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�شعب امل�ساكني
قال الإمام الغزايل :جميع الأخالق الفا�ضلة على وجه الأر�ض تتفرع من ال�شجاعة والعفة.
ال�شجاعة متمثلة بالإقدام = �أخذ الفعل .والعفة متمثلة بالإحجام = عدم �أخذ الفعل.
وبينهما� ،أي ال�شجاعة والعفة ،متكث احلرية والرتدد والنجاح والف�شل واملباالة والالمباالة ،وت�ستقر � ً
أي�ضا هناك دموع ك�سر اخلاطر ،ويولد حلظتها
ال�ضعف ليكرب الح ًقا وي�سمى عج ًزا.
ويف رحم �ش��عبنا امل�س��كني يولد العجز ،ال لأننا �ض��عفاء ،بل لأننا م�س��اكني ،واهلل يحب امل�س��اكني ،وللدقة وجتنبًا لأي فهم خاطئ ،فتعريف امل�س��اكني:
هم �أنا�س طيبون معجونون باخلري ،وفيهم قوة وحت ٍّد و�ص�بر وقدرة على التحمل والتكيف ،وجمبولون على العطاء ،عطاء كل �ش��يء ،بدءًا بالروح،
و�صو ًال للت�ضحية باملال والبنني ،وانتها ًء بال�صمت والبكاء وقول "ح�سبي باهلل ونعم الوكيل".
رئي�سة التحرير
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لقاء باري�س ..متخ�ض العامل فولد وعدً ا مب�ؤمتر �سالم دويل!

رامي حجاج
مل ت�ص��ل ردود ال�سا�سة الفل�سطينيني حد ًا �أبع��د من "العتب" حول البيان اخلتامي
الجتم��اع باري�س الت�ش��اروي ،الذي دعت �إليه فرن�س��ا لبحث �س��بل �إعادة اجلانبني
الفل�س��طيني والإ�سرائيلي �إىل مائدة املفاو�ض��ات ،والنظر يف �إمكانية الدعوة مل�ؤمتر
�سالم دويل يف �أواخر هذا العام ،رغم �أن �سقف املتوقع كان �أعلى.
الإع�لان الر�س��مي من باري�س ،ج��اء لي�ؤكد �أن االجتماع الذي عُ قد بح�ض��ور ممثلني
عن  28دولة �إ�ض��افة جلامعة الدول العربي��ة واالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة؛
كان �أ�شبه بلقاء "ع�صف ذهني" انتهى بالت�أكيد على وجوب العودة �إىل املفاو�ضات
الثنائية املتعطلة منذ عامني ،خا�صة و�أن م�ستقبل ح ّل الدولتني تحُ يق به تهديدات
حقيقية.
وقد ناق�ش امل�ؤمترون �سبل الفرار من ذلك اخلطر ،و�آفاقا يجب فتحها لتحقيق ال�سالم
قبل انهيار �آفاق احل ّل ،وثمناً يتمثل بـ"حوافز اقت�ص��ادية" و"�ض��مانات �أمنية" تدفع

اجلانبني نحو �إحياء حمادثات ال�س�لام ،وجتاوز �أكرث العوامل �إحباطاً كـ "الت�ص��عيد
امليداين" و"التو�سع اال�ستيطاين" ،وفقا لبيان م�شرتك �صدر م�ساء اجلمعة.
وقال وزير اخلارجية الفرن�س��ي جان مارك �آيرولت "�أنقذوا حل الدولتني" ،و�أردف
يف م�ؤمت��ر �ص��حفي �أعق��ب اللق��اء الت�ش��اوري ،بالدع��وة �إىل حت��رك عاج��ل لإحياء
املفاو�ضات امل�ستندة على ذلك احل ّل قبل فوات الأوان.
ول��ن يفوت الأوان بحلول نهاية العام اجلاري على الأقل حتى لو ا�س��تمر "العنف"
و"اال�س��تيطان" ،ه��ذا ما يت�ض��ح من �إع�لان �آيرولت عن نية ب�لاده "الدعوة مل�ؤمتر
�سالم دويل قبل مطلع العام ."2017
�إال �أن نهاية  2016لن حتل وبيدها الع�ص��ا ال�س��حرية ،ولن يكون امل�ؤمتر ال�ضبابي
املنتظ��ر �ص��ندوق عج��ب ،ال �س��يما م��ع ت�أكي��د وزراء خارجية الدول امل�ش��اركة يف
اجتماع باري�س �أن حل الدولتني الكفيل بجلب اال�س��تقرار والأمن؛ يجب �أن يتحقق
عرب التفاو�ض املبا�شر بني طريف ال�صراع.
الطرفان مل توجه لهما دعوة حل�ضور اجتماع باري�س ،واكتفت فرن�سا التي رعت احلدث

بالإع�لان عن توجي��ه موفدها لعملية ال�س�لام �إىل املنطقة للقاء م�س���ؤولني عن اجلانبني
و�إطالعهم على النتائج التي مت التو�صل لها ،والتي مل تالم�س �سقف الطموح الفل�سطيني
إطار وا�ضح وجدول زمني حمدد لإقامة الدولة الفل�سطينية.
الذي يتمثل بالإعالن عن � ٍ
وه��ذا ما دفع وزير اخلارجية الفل�س��طيني ريا�ض املالك��ي �إىل اتهام "العبني كبار"
مل ي�سمهم -على احللبة ال�سيا�سية الدولية بخف�ض م�ستوى التوقعات املن�صو�صعليها يف البيان اخلتامي مل�ؤمتر باري�س.
وق��ال املالكي لوكالة الأنباء الفرن�س��ية� ،إن تلك اجلهات م�س���ؤولة عن غياب الكثري
من النقاط الأ�سا�سية يف البيان ،وهو ما حتدثت عنه �إ�سرائيل �صراحة بالإ�شارة �إىل
�أن �صيغة البيان اخلتامي للم�ؤمتر �صدرت خم ّففة باملقارنة مع امل�سودة الأ�صلية.
و�أُعلن يف و�س��ائل �إعالم عربية ،عن ات�ص��االت �أجراها رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية
بنيامني نتنياهو لطلب تخفيف �ص��يغة البيان اخلتامي للقاء باري�س� ،ش��ملت زعماء
ووزراء خارجي��ة ،مب��ن فيهم جون ك�يري وزير اخلارجية الأمريك��ي ،الذي تبنت
بالده بالأ�سا�س موقفاً بارد ًا �إزاء املبادر الفرن�سية.
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اجلمود يقتل ال�سيا�سة يف فل�سطني والعام  2016بال خمارج والأزمات يتم ترحيلها
منار عاروري*
يراوح امل�ش��هد ال�سيا�سي الفل�سطيني منذ ا�شهر يف مكانه ،فمرة نحو
التدويل ومرة نحو ال�ص�بر وال�ص��مود ومرة مع املبادرة الفرن�سية
وم��رات طويل��ة لننتظ��ر قطار الربي��ع العرب��ي .هكذا ه��ي جتليات
ال�سيا�سة الفل�سطينية :جمود يطبق على كل الوان العمل ال�سيا�سي.
للوق��وف عل��ى الواق��ع ،قابل��ت "احل��ال" جمموع��ة م��ن املحلليني
ال�سيا�س��يني وطرح��ت عليه��م ا�س��ئلة حول ا�س��باب ه��ذا اجلمود؟
وتبعاته؟ واىل اين �س��يذهب بنا هذا اجلمود؟ وكيف ميكن ان نخرج
من هذه احلالة؟ وما الذي حتمله اال�شهر حتى نهاية العام اجلاري؟

