سقف احلريات وغياب
قانون حق احل�ص��ول على املعلوم��ة" .ويف ر�أيه ،ف�إن الكثري
م��ن ال�ص��حافيني مل يالم�س��وا هذا ال�س��قف ليعرف��وا ان كان
مرتفع��ا �أم ال ،و�إن احلل الوحيد هو زيادة مهنية ال�ص��حايف
ودفعه اىل مزيد من اجلر�أة و�ستكون النتائج كلها يف �صاحله.
وينق���ض الأ�ص��فر الفكرة املتداولة ب�ش���أن غياب ال�س��لطتني
الت�ش��ريعية والق�ضائية" :ال يوجد غياب لل�سلطة الق�ضائية،
�أما غياب ال�س��لطة الت�ش��ريعية فلم يحدث فرق��اً ،كانت لدينا
�سلطة ت�شريعية �سابقا ومل تكن ال�صحافة تلعب دورا �أف�ضل
من الآن".
نقي��ب ال�ص��حافيني عبد النا�ص��ر النج��ار يقر ب�أننا مل ن�ص��ل
يف �ص��حافتنا �إىل بداي��ة الطريق االحرتايف م��ن حيث الدور:
"ال�س��طة الرابع��ة قد تراق��ب ال�س��طة التنفيذي��ة ،لكنها ال
حتا�س��بها مطلق��اً ،فنحن مل ن�ص��ل م��ن الدميقراطية لدرجة
حما�سبة ال�سلطة التنفيذية بالإعالم".
ويع��زو النج��ار ذل��ك �إىل كون جزء م��ن الإعالم الفل�س��طيني
حزبي��اً واجلزء الآخر ر�س��ميًّا ،فما تبقى من و�س��ائل الإعالم
لي�س لديها القدرة على املحا�س��بة �أو امل�س��اءلة �إال يف ق�ضايا
هام�شية" ،كيف لإعالم ال�سلطة �أن يراقب ال�سلطة؟".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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الإ�سمنت ي�صل غزة بالقطارة ..و�إعادة الإعمار حلم بعيد املنال
والء فروانة
بعد نحو �س��تة �أ�ش��هر على انته��اء العدوان الإ�س��رائيلي على قطاع
غ��زة منذ عقود ،ظهر ف�ش��ل الآلية الدولية الت��ي اتفق عليها لإدخال
اال�س��منت ومواد البناء الأخرى للقطاع ،والتي تعرف با�سم "خطة
�س�يري" ،يف �إط�لاق عملي��ة �إعم��ار حقيق��ة ،تنهي معان��اة �أكرث من
ع�ش��رة �آالف �أ�س��رة مهج��رة فقدت منازله��ا� ،إ�ض��افة �إىل نحو 100
�ألف �أ�س��رة ت�ض��ررت م�س��اكنها ،فالأ�س��منت ومواد البن��اء الأخرى
ت�صل "بالقطارة" ،وم�س��تحقوها ي�ضطرون لالنتظار �أ�سابيع ورمبا
�أ�ش��هرا ،وحني يعلن عن �أ�س��مائهم ،ف�إن �ش��راء ما ق��رر لهم من مواد
بناء ،يتم وفق �إجراءات بالغة ال�صعوبة.

عملية معقدة

يق��ول املواطن خليل �أبو حمد ،من �س��كان جنوب قط��اع غزة ،وقد
ت�ضرر منزله جزئياً ب�سبب �سقوط قذائف يف حميطه� ،إن "�إجراءات
�ش��راء اال�س��منت مذلة ومعقدة ،وتنطوي على الكثري من االنتظار
واملعاناة".
و�أك��د �أب��و حمد� ،أنه ح�ص��ل على تعوي���ض مايل من وكال��ة الغوث،
وطلب منه انتظار �إعالن ا�سمه يف ك�شوف امل�ستفيدين من اال�سمنت،
وق��د انتظر �أكرث من خم�س��ة �أ�ش��هر ،عان��ى و�أ�س��رته خاللها ويالت
الربد ،وحني وجد ا�سمه يف الك�شوف ،ذهب ل�شراء  12كي�س ا�سمنت
ه��ي كل م��ا تقرر له ،لكنه فوجئ ب�أن العملي��ة معقدة ،فبعد �أن قطع
�أكرث من  14كيلو مرتا للو�صول �إىل املوزع املعتمد ،ا�ضطر لالنتظار
يف طاب��ور طوي��ل ،ث��م قدم �ص��ورة ع��ن هويت��ه ،ووقع عل��ى �إقرار
اال�س��تالم ،وحذره القائمون على التوزيع من مغبة بيع اال�س��منت،
و�أنه قد يتعر�ض لتفتي�ش ملعرفة ما فعله بالكمية التي ا�ستلمها.
وبني �أبو حمد �أنه �شعر �أن ما ا�ستلمه �أ�سلحة حمرمة دولياً� ،أو مواد
ممنوعة ،فكل هذه ال�ضجة من �أجل  12كي�س ا�سمنت!

انتظار وي�أ�س

�أم��ا املواط��ن �إبراهيم ال�ش��اعر ،وق��د تعر�ض منزله لأ�ض��رار بالغة
جراء ق�ص��ف طريان �إ�س��رائيلي ملن��زل جماور ،ف�أ�ش��ار �إىل �أنه ومنذ
انته��اء الع��دوان ،وه��و ينتظ��ر ورود ا�س��مه يف ك�ش��وف م�س��تحقي
اال�سمنت ،ليتمكن من �إ�صالح �أ�ضرار منزله.
ولف��ت ال�ش��اعر �إىل �أنه وبعد �أن �أيق��ن ب�أن ما باتت تع��رف بـ "خطة
�س�يري" عقيم��ة ،وان ح�ص��وله عل��ى اال�س��منت قد يط��ول ،وقد ال
يح�ص��ل عل��ى كام��ل الكمي��ة الت��ي يحتاجها ،ق��رر اللجوء لل�س��وق
ال�س��وداء ،وبع��د معان��اة وبح��ث مطول ،ا�ش�ترى كي�س اال�س��منت
الواحد ب�أكرث من �أربعة �أ�ضعاف ثمنه الأ�صلي.

�إعمار بعيد املنال

ي�ؤك��د املهند�س فادي جمعة ،مدير �ش��ركة مقاوالت متوقفة عن
العم��ل منذ عدة �س��نوات� ،أن الكميات املحدودة من اال�س��منت
ومواد البناء الأخرى التي و�صلت القطاع ،ال ميكنها �أن حتدث
حركة عمرانية� ،أو �أن ت�سهم يف بدء عملية الإعمار املن�شودة.
وبني جمعة �أنه بالإ�ض��افة لقلة الكميات الواردة من اال�س��منت
الذي و�ص��ل القط��اع بعد العدوان ،ف�إنه �س��يئ النوعية ،فكثري
مبان،
من املواطنني يعتقدون بعدم �صالحيته لإن�شاء وت�شييد ٍ
وه��ذا مل يثبت حت��ى الآن هند�س��ياً ،فمعظم الفحو�ص��ات التي
�أجريت له كانت ايجابية ،و�أعطت نتائج جيدة.
و�ش��دد جمعة عل��ى �أن عملي��ة �إعمار �ش��املة ،بحاج��ة لإدخال
كمي��ات هائلة م��ن مواد البن��اء املختلفة ،وحتى ل��و اتفق على
ذلك ،و�س��محت �إ�س��رائيل به ،ف�إن معرب كرم �أبو �س��امل بطاقته
احلالية �س��يكون عاجز ًا عن تلبية ه��ذه االحتياجات ،لذلك ف�إن
الأمر معقد و�صعب.

�سوق �سوداء

و�أغ��رى ال�س��عر املرتف��ع لال�س��منت ،بع���ض املت�ض��ررين ممن
ح�صلوا على ح�صة منه ،ببيع ح�صتهم �أو جزء منها.
و�أمام �أحد مقار توزيع اال�س��منت جن��وب القطاع ،كان التجار
ومن هم بحاجة لل�سلعة املذكورة ،يت�سابقون ل�شراء اال�سمنت
من �أ�صحابه.
وو�صل ثمن الكي�س الواحد لأكرث من مائة �شيقل ،علماً ب�أن ثمنه
الأ�صلي ال يتجاوز � 27شيقال.
ويقول املواطن �أحمد عمر ،ويعمل تاجر ًا للأ�سمنت� ،إن �أ�سعاره
مرتفعة ،ب�س��بب حاجة املواطنني ،وبخا�ص��ة املت�ضررون له،
وقلة الكميات التي تعر�ض للبيع.
وب�ين �أن��ه يقف �س��اعات طويلة �أمام مق��ار التوزي��ع ،على �أمل
�ش��راء عدة �أكيا�س ،حيث يبيعها على الفور ،و�أو�ض��ح �أن �شح
اال�س��منت خلق �سوقاً �سوداء ،وهذا الأمر ت�سبب يف ثراء بع�ض
التجار ،و�أرهق مواطنني كانوا بحاجة ما�سة لل�سلعة.

�آلية وا�ضحة

وبتفا�صيل الآلية التي اعتمدت م� ً
ؤخرا� ،أكد د .يو�سف مو�سى ،مدير مكتب
وكال��ة الغوث الدولية مبدينة رفح "الأون��روا" ،التي �أخذت على عاتقها
�ص��رف م�ساعدات مالية لأكرث من � 100ألف �أ�سرة ت�ضررت منازلها جراء
الع��دوان� ،أن عملية ح�ص��ول املنتفع على اال�س��منت متر بع��دة مراحل،
ت�ضمن ح�صول ال�شخ�ص على كامل حاجته من مواد البناء.
و�أو�ض��ح �أن مهند�س�ين خمت�ص�ين ي��زورون البي��وت املت�ض��ررة،
ويقيمون حجم الأ�ض��رار ،ث��م يتم تقدير حاجة �ص��احب املنزل من
اال�س��منت واحل�صمة ومواد البناء ،وتر�سل البيانات كاملة لوزارة
الأ�ش��غال ،يف ح�ين ت�ص��رف وكال��ة الغ��وث �أم��واال تكفي لإ�ص�لاح
الأ�ضرار يف املنزل ،و�شراء مواد البناء.
وتاب��ع" :وف��ق الآلية يتم التن�س��يق م��ع اجلهات املعنية ،وين�ش��ر
�أ�س��ماء امل�ستفيدين ،ويتوجه كل �شخ�ص للح�صول على الكمية التي
ي�س��تحقها ،على �أن تتوىل "�أونروا" الحقاً متابعة الأمر ،والت�أكد من
�أن الأ�سمنت ا�ستخدم للأمر الذي �صرف من �أجله.

انف�صال رفح امل�صرية عن تو�أمتها الفل�سطينية ُ
يفطر قلوب الأقارب
محمد الجمل
مل ينجح اتفاق ال�سالم الذي وقع بني م�صر و�إ�سرائيل يف بداية
الثمانينيات من القرن املا�ضي ،يف ف�صل مدينة رفح التاريخية
�إىل مدينتني ،رغم الأ�سالك ال�ش��ائكة واجلدران املرتفعة التي
و�ض��عت بني املدينتني .وقد مرت ال�س��نون ،و�أوا�ص��ر املحبة
والت�آخي كانت قوية بني الرفحني ،ال �سيما �أن ثمة عائالت مثل
ق�شطة وال�شاعر وبرهوم ،ممتدة على جانبي احلدود.
وق��د حاف��ظ الأقرباء عل��ى م�س��تويات متقدمة م��ن العالقات
االجتماعية ،عرب التزاور و�إقامة عالقات امل�صاهرة ،متنقلني
بني الرفحني ب�ص��ورة قانونية عرب املعرب تارة� ،أو بالتهريب
من خالل الأنفاق تارة �أخرى.
غري �أن ما حدث خالل الأ�ش��هر املا�ض��ية كان مفاجئاً ،ومل يكن
يتوقع��ه �أحد ،فف�ص��ل الرفحني �أ�ص��بح �أم��ر ًا واقع��اً ،بعد �أن
قررت م�ص��ر �إزالة مدينة رفح امل�صرية عن الوجود ،وتدمري
كل منازله��ا و�أحيائه��ا ،وجتري��ف ب�س��اتينها وحقولها ،ونقل
ال�سكان عنوة �إىل مناطق متفرقة ،تبعد ع�شرات الكيلو مرتات
جنوباً.
وكانت للقرار املذكور انعكا�س��ات اجتماعية �سيئة على �سكان
الرفحني ،بعد �أن �أ�ض��حى البعد اجلغرايف �سائد ًا ولأول مرة،
و�آمال اللقاء القريب تباعدت و�أ�ضحت �شبه م�ستحيلة.

عالقات متينة

املواطن حممد ال�شاعر من �سكان مدينة رفح الفل�سطينية� ،أكد
�أنه كان يتوا�ص��ل مع �أقربائه املقيمني يف مدينة رفح امل�صرية
ب�ص��ورة م�س��تمرة ،م�س��تذكر ًا م��ا �س��ماها الف�ترة الذهبي��ة
للأنفاق ،خا�ص��ة �إب��ان حكم الرئي�س امل�ص��ري املخلوع حممد
مر�سي.
و�أكد ال�ش��اعر �أن الفرتة املذكورة ات�سمت ب�سهولة التوا�صل،
�س��واء ع�بر الهاتف �أو من خ�لال التنقل ال�س��هل بني الرفحني
ع�بر الأنفاق �أو من خ�لال املعرب ،منوهاً �إىل �أن الأقرباء كانوا
يت��زاورون ويتبادل��ون الوالئم والعزائ��م ،وك�أنهم يقيمون يف
نف�س املدينة ،وال تف�صلهم حدود دولية.
ونوه ال�ش��اعر �إىل �أن عالقات م�صاهرة �أقيمت بني العائالت يف
تلك الفرتة ،فالكثري من الفتيات ممن يحملن جن�س��ية م�صرية
تزوجن من �شبان فل�سطينيني.
و�أك��د �أن �إزالة مدينة رفح امل�ص��رية عن اخلارطة ،خلقت
م�ش��كلة كبرية ،وحدت من قدرة العائالت على التوا�صل،
مبين��اً �أن��ه حت��ى بع��د �إغ�لاق الأنف��اق ،كان��ت الهوات��ف
الفل�س��طينية النقال��ة التي يغط��ي �إر�س��الها معظم مناطق
رفح امل�ص��رية ت�س��هل االت�ص��ال والتوا�ص��ل ،لك��ن انتقال

ال�س��كان ع�ش��رات الكيلوم�ترات جنوبا ح��رم الأقرباء من
هذه امليزة �أي�ضا.

�صعوبة التوا�صل

ال�ص��حايف ع��ادل زعرب كان ت��زوج من مواطنة م�ص��رية قبل
نح��و عامني ،وكان التوا�ص��ل الهاتفي وتبادل الزي��ارات �أم ًرا
�س��ه ًال خ�لال الفرتة املا�ض��ية ،فزوجت��ه كانت تغ��ادر وتعود
للقطاع ،لزيارة �أهلها وقتما �شاءت.
وح�س��ب زعرب ،ف�إن��ه منذ قرابة العام ،ب��د�أت الأمور تتغري،
والتنقل بني �ش��طري احلدود �أ�ص��بح �أمر ًا �ص��عباً� ،سواء من
خالل املعرب� ،أو حتى عرب الأنفاق التي �أغلقت كلياً.
و�أ�ش��ار �إىل �أن ذوي زوجت��ه يقيمون حالي��اً يف مدينة العري�ش
امل�ص��رية ،التي تقع على م�س��افة ق�صرية جنوب مدينة رفح،
بيد �أن رداءة �ش��بكات االت�صال �س��واء اخللوية �أو الأر�ضية،
جتع��ل من التوا�ص��ل �أمر ًا �ص��عباً ،م��ا �أجربها عل��ى مغادرة
القط��اع لالطمئنان على والده��ا املري�ض يف �آخر مرة فتح فيها
املعرب قبل نحو �شهرين.
ونوه �إىل �أنها علقت هناك ،فال هي قادرة على العودة �إىل قطاع
غ��زة ،وال هو ق��ادر على الو�ص��ول له��ا ،وتدم�ير مدينة رفح
امل�ص��رية ،وت�شتيت �سكانها ،ي�ص��عب الأمور ،وي�شعره ببعد
زوجته �أكرث.

ولف��ت زع��رب �إىل �أن م��ا ح��دث م�ؤخ��ر ًا ،مل ي�س��هم يف ف�ص��ل
التو�أمت�ين رفح ،ب��ل باعد ب�ين الأقرباء والأ�ص��دقاء ،وجعل
التوا�صل �أمرا بالغ الأهمية.
وكان ع�ش��رات املواطنني امل�ص��ريني من �أ�ص��ول فل�س��طينية،
خا�ص��ة من عائلة برهوم ،غادروا مناطق �س��كناهم الأ�ص��لية
طوع��اً خالل فرتة فتح الأنفاق ،وقرروا الإقامة يف مدينة رفح
الفل�سطينية ،و�أن�ش���أوا حيا جديدا يف مدينة رفح ،يطلق عليه
حمليا ا�سم "براهمة م�صر".

�آثار نف�سية �سيئة

�أم��ا ال�ش��اب ه�ش��ام عزم��ي ،م��ن �س��كان جن��وب مدين��ة رفح
الفل�س��طينية ،ف�أك��د �أن ه��دم املن��ازل يف ال�ش��طر الآخ��ر م��ن
احلدود ،وتهجري النا�س� ،أثر نف�س��ياً على �سكان �أحياء جنوب
مدينة رفح.
و�أك��د عزم��ي �أن��ه اعت��اد النظ��ر �إىل مدينة رفح امل�ص��رية
وخا�ص��ة ح��ي الرباهم��ة ،فيج��ده يع��ج باحلي��اة� ،إال �أن
احل��ال تغ�ير ،فاحل��ي املذكور وغ�يره من الأحي��اء دمر،
و�أ�ض��حى �أر�ض��ا جرداء قاحلة ،ال �ش��جر فيه��ا وال حجر،
كما �أن �إطالق النار والتفجريات املدوية التي ت�س��مع على
مدار ال�س��اعة ،جعل��ت املواطنني يعي�ش��ون �أجواء حرب
وقلق دائمني.

08

«الحال»  -العدد  - 116السنة العاشرة

«احلال »  -الأربعاء 2015/3/11م املوافق  20جمادى الأوىل  1436هـ

لو جاء داع�ش �إىل فل�سطني وارتكب نف�س املذابح ..ماذا �سنفعل؟
فنتينا شولي  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�ص�لاح الدي��ن الط��وري  -طال��ب
�إدارة اعمال– جامعة بريزيت

مرمي داغر  -خريجة لغة �إجنليزية
من جامعة بريزيت
هناك الكثري ممن �سين�ضمون �إىل داع�ش ،خا�صة �أولئك الذين يدعمون فكرة قتل غري امل�سلمني ،وهناك الكثري
من �أ�صحاب الفكر الداع�شي املتع�صب يف فل�سطني� ،أما بالن�سبة لنا وما �سنفعله ،فال �أعتقد �أننا �سنفعل �شيئاً،
فنحن حتت االحتالل منذ  67عاماً تقريباً ومل نفعل �شيئاً� ،إذ �إن حالنا �سيغدو من �سيئ �إىل �أ�سو�أ.
�أما بالن�س��بة يل ك�ش��خ�ص ،ف�أعتقد �أنني �س���أبذل ق�ص��ارى جهدي لأكون نا�ش��طة حقوقية من �أجل حقوق
الن�ساء امل�ضطهدات ،لتحرير �أي امر�أة يتم اختطافها بحجة �أنها غري م�سلمة كما يحدث مع الأيزيديات،
وتوعية ال�شباب والأطفال ب�أهمية الإن�سانية و�أ ّنها جزء ال يتجز�أ من الدين.

�أعتقد �أن الإجابة تكمن فيما �سنفعله كم�سلمني ،ففل�سطني لها ظروفها اخلا�صة التي ال ت�شبه �أي دولة عربية ظهرت فيها
داع�ش ،ففل�س��طني تر�ض��خ الحتالل قائم على �سلب �أر�ضه ومقومات حياته وكذلك مقومات ت�شكيل فكر كداع�ش .كما �أنه
ال ميكن �إنهاء اجلدل حول داع�ش ،بحكم البعد يف املكان واختالف الفكر واملنهج.
وجرائم داع�ش ّ
املغطاة بغطاء الإ�س�لام كفيلة بو�ض��عه يف حمل الطاغية ،فهم يرفعون راية التوحيد ويتبنون الدين دون تطبيق �أ�س��مى ما دعا �إليه
وهو الإن�سانية ،وهذا لي�س اجتهادي بل ما ورد يف القر�آن وال�سنة.
وعلينا كم�س��لمني �أن نحاول �إ�ص�لاحهم و�إعادتهم �إىل الطريق ال�صحيح درء ًا للفنت وامل�صائب ،كما ورد يف �آيات و�أحاديث كثرية فقد قال
تعاىل يف �سورة احلجرات (وَ �إِنْ َطا ِئ َف َت ِان مِ نَ المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�صل ُِحوا َب ْي َن ُه َماَ ،ف�إِنْ ب ََغتْ �إِ ْحدَاهُ َما عَ َلى الأُ ْخ َرى َف َقا ِت ُلوا ا َّلتِي َتبْغِ ي َحتَّى
َتفِي َء �إِلىَ �أَ ْم ِر اللهَّ َِ ،ف�إِنْ َفاءَتْ َف�أَ ْ�ص��ل ُِحوا َب ْي َن ُه َما ِبا ْلعَ دْلِ وَ �أَ ْق ِ�س ُ
��طوا �إِنَّ اللهَّ َ يُحِ ُّب المْ ُ ْق ِ�س��طِ نيَ) ،ولكن يف حال مل ن�س��تطع �إ�ص�لاحهم ،فعلينا
منعهم ب�شتى الطرق حتى يظهر احلق.

