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بنحبك يا بريوت
نعم ،قلوبنا مليانة ..والإثم الذي وقع بحقنا يف بريوت وغريها كبري ..ولكن حبنا لبريوت �أكرب؛ لأن فيها �أحبتنا ..يف برج الرباجنة وعني احللوة؛ نتتبع خطواتهم.
م��ا زال��ت هن��اك م�سن��ة يف برج الرباجنة تداوم على �إعط��اء ح�صة حب يافا للأحفاد و�أوالد اجل�يران ،تلك احل�صة التي مل يتغري فيه��ا املنهاج وال املعلم ،وال
�سبورة فيها وال طب�شورة .فيها �س ّبابة اجلدة فقط تلوح مكررة وم�ؤكدة لتالميذ الطفولة املذبوحة :نحن من هناك ول�سنا من �أي مكان �آخر.
وهن��اك � ً
أي�ض��ا يف �أزقة خميم عني احللوة� ،صبي �شقي ،وباللهج��ة اخلليلية "حربوق"؛ يفهم ال�سيا�سة جيدًا ،ويفهم لعب ال�سيا�سيني ،ويوجه ر�سائله العفوية
واخلطرية لهم ،معل ًنا �أنه مل يعد يثق بهم ومل يعد ينتظرهم ،ويراهن على �أن الغد له ،وهو يعرف "دوباره معهم".
وهذا باملنا�سبة لي�س من باب التهديد والوعيد .هذه جمرد لعبة ،يلعبها ال�صغار ويخاف منها الكبار ،لأن من يف بطنه عظام تقرقع.
ا�سمعوا جيدًا ،هناك قرقعة عظام ترجتف منها �أرجل الظاملني ،من ظلموا �أهل املخيمات ون�سوهم.
رئي�سة التحرير
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جمل�س وطني -دورة انتقالية
صالح مشارقة
وا�ضح��ة متام��ا امل��ادة  ١٤فق��رة (ب) م��ن النظ��ام اال�سا�سي
ملنظم��ة التحري��ر ،جل�س��ة خا�ص��ة مل��لء ال�شواغ��ر يف اللجنة
التنفيذي��ة ،ه��ذه امل��ادة مت االخذ بها كمادة �صم��اء يف الدعوة
من قبل الرئي�س لعق��د املجل�س الوطني بعد ا�سبوع ،ولكن هل
تكف��ي مادة وفق��رة �صغريتان م��ن ا�صل  ٣٢م��ادة يف النظام،
هل ن�ترك كل املواد الداعي��ة اىل التوافق و"نطن�بر" على فهم
ا�ص��م ومعاند يف اع��ادة احياء املظلة التاريخي��ة لل�شعب ،هل
نحيل �سنوات من احلياة والثقافة ال�سيا�سية اىل مترت�س خلف
مواد نظام داخلي ونخ�سر فر�صة تاريخية العادة ترتيب �آمن
ل�صالوننا ال�سيا�سي؟
مع اب��و مازن ح��ق يف التلوي��ح باال�ستقال��ة والغ�ض��ب ال�شديد
م��ن ترهل "ال�سادة واالخ��وة والرفاق يف التنفيذي��ة" ،لكن هذا
ال يعفي��ه من م�س�ؤولية قي��ادة ال�سيارة اىل اقرب نقطة� ،صحيح
االقلي��م العرب��ي يناك��ف الرئي�س ،يدعم��ون معار�ضي��ه ،م�صر
تفع��ل ذل��ك واالم��ارات يف دور ح�ص��ري اي�ض��ا ،قط��ر ال حتب
الرئي���س بل ت��رى فل�سطني يف حما�س فقط ،اي��ران لي�ست معنية
بالطبع بعبا�س ،وتركي��ا االردوغانية تقول �شيئا وتفعل عك�سه
يف مل��ف حما���س ومنظم��ة التحري��ر ،االم�يركان ال ي�ستقبل��ون
رئي�سن��ا ،يديرون ظهورهم له ه��ذا وا�ضح من جدول الزيارات،
ا�سرائيل ت�شغ��ل كل حمركاتها الحباط �سيا�سته التي جنحت يف
حما�صرته��ا دولي��ا ،و�ضع فتح والف�صائل متخ��م بجدول اعمار
�صع��ب يف القيادة ..كل هذا مفهوم ،ولكنه ال يربر هذا االجتماع
املت�سرع.
�سن�سج��ل �سقوطا ا�ضافيا من الطابق ع�شرين اىل الطابق ع�شرة
�ل� ال�شواغر امل�ستقيلة ،وم��لء ال�شواغر
اذا عقدن��ا املجل�س لنم أ
مهم��ة �صغ�يرة يف ميثاق و�ضع ل�ضمان التح��رر الوطني ولي�س
التح��رر الوظيفي ،وت�صغري االم��ور ال�شعال حرب خا�سرة بني
فقهاء النظ��ام اال�سا�س��ي ،وتف�سري لكلمة جل�س��ة "خا�صة" ،لن
يفيدنا.
ا�سكتوا �أيها الأ�صدقاء الي�ساريون ،دعوكم من الهجوم الكا�سح
عل��ى القي�ص��ر ،وانت��م ايها امل�ستقل��ون ،انتم ب�ش��ر وم�صاحلكم
تقودك��م احيان��ا� ،سيق��ول اجلمه��ور ه��ذا ال��كالم م��ع كل قالية
بندورة تقلى يف بيت فل�سطيني كثري غلبة وكالم يف ال�ش�أن العام.
وعل��ى نف�س اجلل�سة �سيق��ول اي مواطن يف الوطن املحتل او يف
املن��ايف :نريد قي��ادة غري مه�شم��ة ،متما�سكة وقوي��ة وموحدة.
حتى "نكب�سها" هجمات نقدية ،وهذا �سربنا نحن الفل�سطينيني،
منار�س النقد الذاتي بحرية ،وال نركع �أمام القائد.
احل��ل :مب��ا �أن �إميي�لات الدعوة حل�ض��ور اجتم��اع املجل�س مل
تر�س��ل بع��د ،ومب��ا ان الدكتور �صائ��ب فاو�ض م�شع��ل ،وعزام
االحم��د التقى �شلح ،واننا يف �ساعات حا�سمة لو�ضع التخريجة

ال�سيا�سية ،ف��ان اقرتاح عقد دورة انتقالي��ة للمجل�س الوطني،
تفتت��ح دورة منت�صف ايلول وت�ستمر يف االنعقاد الطارئ لثالثة
ا�شه��ر او خم�سة مث�لا ،وتنطلق يف هذه الدورة االنتقالية جلان
حم��ددة مبهمات ميك��ن اخت�صاره��ا بلجنة ادخ��ال اال�سالميني
باالنتخ��اب او التزكي��ة ،وجلن��ة قان��ون انتخاب��ات لل��دورات
املقبل��ة ،وجلن��ة للميث��اق الوطن��ي غ�ير املتف��ق عل��ى م��واده
امل�شطوبة يف موقعة كلينتون ال�شهرية عام .١٩٩٦
جمل���س وطن��ي انتقايل غ�ير من�صو���ص عليه يف النظ��ام ،دورة
انتقالي��ة �سموه��ا اذا اردمت ،يع��ود فيه��ا املجل���س بع��د ثالث��ة
ا�شه��ر ليقول كلمته ،بخ�صو�ص اال�سالمي�ين ،وي�سحب الب�ساط
م��ن حتت ذرائ��ع م�سني و�شي��وخ التمثي��ل لالح��زاب اليمينية
والي�ساري��ة باعطائه��م الوق��ت لالتفاق الداخلي عل��ى ممثليهم،
ودورة ت�ضم��ن لك��م خل��وة وطني��ة م��ع ال��ذات ح��ول امل�س��ار
التاريخ��ي م��ع املحتل�ين ،فاما ان نعي��د امل��واد امل�شطوبة واما
نق�ترح بدائ��ل له��ا او نط��رح اي خي��ار يفتح لن��ا الدائ��رة التي
اغلقتها وجنحت ا�سرائيل وامريكا منذ عقدين.
دورة انتقالي��ة او جمل���س وطن��ي يفتت��ح يف منت�ص��ف ايل��ول
ويغل��ق يف منت�صف كانون الأول ،تغلق اجلل�سة وينتهي ا�سمها
ومهمتها ،وال تقولوا ان اللحظة التاريخية ال ت�ستحق هذا الفهم
املت��وازن والتجري��ب ال�سيا�سي ،طاملا ان ه��ذا التف�سري ي�سرتنا
ويحمين��ا من التقاع��د ال�سيا�سي تاركني وطن��ا يف حفلة انق�سام
�صعبة.
حما���س �ستزايد ه��ذا اال�سب��وع و�سيداف��ع الزه��ار بجنون عن
املنظم��ة الت��ي طاملا طحن عظامه��ا ،اجله��اد وال�شيوعيون مثال
ق��د يكونون عرابي التنزي��ل عن ال�شجر .ه��ذا متوقع وحممود.
ال�شعب �سيفرح حتما من عقالنية اللحظة ال�سيا�سية ،وفك ازمة
"الوطني" قد متهد لفك �أزمات الت�شريعي واملركزي.
�ستخاف��ون م��ن كلمة "جمل���س انتق��ايل"� ،سيتذك��ر الثمانينيون
منك��م ،املجل���س االنتقايل للمنظمة قبل الع��ام  ،١٩٦٨وترون يف
الطبعة احلالية من املجل�س طليعة ال تعود للخلف ،لكن تذكروا
اجلل�سة االوىل واجلي��ل امل�ؤ�س�س وال�شباب الذين كتبوا النظام
�آن��ذاك ،ك��م كان��وا ا�ستثنائيني ومنفتح��ي العق��ل وفل�سطينيني
"�شطارا" ،مل يك�سرهم اجلمود وكانوا �أه ًال للتحول التاريخي،
وفعلوها ..فعلوها ونحن ما زلنا منذ �ستة عقود يف مرحلتهم.
املجل���س الوطن��ي -ال��دورة االنتقالية ،جتمد فيه��ا اال�ستقاالت،
ويعم��ل النا���س على اع��ادة انت��اج م�صدره��م ال�سيا�س��ي االول،
الفكرة لي�ست خيالية بل من روح النظام اال�سا�سي ،نحن كجمهور
ق��د ن�سكت ع��ن ادخال اال�سالمي�ين باحل�ص���ص يف دورة اوىل قبل
الو�ص��ول اىل االنتخاب��ات ،امل��ادة  ٣١تتي��ح لكم انه��اء االنق�سام
وانهاء ف�صل غزة ..افعلوها و�سنكون معكم ..فقط افعلوها.

�ضيوف من �أهل الدار "عدد خا�ص ت�شارك فيه �أقالم فل�سطينية من لبنان"
يف هذا العدد من احلال ،ويف قادم الأعداد ،كما ن�أمل؛ ن�ست�ضيف
�أقالمً��ا لإعالميني ون�شطاء من خميمات �أهلن��ا يف لبنان ،ينقلون
�أحواله��م يف "احلال" ،عن حال الب�ؤ�س الذي يعي�شونه ،دون �أن
يفقدوا الأمل بالعودة ،كحق ال تنازل عنه ،مهما طال الزمن.
كت��ب �إخوتنا من لبن��ان يعتبون على الإع�لام الوطني الذي
غي��ب همومه��م و�أحالمه��م ،وعن الوط��ن كبو�صل��ة �صادقة

ال ت�ص��د�أ وال تنح��رف ،وعن الن��زوح بعد اللج��وء لأهلنا يف
�سوريا ،وعن �أطفال يف منطقة يبلل عتبات بيوتها �شاطئ لهم
حل��م واحد� :أن يعملوا �أو يهاج��روا ،كقدر يالحقونه بعد �أن
فر�ض عليهم.
كتب��وا لنا عن هموم كبرية ،كامل�سلحني الذين يقتتلون يف عني
احللوة� ،أو احل��دود التي تتحول �إىل نقاط �أخرية لقاء للأهل

والأحبة ،وعن هموم �صغرية لكنها قاتلة ،ك�شبكات الكهرباء
ال�صاعقة واجلرذان املدمرة يف املخيمات.
حتدثوا عن البالد التي هجر �آبا�ؤهم و�أجدادهم منها ،وعن واقع
التعلي��م ال�صعب عندهم .كتبوا عن واقع مر ،و�أحالم مل يي�أ�سوا
من �إمكانية حتقيقها ،ولو ابتلعها املتو�سط بني حني و�آخر.
يكت��ب �أهلن��ا يف لبنان و�سوري��ا يف "احلال" ،بع��د �أن و�صلهم

مركز تطوير الإع�لام -جامعة بريزيت يف دورة تدريبية عن
كتاب��ة الأخبار ،فعلمونا كيف يعي�ش امل��رء ح ًّرا ،وكيف يظل
الوطن جمي ًال �أني ًقا عاليًا ،كحلم يطاردونه دون تعب �أو ي�أ�س.
اقر�أوا هذه املواد يف ال�صفحات من � 5إىل .11
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امل�سودة اجلديدة لقانون النقابة..
عني على حماية ال�صحافيني و�أخرى على تنظيم قطاع الإعالم
إباء أبو طه
�ضمن م�ش��روع املب��ادرة الوطني��ة لتطوير
الإع�لام الفل�سطين��ي ،وبال�شراك��ة م��ع
نقاب��ة ال�صحفي�ين يف ال�ضف��ة وغ��زة ،عق��د
مرك��ز تطوي��ر الإع�لام -جامع��ة بريزي��ت
ور�ش��ات قانوني��ة لنقا���ش م�س��ودة قان��ون
لنقاب��ة ال�صحافي�ين ينظ��م قط��اع الإعالم،
ويحم��ي املهن��ة وال�صحافي�ين ،بح�ض��ور
نقاب��ة ال�صحافي�ين وقانوني�ين و�صحافيني
ومهتم�ين� ،ضم��ن جلن��ة اللجن��ة القانونية
املنبثق��ة ع��ن املب��ادرة ،الت��ي تت��وزع على
ت�سعة حماور� ،أحدها حمور القوانني.
وهدف��ت الور�ش��ات والنقا�ش��ات �إىل درا�س��ة
م�س��ودة قان��ون و�إدخال مالحظ��ات وتعديالت
الزم��ة ،ليعر���ض القان��ون يف ع��دة مناط��ق،
ال�ستمزاج �آراء ال�صاحفي�ين حوله ،باعتبارهم
امل�ستفيد الأول منه ،على �أن يرفع ،حال �إدخال
كل التعديالت ،للرئي�س حممود عبا�س لإقراره.
م��ن ناحيته��ا ،لفت��ت مدي��رة مرك��ز تطوي��ر
الإع�لام نب��ال ثوابت��ة �إىل �أن النقاب��ة بذلت
جه��و ًدا حثيث��ة يف هذا املج��ال ،ف�آخر خم�س
�سن��وات ،كان��ت هن��اك خط��وات مدرو�س��ة
م��ن النقاب��ة لتفعي��ل القانون اخلا���ص بها،
كم��ا لفت��ت �إىل �أن ت�أخر العمل عل��ى القانون
لي���س مرده النقابة وحده��ا ،بل عدم اهتمام
ال�صحافي�ين باملطالب��ة بوج��ود قان��ون
ناظ��م لعمل الإع�لام ويحم��ي حقوقهم ،لأن
غالبيتهم م�شغول��ون بالتغطيات ال�صحافية
اليومية على ح�ساب تنظيم املهنة.

تنظيم قطاع الإعالم

ويرى ع�ض��و نقابة ال�صحافي�ين يف ال�ضفة
مو�س��ى ال�شاع��ر �أن القانون ينظ��م القطاع

الإعالم��ي م��ن جه��ة ويحم��ي ال�صحافيني
من االنته��اكات التي يتعر�ض��ون لها يومياً
يف الوقت ذات��ه ،فلي�س هناك تعار�ض يظنه
البع���ض قائ ًم��ا ب�ين احلماي��ة والتنظي��م،
ف���إذ مت تنظي��م املهن��ة ،ف�ستتبع��ه حماي��ة
لل�صحافيني.
و�أ�ض��اف" :ال يتعر���ض ال�صحافي��ون فقط
النتهاكات م��ن االحتالل ،بل تنتهك حقوقهم
النقابي��ة ،ويتعر�ض��ون لت�ضييقات يف حرية
ال��ر�أي والتعب�ير ،وانته��اكات يف م�ست��وى
الأجور واال�ستغ�لال يف م�ؤ�س�سات �إعالمية،
عدا عن االنتهاكات الأمنية".
م��ن جه��ة �أخ��رى ،ت��رى ثوابت��ة �أن وجود
قانون ه��و مبثابة خم��زون للنقاب��ة ،ودون
ه��ذا القانون ،ل��ن تتمكن من القي��ام بدورها
املطل��وب ،كم��ا �أن وج��وده �سيع��زز حماية
ال�صحافي�ين ،فه��و ناب��ع م��ن احتياجاته��ا
ويعرب عن هويتها ،والقانون يف هذه اللحظة
م��ر مبرحلة التعدي��ل ،وبعده��ا �سينتقل �إىل
االعتم��اد ،و�ص��و ًال �إىل مرحلة ت��رى النقابة
انعكا�سات��ه الفعلي��ة عل��ى احلي��اة اليومية
لل�صحافيني.
ونوه ع�ضو نقابة ال�صحافيني يف غزة توفيق
�أب��و �شوم��ر �إىل �أن وج��ود مثل ه��ذا القانون
�سيح��رر النقاب��ة م��ن ال�صبغ��ة ال�سيا�سي��ة
املفرو�ض��ة عليه��ا �أو اخلا�ضع��ة لإم�لاءات
خارجي��ة ما ،فهو ج��زء من بقي��ة القوانني،
و�أحد املتعلقات القانونية الناظمة ملو�ضوع
احلريات ،ومزاولة املهنة ،و�سيكون مبثابة
قان��ون يدع��م النقابة ك�أي نقاب��ات يف العامل
عرب تعزيز ق�ضاياه��ا اخلا�صة بها ،ودعمها
يف املحافل الدولية.

قانونيون ونقابيون و�إعالميون يف ختام نقا�ش م�سودة قانون للنقابة.

�إ�شكاالت

وح��ول مو�ض��وع مزاول��ة املهن��ة ك�أه��م
الإ�شكالي��ات الت��ي مت الوق��وف عنده��ا يف
م��واد القان��ون� ،أ�ش��ار �أ�ست��اذ الإع�لام يف
جامع��ة بريزيت �صالح م�شارقة �إىل �أنه مت
الو�ص��ول �إىل �صياغة م��ادة تتيح املزاولة
ع�بر �سج��ل مهن��ي ملنت�سب��ي النقاب��ة،
بالإ�ضافة �إىل االعرتاف ب�أحقية املمار�سني
باال�ستف��ادة م��ن خدم��ات النقاب��ة دون
ت�سجيل.
و أَ��ض��اف �أن من الإ�شكاليات التي مت ح�سمها

�أي�ضاً ،رفع كوتة الن�ساء يف املجل�س النقابي
م��ن  %35 -%20نظ��ر ًا للإح�صائي��ات التي
تب�ين تف��وق ع��دد الإناث عل��ى الذك��ور من
خريجي ال�صحافة والإع�لام ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستف��ادة النقاب��ة بـ %1م��ن الإعالنات التي
تن�ش��ر يف و�سائ��ل الإع�لام ،وحتدي��د احل��د
الأدن��ى للأج��ور ،وم��ادة قانوني��ة �صيغ��ت
لالهتمام ب�ضرورة خ�ضوع خريجي الإعالم
اجل��دد لف�ترة تدريبية جتريبي��ة يح�صلون
�إثره��ا على �شه��ادة ت�ساعدهم يف البحث عن
عمل.

ودارت امل��واد املوجودة يف القانون ،ح�سب
م�شارق��ة ،ح��ول حم��اور ثالث��ة" :النقاب��ة
كم�ؤ�س�سة م�ستقلة مالي��اً و�إدارياً وتنظيمياً،
حي��ث ن�أم��ل وج��ود ج�س��م نقاب��ي م�ستق��ل
ع��ن فت��ح وحما���س وع��ن منظم��ة التحرير
الفل�سطيني��ة بحيث تكون حمايدة ،واملحور
الآخ��ر مهن��ة ال�صحاف��ة وع��دم خ�ضوعه��ا
للم�ؤث��رات اخلارجي��ة ،و�أخ�ير ًا بح��ث
مو�ض��وع ال�صحافي�ين املهني�ين العامل�ين
بعق��ود عمل وحماولة توف�ير ظروف �أف�ضل
من ال�سابق".

املدينة تو�سعت  15مرة

�أزمة الكهرباء يف جنني ..مواطنون م�ستا�ؤون واحلل مليار و 700الف �شيقل!
أمجاد هب الريح*
ت�سب��ب برنامج الف�صل املت��وازي للكهرباء يف مدينة جنني
يف ارتفاع �أ�صوات مواطني املدينة ،بفعل النتائج املرتتبة
عليه ،حيث �أدى �إىل �أ�ضرار مادية كبرية لأ�صحاب املحال
التجاري��ة ،ما دفعهم لرف��ع دعاوى �ضد �شرك��ة الكهرباء،
ويف الوق��ت ذات��ه ،م��ا زالت �شرك��ة الكهرباء ت�برر �إجراء
برنام��ج اجلدولة وت�صفه ب�أنه "احلل للأزمة التي تعي�شها
املدينة".
نق�ص��ا ح��ادًّا بالكهرب��اء رغ��م �أن
وتكم��ن امل�شكل��ة يف �أن هن��اك ً
املواطن�ين ملتزم��ون بالدف��ع ،وال ت�ستطي��ع ال�شرك��ة تغطيت��ه
ب�سب��ب عدم توريد اجلانب الإ�سرائيل��ي للكهرباء ب�سبب الديون
املرتاكم��ة على ال�سلط��ة ،وهو الأم��ر الذي تعا َق��ب عليه مدينة
جنني بالذات.
وبفع��ل االزدي��اد يف �أع��داد ال�س��كان والتطور العم��راين ودرجة
ح��رارة اجل��و يف املدين��ة التي تعت�بر ج��زءًا من غ��ور الأردن،
�أ�صبح��ت امل�شكل��ة يف ت�ضخ��م م�ستمر يف ظل ع��دم وجود خطط
م�ستقبلي��ة ل��دى اجله��ات الر�سمي��ة ،وهو م��ا جع��ل املواطنني
ي�شبه��ون مدينته��م بواق��ع احل��ال يف قطاع غ��زة ،يف �إ�ش��ارة �إىل
م�شكل��ة االنقطاعات املتكررة واحللول غري املنطقية التي جل�أت
�إليها �شركة الكهرباء.

مليار و� 700ألف �شيقل

مدي��ر خدم��ات امل�شرتك�ين يف �شرك��ة كهرب��اء ال�شم��ال يف املدين��ة
حممود حو�شني ،قال �إن املدينة ت�أخذ من اخلط الرئي�سي للكهرباء
فيم��ا يعرف بـ"خط بي�سان" ،وكانت قدرة اخلط عام 450 ،1958
�أمب�ير على ال�ضغ��ط العايل وكان��ت ت�ستهلك املدين��ة  300امبري،
وم��ع ازدي��اد النمو عل��ى الكهرب��اء زاد ال�ضغط عل��ى الكهرباء ما
يق��ارب  %17-15و�أ�صبح��ت ت�ستهل��ك املدين��ة  650امب�ير على
ال�ضغط العايل.
وتاب��ع حو�شني" :باتت املدينة بحاجة �إىل خط جديد يغذيها ،لذلك
جل���أت ال�شرك��ة �إىل خ��ط اجللمة وه��و  15ميغ��اواط ويغذي ثلث
املدينة" .و�أ�ضاف حو�ش�ين" :لذلك عملنا برنامج الف�صل املتوازي
عل��ى املناط��ق التي تغذيه��ا ال�شركة وه��ي جن�ين وقباطية وقرى
م��رج اب��ن عام��ر وفقوعة وجلب��ون ،وهو جاه��ز للت�شغي��ل� ،إال �أن
اجلان��ب الإ�سرائيل��ي رف�ض ب�سبب براءة الذم��ة التي قيمتها مليار
و� 700أل��ف �شيق��ل تقريبا" .ومن �أ�سباب تفاقم ه��ذه الأزمة � ً
أي�ضا،
قال حو�ش�ين ،ازدياد النم��و ال�سكاين والعم��راين ،ووجود امل�صانع
ودرج��ات احل��رارة العالية التي ترتفع عامًا بع��د عام ،وزادت من
ن�سبة ا�ستهالك املكيفات يف املدينة  %100عن العام املا�ضي.
و�أ�ض��اف" :هن��اك �سب��ب �آخر هو حتم��ل املدينة �أعب��اء ديون مدن

�أخ��رى ،م��ع العلم �أن الت��زام املدين��ة بالدفع �ص��ارم� ،إال �أن جنني
تعاقب بعدم �إمدادها بالكهرباء ب�سبب ديون لي�ست عليها".
و�أ�ش��ار �إىل �أن �شرك��ة الكهرب��اء التي ت�أ�س�ست قب��ل خم�س �سنوات،
ال يوج��د عليها �أي دي��ن� ،إمنا هناك ديون عل��ى ال�سلطة بقرابة 45
مليون �شيقل ،ت�سببت بعدم قبول اجلانب الإ�سرائيلي مد الكهرباء،
فعاين املواطن يف املدينة انقطاع الكهرباء ،لعدم قدرتنا على حتمل
احلمل الزائد على الكهرباء.
�أم��ا فيم��ا يتعلق مبخي��م جنني ،فقد �أك��د مدير خدم��ات امل�شرتكني
يف كهرب��اء ال�شمال �أن��ه لي�س �سببا يف �أزمة الكهرب��اء ،فهناك 2250
ا�شرتا ًكا يف املخيم ،ون�سبة االلتزام يف الدفع .%75

الظلم العادل

و�أ�ش��ار الع�ض��و يف املجل�س البلدي نا�ص��ر �أبو عزي��ز �إىل �أن �شركة
الكهرب��اء ت�أ�س�س��ت بناء على قرار احت��اد البلدي��ات ،وان ال�شركة
مملوك��ة للبلدي��ات املن�ضوية حتتها" ،وحل الأزم��ة هو قرار نظام
الف�ص��ل املت��وازي ب�سبب ال�ضغ��ط العايل عل��ى الكهرب��اء وتو�سع
املدينة � 15ضع ًف��ا ،ورف�ض اجلانب الإ�سرائيلي تزويدنا بالكهرباء
ب�سبب الديون ال�سابقة على ال�سلطة واملدن الأخرى".
و�أ�ض��اف �أب��و عزي��ز" :و�ض��ع الربنام��ج لي��وزع كمي��ات الكهرباء
املوجودة على املناطق يف املدينة ،مع العلم �أن هناك �أ�ضرا ًرا على
املواطن�ين� ،إال �أننا نوزع الظلم بعدالة لعدم وجود حل �آخر لدينا،

وبالت�أكيد لع��دم وجود خطط ا�سرتاتيجية للأزمات عند احلكومة،
و�إن وج��دت ه��ذه اخلط��ط ،ف�إنه��ا بالت�أكي��د �ستف�شل ،لأنن��ا كدولة
حمتل��ة نتو�س��ع يف ا�سته�لاك الكهرباء ،يف حني �أنن��ا ال نولدها لعدم
�سماح اجلانب الإ�سرائيلي.

م�شاكل اجتماعية ونف�سية

وع�برت املواطنة مي عبد الفتاح عن ا�ستيائها جراء انقطاع التيار
الكهربائ��ي امل�ستمر ،قائلة" :لي�ست م�شكلتن��ا يف االنقطاع فقط ،بل
يف �ضعفه��ا العام ،وهو الأمر الذي ي�سبب �أ�ض��را ًرا مادية للأجهزة
الكهربائية باملنزل".
و�أ�ضاف��ت" :ما ت�برره ال�شركة لتخفي��ف العبء الكهربائ��ي عن طريق
برنامج الف�صل املتوازي ال يتم على جميع املناطق� ،إمنا هناك وا�سطات
حتى يف ف�صل الكهرباء ،فهناك مناطق ال تقطع عنها الكهرباء".
وت�ضي��ف عب��د الفت��اح �أن انقطاع التي��ار الكهربائي يخل��ق م�شاكل
اجتماعي��ة ونف�سية ،فاحلرارة املرتفعة ت�سب��ب �ضي ًقا يخلق نوعً ا
من امل�شاحنات يف املنزل.
ويبق��ى املواطن هو اخلا�س��ر الأكرب ،الذي ي�أخذ م��ن لقمته لي�ضيء
حياة �أبنائه بالكهرباء ،لكن هذه الأخرية �أ�صبحت حلمًا بعيد املنال.
* طالب��ة يف ق�س��م اللغ��ة العربي��ة والإع�لام يف اجلامع��ة العربية
الأمريكية
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مهرجانات فل�سطني ما زالت م�سكونة بالهاج�س الرتاثي والثقايف
روال ضمرة*
بع��د �أن انطل��ق مهرجان لي��ايل بريزي��ت يف �أطراف
اجلامع��ة منذ ع�ش��رات ال�سنني ،بات ي�ش��كل جزء ًا
مهم��اً م��ن حي��اة الفل�سطيني�ين املتعط�ش�ين لر�ؤية
ال�تراث الفل�سطين��ي املمي��ز ،اال ان ه��ذا املهرجان
ال��ذي يع��د البيت الداف��ئ ل��كل �أبن��اء املدينة بات
يقت�ص��ر عل��ى تق��دمي ال�تراث املم��زوج بذكري��ات
املا�ضي م��ع اغفال الرغبات املتنوعة من املو�سيقى
املختلف��ة واجلدي��دة التي جت��ذب اجلي��ل اجلديد
وتع��د ج��زءا م��ن حياته��م بع��د ان فاق��ت ال�تراث
بدرج��ات كب�يرة .فهل كل هذه الفعالي��ات الرتاثية
�س��واء يف مهرج��ان لي��ايل بريزي��ت او غريه��ا م��ن
املهرجان��ات كافي��ة لإر�ض��اء الذائق��ة املو�سيقي��ة
للأجيال ال�شابة؟
"احل��ال" توجه��ت لقلب املهرج��ان والتقت نخبة
من امل�س�ؤولني وامل�ساهم�ين يف ا�ستمرار هذا العمل
الفن��ي الرتاث��ي املميز ،ال��ذي يهدف من��ذ ت�أ�سي�سه
�إىل الت�أكي��د عل��ى الهوي��ة والثقاف��ة الفل�سطيني��ة
العريقة الت��ي متتد مل�ساحات �أبعد بكثري من حدود
فل�سطني.
ويف حديثن��ا عن �أهمي��ة ا�ستم��رار مهرجان ليايل
بريزي��ت ،التقين��ا رئي�س اجلامع��ة الدكتور عبد
اللطي��ف �أبو حجلة ال��ذي �أكد �أن ه��ذا املهرجان
ه��و ا�ستم��رار حل�ض��ارة الفل�سطيني�ين وت�أكي��د
عل��ى الهوية الفل�سطينية الت��ي يحاول االحتالل
طم�سه��ا وتهويدها منذ دخول��ه لأر�ض فل�سطني،
الأر���ض التي ما زال��ت بالرغم م��ن كل العراقيل
املحيط��ة بها حتاف��ظ عل��ى ح�ضارته��ا وتراثها
ال�شعبي العريق.
وب�ين �أبو حجل��ة �أن مهرج��ان ليايل بريزي��ت لي�س
بعمل حدي��ث ،و�إمنا �أقي��م منذ بداي��ة الثمانينيات
م��ن الق��رن املا�ض��ي ،اال �أن الأو�ض��اع ال�سيا�سي��ة

ال�سيئة يف فل�سطني �أث��رت على املهرجان وو�ضعت
العراقي��ل �أمام ا�ستمراريت��ه و�أوقفته لفرتة زمنية
طويل��ة ،انتهت قبل خم�س �سنوات ليعود املهرجان
م��ن جديد ،وتفت��ح جامعة بريزي��ت �أبوابها لأبناء
فل�سط�ين املحب�ين واملفعم�ين ب�سم��اع املو�سيق��ى
وم�شاهدة العرو�ض املميزة لفرق الدبكة ال�شعبية.
من جانب��ه �أكد عميد �ش�ؤون الطلب��ة �أحمد الأحمد،
�أن �أهمي��ة هذا املهرجان تكمن يف كونه م�صد ًرا مه ًّما
لدع��م �صندوق الطالب "غ�ير املقتدر" ماديا ،حيث
مك��ن هذا ال�صندوق �أكرث م��ن مئة طالب حتى االن
من �إمتام تعليمهم اجلامعي.
واعت�بر الأحم��د �أن املهرج��ان يع�بر ع��ن ارتباط
اجلامع��ة باملجتمع ،كما �أنه يجم��ع بني احل�ضارة
واملعا�ص��رة ،كما ي�شكل م�ص��درا رئي�سيا ل�صندوق
الطالب املحتاج.
و�أو�ض��ح الأحم��د �أن مهرج��ان لي��ايل بريزي��ت بد أ�
كتجرب��ة م�صغرة وه��ا هو ي�ستق��ر وي�صبح تقليدا
�سنوي��ا ،وتكرمي��اً م��ن جامع��ة بريزي��ت لأبنائه��ا
وطلبته��ا الذين ي�شكل��ون كل املجتم��ع الفل�سطيني
وميثلون ح�ضارته و�إرثه الثقايف.
وعلى �أنغام �أغنية "بقولوا زغري بلدي ..بالغ�ضب
م�سور بلدي"� ،أطلت فرقة �سنابل املكونة من طلبة
اجلامع��ة لتق��دم و�صل��ة غنائي��ة وطني��ة ،جت�س��د
الإ�ص��رار والتم�س��ك بالأر�ض وتق��دم حتية للوطن
وال�شهداء.
وقدم��ت فرق��ة بلدن��ا م��ن الأردن جمموع��ة م��ن
�أغنياته��ا امللتزم��ة ك�أغني��ة "ي��ا راي��ة �شعب��ي
املرفوع��ة" ،و"فيهم زهر حن��ون" ،التي عربت من
خالله��ا عن ق��وة الربط ب�ين احل�ض��ارات العربية
وخا�صة العالقات الثقافية املتوارثة بني ال�شعبني
الفل�سطيني واالردين.