اال�ستيطان �أهم الأ�سباب

وحول ا�س��باب احلالة التي نحن فيه��ا قالت الإعالمية �أمرية حنانيا
�إن ال�سبب االول للجمود ال�سيا�سي الفل�سطيني هو ا�سرائيل لرف�ضها
كل احلل��ول ال�سيا�س��ية ومبد�أ ح��ل الدولتني الذي اجم��ع كل العامل
علي��ه و�أجم��ع انه هو احل��ل لل�ص��راع الفل�س��طيني -اال�س��رائيلي،
�إ�ض��افة اىل اال�س��تيطان ال��ذي يعد ال�س��بب االقوى وااله��م للجمود
ال�سيا�سي يف الق�ضية الفل�س��طينية ،حيث جند نتنياهو متم�سكا بهذا
اال�س��تيطان اىل ابع��د حد وهو ما ا�ص��ر علي��ه يف برناجمه االنتخابي
االخري ،رغم ان فئة امل�س��توطنني هي فئة دميغرافية لي�س��ت كبرية
يف املجتمع اال�س��رائيلي .واو�ضحت حنانيا ان اال�ستيطان اي�ضا قاد
اىل توق��ف املفاو�ض��ات التي رعاها وزير اخلارجي��ة الأمريكي جون
كريي ،حيث رف�ض��ت ا�س��رائيل عر�ض كريي ال�ستئناف املفاو�ضات
ع�بر جتمي��د اال�س��تيطان ا�ض��افة اىل رف�ض��ها امتام �ص��فقة حترير
اال�س��رى التي مبوجبها كان يجب حترير الدفعة الرابعة من ا�سرى
ما قبل او�سلو ح�سب االتفاق مع كريي.
وا�ض��افت حنانيا" :حكومة ا�س��رائيل احلالي��ة وائتالفها احلكومي
هي بامتياز حكومة م�س��توطنني ،خا�ص��ة بعد دخول ليربمان وزيرا
للجي�ش والتغريات االخرية التي ح�صلت ،حتى املع�سكر ال�صهيوين
او مع�س��كر املعار�ضة يف الكن�سيت اال�س��رائيلي هو اي�ضا يزاود من
اليمني على هذه احلكومة �سواء بقرارات �ضد الفل�سطينيني �أو مبلف
اال�س��تيطان وحتى الكالم عن �ضم ال�ضفة الغربية �أو فر�ض ال�سيادة
والقوانني اال�سرائيلية عليها".
واك��دت حناني��ا ان اجلانب الثاين من اال�س��باب يكم��ن يف عجز املجتمع
الدويل عن فر�ض عقوبات او و�س��ائل �ض��غط على ا�س��رائيل لتجنح اىل
ال�س�لام �أو حل ال�صراع ،اما ال�س��بب االخري فيكمن يف التهاء وان�شغال
الدول العربية بق�ض��اياهم الداخلية التي جعلتهم يعزفون عن ق�ضيتهم
املركزية �سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او حتى املايل.
من جهته قال املحلل ال�سيا�س��ي جهاد حرب ان رف�ض احلكومة
اال�س��رائيلية للتعاطي اجلدي مع الفل�س��طينيني للو�ص��ول اىل
املفاو�ض��ات ،ا�ض��افة اىل ان طبيع��ة احلكوم��ة اال�س��رائيلية
احلالي��ة ال متن��ح اي فر�ص��ة �س��واء للمجتم��ع ال��دويل �أو

�أحمد جميل عزم

للفل�س��طينيني من اجل الذهاب اىل مفاو�ض��ات جادة ،وهذا من
�ش�أنه ان يزيد من حالة اجلمود.

تفرد �سيا�سي وانق�سام داخلي

ويف ذات ال�س��ياق ،قال �أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة بريزيت
�س��ميح حم��ودة �إن جم��ود احلال��ة الفل�س��طينية "ناج��م ع��ن تف��رد
قي��ادة فت��ح يف الق��رار الوطني الفل�س��طيني وعدم ا�ش��راك االخرين
وع��دم قبول املخالفني بدليل االجراءات التي ح�ص��لت �ض��د اجلبهة
ال�ش��عبية واجلبه��ة الدميقراطي��ة م�ؤخ��ر ًا وايق��اف ح�ص�ص��هم من
ال�ص��ندوق القومي الفل�س��طيني" ،وا�ض��اف حمودة" :اي�ض��ا هناك
ق��رارات للمجل�س املركزي ال تطبق وال يتم االلتف��ات اليها" ،وتابع
يق��ول" :باال�ض��افة اىل كافة االمور العملية التي يقرر فيها �ش��خ�ص
واح��د وهو الرئي���س ،وهذا ي���ؤدي اىل جمود يف العالق��ات الوطنية
ين�ضاف اىل اجلمود بني حركتي حما�س وفتح املعروفة ا�سبابه".
واو�ض��ح حم��ود ان اجلان��ب اال�س��رائيلي ي�ش��عر بانه لي���س بحاجة
لت�سوية مع الفل�سطينيني وان الو�ضع يف العامل العربي مريح بالن�سبة
له ف�س��وريا مث ًال ممزقة وتعاين من حرب وغري وا�ضح انه �سيكون لها
نهاي��ة قريب��ة وحزب اهلل مت��ورط يف هذه احلرب ويدف��ع ثمنا وكذلك
الو�ض��ع يف الع��راق ويف ليبي��ا ويف م�ص��ر .وكل هذه االو�ض��اع تعطي
ا�س��رائيل فر�صة كي ال ترى ان هناك �ضرورة للحل مع الفل�سطينيني.
وبالتايل هي لي�ست بحاجة لت�سوية ال مع ابو مازن وال مع حما�س.
و�أكد �أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة بريزيت احمد جميل عزم ان
االنق�س��ام هو �سبب رئي�سي ولكنه لي�س ال�سبب الوحيد ،فاالنق�سام هو
تعب�ير عن رف�ض القوى امل�س��يطرة -حركتي فت��ح وحما�س -لتجديد
العمل الفل�سطيني والرغبة باالبقاء على االمر الواقع.

�إىل �أين نحن متجهون؟

و�أو�ض��حت حنانيا ان التغريات الت��ي حدثت يف حكومة االئتالف يف
ا�س��رائيل ت�ؤ�ش��ر على مرحلة االن�س��داد من جهة ،وم��ن جهة اخرى

�أمرية حنانيا

جهاد حرب

هن��اك احتمالي��ة انف��راج حلالة اجلم��ود عرب املب��ادرة الفرن�س��ية.
معتربة ان املبادرة الفرن�س��ية اذا جنحت ف�ستكون مفتاحا لتحريك
ه��ذا اجلم��ود ،حي��ث يوج��د هناك اك�ثر من �س��يناريو حمتم��ل لكن
الأم��ل ب���أن يكون ال�س��يناريو االيجابي هو املرج��ح ،وي�أمل اجلانب
الفل�س��طيني من الرباعية الدولية ال�ض��غط على ا�س��رائيل وحتديدا
يف ملف اال�س��تيطان الن اال�س��تيطان هو جرمية حرب وهي و�س��يلة
لل�ضغط على ا�سرائيل يف احلراك الدبلوما�سي وال�سيا�سي .
م��ن جانب��ه اكد ح��رب �أنه "يف ح��ال ا�س��تمرار اجلمود �س��يقود هذا
ال�ش��عب اىل ان��دالع املواجه��ات ا�ض��افة اىل توجه الفل�س��طينيني اىل
خيارات اخرى كمحاكمة جمرمي احلرب اال�س��رائيليني وهم القادة
خالل �سنوات االحتالل االخرية.
بينم��ا اكد حمودة انن��ا متجهون نح��و مزيد من ال�ض��عف والتفكك،
وموقفن��ا االن موق��ف هزي��ل عل��ى �ص��عيد املقاوم��ة وعلى �ص��عيد
الت�س��وية وال يوج��د ام��ام كل م��ن الطرف�ين اي فر���ص للنج��اح يف
املقاومة او يف الت�سوية ال�سيا�سية.
وا�ش��ار د .ع��زم اىل ان االجت��اه ي�س�ير نحو ا�س��تمرار حال��ة االزمة
واجلمود يف احلالة الفل�س��طينية واال�س��تمرار يف حالة املعاناة التي
�س��ت�ؤدي يف النهاية اىل حالة م��ن االنفجار غري املتوقع وحالة رف�ض
م��ن االجي��ال اجلديدة حلال��ة اجلم��ود احلالية وق��د ت�أخد ا�ش��كال
ي�صعب ان نراها.

كيف ميكن اخلروج من حالة اجلمود؟

م��ن جهته��ا �أكدت حناني��ا ان اخلروج من هذه احلال��ة ال يتم اال عن
طري��ق توحيد ال�ش��ارع الفل�س��طيني وانهاء االنق�س��ام فف��ي كل يوم
مي�ض��ي وال�ش��عب الفل�س��طيني منق�س��م �سي�ض��عف موق��ف اجلانب
الفل�س��طيني عل��ى امل�س��توى ال��دويل  ،فيج��ب علين��ا ترتي��ب البيت
الداخلي الذي ال يجب ان يكون �ش��عارا يتداوله ال�سيا�س��يون فيجب
ان يكون و�س��يلة �ض��غط الن هذا املو�ض��وع لي�س مو�ض��وعا تكتيكيا
بل ا�س�تراتيجي للم�ص��لحة الوطني��ة ،علما ان نتنياه��و قام بتمكني