غادة �سمري
طالبة علم نف�س– جامعة بريزيت

ح�س��ن حمامي��د  -طال��ب هند�س��ة
مدنية– جامعة بريزيت
ال �أعتق��د �أن داع���ش �س��يظهر يف فل�س��طني ،ولكن يف حال ا�س��تفحل فكره ،ف���إن هناك الكث�ير من النا�س
الذين �سين�ض��مون لهم ،حلاجتهم �إىل تفريغ ال�ض��غط داخلهم ،ويف ذات الوقت ،هناك حركة معار�ض��ة
كبرية �ستن�ش���أ ،ما �س��ي�ؤدي �إىل ارتكاب مذابح داخلية� .أما بالن�سبة يل ك�شخ�ص ،ف�س�أكون �ضدهم ،لأن
االن�ضمام لهم يتعار�ض مع ديني.

ال �أح��ب التفك�ير يف هذا املو�ض��وع� ،إذ �إنّ هناك خوفا من مدعي متثيل الإ�س�لام ،وم��ا يفعله داع�ش م�ؤمل،
فالإ�سالم يدعو �إىل احرتام الديانات ومل يدع �إىل قتل الب�شر.
ويف حال ارتكب داع�ش املذابح ،ف�س���أنهار ،ورمبا �أفعل �أيّ �ش��يء تتاح يل فر�ص��ة فعله ،ولكن يف حال جاء
داع�ش ليكون �ضد االحتالل ،فلن �أتوانى عن االن�ضمام لداع�ش ،ف�أنا �أكره االحتالل �أو �أي �شيء ي�ضر ب�أبناء بلدي.

رامي امل�صري
طالب فيزياء– جامعة بريزيت

خال��د ع��واد  -طال��ب هند�س��ة
مدنية– جامعة بريزيت
نظ��ر ًا لأين ال �أعل��م م��اذا يعن��ي "داع�ش" ،وال �أعل��م من هم داع���ش ،ب�س��بب "الربوباغن��دا" الإعالمية
الوا�ضحة جد ًا يف كل �شيء يتع ّلق بداع�ش ،ابتدا ًء من اال�سم حتى الفعل ،ف�أنا ال �أ�ستطيع احلكم حالياً،
ولكن يف حال و�صلت املذابح التي ن�سمع بها ،فال يوجد �أي �إن�سان يقبل بهذا ال�شيء مهما كانت ديانته.
وبالن�سبة يل ك�شخ�ص ،رمبا الأجدر �أن �أفكر يف مقاومة االحتالل قبل التفكري فيما �س�أفعله يف حال قدوم
داع�ش.

"رمبا �أغلق التلفاز وكل �أدوات االت�صال و�أطفئ الأنوار و�أتوقف عن النزول �إىل ال�شارع حتى ال ي�شعروا
بوجودي� ،أو �أر�ضخ ل�شريعة الغاب و�أن�ضم لهم لأ�ضمن البقاء على قيد احلياة" .عفوا� ،أنا �أمزح.
يف احلقيقة ،ال �أدري �إذا كانت داع�ش �أ�ش��د بط�ش��ا من املحتل �أم ال� ،أو �أ ّنها �ستبا�شر بذبح امل�ستعمرين �أم
ال ،ولكن ما �أعرفه هو �أننا كب�ش��ر مررنا بالكثري يف ظل خ�ض��وعنا ل�شريعة الغاب ،ما يعني �أنني لن �أن�ضم
لهم ،فقد خرجنا من الغاب قبل قليل� .أما �إذا كنت �س�أقاتل �ضدهم ،فهذا يعتمد على :مع من �س�أقاتل.

عمر كتانة  -طالب لغة �إجنليزية
جامعة بريزيت

خالد من�صور
رام اهلل
�إذا جاء داع�ش ،ف�س���أكون يف ال�ص��فوف الأوىل ملقاومتها ،ف�أنا لن �أنتظر قدومهم �إىل مدينتي لأرى �أمي و�أختي
�س��بايا له��م� .أنا �أف�ض��ل املوت مع من �أحب ال املوت قه��ر ًا ،كنت �أفكر يف الهرب ولك ّني ال �أري��د �أن �أكون الجئاً
مرتني.

ل��و ظهرت الدولة الإ�س�لامية يف فل�س��طني ،ف�س���أكون �أول من يخرج بح ًث��ا عنها وعن مقاتليه��ا ،ف�إذا ثبت
�ص��حة ما يورده الإعالم لنا عن جرائمها ،ف�س���أكون من ال�ش��هداء يف احلرب عليها .و�إذا ظهر �أ ّنها ال ت�شبه
�ش��يئاً مما ن�س��معه من الأخبار ،ف�س�أ�ص��بح من مقاتليها ،ويف كلتا احلالتني� ،أكون ذهبت يف �س��بيل احلق
والدين القومي.

خملفات االحتالل ..قاتلة حتى وهي تالفة!
أحمد شلش
برباءة الأطفال ،وف�ضولهم ،عبث الطفل عماد نعيم ( 13عامًا)
ب�شيء يف الأر�ض ،فانفجر وبرتت �أطراف �أ�صابعه.
وكان الطفل نعيم ،من بلدة �س��لواد مبحافظة رام اهلل والبرية،
يجم��ع فوارغ الر�ص��ا�ص احل��ي والقنابل الغازية وال�ص��وتية
التي مل ينفجر بع�ض��ها ،حيث ت�ش��هد البل��دة ،على غرار بع�ض
البلدات الفل�سطينية ،مواجهات كل �أ�سبوع ،عقب م�سريات �ضد
م�صادرة الأرا�ضي وبناء جدار ال�ضم والتو�سع العن�صري.
وقب��ل عام� ،أ�ص��يب الطفل �أكرم غ�س��ان �ص��الح بن��ي منة (14
عامً��ا) من بل��دة عقربا جن��وب �ش��رق مدينة نابل���س ،بجروح
خطرة ،ج ّراء انفجار ج�سم م�شبوه من خملفات االحتالل.
وق��د كان الطف��ل �أك��رم يجم��ع احلدي��د واخل��ردة يف املنطق��ة
ال�شرقية من البلدة ،عندما انفجر بني يديه اجل�سم امل�شبوه.
عم��اد و�أكرم حالتان من بني ع�ش��رات الأطف��ال الذين يجمعون
خملف��ات االحت�لال لبيعها ،لكن ذلك يت�س��بب ب�أذى لبع�ض��هم،
ح�سب ما تقول روز حامد مديرة مركز العا�صور للرتاث ،الذي
يهت��م بجمع هذه املخلفات لعر�ض��ها يف معار�ض تهدف لف�ض��ح
�سيا�سة االحتالل.
وت�ض��يف حامد لـ "احلال" �أن "الأطفال يخرجون �ص��باح يوم
ال�س��بت -املواجه��ات تندلع اجلمعة -من ال�س��اعة ال�ساد�س��ة
�ص��باحً ا جلم��ع ف��وارغ الر�ص��ا�ص وقناب��ل ال�ص��وت والغاز،
الت��ي مل ينفجر بع�ض��ها ،ويبيعونها لتجار اخل��ردة من البلدة
وخارجها".
وتطال��ب حام��د اجله��ات امل�س���ؤولة يف البل��دة وال�ش��رطة
الفل�س��طينية بالعم��ل للحد من هذه الظاهرة ،م�ش�يرة �إىل �أن ما

يقوم به الأطفال يتم ،يف معظم الأحيان ،بعلم الأهايل.
ويف الوق��ت ال��ذي نفت في��ه بع�ض الأمه��ات معرفتهن مبا يقوم
به �أطفالهن ،ت�س��عى بلدية �س��لواد لتطويق هذه احلوادث التي
قالت �إنها فردية وال ترتقي مل�ستوى الظاهرة.
و�أك��دت البلدي��ة يف بي��ان له��ا �أنه��ا تدر�س طرق احل��د من هذه
الت�ص��رفات ،لكنه��ا حمل��ت الأه��ايل امل�س���ؤولية عن ت�ص��رفات
�أبنائهم ،وطالبتهم مبراقبتهم ومنعهم عن هذه الأفعال.
جم��ع تل��ك املخلفات ال ينف��رد به �أطفال �س��لواد فق��ط ،فبلعني
ونعل�ين واملع�ص��رة وكف��ر ق��دوم والنب��ي �ص��الح وغريها من
الق��رى التي ت�ش��هد مواجهات كل ي��وم جمعة ،يخ��رج �أطفالها
عقب املواجه��ات جلمع فوارغ القنابل الغازية امل�ص��نوعة من
مادة "الأملنيوم" لبيعها.
ويقول عبد اهلل �أبو رحمة من اللجنة ال�ش��عبية ملقاومة اجلدار
يف بلع�ين غ��رب رام اهلل� ،إن الن�ش��طاء ينظم��ون كل فرتة حملة
تطوعي��ة جلم��ع "املخلف��ات ال�ض��ارة" ،م�ض��يفا �أن "اللجن��ة
ال�ش��عبية تنظم حمالت دورية لتوعي��ة الأهايل حول خماطر ما
يرتكه اجلنود عمدًا �أو ي�س��قط منهم خالل املواجهات ومالحقة
ال�شبان".
وبني �أبو رحمة لـ "احلال"� ،أن بع�ض الأطفال وال�ش��بان الذين
يجمعون خملفات االحتالل ي�سلمون بع�ض القنابل والر�صا�ص
غري امل�س��تخدم للجهات املخت�صة يف القرية ،التي تتحفظ عليه
ال�س��تخدامه يف معار�ض فنية �أو ت�سلمه للجهات املخت�صة ،لكن
بع�ضهم الآخر يخفي بع�ض القنابل غري املنفجرة ويبيعها.
ومل تقع يف بلعني �أي �إ�صابات نتيجة انفجار قنابل �أو ر�صا�ص،

خملفات حربية يف �أحد املعار�ض التي توثق العتداءات االحتالل.

كم��ا ق��ال �أب��و رحم��ة ،لكن��ه �أك��د �أن البل��دات الأخرى �ش��هدت
�إ�صابات كثرية ،بع�ضها نتج عنه برت �أطراف.
من جانبها� ،أكدت ال�ش��رطة الفل�سطينية �أنها ال ت�ستطيع القيام
بن�ش��اط عل��ى الأر�ض ملنع تلك احلوادث ،ال �س��يما �أن احلديث
ي��دور عن �أطف��ال ،لكنه��ا �أ�ش��ارت على ل�س��ان مدي��ر العالقات
العامة والإعالم يف �ش��رطة رام اهلل والبرية عاهد ح�س��اين� ،إىل
خ�صو�ص��ا
�إمكانية عقد حما�ض��رات توعوية للأهايل والأطفال،
ً
طلبة املدار�س ،للحديث عن خماطر تلك املخلفات.
فنيًّا ،ت�س��عى �إدارة هند�سة املتفجرات لتحقيق هدف امل�ؤ�س�سة
املتمث��ل يف توفري الأمن و�ش��روط ال�س�لامة العام��ة ،من خالل

حتقيق الهدف الإ�سرتاتيجي لإدارة الهند�سة الذي �أن�شئت من
�أجل��ه ،بجعل فل�س��طني خالية من خملفات احل��روب والذخائر
الع�سكرية وحقول الألغام.
وت�س��عى الإدارة ،كما ن�ش��ر على موقع ال�ش��رطة الفل�س��طينية،
واع خلطورة الأج�سام امل�شبوهة وخملفات
خللق مواطن �صالح ٍ
االحتالل ب�شكل عام ،وخلق بيئة جمتمعية قابلة للتطور.
ورغ��م م��ا يب��ذل م��ن جه��ود ملحا�ص��رة وتطوي��ق مث��ل ه��ذه
ال�س��لوكيات� ،إال �أن املزيد من ال�ض��حايا االطفال قد ي�س��قطون
طاملا ظلت فل�س��طني و�أطفالها رهائن لدى االحتالل الذي ين�شر
املوت والرعب يف كل �ساعة ويف كل يوم.
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متى �سينتهي زمن "الن�سخ والل�صق"؟
عبد الباسط خلف
تفع��ل �ض��غطتان ب�س��يطتان عل��ى لوح��ة مفاتي��ح حوا�س��يبنا
الأفاعي��ل ،في�ش��وه �أم��ر "الن�س��خ" وج��اره "الل�ص��ق" وج��ه
�إعالمنا ،وبخا�ص��ة املطبوع والإلكرتوين منه ،فتبدو الق�ص�ص
ال�ص��حافية والتقارير والأخبار العاجلة والبطيئة مكررة ،وال
تفتح �شهية القراء .واملذهل �أن بع�ض "ال ُن ّ�ساخ" و"ال ُل ّ�صاق" ال
ُيطالعون ما يختارون ،فيكررون الأخطاء اللغوية والتحريرية
ذاته��ا ،ويحافظ��ون ب�أمان��ة عل��ى عالم��ات الرتقي��م كم��ا ه��ي،
وال ُيبال��ون بالنح��و �أو ال�ص��رف ،ويغفل��ون ع��ن التاريخ غري
ال�صحيح ،وغريها.
تتبع "احلال" هذا ال�ش���أن الذي يو�ش��ك �أن ي�ص��يب "�ص��احبة
اجلاللة" يف مقتل ،وت�س���أل وتر�ص��د تعليقات و�آراء لإعالميني
يف بالطها.

بطاقة �صفراء

تق��ول ال�ص��حافية مي�س��اء ب�ش��ارات" :عانيت ا�س��تخدام الن�س��خ
والل�صق جتاه ن�صو�صي ،ف�أحد الزمالء كان ي�ستعمل هذه التقنية
ليعيد ترتيب فقرات ما �أن�ش��ر ،ثم ين�س��بها لنف�س��ه .وقد توا�صلت
معه ،ووعد بعدم تكرار فعلته ،ون�ص��حته �أال ي�س��رق جهد غريه،
و�أن يطلب طريقة للو�صول �إىل �أ�صحاب الق�ص�ص التي �أكتبها".
وتقرتح ب�شارات �أن يبد�أ عالج هذه الظاهرة بخطوات �صغرية،
تبد�أ باالت�ص��ال بال�سارق ،و ُتوجه له "بطاقة �صفراء" ،و�إذا ما
ع��اد وكرر فعلته ،نلج�أ �إىل ك�ش��ف ا�س��مه وتفا�ص��يل فعلته ،ثم
ن�شتكي عليه لنقابة ال�صحافيني ومل�ؤ�س�سته الإعالمية.

�إبداع غائب

وي��رى من��ذر زه��ران املرا�س��ل الريا�ض��ي ل�ص��حيفة احلي��اة
اجلدي��دة �أن ظاه��رة الن�س��خ والل�ص��ق م�ؤرق��ة يف �ص��حافتنا
لأنه��ا قاتل��ة للإبداع ،ول��روح ال�ص��حافة .وهي ال ت�ض��يف وال
تفيد ب�ش��يء ،خ�صو�ص��ا مع �س��وء ا�س��تخدامها ،وفيها �ض��رب
للقيم الأخالقية وال�ص��حافية ،ومن الواجب تفعيل املحاكمات
الأدبية لكل من ت�سول له نف�سه هذه ال�سرقة.
وي�ض��يف�" :ش��اهدت خالل جتربتي العديد م��ن هذه احلاالت،
وقب��ل ف�ترة اكت�ش��فت �أن �أح��د حمرري ال�ص��حف �س��رق مادة
ثان ،وو�ض��ع ا�س��مه عليه��ا ،يف �إغفال لق��درة القارئ
من موقع ٍ
على ك�ش��فه ،وللأ�س��ف مرت هذه الفعلة دون حما�س��بة من قبل
اجلهات امل�س�ؤولة على جرميته".
ويعتق��د حمم��د قبالن ،ال��ذي عم��ل يف ال�ص��حافة قبل انت�ش��ار
الن�س��خ والل�ص��ق ،ثم غادرها� ،أن عدم ن�س��ب املادة ل�ص��احبها
م�س���ألة م�ؤذية جدا لل�ص��حايف ،كحال �س��رقة الأبحاث العلمية،
وترتك �أثرا �سي ًئا نف�سيًّا ومعنويًّا.
يق��ول" :ال ي�ض�ير م��ن يق���ص ويل�ص��ق �أن ين�س��ب الأم��ور
لأ�ص��حابها ،وال يقل��ل ه��ذا من �أهمي��ة نقل اخل�بر .واقرتح �أن
يت��م اعتماد نظ��ام  PDFللحد من الظاهرة ،و�إطالق �ص��فحة
حتارب ال�سرقات ب�إعادة ن�شرها مع الن�ص الأ�صلي".

�إعالم مت�شابه

يق��ول ال�ص��حايف املخت���ص يف الإع�لام االجتماع��ي حمم��ود
حريب��ات� ،إن هذه الظاهرة مرتبطة بغياب م�ؤ�س�س��ات �إعالمية
حترتم املحتوى ،وتبتعد عن مر�ضي "الاليك" و "ال�شري" ،عرب
تفعي��ل دور نقابة ال�ص��حافيني يف املحافظ��ة على حقوق الطبع
والن�شر واحلقوق العامة للإعالميني.
يتاب��ع" :الأم��ر يحتاج �إىل قوة ردع ،كح��ال التجربة اللبنانية،
التي ترفع الغطاء عن ال�ص��حافيني الذين ال يحرتمون �أنف�سهم،
وتن�ش��ر تفا�صيل ن�س��خهم ول�ص��قهم ،لكن هذا �صعب احلدوث
عندنا".
ووف��ق حربيات ،ف�إنك �إن قر�أت �ص��حيفة واح��دة ،فلن حتتاج
لق��راءة البقي��ة ،لأن معظ��م اجلرائد تن�س��خ وتل�ص��ق ،وت ُبقي
املحت��وى ً
فارغ��ا .كم��ا �أن الإ�ش��كالية تب��دو �أك�بر يف الإع�لام
الإلكرتوين ،فمعظم حمتواه "م�س��روق" من املواقع الأخرى �أو
من �شبكات اجلريان.
وي�ضيف" :نحتاج �إىل البحث عن حمتوى متنوع يف كل جوانب
حياتن��ا ،وهي ق�ص���ص ومو�ض��وعات غزي��رة ،ويتحت��م علينا
االبتعاد عن "الكوبي" و"البي�س��ت" ،ووقتها �سنحظى بجمهور
عري�ض".

الت�شهري هو احلل

يقول نائب رئي���س حترير "احلياة اجلديدة" ب�ش��ار برماوي:
"عن��د ق��راءة املواق��ع الإلكرتوني��ة ،ترى العج��ب العجاب،
لدرج��ة غياب ال�س��بق ال�ص��حايف .والغريب �أن بع���ض املواقع
الإلكرتوني��ة ،ن�س��خت حتقيق��ات �ص��حيفتنا ،ومل ت�ش��ر �إىل
م�صدرها".
وي�ؤي��د برماوي الت�ش��هري بال�س��ارقني ،الذين ال ينح�ص��رون يف
م�س��تخدمي "الن�س��خ" و"الل�ص��ق" ،بل هن��اك �س��ارقو الأفكار
�أي�ضا ،حني تن�شر.
ويق��ول" :نفك��ر يف حماي��ة ما نعر�ض��ه من م�ض��مون يف موقعنا
الإلك�تروين اجلدي��د ،بحي��ث يكون غري قابل للن�س��خ والل�ص��ق
الإلكرتوين".
وي�ؤيد برماوي الت�ش��هري بال�س��ارقني ،لأن ال�س��كوت عليهم زاد
من حجم �أفعالهم .والغريب �أن الن�سخ والل�صق يكون يف تكرار
الأخطاء ذاتها ،وهذا دليل على �أنهم ال يطالعون ما ي�سرقون.

ن�سخ ال�صور � ً
أي�ضا!

ويرى امل�ص��ور يف وكالة "وفا" بالل بانا �أن اخللل يف القوانني،
التي ال تعاقب من ين�س��خ ويل�ص��ق ،زاد من عدد ه�ؤالء ،الذين
ي�سرق بع�ضهم الن�ص والعنوان وال�صورة �أي�ضا.
ويق��ول" :احلل �س��هل ،وهو ف�ض��ح من يقدم عل��ى فعل من هذا
القبيل ،مهما عال ا�سمه �أو من�صبه �أو و�سيلته".
وت��رى ال�ص��حافية عزيزة ظاهر� ،أنه رغم جترمي �س��رقة املواد
ال�ص��حافية بالن�س��خ والل�ص��ق وغريها ،يف القوانني ومواثيق

ال�ش��رف ال�ص��حايف يف دول الع��امل� ،إال �أن ذل��ك مل يحد من هذه
اجلرائ��م .ويف فل�س��طني ،يع��اين ال�ص��حافيون كث�يرًا م��ن هذه
الظاهرة امل�س��يئة �إىل املهنة ،التي تعترب الأمانة الأخالقية �أهم
�شروطها.
وت�ض��يف" :تق��ع على عات��ق النقاب��ة م�س���ؤولية احلفاظ على
احلق��وق الفكري��ة لل�ص��حافيني ،واحلماي��ة م��ن �أي��ة قر�ص��نة
�ص��حافية تطال �أعمالهم بالن�س��خ والل�ص��ق ،وو�ضع حد للذين
ي�شوهون �شرف املهنة ،وحما�سبتهم ،لأن القر�صنة ال�صحافية
�شكل من �أ�شكال الف�ساد ،الذي ينخر يف اجل�سم ال�صحايف.
وتتابع ظاهر" :على النقابة تنظم القوانني واللوائح اخلا�ص��ة
بال�ص��حافة ،الت��ي م��ن �ش���أنها حما�س��بة من ين�س��خ ويل�ص��ق
وي�س��رق ،وعليها �إقام��ة دورات وحلقات نقا�ش عن القر�ص��نة
ال�صحافية ،وكيفية معاجلتها ،و�سبل احلد منها".