وع�بر مدير فرق��ة بلدنا كم��ال خليل ع��ن �أن احللم
حتقق بالوقوف على خ�شبة مهرجان ليايل بريزيت
وم�س��ارح فل�سطني والغناء عل��ى هذه االر�ض التي
ينب��ت منه��ا الع��ز واجلم��ال وال��روح املو�سيقي��ة
املتوارثة عرب االجيال.
و�أ�ض��اف كم��ال خلي��ل �أن فل�سط�ين الت��ي غنيناها
وتغنين��ا بجماله��ا ع��ن بع��د من��ذ ثماني��ة وثالثني
عاما حان الوق��ت لنغني فل�سطني اال�صالة من على
ار�ضها وم�سارحها.
وعن��د تنقلن��ا ب�ين مهرجان��ات الع��ام الرتاثي��ة،
توجهنا لق�ص��ر رام اهلل الثق��ايف لن�ستمد من الرتاث
الفل�سطين��ي عب��ق االنت�ص��ار املم��زوج برائح��ة
املا�ض��ي ال��ذي تالقت في��ه رق�ص��ات احلا�ضر على
نغمات املو�سيقى ال�شعبية.
ويف حديثنا عن اه��م الفعاليات التي �ستقدمها فرقة
جامع��ة اال�ستق�لال للفن��ون ال�شعبية عل��ى م�سرح
ق�ص��ر رام اهلل الثق��ايف ،التقين��ا مدير فرق��ة جامعة
اال�ستق�لال حممد قنداح ال��ذي �أكد �أن فرقة جامعة
اال�ستق�لال �ستقدم عمال فني��ا مميزا بعنوان فلكلور
�شام��ي يحاك��ي الدبك��ة ال�شعبي��ة الرتاثي��ة لب�لاد
ال�شام.
و�أ�ضاف قن��داح ان الر�سالة الوطني��ة التي ن�سعى
لتقدميه��ا يف فرق��ة جامع��ة اال�ستق�لال ه��ي ن�ش��ر
املخ��زون الثقايف الفل�سطين��ي اىل كل انحاء العامل،
خا�ص��ة ان فرق��ة جامع��ة اال�ستق�لال قام��ت بن�شر
الدبكة ال�شعبية الفل�سطينية يف خمتلف دول العامل
العرب��ي وم��ن املفرت���ض اي�ض��ا ان نن�ش��ر الدبك��ة
الفل�سطينية والرتاث الفل�سطيني بني ابناء ال�شعب
الفل�سطيني وعلى م�سارح فل�سطني.

د .عبد اللطيف �أبو حجلة.

حممد الأحمد.

* خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

الغاز الفل�سطيني ..ما بني ال�شمال واجلنوب!.
نظير مجلي
يف غم��رة احلدي��ث ع��ن حت��ول ا�سرائي��ل يف القري��ب �إىل دول��ة
م�ص��درة للغ��از ،والزل��زال ال��ذي ح��دث يف م�ؤ�س�س��ات احلك��م
فيها ج��راء اكت�شاف �آبار غاز عمالقة يف �أعم��اق املياه االقليمية
امل�صري��ة ،قد يكون البع�ض ن�س��ي �أن فل�سطني �أي�ضا متتلك �آبار
غ��از ،و�أن حقول الغ��از التابعة لها مل ت�ستنف��د �إىل النهاية ،وقد
تك��ون هناك حاجة للتنقيب عن �آب��ار فل�سطينية �أخرى .و�أنه قد
نحت��اج اىل فتح ملف من جديد ،لعل فل�سطني ت�ستحق ح�صة من
"الغاز اال�سرائيلي" املكت�شف يف �أعماق البحر املتو�سط.
واملع��روف ان هن��اك بئري��ن للغ��از تبع��دان نح��و  30كيلومرتاً
ع��ن �سواحل غ��زة مت اكت�شفاهم��ا يف �أواخ��ر الت�سعينيات وكلفت
ال�سلط��ة الفل�سطينية ،يومها� ،شركة "بريتي���ش غاز" الربيطانية
ال�ستخراج��ه .وبد�أت ال�شركة عمله��ا يف العام  2000مبوافقة من
حكومة ايهود باراك ،حيث �سادت يومها �أجواء �سيا�سية �إيجابية
ب�ين �إ�سرائي��ل وال�سلط��ة الفل�سطيني��ة .احلق�لان الفل�سطيني��ان
"ماري��ن  "1و"ماري��ن  ،"2يعت�بران �صغريين ن�سبي��ا (فيهما،
ح�س��ب التقدير 30 ،ملي��ار مرت مكعب من الغ��از) ،خ�صو�صا �إذا
قارن��ا ذلك مع احلقل امل�صري (�أكرث م��ن  800مليار) �أو احلقول
الت��ي اكت�شفته��ا ا�سرائيل يف البحر التو�سط نف�س��ه (كلها �-أربعة
حق��ول -جمتمع��ة حت��وي  600ملي��ار) .ولك��ن اكت�ش��اف الغاز
الفل�سطين��ي بدا مده�شا يف تلك الف�ترة ،حيث ان ا�سرائيل وم�صر
مل تكون��ا بعد ق��د اكت�شفتا احلق��ول الكبرية .وق��د �أدرك الرئي�س
الراح��ل ،يا�سر عرفات ،يومه��ا �أهمية احلدث ف�أبحر مع جمموعة

م��ن ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة �إىل موق��ع التنقيب،
ومب��ا يليق من مرا�سم احتفالية� ،أ�شع��ل النار يف �أنبوب التنقيب.
وب��د�أت ات�ص��االت لبي��ع ق�س��م م��ن الغ��از الفل�سطين��ي اىل م�صر
وا�سرائيل والأردن .وقامت �شركة "بريتي�ش غاز" ب�ضم �صندوق
اال�ستثمارات الفل�سطيني �شريكا يف امل�شروع ،بالإ�ضافة اىل �شركة
من القطاع اخلا���ص .وبف�ضل االك�شتاف ،ب��د�أ العمل على ان�شاء
حمط��ة لتولي��د الطاق��ة الكهربائية يف قط��اع غ��زة ومت التخطيط
لإقام��ة حمطتني يف ال�ضفة الغربية .و�شع الأمل ب�أال تظل املناطق
الفل�سطينية متعلقة بنعم �شركة الكهرباء الإ�سرائيلية.
ولكن ،يف تلك الأيام بالذات ،انهارت عملية ال�سالم على اثر ف�شل
مفاو�ضات كام��ب ديفيد ،وانفجرت االنتفا�ض��ة الثانية ودخلت
عملي��ة تطوي��ر الغ��از الفل�سطين��ي اىل حال��ة جم��ود .ويف ه��ذه
الأثن��اء بد�أت ا�سرائيل تكت�شف الغاز يف �أعماق البحر املتو�سط.
وبد�أت م�صر تبيع الغاز املكت�شف م�سبقا يف العري�ش ،ال�سرائيل
والأردن ،وو�ضع الغاز الفل�سطيني على الرف.
والي��وم ،مع حت��ول م�صر وا�سرائي��ل اىل دولت��ي ت�صدير للغاز
الطبيع��ي ،تبدو فل�سطني عل��ى الهام�ش .فهل ه��ذا �صحيح؟ هل
هو �صحي وطبيعي؟
�صحي��ح ان كمي��ة الغ��از الفل�سطين��ي املكت�شفة لي�س��ت كبرية،
مقارن��ة مع الآبار الأخرى ،لكنها كمية مهمة وحيوية وت�ستطيع
�سد احلاجة الفل�سطيني��ة الداخلية لعقدين على الأقل .ومبا ان
ا�سرائي��ل م��ن ال�شمال وم�صر م��ن اجلنوب نقب��ت وعرثت على

كمي��ات هائلة من الغ��از يف باطن الأر�ض ،ف���إن فل�سطني القائمة
عل��ى الأر���ض نف�سه��ا وال�شواطئ نف�سه��ا ،ميك��ن ان تعرث على
كميات ا�ضافية هي �أي�ضا.
بالطبع ،ال حاجة ل�ش��رح ال�ضرورات االقت�صادية لهذا امل�شروع،
فه��ي مفهومة .ولكن امل�شكلة �أن �شركة "بريتي�ش غاز" و�شركاءها
الفل�سطيني�ين ،خ�س��روا امواال طائل��ة حت��ى الآن ومل يعد هناك
حمف��ز كاف لب��ذل جه��ود ا�ضافي��ة .وهكذا ،ب��ات الف�ش��ل ن�صيب
امل�شروع .وبعد ان ثار �أمل كبري من حوله ،بات خيبة �أمل كبرية.
بي��د ان مثل ه��ذا امل�شروع ،ممنوع وح��رام �أن يف�شل وال يجوز
اال�ست�سالم للواقع احلايل .فما العمل؟
�أوال ،ال بد من رفع املو�ضوع اىل ر�أ�س �سلم االهتمام الفل�سطيني،
وال�سع��ي جلعل��ه ق�ضية عربي��ة واقليمية وعاملي��ة .فاالقت�صاد
الي��وم ه��و مو�ض��وع �أ�سا�س��ي يف حي��اة املجتمع��ات الب�شري��ة
والغ��رب يفه��م جيدا معن��ى ذلك .وثاني��ا ،ال بد م��ن الدخول يف
اج��راءات ر�سمية مع ا�سرائي��ل ،حيث ان املفاو�ضات حتى الآن
دارت ب�ين حكومته��ا وبني ال�شركة الربيطاني��ة و�شركائها .ف�إذا
ا�ص��رت ا�سرائي��ل على موقفه��ا يف االمتناع ع��ن التعاون ،ميكن
خو���ض معرك��ة دولي��ة �سيا�سي��ة وق�ضائية معه��ا .ويف ال�سياق
نف�س��ه ،ينبغي فح�ص احلقوق الفل�سطيني��ة يف �آبار الغاز �شمايل
�ش��رق البح��ر الأبي���ض املتو�س��ط .فه��ي الي��وم تعت�بر "مياه��ا
اقت�صادي��ة ال�سرائيل" ،ولك��ن وفقا لأية ح��دود؟ فاملعروف ان
احلدود بني ا�سرائيل وفل�سطني وفقا لقرار الأمم املتحدة تق�سيم

فل�سط�ين �سن��ة  ،1947تعترب حيفا وم�شاال منطق��ة فل�سطينية.
فماذا يقول القانون الدويل بذلك؟
لك��ن ،كل هذه املعركة يتهددها الف�ش��ل ،يف حال ا�ستمرار الواقع
الفل�سطين��ي احلايل .فالواقع ال�سيا�س��ي القائم منذ �سنة ،2007
االنق�س��ام و�سيطرة حما�س على قطاع غ��زة ،ي�شكل عقبة ك�أداء
يف وجه ه��ذا امل�شروع .فا�سرائيل ت�ستطيع ا�ستغالل هذا الواقع
بكل قوتها ،من خالل االدعاء ان حما�س تنظيم ارهابي وال يجوز
ت�سليمها م�صدر دخل وطاقة كهذا� ،سيدر عليها املاليني وميكنها
من تطوير ال�صواريخ.
وهك��ذا ،نع��ود اىل املرب��ع الأول .يف الوق��ت ال��ذي يحتف��ل في��ه
اال�سرائيلي��ون وامل�صري��ون بب�ش��رى الغ��از ،يق��ف الفل�سطيني
حزين��ا .ميل��ك الغ��از وال ي�ستطي��ع ا�ستخراج��ه .لي���س ب�سبب
ا�سرائي��ل وحده��ا ،ولي�س ب�سب��ب الن�صيب الكب�ير الذي منحه
اهلل مل�ص��ر وا�سرائي��ل ،ب��ل �أي�ض��ا ب�سب��ب احلال��ة الفل�سطيني��ة
الداخلي��ة .ومع ذلك ،ف�إن الفر�صة مل ت�ض��ع .وما زال باالمكان
ا�ستع��ادة الأمل ،ففي حال ا�ست�ؤنف العمل يف الآبار الفل�سطينية
و�أزيل��ت العقبات ،هناك �أمل ب�إعطاء ذلك دفعة كبرية لالقت�صاد
الفل�سطين��ي .ح�سب تقدي��رات اخلرباء ف�إن دخ��ل يقارب ثالثة
مليارات دوالر �سنوياً للحكومة الفل�سطينية طيلة � 15-10سنة
وق��د يت�ضاع��ف الدخل مرات وم��رات فيما لو توا�ص��ل التنقيب
وع�ثر عل��ى املزيد م��ن الآب��ار .فهل ن��درك خطورة اهم��ال هذا
اجلانب من حياة ال�شعب الفل�سطيني؟
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م���ع���اذ ال��ن��ت�����ش��ة  ..م���ن ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ب�ي�رزي���ت �إىل ال���دك���ت���وراة م��ب��ا���ش��رة
مالك أبو عريش*

�أنه��ى الطالب مع��اذ النت�شة ( 22عاماً) م��ن مدينة اخلليل
درا�ست��ه اجلامعية يف حزيران  ،2015ولكن نهاية درا�سته
لق�صة جدي��دة ،وا�ستكما ًال حللق��ة طويلة من
كان��ت بداي ًة
ٍ
حت��دي ال�صعاب واملثبطني ،الذين واجهه��م النت�شة خالل
حياته.
�أنه��ى مع��اذ درا�ست��ه اجلامعي��ة يف تخ�ص���ص الفيزياء يف
جامع��ة بريزي��ت يف ظ��رف ث�لاث �سن��وات� ،أي �أق��ل ب�سنة
واحدة عن ال�سن��وات املخ�ص�صة لتخ�ص�ص الفيزياء ،وقد
ودع اجلامع��ة با�سم عل��ى ر�أ�س لوحة ال�شرف ،بعد �أن كان
ا�سمه على نف�س اللوحة لكافة ف�صوله الدرا�سية ،با�ستثناء
ف�ص��ل واحد فقط ،م��ا �أهله لإلقاء كلم��ة اخلريجني يف حفل
اخلريجني ال�سنوي ،كونه الأول على جامعة بريزيت.
ويق��ول النت�ش��ة" :تخرج��ت الأول على جامع��ة بريزيت،
برتاكم��ي بل��غ  95.3يف املئ��ة ،وم��ن �ضم��ن م��ا ت�ضمنت��ه
�شهادت��ه اجلامعي��ة حت�صي��ل  %99يف  11م�ساق��ا درا�سي��ا
خمتلف��ا ،وال�سر يف ذلك هو �إمياين مبا �أفعله وحبي له ،رغم
م��ا �أ�سمع��ه من النا���س ،الذين كان��وا يقول��ون يل :يف نهاية
املط��اف �سوف ت�صبح معلماً يف �إح��دى املدار�س� ،إن حالفك
الكثري من احلظ ،ولكن مل �أكن �أهتم".

بداية جديدة

وي�ضيف" :بعد تخرجي من اجلامعة ،قدمت امتحان "جي
�آر �إي فيزياء" يف �أمريكا ،الذي ي�ؤهلني لدرا�سة الدكتوراة
ب��دون ماج�ستري ،وقد حققت في��ه عالم ًة كاملة  990بف�ضل
اهلل ،وكان ذل��ك بعد فرتة ا�ستع��داد مدتها �شهر ،قر�أت فيها
كل موا�ضي��ع الفيزياء� ،سواء تلك التي در�ستها يف اجلامعة
�أو الت��ي مل �أدر�سها ،حيث كانت ه��ذه الفرتة هي الأ�صعب
علي ،لأنه كان علي �أن �أقر�أ عن موا�ضيع كثرية يف الفيزياء
مل ي�سب��ق يل �أن �سمع��ت عنه��ا ،ولك��ن ذل��ك مت بحم��د اهلل،
وقد ب��د�أت بدرا�سة الدكتوراة يف جامع��ة نيويورك مبنحة

كامل��ة ..وطموحي يف امل�ستقبل ،ه��و �أن �أجتاوز الدكتوراة
لأح�ص��ل على �شهادات �أعلى ،فهديف ه��و اكت�ساب املحتوى
العلم��ي العميق ،و�أطمح لتحقي��ق �إجنازات على امل�ستوى
املحلي ،ف�أنا �أرغب بتقدمي �شيء لبلدي ..لفل�سطني".

النظام التعليمي

ويعل��ق النت�شة عل��ى النظ��ام التعليمي يف فل�سط�ين ،قائ ًال
�إن��ه ال يراع��ي ما يرغب الطلبة بتعلمه ،الفت��اً �إىل �أن معدله
يف �سن��وات املدر�س��ة مل يك��ن يتج��اوز ال��ـ  80باملئ��ة ،وال
ين�س��ى النت�شة حني قال ل��ه �أحد �أ�ساتذت��ه�" :إنت يلي زيك
�ش��و بيجوا ي�سووا عاملدر�سة ،روح �شوفلك �شغلة �إ�شتغلها
�أح�سنلك".
وي�ضي��ف" :كنت �أ�شعر برغبة كب�يرة يف التعلم يف �سنوات
املدر�س��ة ،ولكني مل �أك��ن �أجد من يفهمني .ق��د كنت مولعاً
يف �سن��وات الأ�سا�سي��ة مبادة اجلغرافي��ا ،فحفظت خريطة
الع��امل ب�أكمل��ه ع��ن ظه��ر قل��ب وكان با�ستطاعت��ي ر�سمها
وحتدي��د كل دول الع��امل عليه��ا ،رغ��م �أنن��ي مل �أك��ن ق��د
جت��اوزت ال�صف ال�ساد�س ،ويف �سنوات الإعدادية اهتممت
بدرا�س��ة التاري��خ ،وق��د ق��ر�أت تاري��خ الإمرباطوري��ات
واملمال��ك القدمية وتفا�صيل احلروب الت��ي جرت يف القرن
الع�شري��ن ب�أكمله��ا ،ويف �سنوات الثانوية ،كن��ت متميز ًا يف
امل��واد العلمي��ة ،حت��ى �أطلق عل��ي زمالئ��ي يف ال�صف لقب
عبقري الريا�ضيات".
ويتابع حديثه قائ ًال�" :أذكر �أن مدير املدر�سة �أخربنا ونحن
يف ال�ص��ف العا�شر عن م�سابقة بحث علم��ي ،ف�شعرت ب�أنها
الفر�صة لإي�صال �صوتي ملن هو مهتم ،فكتبت مو�ضوعاً من
� 50صفح��ة خالل �شهري��ن ،با�ستخدام قل��م حرب وخميلتي
ال �أك�ثر ،توجه��ت �إىل املدير وكان وقت دخ��ول امل�سابقة قد
انته��ى ،قلت ل��ه �أريد �إي�صاله لأي �أحد معن��ي ،فهذا نتيجة
تفك�ير وتعب كبريين ،فطلب مني و�ضعه يف مكتبه ،و�أظنه

م��ا زال يف مكتب��ه حت��ى الي��وم �إن مل تكن �سل��ة مهمالت قد
احت�ضنت��ه ،الحقاً �أو�صل��ت التقرير العلمي لع��دة �أ�ساتذة
برتبة دكتور يف اجلامعات ،ومل �أح�صل على �أي �شيء عملي
منه��م .كله��م م�ستغربون! �أحده��م ي�س�ألني ع��ن املراجع!!
حاول��ت �أن �أفهمه فكرة �أن كل م��ا كتب يف البحث هو ت�أليف
�شخ�ص��ي ومل ارجع فيه �إىل �أي مرجع ولكن دون فائدة ،يف
الوق��ت الذي قال يل فيه �آخر �إن لغة الن�ص لغة غري علمية،
�أق��ول له �أنا بعمر اخلام�سة ع�ش��رة ،فكيف تتوقع مني لغة
�أبحاث علمية".

ر�سالة �إىل ال�شباب

يوج��ه النت�ش��ة كالم��ه �إىل ال�شب��اب الفل�سطين��ي وعم��وم
ال�شع��ب قائ ًال" :العربة �أن الأ�ص��ل يف �أي ح�ضارة متقدمة
�أو غ�ير متقدم��ة ه��و �أف��راد املجتم��ع و�سلوكه��م وكيفي��ة
معاجلتهم للأمور التي حتدد نوعية ومقدار التطور املادي.

لذلك ،من �أجل التغيري ،ابد�أ بنف�سك كفرد من �أفراد املجتمع
وح��اول �أن تغ�ير م��ن هم حول��ك لن�صب��ح �أف��رادًا منتجني
ونقوم بدورنا كما يجب".
وي�ضي��ف�" :س��ر النج��اح بب�ساطة هو احل��ب� ،أن حتب ما
تعم��ل لتعم��ل ما حت��ب ،الرغب��ة باحل�ص��ول عل��ى نتيجة
لي�ست �أمر ًا كافياً للو�صول �إليها� ،إذ يجب �أن حتب الطريق
امل�ؤدي��ة لذلك الهدف �أي�ضاً� ،أعني �أن من امل�ؤكد �أن تخرجك
من اجلامعة بعد �أربع �سنني من تعب الدرا�سة �شيء رائع،
لك��ن يجب �أن ت�شعر بالر�ضى وال�سعادة خالل هذه الفرتة،
ك�إح�سا���س داخل��ي ،لهذا اخرت تخ�ص�ص��اً حتبه ،وال تخرت
مطل��وب يف �سوق العمل ،م��ن ال�سيء
تخ�ص�ص��اً فق��ط لأنه
ٌ
ج��د ًا �أن تدر�س و�أن تعمل يف جم��ال ال حتبه ،فقط من �أجل
احل�صول على راتب �أكرب".
* خريج حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

امل�������أذون������ة حت���ري���ر ح���م���اد حت�����رر  24ع���ق���د زواج يف �أول ���ش��ه��ر ع���م���ل ل��ه��ا
هديل أبو فخيدة*
*خرجت عن امل�ألوف ،وا�ستطاعت بجهدها وعزميتها �أن حتدث
نقل��ة نوعية للمر�أة يف فل�سطني ،و�أن تك�س��ر احتكار الرجل ملهنة
امل���أذون ال�شرع��ي ال��ذي اعتدنا علي��ه يف توثيق عق��ود الزواج.
بد�أت م�س�يرة الألف ميل بخطوة كانت االجر�أ والأجنح بر�أيها،
بحثت عن التميز حتى يف جمال عملها.
حتري��ر حم��اد� ،أول م�أذون��ة �شرعي��ة توث��ق عق��ود ال��زواج يف
فل�سط�ين؟ كي��ف و�صلت اىل هذا املن�صب؟ وم��ا ال�صعوبات التي
واجهته��ا؟ وكيف ردت على املنتقدين؟ هذا ما �أجابت عليه خالل
لقاء "احلال" بها.
ح�صلت حم��اد على درج��ة البكالوريو�س يف احلق��وق والت�شريع
ودرج��ة املاج�ستري يف الدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة من جامعة
القد���س �أبو دي���س ،و�شاركت يف العدي��د من ال��دورات والندوات
داخل فل�سطني وخارجها ،دربت بع�ضاً من طلبة معهد احلقوق يف
جامع��ة بريزيت على املحكمة ال�صورية ،وتعمل يف جمال الق�ضاء
ال�شرع��ي من��ذ ع��ام  ،2005و�شارك��ت يف العدي��د م��ن امل�ؤمترات
والن��دوات داخ��ل فل�سط�ين وخارجه��ا ،و�أ�ص��درت العدي��د م��ن
الأبحاث والدرا�سات يف الق�ضاء ال�شرعي ،تقلدت يف هذه ال�سنوات
الع�شر عدة منا�صب ،كان لها الدور الأكرب يف و�صولها اىل من�صب
امل�أذون��ة ال�شرعي��ة ،فعمل��ت يف الإر�ش��اد والإ�ص�لاح الأ�سري ثم
كوكيل نيابة �شرعية ثم نائب رئي�س قلم باملحكمة ال�شرعية يف رام
اهلل والبرية ،وه��و املن�صب الذي مل ت�شغله امر�أة غريها ،والآن،
متار���س عمله��ا كم�أذون��ة �شرعي��ة يف املحكم��ة ذاتها بع��د �صدور
القرار يف الثالث والع�شرين من يوليو هذا العام.

ال مانع �شرعيا
ب��د�أت حتري��ر ق�صتها بت�شجيع من ق�ض��اة يف املحكمة ال�شرعية،
ولأن م�ؤهالته��ا العلمي��ة وكفاءتها ه��ي الورق��ة الرابحة بيدها،
مل ت�تردد بتق��دمي طلب للجنة امل�أذونني من خ�لال قا�ضي ق�ضاة
فل�سط�ين ال�شرعي�ين د .حمم��ود الهبا���ش لتواف��ق اللجن��ة على
الطل��ب بع��د درا�سته وفح�صه ،تق��ول حماد" :تفاج���أت حقا من
قرار املوافقة على طلبي كون هذه املهنة حكرا على الرجال فقط
لك��ن م�ؤهالتي العلمي��ة �سمحت يل ب�أن �أخطو ه��ذه اخلطوة و�أن
�أمار�س هذا العمل".
وع��ن وج��ود �أي مان��ع قان��وين �أو �شرع��ي� ،أجاب��ت حتري��ر
لـ"احل��ال" ب�أن��ه ال يوجد �أي دليل �شرعي م��ن القر�آن الكرمي �أو
ال�سن��ة النبوية مينع املر�أة م��ن العمل كم�أذون �شرعي �أو حتى
�إجماع للعلماء بذلك ،ولو كان هنالك �أي مانع ،ملا متت املوافقة
على طلبها.

بني م�ؤيد ومعار�ض
وعل��ى الرغ��م م��ن ت�أييد العدي��د من النا���س له��ا� ،إال �أن البع�ض
الآخ��ر انتق��د وب�ش��كل �سلب��ي وج��ود حتري��ر يف ه��ذا املن�صب،
ورف�ض��وا حتى ال�سم��اع لوجهة نظرها من ع��دة منطلقات متنع
املر�أة من توثيق عقد الزواج بر�أيهم.
وردت حماد عل��ى انتقاداتهم التي �أثاروها ب�أن املر�أة اذا كانت
حائ�ض��ا ال ميكن لها �إجراء عقد الزواج�" :إجراء عقد الزواج ال
يتطلب مني مل�س القر�آن لأنني �أقر أ� �سورتني عن ظهر قلب وهذا

جائ��ز" ،وق��ال البع�ض �إنه��ا �ست�ضطر لق�ضاء �ساع��ات مت�أخرة
م��ن الليل خارج البي��ت (اذا طلب املتعاقدون توثيق العقود يف
منازلهم) ،وكان ردها عليهم ب���أن عملها كم�أذونة �شرعية �سيتم
فقط داخ��ل املحكمة� ،أما من ادعى �أن عملها فيه اختالط حمرم
فتق��ول �إن كل �أعمالن��ا اليومي��ة تتطل��ب اختالط��ا ،واذا كانت
املر�أة ملتزم��ة باللبا�س ال�شرعي وباحكام الدين الإ�سالمي ،فال
حرج عليها.
و�أ�ضاف��ت حم��اد �أنه رمب��ا ب�سبب عي�شن��ا يف "جمتمع ذكوري"
مل يتقب��ل العدي��د م��ن الرج��ال �أن تقوم ام��ر�أة بتوثي��ق عقود
زواجهم��ن و�أي�ض��ا مل تع��ط فر�ص��ة للإقن��اع بعدم وج��ود �أي
حمظورات يف ذلك.