�سميح حمودة

حكومته وترتيب الو�ض��ع من ثم رف�ض املبادرة الفل�س��طينية وعمل
على تفكيك املعار�ضة
واو�ضح حرب ان هناك متطلبات داخلية فل�سطينية ك�إنهاء االنق�سام
والوح��دة واالتف��اق عل��ى برنامج �سيا�س��ي موح��د للفل�س��طينيني،
�إ�ض��افة اىل االتف��اق على و�س��ائل الن�ض��ال وفقا ل��كل مرحلة بحيث
ي�ص��بح �ش��كل النظ��ام لكل مرحل��ة متفق��ا عليه م��ن الفل�س��طينيني،
ع��دا عن عدم االرتكان ل�ش��كل واحد على الن�ض��ال وهو املفاو�ض��ات
وحدها ،امنا اال�س��تمرار باملواجهة ال�سيا�سية �سواء باالمم املتحدة
وتفعي��ل التوج��ه للمحكمة اجلنائية الدولية ،ا�ض��افة اىل ا�س��تمرار
عم��ل ال�ش��عب الفل�س��طيني يف مواجهة االحتالل �س��واء على �س��بيل
املقاطع��ة االقت�ص��ادية او مواجه��ة االحتالل وف��ق قواعد حتددها
ال�سيا�سة الفل�سطينية.
وا�ش��ار حم��ودة اىل ان احل��ل ه��و التفاه��م ب�ين جمي��ع الف�ص��ائل
الفل�سطينية بال ا�ستثناء �سواء تلك الف�صائل املوجودة داخل منظمة
التحرير او املوجودة خارجها ،ور�سم برنامج يحقق وحدة ال�شعب
الفل�س��طيني ووحدة ن�ض��اله واهدافه ويتجاوز هذا الو�ضع العربي
الهزيل الن تعزيز ال�ص��مود والبقاء يف االر���ض واحلفاظ عليها� ،أي
الربنامج الذي يتفق عليه كل ال�شعب الفل�سطيني.
وا�ض��اف عزم ان اخل��روج من هذا اجلمود يقت�ض��ي اع��ادة ترتيب
البي��ت الفل�س��طيني واجراء انتخابات رئا�س��ية وت�ش��ريعية جديدة
واعادة ت�ش��كيل املجل�س الوطني الفل�س��طيني والتوافق على ميثاق
وطن��ي فل�س��طيني جدي��د والتوافق عل��ى خطط عم��ل جديدة حتى
تك��ون هناك ادوات و�أطر عمل جدي��دة ولكن هناك رف�ض للقيام بكل
ذلك.
ورغ��م تفا�ؤل املتحدثني ،اال ان ازمات العام  2016باتت بال خمارج
حتى اللحظة او انها ما زالت حبي�س��ة حلول طرحت �سابقا ومل جتد
طريقا للتنفيذ.
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الإ�سمنت يف غزة ..رهني
حمب�سي االحتالل واالحتكار
ْ

نسرين موسى

لئن بدا احل�ص��ول على "�ش��وال �إ�س��منت"� ،أمرًا عاديًّا يف �أي مكان يف
الع��امل� ،إال �أن��ه لي�س كذلك يف قطاع غزة املحا�ص��ر؛ فمن جهة ،هو ال
يُب��اع بثمنه احلقيقي ،بل ب�أ�ض��عاف هذا الثمن ،نتيجة �ش��ح تواجده
يف الأ�س��واق ،وب�س��بب احتكار التجار له من جهة �أخرى ،ويف الوقت
الذي يباع فيه الطن الواحد من �س��لعة اال�س��منت مببلغ � 500ش��يقل
تقريباً يف ال�ضفة ،فبالكاد ميكن احل�صول عليه مببلغ � 2000شيقل يف
قطاع غزة� ،أما باقي حكاية هذا الكي�س ،فمرتبطة بتحكم �إ�س��رائيل يف
�إدخاله �إىل قطاع غزة� ،ض��من ر�ؤية خط��ة برنامج �إعادة �إعمار غزة،
حيث تعترب �إ�س��رائيل �أن مادة اال�س��منت طرف �أ�سا�س��ي يف مكونات
بن��اء �أنفاق املقاوم��ة يف القطاع ،لذا فهي تفر�ض ً
قيودا م�ش��ددة على
�إدخال��ه وط��رق توزيع��ه عرب مراك��ز تتوفر فيه��ا كام�يرات مراقبة
على مدار ال�س��اعة ،وك�ش��وفات ،وتقارير دورية ،ومراقبة ب�ش��رية،
وفح�ص ميداين ،فلو قدّر لغزي �أن يحمل معه كي�س �إ�سمنت ،ف�سيكون
م�س� ً
ؤوال عن تقدمي ما يثبت ا�ستخدامه لكل ذرة من هذا اال�سمنت.
يقول تاجر اال�س��منت حممد مرزوق" :معظم اال�سمنت مل يكن يدخل
�إىل ال�س��وق للمواطنني ،و�إمنا مل�ش��اريع االعمار ،التي ت�ش��رف عليها

وكالة االونروا �أو م�ؤ�س�سات قطرية".
وي�ضيف �أن منع وزارة االقت�صاد بيع اال�سمنت يف ال�سوق ال�سوداء،
جعله مثل ال�سلع املهربة ،وجعل التجار يحتكرونه.
ونوه �إىل �أن ثمة ا�شكالية تكمن يف ت�ضييق وزارة االقت�صاد وتعاملها
مع التجار ومنعهم بيع اال�س��منت بحرية ،فقد �أ�ص��بح التاجر يخاف
من بيع اال�سمنت للمواطن خوفا من م�صادرته".

مواطنون يعانون

ومل يتمكن املواطن �أبو خالد ال�ش��اعر من �إ�ص�لاح بيته ب�س��بب �ش��ح
اال�س��منت ،ويقول" :ثمن��ه مرتفع وال يتوافق م��ع �إمكاناتي املادية،
وال �أمتلك حال �س��وى ال�ص�بر والبقاء حتت �ألواح ال�صفيح امللتهبة،
وبني القوار�ض� ،إىل ان ي�شاء اهلل.
ويو�ض��ح املحل��ل االقت�ص��ادي د .مع�ين رج��ب� ،أ�س��تاذ االقت�ص��اد
والعل��وم ال�سيا�س��ية يف جامع��ة الأزهر بغ��زة ،يف معر���ض ذكر �أهم
الآث��ار املرتتب��ة عل��ى احت��كار اال�س��منت قائ�لا" :االحت��كار ي�ض��ر
بالأ�س��واق ويخل��ق حال��ة م��ن البلبل��ة ،ناهيك ع��ن تعطيل م�ص��الح

املواطنني ،ويت�س��بب يف ك�سب جتار لأرباح كبرية على ح�ساب عامة
النا�س .ونوه �إىل �أن احتكار �س��لعة �أ�سا�س��ية مثل اال�سمنت يوقف بل
ي�شل حركة الإعمار ،ويوقف حركة العمالة.
ويرجع رجب ال�س��بب يف تنامي االحتكار �إىل تق�صري احلكومة ،حيث
يعطي ذلك املحتكرين الفر�ص��ة ،وامل�ض��طر ي�ش�تري ب�سبب حاجته،
ويقول" :هناك م�ستهلكون ال ي�ستطيعون ال�شراء ،وفقط الأغنياء من
ي�ش�ترون ،وم��ن هنا يحدث نظام غري ع��ادل" .وختم رجب" :وزارة
االقت�صاد ال تتوفر لديها طواقم كافية للمتابعة كي يعرفوا ما يحدث

يف ال�سوق ،وفقط يتحركون وفق ما ي�صلهم من �شكاوى".
ويف الوقت الذي تعجز فيه حكومة حما�س يف غزة عن التحكم ب�آليات
�إدخاله �إىل ال�سوق الغزية ،ف�إنها تعجز حتى عن �إمكانية التحكم ولو
ب�أ�س��عاره يف ح��ال توف��ره ،وهو ما يجع��ل املواط��ن يف انتظار رحمة
�إ�س��رائيل واملجتمع الدويل الذي يقف معها يف �سد الطريق �أمام كي�س
اال�س��منت قب��ل �أن ي�ص��ل �إىل من يحتاجون��ه ،و�إىل ذل��ك احلني ،على
املواط��ن الغ��زي �أن ينتظر و�أن يدفع ثمن اجل�ش��ع م��ن جهة ،وثمن
احل�صار من جهة ثانية ،وثمن عجز احلكومات من جهة ثالثة.
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جرائم ت�سريب الآثار ..اجتار بالذات وبيع للجذور

3

براء ديرية*
تعترب الآثار �إثباتاً للهوية و�ش��اهدا ح ّيا على الإرث الإن�س��اين املنت�سب جلذر
ُ
وت�س��طع �أهمية الآثار
احل�ض��ارات التي �ص��نعها الب�ش��ر على مدار التاريخ.
وت�برز �إذا ارتبطت بق�ض��ية بحجم فل�س��طني وم�أ�س��اتها وم��ا تتعر�ض له من
امل�ؤ�س�س��ة ال�ص��هيونية ودولته��ا اال�س��تعمارية ،ذل��ك �أن التاري��خ والآثار يف
فل�سطني جزء من �أدوات ال�صراع لإثبات الأحقية التاريخية بهذه االر�ض.
يف ه��ذا التقري��ر ،تقف "احلال" على �س��رقات �آث��ار وبيعها للإ�س��رائيليني ،يف
جرائم ت�ض��رب عميقا يف الهوية الفل�س��طينية ،وتخدم م�ص��الح امل�س��تعمرين
الذين طاملا بحثوا عن �آثار تثبت احقيتهم على هذه االر�ض.