ر�أي النقابة

ويعق��ب نائ��ب نقيب ال�ص��حافيني نا�ص��ر �أبو بكر عل��ى ظاهرة
الن�س��خ والل�ص��ق بالقول �إنها خط�يرة على م��ن ينفذها ،وهي
�س��رقه للجه��د والفكر واملهني��ة ،وتدلل على انع��دام مهنية من

يفعلها؛ لأن من ﻻ يكتب وال ي�س��تعمل مهاراته املهنية لن يكون
�صحافياً ،ويعتدي على حقوق امللكية الفكرية لغريه.
وق��ال" :وردت النقاب��ة �ش��كاوى عدي��دة به��ذا اخل�ص��و�ص،
واكت�ش��فنا خ�لال حله��ا حاجتنا �إىل قان��ون مين��ع ويعاقب من
ي�س��رق ويزور وين�س��خ ،ونرى وجوب �أن تكون حقوق امللكية
الفكرية موجودة يف قانون".
ويتاب��ع �أبو بك��ر" :لدينا جلن��ة لأخالقيات املهن��ةُ ،تعد �أنظمة
�أخالقي��ات الإع�لام .و�أرى �أن �أي �ص��حايف يريد االن�ض��مام �إىل
النقاب��ة علي��ه اﻻلتزام ب�أخالقيات مهنته .ونبحث منح �ش��هادة
مزاولة املهنة لل�صحافيني ،وهذا كله ميكن �أن يحد منها".
وح�س��ب �أب��و بك��ر ،ف���إن النقاب��ة تعاملت م��ع عدة ق�ض��ايا من
�ص��حافيني �ضد �صحافيني ،ومتت معاجلتها يف جلنة �أخالقيات
املهن��ة ،وثبت وجود عمليات ن�س��خ ول�ص��ق لتقاري��ر و�أخبار،
لكنها ،و�إن كانت حمدودة ،فهي ظاهره موجودة.
ويختم حديثه" :قد يكون االنت�ش��ار الهائ��ل للإعالم الإلكرتوين
واالجتماعي دون �ض��وابط ال�س��بب الرئي�س للن�سخ والل�صق،
وهذا يحتاج �إىل قانون للإعالم الإلكرتوين ،و�شروط للرتخي�ص
من قبل وزارة الإعالم ،لوقفه".

فو�ضى الأثري الفل�سطيني
عبد المنعم شلبي
من ي�س��تمع �إىل الإذاع��ات املحلية عرب موج��ات "�أف �أم"
الت��ي يتجاوز عددها حتى الآن الثمانني �إذاعة يف خمتلف
املحافظات بح�سب �إح�صائيات ر�سمية ،ف�إنه يجد العجب
العج��اب فيم��ا يتعل��ق ب���أداء املذيعني� ،س��واء من حيث
ُ
ال�ص��وت (خم��ارج احل��روف)� ،أو الت�أت�أة يف ال��كالم� ،أو
مواقع الوقف والو�صل� ،أو من حيث النحو والتزام احلد
الأدن��ى م��ن قواعده ،وكذل��ك الثقافة العام��ة ،ناهيك عن
حماولة ّيل الل�س��ان ملحاكاة لهجات عربية �أُخرى وخا�صة
اللهج��ة اللبناني��ة (ال �س��يما عن��د املذيع��ات) .وال بد من
الق��ول �إن م��ا �س��تقر�أونه ال ين�س��حب عل��ى كل �إذاعاتنا،
و�إمن��ا عل��ى الكثري منها ،م��ع اعتبار التف��اوت بني �إذاعة
و�أُخرى.
فرمب��ا ت�س��تمع �إىل خ�بر ال تتع��دى كلماتُ��ه ال�س��طرين �أو

الثالث��ة لتج��د في��ه خم�س�� َة �أخط��اء نحوي��ة �أو لفظي��ة �أو
�أك�ثر� .أن��ا ال �أطالب بالو�ص��ول اىل (�ص��فر �أخط��اء) ،فهذا
�أمر دونه خرط ال َقتاد ،فما دام العن�ص�� ُر الب�شري حا�ضر ًا،
ف���إن اخلط�أ وارد ،حتى يف كربيات امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية،
ولكن �أن تبقى هذه الأخطاء يف �أدنى حدودها الدنيا ،فرمبا
ُيغفر ملذيع �أن ي�صرف ما ح ُقه املنع من ال�صرف (يف بع�ض
احلاالت) .ولكن من ي�ستطيع �أن يغف َر له �أن يرفع من�صوباً
�أو ين�ص��ب جمرور ًا؟ لأن خط�أ كهذا ي�ش��عر به �ص��اح ُبه –
ف�ضال عن �س��امعه  -حتى لو مل يتلق در�ساً نحوياً واحد ًا.
ثم �إن امل�س��تمع رمبا غ�ض ب�ص��ره عن خط�أ واحد يف موجز
�أو ن�ش��رة ق�ص�يرة� ،أما �أال ت�سلم جمل ٌة من �أول الن�شرة اىل
�آخره��ا من خط�أ �س��افر ،فهذا اعتداء على لغتنا وا�س��تهتار
ب�أ�صحابها.

�إب��ان املنخف���ض الأخ�ير ،ا�س��تمعتُ اىل مذيع��ة يف �إح��دى
الإذاع��ات وه��ي ت�س��رد �أ�س��ماء الق��رى الت��ي �ست�ص��ل اليها
الثل��وج( ،وكلها يف منطق��ة رام اهلل) ،ومن جمموع  15قرية
تقريب��اً� ،أخط���أت يف لفظ م��ا ال يقل عن  4ق��رى ،فجعلت من
(الط ّيب��ة) بت�ش��ديد الي��اء الطيب��ة بالي��اء املم��دودة ،وم��ن
(املزرع��ة القبلي��ة) بت�س��كني الب��اء اىل الق َبلية بفتحه��ا� .أما
يف �أ�س��ماء املناط��ق الأُخ��رى عربي��اً ودولي��اً او يف �أ�س��ماء
ال�شخ�ص��يات مثل ر�ؤ�س��اء الدول �أو ال�سا�س��ة مب�س��توياتهم
املختلفة فح ّدث وال حرج� .إذن ،ال بد من �إملام املذيع ب�ش��يء
م��ن الثقافة العام��ة وبع�ض من املعرفة ،عل��ى الأقل تقدير ًا
ملن "�ألقى ال�سمع وهو �شهيد".
يف �إحدى املحطات� ،أ�ستمع �أحياناً اىل مذيعة حتاول جاهد ًة،
ولك��ن دون ج��دوى ،تقلي�� َد طريق��ة املذيع��ات اللبنانيات يف
نربة ال�ص��وت ،فت�شعر �أن �شيئاً قد علق يف حنجرتها �أو �أنها
قد �أزالت اللوزتني لت ّوها ،او �أنهم قدموا لها ما �س��تقر�أه على

َ
م�ضغها لآخر "لقمة" من طعامها.
عجل ،فلم تُكمل
وم��ا قلتُ��ه عن �إذاع��ات ال��ـ (�أف �أم) ،ينطبق عل��ى كثري من
تع��ج بالأخطاء
املواق��ع الإخباري��ة ووكاالت الأنباء ،التي ُّ
املطبعية والنحوية والإمالئية ،الأمر الذي ي�س��تدعي وقف ًة
ج��ادة م��ن �أ�ص��حاب االهتمام لدرا�س��ة الظاه��رة وحماولة
عالجها.
�أت�س��اءل ،م��ا ه��ي املعاي�ير التي يت��م اختي��ار املذي��ع على
�أ�سا�س��ها؟ وما هي ال�شروط التي ت�ش�ترطها الإذاعة؟ �ألي�س
م��ن بدهي��ات تعي�ين ه���ؤالء �أن يكونوا �أ�ص��حاب �ش��هادات
وخ�برات يف هذا املج��ال؟ � َأولي�س من ال�ض��روري �إخ�ض��اع
ه���ؤالء ل��دورات تدريبي��ة مكثف��ة ومتوا�ص��لة ليكونوا على
م�س��توى ي�ؤهله��م للعمل كمذيعني؟ �أي��ن دو ُر وزارة الإعالم
يف الرقاب��ة عل��ى جودة ه��ذه االذاعات وو�ض��ع ال�ض��وابط
ال�ض��رورية وال�ص��ارمة للخروج من هذه الفو�ضى يف �أثرينا
الفل�سطيني؟
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�أ�سرار �سمرين 22 :عامًا يف ال�سجن� ..سنة ثانية �صحافة
جوليانا جغمة ٭
مل يك��ن يعل��م �أن املواجه��ات التي اعتاد �أ�س��رار �س��مرين و�ص��ديقه جم��ال الرحمي
خو�ض��ها يف �سنته الأوىل لدخوله اجلامعة� ،ست�ش��كل املنعطف الأكرب يف حياته؛ ففي
الأول من �ش��هر كانون الثاين من عام  1989ويف عز االنتفا�ض��ة الأوىل ،تو�شح �أ�سرار
كوفيت��ه وتقا�س��م احلجارة مع �ص��ديقه جم��ال الرحم��ي ،وراحا ير�ش��قان دوريات
االحت�لال باحلج��ارة على خطوط التما���س مع االحتالل يف مدين��ة البرية ،ومل تكن
تل��ك "الطلعة" امل��رة االوىل لهما ،لكنها كانت فا�ص��لة وم�ؤملة ،وبع��د حلظات قليلة،
م�س�ترخ على اجلهة املقابلة ،يطلق ر�صا�ص��تني ا�س��تقرت االوىل يف عنق
�إذ بقنا�ص
ٍ
الرحم��ي وتبعته��ا ر�صا�ص��ه �أخ��رى مل تخطئ ج�س��د الرحمي لت�ؤكد امل��وت مرتني،
وت�سمر �أ�سرار بجانب رفيقه ،وك�أن الر�صا�صة ا�ستقرت بج�سده ،وك�أن روح الرحمي
حلقت و�سلمته �شعلت املقاومة.

ندفعهم الثمن

"يج��ب �أن ندفعه��م الثم��ن" .هكذا بد�أت خيوط احلكاية على ل�س��ان الأ�س�ير املحرر
�أ�س��رار �س��مرين ال��ذي �أم�ض��ى عقدين وث�لاث �س��نوات يف �س��جون االحت�لال ،قبل �أن
يتحرر ويعود ليدر�س ال�صحافة والإعالم يف جامعة بريزيت.
وع��ن رحتله ال�ص��عبة ،يقول �أ�س��رار" :كان ال بد م��ن اجراء تعديل عل��ى تلك املعادلة
التي ي�ض��رب فيها ال�ش��خ�ص حجر ًا لت�صيبه ر�صا�ص��ة قد تقتله وقد تبقيه عاجزا مدى
احلياة".
وبع��د �إجراء ات�ص��االت مع قيادات خارج االر�ض املحتل��ة ،مت ت�أمني خم�س قطع
من ال�س�لاح ،لي�ش��كل بعدها خلي��ة فدائية مع فت��اة تبادله نف�س الأف��كار والروح
الثوري��ة ،رفيقة ال�س�لاح واجلامعة عب�ير الوحيدي ،التي تول��ت قيادة اخللية،
وبعد �سنتني من ا�ست�شهاد رفيقه الرحمي ،وحتديدا يف الأول من كانون الثاين عام
 ،1991حمل �أ�سرار ال�شاب املتوثب م�سد�سه ،ويف حدود ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء،
مر م�س��رعا ب�سيارة يقودها �صديق له وهو بجانبه يف املقعد الأمامي� ،ضغط على
الزناد واطلق ثالث ر�صا�ص��ات على م�ستوطن يف �سيارته ب�شارع نابل�س -البرية
و�أ�س��قطه قتيال ،وكانت بجانب امل�س��توطن طفلة بعمر الرابعة ع�شرة مل ي�صبها،
رغ��م قدرته على ذل��ك ،فهدف��ه كان جند ًّيا �أو م�س��توط ًنا ،ولي�س ام��ر�أة �أو طف ًال،
وخالل ت�س��عة �أ�ش��هر ،ا�س��تطاعت اخللية تنفيذ �سبع عمليات ا�س��قطت فيها قتلى
وجرحى.

املطاردة واالعتقال

ويف قري��ة كوب��ر �إىل ال�ش��مال م��ن مدين��ة رام اهلل� ،أخف��ت ابنة املجموعة عبري ال�س�لاح
لدى �ش��خ�ص له جتربة يف ال�س��جن والعمليات ،وبعد فرتة ،كثف��ت خمابرات االحتالل
بحثها عن ال�س�لاح و�أ�سماء املجموعة ،وا�س��تطاعت �أن ت�صل �إىل ال�سالح وتعتقل �أفراد
املجموع��ة تباعً ا ،ليدخل �أ�س��رار ورفاقه يف رحلة تعذيب طويل��ة قبل املحاكمة ،انتهت
بالإدانة واحلكم بال�سجن مدى احلياة.

� 22سنة يف �أ�سطر

حكمت املحكمة على �أ�س��رار بال�س��جن مدى احلياة ،وكلمة "�س��جن" وحدها تعج بكل
معاين الب�ش��اعة ،مل يتذكر فيها �أ�س��رار �سوى �أ�شد اللحظات ق�سوة ،ك�أن ي�ضغط جندي
عل��ى رقبت��ه ويجربه على فتح فمه ليب�ص��ق في��ه! �أو حتى �إجباره عل��ى تناول طعامه
يف املرحا���ض! و�أن يبقى مبالب�س��ه الداخلية م�ش��بوحاً يف "�س��احة الأ�س��ود" ،كما كان
الأ�سرى ي�سمونها ،و ُي�ضرب طوال الليل دون توقف وحتت �أي جو كان!" ،هكذا يتذكر
�أ�سرار عذابات �سجنه.
ويف ال�سجن ،ق�ضى �أ�سرار ربيع عمره بني جدران مظلمة مل يكن يرى فيها النور .قتلت
فيه روح ال�شباب و�أحرقت عمره ال�صغري ،وحني يتحدث عن التجربة ،ال ين�سى �أ�سرار
تلك ال�صباحات التي ال ت�أتي ب�شم�س ،وتلك الليايل التي ق�ضاها وحيدًا حتت ذلك ال�سقف
الذي ال ي�أتيه بقمر.
يتذك��ر تلك الأيام بالقول" :كانت الأيام كاال�ش��هر ،والأ�ش��هر كال�س��نوات ،ال تختلف يف
�أحداثه��ا وال ت�أت��ي بجديد ،وكل تلك املعاناة مل تك�س��ر �إرادة من ي�ؤم��ن ب�أنه �أقوى من
ال�س��جان ،لكن وفاة والدتي و�أنا خلف الق�ض��بان ،كانت مبثابة ال�س��كني الذي غر�س يف
�صدري".
"�أمك ماتت" .كان وقع هذا اخلرب �أق�سى على �أ�سرار من كل ما ر�آه يف �سجنه ،على
الرغ��م من �أن املوت ح��ق على اجلميع� ،إال �أن وفاة والدة �س��مرين كانت غري اعتيادية
يف حيات��ه ،فه��و مل ي�س��تطع ان يطب��ع قبلته الأخرية عل��ى جبينها ،فق��د رحلت وبقيت
ح�سرة وداعها يف نف�س �أ�سرار.

�أ�سرار اليوم

بعد �أن انتزع �أ�س��رار حريته �ض��من الدفعة الثانية من �أ�س��رى ما قبل �أو�س��لو ،عاد �إىل
جامع��ة بريزيت ،وعلى بعد خطوات ب�س��يطة منك ،قد ت�ص��ادفه دون �أن تدرك �أو تفكر

الأ�سري املحرر �أ�سرار يف فعالية طالبية بجامعة بريزيت.

�أنه قد تلثم وحمل بندقيته وكان يومًا فدائيًّا.
�أ�سرار طالب �أربعيني بثغر مبت�سم ،و�شعر قد �أخذ منه ال�شيب ح�صته ،لكن قلبه ما زال
�ش��ابا حامال �أحالما و�آماال �س��رقتها ثالثة وع�شرون عاما من اال�س��ر� .أ�سرار اليوم يكمل
م�س�يرته االكادميي��ة يف �س��نته الثانية من درا�س��ة االعالم ،ويعي�ش حيات��ه الكاملة مع
عائلته ،حيث ينتظر مع زوجته طفله االول.
٭طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

زعل �أبو رقطي� ..أربعون عا ًما خلف املايكروفون
عبد اللطيف حجاوي ٭
تنق��ل زع��ل �أب��و رقط��ي يف ع��دة عوا�ص��م ،حام ً
�لا ذكري��ات و�آثار
النكب��ة الت��ي قادته و�أ�س��رته م��ن حيفا �إىل دم�ش��ق حي��ث در�س يف
جامعته��ا ،وتب��ع هواه ف�ش��ق طريق��ه يف الإع�لام ع�بر الكتابة ثم
االذاعة فالتلفزيون و�صناعة االفالم ،وظل �شغفه الذي بد�أ باالدب
وال�ش��عر وق��ود م�س�يرته .ويق��ول �إنه لو ع��اد الزمان ب��ه لعمل يف
الإعالم مرة �أخرى.

العمل الإعالمي يف ال�شتات

كانت البداية مبدينة درعا ال�س��ورية عام  1970يف �إذاعة تبث من
غرفتني فقط حتمل ا�س��م �ص��وت الثورة الفل�س��طينية ،وكان لهذه
االذاعة �أثر كبري يف تثوير اجلماهري عرب ما تبثه من �أنا�شيد ثورية
وبرامج تعبوية ور�سائل م�شفرة موجهة �إىل ثوار االر�ض املحتلة،
وبع��د �إغ�لاق ال�س��لطات ال�س��ورية هذه االذاع��ة نقلها اب��و رقطي
وزم�لا�ؤه اىل لبنان ،حيث عمل مع نخبة من الفدائيني الذين فرزوا
للعم��ل االعالم��ي مثل �أحمد عب��د الرحمن ،ونبيل عم��رو ،والطيب
عبد الرحيم ،وغريهم.
�أبدع��ت االذاع��ة يف عمله��ا خ�لال االجتي��اح اال�س��رائيلي للبنان،
وتعر�ض��ت للق�ص��ف عدة مرات ،فقام الطاقم ب���أداء واجبه والبث
عرب اذاعة متنقلة حممولة يف �سيارة.
وبع��د االجتياح ،انتقل ابو رقطي للعمل يف �س��فارة فل�س��طني بقطر
حت��ى الع��ام  ،1990حيث قامت ال�س��لطات القطرية بتقلي�ص عدد
الفل�سطينيني هناك على خلفية املوقف الفل�سطيني من غزو العراق
للكوي��ت ،فانتق��ل اىل تون���س ومنه��ا اىل �أر���ض الوطن بع��د توقيع
اتفاقية او�سلو لي�ستعيد مكانه الطبيعي خلف امليكروفون.
ي�س��تعيد اب��و رقطي ذكري��ات ذلك الزم��ن ،حني كان اجل��و ثوريا،
مفعم��اً باالبط��ال كجيفارا ،وعبد النا�ص��ر ،وابو عم��ار ،وغريهم،

وحيث ب�س��اطة الأدوات وقوة املعنى و�ض��خامة الت�أثري ،وهو ما
يفتق��ده االع�لام الآن رغم جهود امل�أ�س�س��ة والتط��ور التكنولوجي
واالنت�ش��ار الوا�سع لو�سائل التوا�ص��ل االجتماعي ،ويتجلى ذلك،
ح�س��ب ابو رقطي ،يف تغري اهتمامات اجلمهور وتراجع االن�شغال
بالق�ضايا الوطنية والهروب �إىل ف�ضاء افرتا�ضي.

ال بد للقيد �أن ينك�سر

ف��ور عودته اىل �أر�ض الوطن ،كان �أبو رقطي �ص��احب �أول برنامج
للتوا�ص��ل مع اال�س��رى وهو برنامج "ال بد للقيد �أن ينك�سر" ،الذي
كان يب��ث ظه��ر كل ثالث��اء وخمي���س ع�بر �إذاعة �ص��وت فل�س��طني
م��ن مقره��ا يف اريحا ،و�ش��كل الربنامج حلقة و�ص��ل بني اال�س��رى
وذويهم ،وكانت االت�ص��االت تروي ق�ص�ص��اً �إن�س��انية حمزنة عن
�أ�س��رى حمكومني بامل�ؤب��دات وحمروم�ين من الزيارة ي�س��تمعون
ال�ص��وات �أبنائه��م وبناتهم الول م��رة ،او يتلقون خ�بر وفاة �أحد
والديهم ،دون �أن يتمكنوا من وداعه ،وهو ما �أ�س��هم كثريًا يف جعل
ملف الأ�سرى ملفا ان�سانيا وذا �أولوية �سيا�سية.

بني العمل الإعالمي واالنتماء احلزبي

ي��رى �أبو رقط��ي �أن "عل��ى االعالمي تق��دمي امل�ص��لحة الوطنية
على احلزبية ،فق�ض��يتنا �أعدل ق�ض��ية يف العامل ،ويجب تناولها
بعي��دا عن احلزبية ال�ض��يقة" ،ولعل هذا ما مك��ن ابو رقطي من
�إج��راء مقابالت مميزة م��ع كافة االطراف ،حي��ث قابل الرئي�س
حمم��ود عبا���س عدة م��رات ،ورئي���س املكتب ال�سيا�س��ي حلركة
حما�س خالد م�ش��عل ،والعديد من ال�سيا�س��يني الآخرين ،وكذلك
الفنانون الفل�سطينيون مثل املرحوم غ�سان مطر ،وعازف الكمان
جهاد عقل.

