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ال�شهداء ال يحتاجون لنا

من حبنا لل�شهداء� ،أو من �شدة عجزنا ،نعتقد �أن من املهم �أن نفعل لهم �شي ًئا؛ ك�أن ن�ضع �صورهم قرب النافذة ،ظ ًّنا منا �أنهم كانوا معتادين على مراقبة
�شروق ال�شم�س� ،أو �أن نزرع فوق قبورهم نوع الورد الذي يحبونه .علينا �أن نفهم �أنهم ال يحتاجون لنا.
كي قم�صانهم؛ ال تلك اخلا�صة باحلياة اليومية ،وال تلك املخ�ص�صة للأعياد وحفالت
وعلى �أحد ما �أن يخرب �أمهات ال�شهداء �أنه مل يعد من ال�ضروري ّ
الأعرا�س .و�أنه مل يعد من ال�ضروري ربط املنبه على �ساعة ا�ستيقاظهم؛ فال�شهداء ال يحتاجون لنا ،وال ي�شعرون باخلذالن �إن ن�سي �أحد ما �أن يدعوهم
�إىل ابتهاج ما ،وما �إىل ذلك من كل الأ�شياء التي ُيعنى بها العاديون.
ال�شهداء فقط يتطلعون ،وتدق قلوبهم فرحً ا� ،إىل يوم �سي�أتي نعلن به �أننا منت�صرون.
�إىل كل �أولئك املن�شغلني يف �إكرام ال�شهداء بالطرق املعتادة :تنحوا قلي ًال ،و�أف�سحوا املجال لليوم الذي ينتظرونه ،فلعله � ٍآت.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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والبلدية تدر�س احللول

"خطر املوت" يهدد عرابة
زهران معالي
يف منطق��ة "بئر املي" القريبة من بلدة عراب��ة جنوب مدينة جنني،
و"املزروع��ة" بحق��ل �ألغ��ام م��ن قبل اجلي���ش الأردين ع��ام 1965؛
خ�سرت البلدة عددًا من �أبنائها ،و�أ�صيب �آخرون ب�إعاقات متعددة،
وم��ا زال��ت ال�س��لطة الوطنية تب��ذل جه��ودًا لتنظيف ه��ذه املنطقة
وغريها من حقول الألغام.
"احل��ال" تابعت حقل �ألغام عرابة ،والتقت جهات و�أفرادًا يهمهم
ه��ذا املل��ف ،الذي تب��ذل جه��ود لتنظيفه ،وثم��ة وع��ود ب�إغالق هذا
امللف نهاية هذا العام.
مدي��ر �إدارة العملي��ات باملركز الفل�س��طيني للألغ��ام التابع لوزارة
الداخلي��ة املقدم عي�س��ى غنيمات �أ�ش��ار يف حديث لـ"احل��ال" �إىل �أن
الأردن �س��لمت ال�س��لطة الفل�س��طينية بعد مطالبتها خرائط ل�س��بعة
حق��ول �ألغ��ام من �أ�ص��ل  16حق�لا و�أن حقل �ألغام عرابة من �ض��من
احلق��ول الت��ي مل ت�س��لم الأردن خريطة له تو�ض��ح طبيع��ة الألغام
املوجودة فيه وعددها .و�أو�ض��ح �أن ال علم لدى املركز الفل�س��طيني
للألغ��ام �إذا كانت �إ�س��رائيل متل��ك خرائط لتلك احلق��ول ،م�ؤكدا �أن
االحتالل دائما ينفي �أي �صلة له بتلك احلقول.
وق��ال �إن االحت�لال الإ�س��رائيلي عم��ل عل��ى �إزالة الألغ��ام من حقل
عراب��ة وغ�يره من احلق��ول يف ال�ض��فة الغربية �أكرث من م��رة ب�آلية
غري مهنية ،فقد اقت�ص��ر تنظيفها على �إزالة الألغام الظاهرة حتى ال
ي�ستطيع الفل�سطينيون ا�ستخدامها" �ضده على ما يبدو.
و�أ�ض��اف :ادعت �إ�س��رائيل �أن احلقول مت تنظيفها من الألغام ومنها
حقل النبي �إليا�س يف قلقيلية الذي تبلغ م�ساحته  65دومنا ويحتوي
على  1900لغم ح�س��ب ال�س��لطات الأردنية ،حيث ن�صحت �إ�سرائيل
ال�سلطة الفل�سطينية بعدم بذل جهد بتنظيفه كونه خاليًا من الألغام
لكن بعد بدء املركز الفل�سطيني بعمليات التنظيف فيه وجد �أكرث من
 700لغم حتى �إعداد هذا التقرير.
◄التتمة 13

ثالثة حمامني فقط يتابعون  1980حالة اعتقال يف القد�س!
هال الزهيري

رغ��م �أن عدد املقد�س��يني الذي��ن مروا بحاالت اعتق��ال على يد
االحت�لال الإ�س��رائيلي من��ذ بداية الع��ام اجلاري بل��غ قرابة
 1980مقد�س��يًّا ،منه��ا  885حالة اعتقال منذ منت�ص��ف �أيلول
املا�ض��ي ،حتى �إعداد ه��ذا التقرير؛ �إال �أن ه��ذه احلاالت كلها
يت��وىل متابعته��ا يف حماكم االحتالل ثالث��ة حمامني فقط ،وهو
ما يعن��ي حتول هذه احلاالت ،وفق هذه املعادلة� ،إىل ق�ض��ايا
�سريعة فقط ،وال تنال كامل حقها يف هيئة دفاع تقف على كافة
تفا�صيل ملفاتها.
وي�ش��ن االحت�لال الإ�س��رائيلي حمل�� ًة غ�ير م�س��بوقة م��ن
االعتقاالت يف �ص��فوف املقد�سيني منذ قرابة �شهرين ،ويفر�ض
قوانني جديدة �ضدهم تتعلق بزيادة العقوبات املفرو�ضة على
را�ش��قي احلجارة وال�س��عي �إىل تكري�س حد �أدنى من العقوبة
بال�س��جن الفعل��ي عليه��م ،ع��دا ع��ن متدي��د ف�ترات االعتقال

الإدراي وفر�ض كفاالت مالية عالية وغرامات و�شروط حب�س
منزيل و�إبعاد عن الأق�صى املبارك وعقوبات �أخرى.

 885حالة اعتقال منذ منت�صف �أيلول

يقول رئي�س جلنة �أهايل الأ�س��رى املقد�س��يني �أجمد �أبو ع�صب
�إن �س��لطات االحتالل الإ�سرائيلي نفذت منذ � 13أيلول املا�ضي
وحت��ى يومنا هذا  885حالة اعتقال ت�ش��مل � 46س��يدة280 ،
قا�ص��ر ًا من الذكور ،و 9فتيات قا�ص��رات ،و 33طف ًال دون 12
عام��اً ،م�ش�ير ًا اىل �أن ع��دد املحام�ين املعين�ين من قب��ل هيئة
�ش���ؤون الأ�س��رى واملحررين ونادي الأ�س�ير ال يكف��ي ملتابعة
ملف��ات ه��ذا العدد الكبري ح��االت االعتقال ،التي و�ص��لت منذ
بداية عام � 2015إىل  1980حالة اعتقال.
و�أ�ضاف �أبو ع�صب �أن هيئة الأ�سرى توفر حمامياً واحد ًا وهو

طارق برغوث ،ونادي الأ�سري يوفر حمامياً واحد ًا �أي�ضاً وهو
مفيد احلاج� ،أما م�ؤ�س�س��ة ال�ض��مري لرعاية الأ�سرى وحقوق
االن�س��ان غري احلكومي��ة ،فتوفر حمامي��اً بدورها وهو حممد
حممود.
و�أكد �أبو ع�ص��ب �أن هذا العدد القلي��ل من املحامني غري قادر
على متابعة كافة الق�ض��ايا ،ما ي�ؤدي يف كثري من الأحيان اىل
عدم ا�س��تفادة املعتقلني من قانون "ا�ست�شارة حمام قبل بدء
التحقيق" �أو اال�ست�شارة القانونية الأولية.
ويدف��ع ه��ذا الأم��ر املقد�س��يني اىل تكلي��ف حم��ام عل��ى نفقتهم
حم��ام ،وبالتايل
اخلا�ص��ة �أو مثول املعتق��ل �أمام املحكمة دون
ٍ
قيام �س��لطات االحتالل بتكليف ما ي�س��مى "حمامي دولة" الذي
يكون يف �أغلب الأحيان "عن�صرياً" ويتعمد عدم خدمة املعتقل.
وعن وعودات هيئة �ش���ؤون الأ�س��رى بزيادة ع��دد املحامني
املكلف�ين مبتابع��ة مل��ف القد���س ،يق��ول �أب��و ع�ص��ب �إن ذلك
مرهون ب�إقرار املوازنة اجلديدة للحكومة الفل�سطينية نهاية
العام اجلاري واملوافقة على موازنة هيئة �ش���ؤون اال�س��رى

"ما يعني حلو ًال جزئية وغري كافية حتى نهاية العام" على
حد تعبريه.

حممود :تعاملت مع  170ملف
اعتقال يف ت�شرين االول فقط

املحام��ي يف م�ؤ�س�س��ة ال�ض��مري لرعاي��ة الأ�س��رى وحق��وق
االن�سان حممود يقول �إنه تابع يف �شهر ت�شرين الأول املا�ضي
فقط  170ملفاً وحده ،م�ؤكد ًا �أن املع�ضلة تكمن يف �سعي نيابة
االحتالل �إىل رفع �س��قف العقوبات ووجود طاقم من املحامني
يعن��ي القدرة عل��ى املرافعة وتوف�ير عدد �أكرب من ال�ش��هود
للق�ضايا وبالتايل مواجهة هذه القرارات.
و�شدد حممود على �أن املطلوب هو توفري حمامني ب�شكل دائم
ولي�س يف احلاالت الطارئة فقط ،و�ض��رورة االهتمام ب�ش��كل
�أكرب بالقد�س وم�س��اعدة �أهلها بق�ضايا الكفاالت والغرامات،
حلمايته��م من بع�ض املحامني اخلا�ص�ين الذين ي�س��تغلونهم
◄التتمة 13
مادياً ومعنوياً دون حل املفات.
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هبة القد�س قللت اقتحامات امل�ستوطنني للأق�صى ..لكن عودتهم يف امل�ستقبل واردة جدا

عمر الك�سواين.

نا�صر قو�س.

فرا�س الدب�س.

را�سم عبيدات.

دميرتي دلياين.

محمود عدامة*
اعت�بر مراقبون وحملل��ون ان الهبة اجلماهريية التي تدخل �ش��هرها
الث��اين عل��ى التوايل خففت م��ن اقتحم��ات املتطرفني اليهود للم�س��جد
االق�ص��ى ،لكنهم يف ذات الوقت مل ي�ض��منوا التزام امل�س��توطنني بهذا
التخفي��ف ال��ذي حدث يف ظ��ل العمليات الت��ي يقوم بها ابناء �ش��عبنا
حلماي��ة االق�ص��ى .كم��ا انه��م اعت�بروا ان خمط��ط التق�س��يم الزماين
وامل��كاين ال��ذي ت�س��عى ا�س��رائيل لفر�ض��ه عل��ى االق�ص��ى ق��د يع��ود
ليت�صدر واجهة االحداث يف �أي حلظة الن اليمني يف ا�سرائيل ال يعري
التطورات امليدانية �أي انتباه بل م�ستمر يف عمائه ال�سيا�سي املتطرف.
وعن اثر الهبة اجلماهريية حلماية االق�ص��ى ،قال مدير نادي اال�سري
يف القد�س نا�صر قو�س" :ما قبل الهبة اجلماهريية كان عدد املقتحمني
يف الي��وم ي�ص��ل اىل اكرث م��ن  250متطرفا يهوديا ،ام��ا اليوم ،فالعدد
اق��ل بكث�ير ي�ص��ل اىل  40 -30متطرفا ،وهذا يدل عل��ى ان الهبة كان
لها فعل ودور كبري ،اما التق�س��يم الزماين واملكاين للم�س��جد االق�صى،
فقد ت�أجل ب�س��بب االحداث فقط ومل ينته ،وا�س��رائيل �س��وف تق�سمه
عاج�لا ام اج�لا" .وق��ال مدي��ر امل�س��جد االق�ص��ى عم��ر الك�س��واين:
"ان الهب��ة اجلماهريي��ة احلالي��ة قلل��ت ع��دد اليهود امل�س��توطنني
املتواجدي��ن بالبلدة القدمية واحيانا عدد مقتحمي باحات امل�س��جد،
لكن االقتحامات م�س��تمرة ب�أعداد من  40 -30متطرفا يوميا للم�سجد
االق�ص��ى املب��ارك وهذا الع��دد كان يزيد ب�أعيادهم وه��ذه الهبة قللت
عدد املقتحمني ولكن لي�س بن�سبة كبرية".
و�أو�ضح الك�سواين ان التق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد االق�صى تكمن
خطورت��ه مبن��ع امل�س��لمني نهائيا من دخول امل�س��جد االق�ص��ى وهذا
ح�ص��ل يف ايام معدودة خالل الفرتة املا�ض��ية ومت ال�سماح للمتطرف
اليهودي بالدخول باال�ض��افة اىل عدد من الفل�سطينيني لكن �ضمن فئة
عمرية حمددة.
وتاب��ع الك�س��واين" :هذه الهب��ة اجلماهريي��ة ادت اىل ان تكون جميع
ابواب امل�س��جد االق�صى مفتوحة وال�س��ماح جلميع االعمار بالدخول
اىل امل�سجد ولكن احل�صار واحتجاز الهويات ما زال موجودا.
وق��ال الك�س��واين" :لتعلم ا�س��رائيل ان امل�س��جد االق�ص��ى هو �ص��مام
االمان يف املنطقة وان االقتحامات امل�س��تمرة للم�سجد االق�صى كانت
�س��بب هذه الهب��ة اجلماهريية ولذلك ا�س��رائيل االن غ�ير معنية ب�أن
ت�ص��ب الزيت على الن��ار فهي تراجع��ت عن جوالتها داخل امل�س��جد

االق�ص��ى املبارك ولكن ب�ش��كل �إعالم��ي .اما على ار���ض الواقع ،فهي
تقوم بكل �ش��يء ولكن بهدوء ،وان �سيا�س��ة االحتالل اال�س��رائيلي مل
ولن تتغري يف داخل امل�سجد االق�صى حتى االن".

انعطافة يف املجتمع املقد�سي

وق��ال الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي را�س��م عبي��دات" :ان الهب��ة
الأخ�يرة الت��ي ب��د�أت م��ع اقتح��ام املتط��رف "�أوري �أريئي��ل" وزير
الزراعة ال�ص��هيوين برفقة  30من امل�س��توطنني للم�س��جد الأق�صى يف
 ،2015/9/13لفر���ض واقع التق�س��يم الزماين واملكاين على امل�س��جد
الأق�ص��ى� ،أحدث��ت انعطاف��ة ح��ادة يف عالق��ة املجتمع املقد�س��ي مع
املحتل ،حيث التطور النوعي وعلى �ش��كل وا�سع يف عمليات املقاومة
املبتكرة من ده�س وا�س��تخدام ال�س��كاكني ،وهذا التطور النوعي كان
ل��ه تداعيات��ه ونتائجه املبا�ش��رة م��ن حي��ث؛ �إن هذه الهب��ة ادخلت
املجتمع ال�صهيوين يف ازمة عميقة وحالة قلق و�صراع ،بحيث �أ�صبح
كل م�س��توطن يظن ان ظله يحمل �سكيناً يطارده" .وا�ضاف عبيدات:
هن��اك انعطاف��ة اي�ض��ا يف املجتم��ع اليه��ودي فاليه��ود "احلري��دمي"
ن�ش��روا اعالنا يف ال�صحف يدعون فيه الفل�سطينيني لعدم طعنهم فهم
يعار�ض��ون االقتحامات للم�سجد الأق�ص��ى ،وكذلك و ّقع اكرث من مئة
حاخام على عري�ض��ة تطالب اليهود بعدم اقتحام امل�س��جد الأق�صى،
رغم �أن ذلك مرتبط باعتباراتهم الدينية على حد زعم طوائف كثرية
منهم� ،إال �أن امل�س��تجدات م�ؤ�شر على درجة اخلوف والرعب عندهم،
وبالتاكي��د ه��ذا التطور امله��م قلل وقل�ص ن�س��بة وعدد امل�س��توطنني
املتطرفني املقتحمني للم�سجد الأق�صى".

خدع �سيا�سية �إ�سرائيلية كثرية

واعت�بر عبيدات ان ا�س��رائيل دولة كاذبة وخمادع��ة ،وقد تهدئ من
ن�ش��اطها اال�ستيطاين وتعود يف امل�ستقبل .واو�ض��ح يقول" :ا�سرائيل
ال تلغ��ي �أية م�ش��اريع تب��دي تراجعات يف اجلوان��ب التكتيكية ،دون
امل�س��ا�س بالهدف الإ�س�تراتيجي ،فهي ترى انه من �أجل �إجها�ض هذه
الهب��ة ال�ش��عبية املربكة له��ا والتي �أدخل��ت جمتمعه��ا يف حالة رعب
وخوف ،وحتى ال تخ�س��ر عالقاتها م��ع الأردن على خلفية اقتحامات
امل�س��جد الأق�صى ،وحماوالتها لفر�ض التق�س��يم الزماين واملكاين ،فقد

ا�ض��طرت للقول �إنها ال تريد تغيري الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى
واملحافظ��ة على "الإ�س��تاتيكو" املعمول به يف الأق�ص��ى ،واالعرتاف
بالدور اخلا�ص للأردن يف الإدارة والإ�ش��راف على امل�س��جد الأق�صى
ولكن ا�سرائيل قد ال حترتم تعهداتها يف امل�ستقبل.
واو�ض��ح عبيدات" :عملي��ا نتنياهو جنح من خالل املت�ص��هني كريي
يف فر���ض ر�ؤيت��ه بالتق�س��يم الزم��اين واملكاين ،فه��و قال �إنه �سي�س��مح
للم�سلمني بال�صالة يف امل�سجد الأق�صى ،ولليهود والأجانب بزيارته،
�أي ان نتنياه��و وحكومته هم من يتحكمون بال�س��يادة على الأق�ص��ى
ولي�س الأوقاف الإ�سالمية ،وهو ي�شرعن دخول امل�ستوطنني للأق�صى
من خالل باب املغاربة امل�ستوىل على مفاتيحه من قبل االحتالل ،وهذا
يناق���ض "الإ�س��تاتيكو" املعم��ول به يف الأق�ص��ى قبل ع��ام (،)2000
قبل اقتحام املغدور �ش��ارون للأق�ص��ى ،فمنذ العهد العثماين ومرور ًا
باالنتداب الربيطاين ومن ثم احلقبة الأردنية ،والأوقاف الإ�س�لامية
ه��ي اجله��ة الوحي��دة واملبا�ش��رة امل�س���ؤولة عن امل�س��جد الأق�ص��ى
م��ن حي��ث الدخ��ول واخل��روج ،ومن ي�س��مح ل��ه بالدخ��ول �أو عدمه
والزيارات ال�س��ياحية للأق�ص��ى ،ولكن ا�س��رائيل من  2003فر�ض��ت
"�إ�س��تاتيكو" جدي��دا ب�إدخال امل�س��توطنني عنوة م��ن باب املغاربة
امل�س��تولية على مفاتيحه ،ولذلك فهي لن ترتاجع عن التق�سيم الزماين
وامل��كاين ،بل �س��تكون هناك عملية تراجع م�ؤقت��ة ،جته�ض فيها الهبة
ال�ش��عبية ،وتر�س��ل ر�س��ائل اطمئنان للأردن والع��رب ،ومن ثم على
نحو وا�سع وكبري تفر�ض الأمر الواقع على الأق�صى".

ر�سالة �شعبية من فل�سطني اىل العامل

وقال م�س�ؤول الإعالم والعالقات العامة يف دائرة الأوقاف الإ�سالمية
يف امل�س��جد الأق�صى فرا�س الدب�س "ان الهبة بالفعل عملت على تقليل
اع��داد املتطرف�ين وكان ذل��ك مالحظا ب�أع��داد ،ولكن مل تكن بال�ش��كل
املطلوب ،وكنا نقارن ذلك بعد انتهاء االعياد اليهودية االخرية حيث
كانت هناك اقتحامات كبرية من قبل املتطرفني".
و�أ�ضاف الدب�س انه بعد عملية مهند احللبي البطولية مت جعل البلدة
القدمية ثكنة ع�س��كرية وا�صبح من يريد الذهاب اىل امل�سجد االق�صى
م�ض��طرا للمرور بالعديد من احلواجز التنكيلية ،وكان يف اال�س��ابيع
االوىل للهب��ة من��ع دخول ال�ش��بان واحتج��از الهويات للن�س��اء وكان

هناك اقتحام للمتطرفني يف ظل هذه امل�ض��ايقات على امل�س��لمني الذين
يريدون الدخول اىل امل�سجد االق�صى.
واو�ض��ح ان املخط��ط الزم��اين وامل��كاين ه��و اطم��اع يهودي��ة قدمية
وهناك باال�ص��ل التيار الديني واليميني واملتطرفني ينق�س��مون اىل 3
جمموعات ،منهم من يريد جزءا من امل�س��جد االق�ص��ى لل�صالة وهذا
التي��ار االكرب ،ومنهم من يريد اجلزء ال�س��فلي من امل�س��جد لل�ص�لاة
كامل�ص��لى امل��رواين ،واملجموع��ة الثالثة وهم من جمعي��ة امناء جبل
الهيكل يريدون هدم امل�س��جد االق�ص��ى املبارك وبناء ما ي�سمى "جبل
الهي��كل" ،ولكن االح��داث االخرية جعلت االحتالل والغرب درا�س��ة
االخطار التي تنتج عن امل�سا�س بامل�سجد االق�صى من قبل اليهود.
وتاب��ع ان م�ش��روع التق�س��يم الزم��اين وامل��كاين بالن�س��بة لل�س��لطات
اال�س��رائيلية خمطط وهذا حل��م لهم ولكن االح��داث االخرية اثبتت
للعامل ان من يريد امل�س��ا�س بامل�س��جد االق�صى ،فعليه حتمل النتائج
والرد العك�س��ي على ذلك .وقال ع�ض��و املجل�س الثوري حلركة فتح،
والأم�ين الع��ام للتجم��ع الوطن��ي امل�س��يحي يف الأرا�ض��ي املقد�س��ة
دمي�تري دلي��اين "ان للهبة اجلماهريي��ة ت�أثريا على االع��داد وت�أثري
عل��ى و�ض��عهم ال��دويل وو�ض��ع ق�ض��ية االقتحام��ات وما ترم��ي اليه
م��ن اقتحامات الحقا ن�ص��ب اعني للعامل وك�ش��ف كل الغطاءات التي
حتاول دولة االحتالل ان تغطي على هذه اجلرائم".
وا�ض��اف دلي��اين ان هن��اك جانبًا له عالق��ة بالت�أكيد عل��ى دور اململكة
االردنية الها�ش��مية على جرائم االحتالل باحلرم القد�س��ي ال�ش��ريف
بالرغ��م م��ن ان كلمة الو�ض��ع القائ��م التي ا�ص��رت عليه��ا التفاهمات
االردنية– اال�سرائيلية برعاية امريكية ب�أن هذه الكلمة هي ف�ضفا�ضة
مبعن��ى ان الو�ض��ع القائم عام بع��د يوم من االحتالل ع��ام الـ ،67ام
الو�ضع القائم ما بعد عام  ،2000ام الو�ضع القائم االن الذي يت�ضمن
منع امل�صلني �أو ت�سهيالت للمقد�سيني وغريها من االمور.
وقال "ال اظن ان م�ش��روع التق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد االق�صى
م��ن ناحية ا�س�تراتيجية قد �ألغي ولكن بالتاكي��د ان هذه الهبة �أثارت
اهتم��ام العامل على ما يح�ص��ل وبالتايل هو بالت�أكيد �س��يكون له ت�أثري
ايجابي من ناحية ت�أخري وف�ضح جرائم االحتالل".
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف ظل الهو�س الأمني الإ�سرائيلي

�إذا �س�ألك الفي�سبوك عن حالك يف القــــــــــــــ
أمير حموري*
م��ع بداية العام � ،2014أ�ص��يبت دولة االحت�لال (بهو�س) �أمني
فر�ض��ه عليهم ال�ش��بان املقد�س��يون يف مدينة القد�س بعد عمليات
متتال ،نفذ �أوالها ال�ش��هيد املقد�س��ي عبد الرحمن
ده���س وطع��ن ٍ
ال�ش��لودي ( 20عام��ا) ح�ين ده���س جمموع��ة من امل�س��توطنني
يف مدين��ة القد���س ،وتتال��ت العملي��ات بعده��ا حتى يومن��ا هذا،
وخالل الأحداث ،ين�ش��ر مقد�س��يون ر�أيهم على مواقع التوا�صل
االجتماعي ويدافعون عن احلقوق الوطنية او يكتبون ما يجول
يف باله��م ويع�برون ،وه��و م��ا يعت�بره االحتالل حتري�ض��ا على
موا�صلة الهجمات على االهداف اال�سرائيلية ،فتقوم اجهزة امن
االحت�لال باعتقاله��م على خلفية هذا التعبري لت�س��جل ا�س��رائيل

ا�سمها يف ر�أ�س قائمة الدول التي تهدر حرية الر�أي والتعبري.
وخ�لال العام املا�ض��ي واجل��اري ،حاكمت �إ�س��رائيل قراب��ة ثمانية
مقد�س��يني واخري��ن م��ن ال�ض��فة بتهم��ة "الفي���س بوك" ،وع��ن تلك
احلاالت ،يقول مدير مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية
زياد حموري ان ه�ؤالء ال�ش��بان يحاكم��ون بتهمة التعبري عن الر�أي
ت�ص��رفات االحتالل الذي يزعم انه الدولة الدميقراطية الوحيدة يف
ال�شرق االو�سط ال ا�سا�س له من ال�صحة بعد هذه املحاكمات.
ويعت�بر املح��رر ع��دي �س��عد �س��نقرط ال��ذي اعتق��ل عل��ى خلفية
التحري�ض على الفي�س��بوك "ان االحتالل الذي يدعي الدميقراطية
هو عن�صري يف احلقيقة النه يعتقلنا عندما نعرب عن ر�أينا".

ويتن��در مدي��ر جمعية برج اللقل��ق االعالمي منت�ص��ر �إدكيدك
�ص��احب مب��ادرة "حق��وق مقد�س��ية" الت��ي حتم��ي ال�ش��بان
واالطف��ال والن�س��اء يف مدين��ة القد���س م��ن اذى االحتالل من
خالل تعريفهم بالقانون اال�س��رائيلي ،يتندر على املرحلة التي
و�صل لها االحتالل من الهو�س االمني بالقول :اذا �س�ألك الفي�س
بوك عما يجول يف بالك اليوم ،فال جتبه".
وحكم��ت حماك��م االحتالل عل��ى � 8ش��بان مقد�س��يني ترتاوح
اعماره��م بني  46-19بال�س��جن الفعلي لفرتات ترتاوح بني 9
�شهور و� 6ش��هور وقف تنفيذ ،خالل حملة ا�ستهدفت جمموعة
من املقد�سيني على خلفية التحري�ض على "الفي�سبوك".

وعن هذا الواقع ،قال حموري� :إن مواقع التوا�صل االجتماعي
هي و�سيلة للتعبري عن الر�أي وموجودة يف كل العامل ،وال تتم
حماكم��ة املدون�ين اال يف ا�س��رائيل ،وهذا تقيي��د حلرية الر�أي
والتعب�ير واحلري��ات ،وفي��ه انتقا���ص حلقوق االن�س��ان كما
وردت يف االتفاقيات الدولية.
و�أ�ض��اف "ان ه��ذه االج��راءات يف منتهى العن�ص��رية ويجب
ان يك��ون هناك احتجاج من قبل اجلمه��ور واملنظمات املحلية
والدولية لرف�ض هذا التقييد والذي ميتد اىل منع حرية العبادة
اذ مينع االحتالل املقد�س��يني من دخول امل�سجد االق�صى ل�سن
مع�ين وغري م�س��تبعد ان ي�ص��بح هناك تقييد لكل �ش��يء حتى
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حنان أبو دغيم
�س��احة �أخرى من �ساحات املعركة ال تقل �أهمية عن املواجهات
خ�صو�ص��ا
امليداني��ة بل قد تعد املحفز لها و�ش��رارة ت�أجيجها،
ً
�أن مالي�ين امل�س��تخدمني يوميًّ��ا يدخل��ون �إىل موق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي "في�س��بوك" ،حي��ث يع��د ال�س��واد االعظ��م م��ن
م�س��تخدميه جنودًا مدجج�ين بلوحات حتك��م الكرتونية تقود
دفة املعرك��ة يف كثري من الأحيان رغم الع�ثرات التي تواجهها
والأخط��اء الت��ي تقع فيه��ا لكن ال �أح��د ينكر �أهمية ه��ذا النوع
م��ن املع��ارك وحم��اوالت االنت�ص��ار فيه��ا ،ال �س��يما يف احلالة
الفل�سطينية.

�صراع جديد

يجم��ع خرباء و�أ�س��اتذة االع�لام على �أن احل��رب الإلكرتونية
ع�بر مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي �س��احة ال ميك��ن جتاه��ل
�أهميتها �أو اال�س��تهانة بها .يقول الدكتور عماد حم�س��ن ا�س��تاذ
االعالم بجامعة الأق�صى�" :إن معركة االنرتنت ال تقل �ضراوة
ع��ن مواجه��ات امليدان ب�ين ن�ش��طاء االنرتن��ت الفل�س��طينيني
الذين ي�ش��كل ال�ش��باب �أغلبيتهم بجهودهم الذاتية وبني جي�ش
رقمي يجنده االحتالل لهذه احلرب" ،م�ض��يفا�" :س��واء اتفقنا
او اختلفن��ا على كيفي��ة اال�س��تخدام والأخطاء الت��ي يقع فيها
امل�س��تخدمون ،لكن ال ميك��ن االختالف على انها معركة مبعنى
الكلم��ة عل��ى امل�س��تويني املحلي وال��دويل يف مواجه��ة الدعاية
اال�سرائيلية".
ويرى حم�س��ن هذا النوع من املواجهات �ش��ك ًال جديدًا لل�صراع
خ�صو�ص��ا حماوالت االحتالل م�ؤخرا تعقب
الأمني واالعالمي
ً
ال�ش��باب على "في�س��بوك" واعتقاله��م بنا ًء على م��ا يكتبون او
يتداولون على �صفحاتهم عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
وح�س��ب تعب�يره ،ف���إن الأمر مثري جلن��ون االحت�لال لأن هذه
املواقع هي و�س��يلة لف�ض��ح جرائمه على م�ستوى العامل و�أمام
ال��ر�أي الع��ام العامل��ي دون �أن تك��ون له قدرة عل��ى الهيمنة او
ال�سيطرة على ما ين�شر اال مبحاوالت "الهاكرز" الذين يجندهم
لإغالق �صفحات ال�شباب.
ويقول حم�سن�" :إن ن�ش��طاء االعالم البديل يحاولون اخلروج
من عباءة الرواية اال�سرائيلية التي ت�صل اىل العامل وت�صديقها
لغي��اب رواية الطرف الآخر "الفل�س��طيني" ،لأنها ال ت�ص��ل من
خالل قنوات االعالم التقليدي العاملية التي يف الغالب ي�س��يطر
عليه��ا اللوبي ال�ص��هيوين" ،م�ض��يفا" :ا�س��رائيل اعت��ادت على
م�ستوى العامل الظهور ب�صورة ال�ضحية التي تتعر�ض لإرهاب
الفل�سطينيني عرب �ص��ور القتلى و�ضحايا العمليات دون اظهار
الن�ص��ف الآخر لل�ص��ورة وهو اعتداءاتها وانتهاكاتها للأبرياء
والع��زل وه��و م��ا ي�ش��عرها بالقل��ق واحل��رج �أمام الع��امل مع
حماوالت ن�شطاء االعالم البديل ف�ضح هذه املمار�سات".
وي�ؤكد حم�س��ن �أننا يف زمن املواطن ال�ص��حفي الذي ي�س��تطيع

�سامي العجرمي.