نهب الذات

يق��ول �أحد العامل�ين يف التنقيب عن الآثار (ت .م) من بل��دة عقربا مبحافظة
نابل���س �إنه م�ض��طر للعمل يف هذا املج��ال لأنه ال تتوفر لديه �أية فر�ص��ة عمل
�أخرى ،م�ض��يفا �أنه يبيع ما يجده لتج��ار حمليني من مدينة نابل�س �أو القد�س
وب�أ�س��عار مقبول��ة ،لكن��ه ال يعلم اجلهة الت��ي يبيعون لها ،ويق��ول �إن عملهم
�صعب وهم يخاطرون بحياتهم �أحياناً والأمر متعب و�شاق لكن فيه (فائدة)،
على حد قوله ،وهو يعمل مع اثنني �آخرين منذ �سنوات يف هذا املجال.
وحول الأ�ص��ناف الأثرية التي يجدونها ،فقد ذك��ر (ت.م) �أنهم يعرثون على
"الفخار واملكاحل واملدامع وبع�ض العمالت املعدنية ،وخرز القالئد و�أدوات
الزين��ة ،وتوابي��ت و�أر�ض��يات الف�سيف�س��اء ،بالإ�ض��افة حلج��ارة منحوت��ة
ومنقو�شة ب�شكل جميل وعليها بع�ض الكتابات غري املفهومة".

�سرقة منظمة

وي�ؤك��د خبري الآثار الفل�س��طيني د .حم��دان طه �أن هناك ظاه��رة اجتار غري
م�ش��روعة بالآثار الفل�س��طينية ،وتقوم عليها ع�ص��ابات منظم��ة للتنقيب غري
ال�ش��رعي واالجت��ار غري امل�ش��روع يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية ،وهي ت�س��تمد
جذوره��ا م��ن بع�ض مظاهر اجله��ل يف املجتمع الفل�س��طيني ،ومناخ احلماية
ال��ذي يوف��ره االحت�لال الإ�س��رائيلي به��دف نه��ب امل��وارد الأثرية لل�ش��عب
الفل�س��طيني ،خ�صو�صا يف املناطق امل�صنفة ج  -ح�سب االتفاقية االنتقالية-
التي ت�ض��م ح��وايل  %40من م�س��احة الأرا�ض��ي الفل�س��طينية الواقعة حتت
االحت�لال املبا�ش��ر ،وه��ذا ال ينف��ي م�س���ؤولية االحت�لال عن عملي��ات النهب
واالجتار وحماية "الل�ص��و�ص" ،يف املناطق امل�ص��نفة "�أ" و "ب" اي�ضا التي
تقع حتت االحتالل غري املبا�شر.

ويق��ول د .ط��ه �إن هن��اك دوافع مادي��ة وراء انت�ش��ار هذه الظاه��رة؛ دوافع
يغذيها احللم بالرثوة ال�سريعة لدى بع�ض النا�س الب�سطاء ،وفئة �أخرى من
النا�س الذين يريدون احل�صول على الرثوة دون عناء.
وي�ؤك��د �أن هن��اك جماعات منظمة تق��وم بالتنقيب م��زودة بخرائط ومعدات
كامل��ة وحديثة ،ويح�ص��لون عليها من جماعات متخ�ص�ص��ة يف جتارة الآثار
وتهريبها للخارج.

دور ال�سلطة

ويجم��ع الفل�س��طينيون عل��ى اعتبار الآثار ث��روة وطنية يجب التم�س��ك بها.
وي�ؤك��د حممد ج��رادات من دائرة الآث��ار العامة يف وزارة ال�س��ياحة والآثار
�أن التنقيب عن الآثار ممنوع ر�س��ميا يف الأرا�ضي الفل�سطينية ح�سب اتفاقية
الهاي الرابعة ،معتربا كافة �أعمال التنقيب يف الأرا�ض��ي املحتلة يف  67حتى
الي��وم جت��اوزات وخروجا ع��ن القانون ال��دويل ،مبا يف ذل��ك احلفريات التي
تنظمها دولة االحتالل.
ويقول جرادات �إن وجود االحتالل وغياب القوانني الرادعة وحالة الفو�ضى
الأمني��ة �أدت �إىل فق��دان ال�س��يطرة عل��ى بع���ض املواق��ع وتعر�ض��ها لأعمال
ال�س��رقة والتدم�ير ،خا�ص��ة املواق��ع التي تق��ع يف مناطق تديرها ال�س��لطات
ال�ص��هيونية يف مناطق "ب" و "ج" ح�س��ب اتفاق �أو�سلو �سنة  ،1993والتي
حتتاج الوزارة لأخذ موافقة من اجلهات الإ�س��رائيلية للو�ص��ل �إليها و�إيقاف
الل�صو�ص فيها ومنع عمليات ال�سرقة والتخريب.
وي�شدد امل�س�ؤول يف دائرة الآثار العامة على �أن وزارة ال�سياحة والآثار تقوم
بدورها الكامل �ض��من �إمكاناتها املتاحة ،فهي تقوم مبالحقة التجار امل�ش��تبه
ببيعهم مواد �أثرية لالحتالل ،وتقوم ب�إبالغ اجلهات املخت�صة.

غياب العقوبة الرادعة

ي�ش��ار �إىل �أن كث�يرا م��ن الدول ربطت �س��رقة �آث��ار وخريات الأم��ة باخليانة
الكربى ،ولهذا �شرعت من القوانني ما يردع ه�ؤالء املتاجرين بخريات وتراث
�شعوبهم.
ويقول مدير �شرطة ال�سياحة والآثار يف رام اهلل املقدم �سامر �أبو عامر ر ًّدا على
�س���ؤال عن مدى فعالية دور �ش��رطة ال�س��ياحة والآثار" :نحن جهاز تنفيذي،
مهمتن��ا تطبيق القان��ون والقانون املطب��ق فيما يخ�ص ال�س��ياحة والآثار هو
القانون الأردين القدمي ال�ص��ادر �س��نة  .1966وهذا القان��ون غري رادع وغري

�آثار بالدنا تت�سرب الحتالل يز ّور التاريخ.

كاف يف معاقبة ل�صو�ص الآثار واملتاجرين بها ،ولكن حاليا يجري العمل على
قانون جديد يخ�ص الآثار".

م�ستقبل جمهول

وعل��ى الرغم م��ن اتفاق اجلميع على خط��ورة الظاهرة وا�ستح�ض��ار مناذج
و�أمثلة كثرية على االجتار وتخريب املعامل� ،إال �أننا نبقى �أ�سرى لردة الفعل
يف ظل غياب القانون الرادع واحلقيقي ويف ظل �سيطرة االحتالل الفعلية على
الأرا�ض��ي الفل�سطينية وتوفريه احلماية املبا�ش��رة وغري املبا�شرة للمنقبني
و�سارقي الآثار يف الأرا�ضي املحتلة.
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بيت حلم تقدم �أف�ضل رجل يف العامل لإدارة املخاطر
مهند الشاعر*
يف اخلام�س ع�ش��ر من ني�س��ان  ،2016ح�ص��ل د .ريا�ض جدال من مدينة بيت
حل��م على جائزة �أف�ض��ل رجل يف الع��امل لإدارة املخاطر م��ن املعهد العاملي
لإدارة املخاطر يف لندن ،وجاء فوز جدال بعد حملة تناف�س بني � 5أ�ش��خا�ص
مت اختيارهم من بني � 11ألف متقدم للح�ص��ول على اجلائزة ،حيث انح�ص��ر
التناف���س ب�ين  5دول وهي فل�س��طني وبريطانيا وكن��دا والهن��د ونيوزيلندا.
ويعترب وجود فل�س��طني يف مثل هذ احلدث العاملي الذي �شاركت فيه �أكرث من
 40دولة بالعامل والعديد من اخلرباء العامليني؛ اجنازا وطنياً وعاملياً لرفع
ا�سم فل�سطني يف املحافل الدولية.
وجدال من حمافظة بيت حلم حا�ص��ل على �ش��هادة البكالوريو�س من جامعة
عمان بالأردن ،و�أكمل املاج�س��تري والدكتوراة م��ن جامعة العامل الأمريكية،
ويعم��ل مدي��را لدائ��رة �إدارة املخاطر والت�أمني يف �ش��ركة الوطني��ة موبايل،
وح�ص��ل عل��ى �ش��هادات مهني��ة عاملي��ة متخ�ص�ص��ة م��ن بريطاني��ا يف �إدارة
املخاط��ر ،ويعمل حاليا على حت�ص��يل �ش��هادة الدبلوم��ة الدارة املخاطر من
بريطاني��ا التي مدة درا�س��تها ثالث �س��نوات من خالل املعه��د العاملي لإدارة
املخاطر يف بريطانيا.
"احل��ال" التق��ت د .جدال واطلع��ت منه على عامل هذا التخ�ص���ص النادر
و�أطل��ت على جناحه الذي �ص��ار جناحا لفل�س��طني امام العامل يف تخ�ص���ص
علمي جديد.
ويقول د .جدال �إن مو�ض��وع ادارة املخاطر مو�ض��وع حديث جدا ،وهو ركن
رئي�س وجزء �أ�س��ا�س يف مو�ضوع حوكمة امل�ؤ�س�س��ات واحلكومات وقطاعات
الأعمال املختلفة ،وهو نوع من االدارة التي تعمل على �إثراء فر�ص انتعا�ش
االقت�صاد الوطني ككل.