�أطرف موقف

يق��ول �أبو رقطي �إن الراحل �أب��و عمار كان دائم االهتمام بالإذاعة،
�سواء يف بريوت �أو �أريحا .ويذكر �أن ابو عمار ات�صل باالذاعة ذات
�ص��باح وكان هو على الهواء مبا�ش��رة يجري مقابلة ،فرتك الهواء
ملهند�س ال�ص��وت لي�ستقبل االت�ص��ال .ويتذكر حالة ال�سعادة لدى
الطاقم بعد انتهاء االت�ص��ال وخا�ص��ة بعد كلم��ات الثناء واملديح
التي قالها عن عمل الإذاعة ،رغم االرتباك الذي ح�صل على الهواء.

منتج وخمرج �أفالم

كان��ت بداي��ة عمل��ه يف جم��ال االف�لام خ�لال تغطيته لنق��ل جثمان
ال�ش��هيد يا�س��ر عرفات ،حي��ث اختتم التغطية بعبارة "ا�ص��حى يا
يا�س��ر� ،أال تكفيك �ساعة من النوم ،من القاهرة �إىل رام اهلل .ا�صحى
�شوف اجلماهري املحت�شدة يف انتظارك" .ومن هذه العبارة ،نبعت
فك��رة �إنتاج فيلم "الفل�س��طيني" الذي حتدث عن مراحل حياة ابو
عم��ار ،وبعد هذا العم��ل ،توالت االفالم كفيل��م "بتوقيت القد�س"،
وفيلم "�س��يدة من فل�سطني" عن والدة اال�س�ير �سامر العي�ساوي،
وفيلم��ه االخ�ير "�أن تكون الجئ��ا" الذي تناول معان��اة الالجئني
الفل�سطينيني يف لبنان.
مل ت�ؤث��ر �س��نوات العم��ر وال �أج��واء التقاع��د على �أب��و رقطي ،بل
عززت روحه ال�ش��بابية ودفعته �أكرث �إىل العمل ،فهو يح�ض��ر لفيلم
جديد حول معاناة الالجئني الذين خرجوا من املخيمات ال�سورية
�إىل لبنان والأردن وتركيا وغريها ،بعد اندالع الأحداث يف �سوريا.

�شبكات التوا�صل االجتماعي

ورغم انتمائه جليل الكتاب والقلم ،ف�إن ابو رقطي من امل�س��تخدمني
الدائم�ين للفي�س��بوك ،حيث ين�ش��ر كتابات��ه و�آراءه ويتوا�ص��ل مع

�أبو رقطي ..الكاتب واملذيع وخمرج الأفالم الوثائقية.

�أ�ص��دقائه املنت�ش��رين يف كاف��ة �أنح��اء الع��امل وخا�ص��ة يف خميمات
اللجوء واملنايف .ويرى �أبو رقطي �أن الق�ض��ية الفل�سطينية تراجعت
�إعالمي��ا ب�س��بب عجز و�س��ائل االع�لام -رغم كرثته��ا -عن خماطبة
العامل ،وب�سبب الهزات التي �أحدثها ما ي�سمى الربيع العربي ،ويرى
�أن االهمي��ة يجب ان تن�ص��ب عل��ى توحيد اجلهود العادة الق�ض��ية
الفل�س��طينية �إىل اخلرب الأول كما كانت دوما ،خا�صة �أن الإعالم �آخذ
يف التحول اىل �سوق جتارية لالعالنات والق�ضايا اخلفيفة فقط.
وع��ن ر�ؤيت��ه لل�ص��حافيني ال�ش��باب ،يقول اب��و رقطي ان بع�ض��هم
يثريون مو�ض��وعات وق�ض��ايا ح�سا�سة ،ولكن م�ش��كلتهم اال�سا�سية
تكم��ن يف نق���ص الثقاف��ة واملعرفة الكافي��ة بالتاريخ ،باال�ض��افة �إىل
اجل��ر�أة ،فاالعالميون ال�ش��باب عند �إثارتهم للق�ض��ايا احل�سا�س��ة،
ع��ال من الثقافة واالمل��ام بكافة جوانب
عليه��م �أن يكون��وا على قدر ٍ
الق�ضية التي يثريونها.
٭طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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لها راديو خا�ص

املنارة :جمعية ن�صراوية ت�ضخ  1500كتاب على الإنرتنت للمكفوفني
فادي شطارة ٭
ي�س��تمتع معظمنا بق��راءة الكتب والرواي��ات ،ويجل�س كثريون
كل �ش��تاء ويف �أيديه��م كتبه��م ،يق��ر�أون با�س��تمتاع ،لكن امل�ش��هد
ناق�ص��ا ،لي�س لقلة القراء �أو ندرة الكتاب ،بل
عند البع�ض يبقى ً
لنق�ص يف بع�ض احلوا�س ،فكيف لفاقد الب�صر �أن يقر�أ.
�س���ؤال مل يهت��م بالإجاب��ة علي��ه �إال من يع��اين من ه��ذا الفقدان،
ووح��ده املحام��ي عبا�س عبا�س هو م��ن فكر بطريق��ة متكنه من
ق��راءة كتب��ه املف�ض��لة عل��ى الرغم من �ض��عف نظ��ره وتراجعه
عام��ا بع��د عام ،فخ��رج بفك��رة ت�أ�س��ي�س جمعي��ة املن��ارة لدعم
الأ�ش��خا�ص م��ع �إعاق��ة ،وبالفعل ،تط��ورت اجلمعي��ة مع مرور
الأع��وام ،ومب�ش��روع وراء الآخر ،و�أ�ص��بحت اليوم واحدة من
�أكرب اجلمعيات املهتمة بهذه احلاالت.
وع��ن رحل��ة ت�أ�س��ي�س اجلمعي��ة ،ق��ال املحامي عبا�س �ص��احب
الفك��رة ورئي�س اجلمعية� ،إنه بد�أ بفكرة املنارة منذ عام ،2005
لتك��ون بذل��ك �أول جمعي��ة عربي��ة تهتم برف��ع املكان��ة القانونية
واالجتماعي��ة للأ�ش��خا�ص م��ع �إعاق��ة يف الداخ��ل املحت��ل ،ويف
البداي��ة ،رك��ز على حم�لات التوعي��ة يف املدار���س واجلامعات،
ولكنه مل يكتف بالتوعية القانونية واالجتماعية فح�سب ،فانتقل
من التوعية عنهم �إىل م�س��اعدتهم ،ف�أطلق مبادرة جديدة متمثلة
بافتت��اح مكتب��ة �إلكرتونية حتت��وي على كتب م�س��جلة ،ليتمكن
املكفوف من �س��ماعها بدل قراءتها .ولت�س��هيل �إمكانية الو�ص��ول
�إليها ،طورت اجلمعية تطبي ًقا للهواتف الذكية يمُ كن اجلميع من
اال�ستماع للكتب.
ولأنه��ا مب��ادرة اجتماعي��ة غ�ير ربحي��ة ،كان ال ب��د م��ن بع�ض
املعوقات� ،أهمها ،كما ك�شف عبا�س ،م�س�ألة ا�ستقطاب املتطوعني،
واملتربعني ،ولكن الأزمة بد�أت بالذوبان �ش��ي ًئا ف�ش��ي ًئا ،خا�ص��ة
منذ �أوائل العام املا�ضي ،حيث تلقت اجلمعية دعما من م�ؤ�س�سة
التعاون ،ومن �صندوق التعاون الفل�سطيني.
�أما عن عدد الكتب التي حتتويها مكتبة اجلمعية ،فك�ش��ف عبا�س
ب�أنه��ا تزخر اليوم ب�أكرث من � 1500إ�ص��دار من الكتب املتنوعة،
من ق�ص�ص �أطفال لكتب التنمية والقانون وال�سيا�سة ،بالإ�ضافة
لبع�ض الكتب العاملية.

عبا�س عبا�س.

البداية من  8كتب

حمم��د �إكتي�لات �أحد الإداريني امل�س���ؤولني ع��ن اجلمعية،
يقول �إنهم بد�أوا من فكرة ب�س��يطة تت�ضمن م�ساعدة فاقدي
الب�ص��ر على القراءة من خالل توفري �ش��خ�ص م�ساعد يقر�أ
الكت��ب ب��دال عنه��م ،ولك��ن الفكرة تط��ورت لت�ش��مل جميع
الأ�ش��خا�ص الذين يعانون من �أي �إعاقة ج�س��دية ،لت�صبح
الفك��رة الي��وم مكتب��ة �إلكرتوني��ة ت�ض��من مئ��ات الكتب��ة
امل�سجلة.
وي�ض��يف �إكتي�لات ب�أنه��م يف البداي��ة عان��وا كث�يرًا م��ن نق���ص
الإمكاني��ات وع��دم توف��ر الدعم امل��ايل ،فقاموا بت�س��جيل ثمانية
كت��ب فق��ط وبو�س��ائل بدائية تقليدي��ة ال تخدم هدفه��م املتميز،
ولكنه��م حت��دوا ال�ص��عوبات و�أ�ص��روا عل��ى تطوي��ر فكرته��م
وامل�ض��ي قدم��ا فيها ،وبالفع��ل متكنوا من ذل��ك ،و�أكرب دليل هو
مكتبته��م الإلكرتونية التي ت�ض��م كتبًا متنوع��ة جلميع الأعمار،
م�س��جلة بتقنيات متطورة ت�سمح لفاقدي الب�صر ولكل من يعاين
من �صعوبات يف القراءة االطالع على �أكرب قدر ممكن من الكتب
وقراءتها والتمتع بها.

طاقم املنارة خالل زيارتهم مركز تطوير الإعالم يف بريزيت.

ملاذا هذا اال�سم؟

�أما عن الت�سمية ،فيقول �إكتيالت �إن املنارة تعك�س هدفهم بالو�صول
لأكرب قدر ممكن من امل�ستمعني يف الوطن العربي واجلالية العربية
يف الع��امل ،ويبدو �أن هدفهم بد�أ بالفعل بالتبلور والتحقق ،ويتجلى
ذلك بو�ض��وح من خ�لال ردود الأفعال واالت�ص��االت التي يتلقونها
م��ن كل �أرج��اء الوطن العربي .وا�س��تطاعوا �أي�ض��ا جلب ع�ش��رات
املتطوع�ين لق��راءة الكتب ،بالإ�ض��افة لبع�ض املهنيني املخت�ص�ين
باختيار الكتب واملو�سيقى املنا�سبة.
وي�ض��يف اكتي�لات �أنهم ط�� ّوروا الفك��رة �أكرث و�أك�ثر و�أغنوها
مبجل��ة �أدبية دوري��ة تغطي ق�ص���ص جناح بع�ض الأ�ش��خا�ص
الذي��ن ا�س��تفادوا م��ن جمعية املن��ارة ،و�أكد �أن الع��امل العربي
بحاجة جل�س��م يوفر للق��راء جميع الكتب املمكنة ،وك�ش��ف ب�أن
هدفهم هو �أن يكونوا هذا اجل�سم.
�أم��ا عن عالقتهم مبركز تطوي��ر الإعالم يف جامعة بريزيت ،فقال
�إكتي�لات �إن مكتبتهم بحاج��ة لدعم �إعالمي للو�ص��ول �إىل جميع
الق��راء الع��رب ،وبع��د التفك�ير املط��ول ،مل يجدوا �أف�ض��ل من
املركز واجلامعة للعب هذا الدور ،خا�ص��ة �أن املركز واجلامعة

قطعا �شوطا كبريا من الناحية الإعالمية ،وا�ستطاعا فتح راديو
خا�ص و�إ�صدار جريدة �شهرية.

طاقة و�شغف ال ينتهيان

وقالت اليزابيث ن�صار� ،إحدى املن�ضمات حدي ًثا لهذه اجلمعية،
والت��ي بات��ت الي��وم قارئة �أ�سا�س��ية فيه��ا� ،إن فكرته��م �أزلية ال
تنته��ي طاملا �أن الطاقة وال�ش��غف متوف��ران ،وال يحد طموحهم
�سوى ال�سماء ،وهدفهم هو تعزيز العطاء ،وتوفري بع�ض الكتب
القدمية ذات القيمة العظيمة ،بالإ�ضافة لتوفري م�صادر جديدة
للكتب.
خا�صا بها ،م�ستغلة
وك�شفت ب�أن اجلمعية �أطلقت م�ؤخرا راديو ًّ
بذلك غرفة الت�س��جيل اخلا�صة بالكتب ،وهذا الراديو يقدم عددًا
م��ن الربامج �أهمها "لون دربك ،ويف �ض��يافة املنارة ،والربنامج
الأدب��ي ف�ض��اء املن��ارة ،بالإ�ض��افة لدرد�ش��ة حقوقية ملناق�ش��ة
حقوق الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إعاقات خمتلفة".
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ذوو الإع�������اق�������ة ي���������ش����ت����ك����ون :ن����ح����ن "�أب��������ط��������ال" م���ن�������س���ي���ون وااله������ت������م������ام ب����ن����ا م���و����س���م���ي
نسرين موسى
خلف��ت احلروب الثالث التي �ش��نتها �إ�س��رائيل على قطاع
غزة ،منذ نهاية العام  2008وحتى �أوا�س��ط العام 2014
املا�ض��ي� ،أع��دادا كب�يرة م��ن ذوي الإعاق��ات احلركي��ة
وال�س��معية وحتى الب�ص��رية .وبات ه�ؤالء بحاجة ما�سة
لرعاية ج�س��دية وت�أهيل نف�سي ،وم�ساعدة من �أجل �إعادة
دجمهم يف املجتمع.
�إال �أن التعام��ل م��ع معظ��م ذوي املعاق�ين م��ن م�ص��ابي
احل��روب الث�لاث ،مل يك��ن كم��ا ي�س��تحقون ،فرغ��م �أن
الف�ص��ائل واحلكوم��ة نعتته��م وما زال��ت ب��ـ "الأبطال"،
فاالهتمام بهم مو�سمي ،ومل يتعد �سالت غذائية ومعونات
مقطوع��ة ومتباع��دة ،حت��ى ب��ات "الأبط��ال" عال��ة على
�أ�سرهم ب�سبب ذلك.

�أو�ضاع كارثية

وكي��ل وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف قط��اع غ��زة د.
يو�س��ف �إبراهي��م ق��ال �إن الع��دوان الإ�س��رائيلي الأخري
وحده ،خلف ع�ش��رين �ألف جريح ،من بينهم نحو 3500
ذوي �إعاق��ة ،يف ظ��ل �إمكاني��ات حكومي��ة وم�ؤ�س�س��اتية
�ضعيفة ،وال تقوى على تلبية االحتياجات املختلفة لهذا
العدد الكبري منهم.
و�أ�ض��اف �أنه على الرغم من �ضعف الإمكانيات ،فوزارته
حاول��ت وحت��اول با�س��تمرار تقدمي كل دع��م ممكن لذوي

خم�ص�صا لدعمهم.
برناجما
الإعاقة ،فهي تنفذ
ً
ً
وقال �إبراهي��م" :تتنوع اخلدمات ب�ين التوعية والت�أهيل
النف�س��ي واجل�س��دي ،وتقدمي م��ا يحتاجونه م��ن �أدوات
م�س��اندة مث��ل العكاكيز وغريها" ،مبي ًنا �أن��ه يتم التعامل
مع كل حالة وفق ظروفها ،ف�إذا كان ال�شخ�ص ذو الإعاقة
رب �أ�سرة وعاط ًال عن العمل ،ف�إنه يتم حتويله ال�ستمارة
البح��ث االجتماع��ي ،وم��ن ثم يتم عم��ل ما ينا�س��به وفقا
للإمكانيات املتوفرة.
وع��ن القن��وات الت��ي ت�س��اعد ال��وزارة يف مهمته��ا جت��اه
ذوي الإعاقة ،قال �إن هناك م�س��اعدات تقدمها م�ؤ�س�س��ات
املجتم��ع امل��دين ،التي حت�ص��ل عل��ى م�ش��اريع ممولة من
جهات �أجنبية وعربية ،كما ت�س��اعد �إ�س��هامات وتربعات
رجال الأعمال وبع�ض امل�ؤ�س�س��ات املهتمة يف تلبية بع�ض
االحتياجات.
وحول وجود ات�ص��االت بني فرع��ي الوزارة يف غزة ورام
اهلل ق��ال :الوزارة يف غزة منفتحة متام��اً على نظريتها يف
ال�ض��فة الغربية ،ونتوا�ص��ل معه��م با�س��تمرار ،لكن ثمة
برامج متوفرة يف رام اهلل يفقدها قطاع غزة".

تعاون حمدود

م��ن جهت��ه ،و�ص��ف رئي���س جمعي��ة الأ�ص��دقاء لرعاي��ة
املعاق�ين حممود �أبو مر التوا�ص��ل ب�ين جمعيته ووزارة

ال�ش���ؤون االجتماعي��ة بال�ض��عيف ج��د ًا ،و�أن��ه دون
امل�س��توى ،وال يوجد ما تقدمه ال��وزارة لهم ،على عك�س
ما حتدث به وكيل الوزارة".
�أب��و مر حتدث عن الربامج التي تقدمها م�ؤ�س�س��ته ،وقال
�إنه��ا �إغاثية� ،إ�ض��افة �إىل م�س��اعدة ذوي الإعاقة بال�س��فر
للخارج ،لتلقي العالج وتركيب �أطراف �صناعية ،م�شري ًا
�إىل وج��ود برام��ج الت�أهي��ل والزيارات للمن��ازل والعالج
الطبيعي".
و�أك��د �أب��و م��ر �أن هن��اك �ص��عوبات تواجهه��م يف تق��دمي
اخلدم��ات ل��ذوي الإعاقة ،منها �أن اخلدم��ات تعتمد على
امل�ش��اريع املدعوم��ة ،واملعتمدة على ت�ش��غيل احلكومة
مثل البطالة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن��ه لو انعدمت امل�ش��اريع ،فل��ن يكن هناك
كاف ل�شريحة ذوي الإعاقة ،لأن االعتماد �سيكون
دعم ٍ
على ف��رق املتطوع�ين ،الذي��ن يحتاجون مل��ن ي�ؤهلهم
للعمل.
وق��ال :يف تلك احلالة� ،سي�ض��طر ذو الإعاق��ة للنفقة على
نف�س��ه وعائلت��ه من جيبه ،وه��ذا يرهقه ويزي��د �أعباءه،
خا�ص��ة �أن جل ذوي الإعاقة لي�س��وا من فئة املوظفني �أو
ممن يح�صلون على دخول ثابتة".
وطال��ب �أبو مر بتنفي��ذ القانون اخلا�ص ب��ذوي الإعاقة،
الذي �أ�صدره املجل�س الت�شريعي ،و�صادق عليه الرئي�س
عبا���س ،وه��و يلب��ي ج��ز ًءا م��ن تطلع��ات واحتياج��ات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

من�سيون

وبدا املواطن �صفوت �أبو طري ،وقد فقد اثنتني من بناته
خ�لال العدوان الإ�س��رائيلي الأخري بينما �أ�ص��يبت ثالثة
ب�إعاق��ات كبرية ،حزينا ،وهو يتحدث ع��ن معاناة ابنته
ذات الإعاقة ،التي تتهي�أ للتقدم المتحان الثانوية العامة
بعد �شهرين تقري ًبا.
�أبو طري و�ص��ف �ش��ريحة ذوي املعاقني ،خا�صة �ضحايا
العدوان الإ�سرائيلي الأخري ،باملن�سية ،م�ؤكدا �أن ما قدم
ويقدم لهم �ض��ئيل ومل يرتق للم�ستوى املطلوب ،وعائلة
ذي الإعاق��ة ه��ي من تتكفل مبعظ��م احتياجاته وتقدم له
الرعاية والت�أهيل املطلوب.
و�أكد �أن وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية ،وكذلك م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،وجودها �ش��كلي ،ومل ت�س��هم يف حت�س�ين
حي��اة ذوي الإعاق��ة ،وكل م��ا يق��دم ه��و ذر للرم��اد يف
العيون.
و�ش��دد �أب��و طري عل��ى �أن��ه �أدرك ذلك مبك�� ًرا ،وركز على
خدم��ة ابنته بنف�س��ه ،وتلبي��ة كل احتياجاته��ا ،و�إعادة
دجمها يف املجتمع.
وطال��ب �أبو ط�ير وغريه من �أه��ل ذوي الإعاقة ب�إن�ش��اء
وزارة �أو هيئة تخ�صهم هذه ال�شريحة ،على غرار "هيئة
�ش��ئون الأ�سرى" ،خا�صة �أن �أعدادهم باتت كبرية ،وهم
ب�أم���س احلاجة للرعاي��ة واالهتمام ،م�ؤكدا �أن ا�س��تمرار
للحاقهم بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،التي تقدم خدمات
لفئات عدة يف املجتمع ،فيه ظلم لهم.
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ف�صائل ت�ؤكد توقيعها ..ووزير الطاقة ينفي

حمللون" :اتفاقية الغاز" دعم القت�صاد �إ�سرائيل وخنق لل�سلطة
نادر الصفدي
بع��د �أي��ام عل��ى احلديث ع��ن توقيع ال�س��لطة الفل�س��طينية اتفاقية �ش��راء غاز مع �إ�س��رائيل
مل��دة  20عام��اً ،بقيمة تتجاوز  1.2مليار دوالر ال�س��ترياد  4.75مليار م�تر مكعب من الغاز
الطبيعي الإ�س��رائيلي؛ انهالت على ال�س��لطة حملة انتقادات داخلية وا�س��عة� ،ضد اخلطوة
التي اعتربها املنتقدون دعمًا مبا�ش�� ًرا القت�ص��اد �إ�س��رائيل ،يف ذروة املعركة التي يخو�ض��ها
الفل�سطينيون �ضد الب�ضائع الإ�سرائيلية.
"احلال" كانت ن�شرت تقري ًرا قبل عددين ،حتدث فيه خرباء اقت�صاديون وم�س�ؤولون عن
تبعاتها االقت�ص��ادية وال�سيا�س��ية ،وقد �أعدت هذا التقرير بعد حملة انتقادات ال�س��لطة التي
جاءت بعد بيان م�شرتك خلم�سة ف�صائل ي�سارية ،ا�ستهجنت االتفاقية ،وقالت �إنها "ا�ستهتار
وا�ض��ح باجلهود الت��ي مت التوافق عليها وطنيا ،والتي تدعو للتوج��ه �إىل املجتمع الدويل من
�أجل حتديد �سقف زمني لإنهاء االحتالل ،مبا ال يتجاوز العامني ولي�س  20عاما".
وي�ش��كل اتفاق ت�ص��دير الغاز �إىل ال�س��لطة –يف حال كونه وقع� -أول اتفاق تربمه �إ�س��رائيل
لت�ص��دير الغ��از �إىل دولة �أخ��رى ،وهو بهذا املعنى ي�ش��كل منعطف��اً مهمًّا ،لأن��ه يعني انتقال
�إ�سرائيل من دولة م�ستوردة للطاقة �إىل دولة م�صدرة لها.