توثيق اجلرمية بهاتفه الذكي وف�ض��ح االحتالل على م�س��توى
العامل عرب هذه ال�شا�شة ال�صغرية بكب�سة زر واحدة م�ست�شهدًا
بالعدي��د من احل��االت الت��ي قتل فيها اجلنود ن�س��اء ب��دم بارد
مدعني �أنهن حاولن طعن م�ستوطنني ثم اظهرت فيديوهات من
كام�يرات هواتف ذكية وثقت اجلرائم عك���س ذلك وهو ما بات
يربك االحتالل ويحرجه امام العامل كرواية "الطعن" لل�ش��هيد
ف��ادي عل��ون قائ�لا" :كان هناك ت ٍّ
نب له��ذه الرواية خا�ص��ة مع
بداي��ة �أحداث الهبة ال�ش��عبية من قب��ل البع�ض من �أن ما جرى
ه��و حماولة طعن فيما �أن الوقائع �أثبتت �أن ال�ش��اب �أعدم رميًا
بالر�صا�ص دون �أي حماولة للطعن �أو غريه".

تر�سانة �إعالمية �إ�سرائيلية

ورغ��م مكامن القوة التي حاول الن�ش��طاء العمل عليها لف�ض��ح
ممار�س��ات االحت�لال ،ف���إن املتاب��ع ال�س��تخدامات �ش��بكات
التوا�ص��ل يالح��ظ ك��م االن�س��ياق وراء الرواي��ة اال�س��رائيلية
ب�سبب "العاطفة الوطنية" للن�شطاء ح�سب ما ي�صفها ال�صحفي
اخلبري يف ال�ش�أن اال�سرائيلي �سامي العجرمي.
وي�ست�ش��هد العجرم��ي بكث�ير م��ن الق�ص���ص التي ت��داول فيها
الن�شطاء فيديوهات اعدام بدم بارد ل�شبان ادعى االحتالل �أنهم
حالوا تنفيذ عمليات طعن وان�ساق امل�ستخدمون وراء الرواية
الإ�سرائيلية بعاطفية مكربين ومهللني للمحاولة!
ويقول" :هنالك رواية مغلوطة يف كثري من الأحداث وللأ�س��ف
الإعالم الفل�س��طيني التقليدي ون�شطاء االعالم البديل ينجرون
وراءها وغالبا ما تكون مدعومة من �أجهزة �أمنية �إ�سرائيلية"،
م�شريا �إىل �أن الإعالم الإ�سرائيلي م�سي�س وتقف خلفه امل�ؤ�س�سة
الأمنية التي متلي عليه ماذا يقول وكيف يقول ومتى يقول.
وت�أكيدًا على �إيالء االحتالل �أهمية لدور هذه ال�ش��بكات ،ي�شري
العجرمي اىل ا�سراع �أجهزة املخابرات ب�إن�شاء ق�سم متخ�ص�ص
�س��مته وحدة (�سايرب) ملراقبة ما ين�ش��ر على مواقع التوا�صل
االجتماع��ي باللغ��ة العربية حيث جندت ما يق��ارب من 5000
ح�س��اب لإناث لت�صيد ال�ش��باب ،م�ؤكدا �أن العديد من ح�سابات
الن�ش��طاء الفل�س��طينيني تعر�ض��ت لـ"هاك��ر" ا�س��رائيلي ،فيما

حممد �أبو القمبز.

عماد حم�سن.

تعر���ض �آخ��رون ل�ض��غوطات االداري�ين يف مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي وحذف العديد م��ن من�ش��وراتهم وتهديدات بغلق
ال�صفحات؛ بذريعة �أنها حمر�ضة �ضد االرهاب.

جناح حملي

وبينم��ا ي�س��جل املراقب��ون بع���ض النجاح��ات للإع�لام البديل
مقارنة برت�س��انة االعالم اال�س��رائيلي التقليدي والبديل ،يرى
�آخرون ان االعالم االجتماعي جنح على امل�ستوى املحلي لكنه
ف�شل دوليًّا.
تق��ول االعالمية �س��امية الزبي��دي�" :إن حرب االع�لام البديل
جنح��ت عل��ى امل�س��توى املحل��ي يف احل�ش��د لالنتفا�ض��ة ع�بر
اال�س��تمرارية يف التفاعل والن�ش��ر لكن خ�س��رنا على امل�س��توى
الدويل وخماطبة الر�أي العام العاملي".
وت�ض��يف�" :س��يطرت اللغ��ة العاطفي��ة �أك�ثر على ما يت��م تداوله
ب�ص��ورة ت�ش��حذنا نحن كفل�س��طينيني لكنه��ا غري مقبولة ان�س��انيًّا
ويرف�ض��ها الع��امل كالرتكي��ز عل��ى �ص��ور الدم��اء والأ�ش�لاء دون
مراع��اة حلرم��ة دمهم وم�ش��اعر عوائله��م" .وت�ش�ير الزبيدي اىل
�س��يطرة االنفع��ال الوطن��ي ال��ذي كان باديًا منذ اللحظ��ات الأوىل
ل�ش��رارة الهب��ة م��ا �أدى اىل فو�ض��ى وارتباك و�أخط��اء �إما لناحية
�أعداد اجلرحى وامل�ص��ابني �أو لن�ش��ر �أ�س��ماء ملواطن�ين على �أنهم
�شهداء وهم مل ي�ست�شهدوا �أو ن�شر �أ�سماء �شهداء قبل �إبالغ ذويهم.
وت��رى الزبيدي �أن تداول كثري م��ن الفيديوهات التي تظهر امهات
ال�ش��هداء وه��ن يزغ��ردن و�آباءه��م يوزع��ون احلل��وى يفي��د على
امل�س��توى املحل��ي يف تعزيز �ص��مود النا���س وت�أكيد ثباته��م لكنها
عامليا تفقدنا تعاطف الر�أي العام كوننا نظهر وك�أننا اعتدنا املوت
ونزغرد وال نبكي وهي �أفعال مناق�ضة للطبيعة االن�سانية".

وحدة �إلكرتونية

ورغ��م ما يقوم ب��ه االعالم اجلدي��د من دور يف ف�ض��ح اجلرائم
خ�صو�صا �أن
الإ�سرائيلية لكنه يظل يف م�ستوى �أقل من املطلوب
ً
جل اجلهود املبذولة ه��ي جهود ذاتية فردية متيل اىل العاطفة
الوطنية اكرث من حتري الدقة وامل�صداقية يف نقل االخبار.

�سامية الزبيدي.

يقول خبري االع�لام االجتماعي حممد �أبو القمبز�" :إن املراقب
ل�س��لوك ن�ش��طاء االع�لام االجتماع��ي ي��درك ك��م كان االنفعال
الوطني باديًا منذ �شرارة االحداث الأوىل وما تبعه من فو�ضى
وارتباك و�أخطاء وان�سياق وراء الرواية اال�سرائيلية".
وي�ؤكد �أبو القمبز �أن لدى فل�سطني ً
جي�شا الكرتونيًّا من ال�شباب
بقدرات��ه املختلفة لكنه بحاج��ة اىل من ي�ض��بطها وينظم عملها
ليعرف كيف ي�ستغل خمتلف و�سائل و�شبكات التوا�صل بال�شكل
ال�صحيح بناء على �أ�س�س علمية ولي�ست ع�شوائية.
ويف ظ��ل ان�ش��غال العامل ع�بر االع�لام التقليدي بق�ض��ايا اكرث
�س��خونة كالو�ض��عني اليمن��ي وال�س��وري ،ي��رى �أب��و القمب��ز
ان الفر�ص��ة �أ�ص��بحت �أق��وى ع�بر االع�لام البدي��ل للرتوي��ج
للق�ض��ة الفل�س��طينية خ�صو�ص��ا ان االحتالل لديه �أ�س��اليبه يف
الرتوي��ج لرواياته مبختلف لغات العامل يف حني �أن التغريدات
الفل�سطينية املكتوبة او امل�صورة باللغة االجنليزية قليلة جد ًا
ما ي�ضعف ال�صورة املنقولة للعامل اخلارجي.
ويرى ابو القمبز �أن توجه الن�ش��طاء نحو ن�ش��ر اخلرب العاجل
دون الت�أك��د م��ن دقت��ه وغالبًا بلغ��ة واحدة وه��ي العربية هو
م�ض��يعة للجه��د الذي يجب ان ي�س��تغل ب�أف�ض��ل ط��رق ممكنة
كت�ش��كيل جمموعات �ش��بابية مم��ن يتقنون عدة لغ��ات خمتلفة
والعم��ل عل��ى نق��ل الأخب��ار خا�ص��ة م��ن لديه��م �أ�ص��دقاء يف
اوروب��ا وام�يركا اجلنوبي��ة وخمتل��ف �أنح��اء الع��امل لت�ص��ل
الر�س��الة الفل�س��طينية والرواية ال�صحيحة امل�ض��ادة للرواية
اال�سرائيلية.
و�شدد �أبو القمبز على �ضرورة ا�ضطالع االحزاب وامل�ؤ�س�سات
املختلف��ة بدور �أكرث اهمية يف م�س��اندة الهبة ال�ش��عبية وحرب
االنرتن��ت كت�ش��كيل غ��رف اعالمي��ة م�ش�تركة جتم��ع خ�برات
ال�ش��باب وجتن��د طاقاته��م بال�ش��كل الأمث��ل وتعزي��ز ق��درات
ال�شباب التقنية ووعيهم باحلقوق ليتحدثوا للعامل ويخاطبوه
بلغة القانون الدويل ،ما يعزز ر�س��التهم ويرثيها �أكرث وي�ص��بح
مبقدورنا ك�سب جولة جديدة من جوالت ال�صراع مع االحتالل
يف ه��ذه ال�س��احة الأك�ثر اهمي��ة بالن�س��بة لتدوي��ل الق�ض��ية
الفل�سطينية على م�ستوى العامل.

ـــــــد�س ..فال جتب!
على التفكري الذي ا�صبح من املمكن ان ن�سجن ب�سببه".
واب��دى حموري ا�س��تغرابه ال�ش��ديد م��ن امل�ؤ�س�س��ات الدولية
املوجودة يف مدينة القد�س والتي مل حترك �س��اكنا ومل ي�س��مع
�صوتها بعد ،من اجل ما يحدث يف القد�س على حد تعبريه.
وقال عدي �س��عد �س��نقرط من �س��كان مدينة القد�س وهو ا�سري
حمرر كان قد اعتقل على خلفية التحري�ض على الفي�سبوك" :ان
االحتالل اتهمني وال�س��بعة �ش��بان االخرين بتهم��ة التحري�ض
على العنف والعن�ص��رية وت�أيي��د منظمات ارهابية على مواقع
التوا�ص��ل االجتماعي ،اذ اقتطعوا من�شورا يل وجعلوه تهمة يل
يف املحكم��ة كنت قد كتبته على الفي�س��بوك وه��و" :نحن نحمل
نف���س امل�ش��اعر الت��ي حمله��ا جي�ش �ص�لاح الدي��ن عندما حرر
القد�س" وحكم علي بال�س��جن الفعلي � 8ش��هور و� 6شهور وقف

تنفيذ ولو كنت اعلم ان هذا �سي�ؤدي بي اىل ال�سجن ما كتبته".
وتابع �س��نقرط" :االحتالل داهم بيتي يف وقت مت�أخر من الليل
وحاول��وا خل��ع الب��اب لكني �س��رعان م��ا فتحته لهم وفت�ش��وا
البي��ت ومزقوا املقاعد داخل البيت وخلعوا �س��ريري بحثا عن
هاتفي الذي كنت قد قلت لهم انه بال�ص��يانة لكنهم مل ي�صدقوا،
فاحتج��زوا لديه��م  5هوات��ف نقالة ميتلكها اهل��ي ومل يرجعوا
ثالثة منها حتى االن و�صادروا جهاز حا�سوب وكامريا".
وا�ض��اف" :املحقق اتهمني بالتحري�ض وقال يل انني �سبب العمليات
الت��ي ج��رت يف القد�س وانن��ا نحن "املقد�س��يني الذي��ن يكتبون على
الفي�س��بوك" من حر�ض��هم ،وكنت قد قلت للقا�ضي يف املحكمة انه مت
�ض��ربي وتعذيبي يف التحقيق ولكنه مل ي�س��اعدين ب�ش��يء مع ان ذلك
�ضد القانون ،يف املقابل ،حدث يف تلك الفرتة ان قام احد امل�ستوطنني

زياد ح ّموري.

عدي �سنقرط.

برفع �ص��ورة ر�س��م عليها م�ش��نقة وكتب عليها انه يجب �ش��نق كل
الع��رب ،ويف الي��وم الت��ايل قتل ال�ش��هيد الرموين ومل يت��م اتخاذ اي
اج��راء بحق ه��ذا امل�س��توطن" .وانهى قول��ه "رغم تهوي��د القد�س
وامل�س��جد االق�ص��ى وعن��ف االحت�لال وظلم��ه ،اال اننا �ص��امدون
ومرابطون يف كل مكان و�سندفع ثمن ذلك بكل ما منلك".
ب��دوره� ،أك��د ادكيدك اطالق حمل��ة "حقوق مقد�س��ية" يف ظل
الهجم��ة ال�شر�س��ة الت��ي ي�ش��نها االحت�لال عل��ى املقد�س��يني،
وقال :جاءت احلملة لتوعية ال�ش��باب واالطفال وحتى املر�أة
بقوان�ين االحت�لال التي ت�س��اعدهم عل��ى حماية انف�س��هم من

منت�صر ادكيدك.

االتهام بالتحري�ض على مواقع التوا�صل االجتماعي ومت ذلك
من خالل االجتماع مبجموعة من املحامني املخت�صني".
وا�ض��اف ادكيدك :ا�ستعر�ضنا قوانني التحري�ض وعممناها يف
املواقع ال�ش��بابية ون�ش��رناها لو�س��ائل االعالم بهدف تو�صيل
ر�س��الة لل�شباب املقد�سي ب�شكل خا�ص يف ظل الهجمة ال�شر�سة
الت��ي يتعر���ض له��ا حت��ى ال تثب��ت بحقه��م ته��م م��ن حمققي
االحتالل على انها حتري�ض.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�إحياء الراحل
�أم حتنيطه؟
سعيد أبو معال

ثالث كلمات

احتف��ال ،ت�أبني� ،إحي��اء ..ثالث كلمات ت�تردد عندما
ت�س��تعاد ذك��رى الراحلني من الق��ادة والرموز ،على
الأغل��ب ،وفيم��ا �أرى م��ن احتفاالت تخ���ص الراحل
يا�س��ر عرفات ،ف�إن��ه ال يجري متييز بينه��ا ،وللدقة،
يغي��ب فع��ل الإحياء ،عقلنا م�ش��غول ب�أم��ور �أخرى،
فتخ��رج الذك��رى وك�أنها تقل��ل من قيم��ة املحتفى به
وامل�ستعاد من رحيله القريب.

�شخ�ص م�ؤ�س�س

لكل جمتمع "حدث م�ؤ�س���س" مبنط��ق "�آالن باديو"،
لدين��ا النكب��ة مث ًال كحدث فارق و�ص��ادم ومف�ص��لي،
ولدين��ا يا�س��ر عرف��ات ،ه��ذا رج��ل ه��و جزء �أ�ص��يل
م��ن الهوي��ة الوطنية لأي فل�س��طيني ،اتف��ق معه �أو
اختلف ،وهذا يدفعنا �إىل رفع املرحوم �إىل مرتبة عليا
من مكونات الهوية الوطنية.

املعي�ش واليومي

دومًا هن��اك خوف من التعامل مع الق��ادة والأبطال،
�أو الرم��وز والأ�س��اطري ،وكل ال�ش��عوب ال تق��وم
بدون �أ�س��اطري ،اخلوف هنا ه��و حتنيط هذه الرموز
والأبط��ال ،يف حني �أنه يج��ب �إحيا�ؤهم ،نحن بحاجة
�إىل ذل��ك ،مبعن��ى ربطه��م يف املعي���ش واليومي ،وهو
م��ا ال يك��ون برف��ع ال�ش��عارات واخلط��ب الرنان��ة
ورب��ط املتحدث�ين �أنف�س��هم بالراحل خ�لال االحتفال
بالذك��رى ،ب��ل بالإح�ض��ار واال�س��تقدام املتفاع��ل به
واملتح��اور مع��ه .ه��ذا فقط كفيل ب���أن يح��ول الرمز
�إىل قي��م نحن ب�أم���س احلاج��ة �إليها ،مثل :الت�س��امح
والتنوع ،والتم�س��ك باحلقوق ،واحلوار ،والتعاون،
والت�ضحية ،واالنتماء ،ونكران الذات ..الخ.

عوملة الراحل

نعي�ش يف ع�صر متداخل ومت�شابك ،هذا خطر وفر�صة
مع��ا ،الع��امل ال��ذي يرتبع علي��ه الظلم واال�ض��طهاد
وت�س��وده احلروب يحتاج لرموز يحملون قيم العدل
والدفاع عن االبرياء والن�ضال من �أجل احلقوق.
�أخ�برين �ص��ديق ذات م��رة "�أن عرفات ع��رف خارج
فل�س��طني يف مكان�ين ،لدى ق��ادة احل��زب الوطني يف
جن��وب افريقي��ا �أوال ،وعند بع�ض منت�س��بي اجلي�ش
اجلمهوري االيرلندي �سابقا ثانيا".
هن��اك م��ن مل ي�س��معوا بفل�س��طني وب��كل ال�ش��رق
االو�سط ،لكنهم �س��معوا به واحبوه .لكن امل�ؤكد �أننا
بعد رحيله �أ�صبحنا �أقل ح�ضورا.
املفارقة �أن ال�ش��عوب تخ�ترع رموزها وت�ص��درهم،
نحن لدينا رمزنا الناجز واملتبلور واحلقيقي ..لكن!

رموز بديلة

�أخ�ش��ى كث�يرا ،و�أن��ا �أراق��ب تفا�ص��يل حتوالتنا ان
هن��اك عملية خبيثة ال�س��تبدال رم��وز بغريها ،الأمر
يب��دو يل �ص��ناعة ولي���س حت��وال طبيعيا ،ه��ي رموز
بديل��ة وغريبة جتعلن��ا ننزاح عما ميك��ن �أن يجعلنا
نتخل���ص م��ن االحت�لال ،وج��زء م��ن ه��ذه العملي��ة
مق�صود وخبيث ،وجزء منه عك�س ذلك ،لكننا نتورط
ب��ه بطريق��ة عجيب��ة ال تليق ب�ش��عب حمت��ل عليه ان
يحر�ص على الذاكرة وي�سورها.
ه��ي جزء من �إع��ادة الهند�س��ة متاما التي ت�س��تهدف
العق��ول والقل��وب كاملب��اين والطرق��ات وبرام��ج
التلفزيون و�شرفات املنازل حتى.
باملنا�س��بة� ،أختلف كثريا مع الراحل ،لكني �أ�ش��عر يف
فعاليات ا�ستعادته ال�س��نوية �أننا ال ن�ستحقه حتى..
عجبي!
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يف لقاء مع امل�ست�شار القانوين لنقابة ال�صحافيني

فريجات :جوهر عمل ال�صحايف مو�ضوعيته
و�شــفــافــيـتـه دون الـتـ�شـــهـيـر بـ�أحــــــد
خلود الحلو*
�أكد امل�ست�ش��ار القانوين لنقابة ال�صحافيني املحامي
عالء فريجات على حق ال�ص��حايف يف حرية التعبري
والكتاب��ة دون اي قي��د م��ن جه��ة م��ا ،ب�ش��رط عدم
جتاوز �ص�لاحياته والوقوع يف الت�شهري بالنا�س او
ا�س��ناد االتهام ب�شكل مبا�ش��ر دون حقائق او وقائع
ملمو�س��ة ،وقال ان نقابة ال�صحافيني تقوم بدورها
عل��ى �أكم��ل وج��ه يف الدف��اع عن ال�ص��حايف �س��واء
بق�ض��ايا مهني��ة او غ�ير مهني��ة حر�ص��ا منه��ا على
ال�شخ�ص��ية االعتبارية لل�صحافيني واي�ضا من باب
اخالقي و�أدبي.
جاء ذل��ك يف مقابل��ة �أجرتها "احلال" م��ع فريجات
ح��ول م��دى احلر ّي��ة ال�ص��حافية الت��ي يتمت��ع بها
ال�ص��حايف وم��دى حماي��ة النقاب��ة له ل��دى وقوعه
يف ق�ض��ايا خمتلف��ة ،وقد �أجاب يف لقائن��ا معه حول
بع���ض االم��ور اجلوهرية واملهمة اخلا�ص��ة مبهنة
ال�صحايف وما يتعلق بها من �إ�شكاالت.
وح��ول وج��ود م��ادة �أو قان��ون يكف��ل احلماي��ة
ال�شخ�ص��ية لل�ص��حايف ،ق��ال" :ال يوج��د اي قانون
يحمي ال�ص��حايف ب�ش��كل �شخ�ص��ي ويتم العمل فقط
بالقان��ون الأ�سا�س��ي والقواع��د العام��ة ,وم��ا زلنا
نرتكز على قوانني ال�صحافة واالعالم القدمية التي
ما زالت �س��ارية ،حتى يتم �س��ن قانون يالئم ويلبي
حاج ّيات ال�ص��حايف الفل�سطيني ونقابة ال�صحافيني
الفل�سطينيني".
وهنا ن�ص املقابلة:

�سرية م�صادر ال�صحايف

• هل يحق لل�ص��حايف االحتفاظ ب�س��رية م�صادره
ح�سب القوانني املعمول بها؟
 طبعا ،فهذه �ضمانة من �ضمانات العمل ال�صحايف،فالأ�ص��ل ان حري��ة التعب�ير وال��ر�أي مكفول��ة يف
القانون بغ�ض النظر عن الطريقة التي ح�صل عليها
ال�ص��حايف على املعلومات ب�شرط التزامه بالأ�صول
املهنية واملو�ض��وعية يف تقدمي احلقائ��ق والوقائع
التي و�صل اليها.

الذم والقدح

• مت��ى يق��ع ال�ص��حايف يف جرمية ال��ذم او القدح
وهل تربر �سالمة النية هذه اجلرمية؟
 ح�ين تتحق��ق �أركان اجلرمي��ة ,الرك��ن امل��اديواملعن��وي والني��ة اجلرم ّي��ة� ,أي ان��ه اذا �ش��تم
ال�صحايف �شخ�ص��ا ما بتقريره ،فهو مل يتقيد بحرية
التعب�ير وخ��رج ل�شخ�ص��نة االم��ور وه��ذا ال يحق
له ,واذا اتهم �ص��حايف �شخ�ص��ا ما بالف�س��اد ،فيجب
ان يك��ون هنال��ك حك��م ق�ض��ائي �أثب��ت ان��ه فا�س��د,
لذل��ك يجب عل��ى ال�ص��حايف االلتزام باملو�ض��وعية
واالعتم��اد على الوقائ��ع املوجودة ،وعلي��ه التقيد
ب�أ�ص��ول البحث القانوين واال�ستق�ص��ائي للو�ص��ول
للحقائق.
• ه��ل تداف��ع النقاب��ة ع��ن ال�ص��حايف �إن وق��ع يف
ق�ضايا ذم وقدح خمالفا القانون؟
 هناك توجه يف نقابة ال�صحافيني للوقوف بجانبال�ص��حايف �سواء بق�ض��ية تتعلق ب�ش���ؤون املهنة او

ال�صحايف وهيئة مكافحة الف�ساد

• ه��ل �أن��ت ،كم�ست�ش��ار للنقاب��ة ،م��ع �إب�لاغ
ال�ص��حافيني لهيئ��ة مكافح��ة الف�س��اد مبعلوم��ات
تتعل��ق بق�ض��ايا ف�س��اد ين��وي ال�ص��حافيون كتابة
حتقيقات فيها؟
 يف قان��ون هيئ��ة مكافحة الف�س��اد� ،أي ب�لاغ كتابيعلى اي و�س��يلة من و�سائل االعالم او االعالن املرئي
او امل�س��موع يعت�بر بالغ��ا لهيئ��ة مكافح��ة الف�س��اد,
وال يوج��د قانون يل��زم ال�ص��حايف بالرج��وع للنقابة
يف كتاب��ة مو�ض��وع او حتقيق لكن دورن��ا جتاهه من
ناحية مهنية ان يتقيد با�صول املهنة وي�سند ما يكتبه
لوقائع لي�س��ت م�ص��طنعة او من ايحاء اخليال حتى
ن�ستطيع حماية ال�صحايف وال�صحافة وجنعلها كلمة
م�سموعة لتكون فعال �سلطة رابعة يف البلد.
عالء فريجات.

غريها والنقابة تقوم ب�أكمل دورها� .س��بق ان وكلنا
بعدة ق�ضايا للدفاع عن �صحافيني واخرجناهم من
ال�س��جن على الرغم من عدم وجود عالقة بال�ش�ؤون
املهنية حلب�س��هم ،لكن من باب اخالقي و�أدبي تقف
النقابة �إىل جانب ال�صحايف.

�إثبات الرباءة

• مل��اذا ال تتحم��ل اجله��ات امل�ش��تكية عل��ى
ال�ص��حافيني م�س���ؤولية �إثب��ات براءته��ا يف ق�ض��ايا
يكتبها ال�صحافيون؟
 ال يج��ب عل��ى ال�ص��حايف ان يوجه االته��ام بدايةوان يعط��ي حكم��ا عل��ى م��ا يح��دث .علي��ه فقط ان
يلت��زم بتو�ض��يح احلقائ��ق والوقائ��ع التي و�ص��ل
اليها وتو�ضيحه للحقائق واملعلومات يعترب بالغا.
ا�ض��افة لذلك ،فان �صاحب �س��لطة االتهام عندنا هو
النياب��ة العامة وال يحق لل�ص��حايف توجيه االتهام.
باملقاب��ل اجله��ات املتهمة من قبل ال�ص��حافيني غري
ملزمة ب�إثبات براءتها امام ال�صحايف وهي لي�ست يف
مو�ض��ع اتهام امامه اال اذا �صدر حكم ق�ضائي ي�ؤكد
اتهام ال�ص��حايف لها ،فهنا على ال�صحايف ان يذكر يف
تقري��ره انه مت احلكم على ه��ذه اجلهة بحكم معني
يف نف�س الق�ض��ية او ق�ض��ية اخرى يف املحكمة او يف
اال�ستئناف.

الإعالن التجاري امل�ضلل
• م��ا ه��و حك��م االع�لان التج��اري ال��ذي ي�ض��لل
اجلمهور؟
 يوج��د نوع��ان م��ن الت�ض��ليل هنا ,الن��وع االولالغ�ش يف الب�ض��اعة وهذا ج��رم يعاقب عليه قانون
العقوب��ات ال�س��ارية "للمت�ض��رر ان يقدم �ش��كوى
للنياب��ة العام��ة الت��ي تت��وىل التحقي��ق وحتول��ه
للمحكم��ة املخت�ص��ة"� ،أم��ا بالن�س��بة للن��وع الثاين
فيح��دث اذا كانت ال�ش��ركة غ�ير موج��ودة بالبلد
وفتح �شخ�ص ما �شركة بعالمة جتارية مقلدة فهذا
عليه عقوبة جزائية.

حب�س ال�صحافيني

• هل هناك مواد يف القانون تن�ص على عدم حب�س
ال�صحافيني؟
 ال توجد ح�صانة لل�صحايف ،وال توجد مادة او قانونيعطي حماية �شخ�ص��ية لل�صحايف ونحن نعمل بقواعد
عامة فقط وبالقانون اال�سا�س��ي ،ونرتكز على القوانني
التي تتعلق باالعالم وال�صحافة القدمية التي ما زالت
�س��ارية لالن حتى يتم �سن قانون يالئم ويلبي حاجيات
ال�صحايف الفل�سطيني ونقابة ال�صحافيني.

�إطالة الل�سان

• كيف تقوم النيابة العامة بتثبيت جرمية �إطالة
الل�سان على ال�صحافيني؟
 يف اال�ص��ل ال توج��د عقوب��ة او جرمي��ة اال بن���ص،جرمية �إطالة الل�سان لي�ست مدرجة بقانون العقوبات
ال�س��ارية وه��ذه اجلرمية غ�ير من�ص��و�ص عليها .اما
املن�ص��و�ص عليه فهو الت�شهري وا�سناد التهم والقذف
وال��ذم والتحقري ،وم�ص��طلح �إطالة الل�س��ان يوجد يف
بع�ض الدول له احكام و�أمور اخرى تتعلق بالو�ص��ف
اجلرم��ي وغري مطبق��ة لدينا ،ومبا ان��ه ال يوجد ن�ص
قانوين يج ّرم فال يوجد ن�ص قانوين يعاقب.

جناح النقابة يف الدفاع عن ال�صحافيني

• كم ق�ض��ية عمل��ت عليها مع النقاب��ة للدفاع عن
ال�صحافيني وهل جنحتم فيها ام ال؟
 ال ا�ستطيع ح�ص��ر ق�ضايا ال�صحافيني النها كثرية.ويف الواق��ع ج��زء كب�ير منها يح��ل ب�ش��كل ودّي امام
االجه��زة االمني��ة مث��ل ال�ش��رطة واملباح��ث واالمن
الوقائ��ي دون اللجوء للق�ض��اء وان ف�ش��لنا وا�ص��رت
ال�ض��ابطة الق�ض��ائية عل��ى حتوي��ل املل��ف للق�ض��اء،
نتوىل مهمة الدفاع عن ال�ص��حايف امام الق�ض��اء اي�ضا،
وتوج��د اتفاقي��ة موقع��ة بينن��ا وب�ين النائ��ب العام
يف ح��ال مالحق��ة اي �ص��حايف او حدوث ا�ش��كال ما او
ق�ضية عليه يتم ابالغ النقابة قبل اتخاذ اي اجراءات
بحقه حتى تفو�ض م�ست�ش��ارها القانوين للح�ضور مع
ال�صحايف امام امل�ؤ�س�سة الق�ضائية للدفاع عنه.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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جدارة التغطية الإعالمية ..جناح فل�سطيني يبحث عنه كثريون
ريم زبن*
ل��كل ج��واد كب��وة ول��كل فار���س هف��وة ،ومل يك��ن ال�ص��حفيون
وانتاجاتهم االعالمية خمالفني للطبيعة الب�ش��رية التي ال تخلو من
هف��وة هن��ا و�أخرى هناك ،لكن غلطة ال�ص��حفيني ت�ش��به قول املثل:
"غلطة ال�ش��اطر ب�ألف" ،وغلطة ال�صحفي هذه االيام قد ت�ؤدي اىل
امات��ة �ش��خ�ص او ا�ص��ابة عائلة بانهي��ار كامل جراء ذك��ر معلومة
غري �س��ليمة عن �أحد افرادها ،وهو ما حدث يف التغطيات ال�ص��حفية
االخرية للهبة ال�شعبية.
يف هذا التقرير نراجع عددا من املراقبني واملهتمني باحلقل ال�صحفي
للوقوف على تبعات االخطاء التي وقعت يف تغطية الهبة االخرية،
�أمال يف الو�ص��ول اىل ت�صور عن �سلوك ممار�سة يحمي خ�صو�صيات
االفراد وحياة ال�ص��حفيني ويقوي املواقع التي تتبو�أها امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية يف املجتمع الفل�سطيني.