 24عقد زواج يف �أقل من �شهر

وح��ول عق��ود ال��زواج الت��ي �أجرته��ا ،تق��ول�" :أول عق��د زواج
�أجريت��ه كان يف التا�س��ع والع�شري��ن من يوليو ،ول��ن �أن�سى هذا
العق��د الذي �سيبق��ى حمف��ور ًا يف ذاكرتي و�شع��ور الفرحة التي
غمرتني خالل ذلك اليوم".
و�أ�ش��ارت حم��اد �إىل �أن��ه خالل �أقل م��ن �شهر عل��ى تعيينها ك�أول
م�أذون��ة �شرعية يف فل�سطني ،قام��ت بتوثيق  24عقد زواج ،وكل
عق��د وثقته �سيحف��ظ يف ذاكرتها ،كون ه��ذه العقود هي خطوات
م�سريتها على �سلم النجاح.
ويف اخلت��ام ،تو�ض��ح حم��اد �أن امل���أذون ال�شرعي ه��و ال�شخ�ص
ال��ذي يوثق عقود ال��زواج وال ي�شرتط �أن يك��ون رجال ،وقدمت

امل�أذونة ال�شرعية حترير حماد.

ن�صيحته��ا للن�س��اء ب���أال ي�ضع��ن الع��ادات والتقاليد عقب��ة �أمام
طموحاتهن ،و�أن يخ�ضن املجاالت اجلديدة ويبحثن عن التميز
يف عملهن دون خمالفة ال�شرع.
• خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت
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عتب كبري على الإعالم الوطني" :غطوا ويالت وم�آ�سي وق�ضايا �شعبنا يف لبنان"
ماهر الشهابي*
يلع��ب الإع�لام عموم��اً دور الو�سي��ط ب�ين ال�ش��ارع والطبق��ة
ال�سيا�سي��ة امل�س�ؤول��ة عن��ه ،ينق��ل هم��وم وق�ضاي��ا النا���س
امللح��ة وامل�صريية �إىل ال�سط��ح بهدف الإ�ض��اءة عليها والدفع
ّ
بال�سيا�سيني �إىل حلها� ،أو حماولة حلها على الأقل.
ويحدث هذا يف حالة مثالية� ،أما عندما يرتهن الإعالم لأجندات
ال�سيا�سي�ين كهيئ��ات �أو �أف��راد ويتح��ول �شغل��ه ال�شاغ��ل �إىل
احلفاظ على �صورتهم وتلميعها �أو خدمة الأجندات ال�سيا�سية
التي ينتمون �إليها ،ت�صبح احلالة عك�سية.
مراقب��ون ون�شطاء واعالمي��ون ر�أوا ان احلال��ة العك�سية هذه
ه��و واق��ع احل��ال االن ب�ين ن�صف ملي��ون الج��ئ فل�سطيني يف
املخيم��ات الفل�سطيني��ة يف لبنان م��ع و�سائل االع�لام الر�سمية
واخلا�صة املوجودة دخل فل�سطني.
وال يب��دو الإع�لام الوطني الفل�سطيني بعي��د ًا عن هذه احلالة،
بل يكاد يخلو –ح�سب رواده -من �أي تغطيات لأخبار وق�ضايا
وتقاري��ر عن حي��اة وهموم ومعاناة الأه��ل الالجئني يف لبنان،
ه��ذا ما عبرّ عنه الإعالميون الفل�سطينيون الذين طرحنا عليهم
هذه امل�شكلة على اختالف خلفياتهم وامل�ؤ�س�سات التي يعملون
�ضمنها.

ارتهان �سيا�سي

يقول الإعالمي �أيهم ال�سهلي املحرر يف ف�ضائية فل�سطني اليوم:
"بطبيعة احلال الإعالم الفل�سطيني م�س ّي�س وق ّلما نتعامل مع
و�سيلة �إعالم فل�سطينية تتبنى الو�سطية يف طرحها .ومو�ضوع
املخيم��ات كغريه من املوا�ضيع ين�سجم طرح �أخباره مع ر�ؤية
و�سيل��ة الإع�لام .وي�ضي��ف ال�سهل��ي" :م�ؤخ��ر ًا ا�ست�شهد �شاب
فل�سطين��ي �صعق��اً ب�سب��ب �شبك��ة الكهرب��اء وامل��اء الفا�سدة يف
خميم برج الرباجنة ،يف ب�يروت� .إحدى و�سائل الإعالم �ص ّبت
نقمته��ا على ال�سف�ير الفل�سطين��ي وح ّملته امل�س�ؤولي��ة الكاملة
ع��ن احلادث ،بينم��ا انربت و�سيل��ة �أخرى تابعة لفت��ح للدفاع
ع��ن ال�سف�ير .يف احلالتني هن��اك عدم الت��زام مبعاي�ير املهنية
ال�صحفية ومنها احليادية".
وي��ورد ال�سهلي مثاال �آخر �أك�ثر ح�سا�سية وهو مو�ضوع خميم

الريم��وك يف �سوري��ا الذي يع��اين ويالت احل��رب ال�سورية منذ
�سن��وات م�ض��ت ،ويق��ول" :القن��وات الفل�سطيني��ة واملج�لات
واجلرائ��د غطت �أخب��ار املخيم تبع��اً للجهة املمول��ة لها ،كون
الأم��ر يتب��ع مل�شكل��ة �أك�بر وه��ي الو�ض��ع ال�س��وري .يف ح�ين
ا�ستخدم��ت قن��وات لفظ��ة ح�صار املخي��م ،ا�ستخدم��ت قنوات
�أخ��رى تعبري (�إغ�لاق) دون الإ�ش��ارة للجهة املنف��ذة وبررت
ه��ذا الإغالق بوج��ود م�سلحني .يف املثالني يب��دو وجع الالجئ
الفل�سطين��ي يف املخي��م وه ّم��ه خ��ارج االعتب��ارات ال�صحافية
و�أ�سا�سه��ا االنحي��از للنا�س بغ���ض النظر عن اجله��ة امل�س ّببة،
كحل ُيخرج الإعالم الفل�سطيني من الأزمة التاريخية املرتبطة
بارتهانه �إىل املال ال�سيا�سي.
"�أما النا�شط الإعالمي يف وكالة ال�شعلة للأنباء ر�ضوان عبد
اهلل فق��د عبرّ ل��دى �س�ؤال��ه عن امل�شكل��ة من وجهة نظ��ر �أخرى
فق��ال" :الإعالم الفل�سطيني املكت��وب يف لبنان �ضعيف جد ًا وال
يع�بر عن هموم �شعبنا ،ومعظم��ه ف�صائلي وم�س ّي�س وال يوجد
�إعالم م�ستقل� ،إن كان جمالت �أو جرائد �أو حتى ن�شرات دورية
وغري دورية ،وال توجد مواق��ع �إلكرتونية م�ستقلة .باملح�صلة
ال يلب��ي الإع�لام طموح��ات �شعبن��ا وال يغط��ي �إال نتيف��ات من
همومه".
وا�ض��اف عب��د اهلل :توجد ن�ش��رات دورية وجم�لات ت�صدر عن
ف�صائ��ل فل�سطينية �إن كانت تابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية
�أو لق��وى التحالف املعار�ضة ل�سيا�س��ة املنظمة �أو حتى القوى
واحلركات اال�سالمية وم�ؤ�س�ساتها ،وال تغطي الهم الفل�سطيني
�إال م��ن زواي��ا �سيا�سي��ة �ضيق��ة .هن��اك �أي�ض��اً بع���ض املواقع
الفل�سطينية التي تهتم بالالجئني الفل�سطينيني ولكنها ال تغطي
�إال الأن�شطة والفعاليات احلزبية والتنظيمية والتي ال تعرب �إال
عن �شريحة اجتماعية حمددة.
وتاب��ع عب��د اهلل :تل��ك املواق��ع ال ت�سل��ط ال�ض��وء عل��ى اله��م
الفل�سطين��ي وال عل��ى املعاناة الفل�سطيني��ة �إال �ضمن ح�سابات
�ضيق��ة �أو حتى �ضم��ن م�شاريع م�س ّي�سة ،وت��دار وفقاً ل�سيا�سة
التنظيم الذي ت�ستمد منه الدعم املايل والكادر الب�شري" ،م�ؤكدا
اهمي��ة ان يك��ون هناك اهتم��ام اكرب من االع�لام داخل االر�ض

املحتلة بق�ضايا �شعبنا يف لبنان.
�أم��ا الإعالمي عماد خمت��ار املحرر يف جري��دة ال�سفري اللبنانية
فقد عبرّ عن هذه الإ�شكالي��ة بقوله" :الإعالم الفل�سطيني �إعالم
وطن��ي يحم��ل �أنب��ل ق�ضي��ة عرفه��ا التاري��خ ،وعلي��ه �أن يلقي
ّ
وي�سخ��ر كل امكانيات��ه لف�ضح كاف��ة امل�ؤامرات التي
الأ�ض��واء
حت��اك �ض��د �شعبن��ا ،ومواجهة �إع�لام العدو ال�صهي��وين .رغم
ذل��ك مل يعر الإع�لام �أخط��اء قياداتنا ،م��ن ق��ادة الف�صائل �إىل
امل�س�ؤول�ين املحلي�ين يف خميماتن��ا ،لأن كل و�سيل��ة من و�سائل
�إعالمنا الفل�سطيني تنتمي �إىل ممول مرتبط ب�أحد الف�صائل.
وي�ضي��ف :اعالمن��ا لال�س��ف �أغف��ل ق�ضايان��ا و�أغف��ل خن��وع
امل�س�ؤول�ين يف حتم��ل م�شاكل �شعبن��ا� ،إىل �أن �أ�صبحنا مه ّم�شني
ودون مرجعي��ة يف ق�ضايان��ا امل�ستع�صي��ة .ه��م يتحركون فقط
عن��د ح��دوث كارثة كب�يرة ،تهتز و�سائ��ل �إعالمن��ا خمافة نقد
�أهلن��ا امل�س�ؤول�ين �إن كان��وا يف ال�سلط��ة �أو يف الف�صائل ،عندها

يك��ون التحرك الإعالمي الفل�سطيني المت�صا�ص غ�ضب ال�شارع
لي�س �أكرث.
اخري ًا ال ميكن و�ضع الت�سيي�س واالرتهان �إىل الأجندات واملال
ال�سيا�س��ي م�سبباً وحيد ًا لهذه احلالة الت��ي و�صل �إليها الإعالم
الفل�سطيني الآن ،رمبا كان��ت امل�شكلة الأعمق والأكرث خطورة
يف غي��اب مفاهي��م احلري��ة واال�ستقاللي��ة عن العم��ل الإعالمي
الوطن��ي ،فق�ضي��ة احلرية ه��ي ق�ضي��ة الإعالم دوم��اً يتخذها
الإعالميون �أف��راد ًا وم�ؤ�س�سات معيار ًا وحيد ًا لعملهم وجوهر ًا
لن�ضاله��م ،خا�صة �أنن��ا يف �أم�س احلاج��ة الآن لإعادة االعتبار
للمب��ادئ الت��ي غر�سها فين��ا رواد الإعالم الفل�سطين��ي الأوائل
�أمث��ال ماجد �أبو �شرار وغ�سان كنف��اين وغريهم الكثري الذين ال
تت�سع لذكرهم هذه ال�سطور القليلة.
* من �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة

�إىل فل�سطني ..رافقتكم ال�سالمة
أيهم السهلي*
يف احلدي��ث عن الهجرة والو�صول �إىل �أوروبا ،هناك الكثري من
ال�شج��ن والقيل والقال عن امل�ؤامرة الكونية على الفل�سطينيني
واخراجه��م م��ن دول الط��وق ،وه��و م��ا يتف��وه ب��ه العديد من
امل�س�ؤول�ين الفل�سطيني�ين كلم��ا �سنح��ت لهم الفر�ص��ة للتعبري
ع��ن "وطنيتهم" غ�ير امل�شكوك به��ا ،وبقدرتها عل��ى مل ال�شمل
الفل�سطيني.
تتف��اوت ظروف الب�شر العاديني يف الأماكن العادية يف العامل،
لك��ن يف املخيم��ات الفل�سطيني��ة يف لبنان و�سوري��ا (الآن) ،كل
�ش��يء لي���س عادي��ا ،وال ميك��ن �أن تتفاوت ظ��روف املقهورين
(الالجئ�ين) داخ��ل الأزق��ة املغلق��ة عل��ى الظ�لام والب�ؤ���س
واحتم��االت القه��ر �شبه الدائم��ة ،واملمكنة م��ع �أي ر�صا�صة
طائ�شة من �شباب "املقاومة" داخل املخيمات ،الذي ال يعرف
الي��وم �إن كانت على �أمت اال�ستع��داد للمقاومة كما كانت عليه
قب��ل ثالثة عقود ،ي��وم كان لل�سالح معنى احلقيقة يف مواجهة
"�إ�سرائيل" وجي�شها.
ي�لام بع���ض الالجئ�ين حني ي�أخ��ذ الي�أ���س م�أخ��ذا يف �أرواحهم
وي�سيط��ر ،فتجدهم يبيع��ون ما �أمكن بيع��ه ،يف حماولة لت�أمني
مبل��غ من املال ميكنهم م��ن الهجرة عرب البح��ار� ،أو امل�شي من
اليون��ان �إىل �أملانيا �أو النم�سا� ،أو البلد الذي قد يحفظ لهم �شيئا
م��ن كرامتهم ال�ضائع��ة يف وحل املهات��رات واخلطابات الرنانة
لقادة "ال�سوق" و�صوال ملرادهم.
ي�س�أل االعالم ب�سذاجة عن الأ�سباب التي تدفع ه�ؤالء للهجرة،
واحلقيق��ة �أنه��ا �أ�سباب تكاد ال تع��د ،فاجلن��ازات املتكاثرة يف
خميمات لبنان جراء اال�ش��كاالت "العائلية" التي جتعل امر�أة
تخ�ش��ى عل��ى طفلتها ال�صغ�يرة من ر�صا�ص��ة طائ�شة تخرتق

زجاج النافذة فت�صيب ابنتها يف مقتل ،فتجل�س يف البيت خائفة
عل��ى نف�سها �إن مات��ت هي وتيتمت بنته��ا ،وتخ�شى على ابنتها
الت��ي قد متوت بغري ذنب �سوى �س�لاح املقاومني املنت�شر هكذا
عبثا حتت م�سميات �أكرب من معظم حامليه.
�أل��وم ال�س�لاح الآن يف املخيمات� ،ألومه لأنه ب��ات مهددا لراحة
الفل�سطيني�ين ،لأنه ب��ات عبئا على املارة م��ن املدنيني يف �أزقة
تت�س��ع لرباءة الب�شر واجلرذان احلية بينهم ،وبات قاتال كونه
ال يوجه اليوم �إال علينا.
واجلن��ازات لي�س��ت فقط من ال�س�لاح ،بل من �أ�س�لاك الكهرباء
و�أنابي��ب املياه املم��ررة مع بع�ضه��ا بع���ض يف املخيمات ،تلك
الت��ي تقت��ل م��ن تقت��ل ،وميكن حينه��ا ت�سمي��ة القتي��ل �شهيدا!
�شهي��د ماذا متام��ا ،الكهرباء �أم اهمال وف�س��اد اللجان ال�شعبية
التابع��ة للف�صائ��ل يف املخي��م؟ ل��ن يع��رف �أي �أحد �س��وى �أمه
الباكي��ة بح�س��رة عل��ى ولدها ال��ذي كان ي�صل��ح دراجته رمبا
ليذهب �إىل عمله� ،أو ليو�صل �أخته ال�صغرية �إىل املدر�سة ،ولكن
"الكهرباء" غري املنظمة يف املخيم قتلته ،وكل امل�س�ؤولني براء
من الذنب� ،ألي�سوا �أويل العزم يف املخيمات.
ه��ذا عن خميمات لبنان� ،أما خميمات �سورية ،ففيها من الوجع
الكثري ،خميم الريم��وك العالق بني �أنياب املتقاتلني يف �سوريا،
و�أهل��ه الذين باتوا م�شردي��ن يف كل مكان م��ن دم�شق ،بع�ضهم
ي�سك��ن املدار�س ،ومنهم من يدفع م��ا كان يدخره لولد يزوجه،
�إيجار بيت ،بعد �أن �أكلت القذائف جدران منزله يف املخيم ،كما
�أدخلت ح�سرة على الذكريات فيه.
م��اذا تبق��ى لالجئ�ين الذين قد يج��دون �أوالدهم خ��ارج مقاعد
الدرا�س��ة ،لأن "ال�شاهد الوحي��د على م�أ�ساته��م!" (الأونروا)

كان��ت �أعلنت �أنها قد ت�ضطر لت�أجيل الع��ام الدرا�سي يف �أقاليمها
اخلم�س��ة ،لعدم متكنه��ا من غ��وث وت�شغيل الالجئ�ين ،ب�سبب
عجز مايل قدره  101مليون دوالر.
ذريع��ة امل�س�ؤول�ين الفل�سطيني�ين دومً��ا هي احلف��اظ على حق
الع��ودة ،احلق الذي يبدو لكثري م��ن املراقبني (وهذا للمعايري
ال�صحافي��ة) ،ومعظم الالجئ�ين (هذا ملعايري الواق��ع)� ،أنه مل
يع��د مل��ك ال�سا�سة وال املجتم��ع الدويل ،بل بي��د االحتالل الذي
يرف�ض��ه جملة وتف�صيال ،وبي��د من ما زالوا ح ًّق��ا قاب�ضني على
زن��اد القتال لأجل فل�سطني فقط ،وق��د باتوا قلة ،يحا َربون على
ويحارب��ون اال�ضطه��اد ال�سيا�س��ي يف ال�ضفة
�أكرث م��ن جبه��ة،
ِ
الغربية وقطاع غزة.
فم��اذا تبق��ى لالجئ�ين الفل�سطيني�ين غ�ير الف��رار �إىل �أوروب��ا

ال�ستع��ادة بع���ض كرامته��م ،و�إع��ادة انت��اج ال�شخ�صي��ة
الفل�سطيني��ة التي كان له��ا اعتبار �أممي ،وم�ساح��ة وا�سعة من
االهتم��ام واالنتباه لق�ضية كان��ت وما زالت يف مواجهة ال�شرور
الكثرية ،التي �أو�ضحها وظاهرة للعيان "�إ�سرائيل" ،يف حني �أن
�ش��رورا �أخرى حتي��ق بفل�سطني من داخله��ا وخارجها ،ترتدي
لبو�س الوطني والقومي والإ�سالمي.
مل يب��ق لالجئني الفل�سطيني�ين �سوى العب��ور �إىل فل�سطني عرب
العوا�ص��م الأوروبية ،فيبدو �أن برل�ين وا�ستوكهومل و�سواهما
�أق��رب �إىل القد�س من باق��ي العوا�صم ،على الأق��ل ريثما تنتهي
العوا�صم العربية من مقا�ضاة ال�شر فيها.
* �شاعر و�إعالمي فل�سطيني نازح من �سوريا �إىل لبنان
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نازحا فل�سطين ًّيا من �سوريا
�أن تكون ً

ظاهر صالح *
خ��رج م��ع �أهل��ه وجريان��ه بع��د �أن ازدادت الأحداث
�س��وءا يف خميم احل�سينية ال��ذي يبعد  15كم ،جنوب
دم�شق.
وال��ذي حت��ول خ�لال �أ�سابي��ع �إىل مدين��ة �أ�شب��اح،
الأحي��اء ،وال�ش��وارع ،والأزق��ة ،واملح�لات الت��ي
كان��ت ت�ضج باحلي��اة مل تعد هي نف�سه��ا ،وال�ساحات
املزين��ة بحرك��ة النا���س و�أ�ص��وات الباع��ة ،اختف��ت
كله��ا ،حتى البي��ت الذي ولد ون�ش�أ وك�بر هو و�إخوته
فيه ،مل يعد كما ه��و ،تفرقت العائلة الواحدة ،لي�سلك
افراده��ا طريق املجهول يف رحل��ة جديدة من اجلراح
والعذابات.
"رحل��ة حمطاتها الظل��م والقهر م��ن ذوي القربى".
هك��ذا �سماه��ا ه��اين عل��ي حمم��د �شه��اب ال��ذي ج��اء
ويرافق��ه زوجت��ه و�أبن��ا�ؤه الأربع��ة م��ع �أف��واج
فل�سطيني��ي �سوري��ة �إىل لبن��ان قب��ل من��ع دخ��ول
الفل�سطين��ي ،وقب��ل �إغ�لاق احل��دود بوجه��ه يف دول
بن��ي جلدتنا الذي��ن باتوا يتمن��ون م��وت الفل�سطيني
والتخل�ص منه.
اختار لبنان ،التي طاملا �سمع عنها من افواه املطربني
واملطرب��ات وهم يتغنون وت�ص��دح ا�صواتهم بجمالها
ويتغزلون بعا�صمتها بريوت .
ب�يروت �ست الدنيا املكتوبة عل��ى لوحة احد اجل�سور
يف �ش��ارع املزرعة ،قاله��ا يف خياالته ،ه��ي ك�أهلها رقة
وجم��اال ،ومل يك��ن قد زارها من قبل ،لك��ن وجد نف�سه
�أم��ام هذا اخليار ،لأن هذا هو الأف�ضل والأقل خ�سارة
من بني عدة خي��ارات تفر�ضها احلروب� ،إما �أن تقاتل
�أو تقتل �أو تنتظر �سقوط قذيفة �أو ر�صا�صة جبانة.
"ه��ي معرك��ة ال �ش���أن يل به��ا ،ال من قري��ب وال من

بعي��د� ،إنها �أق��ذر احلروب ،احل��رب الأهلي��ة" .هكذا
يقي��م �شه��اب امل�س�أل��ة م��ن زاويت��ه كان�س��ان ي�سع��ى
لعي�ش �آمن.
"وه��ذه لي�ست معركة الالج��ئ الفل�سطيني ،ال�ضيف
عل��ى �إخوت��ه يف البل��دان العربية" .جتتاح��ه االفكار
واال�سئلة وتتزاحم يف ر�أ�سه .
وعندم��ا ن�س�أل��ه� :أال حت��ب �سوري��ا ي��ا ه��اين؟ بل��ى
احبه��ا ،ولأنن��ي احبه��ا ،ال �أريد �أن اك��ون طرفا فيها،
(عدونا وعدو العرب مع��روف) ،هو ذاك اال�سرائيلي
املغت�صب الر�ضنا وار�ض �أجدادنا .
هك��ذا بكل ه��دوء وحذر ي�شرح ه��اين ويعرب عن فكرته
و�أنه مل يجد �أمامه من �سبيل �إال �أن يختار لبنان.
لكن م��ا مل يكن يدركه ،ه��و �أين �سيبيت ه��و وعائلته،
و�إىل �أي م��كان �سيح��ط رحال��ه ،وبالكاد يكفي��ه املبلغ
ال��ذي بحوزت��ه ال�ستئج��ار غرف��ة يف �أح��د خميم��ات
الالجئني الفل�سطينيني.
مل تك��ن املعي�شة يف بيوت املخيم��ات كالتي كان يتمتع
به��ا يف بيت��ه يف �سوريا ،فبعد �ساع��ات كانت متر كدهر
علي��ه وبعد ج��والت بحث وجد بيت��ا �صغريا يف خميم
عني احللوة فا�ضطر ال�ستئجاره مببلغ 200دوالر .
ومت�ض��ي االي��ام عل��ى ه��اين وعائلت��ه ليخو���ض يف
جوالت جديدة من الع��ذاب ويهم باخلروج وال�س�ؤال
ع��ن مكت��ب وكال��ة االون��روا ،حام�لا �أوراق العائل��ة
والبطاق��ة البي�ض��اء لي�سج��ل ا�سم��ه يف قائم��ة �إحدى
اجلمعي��ات اخلريي��ة الت��ي يدع��ي بع�ضه��ا م�ساع��دة
الالجئ�ين وتق��دمي اخلدم��ات للمهجري��ن .وي�س�أل عن
ال�سف��ارة الفل�سطينية ،وعن م�ؤ�س�س��ات ت�سمي نف�سها
�ش���ؤون الالجئ�ين� ،أي الجئني يا ت��رى؟ و�أين هم من

نزوح فل�سطيني ال يتوقف� ،أي حرب كفيلة برتحيل الفل�سطينيني!

الفل�سطيني املهان كيفما اجته.
ب��د�أ ه��اين بالبح��ث ع��ن عم��ل ،لك��ن �أي��ن ميك��ن �إيجاد
فر�ص��ة عم��ل لفل�سطين��ي م��ن �سوريا ،يف بل��د ال ي�سمح
ا�ص�لا قانون��ه للفل�سطيني م��ن لبنان �أن يعم��ل ،و�س�أل
كث�يرا ودخل املعامل واملحال ،لكن النتيجة هي ذاتها.
"ي�سمع��ون لهجتي ،ي�س�ألونني �أن��ت فل�سطيني ..نعم
فل�سطيني"،.فيعود �أدراجه.
عاد هاين يجر اذيال اخليبة ،بعد ان �ضاقت االر�ض عليه،
ويف طري��ق عودت��ه وجد �شاب�ين يعبثان بكوم��ة نفايات،
وقف ينظر �إليهما وهما يفرزان البال�ستيك ،واحلديد.

�إنه��ا رحلة عذاب �شاق��ة وجديدة عل��ى حياته ،لكنه
ق��رر �أن يعمل ويجمع هذه امل��واد ويحملها �إىل مراكز
بيعه��ا ،ليجن��ي 5دوالرات يف الأح��وال العادي��ة،
ويف �أحي��ان اخ��رى جتود علي��ه مهارت��ه وجتارته بـ
7دوالرات.
وا�ستم��ر عل��ى ه��ذه احل��ال �أيام��ا ،متحم�لا الروائ��ح
املنبعث��ة م��ن �أكيا���س القمامة ،لك��ن امل�شكل��ة التي مل
يح�سب لها ح�سابا هي ما �سمعه من زمالء املهنة ،وهي
ان ال��درك اللبن��اين ب��د�أ يقوم بحم�لات اعتق��ال له�ؤالء
العم��ال �إثر �شكاوى م��ن �أهايل الأبني��ة يف مدينة �صيدا

تفيد ب�أن هناك بع�ض العمال يقومون بال�سرقات.
يحت��ار ه��اين ويتقل��ب ب�ين اخلي��ارات ال�صعب��ة؛ ه��ل
يرج��ع �إىل �سوريا بني املوت والق�صف� ،أم ميوت جوعا
و�إهان��ة يف لبن��ان� ،أم يهاجر يف البح��ر وال ميلك للناقل
وال�سما�س��رة دوالرا واحدا؟ هي خيارات املوت امللون
ب�ألوان ورائحة القهر ،والظلم ،هو املوت فح�سب� ،أمام
الفل�سطيني النازح من �سوريا ،وال �شيء غري املوت.
*م��ن �إنتاج ورة الكتاب��ة الإخبارية يف خميم برج
الرباجنة

يف جتمع فل�سطيني ا�سمه "جل البحر"

ترك املدر�سة حلم االطفال للعمل واحل�صول على هجرة غري �شرعية
سمية مناصري *
«ج��ل البح��ر» منطق��ة جغرافية على �شاط��ئ مدينة
�ص��ور اللبنانية ،غ�ير معرتف بها جغرافي��اً من قبل
الدول��ة اللبناني��ة �أو الأون��روا ،بحك��م �أن الأرا�ضي
التي يقي��م عليها الالجئون �إما مل��ك للدولة اللبنانية
�أو �أم�لاك خا�ص��ة ،والالجئ��ون املقيم��ون يف تل��ك
التجمع��ات مه��ددون وب�ش��كل دائ��م بالط��رد من قبل
�أ�صحاب الأر�ض او الدولة اللبنانية نف�سها.
وم�أ�س��اة ه��ذا التجمع انه مل ي�صن��ف على انه خميم
وبالت��ايل ال ت�صل��ه خدم��ات الأون��روا ،لأن املخي��م
ح�س��ب تعري��ف االون��روا :ه��و قطع��ة م��ن الأر�ض
تكون �إم��ا حكومية �أو يف �أغلب احل��االت ا�ست�أجرتها
احلكوم��ات امل�ست�ضيف��ة م��ن املالك�ين املحلي�ين،
و�ضع��ت حتت ت�صرف الأون��روا كم�ساعدة لالجئني
الفل�سطينيني يف ت�سهي��ل احتياجاتهم الأ�سا�سية ،وال
ميك��ن ل�سكان املخيم��ات متلك ه��ذه الأرا�ضي ،ولكن
لهم احلق يف اال�ستفادة منها لل�سكن.

م�أ�ساة تعليمية

وبدل ان يحم��ل اطفال هذا التجم��ع الب�شري االقالم
والدفات��ر املدر�سي��ة ،ف�إنه��م يت�سربون م��ن املدر�سة
مبك��را ويذهب��ون اىل ال�صي��د يف البح��ر ال��ذي يق��ف
عل��ى عتب��ات منازل ال�صفي��ح الت��ي يقطنونها .فتجد
الع�ش��رات منه��م ت�شكل �شب��اك ال�صي��د عاملهم يف هذا
التجمع ال��ذي مت �إن�شا�ؤه يف العام  1954ويعترب من
�أكرث التجمعات الفل�سطينية تهمي�شاً.
ويبل��غ عدد �سكان «جل البحر» ح��وايل  2500ن�سمة

عل��ى م�ساح��ة بط��ول  2ك��م وعر���ض ي�تراوح ب�ين
 300-75م�تر وفيه  340منز ًال� .سكان��ه من الطبقة
الفقرية� ،أم��ا البيوت فهي من �ألواح ال�صفيح ،البارد
يف ال�شتاء واحل��ار يف ال�صيف ،ال توجد فيه مدار�س،
والأطف��ال يذهبون اىل املدار���س املتواجدة يف خميم
الب���ص ال��ذي تربطه��م ب�أهل��ه رابط��ة الأخ��وة ،فهم
يواجه��ون م�شقة يف الو�ص��ول اىل املدر�س��ة .والأهل
غ�ير مبال�ين بتعلي��م الطف��ل ،فع��دد كب�ير منهم غري
متعل��م ولي���س لديه��م امل��ال ال��كايف لك��ي يخ�ص�صوا
لطفله��م �أ�ست��اذ ًا خ�صو�صي��اً يف املن��زل او حتى لي�س
لديه��م املال الكايف لتعطيه كلفة التنقل من التجمع اىل
خميم الب�ص.

ال�شوارع هي عامل الطفولة الدائم

ال يوجد جمعية ت�ساع��د �أطفال هذا التجمع يف الدعم
الدرا�سي كما ه��و احلال يف باقي املخيمات ،وال حتى
نا ٍد للرتفيه ،فنادي الطفل هو ال�شارع الذي تويف عليه
�أكرث من طفل وه��م يف طريقهم اىل املدر�سة ،والنادي
الثاين –جم��ا ًزا -املخ�ص�ص للعب هو �شاطئ البحر،
حي��ث تك��ون �سع��ادة االطف��ال يف قمتها خ�لال ف�صل
ال�صي��ف� .أم��ا يف ال�شتاء فال بديل �س��وى البيت الذي
يت�أل��ف م��ن غرفة واح��دة يعي�ش فيها ع��دد كبري من
�أفراد الأ�سرة .والنتيج��ة طفل ال يعرف كتابة ا�سمه
يف ع�صر �أ�صبحت فيه االمية تتعلق باالنرتنت ولي�س
الكتاب��ة باليد والقراءة العادية التي يحرم منها جيل
كامل يف «جل البحر».
الطف��ل (حممد) مل يك��ن يتجاوز العا�ش��رة من عمره

�أطفال «جل البحر» ..عندما ت�صبح مظلة «الأونروا» مطلبًا مهمًّا.