انتقاد حملي

و�أثارت هذه اخلطوة غ�ض��بًا �ش��عبيًا وا�سعًا ،خا�صة �أن االتفاقية مرت دون علم الر�أي العام
الفل�سطيني ،ودون �أن تعر�ض على امل�ستوى الت�شريعي.
ع�ض��و اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية تي�سري
خالد قال يف حديث مع "احلال" �إن "توقيع االتفاقية مهني للفل�س��طينيني" ،م�ؤكدًا �أن ال�سلطة
الفل�س��طينية �أقدمت على خطوة �س��لبية جد ًا ،لأن االتفاقية ت�صب يف �صالح �إ�سرائيل وتطيل
عمر احتالله للأرا�ض��ي الفل�سطينية .وطالب ال�سلطة ب�ص��ورة فورية ب�إعالن �إلغاء االتفاقية
ب�ش��كل ر�س��مي ،والبحث عن موارد �أخرى حملية �أو عربية ل�س��د احلاجة من الغاز الطبيعي
دون اللجوء �إىل �إ�سرائيل.
وزير الطاقة عمر كتانة قال ل�ص��حيفة "احلال" �إن "ال�س��لطة حتى اللحظة مل توقع ب�ص��ورة
ر�سمية على االتفاقية" .فيما قال خالد" :االتفاق وقع ،وهناك معلومات وت�صريحات م�ؤكدة
�ص��درت من م�س�ؤولني يف ال�س��لطة العام املا�ضي حول هذا االتفاق ،وهناك �صور ن�شرت على
ال�ص��حف الإ�س��رائيلية للطرفني اللذين وقعا االتفاق" .ودعا احلكومة للتوجه نحو خيارات
بديلة تكون حتت ال�س��يادة الفل�سطينية وا�ستغالل ثرواتنا الطبيعية ،وتدعم اقت�صادنا دون
اللجوء �إىل �إ�سرائيل.

ووف��ق �ص��حيفة "ه�آرت�س" ،ف�إن االتفاقي��ة وقعها عن اجلانب الفل�س��طيني وزير الطاقة
عمر كتانة ،ومن اجلانب الإ�س��رائيلي �أ�صحاب �ش��ركة ليفياتان للغاز الطبيعي ،وتن�ص
كذل��ك على �إن�ش��اء حمطة لتولي��د الطاق��ة يف منطقة جنني ،بحي��ث يتم ت�ش��غيلها بالغاز
الطبيعي وتزود املنطقة بـ  200ميجاوات من الكهرباء ،مع مت ّلك ال�ش��ركة الإ�س��رائيلية
جلزء من �أ�س��هم املحطة� ،إىل جانب احتفاظ �ش��ركة الكهرباء الفل�س��طينية باجلزء الأكرب
من الأ�سهم.

ال�سلطة تو�ضح

وزي��ر الطاق��ة كتانة� ،أكد �أن "ما ُن�ش��ر عرب و�س��ائل الإعالم العربية عن وجود اتفاق ر�س��مي
غ�ير دقي��ق" .وق��ال" :م��ا يتم تداول��ه عرب الإعالم بهذا اخل�ص��و�ص م�ش��روع ق��دمي وجمرد
اتفاق مبدئي مل يح�ص��ل على املوافقة الر�س��مية من احلكومة الفل�س��طينية" .و�أو�ضح �أن كل
بن��ود االتفاقية مع ال�ش��ركة الإ�س��رائيلية �أ�ص��بحت الآن الغيه وال يوجد �أي الت��زام بها من
قبل احلكومة وال�س��لطة على الأر�ض ،م�ش�ير ًا �إىل �أن جهد احلكومة وال�س��لطة �سين�صب الآن
باجتاه ا�ستثمار حقل الغاز الطبيعي يف املياه الإقليمية مقابل �شواطئ غزة.
وعرب وزير الطاقة عن ا�ستغرابه ال�شديد من هجوم الف�صائل الفل�سطينية على احلكومة بنا ًء
على ما ن�ش��ر حول االتفاقية ،م�ش�ير ًا �إىل �أن احلكومة مل ي�ص��در منها �أي بيان ر�سمي يتحدث
عن توقيع االتفاق مع �أي �ش��ركة �إ�س��رائيلية بهذا اجلانب .وبني ،انه حتى اللحظة ال توجد
�أي اتفاقات ر�سمية بني ال�سلطة و�إ�سرائيل لتوريد الغاز للفل�سطينيني.

خدمة لإ�سرائيل

من جانبه ،اعترب الدكتور ماهر الطباع اخلبري يف ال�ش���أن االقت�صادي� ،أن "ال�سلطة وقعت يف
خط���أ كب�ير بعد توقيعها على اتفاقية الغاز مع �إ�س��رائيل يف حال متت امل�ص��ادقة عليها ،و�أن
االتفاقية يف جمملها ال تخدم اجلانب الفل�سطيني ،بل ت�صب يف م�صلحة االحتالل".
و�أك��د الطباع خالل حديثه ل�ص��حيفة "احل��ال" �أن "ما ُن�ش��ر عن بنود االتفاقية وخ�صو�ص��اً
مدتها التي ت�س��تمر لـ20عاماً ،ي�ض��ع ال�س��لطة يف موقف حمرج جد ًا وحتت رحمة االحتالل"،
مو�ض��حاً �أن املطل��وب م��ن ال�س��لطة البح��ث ع��ن بدائل فل�س��طينية ،ب��دل امل�س��اهمة يف دعم
االقت�صاد الإ�سرائيلي.
تول حقول الغاز الطبيعي التي اكت�ش��فت قبالة �ش��واطئ قطاع غزة قبل
وقال �إن ال�س��لطة مل ِ
�أ�ش��هر �أي �أهمية ،وف�ض��لت توقيع اتفاقية مع �إ�سرائيل ال�سترياد الغاز منها ومببالغ مرتفعة

ج��د ًا وم��دة طويلة ،ولفت �إىل �أن ه��ذه احلقول تقدر بـ  40مليار مرت مكعب من الغاز ،وت�س��د
عجز ال�سلطة املايل وت�ساعد يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي ال�سيئ للفل�سطينيني.

خيارات بديلة

اخلب�ير االقت�ص��ادي معني رجب قال ل�ص��حيفة "احل��ال" �إن هناك خي��ارات متاحة ميكن �أن
ت�ساهم بحل �أزمة الغاز التي تعاين منها ال�سلطة الوطنية .و�أ�ضاف" :يف حال تعذر ا�ستخراج
الغاز من قبالة �ش��واطئ غزة ورف�ض االتفاق مع �إ�س��رائيل ،ميكن للفل�سطينيني �أن يلج�أوا �إىل
خيارات �أخرى �أبرزها البحث عن م�صدر خارجي للغاز يورد للأرا�ضي الفل�سطينية".
و�أو�ض��ح رجب �أن من �ض��من تلك ال�ش��روط املو�ض��وعة هن��ا التكلفة واجلودة وال�س��رعة يف
احل�صول على الكميات املنا�سبة من الغاز التي يحتاجها املواطنون ب�صورة يومية ،وتغذية
ال�ض��فة وغ��زة ،الفت��اً �إىل وجود عدة دول م�ص��درة للغاز �س��تدعم �أي توجه فل�س��طيني بهذا
اجلانب.
وذك��ر �أن دو ًال مث��ل "قط��ر واجلزائ��ر والأردن وليبيا"� ،س��تدعم توري��د الغاز �إىل الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية وقد يكون ذلك ب�س��عر التكلفة فقط ،ما ي�س��اهم بحل الأزمة وكذلك توفري �أموال
كثرية قد تتوجه �إىل دعم االقت�صاد الإ�سرائيلي ،يف حال متت ال�صفقة.

وك�أن احل�صار واحلروب ال تكفي!

�أزم������������ة ال��������روات��������ب يف ال�����ق�����ط�����اع ت���������ض����اع����ف ه�����م�����وم ال����غ����زي��ي�ن
ميرفت الشريف
ت�شكل �أزمة الرواتب �إحدى �أبرز امل�شكالت التي يواجهها الغزيون ،و�أ�صبحت عبئاً
ثقي ً
�لا عليهم يف طريق البحث عن بدائل للم�ش��اكل والأزم��ات الأخرى التي �أوجدها
احل�ص��ار الإ�س��رائيلي عل��ى القطاع منذ م��ا يزيد عن �س��بع �س��نوات� ،أو احلروب
املتتالية يف ظل عجز احلكومة عن توفري بدائل ناجعة.
ويف غزة ،تت�ض��اعف امل�ش��كلة ،فالرواتب نوعان :الناق�ص��ة للموظف�ين العموميني
ب�سبب احتجاز �إ�سرائيل �أموال ال�ضراب الفل�سطينية ،والرواتب املقطوعة ملوظفي
حكومة حما�س ال�سابقة.
املواط��ن �س��لمان عياد� ،ص��احب �س��وبر مارك��ت ،ق��ال �إن ت�أخر �ص��رف الرواتب،
و�ص��رف ن�ص��فها ت�س��بب له ب�أزمة مالية خانقة ،ب�س��بب �ض��عف احلركة ال�شرائية
النقدية يف املحل ،الفتاً �إىل �أن معظم زبائن املحل من املوظفني الذين يح�صلون على
�أن�صاف رواتب ،وال ي�ستطيعون �سداد ما عليهم من ديون.
بدورها �أكدت ربة املنزل انت�ص��ار يون�س �أنها حتاول الت�أقلم مع الو�ضع القائم وقد
اتخذت �إجراءات للتق�شف ،كتقلي�ص متوين �أ�سرتها ،و�شراء الأ�سا�سيات فقط.
م��ن جهت��ه ،قال حممد حجاج� ،ص��احب ب�س��طة ب�إحدى �أ�س��واق القط��اع� ،إن �أزمة
رواتب ال�س��لطة �أدخلت ال�س��وق يف حالة ركود ،م�ؤكد ًا �أن الأ�سواق تعج بالب�ضائع
املختلف��ة ،حيث الأ�س��عار يف متناول يد اجلميع ،ولكن نق�ص ال�س��يولة ،خ�صو�ص��اً
الرواتب� ،أ�ضعف احلركة ال�شرائية.
و�أ�ش��ار املواطن �أ�س��عد �أبو عجوة� ،إىل �أن �أ�سعار اخل�ضار والفواكه �شهدت يف غزة
انخفا�ض��اً ه��ذه الأيام ،لكنه مل ي�س��تطع �ش��راء كل ما حتتاجه عائلت��ه ،لعدم كفاية
الراتب لذلك .و�أكد �أن حياة املوظف �أ�صبحت بائ�سة جد ًا ،فراتبه بالكاد يكفيه ل�سد
حاجات عائلته ،وعند ا�س��تالمه ،يذهب معظمه لتلبية متطلبات م�ؤجلة �أو ت�س��ديد
ديون مرتاكمة.
كم��ا تراجع��ت العالقات االجتماعي��ة جراء �أزم��ة الرواتب ،الت��ي تزامنت مع
توق��ف رواتب موظفي حكومة غزة ال�س��ابقة ،ف�أحجم املواطنون عن الزيارات

العائلية لأنها عبء مايل �إ�ض��ايف ،يف�ض��لون ت�أمني احتياجاتهم الأ�سا�س��ية على
حتمله.
من جانبه� ،أو�ض��ح د .معني رجب �أ�س��تاذ االقت�ص��اد يف جامع��ة الأزهر �أن خمتلف
�شرائح املجتمع الفل�سطيني تعاين من م�شكلة الراتب ،مبا فيها مدن ال�ضفة الغربية،
مرجعاً ال�سبب يف ذلك �إىل اخللل احلا�صل يف االقت�صاد الفل�سطيني ب�سبب �إجراءات
االحت�لال ،م��ن حجز للأموال و�إعاقة الإعمار وا�س��تمرار احل�ص��ار .و�أ�ش��ار �إىل �أن
�إج��راءات االحت�لال ه��ذه جتع��ل مهمة احلكوم��ة يف �س��داد التزاماتها م��ن رواتب
وخالفه مهمة �صعبة.
ولف��ت �إىل �أن ج��زءًا كب�يرًا م��ن املواطنني هم م��ن املوظفني� ،س��واء يف حكومة رام
اهلل �أو غزة ال�س��ابقة ،وهذه الفئة من املواطنني ال تنتظم رواتبها منذ عدة �أ�ش��هر،
و�أ�صبحوا غري قادرين على تلبية احتياجات ا�سرهم.
و�أو�ض��ح �أن الأ�س��واق عانت من عدم �ص��رف الرواتب ،ف�أ�ص��بح من ال�صعب على
املوظف دفع �أق�س��اط البنوك �أو �أق�س��اط اجلامعات لأبنائهم ،ما انعك�س �س��لباً على
كل مناحي احلياة لدى كافة �شرائح املجتمع.
وقال يف �س��ياق حديثه �إن الأزمة قائمة حتى قبل حجز �إ�سرائيل لأموال ال�ضرائب،
لوجود عجز يف ميزانية احلكومة ،لأن الإيرادات مل تكن بحجم النفقات ،واحلكومة
تعاين من عجز مزمن ب�سبب التو�سع يف الإنفاق.
و�أ�ض��اف �أن هن��اك جمل��ة م��ن الإجراءات عل��ى احلكوم��ة القيام بها لتج��اوز هذه
الأزم��ة ،تبد�أ مبراجعة ال�سيا�س��ات املتبعة ،و�إعداد املوازنة املالية ال�س��نوية قبل
بدء العام اجلديد ،ليت�س��نى للحكومة تدب��ر �أمرها بد ًال من مفاج�أة املوظفني ب�أنه ال
توجد رواتب.
كما �أ�ش��ار �إىل �أن "ال�س��لطة مطالبة برت�ش��يد النفقات العامة ،وعدم الإ�سراف فيها،
وتفعي��ل الإيرادات وت�ش��جيع املنتج الوطني وحت�ص��يل ال�ض��رائب من املتهربني،
بقدر ميكن من تخفيف حدة الأزمة� ،إن مل نكن قادرين على �إنهائها".
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ترف�ض منح وجه االحتالل الفا�شي مكياجً ا جمان ًّيا

ع��ل��ى ع��ك�����س اال���س��ت��ط�لاع��ات :ك��ت��ل��ة ع��رب��ي��ة ذات وزن ���س��ت��ق��اط��ع ان��ت��خ��اب��ات الكني�ست
أزهار هناء ٭
لي���س كل ما يقال عن وحدة الناخبني العرب يف ا�س��رائيل �ص��حيحً ا،
فامل�ؤ�شرات تقول عك�س ذلك ،فقد انطلقت "احلملة ال�شعبية ملقاطعة
انتخابات الكني�ست ال�صهيوين منذ مطلع العام اجلاري ،مببادرة من
حركتي �أبناء البلد وكفاح ،لتوحيد جهود حملة املقاطعة ال�ش��عبية،
ومت ت�شكيل جلنة تن�سيق لقيادة هذه املعركة ليت�سنى �إي�صال رف�ض
احلركت�ين له��ذه امل�س��رحية "الدميقراطي��ة" املزيفة الت��ي ال تخدم
�سوى اال�ستعمار العن�صري القائم على التطهري العرقي.
يف حدي��ث ل��ـ "احلال" مع ع�ض��و الأمان��ة العامة حلرك��ة �أبناء البلد
رج��ا �إغبارية ق��ال" :موقف��ي وموقف حرك��ة �أبناء البلد من ق�ض��ية
الكني�س��ت مبن��ي عل��ى �أ�سا�س��يني مرتابط�ين؛ االول مبدئ��ي يرف�ض
�إعطاء ال�ش��رعية للكيان ال�صهيوين مبنا�سبة انتخابات الكني�ست التي
ُت�ش��كل تعبري ًا �سيا�س��ياً لكل �ص��احب حق اقرتاع ،و�سحب ال�شرعية
ي�س��تند �إىل املوقف من �إ�س��رائيل الذي يحدد �أنها كيان غا�صب الر�ض
ال�شعب الفل�سطيني وت�ش��ريده وقتله ومالحقته ،ونحن نرى �أنف�سنا
جزءًا من ال�ش��عب الفل�سطيني تاريخاً وحا�ض��ر ًا وم�ستقب ًال ،وجزءًا
من حركة التحرر واملقاومة الفل�سطينية والعربية التي ُتناه�ض هذا
الكيان ب�صفته م�شروعاً كولونيالياً مُرتبطاً باالمربيالية العاملية".
وتاب��ع �إغباري��ة قائ ً
�لا�" :أم��ا الأ�س��ا�س الث��اين ،فهو جتربة �أع�ض��اء
الكني�س��ت الع��رب عل��ى مدار ال��ـ 67عاماً م��ن عمر الكي��ان ،حيث مل
يتمكنوا ،ب�س��بب عن�صرية امل�ؤ�س�س��ة والكيان ،من حتقيق �أي �إجناز
جن��ن م��ن ه��ذه
ذي �ش���أن للجماه�ير الفل�س��طينية يف الداخ��ل ،ومل ِ
امل�ش��اركة �إال �إعطاء ال�ش��رعية لدولة اليهود وجعلها تتغطى به�ؤالء
الع��رب لتمرير كل �سيا�س��ات التمييز العن�ص��ري يف كل املجاالت ،بل
والت�س��ويق �أن �إ�س��رائيل دولة دميقراطية يف العامل رغم كونها دولة
�أبارتهاي��د واحتالل ،وقد ثبت بالقطع �أن كافة جناحات فل�س��طينيي
الداخل بق�ض��ايا وقف م�ص��ادرة االرا�ض��ي يف ي��وم االر�ض 1976م
ومنع �سن قانون برافر ومنع �سن قانون اخلدمة املدنية والع�سكرية
حيال الفل�س��طينيني بالداخل جاء �إثر الن�ضاالت ال�شعبية يف ال�شارع
ولي���س م��ن الكني�س��ت ،الأم��ر ال��ذي ردع هذه ال�س��لطة العن�ص��رية
و�أوقف �سيا�ستها".
�لا" :ن��رى �أن جماهرينا ومن��ذ  15عاماً
و�أنه��ى اغباري��ة حديثه قائ ً
�أدارت ظهرها للكني�س��ت وقاطعت االنتخابات بن�س��بة فعلية ت�ص��ل

يارا اغبارية.

معاذ �أبو ار�شيد.

�إىل  ،%60وما الأرقام التي ُتن�ش��ر غداة االنتخابات �إال �أرقام مزورة
لإرادة ال�ش��عب ،و�ش��عارنا املركزي يف هذه االنتخابات �أن الكني�ست
تزوير لإرادة ال�شعب".

�أبو ار�شيد :مكياج جماين لكيان ا�ستعماري

�أما الن�ش��اط ال�سيا�س��ي يف حركة ابناء البلد معاذ �أبو ار�ش��يد ،فقال:
"ي�س�أل الكثريون بلهجة املتهكم :ملاذا تقاطعون انتخابات الكني�ست
اال�س��رائيلي؟ وك�أن مقاطعة الربملان ال�صهيوين الفا�شي والعن�صري
�أ�ص��بحت ع��ار ًا يج��ب �أن نخج��ل من��ه ،متنا�س�ين �أن كل القوان�ين
العن�ص��رية والفا�شية التي ت�شرعن م�ص��ادرة �أرا�ضينا وهدم بيوتنا
و�س��جن �أطفالنا ت�ص��در عرب الكني�س��ت اال�س��رائيلي ،ع��دا عن ذلك،
فدخول��ه يُ�ش��رعن �إ�س��رائيل دولياً ،فتق��وم مبا تقوم ب��ه ،فهي تعترب
نف�سها دولة قانون ودميقراطية ،وتدعي �أن �أع�ضاء الكني�ست العرب
ي�س��تطيعون املعار�ض��ة على اي قانون عن�ص��ري بالت�صويت �ضده؛
حتى هذا ال�ش��يء ،ف�إنه يُعطي �شرعية وم�ص��داقية لإ�سرائيل داخلياً
و�إقليمياً وعاملياً".
و�أو�ض��ح اب��و ار�ش��يد �أن دخ��ول االح��زاب العربي��ة اىل الربمل��ان
ال�ص��هيوين مل يُقدم �شيئاً لنا كعرب فل�سطينيني �سوى �أنه فر�ض على
الأحزاب تقدمي تنازالت جوهرية ومبدئية ،منها االعرتاف بيهودية
الدولة وق�سم الوالء ملا ُت�سمى دولة ا�سرائيل ،فعلى �أحزابنا العربية
�أن ُتعيد ح�س��اباتها جي��د ًا و ُتطلعنا وكوادرها عل��ى �إجنازاتها خالل
فرتة وجودها داخل هذه امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية".
و�أنه��ى �أبو ار�ش��يد حديثه موجها كالمه اىل العرب املتناف�س�ين على
مقاعد الكن�س��يت" :يج��ب ان يعلموا �أنه��م املكياج ال��رديء لتجميل

حممد كناعنة.