�أخطاء يف خماطبة العامل اخلارجي

ويق��دم املحا�ض��ر يف دائرة االع�لام بجامعة بريزي��ت د .حممد ابو
ال��رب جمموعة م��ن املقرتحات حلل ا�ش��كالية اعالمن��ا يف خماطبة
اجلمهور الدويل قائال" :حتى نتجاوز اخطاء ال�صحفيني والنا�شطني
االجتماعي�ين ،نحت��اج ج�س��ما ينظم العم��ل االعالمي ،ول��ه �أدوات
ت�ش��ريعية وتنفيذي��ة تل��زم ال�ص��حفيني والن�ش��طاء االجتماعي�ين
بالتحق��ق م��ن املعلوم��ات واختبارها قبل ن�ش��رها ،ول��و كلف االمر
اع��ادة تاهي��ل ال�ص��حفيني احلالي�ين ،ه��ذا حملي��ا .وعل��ى �ص��عيد
خماطب��ة اجلمهور الدويل يج��ب ان نعزز روايتن��ا املوجهة نحوه،
ع�بر ا�س��تقطاب ناطق�ين يجي��دون التحدث بع��دة لغ��ات يف م�ؤمتر
�ص��حفي يومي لتق��دمي بيانات �ص��حفية ب��كل االحداث احلا�ص��لة،
لقللن��ا حج��م االخط��اء .اجلان��ب الإ�س��رائيلي ي��زود ال�ص��حفيني
االجانب باملعلومات ،ا�ض��افة القرتاحه موا�ضيع ميكنهم تغطيتها،
باتباعن��ا الطريقة ذاتها ميكننا توجي��ه االعالم الدويل ،ال ان ندعهم
يت�ص��لون على م�س���ؤولينا فال يجيبون هواتفه��م ،وبالتايل ،طبيعي
ان تنق��ل الرواي��ة اال�س��رائيلية للعامل بعيدا عن روايتنا ل�ض��عفها،
وطبيع��ي ان تق��دم املعلوم��ات اخلاطئة واملبالغ فيه��ا لغياب جهة
تفح�ص املعلومات ب�شكل �آين".
و�أ�ض��اف" :وجود خلية ازمة اعالمية تدعم جهود املكتب االعالمي
هي احلل ،ومهمتها التحقق من م�ص��ادر املعلومات والزام و�س��ائل
االع�لام بطريق��ة غري مبا�ش��رة بالتحقق م��ن املعلوم��ات طاملا انها
تنقله��ا بطريق��ة �آنية وحلظية ،ثم ان غياب وجود م�ص��ادر اعالمية

ر�سمية م�س�ؤولة عن نقل احلكاية الفل�سطينية يجعل هنالك اكرث من
ق�ص��ة وبع�ض��ها مبالغ فيه او غري �ص��حيح ،ما ي�ستغله االحتالل يف
مهاجمة روايتنا والت�سويق عامليا بان الفل�سطينيني يكذبون".

ا�ستغالل م�شاعر امل�شاهدين

وعل��ق م�س���ؤول املتابع��ة والتقيي��م يف املرك��ز عم��اد الأ�ص��فر على
ا�س��تغالل االع�لام م�ش��اعر الأه��ايل م��ن بع���ض ال�ص��حفيني قائال:
"بع�ض و�سائل االعالم ا�ساءت الت�صرف ومل تراع م�شاعر امهات
وذوي ال�ش��هداء وال�ض��حايا ب�ش��كل عام ،وجتلى ذلك عرب اال�صرار
على ن�ش��ر �ص��ور جثثهم ،واالعالن عن �أ�س��مائهم قبل تبليغ ذويهم
وبلغ��ت اال�س��اءات ذروتها بالطل��ب من ذوي ال�ش��هداء على الهواء
مبا�ش��رة التع��رف عل��ى جثام�ين �أبنائه��م ،واقتح��م االعالمي��ون
خ�صو�ص��ية ذوي ال�ض��حايا يف �أ�ش��د احلاالت الت��ي يحتاجون فيها
اىل اخل�صو�ص��ية للتعبري عن م�ش��اعرهم ب�شكل حر وتفريغ حزنهم،
وه��ذا احتياج �ض��روري ل�ص��حتهم النف�س��ية ولكن بع�ض مرا�س��لي
الف�ض��ائيات واالذاع��ات �س��عوا اىل اقن��اع ذوي ال�ض��حايا بوجوب
كبت م�ش��اعرهم واخف��اء احزانه��م ودفعهم الظهار م�ش��اعر �أخرى
م�ص��طنعة كالفرحة باال�ست�ش��هاد واط�لاق الزغاريد واال�س��تعداد
لتق��دمي املزيد من الت�ض��حيات ،وهذا يندرج يف اط��ار االعتداء على
احلقيقة وجتنيد احلدث يف �سياقات خمالفة لطبيعته".
و�أ�ض��اف�" :أما امل�ش��هد االعالمي جلنازات ال�ش��هداء ،فال يقل بعدا
ع��ن املهني��ة ،وعلى االع�لام التفكري �ألف م��رة قبل نقل م��ا فيها من
ا�س��تغالل مل�ش��اعر امل�ش��اهدين ،بدءا من فتح الثالجة والك�شف عن
ج�س��د ال�شهيد وت�ص��وير �إ�صاباته مرورا با�س��تخراج اجلثمان دون
اح�ترام حلرمة اجل�س��د وم�ش��اعر ذوي��ه �أو لرهبة املوت وقد�س��ية
احلي��اة ،باملقاب��ل ال يظه��ر االع�لام اال�س��رائيلي �ص��ور القتل��ى �أو
الأ�ش�لاء املقطع��ة �إطالقا ،فق��ط اجلثمان املو�ض��وع يف تابوت �أنيق
ملفوف بالعلم وتظهر �ص��ورة الأخ��ت �أو الأم �أوالزوجة التي تبكي
خالل املرا�س��م اجلنائزي��ة احلزين��ة ويكتب االعالم عن ال�س��اعات
االخرية يف حياة اجلندي املحتل وما قاله حلبيبته قبل وفاته ،وما
كان ي�أم��ل ،ويجب �أال نن�س��ى ما قالت��ه ملكة ال�س��ويد ذات مرة عام
� 2001أن ن�ساء فل�سطني �أقل �أمومة من الأخريات".

ال�صورة وما وراءها

وعن تغطية االحداث بال�ص��ور ،قال امل�صور �إياد جاد اهلل من وكالة

وف��ا" :يظن البع�ض �أن ن�ش��ر �ص��ورنا قد تدين ال�ش��بان ممن ظهرت
وجوهه��م ل��دى االحتالل ،لك��ن القانون الإ�س��رائيلي ين���ص على ان
ال�ص��ور ال�ص��حفية ال تدين ،لذلك باتت كل وحدة ا�س��رائيلية جتلب
م�ص��ورها اخلا�ص وظيفته ت�صوير ال�ش��باب وخا�صة غري امللثمني.
و�أن��ت كم�ص��ور يج��ب �أن تتجن��ب ه��ذا وتلتزم بت�ص��وير ال�ش��باب
امللثم�ين الذين ال تظهر وجوههم .وال�ص��حفي يج��ب ان يرتدي زي
ال�ص��حافة ،اجلنود حاليا ال مييزون بني �صحفي و�شاب عادي ،لكن
عل��ى االقل حني ترتدي زي ال�ص��حفي �س��تكون وا�ض��حا ،والتعدي
عليك ب�أي �شكل �سيكون ظاهرا كاعتداء متعمد على ال�صحافة ،وهذه
ال�ص��ور تفيد و�ض��عنا ،بينما اذا مل ترتد الزي ،فالنقابة لن ت�ستطيع
الدفاع عنك ر�سميا".
و�أ�ض��اف" :انا �ض��د ت�ص��وير االهايل يف اللحظة االوىل للتعرف على
ال�شهيد او ا�س��تقبال خرب اال�ست�شهاد النها حلظة يخرج فيها الأهايل
ع��ن طورهم ويت�ص��رفون دون وع��ي ،ومن اخلط�أ ت�ص��وير حلظات
كه��ذه� .أقوم بت�ص��وير جنازات ال�ش��هداء وحلظ��ات وداع �أهلهم لهم
فق��ط ،والنق��د الوحيد علينا يف هذه اللحظات هو ان امل�ص��ور احيانا

يح��ب �أن يب�ين م�ش��اعر النا���س بال�ص��ورة فريتكب اخط��اء من هذا
النوع ،لكن يف الفرتة االخرية يتم ن�ش��ر �ص��ور وفيديوهات من قبل
بع�ض ال�ص��حفيني والوكاالت حلظة ا�س��تقبال فالن خلرب ا�ست�شهاد
ابنه وغريها وين�شرونها على �صفحاتهم على الفي�سبوك وهذا خط�أ،
وك�صحفي يجب جتنب هذا كله كي ال تتعر�ض لالنتقاد.
وي�ض��يف ج��اد اهلل :االنتقاد الثاين اخلا���ص بامكانية ان االحتالل قد
ي�س��تغل �صورنا ،ف�ص��حيح ان ال�صورة ال�ص��حفية ال تدين ال�شباب
الفل�س��طيني لدى االحتالل لكنن��ا االحتالل قد ي�س��تغلها يف التحقيق
ل�س��حب اعرتافات من ال�ش��بان ،لذلك يجب جتنب ن�ش��ر اي �ص��ورة
يظه��ر فيه��ا وجه �ش��اب �أو تبدو مالحمة �ش��به وا�ض��حة او انها من
املمكن ان تدين هذا ال�شخ�ص او ت�سبب له م�شاكل".
ال ننكر لل�ص��حافة و�صحفييها ف�ضلهم يف تغطية االحداث احلا�صلة،
لكنن��ا ن�أم��ل منه��م �أن يرفعوا درج��ة احلر�ص على دقة الأداء ل�س��د
الأبواب يف وجه املنتقدين.

• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

امل�صمم حممد قا�سم ..ال ِّلثام رمزية حق ال ينتهي
ماري عابودي*
عند العودة يف الزمن اىل الوراء ،ما قبل ثالثني عاماً بالتحديد ،ال ي�س��عنا �إال �أن ن�س��تذكر
حنظلة الفل�س��طيني ذا الوجه اخلفي ،الطفل املدلل للر�س��ام الكاريكاتريي ال�شهيد ناجي
العلي ،حنظلة ،ذلك الطفل املقاوم ،وتلك ال�شخ�صية التي توحد عليها كل �أطياف ال�شعب
الفل�سطيني ،تلك ال�شخ�صية التي عرفناها جميعاً ومل نعرف مالحمها قط.
ه��ا ه��و حنظلة اليوم يعود م��ن جديد ولكن ب�شخ�ص��ية امللثم الفل�س��طيني بزيه الرتاثي
(القمباز كغطاء للج�سد ،والكوفية الفل�سطينية مع العقال كغطاء للر�أ�س والوجه) ،ذلك
املقاوم البطل ،الذي جاء ليوحد كل �أطياف ال�شعب من جديد.
وكم��ا كان حلنظل��ة �أب ابتك��ره ،فلملثمن��ا ه��ذا �أب �أبدع��ه� ،أبٌ يدعى حممد قا�س��م ،ذلك
الالجئ الفل�س��طيني الذي هُجرت عائلته ق�س��ر ًا من �ص��فد املحتلة اىل خميم عني احللوة
يف لبن��ان ،فج��اء لهذه الدني��ا بعيد ًا عن وطنه ،الجئاً م�ش��تتاً ،ممنوعاً من ر�ؤية �ش��وارع
فل�س��طني وتقبي��ل ترابه��ا ،فما كان منه اال �أن يق��ول لنا هذا "اول ا�ش��ي بعمله ب�س �أزور
فل�سطني ،بنزل عال�شارع ،بنام يف ال�شارع".
حمم��د قا�س��م من مواليد قطر عام � ،1986أنهى درا�س��ته الثانوية فيه��ا ،ثم التحق بعد
ذلك بجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان ليكمل درا�س��ته اجلامعية بعد �أن
وقع اختياره على اخت�صا�ص االدارة واالقت�صاد مع الت�صميم اجلرافيكي كتخ�ص�ص
فرع��ي ،وهن��ا بد�أ يكت�ش��ف ميوله للت�ص��ميم والر�س��م والأل��وان .وعن��د التحاق حممد
باجلامعة يف لبنان ،عاد لي�سكن يف خميم عني احللوة ،حيث كانت عائلته عندما هجرت
من فل�س��طني املحتلة ،فعا�ش فيه مدة خم�س �س��نوات كاملة ،وعانى ما يعانيه الالجئ
الفل�س��طيني يف لبنان وحرمانه من �أب�س��ط حقوق احلياة ،فتعمق لدى حممد �ش��عوره
بالوطن ،فابتكر ذلك امللثم الذي ميثل كل �ش��اب فل�س��طيني يعي�ش يف فل�س��طني ويقاوم
االحتالل ،ابتكرها لتمثل �صمود الفل�سطيني على ار�ضه وت�ضحياته ،ولتكر�س التاريخ
الفل�سطيني وتراثه.
وعند �س���ؤال حممد عن كيفية اختيار هذه ال�شخ�صية الوطنية التي ا�صبحت مث ًال وبط ًال
لكثري من ال�ش��باب الفل�س��طيني ،على الرغم من بعده عن فل�س��طني وانعدام مقدرته على
زيارتها� ،أجابنا�" :إن جلوئي ال يعني �أن �أن�س��ى وطني �أو �أبعد عنه ،وال يعني �أن �أقطع

�ص��لتي ببل��دي وال �أع��رف عنها" .و�أك��د حممد �أن عالقته بفل�س��طني ومعرفت��ه بها بد�أت
تت�شكل منذ �صغره ،فكان لأهله دور كبري يف تثقيفه وطنياً و�صقل �إح�سا�سه ب�أر�ضه رغم
البعد عنها.
يقوم مبد�أ عمل حممد على ت�ص��وير نف�س��ه ملثماً ومرتدياً الزي الفل�س��طيني يف ا�ستوديو
خا���ص مبنزل��ه ،ومن ثم يقوم بعمل ت�ص��ميمات فنية يو�ص��ل بها عدة ر�س��ائل ،جميعها
وطنية باملقام الأول ،حيث �إن ال�ص��ورة الواحدة يُ�س��تغرق العمل بها من ثالث �إىل ثماين
�س��اعات .ومتيز قا�س��م ب�أعمال عدة ،فبالإ�ض��افة للت�ص��ميم فه ويعمل يف جمال الإخراج
وت�ص��وير الفيديو ،حيث قدم لق�ض��ية بالده الكثري من الت�ص��ميمات املتعددة ،من �أهمها
معاناة املقد�س��يني ،واالق�ص��ى ،وجت�س��يد معاناة الأ�سرى يف �س��جون االحتالل ،وج�سد
كذلك الرتاث الفل�سطيني بت�صميماته املختلفة ،وكذلك �صمود الفل�سطينيني ون�ضالهم.
وبذلك� ،ش��غل قا�س��م جزءا كبريا من مواقع التوا�ص��ل االجتماعي وتداول �أبناء �شعبنا
ت�صميماته ب�شكل كبري ،حتديد ًا يف الهبة اجلماهريية التي انطلقت منذ بداية اكتوبر عام
 ،2015و�ش��غل كذلك الإعالم العربي ،فتعر�ض لنقد الذع منهم ،وو�ص��فوه ب�أنه خمرب
وحمر�ض �إرهابي ،وتناولوه يف تقاريرهم على قنواتهم العربية.
�ش��ارك حممد قا�س��م يف عدة معار�ض من �ض��منها معر�ض �أقامته جامعة قطر ،ومعر�ض
يف ماليزيا ،وله م�ش��اركة يف معر�ض الأفالم ال�س��ينمائية الذي يقام يف الدوحة ،بالإ�ضافة
�أي�ضاً �إىل ت�صميماته التي يتم ن�شرها يف وكاالت فل�سطينية وعربية عديدة.
و�أكد قا�س��م �أنه ال يرى نف�س��ه م�ستقب ًال �سوى ب�أنه �شاب فل�سطيني ر�سالته و�صلت للعامل
�أجمع ،ر�س��الته التي يريد �إي�ص��الها بت�ص��اميمه ،وهي ر�س��الة الجئ فل�سطيني بعيد عن
�أر�ضه ،يحاول �أن يقرتب منها بالطريقة التي يعرف.
ووجه قا�سم ر�سالة لكل �شاب فل�سطيني ،مفادها التايل� :أبدع وقدم كل ما ت�ستطيع لبلدك،
بطريقتك و�أ�س��لوبك ،لكي ي�ص��ل للعامل ،حت��ى لو كانت كلمة ،ق�ص��يدة� ،أغنية ،املهم �أال
تقف مكتوف الأيدي ،وخ�ص�ص لبلدك �ساعة من يومك ،فال بد لر�سالتك �أن ت�صل يوما ما.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�إحدى �صور امللثم للم�صمم قا�سم.
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"زيتونة نابل�س" �شادية �أبو غزالة ..باقية هنا

جنان أسامة سلوادي *
"يف �إح��دى لي��ايل ع��ام � ،1949أطلق��ت الداي��ة
زغرودته��ا لتملأ جدران املنزل ،وتعلن عن والدة
الذكر ال�س��ابع للعائلة ،لكن وبعد �ساعتني ،عندما
ب��د�أت جدتي تب�� ّد ُل مالب�س هذا الطفل ال�ص��غري؛
�أطلقت �ص��رخة تع�بر عن �ص��دمتها" :لقد حتول
�إىل بن��ت ،لقد حت��ول �إىل بن��ت" قال��ت ،وبالطبع،
ف�إنّ هذا ال�ص��غري مل يتح ّول ،لقد كان منذ البداية
�أنث��ى ،و�إمنا كان��ت ّ
خطة ر�س��متها الداي��ة لت�أخذ
�إكرامية الولد!".
هكذا بد�أت �إلهام �أبو غزالة حديثها وهي ت�ستعر�ض
�ألبوم �ص��ور لأختها ال�شهيدة "�ش��ادية ابو غزالة"
للباحثني من املتحف الفل�س��طيني �ض��من م�ش��روع
"الب��وم العائل��ة"؛ الذي يوثق التاري��خ والثقافة
واملجتمع الفل�س��طيني من خالل �صور يحتفظ فيها
الفل�سطينيون يف �ألبوماتهم العائلية.
توفي��ت والدة �إلهام بعد ثالث �س��نوات من والدة
�ش��ادية يف نابل���س ،على خ�لاف �إخوتها الع�ش��رة
الذي��ن ول��دوا يف ياف��ا؛ فتحولت �ش��ادية بذلك �إىل
"دلوعة العائلة" تقول �إلهام ،وح�صلت على حب
وحر�ص �شديد من جميع �أفراد العائلة� ،إال �أن هذا
مل ي�ش��كل بدي ًال عن �أمرين بديا ناق�صني ك ّلما مرت
الأيام :الوطن ،واالع�تراف بالهوية االجتماعية
للفتاة يف املجتمع الفل�سطيني.
�أنه��ت �ش��ادية درا�س��تها للمرحلت�ين االبتدائي��ة
والإعدادي��ة يف مدر�س��ة الفاطمي��ة ،و�أكمل��ت
الدرا�س��ة الثانوية يف مدر�سة العائ�شية يف نابل�س،
ويف حزي��ران ع��ام 1967؛ �أنهت عامها الدرا�س��ي
الأول والأخري يف جامعة "عني �شم�س" وا�ستق ّلت
�إىل الوط��ن �آخر طائ��رة هبطت يف مط��ار القد�س/
قلندي��ا .ويف القاه��رة ،اختارت �ش��ادية �أن تدر�س
عل��م الآث��ار ،وكانت ت�س��كنها رغب��ة احلفاظ على
الرتاث الفل�سطيني.
ً
كان��ت �ش��ادية حم ّب��ة لق��راءة الأدب وال�ش��عر.
"�أحبت �ش��ادية قراءة ال�ش��عر فحفظته عن ظهر

قل��ب ،كم��ا �أنها ق��ر�أت يف الفل�س��فة وعل��م النف�س،
�أ ّم��ا �س��ارتر ف��كان الأح��ب �إىل قلبه��ا ،فتعمق��ت
ب�أطروحات��ه وبالفكر الوجودي" تقول �إلهام وهي
ت�ستعر�ض �إحدى �صورها بجانب املكتبة ،م�ضيف ًة
�أن �ش��ادية وبحك��م ت�أ ّثره��ا بالفك��ر اال�ش�تراكي؛
�أ�صبحت منحازة بالفطرة ،للفقراء وم�صاحلهم.
يف اخلام���س م��ن حزي��ران 1967؛ وقع��ت حرب
الأيام ال�س��تة ،و�أ�صبحت الهزمية بركاناً ونار ًا يف
قلوب النا�س ،فرف�ض��ت �ش��ادية وبت�صميم مطلق،
�أن تخرج من البالد وتعود �إىل جامعتها يف م�ص��ر،
رغم �إ�ص��رار �إخوتها ووالدها" ،لي�س هنالك زوج
�أه��م م��ن ال�ش��هادة اجلامعي��ة ،ال�ش��هادة �أو ًال ثم
ال��زواج" هذا م��ا كان يردده والده��ا ،فتجيبه "ما
فائ��دة ال�ش��هادة �إن مل يك��ن هن��اك حائ��ط تعل��ق
علي��ه" ،بع��د ذل��ك ،التحق��ت مبعه��د النج��اح يف
نابل�س ،وكان ذلك �صدمة للجميع.

الثوريون ال ميوتون �أبد ًا

�شادية التي �آمنت بكل �أ�شكال الن�ضال ،مار�ست العمل
االجتماع��ي ،وطبّق��ت �إميانه��ا ب��دور امل��ر�أة ووثقت
بقدراته��ا و�إمكانياته��ا ،ويف الأردن ،تلق��ت �ش��ادية
تدريبه��ا يف مع�س��كرات الث��ورة وكان��ت م��ن طليع��ة
املنا�ض��لني واملنا�ض�لات ،لتع��ود �إىل نابل���س ،وتق��ود
تنظيماً للفتيات ،م�ش ّكل ًة �أول خلية ن�سائية م�سلحة.
رغ��م حداث��ة عمره��ا؛ ا�س��تطاعت �ش��ادية بوعي
كب�ير �أن تخف��ي كلي��اً انخراطها يف العم��ل املنظم
ويف �ص��فوف اجلبهة ال�ش��عبية لتحرير فل�سطني،
الأم��ر الذي مل تعرف عن��ه العائلة �ش��يئاً �إال بعد
ا�ست�ش��هادها ،وتل ّقته من �أفواه ال�صحف وحديث
الأ�ص��دقاء ،قب��ل ذل��ك ،مل يكن هن��اك �أي تغري يف
ت�ص��رفات �شادية �أو �شخ�صيتها� ،سوى �أنها تزداد
�ص�لابة يوم��اً بع��د ي��وم ،ق��ادت تنظيماً م�س��لحاً
للفتي��ات ،و�ش��كلت �أول خلي��ة ن�س��ائية م�س��لحة
وتدرب��ت يف مع�س��كرات الثورة ،ونظم��ت الأفراد

وقام��ت بت�أمني االت�ص��االت وجمع��ت التربعات،
و�أخفت ال�س�لاح واملقاومني وطبعت من�شورات،
ومل يكن لنا �أي علم! تقول �إلهام.
بع��د الهزمية ،كان اجتياح نابل���س ،تروي �إلهام،
�آنذاك ،ر�أينا البيوت وهي ترفع اخلرقة البي�ضاء
عل��ى �أ�س��طحها� ،إيذان��اً بالت�س��ليم للمحت��ل ،لكن
�شادية رف�ضت ما ر�أيناه على البيوت؛ ودعت �إىل
معاقبة الطابور اخلام�س كما و�صفتهم.
ذات م�س��اء ،توجهت �ص��ديقة �ش��ادية ،ع�ص��ام عبد
اله��ادي� ،إليه��ا لتخربه��ا �أن املنا�ض��لني يف اجلب��ال
ترتع�ش مفا�ص��لهم من ال�برد ،وعندما عادت �إليها يف
ال�صباح التايل ،وجدت بيتها مليئاً باملالب�س ال�شتوية
والأغطي��ة ،كانت ق��د جمعتها من زميالته��ا ،يف ذلك
اليوم ،كد�ستها يف حقائب كبرية ونقلتها للمقاومني.
بع��د �إع�لان ح��رب حزي��ران ،اندفع��ت الأختان
�ش��ادية و�إله��ام وغريهما م��ن الفتيات والن�س��اء
�إىل امل�س���ؤولني ،للمطالب��ة بالت��د ّرب ملواجه��ة
الع��دو ،حينها ُوع��دت الفتي��ات بتلق��ي التدريب
يف العائ�ش��ية ،ويف ذل��ك املوع��د ،وجدن �أنف�س��هن
انتظار غري
حما�ص��رات هناك دون مدربني ،ومع
ٍ
بائ�س؛ حل الظ�لام ،و�أُبلغت الفتيات �أنّ املدربني
هربوا من البلد! مل يتمك��ن �أحد من النوم �آنذاك،
تقول �إلهام� ،أ ّما �شادية وبهدوئها املعهود ،فكانت
تردد �أن ما هو �آت �أق�س��ى ،ويجب اال�ستعداد له.
يف ال�ص��باح� ،أبلغت الفتيات من فتحات �ص��غرية
يف اجلدران املدر�س��ة �أن اليه��ود اجتاحوا البلد،
وح ّل��ت الهزمية ،كان ذلك اخلرب مثل ال�ص��اعقة،
وبني �ص��راخ الفتيات وانهيار بع�ض��هن ،نه�ضت
�ش��ادية لرت ّت��ب الأم��ور" ،نخ��رج يف جمموع��ات
م��ن خم���س ،ن�أخذ طري��ق البل��دة القدمية ،حيث
م��ن ال�ص��عب �أن يكون��وا ق��د دخلوه��ا ،من�ش��ي
ق��رب اجل��دران والأقوا�س ،تراق��ب كل جمموعة
�أمامها حت�س��باً ،وال ب ّد من �أن يحمينا �أهل البلدة
القدمي��ة" وعلى �ض��وء ه��ذه التعليمات ،خرجت
الفتي��ات ،يح ّركه��ن احل��ذر ،وت�س��بقهن دق��ات
قلوبهن ،و�شادية يف املقدمة ،ت�ستك�شف الطريق.

�شادية �أبو غزالة.

يف ال�س��اعة الثامن��ة وخم���س وع�ش��رين دقيق��ة
من م�س��اء الثامن والع�ش��رين من ت�ش��رين الثاين
1968؛ ا�ست�شهدت �شادية.
"كن��ا جميعاً ح��ول مائدة الطع��ام ،كانت غرفة
الطع��ام يف �أق�ص��ى الزاوي��ة اجلنوبية ال�ش��رقية
م��ن بيتنا الق��دمي الكب�ير ،ذي الأقوا���س العالية
والقب��ب املرتفعةُ ،ق��رع اجلر�س؛ قفزت �ش��ادية
لتفتح الباب ،ويف حلظ��ة ،انفجر املنزل ،واقتحم
اللهيب كل مكان من البيت ،ر�أينا �أل�س��نة النريان
من كل حدب و�صوب ،تراك�ضنا مذعورين ملعرفة
م��ا الذي ج��رى و�س��ط الظ�لام الدام���س� ،أخذت
الأ�صوات تتعاىل ،ابحثوا عن �شادية .ابحثوا عن
�ش��ادية" .هكذا تروي �إلهام ما ح�ص��ل ،ويف ذهول
اجلمي��ع �أمام احلطام واللهي��ب ،كان والدها يئنّ

حتت �ص��خرة كبرية من جدران املنزل ،و ُي�سمع
يف متتماته ا�سم �شادية يرتدد.
خ�لال ال�س��اعات الت��ي �أعقب��ت الفاجع��ة ،كانت
العائل��ة تظ��نّ �أن االنفج��ار ت�س��ببت ب��ه �أنبوب��ة
الغ��از ،بعد �أن امتلأ البيت باجلي�ش واملخابرات،
ا ّت�ض��ح ك ّل �ش��يء ،كان ال�س��بب قنبلة بحجم 22
كيل��و غرامً��ا من م��ادة �ش��ديدة االنفج��ار معدة
للقيام بعملية ع�سكرية.
بك��ت نابل���س و�أهله��ا ال�ش��هيدة �أب��و غزال��ة بحرارة،
وخرجت املدينة لتوديعها ،وعلى قربها ،كتبت �أبيات
ال�ش��اعر معني ب�سي�س��و التي لطاملا رددتها �شادية "�أنا
�إن �سقطت ،فخذ مكاين يا رفيقي يف الكفاح".
* خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ثالثة �أ�شقاء �أطباء طلبوا العلم يف ال�صني فوجدوه
تالين جودة *
�سليم ( 31عاما) ،وفرا�س ( ،)29وطارق ( ،)28ثالثة �إخوة
فل�س��طينيني ،حتدوا ال�ص��عاب وح�ص��لوا على �شهادة الطب
العام يف ال�ص�ين ،وانطبق عليهم القول امل�أثور "اطلبوا العلم
ولو بال�صني".
الأ�ش��قاء الثالث��ة ول��دوا يف نيوي��ورك بالوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة ،ويحمل��ون جن�س��يتها كم��ا يحمل��ون اجلن�س��ية
الفل�سطينية ويعتزون بها .وبعد �أن �أنهوا درا�ستهم الثانوية،
التحقوا عام  2009باجلامعة الطبية "�شاندونغ" يف ال�صني.
وجامع��ة �ش��اندونغ الطبية م��ن �أكرب اجلامعات يف ال�ص�ين،
وتقع يف مدينة جينان ،ومعرتف بها عامليا .كما �أنها ح�ص��لت
على املركز الثامن بني جميع اجلامعات ال�صينية.
وحتدث ال�ش��اب �س��ليم عن ال�س��بب وراء اختيارهم ال�ص�ين
للدرا�س��ة ،فقال" :ن�ص��حنا �صديق بالدرا�س��ة هناك من خالل
جتربت��ه الذاتية ،بالإ�ض��افة �إىل �أن درا�س��ة الطب يف ال�ص�ين
حتتاج لأربع �س��نوات ،يف حني �أن الدرا�س��ة يف �أمريكا تتطلب
� 8سنوات وتكاليفها �أكرث".
ويف تف�صيل لأربع �سنوات ق�ضوها يف ال�صني ،او�ضح اال�شقاء
ان �أول عام�ين كانا عبارة عن تعلم اللغة ال�ص��ينية والعلوم
التح�ض�يرية� ،أما بالن�سبة لل�س��نتني الثالثة والرابعة ،فكانتا
ذات طابع تطبيقي �أكرث منه نظريا ،تنقلوا خاللها بني ال�صني
والوالي��ات املتحدة� ،إال �أنهم ف�ض��لوا ق�ض��اء فرتة تدربهم يف
نيوي��ورك لأ�س��باب تتعلق باللغة و�س��هولة التوا�ص��ل بينهم
وبني املر�ضى.

ويف نهاية ال�سنوات الأربع ،تقدموا المتحان التخرج النهائي
وح�ص��لوا على �ش��هادة الطب العام بدرجة بكالوريو�س طب
وجراحة عام .2014
وعن��د �س���ؤالنا له��م ع��ن ماهي��ة احلياة يف ال�ص�ين ق��ال طارق:
"يف البداي��ة ،كان من ال�ص��عب علينا الت�أقلم ،ولكن مع وجود
الكثري من العرب� ،س��هل علينا احلياة هناك و�ساعدونا كثريا".
و�أ�ض��اف فرا�س" :ال�ص��ينيون �ش��عب حمرتم وحم��ب ،وكانوا
يدعوننا لق�ضاء الوقت معهم يف كثري من الأحيان".
وخالل احلديث� ،ش��جع الإخوة الثالث الطلبة الفل�س��طينيني
والعرب على الدرا�س��ة يف ال�ص�ين �إذ قال �س��ليم�" :أن�صح �أي
طالب يريد الدرا�س��ة �أن يدر�س يف ال�ص�ين ،والدرا�س��ة هناك
بحاجة �إىل تنظيم للوقت للو�صول للنجاح".
وبالن�س��بة للم�صاريف ال�شخ�صية ،فقد كانوا يح�صلون عليها
من خالل العمل قليال بعد اجلامعة ،كتدري�س ال�صينيني اللغة
العربي��ة واللغة االجنليزية .و�أكد �س��ليم �أن حياة الطالب يف
كل الع��امل نف�س ال�ش��يء ،وال تختلف كثري ًا حي��اة الطالب يف
ال�صني عن حياة الطالب يف فل�سطني �أو �أمريكا.
ي�ش��ار �إىل �أن هن��اك عددا كبريا من الفل�س��طينيني يف ال�ص�ين،
ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل املنح والبعثات التي متنحها ال�صني
والت��ي تتحمل بدورها كافة التكاليف ولكن ب�ش��رط الدرا�س��ة
باللغة ال�صينية.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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والد "ال�سفرية" بيان الع�سيلي ي�شتاق لظ ّلها
فاطمة مشعلة
يف مدين��ة اخلليل الت��ي �أعيت االحتالل ب�ص��مودها ،ويف منطقة
نائية حما�ص��رة مب�س��توطنتي كريات �أربع وخار�ص��ينا �شرق
املدينة هي "واد الغرو�س" ،ويف منزل مبني من احلجر القدمي،
ومكون من �أربع غرف؛ عا�ش��ت ال�ش��هيدة بيان الع�س��يلي (16
عامًا).
ويف املنطقة نف�سها ،تعر�ضت بيان يف  17ت�شرين الأول املا�ضي،
لت�ص��فية ميدانية بزعم طعن جمندة على حاجز احتاليل ،مقام
على بعد مئة مرت تقريباً من املدخل الرئي�سي للمنطقة.
ومل يكتف االحتالل بقتل بيان وح�سب ،بل احتجز جثمانها ملدة
�أ�س��بوعني �إىل جانب جثامني ما يزيد على خم�س��ة ع�ش��ر �شهيد ًا
من حمافظة اخلليل.
حتاور "احلال" يف هذا التقرير عائلة ال�شهيدة بيان ومعلماتها
وزميالتها ،لريوي كل واحد ذكرياته معها.
�أمين الع�س��يلي هو والد بيان الذي "ي�ش��تاق لظلها" كما يقول،
و�أمه��ا غدير ،التي فطر رحيل بينا قلبها ،وهي �ش��قيقة ل�س��بعة
�إخ��وة ه��م :با�س��ل ،و�إ�س�لام ،و�آالء ،ون��ور ،وحمم��د ،وعب��د
الرحمن ،وجمد.
كانت بيان طالبة يف ال�ص��ف احلادي ع�ش��ر– �أدبي "�شعبة ج"،
يف مدر�س��ة حمم��د عل��ي املحت�س��ب الثانوي��ة للبن��ات يف مدينة
اخلليل.