ح�ين ت��رك املدر�س��ة ،تركه��ا وه��و ال يع��رف كتاب��ة
ا�سم��ه ،كل ي��وم يذه��ب اىل املدر�سة وك�أن��ه مل يذهب
�إليه��ا ،ج�سدي��اً ه��و يف املدر�س��ة ،ولكن عقلي��اً هو يف
املنزل تالزمه �ص��ورة �إخوته الأ�صغر منه �سناً ،فقد
وال��ده نتيجة ح��ادث �سري ،والدت��ه ال تعمل وتنتظر
املعون��ة م��ن ا�صح��اب االي��ادي البي�ض��اء ،وواق��ع
حممد االجتماعي ال يختلف عن مئات االطفال يف هذا
التجمع الفقري واملهم�ش.
بع��د تركه للمدر�سة ذهب لكي يتعلم �صنعة ما ولكنه
مل ي�ستم��ر فيه��ا �س��وى ب�ضعة �أي��ام وال�سب��ب �سوء

املعاملة من �صاحب املح��ل باال�ضافة اىل اال�ستغالل
يف اجناز بع�ض االعمال ال�شاقة عليه كطفل.
�أم��ا الطفل (عمر) ،فلم يكن يتجاوز الثامنة من عمره
حني ت��رك املدر�سة ،تركها وهو ال يعرف اي�ضاً كتابة
ا�سمه كان ي�ستيقظ يف وق��ت مت�أخر ويبد أ� بنزهة بني
ال�شارع والبحر� ،أهم ما كان يقوم به هو امل�شاكل مع
باقي الأطفال و�أحياناً مع الكبار ،بالإ�ضافة اىل �شرب
الرنجيل��ة .ام��ا الآن فحال��ه حت�سن نوع م��ا و�أ�صبح
لدي��ه هدف و�أم��ل يريد �أن يعمل ويح�ص��ل على املال
ك��ي يحقق حلمه وه��و الهجرة بطريق��ة غري �شرعية

للعي�ش يف بالد حترتم االن�سانية وتقدر حق الطفولة
الذي حرم منه الطفل الفل�سطيني يف ال�شتات.
ق�ص�ص كث�يرة للأطف��ال �سمعناها و�أح��وال ا�شتكت
منها االمهات واالباء ،فهل من جميب لهذه اال�صوات
اليائ�سة حتى من حق عودتها؟ �س�ؤال بر�سم االجابة
م��ن منظم��ة التحري��ر وال�سلط��ة الوطني��ة ووكال��ة
الأونروا.
* م��ن �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج
الرباجنة
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خالد وليد النصر *
مل يكن الو�ضع االقت�صادي يف خميم عني احللوة
�صعب��ا قبل الأحداث التي �شهدها املخ ّيم م�ؤخر ًا،
ولك��ن عق��ب اغتي��ال قائد كتيب��ة �شه��داء �شاتيال
العقيد طالل الأردين ،تراجع الو�ضع االقت�صادي
لال�سرة والتاجر وكل �صاحب م�صلحة يف املخيم.
يق��ول مواطنون ومراقب��ون ان لالحداث االمنية
الت��ي تق��ع يف املخي��م اث��را ال تغطي��ه و�سائ��ل
االع�لام التي تن�شغل باال�شتب��اكات وعدد القتلى
واجلرح��ى ،وه��و يتعل��ق باالم��ن االقت�ص��ادي
لال�س��رة الالجئة ا�ضاف��ة اىل امانه��ا و�سلمها� ،إذ
م��ا ان تقع اال�شتب��اكات حتى تدخل �سوق املخيم
يف فو�ض��ى ا�سع��ار وك�س��اد يدف��ع ثمن��ه الالجئ
والتاجر معا ب�سبب احداث ال دخل له فيها.
الباح��ث والإعالم��ي الفل�سطين��ي ر�ض��وان عب��د
اهلل ق��ال يف حدي��ث �صحايف" :خمي��م عني احللوة
يعود تدريجياً �إىل احلياة الطبيعية بعد الأحداث
امل�ؤ�سف��ة الت��ي ح�صلت خ�لال فرتة م��ا بعد عيد
الفط��ر املب��ارك مبا�ش��رة" .م�ؤك��دا ان ال�س��وق
واال�سع��ار و�سل��ة اال�س��رة االقت�صادي��ة تت�ضرر
ب�شكل كبري مع كل حادث امني.
و�أ�ض��اف عب��د اهلل" :امتن��ى �أﻻ تع��ود مث��ل تلك
الأح��داث والإ�شكالي��ات امل�سلح��ة ،حي��ث ان
�شعبنا الفل�سطيني الالجئ مرهق ا�صال وو�ضعه

االقت�صادي��ة م��ن الأ�س��و�أ عاملي��ا ،وت�أت��ي ه��ذه
االح��داث لرتف��ع مع��دالت الفقر للأ�س��ر والتجار
وكل ال�شرائح االجتماعية".
م��ن جهته� ،أكد عماد طحيب���ش الذي ميتلك ميني
ماركت يف �س��وق اخل�ضار �أن احلالة االقت�صادية
حت�سن��ت بن�سب��ة  %50بعد الأح��داث الأخرية.
وطال��ب طحيب���ش القيم�ين عل��ى املخي��م ب���أن
يوف��روا الأم��ن والأم��ان لل�س��كان لك��ي تتح�س��ن
احلال��ة االقت�صادي��ة بن�سب��ة �أكرب ،م�ؤك��د ًا على
�ض��رورة وج��ود قوة �أمنية فاعل��ة يكون لها دور
ق��وي وفعال حتى تخرج النا�س من هذه الأزمات
املتك��ررة بني احل�ين والآخ��ر ،و�إن مل يكن هناك
دور لهذه الق��وة ،فليكن ال��دور لل�شعب للخروج
من هذه الأزمات .
واكد املواطن حممود �إ�سماعيل الذي ميتلك حمالًّ
لبيع اخل�ضار والفاكهة �أنه ال يوجد �أي حت�سن يف
احلركة التجارية لديه ،وطالب �إ�سماعيل القيادة
الفل�سطيني��ة يف املخي��م بو�ضع حل ج��ذري لهذه
الأحداث امل�أ�ساوية.
و�أك��د احل��اج نا�صر �شناع��ة وهو �أح��د �أ�صحاب
املح�لات التجاري��ة يف املخي��م تراج��ع احلرك��ة
االقت�صادية للنا���س يف املخيم بن�سبة تفوق %90
م��ع كل حادث امني ،ويخ�شى َمن ي�أتي من خارج

املخي��م للت�س��وق عل��ى الق��دوم للمنطق��ة ب�سبب
الظ��روف االمني��ة ،خوف��ا من ح�ص��ول �أي حدث
�أمني جديد ،مطالب��ا القوى الوطنية والإ�سالمية
بتوف�ير الأمن والأم��ان ،م�شددا عل��ى ان حت�سن
احلالة االمنية يف املخيم حتما �سيقود اىل حت�سن
الو�ضع االقت�صادي للنا�س.
ويتح��دث احل��اج �صال��ح خط��اب وه��و �صاحب
ملحم��ة يف املخيم ب�أمل وي�أ���س يف ق�ضية االحداث
االمني��ة داخل املخيم ،ويته��م الف�صائل الوطنية
والإ�سالمي��ة بع��دم تق��دمي حل��ول للنا���س العزل
واملدني�ين الذي��ن يدفع��ون �أثمان��ا باه�ض��ة م��ن
حياتهم جراء ان��دالع اال�شتباكات بني امل�سلحني
يف املخي��م .وعن اخر حدث امني ،طالب املعنيني
باالتف��اق فيما بينهم ك��ي ي�سود الأم��ن والأمان،
و�أن يتوح��دوا وي�سلطوا بنادقه��م باجتاه العدو
ال�صهيوين ،ال باجتاه بع�ضهم البع�ض.
ويف حدي��ث م��ع املهند���س املدين خال��د امليعاري،
وه��و من �أبن��اء املخيم ،قال :خمي��م عني احللوة
ميتل��ك �سوقا �شعبي��ة تخدم املخي��م واجلوار ملا
يتمتع به من ا�سع��ار منخف�ضة مقارنة مع مدينة
�صيدا القريبة ،ا�سعار ت�صعب مناف�ستها ،وتعترب
عم��اد دخل الفرد واال�س��رة يف املخيم ،واالحداث
االمني��ة تك�س��ر هذا املدخ��ول االقت�ص��ادي الذي

طفل يحذر املتقاتلني يف "عني احللوة" من نهايات م�أ�ساوية .ال�صورة من �صفحة "خميم عني احللوة" على في�سبوك.

يوف��ر الكثري من فر���ص العمل التي تع��ود بالنفع
على كل �أهل املخيم دون متييز.
مع��ارك ال�س�لاح واال�شتب��اكات ب�ين املربع��ات
االمنية معاناة يعي�شه��ا �أبناء خميم عني احللوة
عل��ى جمي��ع الأ�صع��دة ال �سيم��ا االقت�صادي��ة،
فاالقت�ص��اد التج��اري اله�ش هو ع�ص��ب املخيم و

لقم��ة العي�ش لأكرث من ن�ص��ف �أبنائه ،واالهايل ال
يطلب��ون �شيئا �سوى الأمن ،الأم��ن الذي يكون يف
�أي دولة يف العامل �أب�سط حق من حقوق الإن�سان.
* من �إنت��اج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج
الرباجنة

"امل�صنع ..يجمع"
إياد صنديد *
تتع��دد ق�ص���ص املعان��اة واالمل الت��ي عا�شه��ا
الالجئون الفل�سطيني��ون يف �سوريا يف ظل االزمة
التي ع�صفت بالبالد .احد ف�صول العذاب نرويها
هن��ا ع��ن ام فل�سطيني��ة الجئ��ة ت�ش��ردت بناته��ا
والتق��ت به��ن يف منطق��ة تدع��ى "امل�صن��ع" على
احلدود اللبنانية ال�سورية بعد اربع �سنوات من
الغياب ،التقت بهن اللقاء االخري.
خ�ض��رة الذي��ب ام��ر�أة فل�سطيني��ة م��ن موالي��د
القنيط��رة ال�سوري��ة تزوج��ت من اب��ن ع�شريتها
مع��روف ال�صال��ح واجنب��ت من��ه �ست��ة اوالد
(ولدين و�أربع بنات).
كانت االزمة ال�سورية كفيلة بت�شريد تلك العائلة،
حي��ث قالت رمي وه��ي االبنة البكر ب�ين اخوتها:
مل اتوق��ع ان ي�ص��ل ب��ي الزمن واخوت��ي اىل هذه
احلال ،ت�شردنا كل واحد ببلد ،حتى اختي ا�سماء
اخ��ر العنقود ذهب��ت اىل االردن وزوجها ،اما انا
واخوت��ي رابع��ة (� 32سنة) واحم��د (� 23سنة)
وحمم��د (� 30سنة) ،فقد �أتين��ا جميعا اىل لبنان،
عاي�شنا مرارة وق�سوة اللجوء بجميع ا�شكاله.
�سكن��ت رمي و�أوالدها يف ال�صيف بغرفة هي �صف
لتعلي��م اوالد الرو�ض��ة ،ولك��ن اوالده��ا عا�ش��وا
حالة من الده�شة على احلال و�صعوبة يف الت�أقلم
الن املقعد الذي تعودوا ان يكون للدرا�سة ا�صبح
فج�أة للنوم وامل��اكل وامل�شرب ،ومع بداية العام
الدرا�س��ي ا�ضط��رت لالنتقال اىل بي��ت اخر ،بيت
�سقفه من حديد ولكن اي�ضا عا�ش االوالد �صعوبة
يف الت�أقل��م ف�ص��وت املطر الهادئ ال��ذي كان مثاال
للروع��ة والتف��ا�ؤل قب��ل االزم��ة ال�سورية حتول
اىل زخات من الر�صا���ص وا�صبح يدب الرعب يف
قلوبه��م ،ولكنهم ت�أقلموا ،احم��د وحممد �سكنا يف

بيت قوامه غرفتان �صغريتان لت�ؤوياهما.
مع��روف ال�صال��ح الوالد واملربي بعدم��ا كرب ابنا�ؤه
ورباه��م وف��رح به��م ،ج��اءت تل��ك احل��رب لتفر�ض
قواعده��ا علي��ه وعائلت��ه ،مل يتحم��ل ذل��ك الرج��ل
ال�ستيني الفراق ال�صعب والت�شتت الذي �أمل بعائلته
فا�صابته جلطة قلبية كادت تودي بحياته ولكنه جنا
منه��ا وام�ضى عدة �شه��ور يتناول ال��دواء ،فتح�سن
اب��و حممد وف��رح ابن��ا�ؤه بتح�سن��ه ،يف �صب��اح عيد
العم��ال وقف امام جامع االمي��ان يف منطقة اجلديدة
ال�سورية منادي��ا ،مات معروف ،...مات ح�سرة على
ابنائ��ه وعي�شته��م يف اللجوء ،مات قه��را على احلال
ال��ذي و�ص��ل اليه ،م��ات ومل ي��ر ابن��اءه املهجرين،
افرحوا يا عمال االر�ض ،ولكن معروف مات.
وكان ملوت معروف وقع كبري يف نف�س خ�ضرة ،فبموته
�ص��ارت وحيدة و�سط تلك احل��رب ،وهي التي ام�ضت
معه طفولتها و�شبابها وكهولتها ،والبنائه امل�شتتني يف
االمة العربي��ة الواحدة ،كانت تلك احلادثة كال�صعقة
عليهم ،وكان البكاء ال�شديد مطر تلك اللحظة.
ب��دوره �سافر �صالح زوج االخت منار من االردن
اىل اوروبا "جنة االر���ض" كما يلقبها فل�سطينيو
�سوري��ا والتي متثل لهم حلما وخال�صا من احلال
الت��ي يعي�شونه��ا ،وبع��د و�صوله ونيل��ه االقامة
الدائم��ة اق��دم عل��ى مل �شم��ل من��ار وطفليه��ا يف
االردن ،وقب��ل ان تط�ير اىل اوروب��ا طلب��ت منار
ان تك��ون مقابل��ة ال�سف��ر يف ال�سف��ارة ال�سويدية
ببريوت� ،آملة ان جتتمع باخوتها وامها يف لبنان.
و�صلت منار لبنان ،وكان اللقاء ،كان لقاء �صعبا
حزين��ا مل يحم��ل اال الدم��وع عل��ى والدهم الذي
تويف ومل يروه منذ �سنوات.
وكان��ت من��ار ( 29عام��ا) االك�ثر حرق��ة لر�ؤيته

يف معرب امل�صنع ..تتحول النقاط احلدودية �إىل مناطق اللقاء الأخرية.

امه��ا ،فهي كان��ت تعلم ان��ه يف ح��ال و�صولها اىل
ال�سويد �سيكون حماال عليها بعد ان تقبل يد امها.
رابع��ة البن��ت االخ��رى خل�ضرة ج��اءت ترك�ض
منادية عل��ى اخوتها ويف عينيها فرحة ال تو�صف
وقال��ت :وجدت الطريق��ة التي �ستجمعن��ا بامنا.
كان��ت فرحتها بتلك الطريقة كفرحة نيوتن عندما
وجد قانون اجلاذبية ولكن يا ليته اخرتع للنا�س
قانونا يعلمهم ال�سالم!
كان��ت الطريق��ة ان ت�أت��ي ام حمم��د م��ن �سوري��ا
واوالده��ا ي�أت��ون م��ن لبن��ان ويجتمع��ون عل��ى
احلدود ،وفعال بد�أوا بالتجهيز وال�س�ؤال عن تلك
الطريقة وتبني لهم انهم ي�ستطيعون القيام بها.
ويف �صب��اح اخلام���س والع�شري��ن م��ن حزي��ران
 2015ومع بزوغ �شم�س رم�ضانية ذهبوا جميعا
اىل احل��دود ،قال��ت رمي الت��ي ا�صطحب��ت معه��ا
ابنه��ا ج��واد" :ا�ست�أجرن��ا �سي��ارة و�سافرن��ا اىل
منطقة امل�صنع على احل��دود اللبنانية ال�سورية
وبدورها امي انطلقت نحو احلدود ،و�صلت امي

قبلن��ا نظ��را لقرب م��كان �سكنها داخ��ل االرا�ضي
ال�سوري��ة م��ن احلدود وم��ع العلم انه��ا كانت يف
العدة التي تق�ضيها على وفاة والدي معروف.
و�صل��وا اىل احلدود وب��د�أت منار تبحث بنظرات
ثاقب��ة عن امه��ا ولكن تلك النظ��رات مل تكن احن
من قل��ب امها الذي اح�س ببناته��ا عند و�صولهن
ف�صاح��ت خ�ض��رة منادي��ة" :منار ..من��ار هياين
ميا هياين" .وبد�أ اجلمي��ع بالرك�ض جتاهها ولكن
امل�صن��ع "منطق��ة ع�سكري��ة ممن��وع االق�تراب
والت�صوي��ر" فيه��ا ،وه��ذا من�صو���ص علي��ه عرب
جمل��ة مكتوبة عل��ى كل اجلدران يف امل��كان ،لكن
جن��ود ال��درك اللبناين عندم��ا �شاه��دوا اللهفة مل
يعريوا انتباها للقواعد و�سمحوا للعائلة باللقاء.
بع��د دموع حارق��ة ذرفتها البنات ام��ام ال�ضابط
اللبناين ال��ذي فهم امل�أ�ساة وك�س��ر النظام ب�شرط
�أال يزيد اللقاء عن ال�ساعة ون�صف ال�ساعة.
واخ�يرا ،كان اللقاء .جميعهم تدافعوا على امهم
واخذه��ا باالح�ض��ان ،احتاروا عل��ى تق�سيم تلك

الت�سعني الدقيقة .اهي لقاء ام وداع ،هل �ستكون
تل��ك الت�سعون دقيق��ة كافية لتلخي���ص فراق دام
الك�ثر من خم���س �سن��وات م�ضت ،ام عم��ر كامل
�سي�أت��ي دون ان يروا امه��م امل�سنة التي اجنبتهم
وتركت وحيدة يف احلرب الدائرة يف �سوريا.
كان امل�شهد قا�سيا اىل درجة ان احد افراد الدرك اللبناين
تعاطف و�شارك االم والبنات املهجرات البكاء.
لك��ن عندما اخرجت منار هاتفها اللتقاط ال�صور مع
امها قال لها ال�ضابط ممنوع� ،سمحت لكم باالقرتاب
ولكن لن ا�سم��ح بالت�صوير ،وبعد انق�ضاء الت�سعني
دقيق��ة طل��ب منه��م ال�ضاب��ط ان يفرتق��وا ،وكان
الفراق ..رجعت كل واحدة منهن من حيث اتت ويف
قلبها غ�صة ولوع��ة� .سافرت منار اىل زوجها ،وبقي
م��ن بقي يف لبنان ،وبقيت االم خ�ضرة وحيدة حتت
ازيز احلرب الدائرة يف �سوريا.
* م��ن �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج
الرباجنة
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إيمان الحسن
حممود لوباين � 20سنة -طالب حما�سبة� -سع�سع ق�ضاء �صفد

دانا �أحمد � 20سنة� -أخ�صائية جتميل� -صرفند ق�ضاء حيفا

انا من قرية �سع�سع التي تقع اىل ال�شمال الغربي من �صفد وتبعد عنها  15كم ،وا�ستولت �سلطات االحتالل
عل��ى �أرا�ضيها البالغة م�ساحته��ا  14800دومن ،و�أقيمت على �أرا�ضيه��ا م�ستوطنة (مو�شاف �سا�سا) عام
1949م ،ع��دد �سكانه��ا 1922م ح��وايل  643ن�سم��ة ،و�أ�شه��ر عائالت قريت��ي« :ال�سيد -لوب��اين -وهبة-
ال�صالح -فيا�ض -عبد الرازق».

تق��ع �صرفن��د اىل اجلن��وب م��ن مدينة حيف��ا ،وتبعد عنه��ا حوايل  19ك��م ،بلغ��ت م�ساح��ة �أرا�ضيها 5409
دومن��ات ،وحتي��ط به��ا �أرا�ضي قرى كف��ر الم ،وعتليت ،وجبع ،وعني غ��زال .قدر عدد �سكانه��ا عام 1922
بحوايل  204ن�سمة .ويف عام  1945حوايل  290ن�سمة .تعترب القرية موقعا �أثريا يحتوي على مدافن و�آثار،
و�أ�شهر عائالت القرية�« :أحمد -عمرو -الأ�سعد -العمارنة� -سلمان -يعقوب».

حممود �شراري � 24سنة -علما ق�ضاء �صفد

مرينا قبالوي � 23سنة� -إدارة فنادق -تر�شيحا ق�ضاء عكا

�أن��ا م��ن علما وهي �إحدى �أكرب قرى ق�ض��اء �صفد من حيث امل�ساحة ،تقع على بع��د ع�شرة كيلومرتات اىل
ال�شمال من مدينة �صفد ،فوق ه�ضبة زراعية ترتفع  750مرتا على �سطح البحر .حتيط بها �أرا�ضي قرى
الريحانية ودي�شوم و�صلحا وفارة والر�أ�س الأحمر.
دم��رت قريت��ي خ�لال عملية حريام الت��ي احتلت خاللها الق��وات الإ�سرائيلي��ة اجلليل ا�ﻷ عل��ى نهاية �شهر
ت�شرين الأول عام  ،1948لتقام على بيادرها ال�شرقية اجلنوبية ما تعرف اليوم مب�ستعمرة علما .و�أ�شهر
عائالت قريتي :رفاعي� -شراري -ال�شايب -حليحل -ال�شوباين -عبد اخلالق -فاعور-عجاوي”.
حممد خاليلة � 19سنة -طالب بكالوريا -جمد الكروم ق�ضاء عكا

�أنا من تر�شيحا التي تقع على بعد  27كيلوم ً
رتا اىل ال�شمال ال�شرقي من مدينة عكا .بلغت م�ساحة �أرا�ضيها
ُ
( )47428دومناً وحتيط بها� :أرا�ضي قرى معليا ،واقرت ،وخربة �سماح .وقدر عدد �سكانها :عام 1596
( )585ن�سمة ،و�أ�شهر عائالت قريتي�« :شاهني -الريفي -اخلليلي -حليمة -قبالوي».

حممد الزيات � 22سنة -طالب هند�سة -ال�شيخ مون�س ق�ضاء يافا

�أن��ا م��ن جمد الكروم .ا�سمها يعن��ي برج العنف بالكنعانية .تقع �إىل ال�شم��ال ال�شرقي من مدينة عكا وتبلغ
م�ساح��ة �أرا�ضيه��ا  20042دومنا .وحتيط به��ا �أرا�ضي قرى البعنة ودير الأ�س��د ويركا وجول�س و�شعب
وال�بروة .وجمد الكروم قرية م�سلمة بالكامل ،وق��د �شاع ان القرية �سكنها يهود �شرقيون قبل قيام الدولة
العربي��ة .يوجد بالقرية م�سجدان هما م�سجد �أبو بكر ال�صدي��ق وم�سجد الهجرة ،و�أ�شهر عائالت قريتي:
«قداح -ب�شر -عثمان -خاليلة».
�إميان احل�سن � 20سنة -طالبة �إعالم -كويكات ق�ضاء عكا

�أنا من ال�شيخ مون�س ،وهي قرية فل�سطينية مهجرة .تقع على بعد  9كلم �شمال مدينة يافا .تبلغ م�ساحتها
حوايل  17000دومن وعدد �سكانها ح�سب �إح�صائيات عام  1945حوايل � 1930شخ�صا من العرب .و�أ�شهر
عائالت بلدتي�« :سالمة -الغزاوي -جمدالوي -الزيات».

ح�سام �إ�سماعيل � 24سنة -تخ�ص�ص �إدارة �أعمال -الكابري ق�ضاء عكا

�أن��ا م��ن قرية كويكات ق�ضاء عكا ،التي تقع على بعد  9كم �شمال �شرق املدينة .حتد القرية من ال�شرق قرية
ال�شيخ دنون ّ
وال�سمريية ،ومن ال�شم��ال ّ
وال�شي��خ داوود ،ومن اجلنوب
عمق��ا ،وم��ن الغرب قريتا املزرع��ة ّ
قريتا كفر يا�سيف و�أبو �سنان .بلغ عدد �سكان قرية كويكات ح�سب الإح�صاء الربيطاين عام  1922نحو 604
ن�سمة .و�أ�شهر عائالت القرية :غ�ضبان ،واحل�سن ،ويحيى ،ابريق.

ان��ا م��ن الكابري ،وهي قرية فل�سطينية يف اجلليل تق��ع على بعد  12.5كم �شمال �شرق عكا .يف عام ،1945
كان ع��دد �سكانه��ا  15220ن�سمة ،وجمموع م�ساحتها  28729دومنا .وا�شه��ر عائالت قريتي «ال�صفدي-
بلقي�س -دباجة -عيد».

الكتابات تعود من املنايف �إىل الوطن :ال تن�سوا �أر�ضكم يف قرية الزيب
خالد ميعاري *
"ه��دوء مي�ل�أ امل��كان �إال م��ن �أ�ص��وات �أنا�س يرك�ض��ون نحو
احلي��اة �أوجعته��م ج��راح ال�سن�ين وا�ص��وات الر�صا���ص.
�س�ألته��م� :إىل �أي��ن؟ فل��م يجيب��وين ،لأن اخل��وف �أ�س��رع م��ن
كلمات��ي ،والوقت ال يت�سع للإجابة .ثم يخيم ال�صمت من جديد
يف مزارعن��ا وبيوتن��ا و�أحيائن��ا بعد �أن هج��رت �أهلها وتركتهم
�إىل م�صري جمه��ول ،م�شتتني يف بقاع مل يعرفوها �سابقا خمتلفة
عنهم بعاداتها وتقاليدها ولهجتها وهوائها وحتى مائها".
هكذا يحكي جدي عبد الرحمن دروي�ش احمد عو�ض من مواليد
الع��ام  1921يف قري��ة الزيب املهجرة ق�ض��اء عكا .هنا يف خميم
ع�ين احللوة ي��روي يل جرحه يل ك��ي اكتبه يف جري��دة جامعة
بريزي��ت يف بلدي فل�سطني ،خ��رج مت�أخرا وتبعنا ببطء بعد ان
نف��دت ر�صا�صته االخرية ويف يده مفتاح داره ولفافة من ورق
خمت��وم ه��ي كل ما تبقى له م��ن ار�ضه وداره اخ��ذ منه التعب
وحتول داخل ج�سمه اىل اوجاع مل يكن ي�شعر بها من قبل رمبا
هي كانت ت�شعر به وتكتم �صوتها �أملا عليه.
يف بيت��ه امل�سقوف ب�صفيح ال يقي ب��رد ال�شتاء وال حر ال�صيف،
ف�ض�لا ع��ن مو�سيق��ى خا�ص��ة تعزفها علي��ه حبات املط��ر عند
هطوله��ا ،جر ج��دي الالجئ كر�سي��ه اخل�شبي وطل��ب مني ان
يك��ون جلو�سنا بالدار التي زرع فيها كرم��ة تدلت منها اوراقها
وقطوفه��ا بالوان خمتلفة وب�صفائح من التنك بعد ان افرغ منه
زيت الطع��ام ،وطالها بكل�س ابي�ض ونقط��ت بدوائر زرقاء من
مكعب��ات ت�سمى النيلة التي يعرفها اجلي��ل االول من الالجئني
الفل�سطينيني.

زرع جدي يف بيت جلوئه �أنواعا خمتلفة من احلبق واملردقو�ش
ونبتت�ين م��ن الفلف��ل ،واح�ضر كوبا م��ن ال�شاي بع��د ان ا�شبع
االبري��ق غليانا مبائه و�أطف أ��� البابور متهكما عل��ى الغاز ،الآلة
احلديثة التي يكرهها ابو غ�سان.
مل �أنتظ��ر ،وبادرته بال�س�ؤال :ج��دي حدثني عن فل�سطني وعن
بلدن��ا فيه��ا .قال :فل�سطني بلد فيه كل م��ا ت�شتهي نف�سك .كان يف
بلدن��ا جامع و�أمامه �ساحة يجتمع �أه��ل القرية فيها يت�سامرون
ويت�ش��اورون يف اموره��م اخلا�ص��ة والعام��ة ،وكان اهل البلد
كعائل��ة واحدة يت�شارك��ون االفراح واالح��زان ،وغالبا معظم
�أهل البل��د تربطهم قرابة �أو ن�سب ومعظ��م طعامنا يعتمد على
احلب��وب لأنن��ا فالحون ون���أكل مما تنتج��ه ار�ضن��ا وبياراتنا
با�شجارها املتنوعة وخا�صة �شجر الزيتون.
وي�ضي��ف :ي��وم ب��د أ� الرحيل حي��ث اعلن��ت منطقتن��ا ع�سكرية
للجيو���ش العربية ،خرجنا من ديارن��ا ،بع�ضنا خرج �سريا مبا
ي�ستطي��ع حمله وبيدنا مفتاح الدار ،حي��ث توقعنا �أن خروجنا
لن يطول و�سنعود منت�صرين لأر�ضنا املحررة حتى و�صلنا اىل
جتم��ع خميم عني احللوة .ان��ا وابن عمي كن��ا �سويا ،اما اخي
واب��ي ،فكان ن�صيبهما خميم الب�ص ،وابن عمي الآخر و�صل اىل
حل��ب حيث ا�ستقل القطار مع ج��زء من عائلته ومل تكن و�سائل
االت�ص��االت متوف��رة كما الي��وم ،ولي�س ا�سهل م��ن ان تقول �إن
�أخ��ي مبنطق��ة معين��ة ،لكن ت�ص��ور يف ذلك الزمن كي��ف ت�شتت
�شمل العائلة الواحدة وتخيل كم من اال�شهر بقينا بعيدين دون
اي معلومة عن باق��ي افراد اال�سرة ،خا�صة اننا مل نكن نتوقع

�صورة يتداولها �أبناء الزيب تذكرهم مبا تبقى من قريتهم املهجرة.