وجه ا�سرائيل القبيح املليء بدماء �شعبنا العربي يف كل مكان ،لذلك،
انا مقاطع مل�سرحية االنتخابات فيما ُت�سمى ا�سرائيل".

عبد اهلل� :س�أدعم القائمة
املوحدة لو �أنها لربمان فل�سطيني

ويف نف�س �سياق معار�ضة امل�شاركة العربية ،قال النا�شط ال�سيا�سي
يف حركة �أبناء البلد جهاد عبد اهلل�" :أنا مع القائمة امل�شرتكة خارج
الكني�س��ت؛ �أنا م��ع القائمة امل�ش�تركة داخل م�ؤ�س�س��ة فل�س��طينية
ُمنتخب��ة من قبل �أبناء �ش��عبنا ،مع وحدة وطنية حقيقية ُتنا�ض��ل
�ض��د االحتالل وال تندمج يف م�ؤ�س�س��اته؛ �أنا مع القائمة امل�ش�تركة
جلمي��ع الأح��زاب واحل��ركات وامل�ؤ�س�س��ات والأط��ر الثقافي��ة
وال�سيا�س��ية ،لك��ن خ��ارج لعبته��م وميدانه��م ،ودون طلب حقوق
م��ن ج�لادي ومن حمتل��ي ،فلن نكون ورق��ة ت��وت وال �أداة جتميل
ل�سيا�ساتهم العن�صرية".
ُ
و�أ�ض��اف عب��د اهلل" :نح��ن يف حرك��ة املقاطع��ة نطال��ب الأح��زاب
واحل��ركات العربي��ة بع��دم خو���ض ه��ذه االنتخاب��ات ،لي���س لأنهم
خ�ص��وم لنا �أو لأننا نحب التنظري بل لأننا �أبناء �شعب واحد ويجب
علين��ا �أن نك��ون يف �ص��ف واح��د مبواجه��ة االحت�لال وم�ؤ�س�س��اته،
والكني�ست من �أهم م�ؤ�س�سات هذا الكيان الغا�صب الغا�شم".
وتاب��ع يقول" :ب�ص��راحة ،ال �أ�س��تطيع ان �أفهم كي��ف نطالب حمتلنا
ب�إعطائنا حقوقنا ك�ش��عب؟ هل هناك احتالل يُعطي املغت�صب حقوق
بالعي���ش يف �أم��ان وا�س��تقرار وكرامة؟؛ ف�أدوات ال�س��يد ال تهدم بيت
ال�س��يد ،لذلك نح��ن من واجبنا الوطني املبدئ��ي واالخالقي مقاطعة
هذا االحتالل الغا�شم وهذه امل�سرحية".

رجا اغبارية.

جهاد عبد اهلل.

كناعنة :مقاطعة الفا�شية

وع�بر القي��ادي يف حرك��ة �أبناء البلد حمم��د كناعنة ع��ن موقفه قائال:
"مقاطعة حتى العودة ،هو يف حقيقة الأمر �شعار اعرتا�ضي ،ولكنه
يحمل يف جوهره ً
موقفا وا�ض��حً ا من ال�ص��راع ،هو �صراع على الأر�ض
وهويّة الوطن ،هو �ص��راع من �أجل العودة والتحرير ولي�س يف �سبيل
ال�ص��راخ �ض ّد الفا�شية ،نحن نقاتل من �أجل البقاء وال�صمود والعودة
والتحرير ،وال�شعب كل ال�شعب له ر�أي يف كني�ست االحتالل ال�صهيوين
ولي�س فقط من هم داخل الأرا�ضي املحتلة من عام ."1948
ويف حدي��ث �آخ��ر مع النا�ش��طة ال�سيا�س��ية يف حركة �أبن��اء البلد يارا
اغبارية قال��ت�" :أنا مقاطعة النتخابات الربملان ال�ص��هيوين اعتماد ًا
عل��ى موقف�ين؛ الأول ه��و املقاطع��ة املبدئي��ة وقاع��دة ع��دم من��ح
االحت�لال �ش��رعية وجوده و�ش��رعية يهودي��ة الدول��ة ،و�إنني �أعترب
نف�س��ي جزءًا ال يتجز�أ من ال�ش��عب الفل�س��طيني .و�أ�ؤمن �أنه ال ميكن
حل ق�ض��يتنا من خالل الكني�ست ،بل من خالل حتقيق ثوابت وطنية
منها ق�ضية عودة الالجئني �إىل مدنهم ،الأمر الذي ال يتحقق من خالل
منح ال�شرعية لالحتالل ،واملوقف الثاين هو جتربة االحزاب العربية
التي خا�ض��ت االنتخابات منذ الت�أ�س��ي�س عبثاً وبال جدوى ،حيث مل
أرا�ض،
يحق��ق وجوده��م �أي �إجناز وطني ذي �ش���أن مثل م�ص��ادرة � ٍ
ومنع هدم بيوت �أو منع �أي قرار عن�صري داخل �أروقة الكني�ست".
و�أنه��ت اغباري��ة حديثها قائل�� ًة�" :إن وجودهم داخ��ل الربملان وجه
مبي�ض وورقة رابحة لدميقراطية الكيان �أمام املجتمع الدويل ،وهذا
�أمر ال ن�ستطيع �أن نتقبله �ضمريياً ووطنياً و�إن�سانياً".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ح�ضرت والدة خالد م�شعل
م�����ن ك�����وب�����ا وف����ل���������س����ط��ي�ن ..ك�����ان�����ت احل�����اج�����ة ������س�����ارة ال����ق����اب����ل����ة ال�����ت�����ي ال ت���ن�������س���اه���ا ����س���ل���واد
جنان أسامة السلوادي٭
م��ع نهاية احل��رب العاملي��ة الأوىل وبداية حقبة االنت��داب الربيطاين
يف فل�س��طني واملنطقة العربية؛ وب�س��بب �س��وء الأحوال والفقر الذي
�أ�ص��اب الفل�س��طينيني ،رح��ل وفد من رجال قرية �س��لواد ق�ض��اء رام
اهلل م��ن مين��اء يافا �إىل كوب��ا لت�أمني لقمة العي�ش ،ومنه��م والد القابلة
ال�شهرية "�سارة" ،التي امتهنت القبالة يف �سن �صغري ،وكانت مبثابة
�أم لعدة �أجيال يف القرية اجلبلية �شرق رام اهلل.
كان �أهل البلد يعتربون �أنها من كوبا ب�س��بب مولدها ون�ش���أتها االوىل
هناك ،وتركت ب�ص��مات على مواليد القرية منذ عقود ،و�ص��ار ا�سمها
مرتبطا بال�س�يرة الذاتية لكثريي��ن وكثريات ،وعندم��ا يتذكر النا�س
ال��والدات ،تكون "الكوبية" البطلة املخل�ص��ة للأمهات يف املخا�ض��ات
الع�سرية.
"احل��ال" �أجرت ح��وار ًا مع الباحث ومدر���س التاريخ عوين فار�س
( 42عام��اً) ال��ذي ر�ص��د ع��دة حمطات م��ن حياتها من خ�لال �إجراء
عدة �أبحاث ومقابالت معها ليوثق دخولها عامل القبالة.
يق��ول فار�س وهو ي�س��رد الرحلة احلافلة للقابلة �س��ارة" :اعتاد �أهل
�س��لواد تاريخي��اً الهجرة اىل �أم�يركا الالتينية مثل البريو واملك�س��يك
وكوبا والربازيل ،حتى حتولت لغتهم اىل اال�سبانية وباتت �أ�سما�ؤهم
التينية مثل احلاج بيدرو الذي يعي�ش يف �سلواد حالياً .وبداية حكاية
القابل��ة �س��ارة كانت منذ رحي��ل وفد كبري من رجال بلدة �س��لواد من
مين��اء ياف��ا �إىل كوبا من �أج��ل العمل وتوفري لقمة العي���ش بعد انتهاء
احل��رب العاملية الأوىل ،وفر���ض االنتداب الربيطاين على فل�س��طني،
ومنهم احلاج مو�سى ليلي ،والد القابلة �سارة".
التقى ليلي هناك بال�س��يدة "توما�س��ا انطونيو���س غونزالي�س" ،التي

�س��ميت فيما بعد "عليا" بعد �إ�ش��هار �إ�س�لامها يف امل�س��جد االق�ص��ى.
وتزوّج��ت باحلاج مو�س��ى و�أجنبا �س��ارة يف كوبا ع��ام  .1930ومثل
�ش��ريحة كبرية م��ن املُغرتبني ،مل يرق لوالديه��ا �أن ترتعرع يف كوبا،
فرحلت عنها بعمر ال�ستة �أ�شهر اىل �سلواد.
بعد ا�س��تقرار عائلة �س��ارة ووالدتها يف �س��لواد ،هاجر احلاج مو�سى
ليل��ي �إىل كوبا جم��دد ًا ليتزوج من �أخرى وينجب منها ،ثم ان�ض��م اىل
فئ��ة التج��ار الأغني��اء يف كوب��ا ،ونتيجة لذل��ك ،قتل هو و�أبن��ا�ؤه من
زوجت��ه الثانية �إبان الثورة نتيجة ال�ص��راع الطبقي يف تلك املرحلة،
كم��ا �أن العديد من التجار الفل�س��طينيني ،وخا�ص��ة جتارا من مناطق
قرى �شرق رام اهلل (�سلواد ،املزرعة ال�شرقية ،كفر مالك) ،مل يغادروا
كوب��ا بتات��اً ،حيث منع �أي �ش��خ�ص ميتل��ك ثورة كبرية م��ن مغادرة
البالد �آنذاك.
مع رحيل الأب وانقطاع �أخباره وتركه عليا و�سارة دون معيل ،بد�أت
الأم تتدب��ر �أموره��ا عرب مهنة القبالة يف البل��دة كبداية ،وعلى الرغم
من �أن عمر �س��ارة كان �ص��غري ًا� ،إال انها ،ومن خالل مرافقتها لأمها يف
كل الوالدات ،التقطت �أ�صول املهنة.

والدة خالد م�شعل

وي��روي فار���س بداي��ة دخوله��ا �إىل عامل القبال��ة ،ففي �أح��د الأيام مل
تتمك��ن القابل��ة "علي��ا"� ،أم �س��ارة ،م��ن م�س��اعدة جارته��ا يف عملية
ال��والدة الن�ش��غالها يف �أخرى ،فطلبت م��ن ابنتها �أن تق��وم بذلك بد ًال
عنها ،فدخلت �س��ارة �إىل بيت جارته��ا لتجدها يف املراحل الأخرية من
ال��والدة ،ف�س��اعدتها على �إجناب من �ص��ار رئي�س املكتب ال�سيا�س��ي

حلركة حما�س "خالد م�شعل".
يف عام  ،1970توفيت احلاجة عليا لتحل القابلة �سارة مكانها وتقوم
بدور القابلة جليل كبري من �أهل البلدة منذ  1952وحتى .2002

دورها يف االنتفا�ضة الثانية

يف االنتفا�ض��ة الثانية ،ورغم بلوغ القابلة �س��ارة ال�سبعني من العمر،
�إال �أنها ا�س��تمرت مبهنة القبالة ،ومل تتكا�س��ل يوماً عن �أداء واجبها،
ومل تتوق��ف القابل��ة الكوبية عن التعلم ،فقد �أخ��ذت عددا من دورات
التمري�ض التي عقدت يف القرى املجاورة.
وي�ش��هد �أه��ل قرى �ش��رق مدينة رام اهلل لها وب�ص��دق حد�س��ها .تقول
�إح��دى ن�س��اء بل��دة �س��لواد �إنه��ا و�أثن��اء حمله��ا ،ب�ش��رها الأطب��اء
مبولودة� ،إال ان �سارة ب�شرتها ب�صبي ،وبالفعل �أ�صابت ،كما املعتاد.
وي�ض��يف فار���س�" :أثناء ان��دالع املواجه��ات يف االنتفا�ض��ة الثانية،
حولت القابلة �س��ارة بيتها �إىل م�ش��فى من �أجل م�س��اعدة الن�ساء على
ال��والدة ،كما �أنها �س��اعدت يف عملية �إجناب �ش��بان الق��رى املجاورة
�أثناء احل�ص��ار ،ومل تخف �أبد ًا من اخل��روج لي ًال والتنقل بني القرى،
ومل َ
تخ���ش حظر التجوال وق��وات االحتالل الإ�س��رائيلي الذين طاملا
عرقلوا عملها".
رحلت القابلة �س��ارة ال�شهر املا�ضي عن عمر يناهز الرابعة والثمانني
بعد �أن �أجنبت �أجيا ًال من بلدة �س��لواد ،وتركت ا�سمها يف كل حكايات
وق�ص�ص الوالدة يف القرية.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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مدر�ستهن فازت �أربع مرات بجائزة الرتبية يف املواطنة

�أف�����ك�����ار ب���ن���ات ق��ب��ي��ا ال���ث���ان���وي���ة ت�ل�اح���ق امل���ج���ل�������س ال�����ق�����روي واحل����ك����م امل��ح��ل��ي
أسمهان قطنة ٭
تتواىل فر�ص التفوق والتميز لدى طالبات مدر�س��ة بنات
قبيا الثانوية يف م�شروع املواطنة منذ عام  2010وحتى
ع��ام  ، 2014حي��ث تتق��دم املدر�س��ة يف كل عام مل�س��ابقة
م�ش��روع املواطنة الذي تقيم��ه وزارة الرتبية والتعليم
على م�ستوى املحافظات ،وي�ش��تمل امل�شروع على �إعداد
وتخطيط م�شروع جديد تكون القرية �أو املدر�سة بحاجة
�إلي��ه ،ليتوىل املجل�س املجل�س الق��روي يف كل بلدة القيام
بتنفيذه �إن ح�صلت على املرتبة الأوىل يف امل�سابقة.
وي�ض��م فريق مدر�س��ة بنات قبي��ا �أربع طالب��ات ميثلن
املدر�س��ة �أمام جلنة التحكيم وامل�ش��رفة على امل�ش��روع
املعلمة جيهان را�ض��ي ،وح��ازت املدر�س��ة على املركز
الأول 3م��رات ،وعل��ى املركز الثاين م��رة واحدة خالل
� 5س��نوات ،ومت ط��رح امل�ش��اريع التالية يف امل�س��ابقة:
م�ش��روع �إعادة ت�أهيل �ش��ارع املدر�س��ة ،و�إن�ش��اء قاعة
ريا�ض��ية ،وحفر بئ��ر لتجميع مياه الأمطار ،وم�ش��روع
�إن��ارة القرية .ومل ينفذ �س��وى م�ش��روع البئر الذي مت
حف��ره و�إن�ش��ا�ؤه يف ال�س��احة اخللفي��ة للمدر�س��ة حتت
�إ�شراف املجل�س القروي.
ولك��ن ال�س���ؤال ال��ذي يط��رح نف�س��ه ،مل��اذا مل ينف��ذ �إال
م�ش��روع واحد من �أ�صل  4م�ش��اريع؟ وما دور املجل�س
القروي ووزارة احلكم املحلي يف ذلك؟

املجل�س القروي :نحتاج �إىل ممولني

ي�ؤك��د وحيد قطنة رئي�س جمل�س قروي قبيا �أن املجل�س
�ش��ارك م�ش��اركة فعّالة يف التخطيط والتنفيذ للم�شاريع
والتوا�ص��ل م��ع جمموعة الطالبات املمثالت للم�ش��روع
وامل�ش��رفة را�ض��ي لتوفري كل ما يلزم لتنفيذ امل�شاريع،
ويقول قطنة" :يف م�ش��روع حفر البئر ،توا�صل املجل�س
القروي مع اجلمعيات اخلا�ص��ة ،عالوة على الإ�شراف
الهند�سي على البناء ،و�أجنز على �أر�ض املدر�سة"� .أما
عن م�ش��روع �إعادة ت�أهيل �ش��ارع املدر�سة ،فقال قطنة:

عملن��ا م�س��حا هند�س��يا وخمططات هند�س��ية لتو�س��يع
ال�ش��ارع وتعبي��ده يف الوق��ت ذات��ه ،وم��ن ث��م زراع��ة
الأ�شجار على الأر�صفة ،ورفع امل�شروع لأكرث من جهة
داعم��ة من بينها ال�ص��ندوق العربي للإمناء وم�ؤ�س�س��ة
فل�سطني الغد ،وننتظر الرد حتى اللحظة".
ي�ش��ار اىل �أن �ش��ارع املدر�س��ة �ض��يّق ومل��يء باحلف��ر
وتزداد معاناة الطلبة يف ف�صل ال�شتاء ،حيث االزدحام
بال�س��يارات امل��ا ّرة وك�ثرة �أع��داد الطلبة ،وتعر�ض��ت
�إحدى الطالبات حلادث �سري على هذا ال�شارع.

احلاجة لتعبيد  10كم �شوارع

من جهته قال م�س�ؤول م�شاريع حمافظة رام اهلل والبرية
يف وزارة احلكم املحلي م�ؤيد �شحادة �إن القرية بحاجة
�إىل تعبي��د  10ك��م م��ن ال�ش��وارع ولي���س فق��ط �ش��ارع
املدر�س��ة ح�سب ما ات�ض��ح من املجل�س القروي ،وكلفة
الكيلو مرت تعادل � 65ألف دوالر� ،أي �أن تعبيد  10كيلو
م�تر من ال�ش��وارع بحاجة اىل � 650أل��ف دوالر تقريباً،
وال توجد جهة تعطي هكذا مبلغ دفعة واحدة ،خا�ص��ة
يف ظل التمويل ال�شحيح الذي ي�صل للهيئات املحلية.
و�أ�ض��اف �شحادة�" :س��يتم تنفيذ امل�شروع على مرحلتني
�أو ث�لاث مراحل ،ويتوقف ذلك عل��ى الإمكانيات املتاحة
والدعم املقدم من الهيئات املحلية احلكومية ،و�ست�ش��مل
املرحل��ة الأوىل �إع��ادة ت�أهي��ل  3-4كيلوم�ترات م��ن
ال�ش��وارع ،وعندم��ا نطلب م��ن املجل�س الق��روي حتديد
�أولوياته بالطرق ،فب�إمكانه البدء ب�ش��ارع املدر�س��ة� ،أما
بالن�س��بة لنا كوزارة حكم حملي ،فتحديد الأولويات يتم
بناء على ال�شوارع التي تخدم الأماكن العامة و�أكرب عدد
من املواطنني ،وبالتايل ف�إن �شارع املدر�سة �سيكون �ضمن
املرحلة الأوىل ،وحدد املجل�س �أي�ضاً ال�شارع الرابط بني
قبيا ونعلني ،وقبيا و�ش��قبا على ح�ساب وزارة الأ�شغال
العامة ومت �إنهاء كافة املخططات لذلك".

رئي�س جمل�س قروي قبيا وحيد قطنة.

احلاجة �إىل �إنارة  77منزال جديدا

وفيم��ا يتعل��ق مب�ش��روع الإن��ارة ،فالقائم عليه �أي�ض��ا
وزارة احلك��م املحل��ي ،فاملجل���س الق��روي ال ي�س��عه
�س��وى التخطي��ط والإعداد ملث��ل هذه امل�ش��اريع ،ولكن
يق��ول قطنة" :مت تخي�ير املجل�س بني م�ش��روع الإنارة
وم�ش��روع تعبيد الطرق من قبل احلكم املحلي ،وو�ضع
املجل�س م�شروع الإنارة على ر�أ�س �أولوياته ،لأن �إنارة
من��ازل القري��ة وتو�ص��يلها بالكهرباء �أهم م��ن التعبيد،
فنح��ن بحاجة اىل تو�ص��يل خدمة الكهرب��اء اىل  11حيّا
بواقع  77منزال جديدا".
ويتابع قطنة" :متت ا�ست�ش��ارة �أه��ايل القرية ور�ؤيتهم
حول �أولوية �أحد امل�ش��روعني ،وحاز م�ش��روع الإنارة
عل��ى الأغلبية ،حيث مت جم��ع توقيع ما يزيد على 500
رب �أ�س��رة ،رغ��م �أهمي��ة م�ش��روع التعبي��د" .ويف ذات
ال�سياق ،قال �شحادة �إن �إعطاء املجل�س فر�صة لالختيار
بني امل�ش��روعني ال يعني ا�س��تبعاد �أحدهما ،ولكن هناك
�أولوي��ة يف تنفي��ذ امل�ش��اريع ،فاملتوفر حالي��اً � 150ألف
دوالر لأح��د امل�ش��روعني ،ومت اعتم��اد الب��دء بالإنارة
ومن ثم التعبيد.

مدر�سة بنات قبيا تنتج الأفكار ،وتنتظر التنفيذ.