الطموحة واملتفوقة

يقول والد بيان �إنها كانت تطمح لدرا�س��ة "هند�س��ة اجلينات"،
لكنه��ا حولت درا�س��تها �إىل الفرع الأدبي لأنه��ا �أرادت �أن تدر�س
العل��وم ال�سيا�س��ية ،الف ًت��ا �إىل �أن بي��ان كان��ت نهم��ة الق��راءة،
وا�س��عة الثقاف��ة ،رغم �ص��غر �س��نها  ،فف��ي ليلة واح��دة �أنهت
قراءة جملد حول احلرب العاملية الثانية.
يف حني تذكر �شقيقتها �آالء �أنها مل تكن لترتك تف�صي ًال حول خرب
�أو حادثة �إال وحفظته ،وك�أنه در�س يف كتابها!
وحول طموح بيان التي حتبها زميالتها ومعلماتها رغم حداثة
التحاقها باملدر�س��ة منذ �ش��هرين ،تقول زميلتها باملقعد ال�صفي

ي�س��رى القوا�س��مي �إن بيان كانت تطمح ملن�ص��ب وزيرة �سعيًا
منه��ا "للتغي�ير يف البل��د" .يف ح�ين تذك��ر �ص��ديقتها وزميلتها
بال�ص��ف نهي��ل العويوي� ،أنه��ا كانت على ال��دوام حتمل بيدها
كتابًا ،وت�ستثمر اال�سرتاحة بني احل�ص�ص لتح�ضري درو�سها.
وفيم��ا يتعلق ب�أدائها الدرا�س��ي ،تقول مديرة املدر�س��ة مريفت
ح�س��ونة �إن بيان كان��ت طالبة متميزة وجمته��دة ،و�أنها كانت
فاعل��ة يف الن�ش��اطات الالمنهجي��ة .ويف �آخر يوم لها باملدر�س��ة
ال��ذي �ص��ادف الرابع ع�ش��ر م��ن ت�ش��رين الأول� ،أ�ص��رت على
امل�ش��اركة بالإذاعة ال�صباحية ،رغم �أنه لي�س اليوم املخ�ص�ص
ل�ص��فها ،حيث قر�أت ق�صيدة رثاء لل�ش��هيد مهند احللبي ،الذي
التحقت به بعد ثالثة �أيام.

ح�صتها املف�ضلة التاريخ

ت�ؤك��د عائلة ال�ش��هيدة بي��ان وزميالته��ا ولعها ال�ش��ديد مبادة
التاري��خ .وح��ول ذلك ،تقول معلمة التاريخ �سو�س��ن �ش��طريط
التي مل تق َو للوهلة الأوىل على دخول ال�ص��ف بعد رحيل بيان:
"�إن بيان متتعت ب�شخ�ص��ية خمتلفة عن بنات جيلها ،وكانت
حتاور وتناق�ش ب�أ�س��لوب يفوق عمرها الفعلي ،ما كان ي�ض��في
جما ًال على جو احل�صة الدرا�سي".

فراق م�ضاعف

مل يك��ن ال��كالم يخ��رج ب�س��هولة م��ن ثغر �ش��ذى �أب��و رجب،
ح�ين ب��د�أت احلدي��ث ع��ن بي��ان ،حي��ث جمعتها بها �ص��فات
ثالث ل�ص��يقة؛ فهي �ص��ديقتها املقربة وابنة خالتها وزميلتها
باملدر�سة.
ّ
تق��ول �ش��ذى" :كانت بي��ان مقربة جدًّا من��ي وت�س��ر �إيل الكثري
من الأمور ،وقبل ا�ست�ش��هادها بيومني بدت ت�ص��رفاتها عادية.
�ض��حكنا كثري ًا و�سهرنا حتى ما بعد منت�صف الليل .وال �أ�صدق
حتى اللحظة �أنها ذهبت بال عودة".
وت�ض��يف �أن �ص��ديقتها ال�ش��هيدة كان��ت حمبوب��ة ،وقريبة �إىل
القلب ،وب�شو�شة ،عالوة على ثقافتها وتفوقها يف املدر�سة.

�صف ال�شهيدة "بيان الع�سيلي"

�شخ�صية قيادية

ت�ؤكد مربية �ص��ف ال�ش��هيدة بيان� ،إ�س��راء ع�ص��افرة� ،أن بيان
امتلكت �ص��فات ال�ش��خ�ص امل�ؤث��ر والقائد .تق��ول" :بيان كانت
حمبوبة ب�ين زميالتها ،واذا توجهت لإحداهن بال�س���ؤال حول
ع��دم امل�ش��اركة برتتيب ال�ص��ف وتنظيفهُ ،تقاب��ل بالرتحاب ال
باملناكفة املتوقعة يف موقف كهذا".
ويف ذات املو�ض��وع ،تورد �إحدى زميالت بيان يف املدر�س��ة �أنها
ت�أثرت بها �إىل حد كبري ،لدرجة �أنها كانت تف�ض��ل �أن تكون بيان
ال�شخ�ص الأول الذي تقابله بالتحية ال�صباحية كل يوم.

ذكريات يف البيت

تذكر وال��دة بيان بحزن� ،أن ابنتها متتعت بال�ص�بر� ،إىل جانب
ات�ص��افها باحلن��و عل��ى �أ�ش��قائها .وت�ض��يف :كانت بي��ان تبد�أ
يومها بال�ص�لاة ،ثم تع��د لوالدها قهوة ال�ص��باح ،قبل الذهاب
�إىل املدر�سة.

يق��ول والد بيان �إن ابنته كانت يف مو�س��م التني تقطف له يوميًّا
حب��ات من �ش��جرة التني املزروع��ة عند مدخ��ل منزلهم.
ث�لاث
ٍ
ومهما قطفت من الثمار ،ف�إنها تخ�ص���ص له وحده ثال ًثا ،بيد �أن
الأب ال��ذي اكتفى بثمار التني ،مل ت�ش��بع عين��اه بعد من ر�ؤية
عرو�س��ا
ابنت��ه تك�بر �أم��ام ناظريه لتذه��ب للجامع��ة ،ويزفها
ً
بالثوب الأبي�ض.

ال�سفرية

يذك��ر والد بيان �أن ابنته كانت مبثابة املندوبة �أو "ال�س��فرية"
ع��ن اخواته��ا؛ ف�إذا ما كان��ت �إحداهن تريد طلبا "�ص��عباً" من
والدها ،كانت املهمة توكل �إليها.
يف ح�ين يقول �ش��قيقها الأكرب با�س��ل �إن رحيل بي��ان ترك فراغاً
كب�ير ًا يف حياته ،فيما ال يتوانى جمد "� 3أعوام" ،وهو �أ�ص��غر
�أفراد العائلة �س��ناً ،عن التعريف بنف�س��ه ب�أنه "�أخو ال�ش��هيدة
بيان الع�سيلي" ،وال يتوقف عن ال�س�ؤال" :وين راحت بيان"!

"عمرة لكل �شهيد" ..فكرة جت�سد مقولة "�أحياء خمل�صون و�شهداء ال ميوتون"
حلوة خصيب *
لأن ال�ش��هداء لي�س��وا �أرقامًا� ،س��عى الفل�س��طيني دومً��ا لتخليد
ذكرى ال�ش��هيد لتبقى حا�ضرة يف القلوب ،ويف هذا التقرير جند
ال�ش��اب م�ص��طفى �أبو زر �أطل��ق حملة "عمرة لكل �ش��هيد" منذ
اليوم الأول للعدوان الإ�سرائيلي الأخري على غزة.
يق��ول �أب��و زر :كن��ت يف جن��ازة �ش��هيد ،ف�أخ�برين �ص��ديقه �أنه
كان يتمن��ى ت�أدي��ة العمرة ،هنا جال يف خاط��ري �أن �أطرح هذه
الفك��رة عرب موقع التوا�ص��ل االجتماعي "توي�تر" ،فلبت فتاة
فل�س��طينية تعي�ش يف ال�س��عودية الطلب ،الأمر الذي دفعني �إىل
ن�شر احلملة عرب ها�شتاج #عمرة_لكل_�شهيد.
واجهت احلملة يف البداية العديد من ال�ص��عوبات وذلك ب�سبب
عدم تلقيها �ص��دى منا�سبًا من النا�س ،وب�سبب الق�صف العنيف
واملتوا�ص��ل عل��ى مدن وخميم��ات قطاع غ��زة� ،إال �أن �إ�ص��رار
�أب��و ال��رز على امل�ض��ي قدمً��ا يف ه��ذه احلملة ا�س��تطاع التغلب
على املعيقات ،وا�س��تمر بن�ش��ر احلملة على تويرت ،ومع مرور
الوقت ،ا�ستطاعت احلملة حتقيق النجاح ،ب�سبب تربع العديد
من املعتمرين من خارج فل�سطني بت�أدية العمرة عن ال�شهداء.
يتحدث م�صطفى عن �آلية احلملة فيقول" :نطلب ت�أدية العمرة
عن طريق ن�ش��ر �أ�سماء ال�شهداء وطلب ت�صوير ا�سم ال�شهيد يف
احل��رم املكي ،ثم نن�ش��ر ال�ص��ورة وذلك لت�ش��جيع النا�س على
ت�أدية العمرة ل�ش��هداء �آخرين ،ثم ن�ض��ع ال�ص��ورة يف "برواز"
ونقوم ب�إي�ص��الها �إىل عائالت ال�ش��هداء ،وي�ض��يف ب���أن احلملة
ال تتلق��ى �أي دع��م م��ن �أي جهة ،لع��دم حاجته��ا �إىل املال ،فهي
تطوعية بحتة.
انت�ش��رت الفكرة يف �أرجاء العامل ،و�أ�ص��بح العدي��د من النا�س من
خمتلف اجلن�سيات العاملية يطلبون �أ�سماء ال�شهداء لت�أدية العمرة
عنهم ،ومل تقت�ص��ر على ال�س��عوديني فقط ،ويعود هذا الأمر بنظر
م�ص��طفى �إىل رغبة العديد من النا�س يف تقدمي �ش��يء له�ؤالء الذين
قدموا �أرواحهم لأجل الوطن ،وعلى نف�س امل�سار متت �أي�ضا ت�أدية

ع�شرات احلجاج هذا العام عن العديد من ال�شهداء.
تعت�بر �أ�ص��الة نا�ص��ر� ،أول م��ن قام بتلبي��ة ن��داء احلملة بعد
توا�ص��لها مع من�سق احلملة ،فتقول �أ�ص��الة "�شعور ال�شخ�ص
ال��ذي يعي���ش خارج وطنه وي��رى حجم املعان��اة والقتل الذي
يتعر���ض له ال�ش��عب �ص��غارا وكبارا ،وعدم الق��درة على فعل
وتقدمي �شيء ،دفعني من اللحظة الأوىل التي ر�أيت فيها احلملة
�إىل املب��ادرة والقيام بت�أدية العمرة عن �أحد ال�ش��هداء يف �ش��هر
رم�ض��ان املا�ض��ي" ،وت�ضيف �أ�ص��الة "كان �ش��عورا ال يو�صف
وكان��ت العم��رة الأ�س��هل ،رغم االزدح��ام ال�ش��ديد للمعتمرين
ب�س��بب �شهر رم�ض��ان املبارك ،عملت �أ�ص��الة على ن�شر الفكرة
واحلملة منذ �أن و�صلت �إليها ،ومل تدعها تتوقف عندها.
ال�شاب �أحمد الع�سيلي ،يواظب دائما على �أداء العمرة مع عائلته
لكاف��ة �أج��داده ،وذلك لإبق��اء ذكراهم حي��ة بينه��م� ،إال انه وبعد
عملية حرق الطفل حممد �أبو خ�ضري �سارع ابنه الأ�صغر جهاد �إىل
ت�أدية العمر عن �أبو خ�ضري ،وقام بت�صويره ون�شره على ها�شتاج
#عمرة_لكل_�شهيد ،وعر�ض الأمر على بع�ض م�شايخ ال�سعودية
بحكم عالقاته معهم يف املدينة ،وبدورهم رحبوا بالفكرة كثريا.
يق��ول الع�س��يلي -ال��ذي يعد اكرث من ق��ام بت�أدي��ة العمرة عن
ال�ش��هداء" -بد�أت بالتن�س��يق مع �أبو زر لأخذ �أ�س��ماء ال�شهداء
حت��ى يف�س��ح املجال لأك�بر عدد م��ن ال�ش��هداء ،ومت عمل 207
عمرة يف �ش��هر رم�ضان املن�صرم �س��واء ل�شهداء غزة �أو اخلليل
وغريها من مدن الوطن.
ي�ؤكد الع�س��يلي �أن ذلك اقل ما ميكن تقدميه ملن �ض��حوا بدمائهم
لأجل كرامة ال�شعب ،و�إدخال نوع من الفرح على �أهايل ال�شهداء.
ومل تق��ف احلمل��ة عند حدود �ش��هداء غ��زة �أثن��اء احلرب ،بل
ا�ستمرت احلملة �إىل ما بعد ذلك ،وعادت من جديد بفاعلية �أكرب
م��ن بدء انتفا�ض��ة القد�س ،فب��د�أ املعمرون بت�أدي��ة العمرة عن
�شهداء القد�س وال�ضفة والداخل املحتل.

عمرة عن ال�شهيد مهند احللبي.

فيم��ا ع�بر �أه��ايل ال�ش��هداء يف الوط��ن ع��ن فرحته��م وامتنانهم
و�ش��كرهم للحملة واملعمري��ن ،فقد عرب �أخو ال�ش��هيد ناجي �أبو
�أمون��ة من قط��اع غزة عن ف��رح العائلة ال�ش��ديد بعد �س��ماعهم
اخلرب ،وذلك بعد موجة احلزن ال�شديد الذي �صاحب ال�شهيد.
و�أك��د حممد �أبو �أمونة �أن الإن�س��ان اجتماع��ي بطبعه ،وعندما
يعلم �أن هناك من ي�ش��اركه احلزن والفرح فانه ي�ش��عر ب�سعادة
فائقة ،ووجه �أبو �أمونة ر�س��الة �ش��كر وتقدي��ر وامتنان ملن قام
بهذا العمل العظيم وفقاً لو�صفه.

فيما عربت والدة ال�شهيد مهند احللبي عن فرحتها بهذا اخلرب،
وقال��ت �إن م�ش��اركة النا�س حلزنه��ا يدل على �أن م��ا فعله مهند
هو �ش��يء م�ش��رف وهو لكامل الوطن ولي�س فق��ط لعائلته ،وان
ت�أدي��ة العمرة عن مهند هو �ش��يء مفرح جد ًا ،خا�ص��ة �أن ابنها
ال�شهيد مهند كان يتمنى ت�أدية العمرة ،ووجهت الوالدة ر�سالة
لهم ب�أنهم فخر لل�شعب.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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م�ستوطنون وكالب وجنود مينعون التعليم يف تقوع
مهند الشاعر *
يتعر���ض طلب��ة املدار���س يف بل��دة تق��وع جن��وب �ش��رق بي��ت
حلم� ،إىل اعتداءات وتنكيل �ش��به يومي تنف��ذه قوات االحتالل
اال�سرائيلي وامل�ستوطنون ،وذلك لطبيعة وقوعها على الطريق
اال�س��تيطاين ال��ذي يرب��ط م�س��توطنات تق��وع مبجم��ع غو���ش
عت�صيون جنوب بيت حلم.
كم��ا حتا�ص��ر امل�س��توطنات الت��ي نهب��ت �آالف الدومن��ات من
االرا�ض��ي البلدة من  3جهات تقريبا ،ومتنع االمتداد ال�س��كاين
للبل��دة التي باتت تعاين تكد�س��ا يف املباين ب�س��بب قلة امل�س��احة
امل�سموح البناء فيها.
واكد مدير مدر�س��ة ذكور تقوع الثانوية ماجد ال�شاعر ان طلبة
املدار�س يتعر�ضون لالنتهاكات والتنكيل اليومي من قبل قوات
االحتالل ،باال�ض��افة اىل اقتحام �س��احات املدر�س��ة و�ص��فوفها
واالعت��داء عل��ى املعلم�ين وتهديدهم باغالق املدر�س��ة يف حال
ا�ستمرت املواجهات مبحيطها.
و�أف��اد ال�ش��اعر ان��ه ج��رى اعتقال اك�ثر م��ن  15طالبا منذ
بداية الهبة االخرية ال يزال  4منهم داخل �سجون االحتالل
ومت ا�ص��دار اح��كام بحقهم تتجاوز � 14ش��هرا ،باال�ض��افة
اىل حرم��ان الطلبة اال�س��رى م��ن التقدم المتح��ان الثانوية
العامة.
وا�ض��اف ان الع�ش��رات من طلبة املدر�سة تعر�ض��وا ال�صابات
بالر�ص��ا�ص احل��ي واملطاط��ي واالختن��اق خ�لال توجههم اىل
مدر�س��تهم يف �ساعات ال�ص��باح ب�س��بب تواجد جي�ش االحتالل
اال�س��تفزازي على مداخل املدر�سة وحماولتهم ا�ستفزاز الطلبة
ب�ش��كل م�س��تمر ،كما ا�ص��يب عدد من املعلمني بحاالت اختناق
جراء كثافة الغاز الذي يطلق داخل املدر�سة.
وتاب��ع ان االعتداءات مل تتوق��ف على قوات االحتالل ،فقد قام
م�س��توطنون يف كثري من االحيان بده�س عدد من الطلبة ب�شكل
متعمد خالل �سريهم على ال�شارع الرئي�سي.
وق��ال ان مدر�س��ة تق��وع الثانوي��ة قدم��ت خ�لال ال�س��نوات
املا�ض��ية � 4شهداء من ابنائها الطلبة �سقطوا بر�صا�ص قوات
االحتالل.

ا�ستهداف املدر�سة

وق��ال ال�ش��اعر "ان اعتداءات قوات االحت�لال متتد من اقتحام
املدر�سة اىل منع الطلبة من الو�صول اليها عرب ن�صب احلواجز
الطيارة ،واطالق القنابل امل�س��يلة للدموع ،ما ي�ضطرنا يف كثري
م��ن االحيان اىل تعطيل الدوام املدر�س��ي واخالء املدر�س��ة من
الطلبة واملعلمني حفاظا على حياتهم".
وا�ضاف ال�ش��اعر :يف العام الدرا�سي املا�ضي  2014مت اقتحام
املدر�س��ة وتفجري االبواب الرئي�س��ية علما ب�أن املدر�س��ة كانت
خالية من الطالب .كما اعتلى جنود االحتالل ا�س��طح املدر�س��ة
وتك�سري الزجاج وتخريب االثاث.
وق��ال مدير املدر�س��ة انه��ا من اكرب مدار���س حمافظة بيت حلم
وتوجد فيها � 20ش��عبة �ص��فية من ال�ص��ف ال�س��ابع اال�سا�س��ي
حت��ى الثاين ع�ش��ر بفرعي��ه العلمي واالدبي وه��ي بذلك حتوي
اكرث من  600طالب باال�ضافة اىل  36معلما واداريا.

كالب بولي�سية تنه�ش ج�سد طالب

م��ن جهته� ،أف��اد حامت �ص��باح رئي���س بلدية تق��وع ان الطالب
عا�ص��ف العم��ور تعر�ض لنه���ش ال��كالب البولي�س��ية يف رقبته
ويديه وقدمي��ه ،و�أنه مل يتلق العالج ،وذلك خالل احتجازه يف
مع�سكر ع�صيون جنوب بيت حلم.
وذك��ر �أن العم��ور تعر���ض لل�ض��رب ال�ش��ديد خ�لال اعتقال��ه
واحتجازه يف مركز ع�ص��يون االحتاليل و�أن اجلنود يتفننون يف
االعت��داء عليه وعلى املعتقلني الذي��ن كان معظمهم من الفتيان
ال�صغار.
وقال �ص��باح ان بل��دة تقوع تقع يف اجلنوب ال�ش��رقي ملحافظة
بيت حلم وان م�ساحتها ح�س��ب املخطط الهيكلي احلايل 6000
دومن بالرغم من ان م�س��احة ارا�ض��يها اكرث م��ن  80الف دومن
لك��ن ق��وات االحتالل وامل�س��توطنني بحك��م ما ت�س��مى املحمية
الطبيعية ومناطق  Cقاموا باال�ستيالء عليها.
واو�ض��ح ان��ه بحكم وق��وع البل��دة عل��ى خط��وط التما�س مع
امل�س��توطنني ووج��ود ال�ش��ارع الرئي�س��ي و�س��ط البل��دة ،فان

مدر�سة ذكور تقوع حتت �إرهاب االحتالل والكالب.

مواجه��ات �ش��به يومي��ة تق��ع هن��اك باال�ض��افة اىل اعت��داءات
امل�ستوطنني بحق املزارعني وي�ضيق عليهم.
وذك��ر �ص��باح ان بلدة تقوع توجد فيه��ا  8مدار�س منها  4على
خطوط التما�س وبالتايل هذا ي�س��بب للبلدية واال�سرة التعلمية
م�شكلة كبرية ،يف ظل تواجد مكثف لقوات االحتالل على مداخل
املدار���س ويف حميطها .وقال" :ان وجود اجلندي اال�س��رائيلي
كل �ص��باح ام��ام الطلب��ة ي�ش��كل عائق��ا نف�س��يا لديه��م ،كما يتم
االعت��داء املبا�ش��ر عل��ى الطلبة من خ�لال توقيفهم وتفتي�ش��هم
والعمل على ا�ستفزازهم واطالق الر�صا�ص عليهم".
واك��د ال�ص��باح ان الدور الرئي�س��ي واالكرب يقع عل��ى االدارة
التعليمي��ة ومديري��ة الرتبية والتعلي��م ويف املحافظة من خالل
متابعة قدوم الطلبة ومغادرتهم املدر�سة ب�شكل يومي و�سل�س.
و�أو�ض��ح ان البلدية ا�س��تعانت ببع�ض الطواق��م االجنبية من

خالل جمل�س الكنائ�س املوجود يف فل�س��طني حلماية الطلبة من
اعتداءات قوات االحتالل اال�سرائيلي وم�ستوطنيه.

طالب يروي املعاناة

ويف مقابل��ة م��ع الطال��ب حمم��د �س��ليمان ابن ال�ص��ف التا�س��ع
اال�سا�س��ي ق��ال ان��ه يت��م توقيفن��ا م��ن قب��ل جن��ود االحت�لال
اال�س��رائيلي وتفتي���ش احلقائ��ب املدر�س��ية ب�ش��كل يوم��ي
واعتي��ادي االمر ال��ذي ادى اىل خلق حالة م��ن الهلع واخلوف
يف �ص��فوف الطلبة عند املرور عرب ال�شارع الرئي�سي" .وا�ضاف
"ان الطلبة بد�أوا ي�سلكون طرقا ترابية والتفافية لتجنب تنكيل
اجلنود بهم وتفت�شيهم املذل".
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

واجبي �أن �أتعلم ..ال �أن �أدر�س

بدءا باملرحلة االبتدائية)
(ر�ؤية حول التعلم والتعليم ً
منير فاشه
هناك فرق �شا�سع وجوهري بني "واجبي �أن
�أتعلم" و"واجبي �أن �أدر�س" .الواجب الأول
عل��ي �شخ�ص�� ًّيا .ينبع من
ي�ض��ع امل�س���ؤولية ّ
دافع ذاتي يرتبط ب�سياقي وبقائي وعافيتي،
ال من �س��لطة خارجية؛ بينم��ا الواجب الثاين
يرتب��ط مب�ؤ�س�س��ات وموظف�ين ر�س��ميني
مرخ�ص�ين� ،أي ي�ص��در م��ن �س��لطة خارجية
ويرتبط بال�س��وق وعامل اال�ستهالك ،ويعني
�أن مرجعيتي تكمن خارجي.
كذلك" ،واجبي �أن �أتعلم" يختلف عن "احلق
يف التعليم" .احلق يف التعليم م�ص ّمم لإلهائنا
عن واجبن��ا للتعل��م� ،إذ يركّز عل��ى القف�ص،
عل��ى املظه��ر ال اجلوهر ،وعل��ى مطالبة بدل
الرتكيز على ما ميكن �أن نفعله ب�أنف�س��نا وهو
الأه��م .نحت��اج ب�إحل��اح �أن من ّيز ب�ين التعلم
والتدري�س ،ف�أ�س��و�أ �أنواع التعل��م ،يف ر�أيي،
هو الذي ينتج عن تدري�س عرب مناهج مقررة
وموظفني مرخ�ص�ين .ما نحت��اج له يف العامل
املعا�ص��ر �أكرث من �أي �ش��يء �آخ��ر هو حرية
التعلم على ال�ص��عيد ال�شخ�ص��ي واجلمعي،
م��ا يتط ّل��ب تنوع��ا يف كل نواح��ي التعل��م،
خا�صة بالن�سبة للو�سيط وم�صدر قيمة املرء

(ع��ادة� ،أق�ترح املج��اورة كو�س��يط للتعلم،
و"قيمة كل امرئ ما يح�س��نه" كم�ص��در قيمة
الإن�س��ان– واللذي��ن ميك��ن �أن منار�س��هما
حي��ث ا�س��تطعنا �إذ ال يحتاج��ان �إىل �إذن وال
متوي��ل) .يتطلب واج��ب التعلم ال�ص��دق يف
الفك��ر والقول والعمل والتعام��ل .يف املقابل،
واجب الدرا�س��ة ي�ش��مل (يف �أغلب الأحيان)
ع��دم ال�ص��دق ،ف�إر�ض��اء املدر�س ال ال�ص��دق
هو القيمة الأ�سا�س��ية .واج��ب التعلم يعك�س
م�س���ؤولية تنطل��ق م��ن انتباهٍ �ش��ديد للواقع
الذي نعي�ش��ه ،ومن �إدراكن��ا ملوقعنا ودورنا
في��ه ،وحتديد القي��م والقناعات الت��ي نلتزم
بع��دم خمالفته��ا يف �أفعالن��ا ،ما يعن��ي حكما
وتثقي��ف لل��ذات وتهذي��ب النف���س والتعامل
بحي��ث تتواف��ق جميعا م��ع عافية الإن�س��ان
واملجتم��ع والطبيع��ة .لك��ن ه��ذا ال يعني �أن
نعم��ل وف��ق الفردية ب��ل �أن نتب��ع املجاورة
كو�سيط (والتي ت�شكل م�صدر �أمل وعافية)،
أ���س و�إحباط،
فبدونها جند �أنف�س��نا بحالة ي� ٍ
�إذ يت��م قيا�س��نا با�س��تمرار يف "واجبن��ا �أن
ندر���س" .كذل��ك ،واجب��ي �أن �أتعل��م ي�ش��مل
معرفة م�ص��در وحمتويات م��ا يدخل معدتي

وعقلي (وهذه م�س���ؤوليتي) كما ي�شمل حماية
الطبيع��ة مم��ا يخربه��ا �أو يلوثه��ا ،وحماي��ة
الإن�س��ان واملجتمع مما ميزقهما ،وحماية كل
ح��ي ،ما ميك��ن �أن ي�س��لب قدرته على
م��ا هو ّ
تولي��د ذاته .واج��ب التعلم يعن��ي �أال �أطالب
�أو �أنتظ��ر �أو �أتوق��ع من �أح��د �أن يحميني من
التخري��ب والوه��م واخلراف��ات احلديث��ة بل
�أن �أقوم بذلك �ض��من املجموع��ات التي �أعي�ش
معه��ا .واجب التعلم ال يعني �أننا ال نحتاج يف
بع�ض الأحيان �أن ندر�س ،لكن من ال�ضروري
�أن يرتب��ط ذلك مع واج��ب التعلم الذي ميثل
التح��دي الأكرب والأعم��ق والأكرث �إحلاحا يف
الع�صر احلا�ضر.
"واجب��ي �أن �أدر���س" تعن��ي الب��دء بكلمات
مهنية وت�ص��نيفات �أكادميية ،ولي�س بالواقع
الطبيع��ي -املجتمع��ي؛ كم��ا تعن��ي عبودية
فكري��ة -معرفية �أخط��ر ما فيه��ا �أنها جتعلنا
نفتخ��ر به��ا (دون �أن نع��ي ذل��ك)َ .د َر ْ�س��تُ
علي دون
الريا�ض��يات حي��ث اتبعت ما �أُ ْمل َ
ِ��ي ّ
�س���ؤال ودون معرف��ة ملاذا ،ثم َد َّر ْ�س��تها حيث
علي دون �س�ؤال ودون معرفة
اتبعت ما �أُ ْمل َِي ّ
مل��اذا .اتّب��اع تعليم��ات دون فه��م ه��و �ص��فة
العبودي��ة .من هن��ا ،احل��ق يف التعليم يعني
يف �أغل��ب احل��االت االفتخ��ار بالعبودية .من

اجلدير بالذكر �أن عبودية العقل هذه ُ�ص�� ِّم َمت
�ض��من القبيل��ة الأوروبي��ة لل�س��يطرة عل��ى
العق��ول ب��دءا ب�ش��عوب �أوروبا ثم انت�ش��رت
ح��ول الع��امل .عبودي��ة العق��ل ه��ي �أ�س��ا�س
العبودي��ات الأخ��رى .كي��ف ميكنن��ا تف�س�ير
االفتخ��ار بعبودي��ة العقل؟ عرب �ص��فات مثل
"ذكي" (�إذا اتبعنا ما ميلى علينا دون َف ْهم)
وع�بر مكا�س��ب �ش��كلية ك�ش��هادات وترقيات
ت ُْغ�� َدق علين��ا �إذا فعلن��ا ذل��ك� ،إذ يعمين��ا عن
ر�ؤي��ة ما يج��ري يف الواق��ع .من هنا ،ي�ش��كل
ال�س��عي لتحوي��ل جزء م��ن واجب الدرا�س��ة
�إىل ممار�س��ة قدرتن��ا البيولوجي��ة يف التعل��م
منطل ًق��ا مه ًّم��ا لتولي��ف ر�ؤي��ة ح��ول التعلي��م
�أق��رب �إىل العي���ش بحكم��ة وعافي��ة .مل يع��د
الو�ض��ع يتحمل �أن نكون ن�س��خة ع��ن القبيلة
الأوروبي��ة� .آن الأوان �أن نن��زع �أنف�س��نا م��ن
"االحتذاء بحذاء الغري" (الحظه ال�سكاكيني
قبل � 120سنة كجوهر التعليم الذي �أح�ضرته
اجلاليات الغربية) ،و�أن من�شي حفاة �إذا لزم
الأمر لنلم�س الأر�ض من جديد.
فيم��ا يل��ي ر�ؤي��ة تتواف��ق م��ع واجب��ي �أن
�أتعلم (ولي���س مع �أن �أدر�س) ب��د ًءا باملرحلة
االبتدائية بحيث حتررنا من عبودية العقل؛
ن��واح حياتي��ة (بد ًال من
ر�ؤي��ا تتمحور حول
ٍ

امل��واد املنهجي��ة ال�س��ائدة) ،كالزراع��ة وما
يدخل اجل�س��م من م�أكوالت� .سن�ض��طر (�آج ًال
�أم عاج ً
�لا) للع��ودة �إىل الأر�ض ك�أهم مك ِّون يف
حياتن��ا (بع��د �أن تنه��ار مملكة الأوه��ام التي
يبنيه��ا التعليم الر�س��مي والبنوك)؛ وكاللغة
احل ّي��ة التي نكت�س��بها م��ن الأه��ل واجلريان
وت�ش��مل الأدب واحلكاي��ات والفن��ون؛
وكالذاك��رة اجلمعي��ة لأهميته��ا يف ج��دل
ن�س��يج جمتمعي (ك�أ�س��ا�س مل��ادة التاريخ)؛
وكالتج��وال م�ش��يا عل��ى الأق��دام للتع��رف
عل��ى املكان ال��ذي نعي�ش فيه (ك�أ�س��ا�س ملادة
اجلغرافي��ا)؛ وامل���أوى ك�ض��رورة حياتي��ة؛
والقم��ر الذي يربط عالقتن��ا بالكون واجلمال
وال�ش��عر والتق��ومي؛ والقد���س كاملدين��ة
الوحي��دة التي يطمح �أكرث من ن�ص��ف الب�ش��ر
زيارته��ا .وف��ق ه��ذه الر�ؤي��ة ال معن��ى لكتب
ن�ض��جا
مق��ررة (بل ال�س��تعادة كت��ب تعك�س
ً
يف اخل�برة والت�أم��ل) ،وال معن��ى للتناف���س
والتقيي��م على خ��ط عمودي ب��ل العي�ش وفق
"قيمة كل امرئ ما يح�سنه" ووفق املجاورة
كو�س��يط للتعل��م والعم��ل املجتمع��ي� .أم��ا
ال�س��بب الرئي�سي لعدم تبني مثل هذه الر�ؤية
يف التعليم الر�س��مي فيع��ود �إىل �أن هدفه (غري
املعلن) هو ال�سيطرة على العقول.
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معرب رفح ..مبادرات عاجزة عن فتح �أبوابه
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نادر الصفدي
بع��د �إ�ص��رار حرك��ة "حما���س" على ع��دم التنازل ع��ن معابر
قط��اع غ��زة ،وت�س��ليمها ر�س��ميًّا حلكوم��ة التواف��ق الوطني،
التي يرت�أ�س��ها الدكت��ور رامي احلمد اهلل ،ب��د�أ الرئي�س حممود
عبا�س حتر ًكا عرب جلنة فل�س��طينية خمت�صة للبحث عن بدائل
"م�ؤقتة" ت�ساعد يف فتح املعرب ،وتخفيف وط�أة وازمات �آالف
العالقني على جانبي املعرب احلدودي.
حتركات الرئي�س عبا�س ،بد�أت بت�شكيل جلنة خمت�صة ،تكونت
م��ن :ع��زام االحمد ،ع�ض��و اللجن��ة املركزية حلرك��ة "فتح"،
والل��واء ماجد ف��رج ،والقيادي �ص��خر ب�سي�س��و ،بالتوجه �إىل
الأرا�ض��ي امل�صرية ،والتباحث معهم يف و�ضع حلول "م�ؤقتة"
ت�ساهم بفتح املعرب املغلق طوال �أيام العام.