طول املقام هنا او هناك.
وي�ضف ج��دي� :أما جارنا �أبو غ�سان ،فقد التقيت به هنا ،حيث
كان يبح��ث ع��ن عائلته من جتمع اىل �آخر ،م��ن �صور اىل �صيدا
ث��م بريوت ثم البق��اع وبعدها اىل حم�ص ث��م حماة ،حيث وجد
باقي افراد ا�سرته ،وحدثنا ابو غ�سان اننا قاومنا ومن بقي من
ال�شباب بعد خروج الن�ساء من القرية ،وقال يل ان عبد املعطي
اب��ن عم��ي كان معه وترك��ه يف خميم الر�شيدية م��ع اخوته� ،إىل
ان حط��ت ب��ه الرحال يف حماة �سوريا ،حيث اق��ام هناك� ،إىل �أن

وافته املنية خارج �أر�ضه ووطنه كما الكثري منا.
ويختم جدي حديثه قائال :مهما كانت جماليات احلياة يا جدي،
فال بديل عن وطننا ،وو�صيتي لك ولأبنائك �أال تن�سوا ار�ضكم،
فال ي�ضيع حق وراءه مطالب وهذه هويتي الفل�سطينية ومفتاح
داري التي هدمت ،لكنها مل تهدم يف وجداين وما زالت هناك كما
م�شاعري وذكرياتي وال ار�ض تغني عن وطني".
* مهند�س ونا�شط فل�سطيني من خميم عني احللوة
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عزيزي امل�س�ؤول والقارئ يف االر�ض املحتلة:

 49الجئا منا ماتوا ب�صعقات الكهرباء يف خميماتنا بلبنان

وك�أن الالجئني تنق�صهم �أ�سباب املوت� ..شبكات الكهرباء قاتل �آخر.

دعاء سليم *
"�سق��ط �أحمد �شهيدا ،ليك��ون املخيم �شاهدا ال �شهيدا" عبارة
ت�ستقبل��ك حلظ��ة دخول��ك من��زل الطال��ب احم��د ك�س��اب (19
عام��ا) ،ال��ذي راح �ضحي��ة �صعق��ة كهربائي��ة من كاب��ل يتدىل
عل��ى ر�ؤو���س املارين من �أي زقاق داخل خمي��م برج الرباجنة
جنوب بريوت.
"الي��وم ابن��ي وغدا ابن من؟" ،هذه الكلم��ات التي اخت�صرت
به��ا وال��دة �شهيد الكهرب��اء التي بدت خائفة عل��ى م�صري �آالف
الالجئ�ين يف املخيم نتيجة �إهم��ال امل�س�ؤولني في��ه ،و�أ�ضافت:
"احت�سبته يف �سبيل اهلل ويف �سبيل �إ�صالح حال املخيم".
خليط من �أ�شرطة الكهرباء وخطوط املياه تتالقى معهم خطوط
االنرتنت وال�ستااليت واال�شرتاك ،منوذج ي�شرح الطريقة التي

ميوت منها �سكان خميم برج الرباجنة� ،أحد خميمات الالجئني
الفل�سطيني�ين يف لبنان ال��ذي ت�أ�س�س �سن��ة  1950الذي يقطنه
ثمان��ون �أل��ف ن�سم��ة ،ويبع��د  91كلم ع��ن فل�سط�ين املحتلة يف
�ضاحية جنوب بريوت.
قائم��ة طويلة و�صل عددها اىل � 49شخ�صا هم �ضحايا الكهرباء
خالل ال�سن��وات اخلم�س االخرية ،ويبدو انه��ا لن تتوقف هذه
القائم��ة عن زيادة ا�سماء �أخرى طاملا ال توجد بوادر حلل هذه
امل�شكلة.
�أحد �سكان املخيم يف�سر الفلتان الذي جعل النا�س متد الأ�سالك
دون رقاب��ة ه��و تغا�ض��ي اللجنة ال�شعبي��ة يف املخي��م ووكالة
االونروا عن احتياجاتهم.

وق��ال احم��د عكر �أحد العامل�ين يف الكهرباء داخ��ل املخيم :انه
يعم��ل كل ي��وم بجه��د لإ�ص�لاح ه��ذه امل�شكل��ة يف البقع��ة التي
يقطن فيه��ا امل�سماة "حي ال�صاعقة" ،ويق��وم بتنظيم الأ�سالك
الكهربائي��ة ،طالب��ا م��ن النا�س التع��اون مع اللجن��ة من خالل
تغيري خطوطهم "املرقعة" اىل خطوط جديدة ،وابعاد خطوط
املياه عنها.

�إلقاء الالئمة على الالجئني واللجنة ال�شعبية

"�شعبن��ا ال يقب��ل التنظي��م" ،ه��ذا ما قال��ه �أمني �س��ر اللجنة
ال�شعبي��ة التابعة لف�صائل التحالف داخل املخيم يو�سف مرعي
(اب��و بدر) عن اهم��ال تنظيم الكهرباء ،ورمى ج��زءا من اللوم
عل��ى اللجن��ة ال�شعبية واجل��زء االخر على بع���ض املواطنني
الذي��ن ميدون الأ�سالك الكهربائي��ة �أو املائية بطريقة ع�شوائية
وخط��رة تهدد �سالمة الب�شر ،من خالل جمع قطع من الأ�سالك،

وجمعه��ا مع بع�ضها لت�صبح �سل��كا واحدا ،حتى ا�صبحنا نرى
"�سلكا متعدد اجلن�سيات" ،على حد تعبريه.
و�أ�ضاف مرعي �أن "�سر جناح �أي نظام هو االحرتام ،والهيبة،
والعدالة ،ونحن يف املخيم نفتقر لهذا".
و�أكد �أمني �سر اللجنة �ض��رورة جمع كل الف�صائل الفل�سطينية
دون ا�ستثن��اء ،النتخ��اب جمموع��ة م��ن داخل املخي��م لتكوين
جلن��ة �شعبي��ة ترافقه��ا �سلط��ة �أمني��ة ،حتا�س��ب الق��وي قبل
ال�ضعي��ف ،مطالب��ا القي��ادات الفل�سطينية ب�أن ت�أت��ي اىل املخيم
لإدارة �ش�ؤون النا�س احلياتية واخلدماتية.
ويف حلق��ة �إلق��اء اللوم ع��ن امل�س���ؤول احلقيقي ع��ن ع�شوائية
الأ�سالك الكهربائية يف املخي��م ،ما زالت الكهرباء ت�صطاد �أبناء
املخيم.
• من �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة

ً
حاجزا خ�شب ًّيا على عتبات منازلهم يف برج الرباجنة؟
ملاذا ي�ضع الفل�سطينيون
جلنار رياض *
عند الدخ��ول �إىل خميم برج الرباجنة ،تلف��ت االنتباه م�س�ألتان:
متدي��دات الكهرب��اء وامل��اء املربوط��ة ببع�ضه��ا ع�شوائي��اً،
واحلواج��ز اخل�شبي��ة املو�ضوعة على �أبواب املن��ازل ،حيث ال
يخلو باب منها.
هذه احلواجز هي عبارة عن دفة خ�شبية بارتفاع � 40سم وبعر�ض
الب��اب ،وت�ش��كل �سدا �أر�ضي��اً ملدخل املنزل .وه��ي حواجز حماية
م��ن عدو لي�س مفرت�س��اً ولكنه �شر�س ،ال يحم��ل �سالحاً ور�صا�صاً،
لكنه يه��دد �أمن �سكان املخيم ،عدو يتقا�سم احلكم مع �أبناء املخيم
ويفر�ض حظر التجوال عليهم �إذا �أراد.
�إنه��ا اجل��رذان يف خمي��م ب��رج الرباجن��ة الت��ي ال �أح��د ي�ستطي��ع
�إح�صاءه��ا �أو الدخ��ول �إىل عاملها ورمبا يف��وق تعدادها عدد �سكان
املخيم من الب�شر.
ً
ويحدثنا حممد عبد العال من �سكان خميم نهر البارد �سابقا وخميم
ب��رج الرباجنة حالياً عن م�أ�ساته مع اجلرذان قائال" :قفز جرذ اىل
منزيل م��ن النافذة ،وقد �أح�ضرت �سم��اً لأق�ضي عليه دون جدوى،
وتعر���ض ابن��ي (� 10سنوات) للع���ض ،فقمت ب�إ�سعاف��ه و�إعطائه
�إب��رة يف �صيدلية ،حيث ال يوجد ع�لاج لهذه احلاالت يف م�ست�شفى
حيف��ا" .وا�ضاف عب��د العال" :الأونروا هي م��ن يتحمل م�س�ؤولية
مكافحة والق�ضاء على هذه الظاهرة".
وملخي��م برج الرباجنة ق�صة كبرية يف �إن�شاء عالقات ال�صداقة بني
خط��وط الكهرب��اء واملاء التي ال تتفارق ،لدرج��ة الع�شق ،وت�شكل
�شبكة كبرية من خطوط �سري اجلرذان.
ويف اللي��ل ،تنطلق �أحابيل ال��ود وال�صداقة بني اجلرذان والقطط،
ي�أكلون ويلعبون وير�سمون خططهم لل�صعود والنزول بعد امل�ساء
على �شبك��ة الكهرباء املمتدة يف املخيم لري�سم��وا خططهم �صعود ًا
ونزو ًال وي�صلوا للطوابق العليا من املنازل يف املخيم ،فرتى العني
جمموعات كبرية من اجلرذان ترك�ض فوق هذه ال�شبكات.

وتقول تاال عوين (� 23سنة) �ساخرة من احلالة املزرية" :اجلرذان
تلع��ب مع القطط وت�أكل معها ورمبا يح�صل بينهم ن�سبا لرنى بعد
ف�ترة جي ًال م��ن القوار�ض معدال جيني��اً بني اجل��رذان والقطط".
"بع��د امل�س��اء مع حل��ول الظالم اجلرذان هي �سي��دة احلركة يف
املخي��م ،و�إذا �أرادت �إغ�لاق ممر ًا ،فيك��ون لها ما تري��د ،و�أوالدي
يخاف��ون اخل��روج من املن��زل م�سا ًء حت��ى برفقت��ي" ،هكذا عربت
فاطمة غايل بهذا اخل�صو�ص.
وملقابل��ة املعني مبكافحة ه��ذه الظاهرة وت�أم�ين ال�سالمة والأمن
ال�صحي لأهايل املخيم م��ن مر�ض الطاعون الذي حتمله اجلرذان،
توجهن��ا ملدير املخيم خلدمات الأونروا به��اء الدين ح�سون فقال:
"هي ظاهرة جتلب الأمرا�ض والفريو�سات ،ولكن طبيعة املخيم
ت�ش��كل عام�لا �أ�سا�سيا لعي���ش القوار�ض ،وق��د بادرن��ا و�أح�ضرنا
خب�ير ًا ق��ام بع��دة حما�ض��رات توعي��ة لأه��ايل املخي��م ،وال�سبب
بانت�شارها هو تراكم النفايات خارج �أوقات الدوام الر�سمي لعمال
النظافة".
لك��ن ،هل تكفي حما�ض��رات التوعية ملكافحة ه��ذه الظاهرة؟ ومن
املعن��ي بتوزي��ع ال�سم��وم يف املجاري��ر الرئي�سية للمخي��م؟ �أجاب
ح�سون" :لن مننع هذه املواد عن �أي �شخ�ص يطلبها".
وروت لن��ا رب��اب فيا���ض من �س��كان املخي��م حادثة وقع��ت معها:
"ذهبت لزيارة �صديقتي يف م�ست�شفى حيفا وهي يف حالة خما�ض
لأجده��ا جال�س��ه يف املم��ر ،وعن��د �س�ؤالها عن �سبب ع��دم وجودها
بغرفتها� ،أجابتني :يوجد جرذ يف الغرفة".
مدي��ر م�ست�شف��ى حيفا ،الوحي��د يف املخيم ،التاب��ع جلمعية الهالل
الأحم��ر الفل�سطين��ي ،اعتذر عن التعليق على ه��ذا املو�ضوع دون
العودة للإدارة العامة للهالل.
ع�ضو اللجنة ال�شعبية يف خميم برج الرباجنة رانيا �شحادة علقت
عل��ى ه��ذه الظاهرة قائل��ة�" :سبب انت�شار اجل��رذان يف املخيم هو

اع��ادة بناء البنية التحتية لل�صرف ال�صحي وعمليات احلفر التي
�أخرجت اجلرذان من حتت الأر�ض اىل فوق الأر�ض".
مدي��ر املخي��م بهاء ح�سون رف���ض هذا ال�سبب قائ�لا" :هي ظاهرة
قدمي��ة ،ولكن ما يح�ص��ل هو قيام الأهايل باحلف��ر لت�صريف �أ�سرع
للمي��اه وك�أنه��م يفتحون منف��ذا للج��رذان لتخرج ،ا�ضاف��ة للبناء
العام��ودي والع�شوائي الذي مينع ال�شم���س من الدخول للمنازل،
ما يخلق بيئه رطبة وحا�ضنة لهذه القوار�ض".
وال توج��د اح�ص��اءات دقيقة لعدد امل�صاب�ين بع�ضات اجلرذان يف
املخيم ب�سبب عدم وجود جهة طبية معينة مبعاجلة هذه احلاالت
ومتابعتها ،ولكن ال�صيدالين حممود ال�شويل �أفادنا بهذا اخل�صو�ص

قائ ً
�لا�" :أجري للم�صاب�ين الإ�سعاف الأويل ،وه��م حوايل  6حاالت
ً
�شهري��ا ،باعطائه��م �إب��رة م�ض��اد للك��زاز و�أر�سلهم مل�ش��ايف وزارة
ال�صحة اللبنانية ال�ستكمال العالج �ضد مر�ض الطاعون".
�أخريا :ه��ل تبقى هذه الظاهرة تهدد الأمن ال�صحي ل�سكان املخيم
ب�سبب طبيعته اجلغرافية واالكتظاظ ال�سكاين والرطوبة العالية؟
وه��ل �ستبقى اجلهات املعنية مبكافحة هذه الظاهرة عاجزة؟ و�إىل
مت��ى �سي�ستم��ر ال�صمت على ع�ضات ج��رذان قد ت���ؤدي اىل تف�شي
�أمرا�ض يف منتهى اخلطورة بني القاطنني يف املخيم؟
* من �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة
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تعليم الفل�سطينيني يف لبنان ..واقع م�أ�ساوي وحل مفقود
رضوان عبد اهلل *
تتف��اوت ن�س��ب �إح�ص��اءات الفل�سطيني�ين امل�سجل�ين ل��دى
الأون��روا ،فف��ي �سجلها يف لبن��ان يبلغ الع��دد يف لبنان ح�سب
اح�صائي��ات حزي��ران ع��ام  2010حوايل  427ال��ف �شخ�ص،
ي�شكل��ون ( )%10م��ن املجم��وع العام لالجئ�ين الفل�سطينيني
وما ن�سبته ( )%10.5من جمموع �سكان لبنان.
وت��رى م�ص��ادر فل�سطيني��ة �أن الرقم امل�سجل ل��دى االونروا،
كان ي�ض��م لبناني��ي الق��رى ال�سبع امل�سجل�ين يف الأونروا منذ
الع��ام  ،1948وح�صلوا على اجلن�سي��ة اللبنانية ومل ت�شطب
�أ�سما�ؤه��م م��ن ال�سج�لات وعدده��م يقارب ال��ـ � 50ألف��اً .كما
ُي َن ّق�ص منهم نح��و� 75ألفاً لفل�سطينيني ح�صلوا على جن�سيات
�أخ��رى بعد مغادرته��م لبنان وق��د �شطبتهم الدول��ة اللبنانية
م��ن �سجالتها ،ما يعني انخفا�ض الع��دد �إىل �أقل من � 295ألف
الج��ئ .وهذا الع��دد قابل لالنخفا���ض وخ�صو�ص��اً مع حركة
الهج��رة امل�ستم��رة واملت�صاع��دة للفل�سطينيني م��ن لبنان �إىل
اخل��ارج .ويف ال�سابق ،نق��ل الباحث الفل�سطين��ي ح�سني علي
�شعبان عن م�صادر لبنانية قولها� :إن عدد ال�شباب الفل�سطيني
الذين غادروا لبنان �إىل غري رجعة يقارب � 120ألف ن�سمة.

واقع ال�سكان

يعي�ش حوايل  %52.61يف  12خميماً فل�سطينياً ر�سمياً معرتفاً
به��ا من قبل الأون��روا والدولة اللبنانية ،ه��ي :الب�ص ،وبرج
ال�شمايل ،واملية ومية ،وع�ين احللوة ،والر�شيدية ،و�شاتيال،
ومار اليا�س ،وبرج الرباجنة ،ونهر البارد ،والبداوي ،وويفل
(اجللي��ل) ،و�ضبي��ة ،موزع�ين عل��ى مناطق لبن��ان اخلم�س.
بينم��ا يعي�ش الباقي اي حوايل  %47.29خارج املخيماتّ � ،أي
يف امل��دن والتجمع��ات .ويختلف عدد الالجئ�ين الفل�سطينيني
وفقاً مل�صادر االعداد ،بالإ�ضافة �إىل نحو  44جتمعاً �سكانياً.
وكان��ت وكال��ة الأون��روا يف املا�ض��ي ت�شرف عل��ى  16خميماً
ر�سمياً ،دمرت اربعة منها �أثناء احلرب الأهلية اللبنانية ومل
يتم �إعادة بنائها من جديد ،وهي :خميم النبطية يف اجلنوب،
وخميم��ا ت��ل الزع�تر (الدكوانة) وج�س��ر البا�ش��ا يف بريوت،
والراب��ع خميم ج��رود يف بعلبك ،ال��ذي �أجلي �أهل��ه عنه ومت
نقله��م �إىل خميم الر�شيدية يف �ص��ور .وهناك ثالثة خميمات يف
منطقة البقاع ت�أ�س�ست بني عامي  1948و 1955ومت �إلغا�ؤها
وتوزي��ع الالجئ�ين الفل�سطيني�ين منها على بقي��ة املخيمات،
وهي القرعون ،وغورو ،وعنجر.

تراجع التعليم

فيم��ا يتعلق بقط��اع التعليم؛ فق��د كان الفل�سطينيون يف لبنان
م��ن �أك�ثر فئات املجتمع تعليم��اً يف احلقبة الت��ي �أعقبت نكبة
 1948وحت��ى نهاي��ة �سبعيني��ات القرن الع�شري��ن .لكن ،منذ
خ��روج منظمة التحرير الفل�سطيني��ة من لبنان يف �سنة 1982
ب��د�أت ظواه��ر الت�سرب من املدار���س لدى التالمي��ذ من الفئة
العمري��ة 10ـ� 17سن��ة (املرحلت��ان املتو�سط��ة والثانوي��ة)
تتزاي��د ب�سبب اال�ضط��رار �إىل االلتحاق بور���ش العمل لإعالة
العائلة التي فقدت الزوج على �سبيل املثال.
وه��ذه احل��ال ما زال��ت تتفاقم باط��راد حتى الي��وم .وب�سبب
�ضم��ور �س��وق العمل للمه��ن اليدوية غ�ير املدربة ،ف���إن هذه
الفئة العمرية جتد نف�سها عالقة بني ال�سعي �إىل الهجرة (وهو
خيار حمدود)� ،أو االلتحاق بالف�صائل امل�سلحة.
وت�ش��رف الأونروا عل��ى تعلي��م الالجئ�ين الفل�سطينيني عرب
ادارتها ل�ست وثمانني مدر�سة ت�ستوعب  40.459طالباً ح�سب
اح�صاء  2004/12/31ي�شرف على تعليمهم  1.608معلمني
وموظف�ين .وتدير الأونروا املدار���س االبتدائية واملتو�سطة،
وال عالق��ة لها مبرحل��ة احل�ضانة ،لكنها مت�� ّول عددا قليال من
الرو�ض��ات التي تعل��م اللغة الفرن�سية وذل��ك بدعم من املركز
الثقايف الفرن�سي.
وحتى وقت قريب ،مل تكن الأونروا تو ّفر اخلدمات التعليمية
يف املرحل��ة الثانوي��ة .لك��ن ظ��روف الالجئ�ين الفل�سطيني�ين
ال�صعب��ة وع��دم ق��درة الطالب عل��ى دف��ع �أق�س��اط الدرا�سة
الثانوي��ة يف املدار���س اخلا�ص��ة ،دفعت الأون��روا عام 1993

�إىل بن��اء مدر�س��ة ثانوية يف ب�يروت ثم ات�سع��ت الدائرة نحو
اجلن��وب وال�شمال اثر �سل�سلة من التح��ركات املطلبية لت�صل
اىل خم�س مدار�س.
وتو ّف��ر الأون��روا عرب "معه��د �سبلني للتدري��ب املهني" الذي
افتت��ح يف  1962/10/2التعلي��م املهن��ي والتقن��ي مل��ن انهى
املرحل��ة املتو�سط��ة �أو الثانوي��ة يف  19اخت�صا�ص��اً بينه��ا
امليكانيك والكهرباء والر�سم الهند�سي واملحا�سبة والتجارة.
لك��ن لي�س للأونروا � ّأي عالقة بالتعليم اجلامعي اال بعدد قليل
م��ن املنح التي حت�صل عليها م��ن دول االحتاد االوروربي او
قط��ر او الياب��ان ،وتق ّدم بن�سب��ة قليلة منه��ا ولبع�ض الطالب
وفق �شروط معينة.
وتدي��ر الأونروا العملي��ة التعليمية عرب دائ��رة التعليم التي
ت�ش��رف عل��ى عملي��ات ت�سجي��ل الط�لاب ورعايته��م وحتديد
املناه��ج واج��راء االختب��ارات والتفتي���ش عل��ى املعلم�ين
واملدار���س .ومدار���س الأونروا معظمه��ا م�ست�أجر ()%42,1
� ّأي انه��ا تفتق��د املوا�صفات واملعاي�ير املتع��ارف عليها لبناء
املدار���س .فه��ذه الأبني��ة تعر�ض��ت للق�صف واالعت��داء فد ّمر
عدد منها وت�ض��ررت غالبيتها .وتعاين هذه املدار�س من نق�ص
كب�ير يف الو�سائ��ل التعليمي��ة واالي�ضاحي��ة مث��ل املختربات
واملج�سم��ات و�أجهزة الكمبيوتر .وفيما م�ضى كانت الأونروا
ت ؤ� ّم��ن الكتب والقرطا�سية للط�لاب جماناً وال ت�ستويف ر�سوماً
من الطالب ،لك��ن ب�سبب العجز يف املوازنة قللت الأونروا من
تقدمياته��ا وفر�ض��ت ر�سوم��اً على الط�لاب يذه��ب ق�سم منها
لت�أهيل املدار�س ،ويح ّول بع�ضها �إىل املركز الرئي�سي.
ويب�ّي�نّ امل�س��ح ال��ذي �أج��راه املكت��ب الفل�سطين��ي لالح�ص��اء
وامل�ص��ادر الطبيعي��ة بالتع��اون م��ع اليوني�س��ف و�أذيع عام،
 1997ان ن�سب��ة املنت�سبني يف املدار���س يف جميع املناطق هي
 %78,2وت�ستقط��ب الأونروا  %93من جمموع طالب املرحلة
االبتدائية وحوايل  %91من طالب املرحلة االعدادية .ويظهر
امل�س��ح ان ن�سب��ة الت�سرب بلغ��ت  %19يف املرحل��ة االبتدائية
ترتف��ع �إىل  %30يف املرحل��ة االعدادية .وج��اءت ن�سبة حملة
ال�شه��ادات اجلامعي��ة  ،%4,2ترتف��ع للذك��ور �إىل %6,4
وتنخف�ض لالناث �إىل .%2,2
�أ ّم��ا امل�سح الذي �أجرته م�ؤ�س�سة  FAFOعام  ،2000فيبينّ
ان م�ست��وى التعليم منخف�ض لكل من الذكور واالناث .فثالثة
من بني ع�ش��رة مل يكملوا � ّأي مرحلة تعليمي��ة ،ن�صف الن�ساء
والرجال اجت��ازوا املرحلة الأ�سا�سية م��ن التعليم .والتحاق
�صغ��ار ال�سن بالدرا�س��ة يبد�أ باالنخفا�ض عن��د �إحدى ع�شرة
�سنة خ�صو�صاً للذكور.
يفيد م�س��ح � FAFOأي�ضاً ان الأونروا تو ّفر التعليم لت�سعة
من ب�ين ع�شرة ملتحق�ين ،وتغطي ن�ص��ف التعلي��م الثانوي.
وحول نق���ص االهتمام وامل�صاع��ب االقت�صادية التي ت�ضغط
عل��ى التعلي��م� ،أفاد م�س��ح  FAFOان �أربعة من بني ع�شرة
تركوا الدرا�سة يف امل�ستويات التعليمية املتدنية لعدم التحفيز
�أو احلث ،ويف املراحل التعليمية الأعلى تزداد �أهمية العوامل
االقت�صادية ك�سبب لرتك الدرا�سة.
وي��زداد الر�سوب املتك��رر يف املراحل التعليمي��ة املتدنية .اما
ع��ن الأمية ،فيظه��ر امل�سح ان ن�سبة الأمي��ة عالية ،خ�صو�صاً
ل��دى الن�س��اء ،حي��ث ت�ص��ل �إىل  %9ل��دى الذك��ور و %22من
االن��اث .والأمية متواجدة �أي�ضاً بني ال�صغار ،فن�سبة  %8من
الذين ترتاوح اعمارهم بني � 39 - 15أميون.
ويع��اين الفل�سطيني��ون م��ن ع�� ّدة م�ش��اكل يف قط��اع التعليم
�أبرزها :
 -1اكتظ��اظ الط�لاب داخل القاع��ات الدرا�سية ب�ش��كل ي�ؤ ّدي
�إىل ا�ستيع��اب بع���ض الف�صول مل��ا يزيد على  45طالب��اً ،علما
ان نظ��ام التعليم الر�سمي مينع وج��ود اكرث من  35تلميذا او
تلميذة يف ال�صف الواحد.
 -2الرتفي��ع الآيل للط�لاب م��ن الذي��ن ح�صل��وا عل��ى ن�سب��ة
معين��ة من العالمات حتى لو كانوا را�سبني فعلياً ،ففي احدى
مدار���س خمي��م ع�ين احللوة جن��ح يف نهاية هذا الع��ام  9من
ا�ص��ل اك�ثر م��ن  100تلميذ يف �شع��ب الثام��ن اال�سا�سي ،اما

باقي الناجحني ،وهم االكرثية ،من الذين يتم ترفيعهم �آليا.
 -3تراج��ع كفاءة ال��كادر التعليمي ب�سب��ب التعيينات حيث
يكون التعيني بالوا�سطة ال عرب الكفاءة واجلدارة.
 -4النق���ص يف املخت�برات وو�سائ��ل الإي�ض��اح واملكتب��ات
واملالعب وغريها من ا�س�س التعليم والرتبية احلديثة.
 -5عدم اهتمام الأه��ايل ب�أبنائهم وغياب رقابة املجتمع وفقر
ثقافة جمال�س االهل.
وقد �أدخلت االونروا خالل االعوام اخلم�سة املا�ضية برنامج
التدعي��م الدرا�س��ي �ضمن عمله��ا الرتبوية املغط��ى ماليا من
االحتاد االوروربي ،لكنه ال يلبي ا�س�س وال م�ضامني مواجهة
امل�صاع��ب واملعوق��ات الرتبوي��ة واالنح��دار يف م�ست��وى
التعليم للفل�سطيني�ين يف لبنان .ويف هذا املجال ،لعبت بع�ض
امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة دور ًا م�شابها او ببع���ض جوانبه داعما
وموازي��ا ملا تق��وم به "االونروا " يف تطوي��ر الواقع الرتبوي
الفل�سطين��ي ،فافتتح��ت اجلمعي��ات الأهلي��ة دور ًا للح�ضانة
ومعاهد للتعليم وملحو الأمي��ة ولتعليم الكمبيوتر وللتدريب
املهن��ي ،لكنها ال تلب��ي كل الطموحات الرتبوي��ة الفل�سطينية
ل�ضع��ف االمكانيات ونق�ص الكادر و�ضعف املناهج والنعدام
اخلط��ط الرتبوي��ة الناجحة التي م��ن املمكن ان يق��ام العمل
على ا�سا�سها.
وم��ن ناحي��ة اخ��رى ،يغط��ي �صن��دوق الرئي���س اب��و مازن،
وال��ذي افتت��ح منذ ب�ضع �سن�ين بقرار من الرئي���س ابو مازن
وبتمويل م��ن اغني��اء فل�سطينيني ،جزءا ي�سريا م��ن التعليم
اجلامع��ي للط�لاب الفل�سطينيني يف اكرث م��ن جامعة ويف غري
�سن��ة درا�سية ،ولكن ال يغطي االق�ساط كاملة للطالب ،بل وال
عالقة له بال�سك��ن او باملوا�صالت للطالب البعيدين عن مكان
الدرا�سة ،واي�ضا ال يغطي اية م�صاريف اخرى من قرطا�سية
او ثمن كتب وغري ذلك.
ويف خط��وة متقدم��ة للوق��وف عل��ى او�ض��اع التعلي��م
للفل�سطيني�ين يف لبن��ان ،ا�ست�ضافت �سف��ارة دولة فل�سطني
يف لبن��ان ور�شة عمل حتت عنوان "�آليات النهو�ض بالواقع
التعليم��ي يف مدار�س الأون��روا يف لبنان" ،وذلك يف الن�صف
الأول م��ن العام اجل��اري بح�ض��ور كافة الأط��ر ال�شبابية
املمثل��ة جلمي��ع ف�صائ��ل منظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة
وحتال��ف الق��وى الفل�سطيني��ة يف لبن��ان؟ وكمقرتح��ات
للحل��ول ب�ش��كل منهج��ي وعل��ى امل�ست��وى الإ�سرتاتيجي،