�شروط التقدم للجائزة

وب�ين اخلبري الفل�س��طيني ان التقدم له��ذه اجلائزة يعتمد على عدة �ش��روط
منها التح�ص��يل العلم��ي العايل الذي كان متوفرا لديه ،واي�ض��ا ان تكون لدى

املتقدم جمموعة من ال�ش��هادات املهنية ،بالإ�ضافة اىل اجنازات متعددة على
اكرت من �ص��عيد ،ووج��ود هيئة غري ربحية من خاللها يتم ار�ش��اد القطاعات
املختلفة يف البلد لإدارة املخاطر .واو�ض��ح انه قام مبجموعة من الن�شاطات
يف هذا املج��ال من خالل املجموعة االقليمي��ة الدارة املخاطر التابعة للمعهد
العاملي الدارة املخاطر ملنطقة فل�سطني واالردن ،ال �سيما فيما يتعلق بتطوير
جمال التعليم من خالل ادارة املخاطر.

نظام "�شراع"

وحول االجناز االهم الذي قدمه للح�ص��ول على ه��ذا اجلائزة العاملية ،قال:
االجناز االكرب الذي كان ال�س��بب الرئي�س��ي للح�صول على اجلائزة هو نظام
�ش��راع ،اخت�ص��ار ()The sound realistic risk assurance
ال��ذي يعت�بر النظ��ام االول يف الع��امل العربي واال�س�لامي ال��ذي مت تطويره
وبن��ا�ؤه بخربات عربية على م�س��توى عاملي ،حيث قم��ت بتطوير هذا النظام
مل��دة � 3س��نوات وه��و متخ�ص���ص يف ادارة خماط��ر العمليات ويق��دم الكثري
م��ن احللول للم�ش��اكل التي تواجه ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات وتعزيز قوتها يف
مواجهة االزمات.

نقطة حتول يف حياتي

وعن هذا النجاح املفاجئ ،قال اخلبري االداري جدال :جائزة ادارة املخاطر
تعترب نقظة حتول يف حياتي على ال�ص��عيد ال�شخ�صي ،باال�ضافة اىل اعطائي
فر�ص��ة ان يكون لدي ح�ض��ور اقليمي ودويل ،بد�أ بالتحق��ق فعليا على ار�ض
الواقع من خالل م�شاركتي يف م�ؤمتر الدارة املخاطر على م�ستوى املنطقة يف
البحر امليت ،اي�ض��ا تلقيت العديد من الدعوات للم�شاركة يف م�ؤمترات عربية
واقليمية ودولية متخ�ص�صة يف هذا املجال العلمي.
واو�ض��ح د .جدال �أنه بد�أ يجني ثمار هذا االجناز على امل�ستوى ال�شخ�صي،
ويعترب ح�ص��وله عل��ى هذه اجلائزة ق�ص��ة جناح وحت��ول يف حياته .وقال:

د .ريا�ض جدال كان �ضمن � 11ألف متقدم للمناف�سة على اللقب.

"اهدي هذا االجناز اىل روح ال�شهيد الراحل يا�سر عرفات ،هذا القائد امللهم
ورمز ق�ض��يتنا" ،وذكر انه عند و�ص��وله اىل ار�ض الوطن بعد احل�صول على
اجلائزة توجه اىل �ضريح الرئي�س الراحل لقراءة الفاحتة على روحه و�أهداه
هذا االجناز الفل�سطيني العاملي.
وب�ين رج��ل املخاط��ر االول يف الع��امل ،ان هذا االجن��از �سي�س��اهم يف تطوير
الوط��ن وحمايته ،وقال انه يخطط لعمل �س��يفيد الوطن ب�ش��كل عام و�س��يتم
االعالن عنه قريبا.
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�أ�سامة ال�سلوادي ..حار�س ال�صورة الباقية يف فل�سطني

وليد زايد*
ال تنتهي عوامل االبداع التي ي�ص��ل �إليها امل�ص��ور املعروف �أ�سامة ال�سلوادي ،فمن
الت�صوير ال�صحفي امليداين يف بداية م�سريته اىل عامل التوثيق بال�صورة الذي يراكم
عليه منذ �سنوات الكتاب تلو الكتاب.
خربته يف املجال التوثيقي �إ�ض��افة �إىل توفر الوقت الذي مل يكن متاحاً ايام عمله يف
امليدان االخباري ،جعله يتفرغ للم�ش��اريع طويلة الأمد التي بد�أها ،وقد جت�س��دت
ه��ذه امل�ش��اريع يف ع��دد من الكتب التي �ص��درت له ع��ن الرتاث الفل�س��طيني ،بداي ًة
بكت��اب (ملكات احلري��ر) الذي يتحدث عن الأزي��اء الفل�س��طينية التقليدية ،مرور ًا
بكت��اب (بوح احلجارة) وهو عبارة عن كتاب يوثق الرتاث املعماري الفل�س��طيني
و�صو ًال �إىل كتاب (�أر�ض الورد) الذي يت�ضمن �صور الزهور الربية يف فل�سطني.
�س��نوات من البحث والت�ص��وير
وكت��اب �أر���ض الورد الذي �ص��در عن حديث��اً بعد
ٍ
ت�ض��من توثيقا مل��ا يزيد على مئة نوع من الزهور الربية ،رغم �أن البحث مت ب�ش��كل
�أ�سا�سي يف ال�ضفة الغربية �إال �أن ال�سلوادي ي�ؤكد ا�ستمرارية م�شروع التوثيق رغم
�صدور الكتاب ،فمتى �أتيحت له الفر�صة للو�صول �إىل منطقة ال�ساحل املحتلة �أو �إىل
وادي غزة ،ف�إنه �س��يذهب ويوا�ص��ل العمل على م�شروعه يف �سبيل توثيق الزهور،
وحفظ كل ما هو فل�سطيني.

وحمل هذا امل�ش��روع بالن�سبة لل�سلوادي �أهدافاً عديدة ،ف�إ�ضاف ًة �إىل كونه م�شروعه
ال�شخ�ص��ي ،ف�إن الهدف الأ�س��مى لهذا امل�شروع هو احلفاظ على الرتاث الفل�سطيني
من ال�ض��ياع وال�س��رقة والتزوير ،فما �أ�س��هله عند االحتالل �أن ين�س��ب كل �شيءٍ له
يف �إطار املعركة الطويلة مع كل ما هو فل�س��طيني وما ن�س��بته للم�أكوالت ال�ش��عبية
الفل�سطينية واللبنانية عنا ببعيد.
كما �أنه الحظ �ضعف الدور الر�سمي جتاه ملف الرتاث ،ما جعله ي�سعى مب�شاريعه
ه��ذه �إىل تغطي��ة الثغرة الت��ي نتجت عن حالة ال�ض��عف تلك ،فاجله��ود الفردية �أو
امل�شاريع التجارية هي ال�سائدة يف هذا املجال و�سط الغياب الر�سمي.

عقبات مت اجتيازها

ر�سائل متعددة

عقب��ات عديدة كانت يف طريق ال�س��لوادي منذ اليوم الأول يف هذا امل�ش��روع وحتى
�ص��دور الكت��اب م�ؤخر ًا ،ولع��ل يف مقدمة تل��ك العقبات �ص��عوبة التنقل بالكر�س��ي
أرا�ض وجبال حتتويها ت�ض��اري�س
املتح��رك ،فت�ص��وير الزهور يتطلب احلرك��ة يف � ٍ
عامل غاية يف الأهمية وهو
ال�ض��فة الغربية خ�صو�ص��ا وفل�سطني عموما� ،إ�ضافة �إىل ٍ
متويل للم�ش��روع� ،إال �أن اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
احل�صول على
ٍ
بتمويل من اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.
متكنت من �إ�صدار الكتاب
ٍ
عقبة كبرية اجتازها ال�س��لوادي �أي�ضا ،وهي م�س���ألة الت�صنيف العلمي للزهور� ،إذ

انه ال توجد مو�س��وعات �س��ابقة متخ�ص�صة يف ذات املو�ضوع �أو خرباء عملوا عليه
ب�شكل علمي من قبل ،فكان العبء يرتكز عليه وحده ،ما دعاه اىل اال�ستعانة بخرباء
متطوعني مثل الأ�س��تاذ ن�ص�ير عرفات املخت�ص يف مو�ض��وع الزهور والربوفي�سور
�ش��ريف كناعن��ة املتخ�ص���ص بال�تراث والدكت��ورة هني��دة غ��امن املتخ�ص�ص��ة
بالأنرثوبولوجيا.