مبادرة م�ؤقتة

ع��زام الأحم��د ،رئي���س اللجنة ،ك�ش��ف ع��ن وجود ات�ص��االت
وحت��ركات م��ع اجلان��ب امل�ص��ري ،للتو�ص��ل ل�ص��يغة تفاهم،
ت�س��اعد يف �إع��ادة فت��ح معرب رف��ح ال�بري ،وحل �أزم��ة �آالف
العالقني.
وقال الأحمد لـ"احل��ال"" :الرئي�س عبا�س ،واللجنة املتوجهة
للقاه��رة ،بذال جهودًا كبرية مع الأ�ش��قاء يف م�ص��ر ،للتو�ص��ل
التف��اق "م�ؤقت" حول مب��ادرة جديدة ،ت�س��اعد يف �إعادة فتح
معرب رفح ،وال�سماح لفئات معينة من املواطنني والعالقني يف
قطاع غزة ،بال�سفر عرب املعرب الربي".
و�أو�ض��ح الأحم��د �أن "جهوده��م ت�ص��ب به��ذا اجلانب ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي ،يف ظل تعنت حركة "حما�س" ورف�ضها كل املبادرات
والتحركات التي جرت خالل الفرتة االخرية ،لب�س��ط �سيطرة
احلكومة على قطاع غزة ،وتويل �إدارة معابره احلدودية".
ولف��ت �إىل �أن اجلان��ب امل�ص��ري �أبلغه��م ر�س��ميًّا� ،أن القاه��رة

ترف���ض وب�ش��كل قاط��ع ت�س��لم حرك��ة "حما���س" مع�بر رفح،
و�أن ال�ش��رط الأ�سا�س��ي لإعادة فتح املعرب ،هو عودة ال�سلطة
�إىل احلك��م يف قط��اع غ��زة من جدي��د" ،م�ش�ير ًا �إىل �أن "املوقف
امل�صري بهذا اجلانب وا�ضح متامًا".
وطالب الأحمد ،حركة "حما�س" بالعمل ب�شكل فوري ،لل�سماح
للحكوم��ة مبمار�س��ة مهامه��ا يف قطاع غ��زة ،وتويل م�س���ؤولية
املعاب��ر ،حل��ل �أزم��ة �أك�ثر م��ن � 50أل��ف فل�س��طيني عالقني يف
القط��اع ،الفت��اً �إىل �أن ت�ش��دد حما���س مبواقفه��ا ه��و العقب��ة
الأ�سا�سية �أمام فتح معرب رفح.
وح�س��ب م�صادر خا�ص��ة ل�ص��حيفة "احلال" ،فتن�ص املبادرة
اجلديدة التي قدمت للجانب امل�ص��ري ،على فتح املعرب الربي
بداي��ة م��ن الع��ام املقب��ل ،ب�ص��ورة منتظم��ة مرة كل �أ�س��بوع
"ب�ش��كل مبدئي" ،على �أن حتول �أ�س��ماء الراغبني لل�سفر من
كافة الفئات "طلبة ومر�ض��ى و�أ�صحاب الإقامات اخلارجية"
عرب املكاتب املخت�ص��ة بال�س��فر يف غزة� ،إىل ال�س��فارة امل�صرية
يف رام اهلل ،للبحث فيها ومن ثم حتديد موعد ال�س��فر ب�ص��ورة
منتظمة ،و�أن تتوىل حما�س فقط امر التنظيم حلركة امل�سافرين
على املعرب .وقال الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،خالل
لقائ��ه الأخري بالرئي�س عبا�س يف القاهرة�" :إن عودة ال�س��لطة
الفل�س��طينية لقط��اع غ��زة ،وتوليه��ا الإ�ش��راف عل��ى املعابر،
�ستكون له نتائج �إيجابية على انتظام فتح املعابر مع القطاع".

ترحيب م�شروط

حرك��ة "حما�س" من جانبه��ا� ،أبدت مرونة جتاه �أي حترك من
قب��ل الرئي�س عبا�س �أو �أي جهة عربي��ة �أخرى ،من �أجل �إعادة
فت��ح معرب رفح الربي� ،أمام حركة وتنقل امل�س��افرين ،و�إنهاء
�أزمة العالقني.

و�أك��د �إ�س��ماعيل ر�ض��وان ،القي��ادي يف احلركة لـ"احل��ال" �أن
حما���س ترحب بكل جهد من �أجل �إعادة فتح املعرب احلدودي،
وه��ذا مطل��ب تدع��و ل��ه احلركة من��ذ الي��وم االول م��ن �إعالن
اجلانب امل�صري �إغالق املعرب ،حتت احلجج االمنية.
و�أو�ض��ح �أن معرب رفح هو املتنف�س الوحيد ل�سكان قطاع غزة،
نح��و الع��امل اخلارج��ي ،وبالتايل يج��ب على اجلمي��ع بذل كل
اجلهود املمكنة من �أجل تخفيف وط�أة احل�صار املفرو�ض على
القطاع ،واملت�سبب ب�إغالق معابره احلدودية كافة.
و�أ�ش��ار ر�ضوان �إىل �أن م�صر مطالبة ب�شكل فوري بفتح املعرب،

وعدم و�ض��ع �أي ا�سباب �أمنية �أو �سيا�سية ،تعطل فتح املعرب،
مو�ض��حً ا �أن ما يجري ح�ص��ار خان��ق جديد� ،ش��ل حياة �آالف
املواطنني يف القطاع ،وت�سبب بتعطيل درا�ستهم وعالجهم.
وحتيط بقطاع غزة �س��بعة معابر ،تخ�ضع �ستة منها ل�سيطرة
�إ�س��رائيل ،واملع�بر الوحيد اخلارج عن �س��يطرتها ،معرب رفح
ال��ذي يرب��ط القط��اع مب�ص��ر ،وه��و خم�ص���ص للأف��راد فقط،
واملنف��ذ الوحيد ل�س��كان القطاع ( 1.9مليون فل�س��طيني) على
اخلارج ،وتغلقه ال�س��لطات امل�ص��رية ب�ش��كل �ش��به كامل ،منذ
متوز  ،2013وتفتحه ل�سفر احلاالت الإن�سانية ب�شكل متقطع.

�سمك �سام يف بحر غزة
والء فروانة
ما زال بحر قطاع غزة يق�سو على ال�صيادين الباحثني عن لقمة
العي���ش يف مياهه ،تارة بقِلة �أ�س��ماكه ،وت��ارة �أخرى بخطورة
بع�ضها.
فقد �ش��هد الع��ام املن�ص��رم ،وفود �أن��واع جديدة من الأ�س��ماك
ال�س��امة ،مل تك��ن معروف��ة م��ن قبل ،م��ن بينها "�س��مكة عقرب
النيل"� ،أو كما ت�س��مى حملية �س��مكة "احلرباء" ،وهي �س��مكة
�ص��غرية احلجم ،لها �أ�ش��واك وزعانف مدبب��ة وحادة ،حتوي
بداخلها على كمية من ال�س��م ،ي�س��ارع بالنفاذ جل�س��م الإن�سان
فور لدغه.
وال�س��مكة املذكورة انت�ش��رت بكرثة يف مياه البحر ،وت�صاحب
�أ�س��راب ا�س��ماك ال�س��ردين وغريه��ا ،م��ا يوقعه��ا يف �ش��باك
ال�ص��يادين ،الذين قد ال يتنبهون لوجوده��ا ،فتباغتهم لدغاتها
امل�ؤملة.

�سمكة دخيلة

يقول ال�صياد م�صطفى النجار ،ويعمل يف مهنة ال�صيد منذ �أكرث
من عقد ون�ص��ف العقد من الزمن� :إن هذه ال�س��مكة ال�س��امة مل
تكن معروفة من قبل ،وبد�أت بالظهور حدي ًثا ،وتزايد وجودها
يف مياه البحر الأبي�ض املتو�س��ط ،وال تكاد تخلو �ش��بكة �ص��ياد
من وجود العديد منها.
و�أك��د �أن لدغاته��ا امل�ؤملة �أ�ص��ابت معظم ال�ص��يادين ،لذلك ثمة
حر�ص �ش��ديد من خطرها ،فما من �ص��ياد يخرج �ش��بكته ،حتى
يتفح���ص بعيني��ه الأ�س��ماك العالق��ة فيه��ا ،للبحث عن �س��مكة
العق��رب ،والتعامل معها بحذر ،التقاء �ش��رها ،مبي ًنا �أن معظم
ال�ص��يادين يعيدونه��ا للمياه بعد قتلها ،فهي �س��مكة �ص��غرية،
�أذاها �أكرث من نفعها.
وبني �أنه بات ي�س��تخدم كفة قما�ش خا�صة ،يرتديها يف يده حني
يبد�أ بتخلي�ص الأ�سماك من ال�شبكة ،خا�صة �أن الفرتة املا�ضية
�ش��هدت تواجد ال�س��رطانات البحرية ،والأخرية لديها خمالب
قوية ،ت�سبب ع�ضاتها امل�ؤذية �أملًا �شديدًا.
و�أك��د النج��ار �أن ثمة اختال ًفا يف الر�أي ما بني ال�ص��يادين حول

ما هي ال�س��مكة ،فالبع�ض خا�صة كبار ال�س��ن ي�سمونها "�سمكة
النيل" ،ويقولون �إنها كانت تعي�ش يف املياه العذبة يف نهر النيل،
ومن ثم ا�س��توطنت يف البحر املتو�س��ط ،و�آخرون ي�ؤكدون �أنها
�س��مكة بيئتها الأ�ص��لية البحر الأحمر ،وهي من الأ�سماك التي
تعي���ش يف ال�ش��عاب املرجاني��ة ،ونتيج��ة التغ�يرات املناخية،
اجتازت قناة ال�س��وي�س ،وا�س��توطنت حدي ًثا البحر املتو�سط،
وهو �شخ�صياً يرجح الر�أي الأخري.

لدغات م�ؤملة

يقول ال�صياد ال�شاب �أحمد عا�شور �إنه حني �شاهد ال�سمكة بنية
الل��ون لأول مرة عالقة يف �ش��بكته� ،س��ارع بالتقاطه��ا ،دون �أن
يعلم �أنها �س��امة ،فاخرتقت �شوكتها �إ�ص��بع يده ،ونفثت �سمها
امل�ؤمل داخل دمه ،حينها �شعر ب�آالم حادة.
ولفت �إىل �أن �أحد ال�ص��يادين من كبار ال�سن كان بجانبه ،وحني
�ش��اهد ال�سمكة �سرعان ما قال له عبارة فهمها "نزول الدم يزيل
الهم" ،ف�س��ارع عا�ش��ور بال�ض��غط بق��وة على مكان الإ�ص��ابة،
حتى نزلت قطرات من الدم ،ف�س��اهم ذل��ك يف تخفيف الأمل لكنه
مل ينهه.
وبني عا�ش��ور �أن الإ�صابة بلدغة �سمكة العقرب م�ؤملة وقا�سية،
لذلك فهو ال يتوانى عن حتذير رفاقه وزمالء املهنة منها ،وبات
مق�صا �صغريًا يف جيبه ،كلما وجد واحدة منها
ي�ص��طحب معه ًّ
عالقة يف �شبكته ،يق�ص زعنفتها ال�سامة.
و�أو�ضح عا�شور �أن �سم هذه ال�سمكة ال يت�سبب يف قتل امل�صاب،
لكنه يحدث �آالمًا �شديدة يف مكان الإ�صابة.
و�إىل جانب �س��مكة العقرب ،انت�ش��ر يف الآونة الأخرية احلديث
عن �س��مكة �أخرى و�ص��لت �ش��واطئ البحر املتو�سط قادمة من
البح��ر الأحمر وت�س��مى �س��مكة الأرن��ب ،وهي حت��وي كميات
عالي��ة م��ن ال�س��موم ،وق��د ت�س��بب الوفاة مل��ن يتناوله��ا ،وقد
حظرته��ا وزارة الزراعة والرثوة ال�س��مكية يف م�ص��ر ،ومنعت
ال�ص��يادين من �ص��يدها �أو ترويجها وبيعها يف الأ�سواق ،لكنها
مل ت�شاهد بكميات كبرية يف �شواطئ قطاع غزة.

خماطر و�صعوبات

يقول �إبراهيم �أبو ريالة ،ع�ض��و نقابة ال�صيادين يف قطاع غزة:
"�إن ثمة خماطر و�صعابًا كبرية يتعر�ض لها ال�صيادون خالل
عملهم ،من بينها الأ�سماك ال�سامة ،وذات الأ�شواك امل�ؤملة ،مثل
�سمكة العقرب ،والقرموط ،والقرا�ص ،وغريها".
و�أ�ش��ار �إىل �أن ال�ص��يادين باتوا ميتلكون خ�برة يف التعامل مع
هذه الأ�س��ماك ،ويجي��دون تخلي�ص��ها من ال�ش��باك ،لكن هذا ال
مينع ن�سبة الإ�صابة بلدغاتها ب�شكل كامل.
ون��وه �أبو ريالة �إىل �أن امل�ش��كلة احلقيقية تكمن يف عدم وجود حل
�س��حري لتجنب �ص��يد تلك الأ�س��ماك ،فهي غالبًا ما ت�س�ير �ض��من
�أ�سراب ال�سردين ،وتقع يف ال�شباك معها ،وقد ال يراها ال�صيادون.
وفيم��ا يخ���ص خماطر تناوله��ا ،ا�س��تبعد �أبو ريالة �أن ت�ش��كل
تلك الأ�س��ماك خط ًرا على املواطنني يف حال تناولها ،ف�س��مومها
تتواج��د يف �ش��وكة �أو اثنتني ،ومن امل�ؤكد �أنه �س��يتم ق�ص هذه
الأ�ش��واك خ�لال عملي��ة التنظي��ف ،وعل��ى الأغل��ب مث��ل ه��ذه

الأ�سماك �صغرية احلجم ،يلقيها ال�صيادون ،وال ي�ضعونها مع
�أ�سماكهم املعدة للبيع.
ومل ي�س��تبعد �أب��و ريالة �أن ت�س��هم التغ�يرات املناخية يف جلب
�أن��واع جديدة من الأ�س��ماك �إىل �ش��واطئ قطاع غ��زة ،قد يكون
بع�ض��ها �سا ًّما ،ويطالب ال�ص��يادين بتفح�ص �أي نوع جديد من
الأ�سماك يقع يف �شباكهم ،ويف حال ثبت �سموميته �إبالغ النقابة
للتعميم على باقي ال�صيادين.
و�ش��واطئ قطاع غ��زة يبلغ طوله��ا نحو  42كيلو م�ت ً
را ،يعمل
فيها نحو � 3000ص��ياد م�س��جلني يف النقابة ،عدا الهواة وغري
امل�س��جلني ،وال ت�سمح �سلطات االحتالل لل�ص��يادين بالو�صول
�إىل م�سافة تزيد على �ستة �أميال بحرية.
ويف الغالب يرتكز ال�صيد يف بحر قطاع غزة على موا�سم هجرة
الأ�س��ماك ،فاملي��اه الت��ي تتعر���ض لل�ص��يد اجلائ��ر نف��ذت منها
الأ�س��ماك امل�ستوطنة ،وبات ال�صيد يرتكز على املهاجرة فقط،
التي ت�صل يف ف�صلي اخلريف والربيع من كل عام.
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حاجز اجللمة ..موت بال ثمن رغم توفر البدائل

دجانة أبو الرب*

�أنظم��ة ر�ص��د متقدم ،وحت�ص�ين معق��د ،تعتم��د كام�يرات مراقبة
ع��ن بعد ،مب��ذورة يف الط��رق ال�س��هلية ،امل�ؤدية �إىل حاج��ز اجللمة
الع�س��كري ،املقام على ال�ش��ريط احلدودي الذي يفر�ض��ه االحتالل
عل��ى �أرا�ض��ي �ش��مال حمافظ��ة جن�ين؛ لف�ص��لها ع��ن الأرا�ض��ي
الفل�سطينية املحتلة عام .48
�إمكانات الدفاع والهجوم حلاجز اجللمة ،وامل�س��احات املحيطة به،
املعروف��ة بعريها من �أ�ش��جار �أو بنايات �س��اترة؛ كلها ظروف تتيح
للجن��ود املتمركزين يف �أعايل �أبراج املراقبة والقن�ص� ،أن ي�ش��اهدوا
�أدق حتركات املتظاهرين �أمام احلاجز ،ثم يبعثون ،مع الر�ص��ا�ص
َ
ال�سكون يف الأج�ساد ،دون ما ي�ستدعي نزو َلهم من الأبراج،
عن بعد،
َ
وتكليف �أنف�سهم �أعباء املواجهة.
من هنا تتولد جدليات و�أطروحات وت�سا�ؤالت تختلف حولها الآراء:
حاجز اجللمة نقطة االحتكاك الوحيدة مع االحتالل يف جنني .يبدو
�أن ال بدائ��ل ل�ش��باب املحافظة ع��ن الهجوم عليه للم�ش��اركة فع ًال يف
الهب��ة ال�ش��عبية امل�ش��تعلة .يف حني نخ�س��ر ال�ش��باب املنتف�ض على
اجللمة بال خ�سارة يتكلفها االحتالل .فهل يجل�س ال�شباب يف بيوتهم
بال حراك؟ �أم هل يتحركون نحو احلاجز وي�سقطون بال ثمن؟
تدع��و ع�ض��و �إقلي��م جن�ين يف حركة فت��ح ،وف��اء زكارنة ،ال�ش��بان
الذي��ن يتخذون املواجهة املبا�ش��رة �أ�س��لوبا للمقاوم��ة� ،أال يذهبوا
�إىل احلاج��ز ،ويبق��وا يف مناطقه��م للت�ص��دي لالحتالل ،مبا �س��متها
"املقاومة ال�سلمية ال�شعبية" ،عندما يقتحم الأحياء ال�سكنية.
وقال��ت" :ذهاب ال�ش��باب ،وحتديد ًا الأطفال دون �س��ن الـ 17عاما،
�إىل حاج��ز اجللم��ة ،ه��و هدية بدم ب��ارد لقتلهم ،و�س��وف يحا�س��ب
التاري��خ �أولئ��ك الذين يحر�ض��ونهم على االحت�ش��اد �إىل تلك النقطة
الع�سكرية".
َ
ودع��ت زكارن��ة� ،إىل خي��ارات �أخ��رى للمقاوم��ة ،تك��ون بدائ��ل عن
املقاومة بال�صدام املبا�شر مع االحتالل على اجللمة ،فحثت ال�شباب
على حتقيق التفوق بالتح�ص��يل العلمي؛ "لتمثيل ق�ض��ية فل�س��طني

وف�ضح االحتالل ،بجدارة ،يف اخلارج".
و�شددت زكارنة على �ضرورة مقاطعة املنتجات الإ�سرائيلية كبديل
لذه��اب الأطفال وال�ش��باب �إىل حاجز اجللمة ،م�ؤك��دة �أن "مقاطعة
املنتجات الإ�س��رائيلية توجع االحتالل ،لذلك قام ،م�ؤخ ًرا ،بت�شكيل
وزارة جديدة ،للتعامل مع املقاطعة العاملية لب�ضائعه".
و�أردف��ت" :ال يعق��ل �أن �أر�ش��ق االحت�لال بزجاج��ات "التبوزينا"،
يف �إ�ش��ارة منه��ا �إىل ا�س��تهالك الفل�س��طينيني لـ " %70م��ن املنتجات
الإ�سرائيلية".
م��ن منظ��وره ،ال ي��رى �أ�س��تاذ العل��وم ال�سيا�س��ية يف اجلامع��ة
العربي��ة الأمريكية ،هادي ال�ش��يب ،امكانية حتقق فائدة للق�ض��ية
الفل�س��طينية ،باتخ��اذ املقاومة امل�س��لحة نهجاً لإنه��اء االحتالل ،ال
على حاجز اجللمة يف جنني ،وال يف كل فل�سطني.
"�إمنا ال�ص��دام العنيف مع االحتالل يف هذه املرحلة ،هو خ�س��ارة
لأهم عن�صر بناء يف فل�سطني ،وهي فئة ال�شباب" كما قال.
و�أو�ض��ح ال�ش��يب� ،أن "عدم اكرتاث" االحتالل ب�أي عقوبات دولية،
ق��د ب��دا جلي��ا م�ؤخ��ر ًا؛ خ�صو�ص��اً عندما "�س��رب االحت�لال فيديو
التحقيق الوح�شي مع الطفل �أحمد منا�صرة".
لكن��ه تاب��ع�" :أن��ا متم�س��ك بخي��ار املقاوم��ة ع�بر ف�ض��ح انتهاكات
االحت�لال بكافة اللغ��ات للو�ص��ول �إىل جميع �ش��عوب العامل ،وهذا
ال ينف��ي حقيقة �أننا ال نت�أمل من القان��ون الدويل �إنهاء احتاللنا ،لأن
الدول اال�س��تعمارية ،هي من و�ضعت القانون الدويل ،ومن �صنعت
لنا هذا االحتالل".
وا�ستكمل ال�ش��يب طرحه ،باملقاربة�" :إ ًذا ،نريد �أن نف�ضح االحتالل
الإ�س��رائيلي عن��د �ش��عوب الع��امل ولي���س حكوماتها ،وال ا�س��تهانة
ب�إرادات ال�شعوب التي �أنهت حكومات ب�أكملها".
و�ض��رب "مث ً
�لا" م��ن التاريخ" :من ع��ام  1881حت��ى  1917كانت
مقاومة الفل�س��طينيني �س��لمية من خالل تفنيد االدعاء الإ�س��رائيلي
بثقاف��ة امت�لاك الرباه�ين لإثب��ات بطالن روايت��ه �أمام الع��امل ،فلم

�إياد �ستيتي.

هادي ال�شيب.

يتمكن اليهود من ال�سيطرة على  %3من م�ساحة فل�سطني رغم الدعم
الدويل لهم" .وجه ال�ش��يب ،من خالل هذا "املثل" ،ر�س��الة �إىل �شباب
فل�س��طني بعدم ج��دوى املقاومة امل�س��لحة وح�ض��هم على التم�س��ك
باملقاومة ال�سلمية ،فح�سب.
وا�س��تند عل��ى م��ا �س��بق ،لدع��وة الإع�لام املحل��ي يف جن�ين لعدم
"حت�شيد" النا�س ودفعهم �إىل حاجز اجللمة.
من جانبه ،قال الفنان املو�س��يقي ،بالل �س��تيتي" :لكل �إن�سان احلق
يف التعب�ير ع��ن طريقته يف رف�ض االحتالل ،وال�ش��عب الذي ال ميلك
تعددية ب�أ�شكال املقاومة يكون �ضعيفاً".
واختار الفنان �س��تيتي ،ت�صنيف انعكا�س��ات بع�ض �أ�شكال املقاومة
على ق�ض��ية فل�س��طني" :الأغني��ة والثقافة ،و�س��ائل تعبري ال حترر
وطناً وحدها ،و�إن هدفها توحيد الوطن ،فمن الوحدة يتم االنطالق
�إىل م�س��تويات التحرر الأخرى" .ثم ا�س��تدرك" :الفن لي�س بدي ًال عن
رمي احلجارة وال بقية �أ�شكال املواجهة� ،إن هو �إال مكمل لها".
ورف���ض �س��تيتي ،املفه��وم ال��ذي ج��اء عل��ى ح��د تعب�ير بع���ض
ال�شخ�ص��يات� :أن الإع�لام املحلي "يحر�ض" ال�ش��باب لـ"التهافت"

وفاء زكارنة.

على حاجز اجللمة" :عذر ًا �إن م�ص��طلح حتري�ض يليق با�س��تخدام
نتنياه��و ،ف�إعالمن��ا ال يحر���ض �ش��بابنا ،ب��ل ينق��ل �إليه��م مبهني��ة،
احلقيقة الب�ش��عة لأفعال االحتالل ،وهذه احلقيقة هي التي تدفعهم
�إىل الهبوب بوجهه".
ثم �أو�ض��ح �أنه مع اعتبار خ�صو�ص��ية حلاج��ز اجللمة؛ كونه نقطة
التقاء اقت�صادي" ،فالواقع ال ينكر �أن العديد من امل�شاريع يف جنني
تعتمد يف ا�س��تمرارها على موا�ص��لة اجللمة لتمرير �أهلنا يف الداخل
من و�إىل جنني".
ً
و�أردف�" :أن��ا �ض��د ذه��اب �ش��اب �أع��زل �أو يحمل �س��كينا ل��ن ي�ؤثر
بح�ص��ونهم� ،إىل حاج��ز اجللم��ة" .لكن��ه تابَ��ع �أن��ه يتفه��م خيارات
الذي��ن يذهب��ون للمواجهة عل��ى احلاجز ،و�ألقى باملالم��ة كلها على
"االحتالل الذي يدفعهم لردود الفعل على �أفعاله الإجرامية ،وهم
لي�سوا منتحرين وال طلبة موت بل طلبة حياة".
ودعا �ستيتي ،النخب ال�سيا�سية واالجتماعية وغريها ،يف جنني� ،إىل
توحي��د جهودها يف دعم �أي عمل يخدم الق�ض��ية الفل�س��طينية وميلأ
ال�شباب بالطاقات الإيجابية.

�سكاكني "فوتو�شوب" ..جديد الدعاية الإ�سرائيلية لك�سر رواية ال�شهداء
نادين مسلم*

ع�بر خ�براء �ص��ورة وم�ص��ممون غرافيكي��ون ع��ن خماوفهم
و�ش��كوكهم يف �صدقية ال�ص��ور التي تن�شرها ا�س��رائيل ملنفذي
العمليات الفدائية ،وقال ه�ؤالء ان عددا من ال�صور ملعوب يف
تفا�صيلها على برامج فوت�شوب وت�صميمات اخرى.
وته��دف الدعاية اال�س��رائيلية هذه اىل لع��ب دور الربيء �أمام
املجتمع الدويل وك�س��ب العطف العاملي ،وو�سم �صورة ال�شاب
الفل�سطيني "باالرهابي القاتل" ،فتقوم باالعتداء على ال�شباب
الفل�س��طيني ب�ش��كل همجي يف �أي نقطة يتواجدون فيها �س��واء
عل��ى احل��دود مع قطاع غ��زة �أو يف خمتلف حمافظات ال�ض��فة
والقد�س تنتهي بقتل ال�ش��باب �أو ا�ص��ابتهم ا�صابات حرجة ال
مفر منها اال ب�إعاقة دائمة ،ثم يقومون بو�ضع �صورة "�سكني"
بجانبه��م لتربير قتله��م بحجة واحدة تتمث��ل "مبحاولة طعن
جندي ا�سرائيلي �أو م�ستوطن".

يوجد حولها وجلعلها �ص��ورة "حمرفة" قابلة للت�صديق دون
�أي �ش��كوك فيها .وقال �إن ما ينطبق على ال�ص��ور ينطبق على
الفيديوهات لكن با�ستخدام برامج �أخرى خا�صة بالفيديو.
وت�ؤك��د م�ص��ممة اجلرافيك �ص��باح فتي��اين� ،أن املج��ال مفتوح
لإ�ض��افة �س��كني �أو �أي �س�لاح �آخر ل�ص��ورة �ش��هيد ملقى على
االر���ض ،واالدع��اء ب���أن ت�ص��فيته مت��ت حلمله هذا ال�س�لاح،
والعملي��ة ال حتتاج لأكرث م��ن  10دقائق عمل على الكمبيوتر،
فكل ما يطلبه االمر هو �صورة ال�شهيد ،و�صورة ال�سالح ،ليتم
ق�ص ال�سالح وو�ضعه �أمام ال�شهيد بكل ب�ساطة.
و�أ�ض��افت �أنه تت��م مراعاة ع��دم تغيري اال�ض��اءة والألوان يف
ال�ص��ورة وتنا�س��ب حج��م ال�ص��ورة امل�ض��افة على ال�ص��ورة
الأ�ص��لية ،ا�ض��افة اىل ا�س��تخدام بع���ض االدوات املتوافرة يف
برامج املعاجلة لل�ص��ور لتمويه ال�ص��ورة واخفاء اي زيادات
او نواق�ص قد تف�ضح وجود فربكة بال�صورة.