خل���ص امل�شارك��ون وكخط��وات �أوىل �إىل �ض��رورة �إدراك
جميع املعني�ين حلجم امل�شكلة وتداعياته��ا على امل�ستوى
التعليم��ي وت�أث�يرات تراج��ع العملي��ة الرتبوي��ة عل��ى
امل�ستوى االجتماعي والأمني من خالل الرتويج الإعالمي،
و�أن تكون هناك زيارات تهدف جلمع معلومات واقرتاحات
توافقية لآليات التحرك واملتابعة ت�شمل الف�صائل واللجان
ال�شعبي��ة والأهلي��ة ووكال��ة االون��روا و�سف��ارة فل�سطني
يف لبن��ان وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية ووزارة الرتبي��ة والتعليم
الع��ايل ،و�أن يتم �إعداد بحث ميداين علمي عن واقع التعليم
يف مدار���س الأون��روا وترجمت��ه وتعميم��ه لل��دول املانحة
واالحت��اد الأوروب��ي وجامع��ة ال��دول العربي��ة ومنظمة
التع��اون اال�سالمي ي�شري اىل املخاط��ر االن�سانية واالمنية
الت��ي نتج��ت وتنت��ج و�ستنت��ج ع��ن الرتاج��ع يف العملي��ة
الرتبوية ،و�أن تك��ون هناك زيارات ميدانية ملدراء التعليم
يف املناط��ق ،وزي��ارات ميداني��ة مل��دراء املدار�س،على ان
يجري التقييم يف كل خطوة والبناء عليها.
وللوق��وف اكرث على ه��م وم�صاع��ب تعلي��م الفل�سطينيني يف
لبنان ،كان ملو�سى منر رئي�س احتاد العاملني باالونروا وبعد
ان مت الت�سري��ب انه قد اعلنت االونروا عن نيتها العادة دمج
بع���ض املدار�س او �صف��وف بع�ض املدار���س ،وت�سريح اكرث
من مئة معلم ومعلمة ،فقد قال ان "الت�شكيالت املدر�سية حلد
اخلم�س�ين طالب��ا �سوف ت�شط��ب و�سوف تع��ود اىل ت�شكيالت
الع��ام الفائ��ت .مت �إبط��ال مفع��ول الدم��ج وحت��ى م�ش��روع
اخلم�س�ين طالب��ا" ،بينم��ا اك��د �أح��د امل�س�ؤول�ين ل�صحيف��ة
"القد�س العربي" ان ازمة م�شابهة ع�صفت باالونرا يف العام
 2012لكنها مل تكن بذات احلدة.
ام��ام هذا الواقع االليم ،فان ال�شع��ب الفل�سطيني ،خ�صو�صا يف
لبن��ان ،مه��دد �أبنا�ؤه بالوق��وع يف غياهب االمي��ة واجلهل ان مل
تكمل االونروا مهمتها بـ"اغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
بال�ش��رق االدن��ى" ،ح�سب الق��رار الأممي ال��ذي �أوجدها ون�ص
عل��ى ذل��ك ،ويبق��ى عل��ى القي��ادة ال�سيا�سي��ة واملرجعي��ات
الفل�سطيني��ة كافة �أن ت�أخذ دورها الكام��ل بحماية الفل�سطينيني
من االنحراف نحو اجلهل والتطرف واالمية واالنهيار.
• كاتب وباحث و�إعالمي فل�سطيني مقيم يف لبنان
* من �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة
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�أحالم فل�سطينية يف ذمة املتو�سط
أشرف السهلي*
ي�س�ير املركب �أبط���أ من �أحالم العب��ور �إىل ال�ضفة املقابل��ة ،وعلى متنه
 600م��ن احلاملني يتزاحم��ون ببالوناته��م الهوائية ف��وق مياه ماحلة،
تنت�ش��ر رائح��ة (احلياة وامل��وت) يف رطوب��ة البحر كلما تق��دّم القارب
امل�صن��وع م��ن اخل�ش��ب واحلدي��د �أك�ثر و�أك�ثر �صع��ودا وهبوط��ا مع
الأمواج.
و�صلن��ا �إىل حلظة ال�صفر" ،بلمٌ" مطاطي ور�صا�صتان معدنيتان ،هد�أت
ٌ
�صراخ على جه��از الرثيا ،هذا كل �شي قب��ل �أن تتهاوى غالبية
الأم��ور،
الأحالم �إىل القاع.
"خي��ا ال�ص��اروخ كل م��ا ينزل ع��م بيقتل واح��د عزيز علين��ا" ،بد�أت
الق�ص��ة بعدما تعر���ض خميم الريم��وك لالجئ�ين الفل�سطينيني جنوبي
العا�صم��ة ال�سوري��ة دم�ش��ق لق�ص��ف ج��وي بتاري��خ ،2012/12/16
ت�سبب مبجزرة مروعة راح �ضحيتها ع�شرات املدنيني.
ي�ضي��ف (ر�.أ) مف�ض�لا عدم الإف�صاح ع��ن ا�سمه ،وهو �ش��اب فل�سطيني
مهجر عن الريموك" :كان هناك �أمل ولكن قبل غارة امليغ (نوع طائرات
رو�سي��ة) ،حت��ول املخي��م ب�ين ع�شي��ة و�ضحاها من م�لاذ �آم��ن ي�ؤوي
الآالف� ،إىل �ساح��ة حرب تدفع كل م��ن فيها للخروج والبحث عن م�أوى
جديد ،يف م�شهد جماعي عرف بـ"النكبة الثانية" ،مع الإ�شارة �إىل � ّأن 20
� ًألفا من �أهل املخيم �آثروا البقاء فيه ودفعوا ثمنا باهظا ل�صمودهم".
قدر ع��دد الالجئني الفل�سطيني�ين يف خميم الريموك حت��ى كانون الأول
 2012بقراب��ة � 144ألف��ا وفق��ا لإح�ص��اءات وكال��ة الغ��وث "�أونروا"،
ي�ض��اف �إليه��م �آالف ال�س��كان ال�سوري�ين والعراقيني ،ف�ض�لا عن �آالف
النازحني من مناطق اجلوار نتيجة ت�سارع الأحداث ال�سورية وتداخل
املخيم مع تلك الأحياء جغرافيا واجتماعيا.
يق��ول ال�ش��اب املهجر ،وهو خري��ج املعهد التج��اري يف دم�شق" :قعدت

بال�ش��ام يومني ما عجبني الو�ضع ،طالعت موافقة من عني كر�ش (مركز
الهجرة واجلوازات) و�سافرت على لبنان" .وبح�سب الأونروا ،يتواجد
يف لبن��ان � 45ألف الجئ فل�سطيني مهجر من �سوريا ،وثبت العدد نتيجة
�صدور قرار لبناين يف �أيار  2014مينع دخول الفل�سطينيني القادمني من
�سوريا" .ع ّرفوين قرابتي عل��ى مه ّرب ابن حالل!" ،يتابع ال�شاب املهجر
قائ�لا" :يف لبنان كن��ت �أعمل يف ور�شات بالط وده��ان ب�شكل غري منتظم
والأج��ور ال تكفين��ي �أب��دا" .وي��روي (ر�.أ) وهو من �أبن��اء قرية حطني
الفل�سطيني��ة املهج��رة عام � ،48أنه جنح بعد �سنت�ين وثمانية �أ�شهر من
املعان��اة يف لبنان با�ستدانة مبلغ � 5آالف دوالر من الأ�صدقاء والأقارب
ميكنه من الو�صول بقوارب التهريب البحرية �إىل �أوروبا.
وبتاري��خ  ،2015/8/1بد�أت رحلة ال�شاب الع�شريني من مطار بريوت
باجتاه مطار عمان للعبور (ترانزيت) ،قبل �أن ّ
يحط به الرحال يف مطار
طرابل���س بالعا�صمة الليبية ،ومنها ب ّرا باجتاه مدينة زوارة ال�ساحلية
عل��ى بع��د  120كيلوم�ترا باجت��اه الغ��رب ،بنا ًء عل��ى ت�أ�ش�يرة زيارة
وم�سار رحلة �أمّنهما له مهرب حمرتف ،مع الإ�شارة �إىل �أن حملة وثائق
ال�سف��ر من الالجئني الفل�سطينيني من �سوريا ال ي�سمح لهم عادة بدخول
الأردن �أو ليبيا.
وي�ش��رح اب��ن الأربع��ة والع�شري��ن ربيع��ا" :يف زوارة تحُ �ش��ر داخ��ل
غرف��ة ت�شبه ق ّن الدج��اج ولها ناف��ذة واحدة ،ورائحة اجلل��د الب�شري
تنت�ش��ر ،بانتظ��ار �أن ي�صفح عن��ك املهرب" .ويروي ال�ش��اب املهجر عن
تل��ك ال�ساع��ات املليئة بالأ�شغ��ال ال�شاقة على حد و�صف��ه ،قائال" :قمنا
بج ّر املركب الكبري �إىل البحر و�سط �صراخ املهربني علينا لال�ستعجال"،
وفيم��ا يتعلق بعقلياتهم يقول" :كانوا مزاجي�ين جدا معنا ،و�شعرنا يف
كث�ير من الأحي��ان �أننا عبيد ،لك��ن ال خيارات �أخرى �أمامن��ا" ،م�ضيفا:

"�أج�سادنا غلبها التعب ونف�سياتنا �أرهقت �أكرث من ع�ضالتنا ،ال �شراب
وال طعام �إال الفتات".
ويف �صباح الإثنني املوافق � 3آب ،انطلق الباحثون عن احلياة وعددهم
� 600شخ�ص عرب املركب من ال�شواطئ الليبية باجتاه ال�شمال ،وعلموا
الحق��ا �أن الرحل��ة ت�ستغ��رق خم�سة �أي��ام بلياليها للو�ص��ول �إىل جزيرة
�صقلي��ة الإيطالي��ة .ويف التفا�صي��ل ،يتح��دث ال�شاب املهاج��ر وال�شاهد
على تلك الرحلة قائال" :كانت �ساعات �صعبة ،كل �ساعة بيوم وكل يوم
ب�سن��ة ،متنينا امل��وت ع�شرات امل��رات يف عر�ض البح��ر" ،م�ضى يومان
حتى �صباح اخلام�س من �آب وا�ستمرت الأمور على حالها ،وقت مي�ضي
بب��طء و�سط �صم��ت يف زحمة الق��ارب اخل�شبي تقطعه �ألف��اظ املهربني
و�إهاناتهم للركاب بني احلني والآخر ،وبقايا طعام و�شراب تكاد ال ت�سد
الرم��ق .وذلك بح�سب ال�شاهد املذكور الذي رف���ض مرارا الإف�صاح عن
ا�سمه خ�شية مطاردة املهربني له.
وفج���أة ،يعرت�ض قارب مطاطي �صغري طري��ق املركب ،وي�سمع �صوت
ر�صا�صتني ،وعطفا على تلك الرواية يقول ال�شاهد" :ظن معظم الركاب
�أنه��ا حلظ��ة االنتق��ال �إىل البارجة التي تو�ص��ل لل�شواط��ئ الإيطالية"،
ويتاب��ع" :احلقيق��ة �أنه��ا حلظ��ة االنتق��ال �إىل ق��اع البح��ر" ،وي�ص��ف
ال�شاه��د الناجي من حادثة الغرق وج��وه الن�ساء والأطفال بـ"الأ�شباح
ال�صف��راء" ،مبين��ا �أن �أ�ص��وات �صراخه��م ب��د�أت تتع��اىل م��ع �سماعهم
�أ�صوات الأمواج وهي تلتهم املركب وتبتلعه من جميع اجلهات.
ويك�ش��ف ال�ش��اب يف روايت��ه �أمرا مهم��ا ملتتبعي احلادث��ة عندما يقول:
"كن��ت على ال�سطح وبلعت كثريا م��ن املياه املاحلة ،من ال�صعب �أن
يتحك��م ال�شخ���ص بنف�سه �أثن��اء اهتزاز املرك��ب وتهاوي��ه ،فهو يجذب
للأ�سف��ل" ،وي�ضيف مزوّدا مبعطيات م�ؤ�سف��ة�" :أنا مت�أكد �أن مئتي طفل

وامر�أة على الأقل غرقوا يف الطابق ال�سفلي" ،ليعود ب�شهادته �إىل حلظة
ال�صف��ر يف احلادث��ة ،قائ�لا" :وجه �شاب لهجت��ه مغربي��ة منا�شدة عرب
جهاز الرثيا لنا�شطة �سورية ليحاول تزويدها بالإحداثيات ،وكانت تلك
املكاملة قد �سبقت ابتالع املياه للمركب بعدة دقائق فقط".
وي�ؤك��د ال�ش��اب الفل�سطيني الناجي م��ن احلادثة قدوم خف��ر ال�سواحل
الإيط��ايل مت�أخرًا للم��كان ،ليبا�شر بنقل العائم�ين �إىل القوارب مبن فيهم
الأحي��اء والأم��وات وعدده��م ح��وايل  .150مبين��ا �أن عملي��ات البحث
يف الي��وم الت��ايل رفعت ع��دد الناج�ين وال�ضحاي��ا �إىل  ،250فيما ال يزال
 350عل��ى الأقل يف ع��داد املفقودين .وهو ما تطابق مع م�صادر �إعالمية
عدي��دة .ودفنت جثامني  50من �ضحايا حادثة الغرق يف مقربة بالريمو
الإيطالية.
وت�ش�ير �أرق��ام منظم��ة الهج��رة الدولي��ة �إىل غ��رق �ألف��ي �شخ���ص يف
املتو�س��ط منذ بداية الع��ام  ،2015فيما يفيد املر�ص��د الأورومتو�سطي
بوج��ود غريق كل � 4ساع��ات يف املتو�سط ،مبين��ا �أن  %20من ال�ضحايا
واملفقودين هم من الفل�سطينيني وال�سوريني.
لرمب��ا يق��ال و�صل �ش��اب فل�سطين��ي �إىل ال�سوي��د وح�صل عل��ى اللجوء
هن��اك ،ولك��ن قلما يقال �إن��ه كان يف رحلة ا�ست�شهد فيه��ا مئات الالجئني
الفل�سطيني�ين غرق��ا �أثن��اء بحثه��م ع��ن احلي��اة الكرمي��ة .ويف ظل هذا
امل�شه��د التعي�س ال يحبّ��ذ التح ّري عن هوية مغرق��ي القوارب يف عر�ض
البح��ر قبل التع ّرف عل��ى مدمّري نفو�س ه���ؤالء الالجئني ،وامل�س�ؤولني
احلقيقي�ين ع��ن دفعه��م �إىل املجهول وم��ا ينتج عنه من غ��رق �أو تهجري
بحق فل�سطينيني فقدوا كل ما ميلكون خالل فرتات قيا�سية.
• من �إنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة

�أكرث من خم�سني �سنة من العلم والعمل املجتمعي

فاطمة �أبو عمارة 73 ..عا ًما وتعد لدرا�سة املاج�ستري
حنان أبو دغيم

رغ��م تقدمها يف ال�سن� ،إال �أن ال�سبعينية فاطمة �أبو عمارة ما زالت
متتلك روح �شباب كفيل��ة بـن جتعلها تبدو خم�سينية على الأكرث،
ً
ون�شاطا ،توجته م�ؤخ ًرا بال�سعي لدرا�سة املاج�ستري.
�شك ًال
فقد �أكملت فاطمة �أبو عمارة عامها الثالث وال�سبعني ،لكن طموحها
ال يوقفه الزمن ،فامل�سنة التي در�ست العلوم يف جامعة الطرية قبل
م��ا يزيد على خم�سة وخم�سني عاما؛ ما زالت تراودها فكرة �إكمال
املاج�ستري حتى �أ�صبح ملفها جاهزا يف �إحدى جامعات غزة.
تق��ول فاطمة (�أم عب��د اهلل)" :الطموح ال يحده �سن ،وال ميكن لأي
حواج��ز �أن متنعنا م��ن الأحالم .فقط نحت��اج ال�صرب حتى نحقق
م��ا نريد" .م�ضيف��ة�" :أنا �أع�شق العلم منذ �صغ��ري ،حتى �إنني مل
�أكت��ف بدرا�سة العلوم ،بل ح�صلت فما بعد على بكالوريو�س اللغة
العربي��ة م��ن جامعة اخلليل وكن��ت قد در�ست عام�ين جغرافيا يف
م�صر حتى �أ�صبحت مديرة مدر�سة".
حل��م �أم عب��د اهلل مربي��ة الأجي��ال بق��ي م�ستيقظ��ا يف خميلتها فيما
يتعلق ب�صعود مزيد من درج��ات العلم .تقول�" :أنا �أع�شق العلم،
وبالن�سبة يل ،فالعلم ال يعني ال�شهادات ،ومن ثم العمل والرتقيات
�إىل �آخ��ره .العلم لدي ثقافة وتعل��م وحياة ،ويكفيني �أنني فخورة
بدرجات��ي العلمية �أمام �أبنائي و�أحفادي" ،م�ضيفة" :لذلك ،قررت
م�ؤخ��را ان �أع��د لدرا�س��ة املاج�ست�ير يف الدرا�س��ات اال�سالمي��ة يف
احدى جامعات غزة".

من جيل �إىل جيل

لدى �أم عبد اهلل ع�شرة �أبناء؛ �سبع فتيات وثالثة ذكور ،وهي جدة
خلم�س��ة و�أربعني حفي��دًا ،حملت على كتفيه��ا م�س�ؤوليتهم منذ �أن
تويف زوجها قبل ع�شر �سنوات.
ت�ؤك��د �أم عب��د اهلل �أن احلم��ل يزي��د بوفاة الأب ،لكن م��ا غر�سته يف
�أبنائه��ا منذ �صغرهم وجدته يف كربهم م��ن �أخالق وتقدير للعائلة
ولها ك�أم.
عمل��ت �أم عبد اهلل يف حقل التعليم �أكرث م��ن خم�سني �سنة كمدر�سة
ثم مدي��رة مدر�سة ،فكانت ترى يف كل طالب وطالبة اب ًنا لها وابنة
ال تتوانى عن تربيتهم قبل تعليمهم.

تقول املربية" :كانت م�س�ؤولية كبرية جدا �أن �أتوىل من�صب مديرة
مدر�سة لأنني م�ؤمنة جدًّا �أن من يجل�س على هذا الكر�سي يجب �أن
يكون معلمًا و�أبًا ومربيًا يحمل الهم الوطني على كتفيه" .م�ضيفة:
"كن��ت كم��ن يروي نبتة �صغرية و�أك��ون يف قمة �سعادتي عندما
�ألتق��ي �أحد طالبي ،ف�أجدهم �أ�صبحوا �أطباء ومهند�سني ومعلمني.
وقتها �أطمئن �أن زرعي �أينع و�أثمر ومل يذهب تعبي هباء".

"بيت جدودنا"

مل تقت�ص��ر رحلة �أم عبد اهلل عل��ى التعليم ،بل �إنها جتاوزت حدود
ذل��ك لت�صبح بع��د تقاعدها مثقفة يف جماالت ع��دة �أبرزها الإر�شاد
الدين��ي من خالل الدرو���س واملحا�ضرات التي تلقيه��ا يف امل�ساجد
وخ�لال الن��دوات املجتمعية ومن خ�لال تواجدها ب�ش��كل �أ�سا�سي
يف "بي��ت جدودنا" ،ال��ذي يقدم اخلدمات املختلف��ة لكبار ال�سن يف
قطاع غزة.
وت�ؤك��د �أم عبد اهلل �أن املجتمع الفل�سطيني بحاجة ملزيد من الوعي
جتاه كب��ار ال�سن الذين ي�شكلون �شريح��ة مهم�شة ،وك�أنهم مل تعد
لهم �أهمية� ،أو �أن حياتهم قد انتهت.
وترى امل�سنة املثقفة يف نف�سها منوذجً ا مميزا لكبار ال�سن ،فتتحدث
ع��ن طموحاته��ا قائل��ة" :ها �أن��ا قد جت��اوزت الثالث��ة وال�سبعني،
ولكن��ي �أحترك و�أ�ش��ارك يف كل الن�شاط��ات املجتمعية كما لو كنت
�شخ�صا
يف الأربع�ين ،دون تعب ودون كل��ل ،لأنني قررت ان �أكون
ً
خمتل ًف��ا" .م�ضيف��ة" :بينما �شخ���ص �آخر قد يفك��ر ب�سلبية و�أنه مل
يع��د يف العمر مت�سع ،وهذا يقتل��ه بقية عمره ويجعله حتت رحمة
وم�ساعدة الآخرين".
وت�ؤك��د �أنها ت��رى الكثري من ه��ذه النماذج هنا يف "بي��ت جدودنا"
م��ن الن�س��اء والرجال الذي��ن حتا�ضر فيهم وتثقفه��م وتر�شدهم يف
جماالت عدة.
ت�ضح��ك �أم عب��د اهلل وه��ي ت�ستعيد موقف��ا حدث معها خ�لال �أحد
الدرو�س عندم��ا وقف رجل جتاوز الثمانني وقال�" :إنتي اللي بدك
تعلمينا" .و�أ�شار بيده اليها.
تق��ول" :وقفت وقتها بكل ثقة وقلت له �إنني در�ست العلوم واللغة

"�أم عبد اهلل" وحولها بع�ض �أحفادها.

العربي��ة واجلغرافي��ا و�سافرت و�أع��د للماج�ست�ير ،وكنت مديرة
مدر�س��ة ،ف��ان كان لدي��ك ما ل��دي ،فتعال وق��ف م��كاين" .وتابعت:
"جل���س بعده��ا كبقية احل�ضور ،وبالعك�س وج��د �إجابات لأغلب
�أ�سئلته".

فل�سطني حا�ضرة

ر�سال��ة �أم عب��د اهلل لي�ست تعليمية تثقيفية فح�س��ب ،بل فل�سطينية
ووطني��ة من الط��راز الأول ،فهي قا�صة للأطف��ال تروي احلكايات
عن الرتاث وحياة االجداد وعن فل�سطني وتاريخها الأ�صيل.
تق��ول احلاج��ة فاطم��ة" :و�سع��ت م��ن ثقافتي ع��ن بالدن��ا وقرانا
املهج��رة ،وق��ر�أت فيم��ا يتعل��ق بتاريخ كل بل��دة و�إرثه��ا وعادات
وتقالي��د �أهلها ،والآن �أقدم ذلك للجيل ال�صاعد لدحر مقولة (الكبار
ميوت��ون وال�صغار ين�سون)" ،وقالت" :بي��ت جدودنا والكثري من
امل�ؤ�س�س��ات يقومون بعمل الفعاليات الرتاثية والوطنية خ�صو�صا
يف ذكرى النكبة ،ف�أك��ون متواجدة معهم من خالل حلقات التثقيف

اخلا�صة بال�صغار".
وحت��اول �أم عب��د اهلل �أن تفه��م م��ا ي��دور يف ر�أ���س ال�صغ��ار وماذا
يعرف��ون عن تاريخه��م وتاريخ �أجدادهم مبعرف��ة البلدة الأ�صلية
ل��كل �صغ�ير ومن ثم حت��اول تق��دمي املعلومات لهم ع�بر الق�ص�ص
اجلميل��ة ،فت��زرع يف خميلته��م �ص��ورا ال حت�صى عن �ش��كل البالد
وجمالها وتاريخها وعادات �أهلها اجلميلة.
وت�ؤم��ن �أم عبد اهلل بر�سالتها �إميانا قوي��ا ،وتدرك حجم امل�س�ؤولية
ال�شخ�صي��ة الت��ي عل��ى عاتقه��ا ،فه��ي ت��رى �أن اله��م الوطن��ي
وامل�س�ؤولي��ات ال تتطل��ب اجللو���س عل��ى كر�سي �أو �شغ��ر من�صب
فتق��ول�" :أن تكون فل�سطينيا ،يعني بال�ض��رورة �أن تكون م�شغوال
بق�ضيت��ك العادلة و�أن تك��ون كبريًا يف ال�سن ،يعن��ي �أن تكون كنزا
تاريخي��ا نه��ل من��ه ال�صغ��ار ،ف�تروي عط�شه��م ل�ص��ورة بالده��م
وجمالها.
تق��ول �أم عب��د اهلل" :ه��ذه م�س�ؤولي��ة وطنية وديني��ة و�إن�سانية لن
�أتخلى عنها �أو �أهملها حتى �آخر حلظة يف حياتي".
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م����������������ن ه������و
مثل��ك الأعل��ى

�سند�س دحبور
لي�س لدي مثل �أعلى وال �أقتنع
بهذه الأ�شياء.

بي�سان �شلبي
لي�س لدي مثل �أعلى.

فانتينا �شويل
ال يوجد.

�شذى حمدان
يف احلقيقة ،ال مثل �أعلى لدي
يف احلي��اة .الإن�سان يجب �أن
ي�صنع نف�سه وحده.

؟
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مادلين شعبان
يختار بع�ض النا�س مث ًال �أعلى يقتدون به ،ي�سريون على نهجه ،حماولني الو�صول �إليه ،لنجاحه �أو متيزه يف حقل ما .يف "حلال"� ،س�ألنا طلبة جامعة بريزيت عن
مثلهم الأعلى ،وتفاج�أنا �أن �أغلب الطلبة ال مثل �أعلى لهم ،و�إن كان بع�ضهم له مثل �أعلى ،فهو �شخ�ص �سيا�سي .وقد لوحظ ا�ستغراق الطلبة طويال يف التفكري بعد
طرح ال�س�ؤال عليهم ،مو�ضحني �أنهم مل يفكروا يف هذا املو�ضوع من قبل.

لينا حداد
ال �أح��د .ال يوج��د ل��دي مث��ل مع�ين .كل
�شخ�ص يلقاه الإن�سان بحياته يعترب مث ًال.

عالء فار�س
ال مثل �أعلى لدي.

داليا حمايل
ال يوجد مثل �أعلى لدي.

�أحمد دودين
ال يوج��د مث��ل �أعل��ى .مل �أر �شخ�ص��ا
�أعجبني من قبل و�أحببت �أن �أكون مثله.

�أمل �أبو خلف
لي���س لدي مثل �أعلى �أو �شخ�ص �أحب
�أن �أكون مثله� ،أو �أقتدي به.

�أجمد عو�ض
احلياة لي�س بها �أمثال عليا.

وزين كحلة� :صدام ح�سني.

وح��ول ه��ذه النتائج ،تق��ول �أ�ست��اذة الفل�سف��ة والدرا�س��ات الثقافية يف
جامع��ة بريزيت �سونيا منر" :قدمي��ا ،عندما كنا يف جامعة بريزيت ،كان
دائم��ا هن��اك منوذج �أو مث��ل �أعلى نريد �أن نك��ون مثل��ه ،و�أن نفكر مثله،
ون�أخ��ذ الإله��ام من��ه� .أما الآن فيب��دو �أنه يف ظل العومل��ة ويف ظل حتويل
العل��م ل�سلع��ة وحتوي��ل ال�سيا�س��ة ل�سلعةُ ،فق��د املثل الأعل��ى ،ومل يعد
لن��ا �أحد يعطين��ا الإلهام لنح��اول �أن نكون مثله .وكذكل��ك رمبا الإحباط
ال�سيا�س��ي الذي يعي�شه النا���س ويعي�شه الطلبة يف الوقت احلايل يدفعهم
لالقتداء ب�شخ�صية �سيا�سية واعتبارها املثل الأعلى يف حياتهم.
جعفر قبها  :مثل �أعلى! لي�س لدي.
حممد عوي�ضة
ال �أح������د مي���ك���ن �أن
�أعتربه مثلي الأعلى.

�أحمد ذيب
�أب��و عم��ار ه��و مثل��ي
الأعلى و�سيبقى ويدوم.
يا�سمني عمران
ال �أح��د� .أن��ا مثلي ا�ﻷ عل��ى نف�س��ي ،لأنن��ي �أ�ؤمن �أن
الإن�سان ي�صنع نف�سه من العدم.

ليلى عطا
ال �أعل��م .حقيقة ال �أعلم.
مل �أفكر مطلقا بهذا الأمر
من قبل.

تاال ال�شريف
ال مثل �أعلى لدي.

مهند ال�شاعر
�أبو عمار هو مثلي الأعلى
دائما و�أبدا.
حممود اخلواجا
لي���س ل��دي مث��ل �أعل��ى ،ولك��ن الفك��رة �أن��ه تعجبني
تفا�صي��ل �أو �صف��ات �أو جناح��ات مع ّين��ة يف بع���ض
ال�شخ�صي��ات ،و�أمتنى �أن تكون لدي �أو يف �شخ�صيتي،
وذل��ك لأن على املثل الأعل��ى بر�أيي� ،أن يكون متكامال،
ويف كل مرة �أقرتب ممن كان ميكن �أن يكون مثال �أعلى،
اكت�ش��ف �أنه ال ي�ستح��ق كل هذا االنبه��ار الذي كان يف
خميلتي عنه .مبعنى �آخر ،ال �أريد �أن �أكون �أحدا �آخر،
بل �أن �أكون �أنا ،جامعا �أكرب قدر ممكن من الإيجابيات
يف �أي �شخ�صية �أخرى.
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ريا�ض هب الريح
مثل��ي الأعل��ى ه��و رئي���س دائرت��ي ،دائ��رة العل��وم ال�سيا�سي��ة
الدكتور عبد الرحمن �إبراهيم و�أحب �أن �أكون مثله.