م�شروع تراثي وطني

وو�س��ط كل الظروف وال�صعوبات املحيطة �إال �أن ر�سالة ال�سلوادي لالحتالل كانت
وا�ضحة� ،أنك لن ت�ستطيع طم�س تراثنا وما�ضينا ،ولن ندعك تز ّور احلقائق وتدعي
ل�شعب عظيم ي�أبى الرحيل.
ملكية الأر�ض وما عليها فهذه الأر�ض
ٍ
ويفرت���ض ال�س��لوادي �أن يكون للإعالم الفل�س��طيني دور �أ�سا�س��ي يف ه��ذه املعركة
الثقافي��ة ،و�أن يهت��م بالق�ض��ية تراثها وحا�ض��رها ليع��زز الوعي بني �أبن��اء الوطن
ويو�ص��ل احلقيقة للعامل ،ولعل االهتمام الوا�سع من ال�صحافة الغربية والوكاالت
العاملية بكتاب (�أر�ض الورد) وغياب الإعالم الفل�س��طيني عن تغطية هذا امل�شروع

امل�صور ال�سلوادي يعر�ض كتابه "�أر�ض الورد".

يو�ضح الدور الذي يغفله �إعالمنا.
ويوج��ه ال�س��لوادي ر�س��الة ه��ي الأهم للكل الفل�س��طيني ب���أن الرتاث واحل�ض��ارة
الفل�س��طينية هي هويتنا ك�ش��عب ،واحلفاظ عليها لي�س �أقل �أهمية من احلفاظ على
الأر�ض ،فاملعركة الثقافية توازي يف �أهميتها املعركة ال�سيا�سية وكذلك الع�سكرية،
حمافظ على �إرثنا الثقايف واحل�ضاري.
فينبغي علينا �أال نغفل ،لنكون خري
ٍ
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�أم ميخائيل تروي ذكريات املريول ودكان احلارة يف اللد قبل النكبة
نادين جاد مسلم*
بب�س��مة ممزوجة باحل�س��رة ب��د�أت ال�س��يدة حتفة فق���س "�أم ميخائيل" ت��روي لنا
ذكرياتها يف مدينة اللد قبل نكبة عام  ،1948التي و�إن كانت تفا�ص��يل �صغرية جدا
لكنه��ا جتع��ل كل من يجل�س وي�س��مع ،يذه��ب يف خياله اىل ذلك املكان ال��ذي كان لنا
و�سيعود يوما ما.
�أم ميخائي��ل التي كانت يف عام النكبة يف العا�ش��رة م��ن عمرها ،بد�أت حديثها لنا عن
مدر�س��تها وقال��ت انها لطاملا �أحبته��ا ومتنت �أن تكم��ل تعليمها بها ،مدر�س��ة الروم
االرثوذك���س الت��ي كانت تقع بجان��ب منزلها يف حارة ال�س��كنة "�س��كنة القورة" يف
مدينة اللد .وو�صفت لنا زيها املدر�سي املتمثل بف�ستان طويل الأكمام وتنورة ت�صل
الركبة� ،أ�س��ود اللون وبقبة بي�ض��اء؛ فكانت تذهب اىل مدر�س��تها القريبة من البيت
مع اخواتها و�ص��ديقاتها مم��ن يقطن بالقرب من منزلها التي لن ت�س��اعدها ذاكرتها
على تذكر �أوائل �أ�س��مائهن لكنها تذكرت �أ�س��ماء عائالتهن وهي (القورة واخلوري
وحلتة واحلجري الذين هاجروا ومل يعرف عنهم �شيئ وعائلة البط�شون �أي�ضا).
"�أنا ما بعرفهم ،هال بتمنى �أ�شوفهم بعد ما تهجرنا كلنا" تقول ال�سيدة الثمانينية
الالجئة يف بريزيت.

املعلمة �آن�سة مرمي

وحتدث��ت �أم ميخائيل عن حبها الكبري للتعلم والدرا�س��ة رغم انها تركت املدر�س��ة
يف ال�ص��ف الثالث اعدادي ،وعادت بذاكرتها اىل املعلمة القا�سية التي كانت تدر�سها
"الآن�سة مرمي البجالية" -ن�سبة اىل مدينة بيت جاال التي تنحدر منها ،فتذكرتها
بابت�س��امة عندما كانت ت�ض��ربهم "بامل�سطرة" على �أيديهم" :كانت قوية �آن�سة مرمي
ب�س ن�شوفها جاية واحنا بنلعب اك�س وحبلة نروح نتخبى".
و�آنذاك يف �س��نوات ما قبل النكبة ،كانت يف اللد ثالث مدار�س كما قالت �أم ميخائيل،
وه��ي الراهبات واحلكومة (املعارف) والروم الأرثوذك���س�" ،أختي الكبرية كانت
يف املعارف" ،قالت :كانت ال�س��وق قريبة من بيتنا بجانب كني�س��ة الروم ،حيث كان
مليئ��ا بالدكاك�ين واملقاهي وعي��ادات الأطب��اء ،وكانت دكانة جرب نينو اال�ش��هر يف
حارتنا.

�أكالت العيد وحلوياته

وتذك��رت "الرادي��و" الذي كانوا ي�س��معون من��ه الأخبار ،والبطاري��ات التي كانوا
يبدلونه��ا عندم��ا تتل��ف .كما و�ص��فت �أ�ض��واء االن��ارة التي كان��وا ي�س��تخدمونها
"اللوك�س" ،وال�ش��مع الذي كان ي�س��تخدم بكرثة يف انارة الكنائ�س ،وحتدثت عن
الأعياد يف اللد قبل النكبة ،حيث كانت الن�س��اء ي�صنعن املعمول والكعك والبقالوة
يف بيوتهن.

و�ش��رحت �أم ميخائي��ل لن��ا طريقة عمل البق�لاوة ،حيث ان اجلمي��ع كان يعمل ذلك
بالبي��ت لع��دم وج��ود م��كان يبيع احللوي��ات �آن��ذاك" :كان��ت امي تعم��ل املعمولة
توخده��ا الوح��دة تفرقها عوالدها من كربها وريحتها كلها �س��منة بلدية" ،ا�ض��افة
اىل احللويات ،فكانوا يذبحون "الزغاليل" والدجاج ويتم ح�ش��وها بالأرز لتح�ضري
غداء العيد ،ويذهب اجلريان لتهنئة بع�ضهم يف الأعياد.
وكانت ت�أخذ من والدها القر�ش (التعريفة) وتذهب اىل احلارة مع �صديقاتها ل�شراء
احلاج��ات ،فكان��ت حينها التعريفة له��ا قيمتها كما عربت �أم ميخائيل .كما و�ص��فت
لن��ا كيف كانوا يقطفون الليمون عن ال�ش��جر هي و�ص��ديقاتها "كنا نقحطه باحليط
وناكله".
وو�ص��فت كي��ف كانوا �أحيان��ا ي�أخذون طعامه��م ويذهبون اىل مكان وا�س��ع بجانب
حمط��ة �س��كة احلديد ويجل���س اجلميع حتت �أ�ش��جار الزيت��ون لتن��اول الغذاء مع
بع�ضهم ،وكان الأطفال يلعبون يف هذه االرا�ضي الوا�سعة.
وتذك��رت كي��ف كان والده��ا يربي النح��ل بجانب البي��ت عن طريق و�ض��ع "جرار
بجانب بع�ضها البع�ض على �شكل �صفوف ولكل جرة ملكة" ،ثم كان ي�ضع لهم املاء
يف فخار وي�ضيف له ال�سكر ويخرج منه اعواد كي يقف النحل عليها لل�شرب ،وكانت
تذهب واخواتها العطاء اجلريان الع�س��ل عندما يقطعه والدها �س��نويا؛ و�أ�ض��افت
�أن والدها كان يزرع �ش��جر الرمان والتمر حنة والعنب بجانب البيت وكانت لديهم
�أي�ضا �أرا�ض وا�سعة يح�صدون منها القمح.
كما و�ص��فت لنا امل�س��نة فق�س طريق بيتها التي كانت ت�س��كنه ،املتمثل ب�ش��ارع قليل
ال�س��يارات ي�س��مى "�ش��ارع املطار" لوجود مطار اللد بالقرب من��ه ،حيث �إن كل من
ي�س��افر من يافا والرملة مير من هذا ال�ش��ارع" ،كان فيه يف بلدنا �سيارات وطيارات
و�سكة حديد" تقول مفاخرة.