م�ص��مم اجلرافيك ال�ص��حفي عا�ص��م نا�ص��ر ر�أى �أن مو�ض��وع
و�ض��ع �س��كني بوا�س��طة �أح��د برام��ج (الفوتو�ش��وب) م��ن
قب��ل االع�لام اال�س��رائيلي بجان��ب ال�ش��باب الفل�س��طيني بعد
ا�ست�ش��هادهم واتهامه��م بني��ة طع��ن امل�س��توطنني واجلن��ود
اال�س��رائيليني يحت��اج اىل دق��ة ومتيي��ز م��ن قب��ل االع�لام
الفل�س��طيني ب�ش��كل رئي���س ،لأن��ه يف بع�ض احل��االت كان يتم
ن�شر الأخبار عرب القنوات الفل�سطينية على �أنها حماولة طعن
حقيقية من قبل ال�شباب الفل�سطيني ،دون االكرتاث مبو�ضوع
�أن االعالم اال�س��رائيلي يقوم بالتالعب بال�ص��ور والفيديوهات
بهدف ت�شكيل ر�أي عام �ضد الفل�سطينيني.
و�أ�ض��اف نا�ص��ر �أنه من ال�س��هل جدا من ناحية تقنية ا�ض��افة
�صور ال�سكني با�ستخدام برامج (فوتو�شوب) لتعديل ال�صور،
وو�ض��ح �أن تنفيذ ذل��ك يتم مبراعاة �أمور خمتلف��ة منها ،الظل
والن��ور واال�ض��اءة واالجتاه��ات والأبع��اد والفروق��ات ب�ين
ط��ول ال�س��كني وطول م��ا حولها ك��ي تتنا�س��ب منطقي��ا مع ما

تزوير الفيديو

"دعايتنا ت�ساند دعايتهم"

ام��ا بالن�س��بة لربام��ج املعاجلة ،ف�أو�ض��حت فتي��اين �أن برامج
الفيديوه��ات تختل��ف ع��ن برام��ج ال�ص��ور ،والتعام��ل مع كل
منه��م يكون على حدة وف��ق تقنيات وا�س�تراتيجيات معينة؛
فتزوي��ر وفربكة ال�ص��ور ينفذ عن طريق برامج خا�ص��ة منها:
(فوتو�ش��وب) ،و(ك��ورل درو) ،وغريها الكث�ير؛ فيتم ادخال
ال�ص��ورة امل��راد فربكتها بداي��ة بالتعديل على جودته��ا ،ف�إذا
كانت �أقل و�ض��وحا ،يزيد و�ضوحها ودقتها �أو العك�س ،وميكن
ا�ضافة �أي �شيء يراد و�ضعه يف ال�صورة وقد ي�صل اىل ا�ضافة
�صور ا�شخا�ص �أو تركيب �صور �أ�شخا�ص على �صور موجودة
يف ال�صورة نف�سها.

مقا�ضاة الإعالم اال�سرائيلي

وحول �إمكانية مقا�ض��اة ا�سرائيل او و�س��يلة اعالم ا�سرائيلية
ح��ول تزوي��ر الفيديوهات وال�ص��ور ،تق��ول املحامية ي�س��رى

ح�س��ونة �إن باالمكان رفع ق�ضية يف حمكمة اجلنايات الدولية،
لأن م��ا يح��دث بح��ق ال�ش��عب الفل�س��طيني هي جرائ��م اعدام
منظم��ة من قبل اجلانب اال�س��رائيلي وب�ش��كل متعمد من نقطة
ال�ص��فر .وت�ض��يف �أن جميع حاالت االعدام التي عر�ضت على
القن��وات االخبارية يت�ض��ح فيها جل��وء اجلي�ش اال�س��رائيلي
للعنف مبا�ش��رة كخيار اول ،وهذا ما يجعل بالإمكان فتح ملف
قوي مع كل ال�شهادات احلية املوجودة.

ويق��ول املحام��ي مو�س��ى ال�ص��ياد �إنه يج��ب رفع ق�ض��ية ملحكمة
اجلناي��ات الدولية ،ولكن يجب اح�ض��ار االثباتات وهي ال�ص��ور
والفيديوهات التي يتم فيها و�ض��ع ال�سكني بجانب ال�شهيد ،م�ؤكدا
�أن ذلك يدين اجلانب اال�س��رائيلي عند تقدمي ال�شكوى با�سم �أهايل
ال�شهداء �أو با�سم اجلرحى انف�سهم من قبل ال�سلطة الفل�سطينية.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

11

«الحال»  -العدد  - 123السنة العاشرة

«احلال» ال�سبت  2015/11/21م � 9صفر  1437هـ

معاناة عري�ضة لأكرث من  3000طالب

�إغالقات "حاجز اجللمة" ت�صيب جنني ب�شلل رباعي
داليا األحمد*

يعترب حاجز اجللمة ،الذي تقيمه قوات االحتالل اال�س��رائيلي �شمال
�ش��رق جن�ين� ،أحد �أه��م املعاب��ر التجارية الرئي�س��ة الت��ي تربط بني
�شمال ال�ض��فة الغربية والداخل املحتل؛ فيعربه �آالف املت�سوقني من
الأرا�ض��ي املحتل��ة ،مقبلني عل��ى القطاعات اال�س��تهالكية املختلفة يف
حمافظة جنني.
كما ي�ؤثر "اجللمة" بو�ضوح على اال�ستفادة من التعليم يف املحافظة؛
�إذ يدر���س �آالف م��ن طلب��ة فل�س��طني املحتل��ة ع��ام  ،48يف اجلامع��ة
العربي��ة الأمريكي��ة -جنني .وبح�س��ب �ش���ؤون الطلب��ة يف اجلامعة،
ي�ش��كلون ن�س��بة  %33من �إجم��ايل عدد طلب��ة "العربي��ة الأمريكية"،
الذي يقارب الـ � 10آالف طالب وطالبة.
كي��ف ي�ؤث��ر الإغالق املتك��رر للحاجز ،يف ظل الأح��داث احلالية ،على
احلركة التجارية والتعليمية يف حمافظة جنني؟
حت��دّث مدي��ر ع��ام الغرف��ة التجاري��ة وال�ص��ناعية يف جن�ين ،حممد
كميل ،عن �أزمة اقت�ص��ادية ت�شهدها �أ�سواق املدينة" :الإغالق املتكرر
حلاجز اجللمة ،والأو�ضاع ال�سيا�سية غري امل�ستقرة ت�ؤدي �إىل تراجع
مبيعات التجار ،و�ض��عف القدرة ال�ش��رائية لدى امل�ستهلكني ،خا�صة
من �سكان املحافظة".
و�أو�ض��ح �أن قلة تردد الزبائن من داخل اخلط الأخ�ض��ر على �أ�سواق
جنني ،والذين ي�ش��غلون ،عاد ًة ،حيز ًا كبري ًا ن�سبياً ي�صل �إىل  %65من
احلركة التجارية يف الأ�س��واق ،هو ال�س��بب الأكرب يف انخفا�ض ن�سبة
املبيعات؛ فقد قلت �أعداد القادمني منهم بن�سب كبرية جدا.
وتاب��ع كمي��ل" :يع��د مو�س��م الزيت��ون عام ً
�لا �آخ��ر لرتاج��ع احلركة
ال�ش��رائية يف جنني؛ ف�أغلب �س��كان املحافظة من الق��رى ،وهم يف مثل
هذا الوقت من كل �سنة ،ين�شغلون بطقو�س هذا املو�سم".
ويف �إ�ش��ارة منه� ،إىل زيادة املعيقات �أمام التجار يف ا�س��ترياد وت�ص��دير
الب�ض��ائع من و�إىل الأرا�ض��ي املحتل��ة ،قال" :يواجه التجار �ص��عوبات
ب�س��بب �إغالق احلاجز ،حيث قل اال�س��ترياد والت�صدير للب�ضائع ب�شكل
عام ،كما تع ّر�ض عدد منهم النتهاكات ،كتمزيق ت�صاريحهم التجارية".
ووجه كميل ر�س��الة �إىل فل�سطينيي الداخل يطمئنهم" :على الرغم من

بع�ض امل�ض��ايقات �إال �أن الو�ض��ع �آمن ب�ش��كل عام ،ويجب �أن تكونوا
عام ً
�لا وطني��اً داعماً لإخوتك��م يف جنني ،ويجب �أال ينقطع التوا�ص��ل
ب�سبب حاجز ،فهناك حواجز �أخرى بديلة للعبور منها".

�شلل رباعي

�ش��به البائع على ب�سطة مالب�س ،يو�س��ف �أبو الهيجاءَ � ،
أ�سواق مدينة
جنني ب�إن�سان له �أطراف وقد �أ�صيب "ب�شلل رباعي" ،كما قال.
وقال �أبو الهيجاء" :كل ما ت�س�� ّكر ق��وات االحتالل احلاجز ببطل حدا
ييجي من جوا وما بنبيع وال ا�شي".
و�أو�ض��ح �أن حرك��ة التجارة قل��ت كثري ًا بعد الأح��داث اجلارية على
الرغ��م من عدم �إغالق احلاجز دائماً ،مرجعاً ذلك �إىل احلالة النف�س��ية
التي مير بها ال�ش��عب الفل�س��طيني عامة" :مني بيج��ي على باله ينزل
ي�شرتي و�شعبه تعبان وبعاين!".
و�أكد �أنه رغم اخل�سائر املادية واحلالة االقت�صادية ال�سيئة� ،إال �أنهم
متقبلون هذا الو�ض��ع يف �س��بيل الوطن" .ملا ي�ص�ير املو�ضوع بخ�ص
وطننا فل�سطني اال�شي بختلف وبنتحمل" ،هكذا عبرّ .

طلبة الأرا�ضي املحتلة

مع التنبه �إىل �أن ِن�سباً
ً
ا�ستهالكية يف خمتلف جماالت �سوق حمافظة جنني،
يع��ول يف ارتفاعها على طلبة الـ 48من اجلامعة العربية الأمريكية� .إال �أن
املعاجلة للعالقة بني التعليم واحلاجز هنا خمتلفة نوعا ما.
الطالبة مرام �أبو �ص��الح ،من بلدة �س��خنني يف ال�ش��مال املحتل قالت:
"كان تنقلن��ا ب�ين جنني وبلداتن��ا عن طريق احلاجز �أق��ل معانا ًة،
وكان��ت �إجراءات التفتي���ش �أقل تعقيد ًا مما هي عليه الآن ،فكنا نكتفي
بعر���ض بطاق��ات الهوي��ة" .وتابع��ت" :لكن بع��د الأح��داث الأخرية
�أ�ص��بحت �إجراءات املراقبة والتفتي�ش �شديدة ومزعجة ،وخ�صو�صاً
عندما ن�ستقل املوا�ص�لات العامة "ال�سرفي�س" ،فينزل جميع الركاب
من ال�سيارة ويتم تفتي�شهم ج�سدياً".
وع�ّب�رّ ت �أبو �ص��الح عن احلالة النف�س��ية ال�س��يئة التي تعي�ش��ها هي

حاجز اجللمة� ..شريان اقت�صادي وتعليمي ملدينة جنني و�أهاليها.

وع��دد من الطلب��ة الذين مي��رون بنف�س معاناته��ا" :لقد �أث��رت علينا
�إج��راءات االحتالل كثري ًا؛ فهن��اك خوف وقلق دائم ونحن يف طريقنا
�إىل احلاج��ز ،وي�ش��عر كثري من الطلبة بال�ض��غط النف�س��ي الذي ي�ؤثر
على درا�ستهم وحت�صيلهم الأكادميي".
وو�ص��فت الط��رق البديل��ة الت��ي �أ�ص��بح ي�س��لكها الطلب��ة اجتناب��اً
"ملزاجية" االحتالل يف فتح و�إغالق احلاجز ،ب�أنها "طويلة ومتعبة"،
وكونهم وجدوا طرقاً بديلة للو�ص��ول �إىل منازلهم ال يعني بال�ضرورة
التخل���ص من خوفه��م وقلقهم؛ فالتوتر والرهب��ة موجودان" :نتوقع
ح�صول �أي �شيء يف �أي حلظة".
م��ن جهتها ،ت��رى الطالب��ة �آية مرع��ي ،من قري��ة عرع��رة� ،أن حاجز
اجللم��ة ،من��ذ �أن ب��د�أت بالعب��ور من��ه ،يع��د م��ن �أ�ص��عب احلواجز
الت��ي ميكن اجتيازها ،والأو�ض��اع املتوترة م�ؤخر ًا �أ�ض��افت قلي ًال من
التعقيد على �إجراءات املرور ال�صعبة �أ�ص ًال�" :إن �إجراءات التفتي�ش
الت��ي تتبعها قوات االحتالل على حاجز اجللمة ،هي �أعمال روتينية،
ونح��ن معتادون عليه��ا" .و�أردفت" :هو خمتلف �أ�ص ً
�لا عن غريه من
احلواجز مثل جبارة وبرطعة ،اللذين تكتفي �إداراتهما بال�س���ؤال عن
بطاقة الهوية� ،أما يف اجللمة فالتفتي�ش �شديد ودقيق جد ًا".
ومل تن��فِ مرعي� ،أن الأجواء م�ش��حونة �أكرث يف الأو�ض��اع الأخرية،
و�صار التفتي�ش على احلاجز �أكرث دقة ،فقد �أ�صبح اجلنود ي�شكون يف
كل من حولهم ابتدا ًء من الأطفال وانتهاء بكبار ال�سن".

ورقة خ�ضراء وورقة بي�ضاء

وو�ص��فت الطالب��ة �آي��ة مرع��ي ،اخلط��وات الروتيني��ة ،الت��ي تطول
خمتل��ف املواطنني ،متمثلة يف الوقوف ل�س��اعات م��ن االنتظار� ،إىل �أن
يحني الدور يف التقدم خطوة نحو التفتي�ش الدقيق.
وقال��ت�" :إن كنت يف �س��يارتك اخلا�ص��ة وق��رروا �أن مينحوك الورقة
البي�ض��اء الت��ي تخ�بر اجلن��ود الآخري��ن "�إن��ك م���ش خط��ر" ،ف�أنت
حمظ��وظ وهنا ينتهي تفتي�ش��ك ،ث��م تعرب بعدها �إىل الط��رف الآخر".
وتابع��ت�" :أم��ا �إن كن��ت غري حمظوظ! فق��د ابتليت بورقة خ�ض��راء
جتعلك تنتظر وقتاً �أطول وتخ�ض��عك� ،أنت و�س��يارتك لعملية تفتي�ش
لأدق التفا�صيل".
و�أو�ض��حت مرعي �أن هناك طرقاً بديلة للتنق��ل ،مثل حواجز جبارة،
وبي�س��ان ،وبرطع��ة�" :إن الط��رق البديلة التي ن�س��لكها لي�س��ت �آمنة
متامً��ا؛ فه��ي متر مبح��اذاة العديد من امل�س��توطنات ،ولك��ن عمليات
التفتي�ش على احلواجز الأخرى �أب�سط منها ،يف اجللمة".
الإقرار الوا�ض��ح م��ن �آية مرعي ،مب�ش��اعر القلق التي تنت��اب الطلبة،
ورع��ب �أهاليه��م عليه��م؛ ج��راء ا�ض��طراب الأو�ض��اع الأمني��ة عل��ى
احلواج��ز والط��رق ،مل يثنه��ا ع��ن الق��ول ال�ص��ريح" :يج��ب �أال يقف
احلاجز بيننا وبني حتقيق �أهدافنا بالتعلم والتفوق كطلبة جامعات".
• طالبة يف دائرة اللغة العربية والإعالم باجلامعة العربية الأمريكية

�شتاء جنني ..مدينة تغرق ..والبلدية تدر�س احللول
أسرار هصيص*

"جن�ين يف مو�س��م اخلري غري!" ،تتك��رر تلك اجلمل��ة التهكمية على
حال املدينة و�ش��وارعها على �أل�س��نة �ش��باب ومواطنني �ساخطني من
ح��ال املدينة مع كل زخة مطر ،حيث يعاين �س��كان املدينة من م�ش��اكل
ع��دة ناجمة عن ع��دم ت�ص��ريف مياه الأمط��ار ،لتتحول خ�لال دقائق
معدودة �إىل �شوارع مغمورة باملياه ،وهو ما ترتبت عليه �أ�ضرا ٌر على
املواطنني �أنف�سهم ،وعلى حمالتهم التجارية وممتلكاتهم.
واملدينة التي يرتبع �أكرث من ن�ص��فها على م�س��احة منب�س��طة نوعا ما
(ج��زء من �س��هل مرج ابن عام��ر) ،وينحدر من تلني �ص��غريين يطالن
على جزئها ال�س��فلي ،تغرق باملياه وك�أنها خططت من دون �أي تقنيات
لت�صريف املياه.

طلبة يعانون

�شهد عمري ،وهي من �سكان قرية ع ّرانة ،ت�شري �إىل �أن بلد اجلنان تتحول
�إىل �س��احة في�ض��انات خالل ربع �ساعة فقط من نزول زخة مطر متو�سطة
القوة ،وتتابع" :يف وقت الفي�ض��ان �أواجه �ص��عوباتٍ كبرية يف الو�صول
�إىل اجلامعة؛ ب�س��بب بطء حركة ال�س�ير الناجمة عن تراكم املياه وعدم
ت�صريفها ،ناهيك عن املالب�س والأحذية التي تغرق باملياه".
�أم��ا الطالب��ة اجلامعية �سل�س��بيل نواه�ض��ة املقيمة يف بل��دة اليامون،
فعبرّ ت �أي�ضاً عن ا�ستيائها من حركة املركبات خالل الفي�ضانات ،حني
تقوم املركبات �أثناء �س�يرها بر�ش��ق مياه ال�ش��وارع عل��ى املواطنني،
فالأم��ر ال يحت��اج �إىل �س��ائق غري مهذب ،بل تقوم كل �س��يارة م�س��رعة
بذات الفعل.
ويف ال�س��ياق ذاته ،حتدثت �أريج ال�ص��باغ وهي طالب��ة جامعية تقي ُم
يف ح��ي خروبة من املدينة ،عن �ص��عوبة الوقوف يف ال�ش��ارع النتظار
مركبات النقل العمومي ،ما ي�ضطرها يف ف�صل ال�شتاء �إىل طلب �سيارة
�أجرة ،وهذا يجعلها تدفع ثالثة �أ�ضعاف �أجرة النقل العمومي.
وت�ضيف" :بالأ�سا�س ،ال توفر البلدية مواقف خا�صة بامل�شاة ،وما هو

متوافر مت�آكل وخمروم ومليء بالثقوب ،والوقوف فيها يعني ان مياه
الأمطار التي تتجمع على �أ�سطح املواقف تنهمر عليك كتال كبرية".

املحال التجارية وقت "الفي�ضان"

ويف حدي��ث "احل��ال" مع �أ�ص��حاب املح��ال التجارية يف جمم��ع النمر
مول� ،أ�شا َر ق�سّ ام �ص�لاح الدين ،وهو �صاحب حمل �أحذية يف املجمع،
�إىل عدم وجود اهتمام بالت�ص��ريف اجليّد ملي��اه الأمطار ،فاملياه تدخل
م��ن ال�ش��وارع �إىل املح�لات التجاري��ة ،وه��ذا ي�ؤث��ر عل��ى الب�ض��اعة
املعرو�ضة حيث تتعر�ض للبلل ،ويف حال كانت االمطار قوية تنجرف
معها قبل �أن نقوم بحمايتها.
وحت��دث تاج��ر الألب�س��ة جعف��ر نواه�ض��ة ح��ول �ص��عوبات عب��ور
ال�شوارع ،وعن قيامه برفع �شكاوى عدة لبلدية جنني ،دون احل�صول
على �أدنى ا�ستجابة.
قابل��ت "احل��ال" ن�س��يمة حماميد وهي من �س��كان قري��ة الطيبة ،التي
قالت" :خالل مو�س��م ال�شتاء وحني تفي�ض ال�شوارع يف املدينة� ،أ�ضطر
ب�س��بب ارتدائي للبا�س الطويل �أن �أرف َع �أطراف ردائي و�سط ال�شارع،
وهذا لي�س بالأمر ال�سهل كوين امر�أة م�سلمة ملتزمة".

تكاليف باهظة و�إمكانيات حمدودة

وحتدثت "احلال" مع مديرة الدائرة الهند�سية يف بلدية جنني �شريين
�أبو وعر ،التي �ش��رحت ب� ّأن �سبب في�ضان ال�شوارع يف جنني عند نزول
الأمطار يعود �إىل حجم البنية التحتية غري الكايف لت�صريف تلك املياه.
و�أ�ض��افت �أبو وعر" :م�شاريع ت�صريف مياه الأمطار مكلفة ً
جدا ،حيث تبلغ
تكلف��ة القط��ر الواحد للم�تر الطويل من قناة ت�ص��ريف مي��اه الأمطار حوايل
� 1000شيقلً ،
ف�ضال عن �إمكانيات البلديات املحدودة ب�صورة عامة".
�س��ياق مت�صل� ،أو�ضح مدير ق�سم ال�صرف ال�صحي يف بلدية جنني
ويف
ٍ
يا�سر جعفرّ � ،أن م�شكلة ت�صريف مياه الأمطار يف املدينة ت�شك ُّل م�شكلةً

ربع �ساعة كافية لتغرق �شوارع جنني.

�سنوية عالقة؛ وذلك ب�سبب افتقارها ل�شبكة ت�صريف ملياه الأمطار.
و�أ�ض��اف جعفر�" :إن الذي فاقم امل�ش��كلة قي��ام املواطنني باالعتداء
عل��ى جم��اري الوديان ،وذلك خ�لال الفو�ض��ى الأمنية التي �س��ادت
جنني �سابقاً".
وتاب��ع" :ق��ام املواطن��ون خ�لال ف�ترة الفو�ض��ى الأمني��ة ال�س��ابقة
باالعت��داء عل��ى وادي خروب��ة ،الذي ت�ص��ب فيه مي��اه قريتي فقوعة
وجلب��ون ،واعت��دوا �أي�ض��اً عل��ى وادي عز الدي��ن ال�ش��رقي ،ووادي
النباتات الغربي ،ما �أدى �إىل ت�ضييق جماري الوديان".

بالتعاون مع �ش��ركة ا�ست�ش��ارية �أردني��ة ،حول عملية ت�ص��ريف مياه
الأمطار ،ومياه ال�ص��رف ال�صحي ،وا�ستهالك املياه ال�صاحلة لل�شرب
يف مدينة جنني.
وق��ال" :نحن حالياً يف املراح��ل الأخرية من هذه الدرا�س��ة ،كما بد�أنا
مب�ش��روع �آخ��ر يغطي يف درا�س��ته بداية �ش��ارع �أبو بك��ر وينتهي عند
ٍ
وادي خلف ،و�س��يت ّم يف هذا امل�ش��روع ت�ص��ريف املياه مبا�شر ًة �إىل نهر
ّ
املقطع".
ً
أموال للحفاظ على �س�لامة
و�أكد �أن البلدية تعمل �س��نويا على توفري � ٍ
املواطن ،و�ضمان ا�ستمرارية ت�صريف املياه ب�شكل �صحيح.

وتط��رق �إىل احلديث حول الإجراءات الت��ي تتخذها البلدية للتخفيف
من حدة امل�ش��كلة ،م�ش�ير ًا �إىل قيام البلدية بعمل درا�س��ة ت�شخي�صية

* طالب��ة يف دائ��رة اللغ��ة العربي��ة والإع�لام باجلامع��ة العربي��ة
الأمريكية
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هل جتاوزت هبة القد�س دور الأحزاب والف�صائل الفل�سطينية؟

مي أبو حسنين
يف الوق��ت الذي جت��د فيه الأح��زاب والتنظيمات الفل�س��طينية
�ص��عوبة يف ت�ش��خي�ص "الفع��ل املق��اوم" ،يف القد�س وال�ض��فة
وغ��زة ،وتقف طويال �أمام لعب��ة التوازنات وامل�ص��الح لإعالن
انخراطها مبا يجري منذ مطلع ت�ش��رين الأول املا�ض��ي؛ ي�أخذ
ال�ش��باب الفل�س��طيني زمام املبادرة متجاو ًزا النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني برمته.

ك�شف امل�ستور

انتفا�ض��ة القد���س �أو الهب��ة اجلماهري��ة ك�ش��فت التكل���س
وال�شيخوخة التي �أ�صابت التنظيمات ح�سب حمللني ون�شطاء.
يق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ه��اين حبي��ب لـ"احل��ال":
"الأح��زاب الفل�س��طينية عمومً��ا تراجع��ت من��ذ وق��ت لي���س
بالق�ص�ير ،واالنتفا�ض��ة ك�ش��فت عورته��ا ،وم��دى ه�شا�ش��ة
الأح��زاب وعجزها وبخا�ص��ة ف�ص��ائل العم��ل الوطني ،ومدى
احلاجة لإعادة النظر يف كينونتها".
ويخالف��ه ال��ر�أي الباحث مبرك��ز التخطيط الفل�س��طيني جمال
الباب��ا ال��ذي �أع��د ورق��ة بح��ث بعن��وان "دواف��ع وم�س��ببات
االنتفا�ض��ة والهبة اجلماهرية� ..آفاق و�أبعاد و�سيناريوهات"،
ويق��ول" :الأح��زاب الفل�س��طينية دوره��ا فعال على ال�س��احة
الفل�س��طينية �س��واء حما�س يف غزة �أو فتح بال�ض��فة ،واحلراك
يتنا�سب بحجمه مع تطلعات ال�سلطة ،باملقابل حما�س واجلهاد
الإ�سالمي واجلبهة ال�شعبية حتاول ت�صعيد الهبة اجلماهريية
يف ال�ضفة".
وي�ش��دد عل��ى قدرة حركة فتح يف ال�ض��فة على الفع��ل ،لأنها ما
زال��ت متتل��ك الإمكانات ،لكنها غ�ير معنية بالت�ص��عيد حتى ال
تفقد �سيطرتها على ال�سلطة.
وي�ؤك��د �أن "توج��ه ال�ش��باب لنق��اط التما���س ال يخ��دم الهدف
ال�سيا�س��ي حلرك��ة حما�س با�س��تمرار �س��يطرتها عل��ى القطاع،
لذلك حتاول منع ال�ش��باب بالوعظ تارة ،وعدم توفري الأدوات
اللوج�س��تية تارة �أخرى" .ويلقي ال�صحايف والنا�شط ال�شبابي
جه��اد �أبو �ش��نب باللوم على الأحزاب يف عزوف ال�ش��باب عنها

بقول��ه" :ال�ش��باب يجد نف�س��ه ً
مهم�ش��ا يف كل الأح��زاب ،ولي�س
ل��ه دور حقيقي �س��وى باعتباره جنديا يطي��ع القرارات ،وهذه
الفكرة جتاوزها وعي ال�شباب يف جمتمعنا".
وي�ض��يف" :اليوم نحن �أمام �أحزاب تخ�ش��ى على م�ص��احلها،
ومقي��دة على ال�ص��عيد املحل��ي والعربي وال��دويل ،لذلك هناك
حالة من امللل ال�شعبي بوجودهم الروتيني".
ويعاتب الأحزاب بالقول" :مل تقدم الدعم اللوج�ستي املطلوب
منها ل�شباب االنتفا�ضة ومل ت�أمر �شبابها باالنخراط فيها".
وت�ش��اطر املحامي��ة والنا�ش��طة ال�ش��بابية عطاء اخل�يري �أبو
�شنب موقف �أبو �شنب جتاه الأحزاب الفل�سطينية بقولها" :يف
الآونة الأخرية �ض��اعت بو�صلة الأحزاب ومل ت�صبح فل�سطني
الغاية والهدف بل �أحزابهم".

االنق�سام ..ناقو�س خطر

من��ذ حزيران  ،2007واالنق�س��ام ال�سيا�س��ي واجلغ��رايف يلقي
ب�أعبائه على ال�س��احة ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية ما ي�شكل خط ًرا
م�س��تجدًا على انتفا�ض��ة القد�س مل ت�ش��هده االنتفا�ض��ة الأوىل
والثانية.
يق��ول رئي�س ق�س��م العلوم ال�سيا�س��ية يف جامع��ة الأزهر بغزة
خميمر �أبو �سعدة لـ "احلال"" :بعد ثماين �سنوات من االنق�سام
ال�سيا�س��ي ب�ين حركت��ي فت��ح وحما���س ،وف�ش��ل ق��وى العم��ل
الوطني على و�ض��ع حلول عملية مل�ش��كالته احلياتية ،وو�ضع
ت�س��وية تقود لقيام الدولة الفل�سطينية على حدود  ،1967بادر
ال�شباب لأخذ زمام املبادرة ،وو�ضع حد لغطر�سة االحتالل".
وي�ش��دد هاين حبيب على �أن "االنق�س��ام ي�ش��كل حاج ًزا حقيقيًّا
�أم��ام �أي طريق��ة جادة من �أج��ل انقاذ هذه االنتفا�ض��ة من �أي
ف�شل".
وي�س��تعر�ض حبي��ب و�ض��ع التنظيم��ات خ�لال االنتفا�ض��تني
ال�س��ابقتني واحلالية ويقول" :االنتفا�ض��ة الأوىل مل تكن هناك
�س��لطة وطني��ة واحدة ،وبعد وقت ق�ص�ير ت�س��لمت الف�ص��ائل
الفل�س��طينية نا�ص��ية القيادة وت�ش��كلت القي��ادة املوحدة ،ويف

							
قيادة ال�شارع لل�شارع فقظ.

االنتفا�ضة الثانية ،ال�سلطة تولت عملية التنظيم ب�شكل �أو ب�آخر
ومب�ش��اركة القوى ،ومع ت�ص��اعدها وتراجعها يف الوقت ذاته،
ظه��رت بع�ض الف�ص��ائل بقوته��ا كحركة حما�س� ،أما انتفا�ض��ة
القد�س احلالية ،فهي بال �سلطة وال ف�صائل لتنظيمها".
ويرى الباحث مبركز التخطيط ومدير دائرة املفاو�ضات جمال
البابا �أنه كي تتطور هذه االنتفا�ض��ة ،فال بد من تبنيها �سيا�سيا
وماليا وحزبيا".
ويحذر نا�ص��ر مهدي رئي�س ق�س��م االجتم��اع يف جامعة الأزهر
بغ��زة م��ن خط��ورة ا�س��تمرار االنق�س��ام عل��ى بني��ة املجتمع
الفل�س��طيني بالق��ول" :م��ا ح��دث يف املجتم��ع الفل�س��طيني
بتعقيدات��ه الكث�يرة واملتداخل��ة ،ارتبط بالنظام االقت�ص��ادي
وال�سيا�س��ي وانعك���س على النظ��ام االجتماعي ب��كل مكوناته،
ويف �س��نوات االنق�س��ام طغت االهتمامات احلزبية وامل�ص��الح
الفئوية ،ما �أدى النعدام الثقة".

بلورة قيادة ميدانية �شابة

رغ��م حال��ة التنظيمات ال�س��يئة �إال �أنه ال ميكن اال�س��تغناء عن

(عد�سة� :إياد جاد اهلل)

دورها بحكم خربتها يف احت�ضان االنتفا�ضة ،حتى لو ا�ستدعى
الأمر ت�شكيل قيادة �شابة تلبى مطالب ورغبات املرحلة.
يق��ول خميم��ر �أب��و �س��عدة" :جي��ل ال�ش��باب يقودنا لفر�ض��ية
�أن��ه ال ي�ؤم��ن بالتنظيم��ات برتكيبته��ا الت��ي تكل�س��ت وقيادتها
الت��ي �ش��اخت ،و�أي عمل مقاوم فل�س��طيني ال بد من احت�ض��انه
وا�سناده ف�ص��ائليًّا لتتكفل ب�أهايل �ش��هداء االنتفا�ضة وجرحاها
و�أ�سراها".
ويرى �أبو �س��عدة �أنه ال مانع م��ن بلورة قيادة ميدانية جديدة
من جيل ال�ش��باب حتى يكتب لهذه االنتفا�ضة �أن تدير �أعمالها،
وتقوم بو�ضع �سقف �سيا�سي ميكن حتقيقه".
ويرى حبيب �أن معظم �ش��هداء انتفا�ضة القد�س هم متحزبون،
لكن قرارهم كان فرديًّا ونابعًا من ثقافة وطنية ن�ضالية �أ�س�ست
لها الف�صائل .ويتابع" :ال ميكن �إنكار دور الف�صائل بهذا ال�صدد
رغم عجزها" .ويبقى جيل ال�ش��باب �ص��احب الكلمة والر�سالة
يف انتفا�ض��ة القد�س الذي قد يتجاوز الف�ص��ائل باجتاه ت�ش��كيل
قيادة �ش��ابة تعمل على و�ضع �سقف واقعي ملواجهة خمططات
�إ�سرائيل اال�ستيطانية والتهويدية.