ق�صة جناح فل�سطينية

قري ًبا ..زيت الزيتون م�ستح�ضر جتميل يف جنوب �شرق �آ�سيا وقد ي�ضاف �إىل "التونا"
جوليانة زنايد
جنح��ت مبادرة قدمها الدكتور �أ�سامة عودة يف جذب انتباه العامل اىل
م�ستح�ض��رات فل�سطيني��ة من زيت الزيتون وذل��ك �ضمن معر�ض اقيم
م�ؤخرا يف جنوب �شرق �آ�سيا.
وكان ع��ودة الذي انهى درجة الدكت��وراة بالهند�سة الكهروكيميائية،
عاد اىل فل�سطني حممال با�شواق ترجمها مببادرات �إحيائية عديدة كان
اهمه��ا ان قام قبل عقود بان�شاء جمعية تعاونية النتاج الزيتون حيث
�شكل مركزا للإنتاج.
والحق��ا ث��م ق��ام بالتع��اون م��ع اف��راد عائلت��ه يف بل��دة بدي��ا ق�ض��اء
�سلفي��ت ،وذلك يف اوائل الت�سعينيات احي��ا فكرة ع�صر الزيت بطريقة
"البوابري" او املعا�صر القدمية ،ويف بداية امل�شروع �سمى امل�شروع
بـ"الب��دود" كناية ع��ن البد القدمي ال��ذي كان الفل�سطينيون يع�صرون
في��ه الزيت��ون .وهي كلمة �آرامي��ة تعني احلجر اال�سط��واين الذي كان
ي�ستخدم لطحن او ع�صر الزيتون.
عم��ل د .ع��ودة وعائلت��ه عل��ى حت�س�ين وتطوي��ر ا�ش��كال الع�صر من
ال�ش��كل التقلي��دي اىل اح��دث �أ�ش��كال الع�ص��ر ،اال ان��ه مل يل��غ الطابع
الرتاثي والتاريخي الذي يعرب عن اخل�صو�صية الريفية الفل�سطينية،
فبالن�سب��ة ل��ه مل يك��ن القي��ام بعم��ل املعا�ص��ر احلديث��ة ام��را جمديا
اقت�صادي��ا ولي�س��ت ه��ذه اجلدوى احلقيقي��ة التي بحث عنه��ا بل كان
فك��را �إحيائي��ا ثقافي��ا اجتماعيا ،ف�شدد عل��ى �أهمي��ة الت�أ�صيل لالنتاج
الفل�سطيني كون االر�ض هنا تاريخية ومقد�سة ومتر ب�صراع وجودي.
كان طم��وح ع��ودة �أكرب م��ن اجلغرافي��ة الفل�سطينية فق��رر امل�شاركة
يف معار���ض غذائية دولية عدة �أهمها معر���ض يف ماليزيا عام ،2008

حي��ث التقى بتاج��ر مالي��زي م�ؤم��ن بالق�ضي��ة الفل�سطيني��ة و�أعُجب
بج��ودة الزي��ت الفل�سطين��ي ،لذا ب��د أ� التع��اون لكي ي�ست��ورد منه اىل
ماليزيا ،رغ��م ان الكميات امل�صدرة مل تتجاوز مئة وخم�سني زجاجة
ل��كل ثالث��ة �أ�شه��ر يف املرحل��ة الأوىل� ،إال انه��ا مل تتوق��ف ب��ل ازدادت
لت�صبح فيما بعد  1400زجاجة �شهريا.
ورغ��م ان ه��ذه الكمية مل تك��ن ذات جدوى اقت�صادي��ة عالية كما يرى
عودة ،اال انها وفرت فر�صة للزيت الفل�سطيني ان يعر�ض ويفح�ص يف
املختربات املاليزية لينجح بكل بجدارة ويتفوق يف جميع االختبارات.
فمث�لا ن�سب��ة فيتام�ين “ ”Eيف زي��ت الزيتون الفل�سطين��ي اكرث مبرة
ون�ص��ف املرة م��ن باقي الزيوت التي خ�ضعت ل��ذات الفحو�ص يف تلك
الفرتة ح�سيب املختربات املاليزية كما يقول د .عودة.
ويرى د .عودة ان فل�سطني بحاجة لتتواجد ب�شكل �آخر غري ال�سيا�سي
يف املجتمع��ات الدولي��ة ك��ي تعك�س الطاب��ع الإن�س��اين واالنتاجي عرب
و�سائ��ل الإع�لام .فح�س��ب قول��ه ف�إن م��ا ال يقل عن  %70مم��ن اختلط
به��م مل يتعرفوا على ا�س��م فل�سطني عند تعريفه ع��ن نف�سه ،والن�سبة
الأخرى تظ��ن �أننا �شعب م�سكني ي�ستحق التعاطف كونه يعتا�ش على
�أم��وال املعونات وه��ذه لي�ست احلقيقة� ،إذ يرى د .ع��ودة ان ال�شعب
الفل�سطيني ميتلك �إمكانيات حقيقية رغم كل ما يواجهه من �صعوبات.
وا�ستم��رت م�س�يرة د .عودة يف تقدمي الزي��ت الفل�سطيني اىل معار�ض
ودول العامل وخمترباته ،وطور خربته فيما ميكن عمله من فحو�صات
واختب��ارات و�ساهم كذلك بتطوير خمت�برات الفحو�ص احل�سية لدى
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي���س الفل�سطينية ،وهي عبارة عن فح�ص

الت��ذوق وال�ش��م لزي��ت الزيتون ،فق��ام ب�إح�ض��ار ن�شرات م��ن ايطاليا
وفرن�س��ا حول املعاي�ير الدولية لزيت الزيتون و�ش��ارك بدورات عدة
به��ذا اخل�صو�ص بهدف �ضب��ط معايري املنتج املحل��ي مبا يتوافق مع
معايري املجتمع الدويل.
وروى ع��ودة لـ"احل��ال" كي��ف انه يف اح��دى زياراته ملاليزي��ا لفت نظره
بع���ض املنتج��ات الت��ي ت�ستخ��دم زي��ت الزيت��ون بطريق��ة غ�ير تقليدية
كم�ستح�ض��رات جتميل ،وفعال اقتنع بهذا املجال وبد�أ بتطبيقه على زيت
الزيت��ون الفل�سطين��ي من خالل دجمه م��ع زيوتٍ عطري��ة طبيعية كزيت
اللفن��در ،واليا�سمني وغريها الكثري ،ما القى رواجا وقبوال يف املجتمعات
الآ�سيوية حتى يت�سع الت�صدير لي�شمل �سوق تايالند ،وقريبا ال�صني.
وينف��ق الآ�سيويون مبالغ طائلة عل��ى العناية بالب�شرة ،وح�سبما قال
د .ع��ودة ،ف�إن زيت الزيتون خري خيار ،فهو جمدد للخاليا ومرمم لها،
كم��ا انه ي�ساعد على ع�لاج احل�سا�سية اجللدية وم�ش��اكل منو ال�شعر
و�إ�صالح الأظافر التالفة .ومن ناحية �صحية فهو ينقي ويطهر اجل�سد
لذا يتم انتاج كب�سوالت زيت الزيتون الفل�سطيني �شبيهة بزيت ال�سمك
وتعب أ� دون �أي ا�ضافات ويتناولها امل�ستهلك كنوع من الفيتامينات.
وحت��دث د .عودة ع��ن �آخر امل�شاري��ع املطروحة وه��ي ت�صنيع تونة
بزي��ت الزيتون الفل�سطين��ي بال�شراكة مع �إحدى ال�ش��ركات املاليزية،
بع��د �أن مت��ت مقارنت��ه مع الزي��وت املوج��ودة ب�أ�شهر �أن��واع التونة،
وثبت �أن الزيت الفل�سطيني �صحيا مالئم جدا لهذا اخلط االنتاجي.
* خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

زيت زيتون فل�سطيني معب�أ للت�سويق التجاري.

13

«الحال»  -العدد  - 121السنة العاشرة

«احلال» الأربعاء  2015/9/9م  25ذو القعدة  1436هـ

"�صحافيات �صغريات" بهموم كبرية!
عبد الباسط خلف
تناف�ست � 16صحافية على نقل هموم مدينتهن ،فخرجن �إىل �شوارع
طوبا���س ،وواجهن حمافظها ووزير ال�صحة الذي تفقد م�ست�شفاها،
وحملن هموم البيئة ،ورحن يفت�شن عن ق�ضايا �إعالمية كبرية.
وتلق��ت ال�صغ�يرات ،الالئ��ي مل تكم��ل غالبيتهن اخلام�س��ة ع�شرة،
تدريب��اً خلم�س��ة �أيام على فن��ون الإعالم املكت��وب واملرئي ،بجوار
�إطالل��ة على التحديات البيئية يف خمي��م �صيفي هو الرابع ،لوزارة
الإعالم ومركز التعليم البيئي وجمعية طوبا�س اخلريية.

تدريب��ات نظرية وعملية على �إعداد الأخب��ار وكتابتها وال�شروط التي
جتعلها �صاحلة للن�شر ،بجوار �إطاللة على فنون التقرير والريبورتاج
واملقال والق�ص��ة ال�صحافية والت�صوير التلفزي��وين ،عدا عن التعريف
باالت�ص��ال وعنا�ص��ره و�أهميته ،و�أ�شكال الو�سائ��ل الإعالمية .وتطرق
جلوان��ب من بيئ��ة فل�سطني وحتدياته��ا ،وتنوعها احلي��وي ،ومالمح
تدم�ير االحت�لال لها ،بج��وار �إطالل��ة على مفاهي��م التدوي��ر ،و�إعادة
اال�ستخ��دام ،و�صناع��ة الأ�سمدة الطبيعية ،وخماط��ر حرق النفايات،
والتغري املناخي ،والزحف العمراين ،وغريها.

تق��ول �أماين دراغمة :خالل �أربع �سن��وات من التدريب على الإعالم،
�صرن��ا ن�س���أل ونكت��ب ون�سج��ل ح��وارات ومقاب�لات م��ع النا�س يف
�ش��وارع مدينتا� ،س�ألناهم ع��ن تقييمه��م لأداء امل�ست�شفى احلكومي
الرتك��ي ،و�أ�سب��اب ع��دم االهتمام بالبيئ��ة ،ومعنى ا�س��م طوبا�س.
وعرفن��ا �أن الإعالم �سلطة رابعة يف الو�ض��ع الطبيعي ،وبو�سعه �أن
يراقب ويحقق ويكت�شف ويحا�سب ،ال �أن يجامل ،وهو نقل للحقيقة
ولي�س التدخل فيها.
كان��ت دراغم��ة واح��دة م��ن ب�ين زميالته��ا فاطم��ة ووع��د دراغمة
و�صم��ود نزال ،وق��ررن �أن يتتبعن يف احل��وار التلفزيوين (�أ�صوات
م��ن طوبا�س) ما يقوله النا�س ع��ن م�ست�شفى حمافظتهم ذات الـ 60
�ألف ن�سمة.
وجتولت ال�صحافي��ات الأربع يف م�ست�شفى املدينة ،و�س�ألن الأطباء
ور�ؤ�ساء الأق�سام واملمر�ضني واملر�ضى والزوار عن �أداء امل�ؤ�س�سة
ال�صحية حديث��ة العهد ،وح�صلن على �إجاب��ات متباينة ،ثم طوّرن
�أ�سئل��ة �أخ��رى لوزي��ر ال�صح��ة ج��واد ع��وّاد ،خ�لال جول��ة ل��ه يف
امل�ست�شفى ،الذي ي�ضم � 12سرير ًا للرجال و 18للن�ساء.

مبادرة

�سلطة رابعة

حوار وزاري

�س�ألن الوزير عن مواعيد افتتاح بنك الدم ،ووحدة العناية املُك ّثفة،
وخط��ط تو�سيع��ه ،و�أ�سباب الت�أخ��ر يف �إمتام مراحل��ه ،وال�شكاوى
الت��ي و�صلته حوله ،ف��رد عليهن �أنه �سيتم تعيني ك��وادر جديدة يف
امل�ست�شف��ى ،وتخ�صي�ص طواقم �إ�ضافي��ة الفتتاح مركز والدة �آمنة
يف الأغ��وار يعم��ل � 24ساع��ة .فيما �أك��د لهن الأطب��اء �أن امل�ست�شفى
ا�ستقب��ل ال�شه��ر املا�ض��ي � 3آالف حال��ة طارئ��ة ،فيم��ا �أج��رى ق�سم
اجلراحة  100عملية ،بجانب  75حالة والدة.
تقول دراغمة� :سمعنا تعليقات من مرافقي الوزير� ،أن هذه الأ�سئلة
كب�يرة علين��ا ،و�أننا جريئات وواع��دات ،لكنا عرفن��ا �أن ال�صحافة
مهن��ة متعبة وخط�يرة ،وقد يفقدنا حتقيق واح��د ح�سا�س حياتنا،

الطالبات خالل لقائهن وزير ال�صحة.

وم��ع ذلك فرحنا بنق��ل هموم الأهايل ،ال��ذي ن مل يجمعوا على ر�أي
واحد حول امل�ست�شفى ،فالبع�ض و�صفه باملمتاز ،و�آخرون باجليد،
وقال لنا ق�سم ثالث �إن �إغالقه �أف�ضل!

الكنعاين الذي ي�شري لل�ضياء غري معروف بالن�سبة للغالبية.
واخت��ارت رحي��ق الكيالين والن��ا و�أحالم �صوافطة تتب��ع التغريات
التي �أحدثته��ا التكنولوجيا بحياتنا ،وفت�شن عن الثمن الذي ندفعه
لها ماديًا ومعنويًا.

وانحازت �سدي��ل �أبو عامر و�إكرام �صوافطة ومرام الطيطي ومينى
دراغم��ة للبيئ��ة ،فح��اورن امل��ارة يف طرق��ات املدين��ة ،وموظفيها،
وفتياته��ا ،و�سائقيها ،ع��ن �سبب تراج��ع االهتمام بالبيئ��ة ،و�إلقاء
النفاي��ات الع�شوائي فيها ،وغياب احلدائ��ق العامة عنها ،وتراجع
الأ�شج��ار والأزه��ار يف �شوارعه��ا .واقرتحت �سدي��ل تنفيذ حمالت
توعي��ة من بيت لبيت ،فيما ر�أت �إك��رام �أهمية فر�ض الغرامات على
م��ن يلوث مدينته ،وقالت مرام �إن احل��ل يف تعليم الأطفال لأقرانهم
�أهمي��ة النظافة والبيئة اجلميلة ،وذهبت مينى لفكرة غر�س �شجرة
با�سم كل مواطن يف مدينته لريعاها.
وحتلق��ت بت��ول وما�سة دو ّا�س وبي��ان �صوافطة ورام��ا قديح حول
ا�س��م مدينته��ن ،ف�س�أل��ن عن معن��اه وداللت��ه ،وتفاج�أن ب���أن اال�سم

فاتورة التكنولوجيا

بيئة و�ضياء

وقل��ن بعد التعرف على �آراء عينتهن :ذهلنا حني عرفنا �أن كل ثالث
�أ�سر تدف��ع للتكنولوجيا الكثري ،فلديها باملع��دل  12هات ًفا اً
نقال ،و6
حوا�سي��ب حممول��ة وثابت��ة �أو لوحي��ة ،و� 4أجهزة تلف��از حديثة،
وثالثة ا�شرتاكات يف خدمة االنرتنت والهاتف الثابت.
ووف��ق بح��ث ال�صغ�يرات ،ف���إن الأ�س��رة الواح��دة تدف��ع قراب��ة
�أربع��ة �آالف �شيق��ل �سنوياً ثمن كالمها ،ومالحق��ة الأجهزة الذكية،
ودف��ع الفوات�ير الثابت��ة وال�شح��ن املتنق��ل والإنرتن��ت ،ع��دا ع��ن
الإك�س�س��وارات ،والأه��م الوق��ت ال��ذي يذه��ب ه��د ًرا ،والعالق��ات
االجتماعية التي يجري تدمريها.
ووفق رئي�س جمعية طوبا�س اخلريية ،مها دراغمة ،فقد ت�ضمن املخيم

وح�س��ب دراغمة ،ف�إن ال�صغ�يرات تبنني مب��ادرة حمافظ طوبا�س
والأغ��وار ال�شمالية ربي��ح اخلندقجي و�أ�س�س��ن "جمعية �صديقات
م�ست�شف��ى طوبا���س الرتك��ي ال�صغ�يرات"؛ لتنفيذ �أن�شط��ة �صحية
وبيئي��ة و�إعالمي��ة وجمتمعي��ة تدعم م�س�يرة امل�ست�شف��ى ،وت�سلط
ال�ض��وء عل��ى احتياجاته .و�أ�ضاف��ت �أن باك��ورة الأن�شطة �ست�شمل
تكرمي��اً رمزي��اً للعامالت فيه ،وحمل��ة تعريفية بخط��ورة النفايات
الطبية على ال�صحة والبيئة.
ً
وت�ضي��ف :زارت ال�صغريات مقر �شبكة مع��ا الإخبارية وف�ضائيتها
ببي��ت حل��م ،وا�ستمع��ن لنب��ذة من مدي��ر الأخب��ار ك��رمي ع�ساكرة
ومدير الربامج يف الف�ضائي��ة حممد فوزي عن �سري العمل ومراحله
وتقنيات��ه .وطرح��ن �أ�سئل��ة ح��ول العم��ل ال�صح��ايف ،والإع�لان
التج��اري ،والتموي��ل الأجنب��ي ،و�ص��دى التحقيق��ات ال�صحافية،
وتقني��ات البث الف�ضائي املبا�شر ،وم�صادر الأخبار وطرق التحقق
منها ،وموقع "الفي�سب��وك" اعتباره م�صد ًرا للمعلومة .وزرن �أي�ضاً
مرك��ز التعلي��م البيئي ببي��ت جاال ،وتعرف��ن على مرافق��ه :حديقة
التن��وع احلي��وي ،وحمط��ة مراقب��ة الطي��ور وحتجيله��ا ،وامل�سار
اخل�شبي ،ومتحف التاريخ الطبيعي ،واملعر�ض البيئي.
تتاب��ع :وا�ستمعن ل�شرح حول �أهمية التن��وع احليوي وما يتهدده،
و�شاه��دن ط��رق حتجي��ل الطي��ور ومراحله��ا ووظائفه��ا ،وتلق�ين
�شرحً ��ا عن طيور فل�سطني و�أنواعه��ا ،التي ت�ضم نحو � 530ضمن 5
جمموع��ات .وجتوّلن يف متحف التاريخ الطبيع��ي الذي ي�ضم �أكرث
من  2500عينة حمنطات تعود �إىل عام .1902
ويق��ول املدير التنفيذي لـ"التعليم البيئ��ي" �سيمون عو�ض �إن دمج
البيئ��ة بالإع�لام يف �س��ن مبك��ر للأطف��ال ،ي�ساهم يف تطوي��ر الوعي
وتعزي��ز امل�شارك��ة املجتمعي��ة له��م ،م�ش�ير ًا �إىل �أن املرك��ز �سيدعم
مب��ادرات ال�صغ�يرات اخل�ض��راء؛ لدوره��ا الفاع��ل يف نق��ل ر�سالة
البيئة واملحافظة عليها باعتبارها م�س�ؤولية فردية وجماعية.

ا�ستثناء � 10آالف �أ�سرة من م�ساعدات "ال�ش�ؤون" ..عدالة اجتماعية �أم توفري �أموال؟
بيان بيضون
بع��د �أن �أعلن��ت وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة نهاي��ة ال�شه��ر
املن�ص��رم نيته��ا تنفي��ذ حمل��ة ا�ستثن��اء لع�ش��رة �آالف �أ�سرة
م��ن برنام��ج امل�ساعدة االجتماعي��ة والتحوي�لات النقدية يف
حمافظ��ات ال�ضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة؛ بررت ال��وزارة
حملته��ا بعدد من الأ�سباب لتنفيذه��ا ،انطالقاً من مبد�أ "وقف
امل�ساعدات عمن ال ي�ستحقها".
وق��د نف��ى نائ��ب مدير ع��ام مكافح��ة الفق��ر يف ال��وزارة خالد
الربغوثي� ،أن يكون القرار ذا �صلة بالأزمة االقت�صادية التي
مت��ر به��ا احلكومة الفل�سطيني��ة �أو حماول��ة لتقلي�ص موازنة
الوزارة.
وح��ول مدى حتقي��ق الوزارة ملعاي�ير العدال��ة والنزاهة يف
حمل��ة اال�ستثناءات� ،أج��اب الربغوثي يف حدي��ث لـ"احلال"
�أنها حملة مهنية وعادلة تنطلق من معايري مك�شوفة من �أجل
�إعادة توزيع املبالغ للفئات الأ�شد فقر ًا ،م�ؤكد ًا �أن الوزارة ال
تزال جتري عمليات تدقيق يف بيانات امل�ستفيدين من براجمها
ُبغية الت�أكد من حتقيق العدالة والنزاهة.
و�أ�ض��اف الربغوثي" :لدينا يومياً عملية جرد �إجرائية مللفات
الأ�سر الفقرية م��ن �أجل التحقق م��ن ا�ستحقاقها للم�ساعدات
املالية ،وبن��اء عليها ،فق��د �أظهرت الك�شوف��ات املحو�سبة �أن

هن��اك ع�شرة �آالف �أ�سرة فل�سطيني��ة ممن متنح لها املعونات
املالي��ة ،ه��ي يف الواقع لي�ست دون خ��ط الفقر ،حيث تبني من
عملي��ة �إع��ادة التدقي��ق ب�أن ه��ذه الأ�س��ر حت�ص��ل على دخل
منتظم من وزارة املالية �أو من �أية م�صادر �أخرى".
وق��ال الربغوثي" :درا�سة �أو�ض��اع امل�ستفيدين تتم من خالل
معادل��ة �إح�صائية حمو�سب��ة لقيا�س م�ست��وى معي�شة الأ�سر
وموقعه��ا من خط الفقر ،وذل��ك بالتعاون مع �شركاء الوزارة
م��ن �شبكات احلماية االجتماعي��ة وامل�ؤ�س�سات الوطنية ذات
العالق��ة ،حي��ث يتم و�ض��ع عالمة معين��ة من قب��ل الربنامج
املحو�س��ب بناء على عوام��ل �صحية وعمري��ة ودميوغرافية
واقت�صادية".
وع��زا الربغوثي اختيار تلك الأ�سر لنتائج تدقيق البيانات التي
بينت �أن جزء ًا كبري ًا منها يح�صل على م�ساعدات م�سجلة با�سم
الزوج��ة ،وه��و ما اعتربه م�ؤ�ش��ر ًا لوجود دخل لل��زوج �أو �أحد
�أف��راد الأ�سرة ،حيث تق��وم الأ�سرة بت�سجيل ا�س��م الزوجة �أو
االبن��ة حتى ال تتم مطابقة الرواتب م��ع بيانات وزارة املالية،
غ�ير �أن الك�شوف وا�ضحة ،لذلك ،تق��رر ا�ستثنا�ؤهم بعد الت�أكد
من وجود دخل لديهم ال يقل عن � 1450شيق ًال للأ�سرة.
وقد رف�ض ع��دد من ممثلي امل�ؤ�س�س��ات واللجان واجلمعيات

اخلريي��ة الت��ي تعن��ى بدرا�س��ة �أح��وال الفئ��ات املجتمعي��ة
الفقرية وتق��دمي امل�ساعدات للمحتاج�ين يف ال�ضفة؛ التعليق
عل��ى الق��رار ،معللني ذلك بعدم وج��ود معلومات لديهم حتى
�إعداد ه��ذا التقرير ب�أ�سماء تلك الأ�سر ،م��ن �أجل تقييم عدالة
القرار �أو عدمها.
من جهته ،اعترب عاطف �أبو �شعبان من جلنة الزكاة الإ�سالمية
يف غ��زة �أن "ع�ش��رة �آالف �أ�س��رة" هو عدد كب�ير ومبالغ فيه
�إىل ح�� ٍّد ما ،وق��ال" :لي�س لدين��ا �أي تف�سري لل�سب��ب احلقيقي
وراء ه��ذا الإجراء ،ولكن يف ح��ال كان هناك حت ٍّر حقيقي عن
الأ�سر غري امل�ستحق��ة والت�أكد من حالتها االجتماعية ،عندها
�سنعت�بر الق��رار عاد ًال ،ولك��ن حتى الآن (وق��ت احلديث مع
"احلال") مل يتم �إطالعنا على الك�شوفات �أو الأ�سماء ،ومن
جهتنا ،ف�سن�ستمر بعملنا كما هو ،و�سنحاول ا�ستيعاب املزيد
من الأ�سر يف غزة وتلبية احتياجاتها ح�سب مقدرتنا".
ور�أى الربغوثي �أن العدد قليل ن�سبة �إىل عدد الأ�سر امل�ستفيدة
وال ي�ستدع��ي القل��ق� ،إال �أنه ذك��ر �أنه قد ي�ص��ار �إىل تقلي�صه،
وذل��ك بعد �إجراء التدقيق للمرة الثانية �إذا ما بينت الدرا�سة
امليداني��ة والبح��ث االجتماع��ي �أحقية عدد منه��ا باحل�صول
على امل�ساع��دات� ،إىل جان��ب ا�ستعداد ق�سم ال�ش��كاوى لتلقي

حاالت التظلم وال�شكوى من الأ�سر امل�ستثنية.
وج��دد الربغوث��ي نفيه �أن يك��ون هذا القرار ق��د جاء من باب
توفري الأموال ،فاحلملة مبنية على �إجراء �إح�صائي وتنطلق
من معاي�ير دائرة الإح�ص��اء لتقييم حاالت الفق��ر ال�شديدة،
و�أك��د �أن امل�ساعدات يف ال��وزارة خم�ص�صة ل�صالح � 125ألف
�أ�سرة ،بينما متنح فعلياً ل�صالح � 140ألف �أ�سرة ،الأمر الذي
يعني �أنه لن تكون هنالك �أية فر�صة لزيادة عدد امل�ستفيدين،
عل��ى الرغ��م من �أن �أع��داد ًا كبرية من الأ�س��ر الفقرية ال تزال
على الئحة االنتظار.
وعل��ى الرغم م��ن �أن امل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات اخلريية التي
قمنا باالت�صال بها �أكدت �أن ال علم لديها بالأ�سماء امل�ستهدفة،
فق��د �أك��د الربغوث��ي �أن الدفع��ة الأوىل م��ن قائم��ة الأ�س��ر لن
حت�ص��ل عل��ى امل�ساعدات املالي��ة ابتدا ًء م��ن الأ�سبوع املقبل
(�أي الأ�سب��وع اجل��اري) ،مبين��اً �أن ه��ذه الدفع��ة ال ت�ض��م
ع��دد ًا كب�ير ًا ،وا�ستبعد �أن يكون هناك خمط��ط لدى الوزارة
بال�ش��روع بتقلي���ص امل�ساع��دة بد ًال م��ن �إلغائها ،معت�بر ًا �أن
تل��ك اخلط��وة ل��ن تك��ون يف �صال��ح املواطن�ين ،ول��ن حتقق
اله��دف الذي و�ضعت��ه ال��وزارة واملتمث��ل بتخ�صي�ص املنح
وامل�ساعدات املالية لأفقر الفقراء منهم.
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هدفها لي�س �إ�ضافة �أيام �إىل احلياة ..بل �إ�ضافة حياة �إىل الأيام

"ال�سديل" ..م�ؤ�س�سة ُتعنى بالرعاية التلطيفية ملر�ضى ال�سرطان
فاطمة مشعلة

كث�ير ًا م��ا يحت��اج امل��رء لتهوين وط���أة احلي��اة علي��ه ،بثقلها
اليوم��ي العاب��ر� ،أو مب�صائبها الثقال ،فكي��ف احلال مبن ا ُبتلي
ب�أمرا���ض ال ت�شف��ى ،وم��ا زال املجتمع ينظر حلامله��ا على �أنه
جمرد واقف بطابور "انتظار املوت"!
الإبق��اء على نوعي��ة احلياة اجليدة للمري���ض �ضمن عائلته �أو
يف مكان تلقي��ه العالج ،هو الهدف الأ�سا�س��ي النطالق م�ؤ�س�سة
"ال�سدي��ل" للرعاي��ة التلطيفية ملر�ضى ال�سرط��ان والأمرا�ض
املزمن��ة ،يف بي��ت حل��م ع��ام  ،2008كواح��دة م��ن اجلمعيات
اخلريية التي تقدم خدمتها للمر�ضى وذويهم جماناً.
ووف ًق��ا ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف���إن الطب التلطيفي يهدف �إىل
تخفي��ف معان��اة املر�ضى ،وتق��دمي املعونة والدع��م للح�صول
على �أق�صى درجة من احلياة اجليدة واملريحة للمر�ضى الذين
يعان��ون من �أمرا�ض م�ستع�صي��ة ،مهما كانت مرحلة املر�ض �أو
تقدم��ه ،وتق��دم العالج بط��رق مالئمة لكل مري���ض على ح�سب
حاجته اخلا�صة.
تق��ول مدي��رة امل�ؤ�س�سة �أمل ذوي��ب �إن فكرة �إن�ش��اء امل�ؤ�س�سة
تبل��ورت خالل عملها �سن��وات طويلة مع مر�ض��ى ال�سرطان يف
�أح��د امل�ست�شفي��ات ،كونه��ا ممر�ضة خمت�صة يف جم��ال الرعاية
التلطيفي��ة ملر�ض��ى ال�سرط��ان والأمرا���ض املزمن��ة ،حي��ث �إن
مر�ض��ى ال�سرط��ان الذين يتلق��ون العالج الكيم��اوي �إىل جانب
الع�لاج بالإ�شعاع يعانون �أ�شد املعاناة من الأعرا�ض اجلانبية
للع�لاج� ،إ�ضافة �إىل �أن جودة حياته��م كانت �سيئة ،الأمر الذي
دفعه��ا ال�ستثمار تخ�ص�صها مل�ساع��دة املر�ضى وعائالتهم التي
تع��اين الأمرين �أثن��اء مرافقة �أبنائها ،والإ�ش��راف عليهم �سواء
يف املن��زل �أو يف امل�ست�شفي��ات واملراك��ز ال�صحي��ة ،ف�أن�ش���أت
امل�ؤ�س�س��ة التي �ضم��ت يف �أق�سامه��ا املختلفة وجمل���س �إدارتها
العدي��د م��ن حمل��ة التخ�ص�صات ال�صحي��ة؛ كالط��ب النف�سي،
وعل��م االجتماع ،والعالج باليوغ��ا� ،إىل جانب وجود متطوعني
يف جمال الأن�شطة وامل�شاريع املختلفة التي تقدمها "ال�سديل".

التطبيقات العملية للرعاية التلطيفية

تتمث��ل الرعاي��ة التلطيفي��ة الت��ي تقدمه��ا ال�سدي��ل يف ع��دة
مب��ادئ� ،أهمها تخفي��ف معاناة املري�ض من خ�لال عدة و�سائل
منه��ا :ت�سجي��ل املري���ض �ضم��ن العي��ادات ال�صح��ة النف�سي��ة
واالجتماعي��ة ،لت�ش��كل كل جل�س��ة فر�ص��ة ا�ستم��اع لهم��وم
املري���ض ،املتمحورة حول املر���ض ابتدا ًء م��ن تقبله للمر�ض،
م��رور ًا بت�أثريه العام عل��ى يومياته ف� ً
ضال عن ك��ون اجلل�سات
ت�صب��ح الحق��اً درو�س توعية حول املر�ض �س��واء ال�سرطان �أو
الف�ش��ل الكل��وي �أو حمى البحر املتو�س��ط �أو ال�سكري ،وغريها
م��ن الأمرا�ض املزمن��ة ،مفادها �أن اال�صابة مب��ا �سبق طبيعية
ومقدرة ،والتعام��ل معها يجب �أن يكون �إيجابياً بالتثقف حول

جمموعة من املتطوعني والأهايل يحتفلون بعيد ميالد �أحد الأطفال املر�ضى بال�سرطان.