قر�ش ون�ص موا�صالت الرملة

وا�س��تذكرت ام ميخائيل كيف كانوا يتنقلون من اللد اىل النا�صرة عن طريق القطار
واىل الرملة ويافا عن طريق البا�ص��ات ،كما او�ض��حت كيف كان��وا يذهبون لزيارة
�أخته��م يف الرملة ،فريكبون البا�ص اخلا�ص بالرملة من املحطة ويدفعون له قر�ش��ا
ون�صف القر�ش.
كم��ا تذك��رت �أخاه��ا املرحوم جاد عندما كان يف الثانية ع�ش��رة من عم��ره الذي كان
يذهب يوميا بعد املدر�سة اىل حمطة اللد ،حيث كان يعمل يف �سكة احلديد ،وو�صفت
كي��ف كان ابن خالتها ي�أخذهم معه اىل البيارات لقطف الليمون والربتقال ب�س��يارته
الكبرية التي كان ي�ستخدمها يف نقل الثمار وبيعه.
وعن حلظة التهجري على ايدي الع�ص��ابات ال�ص��هيونية قالت ام ميخائيل" :راحوا

عل��ى يافا وهجروا �أهله��ا و�أغلبهم هرب عن طريق البحر لبريوت ،بعدين �ص��اروا
ييجوا اليهود من بلد لبلد .ملا �س��معنا عن اللي �ص��ار بيافا بدينا جنيب مونة للدار.
طحني ورز و�س��كر ب�أكيا�س كبار حطيناها بقلب الدار بال�ش ت�ص�ير احلرب ومنوت
م��ن اجل��وع .بعدي��ن �أجوا عالرمل��ة وهجروا �أهله��ا وكانت اختي منه��م هربت عنا
عاللد".
هكذا تتلخ�ص ق�صة الأمل ،فبد�أت هجرة الفل�سطينيني من يافا اىل اللد من منطلق �أن
اللد هي "الدولة الثامنة" ،و�س��ميت بهذا اال�س��م لب�سالة �أهلها و�شجاعتهم يف الدفاع
عنها ومقاومة الأعداء والقناعة املنت�شرة ب�أنها لن ت�سقط بيد اليهود! لكنها �سقطت
و�سيطر عليها من قبل الع�صابات بتهديد ال�سالح.
"هاجرنا مبراييل املدر�س��ة والقبة البي�ض��ة عليه وملب�س��انا امي ف�س��تانني حتت
املري��ول .بتذك��ر مل��ا طلعن��ا م��ن ال��دار انحن��ى �أخوي وقب��ل عتب��ة البي��ت وقالها
خاطرك يا دارنا" هكذا ختمت ال�سيدة فق�س حديث ذكرياتها لنا.
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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كيف ميكن �إخراجها من هذه امل�آزق

منظمة التحرير 20 :عاما يف انتظار الدولة ..وم�ؤ�س�سات بال انتخابات ودون برنامج ن�ضايل
أمير حموري*
م��ع تردي الو�ض��ع ال�سيا�س��ي ومع عج��ز منظمة التحري��ر الفل�س��طينية عن فر�ض
مرحلة �سيا�س��ية ناجزة ،وعدم قدرة ال�سلطة الوطنية على تنفيذ وعودها وتطبيق
برناجمه��ا ال�سيا�س��ي ،ي�ص��بح هن��اك تراجع وا�ض��ح يف ثق��ة املجتمع الفل�س��طيني
باملنظمة ومب�ؤ�س�س��اتها ،اذ نرى بناء على اح�ص��ائية ن�ش��رها مرك��ز العامل العربي
للبح��وث والتنمي��ة (�أوراد) ان  %96م��ن �س��كان ال�ض��فة و %78م��ن �س��كان غ��زة
يعتق��دون ان هنال��ك ف�س��ادا يف امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ،وي��رى  %72ان القي��ادة
الفل�س��طينية لي�س��ت لديها ا�س�تراتيجيات تعنى بق�ضايا ال�ش��باب و %66ال يتفقون
مع طريقة تعامل احلكومة مع ا�ضراب املعلمني ،ون�سبة غري امل�ؤيدين للأحزاب يف
ال�ضفة الغربية ت�صل اىل االغلبية بن�سية .%51

غياب �سيادة امل�ؤ�س�سات

وع��ن ه��ذا الرتاجع يقول مدي��ر مركز العامل العرب��ي للبحوث والتنمي��ة (اوراد) نادر
ع��زت" :ان البيان��ات الت��ي اظهرها ا�س��تطالع اوراد ت�ش�ير اىل تراج��ع يف ثقة املجتمع
الفل�س��طيني يف كافة املو�س�س��ات الفل�سطينية �س��واء كانت م�ؤ�س�س��ات منظمة التحرير
الفل�س��طينية او ال�س��لطة الفل�س��طينية او حتى امل�ؤ�س�س��ات احلزبية مثل فتح وحما�س
وحتى الي�س��ار الفل�سطيني ،مو�ضحا ان هذا الرتاجع جاء نتيجة "تراكم للعوامل التي
ادت اىل فقدان امل�ص��داقية لدى املجتمع الفل�س��طيني بهذه امل�ؤ�س�س��ات ،اذ ان املجتمع
انتظر كثريا �أن تقوم منظمة التحرير والف�صائل الفل�سطينية بتنفيذ وعودها وبرناجمها
ال�سيا�س��ي املتعلق باحلرية وانهاء االحتالل وان�شاء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات
ال�س��يادة ،وتب�ين عدم قدرته��ا يف العقدين املا�ض��يني على ذلك .ورغ��م انها متكنت من
ان�ش��اء �س��لطة وطنية على االر�ض ،اال ان هذه ال�س��لطة تبدو جمزوءة وقليلة احليلة
وقليلة القدرة على التحكم بامل�صادر واحلدود واملياه وغري ذلك من االمور".
ويق��ول نائ��ب رئي�س جامع��ة بريزيت للتنمية واالت�ص��ال د .غ�س��ان اخلطيب" :ان
منظم��ة التحرير راهنت على اخليار التفاو�ض��ي ،لكن التعنت اال�س��رائيلي ادى اىل
ف�ش��ل هذا اخليار ،وبالتايل مل تنجح بااليف��اء بوعدها للجمهور بانهاء االحتالل عن
طريق املفاو�ضات.
ويف هذا ال�ص��دد ،يقول ال�صحفي والنا�شط ال�شبابي علي ن�صر عبيدات" :منذ �أو�سلو
وحتى اليوم ،الف�ص��ائل واملنظمة �ش��ريكة بالرتهل الذي مير به ال�شارع الفل�سطيني،
وفقدانه للأمل ،وعدم و�ضوح الر�ؤية ،واجنرار اجلميع خلف الربامج املمولة� ،سواء
من ال�س��لطة �أو من امل�ؤ�س�س��ات الأجنبية وان�ش��غالهم عن القيام بدورهم يف النهو�ض
باملجتمع بكافة مكوناته ليكون جاهزا لأي برنامج ن�ضايل يف�ضي بالنهاية للتحرير.

فقدان الثقة يف امل�شاركة ال�سيا�سية

و�أك��د مدير منتدى �ش��ارك ال�ش��بابي بدر زماعرة �أن تردي الأو�ض��اع االقت�ص��ادية
وارتفاع معدالت البطالة والفقر ،والتوزيع الالمتكافئ للرثوة ،تف�ضي �إىل ان�صراف
االهتم��ام اجلماعي عن امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية ،وت���ؤدي اىل فقدان الثق��ة باالحزاب
والقي��ادات ال�سيا�س��ية التي ين�ض��وي جزء كب�ير منها حتت اط��ار منظمة التحرير
الفل�س��طينية ،الت��ي مت تهمي�ش دورها بالكامل بعد توقيع اتفاق ال�س�لام .واو�ض��ح
زماع��رة" :ان انح�س��ار الفعل املق��اوم ،وتعدد االجندات ال�سيا�س��ية الف�ص��ائلية،