�شريان القد�س االقت�صادي

غطر�سة امل�ستوطنني تغلق حمالت باب الواد ..والتجار ي�شتكون
لبنى الصاحب*

"وال حد عمل �إلنا �إ�شي!" اجلملة التي عرب من خاللها معظم
جت��ار �ش��ارع ال��واد يف البل��دة القدمي��ة بالقد���س ع��ن ردود
�أفع��ال كل امل�ؤ�س�س��ات واجلهات الر�س��مية التي توجه��وا �إليها
احتجاجا على ق�س��وة امل�ش��هد االقت�ص��ادي والأمني على �سري
حياتهم اليومية داخل �أ�سوار البلدة القدمية.
�شارع الواد �أو "�شارع ال�شهيد مهند احللبي" كما يحلو للبع�ض
ت�س��ميته ميثل �أق�صر و�أ�س��رع طرق البلدة القدمية يف الو�صول
�إىل احل��رم القد�س��ي ال�ش��ريف ،وه��و ال�ش��ريان االقت�ص��ادي
والدين��ي للبلدة القدمية و�أكرث �ش��وارعها الت��ي تعج مبحالت
جتاري��ة تبي��ع الأطعم��ة واحللوي��ات الفل�س��طينية التقليدية،
ومتث��ل حمالت��ه التجارية م��ا جمموعه  145حم�لا جتاريا من
 1400حمل جتاري داخل �أ�س��واق البل��دة القدمية يف القد�س؛
لكن قوات االحتالل الإ�س��رائيلية وم�س��توطنيها مل يبقوا له �أي
هام�ش من احلركة التجارية خا�ص��ة بعد �أن نفذ ال�ش��هيد مهند
احللب��ي عملي��ة الطعن التي قت��ل خاللها م�س��توطنان ،وبعدها
�ش��ددت قوات االحتالل االج��راءات التع�س��فية و�أغلقت جميع
الأب��واب يف وجه احلركة التجارية يف �ش��ارع ال��واد ،و�أجربت
التج��ار عل��ى الر�ض��وخ لرغب��ة امل�س��توطنني بالتجمه��ر مكان
احلادثة� ،أي �أمام حمالتهم التجارية ،ملدة � 10أيام بحجة �أخذ
واجب عزاء امل�ستوطنني الذين قتلوا خالل احلادث.
ولع��ل �إجب��ار بلدي��ة االحتالل �أ�ص��حاب املح�لات التجارية يف
�ش��ارع الواد على دف��ع الغرامات املالية لي���س باجلديد ،فهناك
"�ض��ريبة الأمالك" التي يدفعها جتار البلدة القدمية �س��نويا
لبلدي��ة االحتالل الإ�س��رائيلي� ،إ�ض��افة �إىل فر���ض قانون جديد

يق�ض��ي ب�إجب��ار جتار �ش��ارع الواد عل��ى غرامة مالية �س��نوية
بقيمة "� 750ش��يقال" كمخالفة لو�ض��ع يافطات با�س��م حمالتهم
تكت��ف بلدي��ة االحت�لال بالغرام��ات املالي��ة
التجاري��ة! ومل
ِ
ال�سنوية ،بل ّ
د�ش��نت خالل انتفا�ضة القد�س اجراءات تع�سفية
�أخ��رى تق�ض��ي بت�س��ليم بع�ض جت��ار البلدة القدمي��ة غرامات
مالية عالية و�ص��ل بع�ض��ها �إىل "� 6آالف �ش��يقل" كمخالفة على
و�ض��ع ب�س��طات الب�ض��ائع يف الطريق� ،أو �أبعد من بوابة املحل
ب�أكرث من ن�صف مرت.
وقال جتار �ش��ارع ال��واد �إن حالة الركود االقت�ص��ادي مهيمنة
يف ال�شارع منذ اندالع انتفا�ض��ة القد�س .ي�ؤكد التاجر املقد�سي
و�أمني �س��ر جمعية التجار املقد�س��يني خالد ال�صاحب �أن دخله
ي�س��اوي �ص��فرا منذ بدء االحتالل تنفيذ �إجراءاته الت�ض��ييقية
�ضد التجار يف �ش��ارع الواد ،وي�ضيف" :لي�س لدينا املال الالزم
لدفع التزاماتنا ال�س��ابقة ،وال لدفع ال�ضرائب املفرو�ضة علينا،
وال املال الالزم ل�ش��راء ب�ضائع جديدة ملحالتنا حتى ن�ستمر يف
عملنا".
وي�ؤكد وديع احللواين ،الناطق الإعالمي با�س��م جمعية التجار
املقد�سيني� ،أن التجار يفتحون حمالتهم التجارية لي�س بغر�ض
البي��ع وال�ش��راء و�إمنا بغر�ض ال�ص��مود ،ويق��ول" :ال نريد �أن
نغل��ق حمالتنا التجاري��ة ،في�س��تغل اجلي�ش الإ�س��رائيلي ذلك
ليفر���ض علين��ا �إغالقه��ا وي�س��تويل عليه��ا كما ح�ص��ل يف البلدة
القدمية يف اخلليل بعد جمزرة احلرم الإبراهيمي".
م��ن جانبه ،ق��ال التاجر املقد�س��ي (م�.أ) �إن م��ن يحالفه احلظ
م��ن التج��ار هو م��ن يعود ملنزل��ه �س��املا دون �أذى�" ،أ�ص��بحنا

نفكر ع�ش��رات املرات قبل و�ضع �أيدينا يف جيوبنا �أثناء التوجه
للعمل ،فقد تعتربها ال�شرطة حماولة لتنفيذ عملية طعن".
ومتيز امل�شهد املقد�س��ي حاليا الأعداد الكبرية ل�شرطة وجي�ش
االحتالل الإ�س��رائيلي ،التي تفوق �أعداد املت�س��وقني يف �ش��ارع
ال��واد .وال يخل��و الأم��ر م��ن عملي��ات التحري�ض �ض��د العرب
م��ن قب��ل الإ�س��رائيليني ،حيث �أ�ص��بح ملحوظا مرور ال�س��ياح
الأجانب ب�س��رعة كبرية جدا يف ظ��ل وقتهم املحدود يف القد�س،
وهذه �ض��ربة كبرية للتجارة املقد�س��ية ،خا�صة �أن العديد من
املحال التجارية معتمدة ب�ش��كل �أ�سا�سي على ال�سياح الأجانب
يف عمليات البيع وال�شراء.
وقد قدمت جمعية التجار املقد�س��يني عدة طلبات للم�ساعدة يف
جتاوز الأزمة احلالية التي ميرون بها وخا�ص��ة داخل �أ�س��وار
البلدة القدمية يف �ش��ارع الواد �إىل عدة �شخ�ص��يات وم�ؤ�س�سات
ر�سمية فل�سطينية وعربية ،فقدموا طلباتهم �إىل حمافظ القد�س
عدن��ان احل�س��يني ،ورئي�س الغرف��ة التجارية وال�ص��ناعية يف
القد���س ف��ادي الهدم��ي ،ورئي���س ال��وزراء الفل�س��طيني رامي
احلم��د اهلل ،وكان �آخرها �إىل جاللة املل��ك الأردين عبد اهلل الثاين
الذي بعثوا له بر�س��الة موقعة با�سم جمعية التجار املقد�سيني
طالب��وا خاللها بتقدمي الدعم ال�سيا�س��ي الكامل لق�ض��ية القد�س
واملقد�س��ات يف كل املحاف��ل العربي��ة والدولي��ة ،وتكليف جلنة
قانوني��ة م��ن عدة حمامني خمت�ص�ين للدفاع ع��ن املواطنني يف
كل م��ا يتعلق بالق�ض��ايا القانونية التي تواجههم ،خا�ص��ة بعد
�أن هدد رئي�س احلكومة الإ�س��رائيلية بنيامني نتنياهو مبعاقبة
جتار �شارع الواد بذريعة عدم تقدميهم امل�ساعدة للم�ستوطنني
امل�صابني خالل عملية الطعن التي نفذها ال�شهيد مهند احللبي،
�إ�ض��افة �إىل طلبهم مل�س��اعدة مادية فورية متكن التجار من �سد

العجز الذي ح�ص��ل ب�سبب ت�صاعد وترية الأحداث الأخرية يف
مدينة القد�س.
وق��ال مدير ع��ام الغرفة التجاري��ة ال�ص��ناعية يف القد�س فادي
الهدمي�" :إن اخل�س��ائر االقت�ص��ادية لتجار البلدة القدمية منذ
بداية �شهر ت�شرين الأول املا�ضي تقدر مباليني ال�شواقل".
و�أردف الهدم��ي �أن الغرف��ة تتخ��ذ �آلي��ات ت�س��هم يف دع��م ثبات
التاج��ر املقد�س��ي وت�س��عى �إىل تخفي��ف ت�أثري الو�ض��ع الأمني
واالقت�ص��ادي علي��ه� ،س��واء كان ذل��ك �آنيا �أو م��ن خالل خطط
�إ�سرتاتيجية بعيدة املدى".
ويف مقاب��ل ذل��ك ،ي�ؤك��د جتار البل��دة القدمية ،وخا�ص��ة جتار
�ش��ارع ال��واد عل��ى ع��دم تق��دمي �أي جه��ة ر�س��مية لأي مظه��ر
م��ن مظاه��ر التعوي���ض املادي يف ه��ذه املحنة ،خا�ص��ة يف ظل
التهدي��دات الإ�س��رائيلية مبعاقبتهم وفر�ض الغرام��ات املالية
عليهم ورفع عدد ال�ضرائب التي يدفعونها لبلدية االحتالل.
ولع��ل امل�ؤ�ش��رات اليومي��ة تدل��ل على م��دى ال�ص��عوبات التي
يواجهها التجار املقد�س��يون يف الو�صول �إىل حمالتهم التجارية
داخل �أ�س��وار البلدة القدمية ،وخا�صة �شعورهم ب�أن �أرواحهم
مه��ددة ،وك��ون معدل دخله��م املادي ي�س��اوي �ص��فرا منذ بدء
الأح��داث ،وهو غري كاف لتوفري ق��وت �أوالدهم اليومي ،وكلما
ت�أخرت امل�س��اعدات الت��ي يتوجب تقدميها للتجار املقد�س��يني،
تتفاق��م النتيجة الت��ي من املمك��ن �أن ترتتب على هذا الو�ض��ع
ال�س��يئ ،الذي م��ن املمكن �أن تك��ون نتيجته يف �أ�س��و�أ الأحوال
�أن ي�ترك التجار حمالتهم التجارية يف �ش��ارع الواد ليتم �إغالقه
وحتقيق هدف االحتالل يف نهاية املطاف.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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تتمة المنشور على الصفحة األولى " -خطر الموت"
وفيم��ا يتعل��ق مبوق��ع الألغ��ام يف حق��ل عراب��ة� ،أو�ض��ح �أنه ح�س��ب
املعلومات التي ح�ص��ل عليها املركز الفل�س��طيني من �ش��هادات الأهايل
وال�س��كان يف املنطق��ة ف�إن��ه يحت��وي على �ألغام �ض��د الأف��راد و�أخرى
�ض��د الدبابات .ونوه �إىل �أن عدد �ض��حايا الألغ��ام واملخلفات احلربية
يف فل�س��طني وفق��ا لإح�ص��ائيات "اليوني�س��يف" بلغت � 1000ض��حية
ب�ين جريح و�ش��هيد منذ ع��ام  ،1948يف حني و ّثق املركز الفل�س��طيني
 350حالة من تلك ال�ض��حايا حتى اللحظة نتيجة عدد العاملني القليل
باملركز الذي مت ت�أ�سي�سه عام .2012
و�أ�ش��ار �إىل �أن فل�س��طني و ّقعَ��ت عل��ى املعاه��دة الدولية ملنع انت�ش��ار
القناب��ل العنقودي��ة واملخالف��ات احلربي��ة ،لكنه��ا ما زال��ت مراقبا يف
اتفاقية حظر الألغام امل�ض��ادة للأفراد "اتفاقية �أوتاوا" الدولية ،فيما
الأردن ع�ضو يف االتفاقية ،و�إ�سرائيل غري من�ضمة.
ومل يخف غنيمات �أنه من الناحية القانونية ف�إن تنظيف حقول الألغام
يف ال�ض��فة الغربي��ة لي���س م�س���ؤولية الفل�س��طينيني و�إمنا م�س���ؤولية
االحتالل الإ�س��رائيلي والأردنيني ،مردفا" :لك��ن يف العادة نعمل على
�إزال��ة تل��ك الألغام باعتبارها م�ش��روعًا وطنيًّا ،عرب دعم من م�ش��روع
�إزالة الألغام العاملي الذي خ�ص���ص لفل�س��طني ميزانية موزعة على 5
�سنوات لإنهاء الربنامج".

مواطنون مت�ضررون

مل يكن ربيع عام  1979ف�ص ًال عابرًا يف حياة املواطن نبيل طالب (�أبو
مي��زر) من بل��دة عرابة جنوب جن�ين ،بل حفر يف ذاكرت��ه حكاية لغم
�أر�ضي �أفقده ب�صره ويده اليمنى.
�أبو ميزر ( 53عاما) كان �أول �ض��حايا انفجار لغم م�ضاد للأفراد �أثناء
بحث��ه ع��ن الزعرت برفقة �ص��ديقه ماهر من��ر دقة مبنطق��ة "بئر املي"
القريبة من عرابة.
يق��ول �أبو مي��زر يف حديث مع "احل��ال"" :كنت و�ص��ديقي ماهر دقة،
وكانت �أعمارنا  15عامًا وقتها ،نبحث عن ال�ش��ومر والزعرت يف منطقة
بئر املي ،وجدنا قطعة حديدية وحملناها فانفجرت بنا ،فقدْتُ ب�صري
وبُرتت يدي اليمنى ،و�صديقي ماهر �أ�صيب ب�شلل بيده ومل يكن توجد
وقتها �إ�شارات حتذيرية بوجود �ألغام يف املنطقة".
بع��د �إ�ص��ابة �أب��و مي��زر و�ص��ديقه ،و�ض��عت �س��لطات االحت�لال
الإ�سرائيلي� ،سياجً ا حول حقل الألغام و�إ�شارات حتذيرية كتب عليها
"خطر! منطقة ملغومة ..ممنوع ال�سري يف الطرق الرتابية".
الإ�ص��ابة مل متن��ع �أبو ميزر من �إكمال حيات��ه ،فهو متزوج و�أب البنة
واحدة� ،إال �أن فقدان الب�ص��ر جعله �أ�س�يرًا للعمل مبهن حمدودة بعد
�أن جنح مب�س��اعدة وزارة ال�ص��حة الفل�س��طينية برتكيب يد �صناعية
"جتميلية" ع ّلها تعو�ضه عن يده اليمنى التي برتت وفق قوله.
وتختزل ق�صة �أبو ميزر م�آ�سي � 5ضحايا �آخرين؛ فمنهم من عاد لأهله
عاج�� ًزا من دون �أطراف جراء تعر�ض��ه النفجار لغ��م نام لعقود حتت
الأر���ض ليباغ��ت بري ًئ��ا مير عليه ،ومنه��م من فقد حيات��ه ،وهم ثالثة
بينهم �ش��قيقان من قرية واد دعوق املواجهة حلقل �ألغام عرابة ،فقدا
حياتهم��ا �أثن��اء رعيهما للأغنام بالق��رب من حقل الألغ��ام التي مل يتم
نزعها بالكامل حتى اليوم.

وعود دون تنفيذ

يو�ض��ح نهاد عبد العزيز �أحد �أ�صحاب قطعة الأر�ض "امللغومة" التي
يحيطها حقل للزيتون و�أحرا�ش من �ش��جر ال�ص��نوبر� ،أنه مل ي�س��تطع
هو و�أ�ش��قا�ؤه وجريانه يف الأر�ض ا�س��تغالل خرياتها منذ عام ،1967
وق��دم من��ذ تلك الفرتة طلبات كث�يرة لإزالة تلك الألغ��ام لعدة جهات
منه��ا حمافظة جنني وبلديتها وبلدية عرابة ،ومل يتلق �إال وعودا دون

ا������ش�����ت�����ق�����ت حل���ي���ف���ا
ماجد شبالق

تنفيذ .وي�ش�ير �إىل �أن االحتالل الإ�س��رائيلي نفذ ع��دة عمليات تنظيف
للأر���ض م��ن الألغ��ام� ،إال �أنها ما زالت غ�ير �آمنة وال يج��ر�ؤ �أحد على
الدخول �إليها وا�س��تخدامها ،منو ًها �إىل �س��قوط عدة �ضحايا بني �شهيد
وجريح من املناطق املحيطة بالأر�ض نتيجة انفجار �أحد الألغام.
وي�ض��يف عبد العزي��ز لـ"احلال" �أن جمعية فل�س��طينية كانت ترافقها
�ش��ركة �أجنبية قدِمت للمنطقة قبل �س��نتني ووعدوا ب�إزالة الألغام من
الأر���ض ،مردف��ا "كل الوع��ود التي تلقيناه��ا قدمية وبايتة" .ونا�ش��د
اجلهات املخت�ص��ة القي��ام بدورها وتنظيف الأر�ض م��ن الألغام حتى
يتم ا�ستغاللها يف الزراعة.
م��ن جهت��ه ،يقول املهند���س �أحم��د عبيد من بلدي��ة عراب��ة لـ"احلال"
�إن قطع��ة الأر���ض امللغوم��ة قريبة من بئ��ر مياه ومع�س��كر "دوتان"
الإ�س��رائيلي ال��ذي مت �إخ�لا�ؤه يف �أيل��ول ع��ام  ،2005بع��د �أن �أقام��ه
االحتالل يف عام .1967
وي�ؤكد عبيد ما قاله املواطن عبد العزيز ،ب�أن االحتالل �أجرى عمليات
تنظيف للألغام من املنطقة� ،إال �أنه مل ي�صل �أي كتاب لأ�صحاب الأر�ض
ب�أنها �آمنة ،و�أن الإ�شارات التحذيرية ما زالت موجودة ،م�شريًا �إىل �أن
الألغام �أدت لوفاة �ش��اب وبرت قدم �س��يدة ،و�إ�ص��ابة �ش��ابني ب�إعاقات
�أحدهما فقد ب�ص��ره وقطعت ي��ده نتيجة الألغام ،يف �إ�ش��ارة للمواطن
�أبو ميزر .ويحمل عبيد االحتالل الإ�س��رائيلي م�س���ؤولية بقاء الألغام
يف حقل �ألغام عرابة حتى اليوم وعدم �إزالتها.

ٌ
حل بعد �شهر

م��ن جهت��ه ،يو�ض��ح غنيم��ات لـ"احل��ال" �أن حق��ل �ألغام عراب��ة تبلغ
م�س��احته  10دومن��ات ،وقد �أقام��ه اجلي�ش الأردين ع��ام  1965ويقع
حتت امل�س�ؤولية الإ�س��رائيلية كونه موجودًا يف املنطقة امل�صنفة "ج"
وفقا التفاق �أو�سلو.
و�أك��د غنيم��ات �أن املركز بالتع��اون مع منظمة "هلوتر�س��ت" العاملية
الت��ي تعم��ل على �إزال��ة الألغام بال�ض��فة الغربية وه��ي منظمة عاملية
ومقرها بريطانية� ،س��تبد�أ يف �ش��هر كانون الأول املقبل ،العمل يف حقل
�ألغ��ام عرابة لتنظيف��ه� ،إال �إذا منعت ظروف الطق�س ا�س��تمرار العمل
به كون الأر�ض طينية .و�أ�ش��ار غنيمات �إىل �أن الأولوية لتنظيف حقل
عراب��ة بع��د االنته��اء من تنظيف حقلي حو�س��ان يف بيت حل��م والنبي
�إليا���س مبحافظ��ة قلقيلية ،م�ش�يرا �إىل اكتمال تنظي��ف احلقل الأخري
خالل �شهر ت�شرين الثاين اجلاري.
وك�ش��ف �أن  16حق ًال للألغام موجودة يف ال�ض��فة الغربية وم�س��احتها
 620دو ً
من��ا ،زرعها اجلي���ش الأردين ،وموزعة من اخلليل يف اجلنوب
حتى جنني يف ال�ش��مال ،منو ًها �إىل عدم وجود حقول �ألغام �إ�س��رائيلية

يف ال�ضفة الغربية با�ستثناء مناطق التدريبات الع�سكرية الإ�سرائيلية
يف الأغ��وار واملخلف��ات احلربية الت��ي تنتج عنها ،وح��دود الألغام يف
منطقة احلدود ال�شرقية مع الأردن.
ون��وه �إىل �أن الألغ��ام الإ�س��رائيلية يف الأغ��وار موزع��ة ب�ين احل��دود
ال�ش��رقية م��ع الأردن واحل��دود الثاني��ة باجت��اه �أريحا ،مو�ض��حا �أن
"التقديرات ت�شري لوجود ما يقارب مليون ون�صف املليون لغم �أر�ضي
يف تلك املنطقة".

خط�أ �أو�سلو

من جهته ،يو�ض��ح مدير م�ؤ�س�س��ة احلق الفل�سطينية حلقوق الإن�سان
�ش��عوان جباري��ن لـ"احل��ال" �أن م��ن امل�آخ��ذ جت��اه اتفاق �أو�س��لو �أن
ال�س��لطة الفل�س��طينية مل ت�أخ��ذ خرائ��ط كامل��ة بالألغ��ام املوج��ودة
بال�ض��فة الغربية ومل ت�ش��ر �إليها حتى ،م�ؤك��دا �أن الواجب على دولة
االحت�لال �أن تقدم خرائط لكل لغم موجود يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية
كم��ا حدث مع لبنان التي ح�ص��لت على خرائط مف�ص��لة ع��ن الألغام.
وقال" :هذه �أر�ض فل�س��طينية ومن حق الفل�س��طينيني احل�صول على
خرائط بالألغام ،ولكن هناك م�س���ؤولية عل��ى دولة االحتالل بتنظيف
تلك الألغام".
و�أ�ض��اف جباري��ن �أن مراق��ب الدول��ة العربية يف تقري��ره عام 2002
�أ�ش��ار �إىل �أن الألغام �ض��د الأف��راد مزروعة حول بع�ض امل�س��توطنات
و�آبار املياه ومع�س��كرات تدريب جي�ش االحتالل و�أن كثريًا من حقول
الألغام غري معلمة وال توجد عليها �إ�شارات حتذيرية.
وتن���ص اتفاقي��ة "�أت��اوا" على حظر الألغام امل�ض��ادة للأف��راد وكافة
امل��واد القابلة لالنفجار ،حظرا قطعيا ،ومتنع �إنتاج وتخزين وزراعة
الألغام وتطالب بتنظيف املزروعة منها ،وفق جبارين.
و�أو�ض��ح �أن �إ�س��رائيل لي�س��ت ع�ض��وا باالتفاقية ،و�إذا ان�ضمت �إليها،
ف�ستكون لأ�س��باب اقت�صادية حم�ضة لطلب امل�ساعدة بتنظيف الألغام
ك��ون زراع��ة اللغم تكلف ن�ص��ف دوالر ولكن تنظيفه يكل��ف ما يقارب
�ألف��ي دوالر .ون��وه �إىل �أن �إ�س��رائيل حت��اول تنظي��ف منطق��ة الأغوار
املليئ��ة بحق��ول الألغام ب�ش��كل كبري �ض��د املدرعات �أو �ض��د الأفراد،
لأ�س��باب اقت�صادية وم�ص��الح خا�ص��ة ،ال لأ�سباب �إن�س��انية لتنظيف
املنطقة حتى ت�ستثمرها يف الزراعة.
وي�ؤكد �أن "�س��بب حظر الألغام �ض��د الأفراد كونه �سالحا �أعمى ميكن
�أن ينفج��ر بطف��ل �أو �أي �إن�س��ان ع��ادي ،وهو �س�لاح متخلف قدمي غري
موج��ه للجن��ود ،بالإ�ض��افة �إىل �أن املي��اه والعوام��ل الطبيعية ت�ؤدي
النزالق الألغام ملناطق �أخرى ت�ش��كل خطرًا على ال�س��كان وبالتايل هو
عمل ع�شوائي حمظور مبوجب اتفاقية جنيف ،و�سالح �أعمى ال يتحكم
فيه ال�شخ�ص وميكن �أن ينفجر ب�أي �شخ�ص".

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -هل تجاوزت
قرار بتعزيز طاقم املحامني ملحافظة القد�س

ب��دوره� ،أك��د رئي���س هيئة �ش���ؤون الأ�س��رى واملحررين عي�س��ى
قراق��ع �أن الهيئة اتخذت ق��رار ًا بتعزيز عدد املحامني يف حمافظة
القد���س نظ��ر ًا حلمل��ة االعتق��االت املكثفة الت��ي نفذته��ا وتنفذها
�سلطات االحتالل باملدينة والتي تفوق قدرة املحامني احلاليني.
و�أك��د قراق��ع �أن��ه مت اتخ��اذ ق��رار بانت��داب حمامني م��ن باقي
املحافظ��ات مل�س��اندة حمام��ي القد���س اىل ح�ين االنته��اء م��ن
اج��راءات املوازنة اجلديدة لع��ام  ،2016كما مت االتفاق على
توحي��د جه��ود امل�ؤ�س�س��ات احلقوقية العامل��ة يف القد�س والتي
ي�صل عددها اىل .10
وحول االعتقاالت يف القد�س ال�ش��رقية املحتلة ،يقول اخلبري يف
القانون الدويل د .حنا عي�س��ى �إن القد�س ال�شرقية وفقاً لقراري
 242و 339الدولي�ين� ،أر���ض حمتل��ة ،وبالت��ايل تنطب��ق عليها
قواع��د القان��ون ال��دويل الإن�س��اين ،وبالأخ�ص اتفاقي��ة جنيف
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الرابع��ة ل�س��نة  1949والربوتوك��ول الأول امللحق بها ل�س��نة
 ،1977وم��ع هذا ،يتعمد االحتالل الإ�س��رائيلي خرق القوانني
الدولي��ة ويعترب القد�س عا�ص��مة موحدة له ب�ش��قيها ال�ش��رقي
والغرب��ي ويتعام��ل مع املقد�س��يني عل��ى هذا الأ�س��ا�س ،وبناء
عل��ى ذلك ،يطب��ق على املعتقلني املقد�س��يني القان��ون اجلنائي
الإ�س��رائيلي الذي يحا�س��ب املقد�س��ي على �أي عمل مقاوم على
�أن��ه عم��ل جنائي وف��ق ت��درج (الذن��ب ،اخلط���أ ،اجلرمية) يف
القانون اال�سرائيلي ،الأمر الذي يخالف القانون الدويل.
وتابع عي�س��ى �أن��ه بنا ًء عل��ى ذل��ك ،يعامل االحتالل الأ�س��رى
املقد�س�� ّيني معامل��ة ال�س��جناء الإ�س��رائيليني اجلنائي�ين ،ويف
الوق��ت نف�س��ه ،ال يعامله��م كبق ّية ال�س��جناء الإ�س��رائيليني وال
يعطيهم ح ّتى ن�ص��ف احلقوق التي مينحها لأولئك ،بل يتعامل
معهم بنف�س الأ�ساليب الوح�ش�� ّية والال�إن�سان ّية التي يعامل بها
بقية الأ�سرى الفل�سطينيني.

�شبان 512

قا�صرون
ذكور 280

ر�سم يو�ضح �أعمار حاالت االعتقال يف القد�س بدءًا من � 13أيلول املن�صرم.