املر���ض ،والع�لاج من��ه� ،إىل جانب ق�ض��اء �أوق��ات �سعيدة مع
الأهل والأ�صحاب ،بد ًال من ق�ضائها يف الندب والعويل.
م��ن جهتها ،تقول الطبيبة يف جمال ال�صحة النف�سية بامل�ؤ�س�سة
�س�لام القرن��ة�" :إن على املر�ض��ى� ،سواء بال�سرط��ان �أو غريه
اليقني ب�أن املر�ض و�سيلة للموت ،ولي�س املوت نف�سه ،وانطالقاً
من هذه النقطة ،تبد�أ �أحوال املر�ضى بالتغري نحو الأف�ضل".
م��ن جانبه��ا ،ت�ضي��ف �إح��دى العام�لات يف امل�ؤ�س�س��ة �أن مهمة
ال�سدي��ل ال تتوق��ف عن��د اجلل�س��ات النف�سي��ة ،و�إمن��ا تتعداها
ملتابع��ة ملف املري�ض ال�صح��ي يف مكان تلقيه العالج ،ما ي�شكل
م�سان��دة قوي��ة ل��دى املري���ض ،الذي ي�شع��ر �أن املر���ض �أفقده
�أهمي��ة الإح�سا�س باحلياة ،مو�ضح��ة �أن امل�ؤ�س�سة تنظم لكثري
من احل��االت التي يتبني من خالل ملفها الطبي عدم اال�ستجابة
للع�لاج ،جل�سة متارين ريا�ضية وا�سرتخاء عن طريق اليوغا،
لط��رد كل ال�ضغوطات الع�صبية خارج ج�س��م املري�ض ،وبذلك
تتحقق اثنتنت يف واحدة :ال�صحة والنف�س.
وحول ن�شاطات امل�ؤ�س�س��ة وم�شاريعها ،قالت ذويب �إن ال�سديل
تنظم ما يقارب خم�سني ن�شاطا ترفيهياً و�إن�سانياً وتوعوياً ،خالل

العام الواحد .حيث جالت ال�سديل معظم قرى ومناطق حمافظة
بي��ت حل��م ،والعديد م��ن مدار�سها لتق��دمي حما�ض��رات للتوعية
ب�أهمي��ة الك�شف املبكر ع��ن ال�سرطان� ،إىل جان��ب تنظيم رحالت
للمر�ض��ى امل�سجل�ين لديه��ا يف الأماك��ن املفتوح��ة كاملتنزه��ات،
واملناط��ق الطبيعي��ة اخلالبة .عالوة على املخيم��ات ال�صيفية،
كذاك الذي مت تنظيمه مب�شاركة مر�ضى ال�سرطان الذين يتلقون
العالج خ��ارج امل�ست�شفيات ،وذلك يف حزيران املا�ضي ،مبع�سكر
النويعم��ة مبدين��ة �أريح��ا .وال ينته��ي احلديث هن��ا ،بل راحت
ال�سدي��ل لأبع��د من ه��ذا ،وقدمت قبل ع��ام رحل��ة لأداء منا�سك
العمرة لثالثني م��ن مر�ضى ال�سرطان من جميع الفئات العمرية
للذك��ور والإن��اث ،حتى حتق��ق للمري�ض قدر م��ا ا�ستطاعت من
الرتفيه ،والعالج ،والدعم النف�سي وال�سكينة.
ويق��ول وال��د الطفل��ة �ساج��دة الب��دن الت��ي تع��اين م��ن مر�ض
ال�سرط��ان� ،إن ال�سديل كان له��ا دور مف�صلي بتغيري حال ابنته
الت��ي ما ع��ادت ت�شعر �أنه��ا منقو�صة االن�ساني��ة بفعل املر�ض.
�إىل جان��ب اهتم��ام امل�ؤ�س�سة بتق��دمي الهدايا للأطف��ال يف معظم
املنا�سب��ات وتقدميه��ا التوعي��ة ل��ذوي املري���ض ح��ول كيفي��ة

التعام��ل مع��ه �صحي��اً ونف�سي��اً ،ناهي��ك ع��ن اهتمامه��ا بالدعم
النف�س��ي لأه��ل املري���ض بالوقوف معه��م يف حمنته��م ،وتقدمي
املعونة ح�سب الإمكانيات املتوفرة.
ويف ذات املو�ض��وع ت�ضي��ف �أمرية فواغرة الت��ي يعاين �أطفالها
الثالثة من مر�ض "احلث��ل ال�شحمي" امل�صنف �ضمن الأمرا�ض
الن��ادرة عاملياً ،الذي ي�سبب �شيخوخ��ة مبكرة للم�صاب ب�شكل
وا�ضح ،ا�ضاف��ة ل�ضمور الع�ضالت ،وت�ضخم يف الكبد ،وزيادة
الده��ون .وت�ضي��ف" :قبل �أن �أتع��رف على ال�سدي��ل كان الأمر
خمتلف��اً يل ولأطف��ايل؛ حي��ث كن��ا نق�ض��ي معظ��م وقتن��ا داخل
املن��زل و�سط �أجواء من احلزن والك�آب��ة� .أما بعد توا�صلنا مع
امل�ؤ�س�س��ة والعامل�ين فيها ،فقد انقلبت احل��ال ل�صالح الر�ضى
باملر�ض ك�أمر واقع ،كما حت�سنت نف�سيات �أطفايل".
"ال�سدي��ل" الت��ي تعت�بر الأوىل يف فل�سط�ين مبج��ال تق��دمي
الرعاي��ة التلطيفي��ة ،تطم��ح جلعله��ا مب��د�أً ي�ؤم��ن ب��ه جمي��ع
النا���س ،ويطبقونه م��ع �أنف�سه��م وذويهم ،ليبقى �أم��ر الرعاية
التلطيفي��ة كما قال �أح��د الأطباء" :الفكرة لي�س��ت فقط �إ�ضافة
�أيام �إىل احلياة ،بل �إ�ضافة حياة �إىل الأيام".

عر�س بال عري�س
روال حسنين*

ح�ين يكون العر�س ب�لا عري�س ،وحني يك��ون العري�س حا�ض ًرا
بال�صورة فقط ،فماذا ع�سانا ن�سمي هذا "العر�س"؟!
لق��د قلب االعتق��ال ال�سيا�س��ي يف الأرا�ض��ي الفل�سطينية موازين
الأعرا�س ،و�أ�ضح��ت العرو�س ُتزف يوم عر�سها ،والعري�س قابع
يف �سج��ون ال�سلط��ة بتهم��ة االنتم��اء ال�سيا�سي و�إث��ارة النعرات
الطائفية ،فحالة املعتقل ال�سيا�سي فادي حمد ( 30عامًا) جت�سيد
له��ذه ال�صورة .فادي الذي �شغل من�صب رئي�س جمل�س الطلبة يف
جامع��ة بريزيت عام  ،2006واملعتق��ل يف �سجن اجلنيد املركزي
بعد �أقل من �شهر على خروجه من �سجون االحتالل� ،أم�ضى فيها
عام�ين من االعتقال الإداري ،يحرم من امل�شاركة يف زفافه ،الذي
كان مقر ًرا يوم الأحد .2015/8/30
�أ�ص��رت عائل��ة املعتقل ف��ادي على �إقام��ة عر�س رم��زي لإي�صال
ر�سالته��ا للكل الفل�سطيني� ،أن ابنها معتقل �سيا�سي منذ  20يوماً،

وترف�ض ال�سلطة طلب �إخ�لاء ال�سبيل لإمتام مرا�سم الزفاف كما
كان مق��ر ًرا له��ا ،و�أقي��م العر�س وح�ضرت��ه العرو���س ،و�شاركها
ع�ش��رات الأحبة واجلريان ،لرت�سم العرو���س ب�سمة �أرادت منها
�إي�صال ر�سالة مفادها �أننا رغم االعتقال ال�سيا�سي �سنفرح.
�سيما متويل ( 27عاماً) ،خطيبة فادي ،هي �صاحبة فكرة �إقامة
العر���س الرم��زي يف موع��ده ،على �أم��ل �أن يفرج ع��ن خطيبها،
�أقام��ت العر�س بناء على رغبة فادي يف هذا التاريخ ،الذي كان
يراه حلمًا ،وبات ح ًّقا حلمًا.
حتدثت �سيما لـ "احلال" عن فادي اخلطيب والرجل ،رغم �أنها
مل تعاي�ش��ه �إال � 3أ�شه��ر ،وبقي��ة ف�ترة اخلطب��ة كان فادي بني
�سجون االحتالل وال�سلطة الفل�سطينية.
تت�س��اءل �سيم��ا ،م��اذا كان يج��ول يف خاط��ر ف��ادي ي��وم موعد
الزف��اف ال��ذي كان مق��ر ًرا بن��اء عل��ى رغبت��ه ه��و؟ ،ه��ل كان

بائ�س��ا؟ لت�ستح�ض��ره يف خميلته��ا بعد � 3أيام م��ن اعتقاله حني
ً
ذهبت ملحكمته ،وهو يخو���ض �إ�ضرابًا مفتوحً ا عن الطعام منذ
اعتقاله.
ويف حماول��ة لفه��م �شع��ور العري���س ف��ادي �أثن��اء حرمانه من
امل�شارك��ة يف عر�س��ه ،حتدثت "احل��ال" مع امل�ص��ور ال�صحايف
حمم��د عو�ض ( 27عامًا) ،الذي �أم�ضى يف �سجون االحتالل 14
�شه��ر ًا ،واعتقلت��ه �أجهزة ال�سلطة  5م��رات وق�ضى يف �سجونها
� 15شه�� ًرا ،عاي�ش جتربة فادي قبل �شهرين ،حني اعتقله جهاز
املخاب��رات العام��ة يف رام اهلل ونقل��ه �إىل �أريح��ا ث��م بيت حلم،
قبل موعد زفافه ب�شهر ،وق��دم عو�ض طلبا للإفراج عنه لإقامة
مرا�س��م زفاف��ه� ،إال �أن جه��از املخابرات رف���ض ،واحتجزه 45
يوم��اً ،ف�ضاع موعد زفافه ،ف�أقام��ت عائلته عر�ساً رمزياً البنها،
ارت��دت في��ه العرو�س لبا�س��اً �أ�س��ود ،تعبري ًا ع��ن احلالة التي
حتياها وخطيبها حممد.
وح�ين �شاه��د عو�ض فيدي��و عر�س��ه الرم��زي� ،شع��ر بالفرحة

والالفرح��ة ،فقد كان من املق��رر �أن يكون عري�ساً ولكنه �أ�ضحى
معتق ً
�لا ،وحني �شاه��د �أمه تبكيه� ،شع��ر ب�ضيق لأن��ه ر�أى �أمه
تبك��ي بعد �أن اعتاد على ر�ؤيته��ا قوية ،فقوتها مل ت�سعفها على
حتمل ر�ؤية ابنها العري�س معتق ًال.
م��ن جهت��ه ،ق��ال مدي��ر الهيئ��ة امل�ستقل��ة حلق��وق الإن�س��ان،
عم��ار دوي��ك ،جلري��دة "احل��ال"� ،إن الهيئة تتاب��ع كل حاالت
االعتقاالت عل��ى يد ال�سلطة وخا�صة ال�سيا�سي��ة منها ،وا�صفاً
االعتقال ال�سيا�س��ي بالتع�سفي ،خا�صة بعد �أن �أعطت الأجهزة
الأمنية غط��اء ال�ستمرار اعتقاالتها بحج��ج "حيازة �سالح� ،أو
غ�سيل �أموال� ،أو التحري�ض على ال�سلطة الفل�سطينية".
وفيم��ا يتعلق بزي��ارة الهيئة امل�ستقل��ة للمعتقل ف��ادي حمد� ،أكد
الدويك �أن الهيئة �أر�سلت ر�سالة ر�سمية جلهاز املخابرات لل�سماح
لهم بزيارة فادي� ،إال �أنه مل ي�صلهم رد حتى �إعداد هذا التقرير.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�إبراهيم �شم�شوم يروي تاريخ احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني يف "�ألبوم العائلة"
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جنان أسامة السلوادي *

عدد من �أهايل قرية عرابة و�أع�ضاء من احلزب ال�شيوعي �أثناء بناء منزل لإبراهيم �شم�شوم.

"ان��ا عرب��ي م�سيح��ي �شيوعي ،عرب��ي لأنه ا�صل��ي عربي،
م�سيح��ي لأن��ه ابوي وج��دودي م�سيحيني� ،شيوع��ي لأين �أنا
اخ�ترت ه��ذا الطري��ق" ،هكذا يب��د�أ ابراهي��م �شم�ش��وم ابن
بل��دة عرابة اجلليل بتق��دمي نف�سه عائدا بذاكرته اىل �أكرث من
( )60عاماً عندما ولد احلزب ال�شيوعي يف فل�سطني.
وابراهي��م �شم�ش��وم �أول �سكرت�ير للح��زب ال�شيوع��ي
الفل�سطيني ،ويروي هنا لـ "احلال" تاريخ البلدة ون�ضاالت
احل��زب ،و�شهادته ه��ذه �ستوثق يف متح��ف فل�سطني� ،ضمن
م�ش��روع املتح��ف ال�ساع��ي جلم��ع �ص��ور و�شه��ادات تدع��م
م�ش��روع "�ألب��وم العائل��ة" ،ال��ذي يوثق حمط��ات مهمة من
حياة الفل�سطينيني يف حقبة قبل وبعد النكبة.

�صرت �شيوعيا لأحارب الظلم

يق��ول �شم�شوم :ب��د�أت العمل ب�سن اخلام�س��ة ع�شرة ب�سبب
فقر عائلت��ي ،فتوجهت اىل النا�صرة ،حتدي��د ًا اىل امل�سكوبية
وب��د�أت العمل يف "مقهى" لبيع القهوة وال�شاي ،كان �صاحب
املقهى مثقفاً؛ يقر�أ يومياً جريدتي "الدفاع" و"فل�سطني".
ويعل��ق �شم�شوم عل��ى بداياته" :م��ا كن��ت رح �أ�صري مثقف
ل��وال �صاح��ب القه��وة ..تعلم��ت منه الكث�ير ف�أث��ر ذلك على
�شخ�صيت��ي وتفكريي ،ومنه عرفت عبد الق��ادر احل�سيني"،
فف��ي عام  1948بد�أت امل��دن الفل�سطينية بال�سقوط الواحدة
تلو الأخرى على يد قوات االحتالل؛ ف�سقطت طربيا وحيفا.
علي وطلب
وع��ن تلك املرحل��ة يقول �شم�ش��وم" :خاف �أب��ي ّ
من��ي الع��ودة اىل عرابة فرتكت العمل وع��دت اىل البلد م�شياً

على االقدام عل��ى �صوت االنفج��ارات" .و�أ�ضاف" :و�صلت
�إىل البلد وكان �صوت الر�صا�ص ي�شتد يوماً بعد يوم ويف يوم
وف��اة عبد الق��ادر احل�سيني اطل��ق الفل�سطينيون الر�صا�ص
باله��واء خل�سارتن��ا ه��ذا البط��ل فوقع��ت ر�صا�ص��ة داخ��ل
"اللجن" الذي كنت اغت�سل فيه".
و�شم�ش��وم مل يك��ن م�ستوعب��ا كباق��ي الفل�سطيني�ين ما الذي
يج��ري من �أح��داث متتالية ،وب�سق��وط عرابة فه��م ،ويعود
بذاكرت��ه اىل ذلك الي��وم :يف تاري��خ  1948-10-29احتلوا
عراب��ة ،ويف ه��ذه الليل��ة مل امن ،وق��ررت ان انح��از ل�شعبي
الن معظم��ه جت��ول اىل الجئ�ين ومظلومني" مبين��ا �أن �أهايل
عرابة الذين �صمدوا ومل يخرجوا من قريتهم خذلهم "جي�ش
االنقاذ" ومل يقدم لهم الدعم الكايف.
"لأين ارف���ض الظلم واقبل الع��دل اخرتت احلزب ال�شيوعي
الفل�سطين��ي"؛ يقول �شم�شوم ،وي�ضي��ف" :يف انتخابات عام
 1951-8-30طل��ب منا اخلوري ان ن�ص��وت لقائمة (ي د)
اي ل�سي��ف الدي��ن الزعب��ي" ،لكن وان��ا متوج��ه اىل املدر�سة
م��ن اجل االنتخ��اب �شاهدت ع��ددا من النا�س يق��وم ب�ضرب
�شخ�ص وهو ي�صرخ ويقول :لي�ش بت�ضربوين ..الين �شيوعي،
وم��ن هنا ق��ررت انتخ��اب ال�شيوعي�ين فدخل��ت اىل املدر�سة
وذهبت خلف ال�ست��ارة واخرتت رمز حرف "ق" اي للحزب
ال�شيوعي ومنذ ذلك اليوم مل �أ�صوت �إال للحزب ال�شيوعي".

�إ�ضراب الزيتون و�إلغاء �ضريبة الرا�س

وع��ن اول ن�شاط��ات احل��زب يف تل��ك االيام يق��ول �شم�شوم:

�إبراهيم �شم�شوم من اليمني مع والده نادر �شم�شوم �أمام منزله يف عرابة عام .1961

عرفت مرحل��ة احلاكم الع�سك��ري بالظل��م واال�ستبداد فقرر
ع��دد م��ن ال�شب��اب ت�شكيل هيئ��ة اداري��ة وانتخب��وا "�سليم
كناعن��ة" ع�ض��و هيئ��ة اداري��ة ،وبع��د ف�ترة تكون��ت خلية
�شيوعي��ة يف عراب��ة ث��م ت�أ�س�س ف��رع لل�شبيب��ة ال�شيوعية يف
البل��د وكنت ان��ا اول من قدم طلب انت�ساب له��ا ثم انتخبوين
�سكرت�يرا لل�شبيب��ة ال�شيوعي��ة مل��دة � 15سن��ة" .وع��ن اهم
حمط��ات احلزب قال �إبراهيم �شم�ش��وم" :منذ بداية ت�أ�سي�س
ال�شبيب��ة قررنا ان نحمل هم النا�س وكان هدفنا الدفاع عنهم
ف��كان العم��ل االول للحزب ه��و الدفاع عن عم��ال الزيتون يف
البلد؛ حيث كان مالك االر���ض ي�ستغلون العمال ويعطونهم
اج��ورا اقل م��ن امل�ستح��ق فقمنا مبن��ع العمال م��ن التوجه
اىل االرا�ض��ي وا�ضربنا م��دة  15يوماً حت��ى ر�ضخ لنا مالك
االر�ض وتفاو�ضوا معنا ،ومنذ ذلك الوقت يتم حتديد �أجرة
العامل قبل الذهاب اىل العمل.
و�أ�ض��اف "،العم��ل الث��اين بعد ا�ض��راب الزيت��ون كان الغاء
�ضريبة الر�أ�س؛ فقد قامت دائرة املعارف عن طريق احلاكم
الع�سكري بفر�ض �ضريبة الر�أ�س وهي مبلغ من املال على كل
م��ن يحمل هوي��ة ،ف�أعلن احلزب عن اال�ض��راب" ،لتخرج يف
تاري��خ  1954-3-11والول م��رة يف عراب��ة مظاهرة �شارك
فيه��ا معظ��م اه��ايل البل��دة احتجاجاً عل��ى �ضريب��ة الرا�س.
ويب�ين �أن الأه��ايل انتخب��وه وحمم��د �شاكر خطي��ب ،وكايد
خلي��ل ،و�سلي��م كناعن��ة ،ملقابل��ة احلاك��م الع�سك��ري لنق��ل
االحتجاج��ات ل��ه ،ويتاب��ع" :اعتقلنا البولي���س وحجزنا يف
مرك��ز جمد الكروم يف توقي��ف اداري ملدة  34يوما ،ومن هنا

اكت�سبنا ثقة النا�س النهم ادركوا ان احلزب ال�شيوعي هدفه
اال�سا�س الدفاع عن النا�س".
"�شعبية احلزب كانت تزيد يوماً بعد يوم" ،يو�ضح �شم�شوم
ويق��ول ان اخلطب التي كان يلقيه��ا "اميل حبيبي" و"توفيق
طوب��ي" يف اجتماعات احلزب امام �أطف��ال كان لها �أثر وا�ضح
عليهم؛ وكانوا عند بلوغهم ال�سن القانوين لالنتخاب ي�صوتون
للح��زب .وقال" :انطالقة ي��وم االر�ض كانت من عرابة ونف�س
�أولئ��ك ال�شب��اب واالطف��ال الذي��ن خرج��وا �ضد الظل��م "لأن
�صوت عرابة و�أهلها كان داميا عايل".

لو عاد الزمن ..ف�س�أبقى �شيوعيا

م��ا زل��ت اذك��ر كلمات اب��ي وه��و يوبخن��ي عل��ى �شيوعيتي
قائ ً
�لا" :يا ابن املحروق ،واهلل ليذبح��وك والذبان االزرق ما
ي�ستهدي عليك" ،واتذكر موقف امي عندما اعتقلني البولي�س
ب�سبب ن�شاطي يف احل��زب عندما زحفت على يديها ورجليها
م��ن كني�سة البل��د بالقرب من من��زل �آل كناعنة وحتى حارة
احلل��و العتقادها ب�أنني م��ت ،وعلى الرغم م��ن كل ذلك ،فلو
عاد الزمن بي اىل الوراء ،ف�س�أختار جمدد ًا احلزب وال�شبيبة
ال�شيوعية و�س�أبقى �شيوعيا ادافع عن النا�س �ضد الظلم".
هكذا يختتم املنا�ض��ل ابراهيم �شم�شوم حديثه ،م�ؤمنا كبريا
ب�سع��ة العقل والقل��ب يف �أف��كار ومبادئ احل��زب ال�شيوعي
الفل�سطيني.
* خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

�ساحر �شاب من كفر عني يبحث عمن يتبنى موهبته
نهال المالوخ*

كي��ف لعربة قهوة ان تكون من�برا ملوهبة حباها اهلل ل�شاب كان
اب�سط حلم له منذ �صغره ان يكون �ساحرا عامليا؟!
ال�شاب حممد الرفاعي ( 22عاما) الذي يتجول ليال لبيع القهوة
على عربته مل�ساعدة والده مبحله املتوا�ضع ،ي�ستمتع باحلياة
ويلهو مبوهبته ال�سحرية التي ح�صدت له الكثري من الت�شجيع.
من��ذ �صغ��ره ،اكت�ش��ف ان��ه �أتقن حم��ل اال�شي��اء بخف��ة قوية،
وم��ن يومه��ا وهو ي�ستجم��ع طاقته وخرباته ك��ي ي�صب يف نهر
متج��دد يزيد م��ن قدرات��ه العقلي��ة والفكرية وي�صب��ح �ساحرا
ين��ادي اجلميع با�سمه .ومن قريته ال�صغرية ،كفر عني ،انطلق
مبوهبته التي مل يعلم عنها احد رغم انها كربت معه� ،إذ �أخفاها
حتى �أ�صبح يثري الت�سا�ؤالت امام كل من ي�شاهد عرو�ضه.
وي�ضي��ف :بد أ� ال�سحر منذ ال�صغ��ر ،حيث كانت موهبته تتطور
يف كل مرحلة درا�سية ،تلقى الت�شجيع والدعم من والده ،حيث
ق��ام مبمار�س��ة �ألعابه يف املن��زل مب�ساعدة وت�شجي��ع والده يف
�صقل هذه املوهبة ،كذلك مدر�سته التي ح�صد من خاللها الدعم
لال�ستمرار يف موهبته ،وقد كان ال�صدقائه الدور الأعظم لإبراز

ه��ذه املوهبة م��ن خ�لال زرع الوعي ب�أن��ه موه��وب و�أنه يثري
�إعجابهم.
وكان الرفاع��ي يتج��ول بعربت��ه يف حميط��ه ب�سع��ادة ميار���س
موهبت��ه الت��ي اعت��اد �أال يقطعه��ا ،فكان��ت عرو�ض��ه باالماكن
العام��ة تث�ير �إعجاب��ا ورمبا خوفا م��ن قبل اجلمه��ور لتتزاحم
اال�سئلة :كيف تفعل هذا؟
حينه��ا ،ت�ش��ع عين��ا الرفاع��ي باالم��ل واال�ص��رار واالرادة
ملوا�صل��ة حلم��ه الوحي��د ال��ذي بقي ل��ه للخال�ص م��ن خماطر
امل�ستقب��ل وملواجه��ة م�س�ؤولية الرجال ،حي��ث مل ينتظر احدا
مل�ساعدت��ه ،ب��ل كان مبادرا دائم��ا يعتمد على ذات��ه رغم �صغر
�سن��ه ومعار�ضة البع���ض له ،طلبا من��ه ان ين�شغل مب�ستقبله،
يف جمتمع ال ي�صقل املواهب وال يتبناها.
وا�صب��ح الرفاع��ي يق��دم عرو�ض��ا مل يقدمه��ا م��ن قب��ل ت�ص��ل
مل�ست��وى االحرتاف ،منها م��ا هو معروف للجمه��ور ،ومنها ما
يراه النا�س الول مرة.
ويخربن��ا الرفاع��ي ع��ن �س��ر حبه لل�سح��ر قائال� :أح��ب خدعي

ال�سحري��ة ،وال�سب��ب يف ذل��ك �أين اح�ص��د كثريا م��ن املعجبني،
كم��ا �أنها تذك��رين بطفولتي وكيف كنت ا�ضح��ك �أ�صدقائي ليعم
ال�ضحك املكان.
ونا�ش��د الرفاع��ي اي جه��ة �أن تتبن��ى موهبته حت��ى ال تندثر.
ويقول انه ق��دم عرو�ضا يف اماكن كثرية كربج فل�سطني وهابي
الن��د وجامع��ات كث�يرة معظمه��ا كان��ت تطوعا من��ه للتعريف
مبوهبت��ه ،ومنها ما كان ي�أخ��ذ عليه مبلغا رمزيا ،لكن ما يريده
الرفاعي هو �أن ي�صعد مبوهبته اىل العاملية.
ويقول الرفاعي �إن هناك الكثري من املواهب مدفونة يف جمتمعنا
املحلي ب�سب��ب ان�شغال امل�ؤ�س�سات باالم��ور ال�سيا�سية ،ورمبا
�أم��ور �أخرى جتعلهم يتجاهلون وال يفكرون ب�شباب امل�ستقبل،
فرغم املعاناة والأمل التي كرب عليها �أطفال فل�سطني� ،إال �أن اهلل
عو�ضه��م مبواهب تفت��ح �أبوابا م��ن الأمل لأحالمه��م الب�سيطة
التي قد ت�صبح ر�أ�سمال لكل البلد و�صورته �أمام العامل.
• طالبة يف دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

الرفاعي خالل �أحد عرو�ضه.
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ال�سبعينية �أم فايز" ..حجة مودرن" خبرية في�سبوك ووات�س �آب وفايرب

لقطات متنوعة للحاجة �أم فايز :وهي مع جارتها على الآيباد ،و�أخرى بالنظارات ال�شم�سية والزي التقليدي ،وثالثة وهي تت�صفح اجلاالك�سي.

عزيزة ظاهر

�إن كنت��م تظن��ون �أن ال�شباب فقط هم م��ن ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماع��ي ،ف�أنتم خمطئون� ،إذ مل تقف
اجلدات مبن�أى عن هذه التقنية ،وما كان التقدم بالعمر يوما عائقا �أمام التعلم ومواكبة ركب التطور ،واحلاجة
�أم فاي��ز ال�شح��روري ( 73عامً��ا) من بلدة ع�ص�يرة ال�شمالية مبحافظ��ة نابل�س �أثبتت نف�سها يف ع��امل التوا�صل
االجتماعي على ال�شبكة العنكبوتية وبجدارة ،لدرجة �أبهرت كل من حولها.

من املتحف الفل�سطيني*

�آيباد وجالك�سي

متتل��ك احلاج��ة �أم فاي��ز �أحدث الأجه��زة الذكية لتتوا�صل م��ن خاللها م��ع �أبنائها وبناتها املغرتب�ين يف الأردن
والإم��ارات ،وتق��ول" :م��ن خالل جهاز الآيب��اد وجهاز اجلالك�سي �أتوا�ص��ل مع عائلتي ،فف��ي كل �صباح� ،أر�سل
�ص��و ًرا وفيديوه��ات م��ن خ�لال "جروب��ات الوت���س �آب" لأبنائ��ي وزوجاته��م وبنات��ي و�أحف��ادي واجل��ارات،
وي�سارع��ون بال��رد واالطمئنان علي .وت�ضيف�" :أ�ستخدم جهاز الآيباد اخلا���ص بي لت�صفح الفي�سبوك ومتابعة
من�شورات الأ�صدقاء ،و�أحيانا �أعمل م�شاركة لل�صور والفيديوهات التي ت�ستهويني".
وت�شري احلاجة �أم فايز �إىل �أنها ت�ستطيع متييز �أبنائها و�أحفادها و�أقاربها على الفي�سبوك والوت�س �آب من خالل
�صورهم ،لأنها ال ت�ستطيع القراءة والكتابة ،وعو�ضا عن الكتابة ،ت�ستخدم تقنية الر�سائل ال�صوتية �أو االت�صال
عرب برامج التاجنو واالميو واملا�سنجر و�سكايب".

تقريب امل�سافات

تق��ول احلاج��ة �أم فاي��ز �إن مواقع التوا�ص��ل االجتماعي قللت من �شعوره��ا بالوحدة ،ال �سيما �أنه��ا تعي�ش بالبيت
وحده��ا ،فقد تويف زوجها وهي مل تزل� ،شابة وكر�ست عمرها لأوالدها وبناتها ،وعندما كربوا تزوجوا ،وجميعهم
يعملون يف اخلارج ،وهذه املواقع قربت امل�سافات بينها وبينهم ،وقللت من �شعور الوحدة وامللل لديها ،وعلى مدار
اليوم تظل على ات�صال مع اجلميع" .من جهته ،بني ابنها فايز املقيم يف دولة الإمارات �أن "التوا�صل يف البداية مع
الوالدة كان تقليديا بوا�سطة الهاتف الأر�ضي ،وبعد انت�شار اجلواالت ،وفرنا لها جواال للتوا�صل معها با�ستمرار،
ومع انت�شار الهواتف الذكية ،زودنا الوالدة بجهاز هاتف متطور ،والوالدة بطبيعتها ذكية و�سريعة التعلم
واال�ستيعاب ،واجلميع �ساندها وخا�صة �أحفادها و�أر�شدوها �إىل �آلية اال�ستخدام والتوا�صل و�سرعان ما �أبدعت
ومتيزت يف عامل التوا�صل االجتماعي ،ف�صرنا نتوا�صل يوميا وبجميع الأوقات مع الوالدة بال�صوت وال�صورة،
فرغم قلة حظها يف التعليم� ،إال �أنها �أبدعت ومتيزت".

�صور �سيلفي

�أب��دت احلاج��ة �أم فايز �سعادتها �أم��ام التقنيات والتكنولوجيا احلديثة التي فتحت املج��ال �أمامها لتكون "حجة
م��ودرن وع�صري��ة" ،كم��ا يناديها كل م��ن عرفها ،وخا�ص��ة وهي ترتدي النظ��ارة ال�شم�سية وحتم��ل اجلوال �أو
الآيب��اد ،وتلتق��ط �ص��ور ال�سيلفي مع الآخرين ،مبين��ة �أن الكثري من جاراتها و�صديقاته��ا ت�شجعن لتعلم تقنية
التوا�صل عرب الإنرتنت ،و�أ�صبحن يتوا�صلن فيما بينهن عرب الر�سائل ال�صوتية يف الوت�س �آب.

ال�صورة ال�سنوية لعائلة �سربيدون يف يافا عام  .1928من �ألبوم عبلة و�ألفرد طوبا�سي.
* تن�شر احلال كل عدد �صورة بالتعاون مع املتحف الفل�سطيني يف جامعة بريزيت ،تذكر بحقبة تاريخية م�ضت ،لت�ستح�ضر ذكريات جميلة ،غيبتها قلة التوثيق والن�شر.

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

اإلخراج:

التوزيع:

عارف حجاوي ،لبنى عبد الهادي،
خالد �سليم ،ب�سام عوي�ضة� ،سامية الزبيدي.

عا�صم نا�صر

ح�سام الربغوثي

محرر مقيم:

رئيسة التحرير :نبال ثوابتة

�صالح م�شارقة

رسم كاريكاتوري:

مراد دراغمة
بهاء البخاري

ت�صدر عن:

تطبع بتمويل من وكالة التنمية ال�سويدية (�سيدا)

هيئة التأسيس:

عارف حجاوي ،عي�سى ب�شارة
نبيل اخلطيب ،وليد العمري
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