البنك ي�صر على العطاءات
وال�شركة حتتكر اخلدمة

و�أ�ض��اف �ش��حادة "�أن اجله��ة الداعم��ة لل��وزارة ه��ي
البنك الإ�سالمي ،ولكن هناك م�شكلة يف م�شاريع الإنارة
املموّل��ة من البنك الإ�س�لامي ،فالبنك يقول �إنه يجب �أن
تط��رح عطاءات لأكرث م��ن مقاولة ،والإن��ارة بالتحديد
يف منطق��ة رام اهلل والقد���س و�أريح��ا وبي��ت حلم يوجد
فيها م�ش��كلة مع �ش��ركة الكهرباء ،لأن ال�ش��ركة لها حق
امتياز ،وبالتايل ،فال يحق لأي مقاول �أن يتقدم للعطاء،
والبن��ك ي�ص��ر على ط��رح عط��اءات ،وال ت�س��تطيع �أي
جهة االعتداء على �ش��ركة الكهرب��اء لطرح عطاء" .وقد
واجهت بلدية را�س كركر هذه امل�ش��كلة ولها متويل 95
�أل��ف دوالر تقريب��ا ،والبلدية منذ حوايل � 8أ�ش��هر حتى
اليوم غ�ير قادرة على تنفيذ امل�ش��روع ،وك��ي ال يتكرر
م��ا ح�ص��ل يف بلدية را�س كرك��ر مع قرية قبيا� ،أو�ض��ح
�ش��حادة انه مت اتخاذ قرار ب�ش���أن هذه امل�س���ألة .يقول:
"م�شاريع الإنارة يف هذه املنطقة ال يتم تنفيذها بتمويل
م��ن البنك الإ�س�لامي ،وبالتايل ف�إن م�ش��روع �إنارة قبيا
مت �إدراجه على موازنة وزارة املالية ،ومت تخ�ص��ي�ص

ج��زء م��ن تكالي��ف امل�ش��روع مببل��غ � 150أل��ف دوالر،
ونعم��ل على جتهيز وثائق العطاء واعتماد املخ�ص���ص
كامال لبدء التنفيذ".

قاعة ريا�ضية للبنات

�أما بالن�س��بة لإن�ش��اء قاعة ريا�ض��ية يف مدر�سة البنات
الثانوي��ة ،فعمل املجل�س على جتهي��ز الرخ�ص الالزمة
للبن��اء و�إعداد كاف��ة املخططات ،ولك��ن وزارة الرتبية
والتعليم تعتمد يف خطتها اال�سرتاتيجية على جمموعة
م��ن املعاي�ير حت��ى تت��م املوافقة عل��ى امل�ش��روع ،فتم
مب�س��اع حثيث��ة م��ن املجل���س القروي
اختي��ار القري��ة
ٍ
لبن��اء مدر�س��ة ذكور �أ�سا�س��ية ،خ�صو�ص��اً يف ظل تو ّفر
م�س��احة منا�س��بة للبناء ،التي �س��يبد�أ تنفيذها يف مطلع
 2015وم��ن ثم �س��تكون الأولوية لقاعة الريا�ض��ة التي
جاء ت�ص��نيفها مت�أخر ًا مقارنة بامل�ش��اريع املدرجة على
جدول �أعمال املجل�س القروي ،يف املقابل ،وعد الدكتور
�أحمد العب�سي بالتربع بن�صف املبلغ الالزم للبناء.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ن���������س����ور ج����ب����ل امل�����ك��ب��ر :م�����ن م���ن�������ص���ات ال����ت����ت����وي����ج �إىل ������ص�����راع ال���ه���ب���وط
بيان قرعان ٭
ك��رة القدم ال تع�ترف بالعراقة وبفرق البط��والت ،فامللعب هو
الفي�ص��ل الذي يكتب تاريخ الأندية وا�س��تمرار �ش��روق �شم�سها
يف عامل الكرة امل�س��تديرة ،ومن هذا املنطلق� ،أ�صبح فريق جبل
املك�بر �أو "ن�س��ور اجلبل" ،كما يحلو لع�ش��اقه ت�س��ميته ،مهدد ًا
بع��دم البق��اء يف دوري ج��وال للمحرتفني املو�س��م املقبل ،لأول
مرة يف تاريخ��ه املليء بالإجنازات ،فالفريق املقد�س��ي العريق
يف و�ض��ع �ص��عب باحتالله املركز قبل الأخ�ير يف الدوري ،رغم
�أن املكرب هو بطل �أول دوري يف عهد احتاد كرة القدم بو�ضعيته
اجلدي��دة وتر�ؤ���س اللواء جربي��ل الرجوب لزمام �أم��ور الكرة
الفل�سطينية.
ولأن ه��ذا الو�ض��ع ال يلي��ق ب�س��معة ومكانة املكرب ،فق��د قابلت
"احل��ال" �أبن��اء الن��ادي وم�س���ؤولني يف اجلهازي��ن الإداري
والفني ،لتقف على امل�ستجدات.

عياد :الالعبون رحلوا

و�أو�ض��ح املدير الفني للفريق ر�أفت عياد �أن ال�س��بب الرئي�س��ي
لرتاج��ع م�س��توى الفري��ق ه��و رحي��ل ع��دد كبري م��ن الالعبني
لأ�س��باب مادية ،و�أ�ض��اف" :بعد ح�ص��ولنا على لق��ب الدوري،
تلق��ى ع��دد كبري من العب��ي الفريق عرو�ض��اً احرتافي��ة مببالغ
كبرية ،وهو ما عجل برحيلهم عن النادي".
و�أو�ض��ح عي��اد �أن �س��بب اخل�س��ائر املتتالي��ة و�أب��رز �أ�س��باب
الرتاج��ع ه��و قلة ف�ترة الإعداد الت��ي اعتربها �ش��به معدومة،
وتراك��م امل�ش��اكل الإدارية� ،إ�ض��افة �إىل قل��ة التدريبات وفقدان
عن�صر اللياقة البدنية.

وتاب��ع عي��اد �أن االح�تراف �أثق��ل كاه��ل الأندية وخا�ص��ة فيما
يتعلق بالأمور املالية ،ما جعل االندية تعاين من ُ�شح االمكانيات
املادية ومواكبة االحرتاف وجلب الالعبني لإمكانية املناف�س��ة،
لك��ن العائ��ق امل��ادي م��ا زال يق��ف �س��د ًا منيع��اً �أم��ام الأندي��ة
الفل�س��طينية� ،إال �أن حب الكرة والتطور الريا�ضي الفل�سطيني،
يجعل الأندية ت�ستمر يف حتدي العقبات ب�أي �شكل كان.
وقال الكابنت عياد�" :س��نقاتل حتى الرمق الأخري لإعادة الهيبة
لفريقن��ا رغ��م كل الظروف ال�ص��عبة ،و�س��وف نفعل امل�س��تحيل
للخ��روج من هذا امل�أزق والزحف نح��و منطقة الأمان ،والتفكري
فيم��ا بع��د بالع��ودة �إىل من�ص��ات التتوي��ج الت��ي تعت�بر املكان
الطبيعي لهذا الفريق".

حجازي :الهبوط يتهددنا

م��ن جانبه� ،أو�ض��ح الع��ب الفريق �س��امر حجازي �أن م�س��توى
ال��دوري يف تطور م�س��تمر ،م�ؤك��د ًا زيادة عدد املتناف�س�ين على
لقب��ه� ،أما فيم��ا يخ�ص ناديه ،فيق��ول حج��ازي" :الفريق يعاين
كث�ير ًا هذا املو�س��م ،وب��ات من الف��رق املهددة بالهب��وط نتيجة
الظ��روف الت��ي نعانيه��ا ،ويف مقدمته��ا رحي��ل ع��دد م��ن العبي
اخلربة� ،إ�ضافة �إىل �ضعف اللياقة البدنية ،لكن بالرغم من ذلك،
فما زال لدينا الأمل يف االبتعاد عن �شبح الهبوط.
ويف خت��ام حديث��ه ،دع��ا حج��ازي �أبن��اء البلد ورج��ال الأعمال
والغيوري��ن على م�ص��لحة الفري��ق الوق��وف �إىل جانبهم يف هذه
املحنة ،للعودة جمدد ًا �إىل من�صات التتويج.
ب��دوره ،ع��زا الإداري �أك��رم �س�لامة �أ�س��باب تراج��ع املكرب �إىل

الن�سور ما زالوا يف امللعب ،و�سيحاولون التحليق مرة �أخرى.

الأ�س��باب املادي��ة التي خلفت �آثار ًا �س��لبية عل��ى غالبية الفرق،
ويق��ول" :منذ دخول االحرتاف� ،أ�ص��بحت نظرة الالعب مادية
بالدرج��ة الأوىل ،وبالتايل ،ف�إن االنتماء �أ�ص��بح م�س���ألة ثانوية،
لك��ن وبالرغ��م م��ن النتائ��ج ال�س��لبية للفريق ه��ذا املو�س��م� ،إال
�أنن��ي �أثق يف قدرة الالعبني على اخل��روج من هذا النفق املظلم
واالبتعاد عن منطقة الهبوط".
�آراء مت�ش��ابهة بني كل املعلقني على �أزمة جبل املكرب .والعائق
امل��ادي يظه��ر امل�ش��كلة الأ�سا�س��ية ل��دى االندية الفل�س��طينية،
خا�ص��ة عن��د �أبناء جبل املك�بر الذين ما زالوا يعانون من ُ�ش��ح

االمكاني��ات املادي��ة ملوا�ص��لة امل�ش��وار واله��روب م��ن �ش��بح
الهب��وط ،م��ا �أدى اىل نتائجه��م ال�س��لبية طيل��ة ف�ترة الذه��اب
واال�ستمرار بها يف �إياب الدوري .واملع�ضلة ما زالت قائمة لدى
�أبناء اجلبل ،لكن �إ�ص��رارهم على املناف�س��ة والهروب من القاع
باالمكانيات املتوفرة من الالعبني واجلهازين االداري والفني،
�أك�بر دليل عل��ى عراقة و�أهمية ه��ذا النادي ،ال��ذي يقع يف قلب
القد�س املحتلة.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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مالك أبو عريش ٭
م��ن بني �آالف ال�ش��باب يف املجتمع الفل�س��طيني ،قل ٌة من ميلكون
طموح��اً وهدفاً وا�ض��حاً� ،ص��ورة من هنا و�ص��ورة م��ن هناك.
يتلخ�ص ُحلم عمر اخلطيب طالب ال�صحافة واالعالم يف جامعة
بريزي��ت ،يف �أن ي�ص��بح م�ص��ور ًا �ص��حافياً م�ش��هور ًا ،لينقل من
خالل كامريته ما يعي�ش��ه ال�شباب يف املجتمع الفل�سطيني ،حيث
يرى �أن الت�صوير الفوتوغرايف هو عينه التي يرى بها العامل من
حوله ،وي�شعر �أنها راحته.
يق��ول عم��ر" :ل��دي م�ش��كلة يف الأع�ص��اب ،فيدي ترجت��ف و�أنا
�أحمل �أي �شيء ،ولكن عندما تكون الكامريا يف يدي ،ف�إنها تثبت
ب�سهولة".
وي�ض��يف" :يف ظل كرثة امل�ص��ورين املحرتفني ،ف�إن امل�صورين
ال�ش��باب يواجهون م�ش��كلة يف العمل ،ولكن العمل بجد وتطوير
ال��ذات هو الطريق �إىل تخطي كل ال�ص��عاب ،وطموحي �أن �أطور
نف�س��ي يف هذا املج��ال ،و�أن �أعمل الحقاً يف هذا املجال� ،ص��حيح
�أنن��ي يف ه��ذا املجال من��ذ ثالثة �أع��وام ،لكن الأمر يحت��اج وقتاً
�أطول".
عم��ر اخلطي��ب وغ�يره الكث�ير م��ن امل�ص��ورين ال�ص��حافيني
ال�شباب ،يواجهون �صعوبات عدة تتمثل يف مناف�سة امل�صورين
املحرتفني ،وغالء �أ�س��عار الكام�يرات ،وعدم وجود تكنولوجيا

اعالمية متطورة يف فل�س��طني ت�س��هل عملهم ،ويف الوقت ذاته ،ال
ي�ضمنون توفر فر�صة العمل.
امل�ص��ور ال�صحايف جمال العاروري املدر�س يف �ش�ؤون الت�صوير
الفوتوغرايف يقول" :الت�صوير ب�شكل عام مهنة� ،إذا ا�ستطاع �أي
�ش��خ�ص �إتقانها كما هو مطلوب ،ف�إنه ي�س��تطيع �أن يح�صل على
عمل م�ستقل من خاللها".
وي�ضيف �أ�ستاذ الت�صوير يف الكلية الع�صرية" :الت�صوير عبارة
عن فن ومهنة ،و�إذا كانت لدى امل�صور ال�شاب قدرة �أن يتعامل
معه��ا بحرفي��ة ،ف�إنها ت�ص��بح م�ص��در دخ��ل ،وتوف��ر الإمكانية
لال�س��تقالل امل��ادي رغ��م تزاح��م الفر���ص يف هذا املج��ال نتيجة
اخلريجني الكرث".
وتعليقاً على ع�ص��ر ال�س��رعة ،يقول الع��اروري" :التكنولوجيا
احلديثة �سهلت من ا�س��تخدام النا�س للهواتف الذكية املحمولة
وقلل��ت الفر���ص لوج��ود م�ص��ورين يف كل مناح��ي احلي��اة
وامل�ؤ�س�س��ات والتكنولوجيا ،كما قللت فر�صة العمل للخريجني
اجلدد".
ويتابع" :لغة الع�ص��ر �أ�ص��بحت لغة ال�ص��ورة ،وبالتايل تبدلت
الأم��ور كثري ًا ،فقبل زمن ،كانت الفر�ص��ة للعم��ل �أكرث ملن يقوم
بكتاب��ة التقارير والأخبار واملقاالت ،ولكنها تبدلت و�أ�ص��بحت

لل�صورة ،النها �أكرث ت�أثريًا يف العامل ،الأمر الذي �أثر على وجود
الفر�ص رغم كرثة من يعمل بهذه املهنة� ،إذ �إن كل ثقافات العامل
تتعام��ل م��ع هذه ال�ص��ورة بالدرج��ة الأوىل ،والأم��ر ذاته لدى
�شركات الدعاية واالعالن واالت�صاالت.
وحول عدد امل�ص��ورين املحرتفني يف ال�ض��فة ،يقول العاروري:
عدده��م ال يتج��اوز الع�ش��رين م�ص��ورا يعمل��ون بال��وكاالت
الأجنبي��ة والعربي��ة املعروف��ة� ،أما غ�ير العامل�ين ،ف�أعدادهم
بالع�شرات ،وكانوا يعملون بوكاالت ،وحاليا يعملون مب�شاريع
خمتلفة ،وهناك م�صورون حمرتفون يعملون بوكاالت عربية �أو
يف اجلوانب التقنية مع خربة كبرية ،وموظفو هذه الوكاالت مت
اختياره��م منذ زمن ،لذلك ال توجد فر�ص لل�ش��باب ،لأنها تتوفر
بواق��ع فر�ص��ة كل �س��نة �أو �س��نتني ،رغم ان ال��وكاالت الكبرية
بد�أت بتقلي�ص عدد موظفيها".
وحول كرثة عدد هواة الت�صوير ،يقول�" :أحرتم هذه الظاهرة،
ول�س��ت �ضدها ،لأنها ت�س��هم يف رفع الوعي �أو رفع مقدرة النا�س
عل��ى معرف��ة ما يح��دث حولهم ،خا�ص��ة ان و�س��يلة اليوم لنقل
الواق��ع ه��ي الكام�يرا واجلوال ،وه��ذا الأم��ر نتج ع��ن مقدرة
�أي �ش��خ�ص على �ش��راء كامريا و�إن�ش��اء �ص��فحة خا�ص��ة على
الفي�سبوك.

�أما عمر �أبو عرة ،الذي عمل ل�س��نتني يف جمال الت�ص��وير ح�سب
الطل��ب �أو م��ا يعرف ب��ـ  freelanceم��ع م�ؤ�س�س��ات حملية،
فيق��ول" :فر�ص��ة العم��ل تت�أث��ر م��ن خ�لال الع��دد الكب�ير م��ن
امل�ص��ورين اله��واة املنت�ش��رين ،م��ع �أن معظمهم لي�س��ت لديهم
دراية كبرية باملو�ضوع".
وي�ض��يف خريج كلي��ة التجارة" :ه��ذه الظاه��رة مزعجة جداً،
فيج��ب �أن تك��ون لديك ظ��روف معينة ،من بينه��ا �أن تكون لديك
كامريا احرتافية ،واملوهبة يف الت�ص��وير ،لت�ستطيع خو�ض هذا
املجال".
ويتاب��ع" :من خ�لال الت�ص��وير� ،أنت ت�ض��يف هوية لنف�س��ك،
وم��ن اجليد نقل �ص��ورة جميلة عن الوطن� ،أن��ا �أهتم بتعديل
ال�ص��ور من �أجل �إ�ضافة جمالية عليها ،وال �أعترب ذلك غ�شاً �أو
تزوير ًا".
ويبقى الت�ص��وير الفوتوغرايف فن��اً �أكرث من كونه علماً ُيدر�س يف
اجلامعات ،ولكن على م�س��اقات الت�ص��وير ال�صحايف �أن ت�شجع
الطلب��ة على االهتم��ام بهذا املجال ،وتعطيه��م اخلطوات الأوىل
للدخول فيه.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"م�����������ن حت��������ت ال�������������رك�������������ام" ..ف�����ي�����ل�����م ي�������������روي ح������ك������اي������ة �أم��������ل
ندى أبو مدين
يف احل��رب الت��ي �ش��نتها ق��وات االحت�لال �أواخر
ع��ام  2008عل��ى قط��اع غ��زة ،وقع��ت جم��زرة
عائلة ال�س��موين التي �أودت بحياة � 21شخ�صاً من
العائلة ،و�أ�صبحت تلك املجزرة لب�شاعتها حديث
ال�ش��ارع� .ش��ن االحتالل حربني �أخريني ،ووا�صل
ارتكاب املجازر.
"م��ن حتت ال��ركام" فيل��م وثائق��ي يحاكي غزة
ويروي ق�ص��ة عائلة ال�س��موين ،وهي من ع�ش��رات
الق�ص���ص التي تعلق بالذاكرة بعد كل حرب على
القطاع ،ويلقي ال�ض��وء على العديد من امل�شكالت
االجتماعية والنف�سية الكثرية.
جم��زرة �آل ال�س��موين كان��ت فك��رة البداي��ة،
ف�ص��وروها وك�أنه��ا بداي��ة ث�لاث ح��روب ،وعدة
جمازر ،طالت القطاع و�أهله ،لتعري احتال ًال طاملا
تغنى بالإن�سانية.
ب��د�أت �أح��داث الفيل��م الوثائق��ي ،بتوثي��ق حال��ة
الطفل��ة "�أمل" ال�ش��اهدة على جمزرة ا�س��تهدفت
عائلته��ا ،وم��ا زال��ت ح ّي�� ًة يف الذاك��رة ،ومتكررة
م��ع �أقرانه��ا يف غ��زة ،حي��ث جم��ازر االحت�لال
واعتداءاته.
ت��روي الطفلة �أم��ل ( 12عام��اً) يف الفيلم ق�ص��تها
ي��وم املج��زرة ،وروت �أ�س��و�أ م��ا ح��دث يف الليلة
الت��ي ردم��ت فيها حتت ال��ركام لأربع��ة �أيام ،هي

وثالثة من �أبناء عمومته��ا الأطفال �أحياء ،تقول:
"ال�ش��عور ب�أن��ك مي��ت ال حمالة� ،ش��عور يجعلك
تتمنى املوت الفعلي فور ًا".
ويف حدي��ثٍ م��ع معلمته��ا ،قال��ت �إن الأطف��ال يف
املدار���س تول��د لديهم حال��ة من العنف الوا�ض��ح،
خا�ص�� ًة يف الف�ترات الت��ي تلي احلروب ،وا�ص��فة
حالة �أمل ب�أنها يف هدوء دائم و�شرود ،وقلة تركيز.
ُيكم��ل الفيل��م طريق��ه نحو م��ن �أنقذ �أم��ل ،فتوجه
فريق العمل �إىل مركز الإ�سعاف والطوارئ ،حيث
التق��وا جمموع ًة من امل�س��عفني وناق�ش��وهم حول
العم��ل �أثناء احلروب ،فاقرتح �أحد امل�س��عفني �أن
أ�شخا�ص��ا ،فت�ساءل
ي�ص��حبهم �إىل �أماكن �أنقذ فيها �
ً
الطاق��م �إن كان ه��و من منقذي من بق��ي من عائلة
ال�سموين يف �أيام احلرب الأوىل ،فقال �إنه �أنقذ ثالث ًة
من �أطفال العائلة وقتها.
ب��د�أ امل�س��عف ي�س��رد �إح��دى ق�ص�ص��ه دون عناء يف
ا�س�ترجاع الذاكرة ،ف�س��ار يف �ش��ارع �صالح الدين،
�شارع ترابي،
ودخل �إحدى املزارع ،وم�شى قلي ًال يف ٍ
وخالل طريقه كان يجد امل�ص��ابني ويعجز عن فعل
�ش��يء لبع�ض��هم ،لأن جي�ش االحتالل كان ي�ستهدف
طواقم الإ�سعاف .وقال" :مل ت�سمح قوات االحتالل
�س��وى لثالثة �أ�شخا�ص بدخول املنطقة ،و�أنا منهم.
هن��ا كانت املج��زرة ،وهنا كان �ص��وت الأطفال من

�أطفال عائلة ال�سموين.