الغربة بكل ما حتمله من ق�س��اوة البعد عن الأوطان
جغرافي��ا ،اال �أن حال��ة من ال�ش��غف يعي�ش��ها �أطفال
اللج��وء حلدي��ث وحكاي��ات �أي م�س��ن يحم��ل مالمح
الوط��ن ..مالمح فل�س��طني التاريخي��ة بقراها ومدنها
وعادات اهلها وتاريخها العريق.
يف ح��ي الزه��راء بالق��رب من العا�ص��مة التون�س��ية،
كن��ت وعائلت��ي نقطن يف منزل م�ش��ابه ملن��ازل بع�ض
الفل�سطينيني الذين ا�ستقروا يف تون�س ،كانت جتمعنا
�أوا�صر االنتماء لفل�سطني التي مل يكن الحد من �أبناء
جيل��ي ،وقد كن��ت ابن �أربعة ع�ش��ر عامً��ا وقتها ،اي
�ص��ورة يف خميلته عن فل�س��طني با�س��تثناء تلك التي
ر�س��مت مبا يحك��ى لنا من ق�ص���ص الآب��اء املغرتبني
عن قطاع غزة ،والذين بدورهم كانوا يحملون �صور
قراهم من حديث �آبائهم الذين هجروا ق�سرا عام ،48
وهكذا ،جيل يروي جليل.
مم��ا �س��معت ومم��ا ق��ر�أت ومما �ش��اهدت م��ن بع�ض
الأف�لام الوثائقية ،يحملني الأم��ل يف العودة لأحدث
�أطف��ايل ع��ن حيفا ،مدينتي ال�س��احلية الت��ي ولد فيها
جدي وحرمت ،كما �أبي ،من ر�ؤيتها بفعل التهجري.
�أري��د �أن �أحدثهم عن طيبة النا�س وب�س��اطة عي�ش��هم
وكيف كانوا كاجل�س��د الواحد يف �أفراحهم واتراحهم
ي�ساند بع�ضهم بع�ض��ا ،دون عداوة �أو بغ�ضاء �إال ما
ندر.
كيف يل ان �أ�صف جدتي مبالب�س �أهل حيفا التي كانت
حتكيها بيديها وتفاخر بها ن�س��اء املدينة .وكيف كان
جدي يعت��ز بهويته الفل�س��طينية العربية عندما كان
يتنق��ل من مدين��ة اىل مدينة ،م��رورا بحواجز جي�ش
االنتداب الربيطاين.
عندم��ا �أتخي��ل كي��ف كان��ت حي��اة عائلت��ي الكبرية
بحيف��ا� ،أنظ��ر الي��وم اىل غزة وي�أخ��ذين ال�س���ؤال ،ما
ال��ذي حدث للنا�س ،و�أين ذهبت ب�س��اطتهم وطيبتهم
وخوفهم على بع�ضهم.
تغريب الفل�سطينيني مل يكن تغريبا جغرافيا بقدر ما
كان االحتالل يهدف م��ن ورائه لطم�س مالمح الهوية
الفل�س��طينية وتغييب الرتاث واالرث االجتماعي مبا
يحمله من جملة العادات والتقاليد وب�ساطة العي�ش.
تنقل والدي بني م�ص��ر ،حيث ولدت يف اال�س��كندرية،
اىل الكويت ولبن��ان وقرب�ص و�أخري ًا تون�س ،املحطة
الأخ�يرة قب��ل الع��ودة لغ��زة "عل��ى �أم��ل الع��ودة
حليف��ا" ،الت��ي مل يع��د من مالحمها �س��وى �ص��ور يف
ذاك��رة كبار ال�س��ن ،حماول�ين ،نحن جيل ال�ش��باب،
حم��ل الراية ونقل التاريخ ال�ش��فوي على �أل�س��نة من
نعده��م كنزن��ا احلقيق��ي� ،أجدادن��ا الذي��ن بتقا�س��يم
الزم��ن على وجوهه��م يحملون يف ذاكرته��م اليقظة،
رغم جتاعيد اجل�س��د ،مئات ال�ص��ور وال�ص��ور التي
لن تن�سى.
التذك�ير لي���س فق��ط للتاريخ ،ب��ل حماول��ة لهز روح
االن�س��ان يف غ��زة التي بات��ت تفقد �أنفا�س��ها الأخرية
بفعل االحتالل واالنق�س��ام اللذي��ن نخرا يف العالقات
االجتماعية ،وم�س��ا �أب�س��ط تفا�ص��يل حياة املواطن
ونزعا الكث�ير الكثري من مالمح احلي��اة االجتماعية
الت��ي ميلأه��ا روح التع��اون واالخ��اء وجمل��ة م��ن
املوروث��ات االجتماعية اجلميلة كاجل��ار جلاره ويد
اهلل مع اجلماعة.
علينا �أن ن�ستعيد وعينا بكل ال�صور اجلميلة القدمية
لنحييها يف نفو�س �ص��غارنا� ،أري��د لأطفايل ان يكربوا
عل��ى حب الوط��ن وام��ل الع��ودة ،ف�أنا قبل خم�س��ة
ع�ش��ر عاما كنت �أ�ش��تاق لأي قطعة من ف�سطني حتى
جئت غزة� ،أما اليوم ،فاال�شتياق ي�أخذين لبلدي وبلد
�أج��دادي و�إليها �س���أعود ويعود �أبنائ��ي و�أحفادي..
�سنعود لقطعة من القلب� ..سنعود اىل حيفا.
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"ثم ًنا لل�شم�س" ..فيلم حتكي فيه حمررات معاناتهن يف الأ�سر
محمد علوان

من عتمة زنازين املحتل اال�سرائيلي �إىل قاعات ال�سينما
وبيوت العر�ض ،انتقلت �أكرث من خم�س ع�ش��رة �أ�سرية
فل�س��طينية حم��ررة ،بع��د ان ق��ررن �أن ي�ص��ورن فيلما
يوثق جتربة خا�ص��ة ع�ش��نها ،وم��ا زالت تعي�ش��ها كل
واح��دة منهن ،حت��ت عنوان "ثمنا لل�ش��م�س" ،امل�أخوذ
ع��ن كت��اب الأ�س�يرة املح��ررة عائ�ش��ة ع��ودة .وق��د
التقني يف غرف ال�س��جون ،وتالق��ت �أفكارهن �أكرث �أثناء
ت�سجيلهن ملقابالت الفيلم.
تدرب��ن عل��ى الت�ص��وير واملونت��اج ،بعد ان اقت�ص��رت
حياته��ن على ال�ص��مود �أمام ق�س��وة االحت�لال يف غرف
التحقيق ،و�أمام ما ميار�س��ه حمققوه من �ض��غط نف�سي
عليهن.
ا�س��تغرق �إنتاج هذا الفيلم �أكرث من �أربعة �أ�شهر تدربن
بها جيدا ف�ش��كلن طواقم كاملة تبادلن فيها الأدوار بني
امل�صورة ومهند�سة ال�ص��وت واملخرجة ،ف�أنتجن عم ًال
متكام ًال وانطلق ابداعهن ب�سرد الق�صة وت�سل�سلها.
تفاوتت �أعمارهن و�أو�ض��اعهن ال�صحية واالجتماعية،
�إال �أن رغبة �شابة مفعمة باحليوية خرجت �أثناء تنفيذ
الفيلم؛ ابت�سامات و�ض��حكات يف الكوالي�س ،وان�ضباط
باملواعي��د ،وان�ض��باط يف الكلم��ة الت��ي تق��ال ام��ام
الكام�يرا ،فكن خلف الكام�يرات ويف منازلهن �س��يدات
�أنيق��ات و�أمهات مملوءات باحلن��ان ،فيما كانت الوقفة
امام الكامريا وقف��ة جرناالت يحرتمن جتربتهن ف�أتقنّ
روايته��ا ،وا�س��تجمعن قواهن وعاطفتهن حتت �ش��عار
"مل نندم".
"جتربة جميلة ولكنها غي�ض من في�ض ،فمهما تتحدث

الأ�س�يرة ع��ن التجرب��ة ،ل��ن تفيه��ا حقه��ا ،و�إن كان��ت
الفائ��دة الكب�يرة يف توثي��ق الرواي��ة ليع��رف اجلميع
م��دى غطر�س��ة املحت��ل وجربوت��ه .نح��ن حولن��ا ه��ذا
الظلم داخل ال�س��جون �إىل قالع �ص��مود وحت ٍّد ،ولكن يف
ثنايانا �أنثى تعر�ضت ملواقف �صعبة وقا�سية ،قانونهم
داخل الأ�س��ر جائر والرغبة الكربى لديهم كانت تك�سري
عزميتن��ا و�إفقادنا الأمل ،فواجهنا ذلك ب�أن حولنا فرتة
احلك��م بربامج ودورات حتى ن�س��تفيد م��ن الوقت قدر
امل�س��تطاع" ،تقول فائزة فودة ،وهي �أ�س�يرة ق�ضت يف
الأ�سر �ست �سنوات ومن القائمات على الفيلم.
وت�ض��يف ف��ودة" :ط��وال عم��ري و�أن��ا �أح��ب الف��ن
والأعم��ال الفني��ة .ال �أح��ب الظه��ور عل��ى الكام�يرا،
ولكني �أحب �أعمال الإبداع والفن".
تفاوت��ت ردود �أفع��ال الأ�س�يرات داخل قاع��ة العر�ض
التقييمية للفيلم؛ فمنهن من بكت ،ومنهن من ابت�سمت،
�إذ روت الأ�س�يرات �أ�ص��عب اللحظات الت��ي مررن بها،
وحتدث��ن ع��ن التحقي��ق القا�س��ي القائم على ال�ض��غط
النف�سي.
وفا�ض��ت م�ش��اعرهن عند حديثهن عم��ن فقدنهم داخل
الأ�س��ر ،وظه��رت امل�ش��اعر عن��د احلدي��ث ع��ن �ش��قيق
الأ�س�يرة املحررة نادي��ة اخلياط ،فرغم م��رور �أعوام
طويلة ،ما زالت ردة فعلها وانهمار دموعها كما هي منذ
�أكرث من ع�ش��رين عاما ،وقد تعاطف ال��كل معها وك�أنها
تروي ما يخ�صهن جميعا يف تلك اللحظة.
"ال �أ�ستطيع �أال �أبكي ،هذه مرحلة من حياتي� ،صحيح
�أين ق�ض��يت فرتة يف الأ�س��ر و�أبع��دت �إىل الأردن� ،إال �أن

يف غزة ..تقومي الأ�سنان
ٌ
"� ٌ
باهظ" ال بد منه
أمل
سهيلة مدوخ

الب�سمة بالب�سمة والبادي �أجمل.
لطاملا كانت االبت�سامة عنوا ًنا للجمال ،ويف �سبيل كونها ا�ﻷ جمل ،فال بد من بذل �أ�سمى املجهودات.
رغم الو�ض��ع االقت�ص��ادي ال�ص��عب ،و�ض��نك العي�ش� ،إال �أن ذلك مل يقف عائقا �أمام الغزيني يف �سبيل احل�ص��ول على مفتاح القلوب
"االبت�سامة اجلميلة".
يف مراكز جتميل ا�ﻷ �س��نان جتد ال�ص��غري والكبري ،الرجال والن�س��اء؛ ينتظرون دورهم ل�ساعات ملقابلة الطبيب ،منهم من يقر�أ جملة
ومنهم من ينظر �إىل �ساعته ومنهم من يق�ضي وقته يف ت�صفح هاتفه.
"احلال" ا�ستطلعت الأ�سباب التي تقف وراء �إقبال ه�ؤالء على مراكز جتميل الأ�سنان رغم تكلفة هذه اخلدمة يف قطاع غزة.
حممد ب�شري ( 25عامًا) قال �إنه يرتدد على املركز لتقومي لأ�سنانه ،للح�صول على مظهر �أف�ضل ،مو�ضحً ا �أن ال�سمعة اجليدة لأحد املراكز
بغزة دفعته على الفور للبدء بجل�سات التقومي التي كلفته ما يزيد على � 4000شيقل ،م�ضي ًفا" :احلاجة لعالج �أ�سنان غري طبيعية الرتتيب
وامل�شوهة نوعً ا ما ت�ستدعي التفكري بقوة بعالجها لتح�سن املظهر واالبت�سامة كون الأ�سنان معيا ًرا رئي�سيًّا جلمال الإن�سان".
رقية ن�ص��ر ( 36عامًا) �أو�ضحت �أن �س��بب ذهابها ملركز جتميل الأ�سنان هو ت�شوه �أ�سنان �أبنائها ،وتقول" :م�صلحة
�أبنائي وظهورهم مبظهر ح�سن �أمر بديهي قادين نحو املركز ،كما �أن ت�ساهل الطبيب املخت�ص وتفهمه للأو�ضاع
االقت�صادية ال�صعبة �شجعني للم�ضي قدماً يف اجلل�سات رغم التكلفة التي و�صلت اىل � 6000شيقل".
ال�ش��اب حمم��د كحيل روى ق�ص��ته مع االبت�س��امة الت��ي كانت حبي�س�� ًة لوقت طويل ،ويق��ارن حالته
ال�سابقة مبا ح�صل عليه الآن قائ ًال�" :أ�سناين �أ�صبحت جيدة وا�ستفادتي كبرية وثمة فرق �شا�سع،
قد يكون مبلغ الـ � 5000شيقل كبريًا ن�سبيًّا ،لكن الأمر ي�ستحق".
عبري �أيوب ( 28عامًا) حتب التجديد ومن �أجله تالحق كل مو�ضة جديد" :ال يوجد الكثري مما
�أفعله داخل قطاع غزة لذا �أُ�س��عد حينما �أعلم عن �أي مو�ض��ة جديدة و�ص��لت �إىل غزة� ،أبحث
خمت�ص��ا لتبيي�ض �أ�س��ناين وتركيب
عن التجديد لكي �أُح�س �أين �أف�ض��ل ،ومن �أجل ذلك راجعت
ًّ
خرزة يف �إحداهما ،ودفعت من �أجل ذلك نحو  330دوالرا".
لي�ست عبري هي الوحيدة ،فتبيي�ض الأ�سنان وتزيينها يف انت�شار م�ستمر ومن طبقات اجتماعية
خمتلفة ،كثري منهم فقراء وال ي�ستطيعون دفع املبلغ دفعة واحدة.
هناك �إقبال على جتميل الأ�س��نان ،ف�إحدى العيادات يف غزة ،ي�ص��ل عدد مرتاديها اجلدد يوميًّا من
�شخ�صا جديدًا �شهريًّا.
� 5-2أ�شخا�ص �أي ما يعادل تقريباً 80
ً
رغم الأو�ضاع االقت�صادية القا�سية ،ف�إن ل�سان حال الغزيني يقول :من حقنا �أن نحيا ونبت�سم.

الأ�سريات املحررات ..بطالت حقيقيات وممثالت وم�صورات.

حلظ��ة لقائي ب�أبي بعد ا�ست�ش��هاد �أخ��ي يف لبنان حلظة
ال �أ�س��تطيع ن�س��يانها �أبدا ،قد يكون ه��ذا احلدث الأكرب
�أثناء اعتقايل كما ظهر يف الفيلم� ،إال �أنني �أظن �أن ق�ص��ة
�أ�س��رنا جميع��ا �أك�بر من ان تختزل يف ن�ص��ف �س��اعة"،
تقول الأ�سرية املحررة نادية اخلياط.
دقائ��ق م��رت على الأ�س�يرات حتدثن فيها ع��ن �أبرز ما
م��ررن ب��ه ،وجتمعت الفك��رة يف ثالثني دقيقة خل�ص��ت
رحلة ن�س��اء �ص��مدن يف وجه املحتل ،فتحدثت �إحداهن
ع��ن طفلها الذي مل يتعرف عليه��ا بعد غياب ،وحتدثت
الأخ��رى ع��ن ال��دورة ال�ش��هرية التي م��رت عليها مرة
ومرت�ين وعاقبه��ا املحت��ل بع��دم �إعطائه��ا م��ا حتت��اج

وحرمانها من اال�س��تحمام ،وحتدثت الثالثة عن ف�ش��ل
زواجها بعد �أ�سرها.
�أح��داث خمتلف��ة م��رت به��ا كل واحدة من بط�لات هذا
الفيل��م� ،إال �أنه��ن �أجمع��ن يف نهايته على �أنه��ن �أبني �أن
ينف�ص��لن عن املجتم��ع اخلارجي بع��د حتررهن ،الذي
�أي َق��نّ �أن��ه ق��ادم ال حمالة ،فتحدث��ن بابته��اج كبري عن
�إجنازاته��ن بعد التحرر ،لي�ش��كل فيلم "ثم ًنا لل�ش��م�س"
در�س��ا �سيقر�أه الفل�سطينيون ن�ساء ورجاال ب�أن ال�شم�س
لها ثم��ن وان احلرية رغب��ة قد يدفع امل��رء حياته ثمنا
لها ،ولكن رغبة بتلك احلياة ال غنى عنها.
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عر�ض لأروك�سرتا �شباب فل�سطني (عن موقع معهد �إدوارد �سعيد للمو�سيقى).

دانية دسوقي*

�أ�س�س معهد �إدوارد �سعيد �أورك�سرتا �شباب فل�سطني يف العام  2004بر�ؤية
هدفت �إىل ح�ش��د املو�س��يقيني الفل�سطينيني من جميع �أنحاء العامل يف ج�سم
مو�س��يقي موحد .والي��وم ،تت�ألف االورك�س�ترا من  80عازف��اً وعازفة من
الفل�س��طينيني يف الوط��ن وال�ش��تات ومتطوعني من �أنح��اء الوطن العربي،
بحيث ي�شكلون اورك�سرتا نوعية مبوازاة �أورك�سرتات عاملية.
قدمت الأورك�س�ترا عرو�ض��اً ناجحة منذ ت�أ�سي�س��ها ،فكان��ت البداية يف
ال�س��نوات الثالث الأوىل يف الأردن وحتديد ًا يف قاعة مدر�س��ة ترا�سنطة
ع��ام  ،2004وكان ع��ام  2007مبثاب��ة انطالق��ة جدي��دة للأورك�س�ترا
يف �أملاني��ا ،وه��ي املركز الأ�سا�س��ي للمو�س��يقى الكال�س��يكية يف �أوروبا،
حي��ث قدمت الأورك�س�ترا ثالث��ة عرو�ض يف الع��ام  2007يف مدن برلني
وفايكرزهامي وجوترزلو.
وق��ال املدير الأكادميي ملعهد ادوارد �س��عيد ابراهي��م عطاري يف مقابلة
له م��ع "احلال" �إن م�س��توى تعليم املو�س��يقى لدينا �أف�ض��ل من معاهد
كث�يرة ج��دا يف الع��امل العرب��ي؛ فطالبن��ا يتفوق��ون عل��ى نظرائه��م يف
املعاه��د وا�س��تطاعوا �إثبات �أنف�س��هم �أمام �أورك�س�ترات عاملية .لكن يف
جمال العزف ،لي�س عندنا بعد عازفون من م�ستوى العازفني امل�صريني
والأت��راك ،ورمب��ا �س��يكون لدين��ا عازف��ون ذوو م�س��توى خا�ص خالل
�س��نوات القادم��ة .و�أ�ض��اف �أن الأورك�س�ترا جت�س��د لل�ش��باب احلل��م
الفل�س��طيني بالدول��ة والوح��دة عن طري��ق عك�س خ�صو�ص��ية احلياة
الفل�سطينية الثقافية من �أحد جوانبها الإن�سانية ال�سامية من خالل لغة
املو�س��يقى التي تخاطب ال�ش��عوب وتبث ر�س��ائل الأمل واحلرية دون
�إغفال الواقع الفل�سطيني ال�سيا�سي ال�صعب.
وقال العطاري �إن الأورك�س�ترا تفتح �أبوابها �سنوياً ال�ست�ضافة عازفني
غري فل�س��طينيني ،حيث ي�شارك فيها منذ ت�أ�سي�سها عازفون من اليونان،
وايطاليا ،وا�سبانيا بالإ�ضافة �إىل الدول العربية وهي :م�صر ،والأردن،
و�س��وريا ،ولبنان ،والعراق ،ما ي�ض��يف تنوعا حيوياً ويغني التجربة
املو�س��يقية للأورك�سرتا .كما ت�س��عى االورك�سرتا لت�سليط ال�ضوء على
�أعم��ال الفل�س��طينيني وامللحنني الع��رب �إىل جانب كال�س��يكيات غربية،
ت�ضمنت العرو�ض الأخرية مقطوعات ملار�سيل خليفة.
�أما بالن�سبة لقيادة الأورك�سرتا ،فكانت م�ؤخر ًا حتت �إ�شراف املاي�سرتو
العاملي��ة �ش��ون ادواردز الت��ي عمل��ت م��ع �أ�ش��هر ف��رق واورك�س�ترات
الكال�س��يكيات العاملية .و�أي�ض��اً ميا�س اليماين وحممد جنم وفادي ديب
ومار�س��يل خليف��ة و�أميمة خليل وبا�س��ل زايد ورمي تلحم��ي ورمي البنا
وبا�سل ثيودوري.

لتتعلم العزف على �آلة الت�ش��يلو و�ش��اركت يف عدد من الفرق املو�سيقى
الغربية والعربية و�أهمها �أورك�سرتا �شباب فل�سطني.
وتعترب هبة الأورك�سرتا من �أهم مراحل حياتها نظرا لإعطائها الفر�صة
ع��ن التعبري عن ذاتها عرب فرقة ت�ش��مل العديد من العازفني املحرتفني
واملوهوب�ين ،ا�ض��افة اىل ال�س��فر لبالد خمتلف��ة والتعرف عل��ى ثقافات
جديدة ،والأهم �إي�صال ر�سالة للعامل ب�أن الفل�سطينيني هم �شعب مثقف
ويريد احلياة وي�س��تطيع اي�ص��ال �ص��وته عرب طريقة �سل�سلة وجميلة
يفهمها كل العامل .كما �أن الأورك�سرتا تبني حب املو�سيقى والفن ومدى
القدرات واملواهب لدى �شباب فل�سطني.
وتق��ول العمري �إن وج��ود متطوعني من الدول العربي��ة والغربية يدل
على مدى تفتح الأورك�س�ترا على العامل وهدفها بالو�صول �إىل م�ستوى
م��ن احلرفي��ة ولي���س "طلب �ش��فقة" ال�ش��عوب �أو �إ�ش��عارهم ب�ض��عف
الفل�سطينيني ،بل ك�سر ال�صورة النمطية من حيث قدرتنا على الو�صول
كمو�سيقيني للعامل.
و�أ�ضافت �أنه ال يوجد �شخ�ص �صغري �أو كبري �إال وعانى من �ضغوطات
االحت�لال ،فكن��ت �أعاين من تفتي�ش��ات كث�يرة على حاج��ز قلنديا نظرا
ل�س��كني يف كف��ر عق��ب وتفتي���ش االحتالل لآلتي املو�س��يقية عن��د تنقلي
ب�س��بب كرب حجمها ،ناهيك عن ال�س��اعات الطويلة من ال�س��فر� ،إال �أنني
كن��ت �أن�س��ى كل ذل��ك التع��ب واجله��د م��ع �أول عر���ض لنا وم�ش��اهدة
ا�ستمتاع اجلمهور بتعبنا منذ �شهور.

رف�ض التجنيد وذهب للمو�سيقى

ومل يك��ن عمر �س��عد طالب مو�س��يقى موهوب��ا ومت�ألقا يف ع��زف الفيوال
فقط ،فهو فل�سطيني يعي�ش يف الداخل املحتل ويعاين من جدلية التجنيد
لدى قوات االحتالل �أو ال�سجن! اال �أنه رف�ض التجنيد وواجه االعتقال
وا�ستطاع �أن يو�صل ق�ضيته عرب املو�سيقى للعامل.

وع��ن رحلت��ه يف اورك�س�ترا فل�س��طيني ق��ال� :أن��ا و�أخواي (م�ص��طفى
وغان��دي) و�أختن��ا (طيب��ة) �أع�ض��اء ب�أورك�س�ترا فل�س��طني لل�ش��باب
وك�أورك�س�ترا ،ن�س��اهم يف �إي�ص��ال �ص��وت �ش��عبنا للع��امل ع��ن طريق
املو�س��يقى ،وهذا الأ�سلوب مهم جدا ويعترب �ش��كال من �أ�شكال املقاومة
احل�ض��ارية الثقافي��ة ،فا�ﻹ ع�لام ال�ص��هيوين يحاول �أن ي�ش��وه �ص��ورة
�ش��عبنا عن طريق االعالم ،حماوال �إل�صاق �صفة االٍرهاب والتخلف به،
و�أن ين�ش��ر للعامل �ص��ورا وك�أن الفل�س��طيني يهوى امل��وت ،وك�أنه يقتل
من اجل القتل.
وا�ض��اف �س��عد" :يف الأورك�س�ترا ق�ض��ية ،فنحن عن طريق املو�سيقى
نر�سل ر�سالة قوية ووا�ضحة للعامل :نحن �شعب موهوب ،خالق ،لدينا
ا�ﻹ مكانيات لكن نفتقر للفر�ص ون�س��تطيع �أن نغري هذه الدعاية الباطلة.
وكوننا �أع�ض��اء يف �أورك�س�ترا فل�سطني لل�ش��باب ،ت�أكيد على �أننا �أبناء
�شعب واحد� ،أملنا وحزننا وفرحنا واحد وال فرق بني ابن اجلليل وابن
ال�ضفة �ﻷ ن عدونا �أي�ضا واحد ،اال وهو االحتالل".
ويعترب �س��عد �أن ق�ض��ية رف�ض التجنيد هي رف�ض لأي حماولة لتجزئة
�أبن��اء �ش��عبنا ،ويقول "نح��ن جزء ال يتجز�أ من ال�ش��عب الفل�س��طيني.
فكيف ميكن �أن �أحمل ال�س�لاح �ض��د �أبناء �ش��عبي؟ وكيف �أكون م�ساهما
يف �إذالل وقمع �ش��عبي؟ كذلك كوين مو�سيقيا� ،أرف�ض كل �أ�شكال العنف،
وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي قمة العنف اجل�سدي والنف�سي.
ومل يك��ن رد احلكومة اال�س��رائيلية ل�س��عد بتفه��م ر�أيه ،ب��ل باالعتقال
وال�س��جن ،ف�س��جن  7م��رات وق�ض��ى م��ا يق��ارب  200يوم يف ال�س��جن
الع�س��كري ،وكان م��ن املمكن اال�س��تمرار ب�س��جني لوال وعكة �ص��حية
�أملت بي .وهذا العام �س�يرف�ض �أخي م�صطفى �أن يكون جزءا من جي�ش
االحتالل و�أظن �أنه �سي�سجن �أي�ضا.
ويقول �س��عد �إن وجوده ع�ض��وا يف الأورك�س�ترا �س��اهم بجذب الت�ضامن
الدويل معه ،خا�صة �أنه رف�ض تبديل �آلته املو�سيقية التي ميكن �أن حتقق

ال�س�لام ،ب�س�لاح ميكن �أن يقتل بنت �أو ابن �شعبه .فكان هناك العديد من
حمالت الت�ضامن معه من مو�سيقيني وفنانني و�أع�ضاء برملان.

املو�سيقى رحلة حياة

�أما عن طالبة اللغة الفرن�س��ية فدوى قمحية يف جامعة بريزيت ،فتقول
�إن املو�س��يقى كان��ت مبثاب��ة التغي�ير الكبري على �ص��عيد �شخ�ص��يتها
وحياته��ا ،فتع��زف قمحية على �آل��ة "كونرتبا���ص" ،واعتربتها مبثابة
التحدي ،وفتحت لها االبواب بامل�شاركة يف فرق عاملية.
وتق��ول قمحية �إن �أكرث ما ت�ش��عر فيه بايجابية ر�ؤي��ة نتائج ما تقدم ،حيث
خالل عر�ض االورك�س�ترا ي�س��تطيع العازف��ون اظهار امل�س��توى االحرتايف
وك ّم املواهب لدى الفل�س��طينيني ،الأمر الذي يثري غ�ضب امل�ؤيدين لالحتالل
اال�س��رائيلي .وبالرغم من حماولة من�س��قي املهرجان يف فرن�س��ا العمل على
عر�ض رباعي �إ�س��رائيلي يف ذات اليوم ،اال �أن املعهد والأورك�س�ترا رف�ضوا
ب�ش��كل قطعي و�أظهروا موقفا وا�ضحا و�صريحا با�س��تحالة القبول بعر�ض
مت�ساو .وبالرغم من ذلك ،اال �أن الأورك�سرتا
االحتالل والفل�سطينيني ب�شكل ٍ
ا�ستطاعت �أن تنظم عر�ضا احرتافيا وعايل امل�ستوى.
وتعت�بر قمحية �أن وجودها كطالبة يف الأورك�س�ترا و�س��فرها وتعرفها
عل��ى جماعات و�أنا�س من ثقاف��ات خمتلفة ومتعددة ي�س��اهم يف تطوير
قدراته��ا واعطائه��ا داف��ع لال�س��تكمال ،خا�ص��ة �أنه��ا التق��ت بخطيبه��ا
م��ن خ�لال العرو���ض العاملية الت��ي �ش��اركت فيها .كما ان خ��روج فرق
مو�س��يقية مث��ل الأورك�س�ترا ي�س��اهم يف ك�س��ر ال�ص��ورة النمطي��ة عن
الفل�س��طينيني عرب االختالط املبا�ش��ر بعازف�ين وحمرتفني عاملني ونقل
�ص��ورة يعمل العامل عل��ى اخفائها وهي اظهار م��دى الثقافة واملعرفة
وحب احلياة عرب املو�سيقى.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

موهبة ودرا�سة م ًعا

مل تكن درا�سة هبة العمري طالبة االعالم يف جامعة بريزيت عائقا �أمام
دخولها ملعهد ادوارد �س��عيد ،فالتحقت يف املعهد يف العا�شرة من عمرها

�إبراهيم عطاري		

			
هبة عمري

عمر �سعد			

فدوى قمحية
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�أبو نا�صر :ز ّمار �أبو �شو�شة!

عبد الباسط خلف

دخل ع�شق العزف على ال�شبابة والريغول قلب الثمانيني �سعيد حممد عبد القادر منذ �أن كان
طف�ًل�اً  ،وم��ا زال هوى الأدوات النفخية ي�س��بح يف دمه ،بالرغم من �سل�س��لة �أوجاعه ،وتراجع
قوة نف�سه الطويل.
يجل���س �أبو نا�ص��ر الذي الت�ص��قت به كنية "الز ّم��ار" على �أريكة ببيته و�س��ط خميم الفارعة،
فيما مت�س��ك يداه �آالت عزف �ص��نعها بنف�سه منذ �س��نوات ،ويق�ص ل�سانه حكاية تعلقه بالنفخ
قبل اقتالعه وعائلته من قرية �أبو �شو�ش��ة املجاورة حليفا ،وعمله الالحق يف �إحياء الأعرا�س
ال�شعبية �سنوات طويلة.

رهان ومغارة

يقول :تع ّلمت العزف على ال�شبابة يف حقول قريتي ،وتركت املدر�سة يف ال�صف الثالث لأرعى
قطي��ع عائلت��ي ،ودخلت يف رهان مع �أبي لرتك الرعي ال�ش��اق ،وهو �أن �أتق��ن كل فنون العزف
على هذه الأداة ،وقتها كنت مل �أكمل العا�شرة بعد.
ب��د�أ �س��عيد بتعل��م �أل��وان املو�س��يقى ،و�أتقن فن��ون "الدلعون��ا" ،و" ال�ش��مايل" ،و" اجلفرا"،
و"زري��ف الطول" ،وغريها ،وحني عر���ض مهاراته على والده الذي كان ُيع ّل��م يف ُك ّتابه �أبناء
�أبو �شو�ش��ة ،قال له" :مل تتقن العزف بعد ،يا ولدي" .فيعود ل�سريته الأوىل ،ويبد�أ مبراجعة
نف�س��ه ،ليجد �أن كل الفنون �ص��ارت طيعة يف يده ،ليعرتف له الأب الحقاً �أنه �أتقن كل �ش��يء،
ولكن �أراد له البقاء يف مهنة الرعي.
ي��روي :تط��ورت مهاراتي كثريًا ،وحني وقعت النكبة ،وكنت مع القطيع ،خفت على �ش��بابتي
من ال�ضياع ،فذهبت �إىل مغارة "�أبو جري�س" ودفنتها ببابها ،وقلت لنف�سي� :س�أعود �إليها غدًا،
ويف الليل هاجمتنا الع�ص��ابات ال�صهيونية ،و�أطلقوا النار على الب�شر والبهائم ،وقتلوا �شبا ًنا
منا ،ونفقت عدة ر�ؤو�س من �أغنامنا.
�أق�ص��ت النكب��ة عبد القادر ع��ن قريته ،ومكث يف ال�س��يلة احلارثية قرب جنني عدة �س��نوات،
ثم انتقل �إىل خميم الفارعة ،وخالل �إقامته يف ال�س��يلة ،ط ّور تعلقه بالريغول وال�ش��بابة ،وكان
ينفخ يف �أدواته طوال الليل ،يف حقول البطيخ التي زرعها والده ،وهو ما جعله م�ض��رب املثل
يف البلدة ،وحمل بال�ش��كاوى العديدة لوالده ،بدعوى الإزعاج وعدم ال�س��كون يف جوف الليل
عن "الت�شبيب".

يعي�ش "الزّمار" ..و�أ�صابعه تلعب.

من املتحف الفل�سطيني*

عقوبات

يتابع� :أنزعج والدي مني ،وخا�ص��ة حني �ص��ار النا�س يدقون باب بيتنا كل يوم ،ويطلبونني
لإحياء �أفراحهم ،وقد ق ّرر يف �إحدى الليايل �أن يعاقبني ،ف�ض��ربني بالع�ص��ا ،وك�س��ر �شبابتي،
و�أخربت��ه �أنن��ي لن �أت��رك العزف حتى �أموت .و�س���ألني :ه��ل تخفي واحدة �أخ��رى؟ فقلت له
نع��م ،ولكن لن �أخربك مبكانها .وطلب من �إخوتي البحث عنها ليك�س��رها ،فلم يجدوها .ف�أعاد
ال�س���ؤال� :أي��ن هي ي��ا ولد؟ ف�أجبت� :س���أخربك ب�ش��رط� ،أال متنعن��ي منها ،ف�ض��حك ووعدين،
و�أح�ضرتها له من قلب الفرا�ش.
عم��ل �أب��و نا�ص��ر يف �إحي��اء �أعرا���س اجلليل وجن�ين وطوبا�س والأغ��وار واجلليل ،وا�س��تمر
من��ذ عام  1950وحتى وف��اة والده عام  ،1978لكنه وا�ص��ل العزف لنف�س��ه ولأفراح �أوالده
ومعارفه باملجان ،ومل يعد النا�س يعرفونه �إال بالز ّمار.
يق��ول :كنت �أنفخ يف الريغول وال�ش��بابة طوال الليل ،وال �أتعب �أب��دًا .ويف �أحيان كثرية كنت
�أعزف و�أ�ضع � ً
أي�ضا ال�سيجارة يف فمي ،ومل �أ�شرب �أي �شيء لتقوية نف�سي .وال �أن�سى �أ�صعب
موق��ف �أمر به ،ح�ين ذهبت لإحياء حف��ل ببلدة عقابا �أوائل ال�س��بعينيات ،ويومها انك�س��رت
�ش��بابتي م��ن �أول اللي��ل ،فع��دت مبك��ر ًا ،وتعلمت �أال �أذه��ب حلفل �إال م��ع يرغول �أو �ش��بابة
احتياطية.
تع ّل��م الز ّمار �ص��نع الأدوات املو�س��يقية اخل�ش��بية ،من الق�ص��ب املنت�ش��ر يف ج��وار نبع عني
الفارعة ،وكان يجد �أول الأمر �ص��عوبة يف جتهيز مكان النفخ� ،إىل �أن تعلمه و�أتقنه من �ش��اب
كرمي.

 30دينا ًرا وعر�س

يتابع :كنت �أح�ص��ل يف احلفل بني  5دنانري و 20دينار ًا ،و�أكرب مبلغ �أقب�ض��ه من عر�س واحد
كان  30دينا ًرا يف ال�س��يلة احلارثية .وقد �أحييت �أفراحً ا لأ�ص��دقاء ومعارف ،و�آخر عر�س كان
البني طارق قبل �سنتني ،لكن منعني الأطباء عن الريغول اليوم ،وحني �أ�سمع �أي عزف لأحد
على �شبابة �أو يرغول� ،أبكي من كل قلبي.
تلق��ى عبد القادر تعليمه حتى الثالث االبتدائي ،وهو �أب لت�س��عة �أوالد وثالث بنات� ،أكربهم
نا�صر ( 54عامًا) و�أ�صغرهم طارق ( 30عامًا) ،ويحلم �أن ي�سرتد عافيته ليعود �إىل �أبو �شو�شة
و ُيخرج �شبابته الدفينة من مغارتها ،ليعزف حلن العودة.
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