حتت الركام ينادون "نريد املاء" ،وكنت �أبحث لهم
خم�ص�صا
عن املاء ومل �أجد �س��وى ماء مت�س��خ كان
ً
للدجاج ،فقط ليظلوا على قيد احلياة".
وا�صل طاقم الت�صوير وامل�س��عف ال�سري ،فالتقوا
بطف��ل على وجهه �آثار �ض��ربة قدمية .اقرتب منه
امل�س��عف و�س�أله عن ا�س��مه ،ف�أخربه ب�أنه �أنقذه يف
احلرب ،فاحت�ضنه و�صار يبكي.
خالل �س�يرهم ،مل يبق على الو�صول �إىل منزل �أمل

�س��وى ب�ضعة �أمتار ،واملُ�س��عف ال يعلم بوجودها،
وب�أن��ه يوث��ق �أح��داث فيل��م وثائقي م��ن بطولتها.
و�صل الطاقم للمنزل ،وقابل املُ�سعف �أمل م�صدوماً
و�أخ��ذ يبك��ي ،وعندما عرفت �أمل �أنه هذا امل�س��عف
هو من �أنقذها ،بد�أت هي الأخرى بالبكاء.
ويفت��ح الفيل��م املج��ال لأم��ل و ُمنقذه��ا لريوي��ا
احلدث ،واعتذر لها املُ�س��عف عن عجزه عن جلب
ماء نظيف لها وهي حتت الركام.

طل��ب زمي��ل املُ�س��عف م��ن طاق��م العم��ل �إيق��اف
الت�ص��وير ،مو�ض��حاً لهم �أن املُ�سعف ُيعالج نف�سياً
بع��د كل ما مر به من مواقف خ�لال احلروب التي
طالت القطاع ،ومن حاالت عاي�شها.
"م��ن حت��ت ال��ركام" ي��روي �إح��دى الق�ص���ص
لأبط��ال ذنبهم فق��ط �أنهم عا�ش��وا حتت غطر�س��ة
حمت��ل ،و�آخرين لبوا ن��داء الواج��ب ودفعوا من
حياتهم وا�ستقرارهم ثمناً ً
باهظا لي�ستمر الأمل.

�أخ�����ب�����ار ( )SMSال����ع����اج����ل����ة ..ادف�������ع رغ���� ًم����ا ع��ن��ك!
هالة أبو علي ٭
على هاتفه اخللوي ،و�ص��لت ال�صحايف حممد
�سدر ر�سالة ن�صية تدعوه لال�شرتاك "جما ًنا"
يف خدمة الر�سائل الن�صية ( )SMSللأخبار
العاجل��ة م��ن �أح��د املواق��ع الإخباري��ة ملدة
�ش��هر .مل ي�ش�ترك �س��در يف "اخلدمة"� ،إال �أن
الر�س��ائل ب��د�أت ت�ص��له ،لكن��ه مل يع��ر الأمر
انتباهً ��ا" ،فاخلدم��ة جماني��ة" ،كم��ا قال��ت
الر�سالة.
يف فات��ورة ال�ش��هر التايل ،وجد �س��در � 7ش��واقل

ر�س��وم ا�ش�تراك يف خدم��ة الأخب��ار العاجل��ة.
ات�ص��ل م�ستف�س ًرا ،فقالوا له �إن ا�شرتاكه املجاين
يتح��ول �إىل مدفوع ،ما مل يلغِ ��ه .جادلهم ب�أنه مل
ي�ش�ترك �أ�ص ًال ،لكنه مل ي�ص��ل �إىل نتيجة .ا�ضطر
للدفع ،ثم �ألغى اخلدمة فو ًرا.
"احلال" ات�صلت باملوقع و�شركة اخللوي .لكن
القائمني عليه رف�ض��وا احلديث عن املو�ض��وع،
وال�ش��ركة ماطلت كث�يرًا ،فلم حت�ص��ل على ر ّد
منهما.

رئي���س جمعي��ة حماي��ة امل�س��تهلك �ص�لاح هنية
ق��ال" :و�ص��لتنا العدي��د من ال�ش��كاوى حول هذا
املو�ض��وع ،ونحن نطلق عليه م�صطلح (الر�سائل
االقتحامي��ة) الت��ي ت��ورط امل�ش�ترك يف تبع��ات
مادية لي�س جاه ًزا لها".
و�أ�ض��اف هنية" :توجهنا �إىل وزارة االت�ص��االت
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات لبح��ث الأم��ر معه��م،
وقال��وا �إن ه��ذا املو�ض��وع غري قان��وين" .وتابع:
"توجهنا ل�ش��ركتي الهاتف اخللوي يف فل�سطني،
فقالت��ا �إنهما ال جت�بران �أحد ًا على اال�ش�تراك يف
�أي خدمة دون طلبه� ،أما حمتوى الر�س��ائل ،فهما

غري م�س���ؤولتني عنه .فهما و�س��يط بني امل�ؤ�س�سة
والنا�س".
و�أكد هنية �أن هذا النوع من الر�س��ائل يعترب �ضد
قانون حماية امل�ستهلك.
وين�ص القانون يف املادة الثالثة من الف�صل الثاين
على �أن امل�س��تهلك يتمتع بع��دة حقوق ،منها حق
"االختيار احلر لل�سلع واخلدمات من بني بدائل
�س��لعية �أو خدماتية ،وكذلك احلق يف احل�ص��ول
عل��ى ال�ص��فقات العادل��ة ،مث��ل �ض��مان اجلودة
وال�س��عر املعقول ،ورف�ض ال�صفقات الإجبارية.
واحل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات ال�ص��حيحة ع��ن

املنتجات التي ي�شرتيها �أو ي�ستخدمها ليت�سنى له
ممار�س��ة حقه باالختيار احلر والواعي بني كافة
ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة يف ال�سوق".
نقيب ال�ص��حافيني الفل�س��طينيني د .عبد النا�صر
النج��ار ق��ال لـ "احل��ال" �إن "�إجب��ار النا�س على
اال�ش�تراك باخلدم��ة �ض��د �أخالقيات ال�ص��حافة،
والنقاب��ة عل��ى ا�س��تعداد ت��ام ل��رد االعتب��ار ملن
تعر�ض ملثل هذا الأمر .لكن عليهم التوجه لتقدمي
�شكوى للنقابة".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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م�����س��ل�����س��ل ن�����ش��از م��ف��ات��ي��ح ل���ل���وج���وه ال�����ص��ع��ب��ة ..وال���ف���رق���ة حت�����ض��ر ل�����س��خ��ري��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ب��ا���س��م "عفو ًَا"
محمود عدامة ٭
"ن�ش��از  "HDم�سل�س��ل كومي��دي فل�س��طيني اجتماع��ي عبارة عن
ق�ص���ص منف�ص��لة يف حلق��ات درامي��ة وكوميدي��ة متنوع��ة للحي��اة
العام��ة ،ي�س��لط ال�ض��وء عل��ى ق�ض��ايا ال�ش��ارع الفل�س��طيني بطريقة
ناقدة مبالم�س��ة الواقع والوجع الفل�سطيني ،ون�شاز هو م�شروع فني
ذو حمتوى فكري "م�ش��تعل" ت�أ�س���س يف عام  ،2012ويعر�ض ق�ض��ايا
الن�ش��از يف املجتمع وال�ش��ارع الفل�س��طيني عن طريق دراما الفانتازيا
واخليال ب�أ�سلوب خمتلف عن �أ�ساليب الطرح امل�ستخدمة.
"احلال" التقت �أربعة من فناين وم�ؤ�س�سي وخمرجي ن�شاز و�سمعت
منه��م عن فكرة هذا العمل .يقول املخرج �أحمد م�س��لم احلا�ص��ل على
�ش��هادة الإخراج امل�س��رحي من جامعة كولون يف �أملانيا" :فكرة ن�شاز
تنقل��ت يف البداي��ة بني ي��دي جمموعة م��ن املخرجني ،لكن ف�ش��لت كل
علي �ص��ديقي مو�س��ى
املحاوالت يف �إخراج الفكرة اىل النور ،فات�ص��ل ّ
عالوي وهو �أحد م�ؤ�س�س��ي ن�ش��از طالبا مني �ص��ياغة ر�ؤية الربنامج
وامل�س��اعدة يف �إخراجه ،وانتقلت بعدها من مكان �إقامتي عمان �إىل رام
اهلل ،وبعد اثني ع�شر يوما ،خرجت �أول حلقة من ن�شاز اىل النور على
قناتنا عرب اليوتيوب بعنوان "املحارب".
واعت�بر م�س��لم �أن القال��ب الكوميدي اخلي��ايل الذي تط��رح من خالله
الق�ض��ايا و�س��يلة جيدة وممتعة الي�صال ر�سالة ال�ش��باب الفل�سطيني
احلري�ص على حت�سني الواقع من خالل الفن.
ويف حديثن��ا م��ع الفن��ان �ش��ادي الع�ش��ي احلا�ص��ل عل��ى �ش��هادة
البكالوريو���س يف ال�ص��حافة واالع�لام م��ن جامع��ة القد���س ،ودبلوم
متثيل �س��ينمائي من مدينة الإنتاج الإعالمي يف م�صر ،قال" :ن�شاز هي
�ش��ركة انتاج كاملة ،ومتت ت�س��ميتها بهذا اال�س��م اعتمادا على �إظهار
االختالف يف املجتمع من خالل حلقاتنا� ،س��واء يف الإطار ال�سيا�سي �أو
االجتماعي �أو الوطني.
و�أ�ض��اف الع�شي" :ن�شاز ح�س��ب ت�صنيف ال�ص��حافة هو �أول برنامج
فانتازي��ا عل��ى م�س��توى فل�س��طني والأردن ولبن��ان من حي��ث اخليال
الكوميدي ال�ص��عب ن�ص��ا و�أداءً ،وخالل طرحنا موا�ض��يع اجتماعية
بحتة يف املو�س��م االول من ن�شاز ،القت الفكرة رواجً ا و�صدى وا�سعا،

حيث حققنا  8ماليني م�شاهدة داخل فل�سطني واالردن.
و�أك��د الع�ش��ي" :الإع�لام الإلكرتوين وخا�ص��ة اليوتيوب ه��و الأقوى
حالي��ا ،واجلمه��ور امل�س��تهدف كب�ير ،ون�س��تطيع ع�بره قيا���س عداد
امل�ش��اهدات ب�ش��كل موث��وق ومدرو���س ب�ش��كل �أك�بر م��ن التلفزيون،
وم�ش��اهداتنا عل��ى اليوتي��وب كب�يرة ومبه��رة" .وق��د حقق��ت حلقة
"العفاريت" حتى الأن �أكرث من  2.5مليون م�شاهد.
وقال الع�ش��ي" :ميزانية ن�شاز الأ�سا�س��ية هي �إنتاج تلفزيون فل�سطني،
ونحن �ش��ركة �أي�ض��ا تقوم بالإنتاج ث��م نبيع �إنتاجاته��ا لقنوات عربية،
ول�سنا بحاجة لدعم م�ؤ�س�سات تقوم بفر�ض قوانينها علينا ،نحن فنانون
عرب ال نرغب يف االن�ص��ياع ل�سيا�س��ة �أحد �أو م�ؤ�س�س��ة �أو �شركة ،لدينا
ر�س��الة ويجب اي�صالها" .وا�ضاف الع�ش��ي" :نعمل حاليا على م�سل�سل
درامي �ضخم من �إنتاج قناة "�أبو ظبي" ،ونطمح للدخول عامليا".

الن�شاز لي�س غري ًبا يف فل�سطني

وق��ال الفنان مو�س��ى عالوي �إن ن�ش��از ج��اءت من الن�ش��از املوجود يف
فل�س��طني ،من غالء املعي�ش��ة وم�شاكل املوا�ص�لات والتعليم باملدار�س
والفق��ر واجله��ل والع��ادات والتقالي��د غ�ير املتما�ش��ية م��ع املجتم��ع
وغريها ،لتكون هذه امل�شاكل هي احلافز لطرحها وخلق جدل للم�شاهد.
و�ش��ارك الفنان عالوي يف اكرث من  30م�سرحية و 5اعمال تلفزيونية،
ويف وط��ن ع وت��ر م��ع الفنان عم��اد فراجني ،وق��ام بت�أ�س��ي�س برنامج
فنجان البلد مع الفنانني حممود رزق وعبد الرحمن الظاهر ،و�ش��ارك
يف عدة برامج منها بال�شكلوب ،الذي يعر�ض على قناة ر�ؤيا.
و�أ�ض��اف عالوي" :الر�سائل يف ن�ش��از تتمحور حول املتعة �أوال ،التي تعد
من اهم الر�س��ائل يف ظل القهر الذي يعي�ش��ه ابناء �شعبنا ب�سبب االحتالل،
وم��ن منظ��ور �آخر حماولة لط��رح بع�ض امل�ش��اكل االجتماعية وو�ض��عها
حت��ت جمهر ن�ش��از لنقلها للم�ش��اهد ،وحماولة خلق ج��دل ،وقد جنحنا يف
ذل��ك من خالل حلقة "�أزمة �أخالق" ،وهي تتكلم ع��ن �أزمة قلنديا التي بد�أ
امل�س�ؤولون بالتحرك واحلديث عن حلها .هذه هي طموحاتنا يف املجتمع".
وق��ال عالوي" :يف بداية ن�ش��از ،وجدنا بع�ض العقب��ات ،منها الفقر يف

�أبطال "ن�شاز ."HD

ثقافة االنتاج التلفزيوين كمدراء �إنتاج وغريه ،ولكن مع الوقت تغلبنا
عل��ى ه��ذه العقب��ات .والآن� ،أعتق��د �أنه ال عقب��ات �إال بوج��ود بع�ض
"املثقفني" الذين ال ي�ستوعبون جناح هذا النوع من الربامج كنوع
م��ن ع��دم الر�ض��ى او الغرية ،وحل�س��ن احل��ظ �أنهم �أقلي��ة يف جمتمع
فل�سطيني واع ويدعم ثقافة الفن".

الكوميديا �أهم مفتاح للوجوه

ق��ال الفن��ان ف��ادي �أبو �ص��وي ،وه��و حا�ص��ل عل��ى بكالوريو�س علم
حا�س��وب �إن الكوميديا هي املفتاح لر�سم الب�سمة والبهجة على وجوه
الفل�س��طينيني ،الن ال�ش��عب الفل�س��طيني عا���ش يف م�أ�س��اة وح�ص��ار،
ونحاول �أن نو�ص��ل ر�سالة من الكوميديا لل�شعب الفل�سطيني والعربي
ليكون��وا على معرفة مبا يحدث يف فل�س��طني .و�أ�ض��اف �أبو �ص��وي �أن
ت�ص��وير احللقات يتم يف �ش��تى املدن الفل�س��طينية ،يف اخلليل ونابل�س

وجن�ين وبيت حل��م و�أريحا ورام اهلل ،وقريبا �س��يكون هناك ت�ص��وير
يف االردن ،و�س��يكون �أي�ضا عمل م�ش�ترك مع فنانني �أردنيني على قناة
ر�ؤيا وعمل م�شرتك مع فريق "�صد رد" و "يف ميل" مع رجائي قوا�س.
وك�ش��ف �أبو �ص��وي عن �أن �أعماله القادمة هي �أغني��ة بعنوان "قطعة
�سكر" ،من �أحلان وكلمات مدحت جربان ،وعرو�ض م�سرحية يف جميع
اجلامع��ات الفل�س��طينية لأنها بيئة خ�ص��بة م��ن الثقاف��ات واملهارات
ع��ال من الثقافة ،وهم رجال امل�س��تقبل الذين
والر�ؤيا وعلى م�س��توى ٍ
�س��يكون له��م دور يف املجتم��ع الفل�س��طيني .وك�ش��ف فنانو ن�ش��از عن
برنامج جديد يحمل ا�سم "عفوا" ،وهو برنامج �سيا�سي �ساخر يقدمون
من خالله معاجلة للواقع املعي�ش بر�ؤية وطنية غري حمايدة ،و�سيتم
عر�ضه �ضمن برنامج كرفان على قناة ر�ؤية.
٭ طالب يف دائرة االعالم بجامعة بريزيت

"مغناطي�س" ..فرقة فل�سطينية �سورية ت�سعى جلذب النا�س للمو�سيقى
مايكل عطية
قبل عام ،التقى �أربعة عازفني من فل�س��طني و�س��وريا ،وكونوا
فرق��ة جتمع اللونني ال�ش��رقي والغرب��ي ،و�أطلقوا عليها ا�س��م
"مغناطي���س" ،وانطلق��وا م��ن مدينة عكا �إىل خمتل��ف �أرجاء
فل�سطني ،يجذبون النا�س بعزفهم وغنائهم.
"احلال" التقت �أع�ض��اء فرقة مغناطي�س ل�س�ؤالهم عن الفرقة
وما مييزه��ا ،فقال عازف العود الإلكرتوين غ�س��ان بريومي من
مدين��ة ع��كا �إن عمر الفرقة عام ،و�إن �أع�ض��اءها كانوا �أع�ض��اء
يف فرق خمتلفة ،وا�س��تطاعوا �أن ينتجوا مو�س��يقى جديدة من
حيث اال�ستخدام والأحلان والتوزيع.
�أما بالن�س��بة ال�سمها ،فقال عازف البي�س غيتار نزار جربان من
اجللي��ل الأعل��ى �إن "مغناطي�س هي كلمة من وحي املو�س��يقى
ودورها ،فمن وجهة نظرنا ،تلعب املو�س��يقى دور املغناطي�س،
فتجذب��ك �أو تن ّف��رك منه��ا ،وم��ا ن�س��عى �إليه �أن جن��ذب النا�س
ل�س��ماع مو�س��يقانا التي تنتجها الفرقة ،وهي من �أحلان غ�س��ان
بريوم��ي وتوزي��ع �أع�ض��اء الفرقة الت��ي ي�ض��ع كل واحد منها
مل�سته عليها".
وحول نوع املو�س��يقى الت��ي تقدمها "مغناطي���س" ،قال عازف
الغيتار الإلكرتوين با�س��م �صفدي من قرية جمدل �شم�س" :نحن
خا�ص��ا بنا من ناحية الأحلان
فرقة بديلة نحاول �أن نخلق لو ًنا ًّ
وا�ستخدام الآالت ،مت�أثرين مبا �سمعناه يف حياتنا من مو�سيقى
�شرقية وغربية ،من �أنواع مو�سيقى بديلة".

وحت��اول "مغناطي���س" حت��اول �أن تدم��ج ب�ين املقام��ات
ال�ش��رقية والآالت الغربية وال�ش��رقية �إ�ض��افة �إىل امل�ؤثرات
ال�ص��وتية مث��ل ال�س��ايكاديلك �إيفكت���س ،وه��ي عب��ارة ع��ن
م�ؤث��رات �ص��وتية ت�ض��يف مل�س��ة غريب��ة وتعت�بر حتديً��ا،
ح�س��بما قال بريومي ،لأن "هذه امل�ؤثرات خارجة عن قواعد
املو�س��يقى وغ�ير مفهوم��ة� ،إ�ض��افة اىل دوره��ا يف حتمي�س
اجلمهور وت�ش��جيعهم على التفاعل ،وال ميك��ن �أن ننكر �أنها
مغامرة وجتربة جريئة ،لأنه مل يتم ا�ستخدامها من قبل مع
�آل��ة العود �أو مع الغيتار الكال�س��يكي يف معزوفة �ش��رقية �أو
غربي��ة ،ولكن هدفنا �أن ن�أتي بكل جديد وغريب ،وال ننكر ما
قامت به فرقة �أوتو�س�تراد من عم��ل جديد يف العامل العربي
م��ن ناحية الفكرة وال��كالم واللحن الذي قوبل با�ستح�س��ان
ور�ض��ى امل�س��تمعني ،وهذا م��ا نلم�س��ه حال ًّيا يف عرو�ض��نا،
ريا من امل�س��تمعني ي�أتون بعد كل عر�ض ليقولوا
فنجد �أن كث ً
لن��ا �إنهم �أحب��وا طريقة توزي��ع الأغاين الرتاثي��ة �أو الأغاين
الكال�سيكية القدمية".
تتك��ون فرق��ة مغناطي���س م��ن  4عازف�ين ،ه��م :ع��ازف العود
الإلكرتوين غ�سان بريومي من مدينة عكا ،وعازف البي�س غيتار
ن��زار جربان م��ن البقيع��ة يف اجللي��ل الأعلى ،ع��ازف الغيتار
الإلكرتوين با�سم �صفدي من جمدل �شم�س من اجلوالن ال�سوري
املحت��ل ،وع��ازف الدرامز جيبو�س خوري من قرية �أبو �س��نان

�أع�ضاء "مغناطي�س" يف �أحد عرو�ضهم.

قرب مدينة عكا.
ً
قدمت فرقة "مغناطي�س" عر�ض��ا يف مدينة رام اهلل ،و�س��تكرره
قريبًا لأن عر�ض��ها القى ا�ستح�سان احل�ضور .وللفرقة عرو�ض
� ً
أي�ض��ا يف مدين��ة حيف��ا ،ومناطق �أخ��رى ،وهي ت�س��تعد للقيام
بجولة يف عدد من دول العامل.
ووجه �أع�ضاء الفرقة ر�سالة تقول �إن "املو�سيقى بكافة �أ�شكالها

ه��ي مقاوم��ة و�أ�س��لوب يوح��د كل فئ��ات املجتمع ،وت�س��تطيع
الربط بني ال�ش��عوب ،ففرقتنا فل�س��طينية �س��ورية وهذا �شيء
نفخ��ر فيه ،كما نفخر بفرقة  soul 47التي ت�ض��م �أع�ض��اء من
�س��وريا وفل�سطني والأردن .وبالرغم من كل حماوالت التجزئة
الزماني��ة واملكاني��ة التي يح��اول االحتالل �أن يفر�ض��ها علينا،
ف�إننا �سنواجهها ونف�شلها".
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