علي عبيدات

د .نادر عزت

وانتق��ال امل�ش��روع الوطني ،ملرحلة ت�س��وية مرتنح��ة متاما� ،أدى لتعمق ال�ش��عور
بعدم جدوى امل�شاركة ال�سيا�سية".
و�أ�ض��اف" :ج��ذور امل�ش��كلة تتعل��ق بغي��اب االنتخابات وانع��دام الثق��ة بالقيادة
ال�سيا�س��ية وبالأحزاب وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وف�شل التظاهرات بني غياب الهدف
و�س��وء التنظيم وغياب الر�ؤية وتعرث عملية ال�س�لام ادى اىل �شعور ال�شباب بحالة
من االحباط وخيبة االمل جتاه كل ما يجري.
ويق��ول عبيدات�" :س��بب تراجع املنظمة هو ع��دم قيامها بالدور الذي �أن�ش��ئت من
�أجل��ه وه��و العمل وف��ق برنامج ن�ض��ايل حل�ش��د وتنظيم ق��وى ال�ش��عب يف الداخل
واخلارج من �أجل حترير فل�س��طني ،واملنظمة بكافة ف�ص��ائلها منذ اتفاقية �أو�س��لو
مل تعد تقوم ب�أي دور ن�ض��ايل ال على �ص��عيد العمل اجلبهوي املبا�شر �ضد االحتالل
الإ�س��رائيلي وال على �ص��عيد ح�ش��د وجتهيز القواعد ال�ش��عبية ملواجهة دائمة مع
االحتالل ،الف�ص��ائل تراجعت بكل م�ش��اريعها ال�سيا�س��ية ومل تعد متار�س �أي دور
�سيا�سي �أو ن�ضايل �أو حتى جمتمعي.
وتابع" :مت حتويل ال�ش��عب الفل�سطيني �إىل جمموعة من املوظفني املهددين بفقدان
وظائفه��م واملرتبطني بقرو�ض طويل��ة الأجل والذين ينتظ��رون رواتبهم نهاية كل
�ش��هر ،وهذه م�س�ؤولية ال تتحملها ال�سلطة وحدها بل �أي�ضا ف�صائل منظمة التحرير
التي تكتفي باملراقبة عن بعد".
و�أكد عزت ان "م�ش��روع بناء ال�س��لطة الفل�س��طينية ك�س��لطة كان من ال�ضروري ان
يف�ض��ي اىل ان�ش��اء دولة فل�س��طينية ومل يح�ص��ل هذا خ�لال الفرتة املح��ددة لذلك،
وبقين��ا ننتظ��ر قيام ه��ذه الدول��ة منذ عقدي��ن ،واعتق��د ان هذا �س��بب كبري خليبة
االمل ،وهناك م�س���ألة االنق�س��ام وعدم ق��درة منظمة التحرير على جتميع لل�ش��عب
الفل�س��طيني يف ال�ضفة وقطاع غزة وحتى يف ال�شتات الفل�سطيني وعدم قدرتها على
الدف��اع عن حقوق الفل�س��طيني يف املناطق املختلفة مثل �س��وريا على �س��بيل املثال
يف خميم الريموك او لبنان .و�أ�ض��اف" :ان �ش��عور املواط��ن بعدم وحدانية منظمة
التحرير ومناف�سة االحزاب اال�سالمية لها مثل حما�س التي لها نفوذ والتي ت�شكك يف
�شرعيتها ،واي�ضا بع�ض ابناء اجلبهة ال�شعبية يف املجتمع الفل�سطيني ،هذا جميعه
ي�ؤدي اىل ترهل كبري يف ج�سم منظمة التحرير الفل�سطينية.

غياب االنتخابات

وعن هذا الواقع يقول د .اخلطيب" :عندما تولت ال�س��لطة الفل�س��طينية ادارة منظمة

د .غ�سان اخلطيب

بدر زماعرة

التحري��ر كان له��ا الكثري م��ن الأخط��اء يف الأداء ويف احلكم يف مراح��ل خمتلفة ،االمر
الذي �أ�ضعف من مكانة هذه املنظمة وم�ؤ�س�ساتها ،وان عدم اجراء انتخابات للمجل�س
الوطني ي�ؤدي اىل عدم جتديد يف ثقة اجلمهور بهيئات املنظمة ما ي�ساهم يف ا�ضعافها.
و�أ�ض��اف :االنق�س��ام الذي ح�صل بني فتح وحما�س ا�ض��عف موقف منظمة التحرير
الن قوتها اال�سا�س��ية يف انها االطار املوحد اجلامع لل�ش��عب الفل�سطيني ،وبعد هذا
االنق�سام مل تعد موحدة بال�شكل ال�سابق ما ا�ضعف اي�ضا من مكانتها.

ما احلل؟

م��ن �أجل الو�ص��ول اىل حلول تنقذ املنظمة من الرتاج��ع ،يقول د .اخلطيب" :احلل
هو ان تعود القيادة الفل�س��طينية واملجتمع الفل�س��طيني ملمار�س��ة االنتخابات على
كل اال�ص��عدة وامل�س��تويات ان كان على م�س��توى ال�س��لطة واملجل�س الت�شريعي او
على م�س��توى املجل�س الوطني ملنظمة التحرير الفل�س��طينية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية
التابع��ة له��ا واجراء انتخابات �س��ي�ؤدي اىل �سيا�س��ات اكرث ان�س��جاما مع تطلعات
اجلمهور ،وبالتايل �سي�ؤدي اىل ردم الفجوة املتنامية بني اجلمهور وقيادته.
وي�ؤكد عزت انه ال توجد حلول جذرية لهذه امل�س���ألة ويقول" :هذه م�س�ألة تاريخية
بنيوي��ة مبعنى انه بدون تعديل جذري وخلق اج�س��اد جديدة تتالقى مع الظروف
التي نعي�شها يف القرن الـ 21من ال�صعب ان يكون هناك حل".
وا�ض��اف" :يج��ب العمل بجد على �ص��عيد التوعي��ة واحلوار احلقيق��ي واالهتمام
باجليل ال�شاب ب�شكل وا�ضح من حيث �أخذ بر�أيه ب�شكل جدي ،ودجمه يف اي برامج
�سيا�سية او اجتماعية.
ويق��ول عبي��دات" :احلل ه��و �إعادة ترمي��م ف�ص��ائل منظمة التحرير وف��ق برنامج
ث��وري ن�ض��ايل اجتماعي يقوم عل��ى بناء قواعد جماهريية على �أ�س���س �ص��حيحة،
و�إعادة الهيبة للفعل اجلماهريي الذي �أنهك بفعل حتويل الف�صائل لدكاكني يقودها
�أ�شخا�ص موظفون تتحكم ال�سلطة بها وفق �أجندتها ويعاقب من يخالفها".
و�أ�ض��اف" :يجب اعادة تقييم دور ال�سلطة الفل�سطينية ،و�إعادة االعتبار للمنظمة
كممثل �ش��رعي ووحيد لل�ش��عب الفل�س��طيني .وتابع" :على الف�ص��ائل الفل�س��طينية
ت�س��خري كل اجلهود لإعادة �إحياء العمل الن�ض��ايل املبني على برنامج حقيقي يعيد
الأمل لل�شعب وفق الركيزة الأ�سا�سية وهي الن�ضال �ضد االحتالل.
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�سياقة التك�سي ..مهنة من ال مهنة له يف غزة
دعاء شاهين
يخ��رج ال�ش��اب حمم��د ن�ص��ار ( 25عام��اً) من��ذ ال�س��اعة ال�ساد�س��ة �ص��باحاً ليقود
�س��يارة الأج��رة التي يعمل عليه��ا ،لي�ؤمن رزقاً يوفر له عي�ش��ة كرمي��ة ،بعدما فقد
الأم��ل ب�إيجاد وظيفة مبجال تخ�ص�ص��ه اجلامعي الذي �أنه��اه منذ عامني يف التعليم
الأ�سا�س��ي .يقول ن�صار "ا�ستخرجت رخ�صة القيادة وا�ش�تريت �سيارة بال�شراكة
م��ع زميل��ي� ،أعمل �أن��ا وهو بالتن��اوب ،فهو طال��ب جامعي ويحت��اج للعمل لتوفري
ر�سومه اجلامعية".
لكن ال�س��ائقني القدامى ممن يعملون منذ �س��نوات عديدة ،بد�أوا ي�ش��تكون ،ب�س��بب
االزدحام الكبري يف هذه املهنة ،ف�أ�صبحت ت�سمى "مهنة من ال مهنة له" واملفرتقات
و�شوارع غزة ت�شهد على هذه احلالة.
يقف �أبو �أحمد النجار ( 55عاماً) �أمام �س��يارته وينادي جللب الركاب ،عند مفرتقات
جامعات غزة ،يتحدث با�ستياء قائال�" :أعمل مبهنة ال�سياقة منذ �أعوام ،لكن م�ؤخ ًرا،
�صارت هذه املهنة منهكة ب�سبب التزاحم الكبري ب�أعداد ال�سيارات وال�سائقني اجلدد،
فهناك فو�ض��ى باملرور ،داعيًا ل�ض��بط عمل �س��يارات الأجرة ،واحلد من عمل �سائقي
ال�سيارات اخل�صو�صية الذين يزاحمون التك�سيات على الركاب".
فى غزة � 12ألف �س��يارة خ�صو�ص��ية ,وقرابة � 2000سيارة �أجرة ,رغم �أن القطاع

قيا�س��ا مب�س��احته ،وذلك ح�س��ب بيان��ات نقابة
يحت��اج �إىل ثالث��ة �آالف �س��ائق فقط ً
ال�سائقني ،ما يرتتب عليه حوادث �سري.
و�أ�صدرت �شرطة املرور بقطاع غزة حملة توعوية بعنوان "حياتك بتهمنا" ،ت�سلط
بها ال�ض��وء على �أهمية الوعي املروري ،وتنظيم خطوط ال�س�ير وحركة املواطنني
واملركبات.
وقد �أكد مدير وحدة التوعية املرورية ب�ش��رطة قطاع غزة ومدير احلملة املهند�س
عل��ى عكي�لا �أن الوع��ي املروري ه��و م�س���ؤولية اجتماعي��ة يتكفل بها جمي��ع �أفراد
املجتم��ع بفئاته��م املختلف��ة ،فاجلمي��ع مل��زم بتطبي��ق قواعد ال�س�ير والإ�ش��ارات
وقوانني املرور.
وتاب��ع �أن "امل�ش��كلة تكم��ن بع��دم التطبي��ق ،ولي�س بنق���ص املعرفة ،فج��اءت هذه
احلملة لتدق جدار وعي املواطني بقواعد املرور لتفادي وقوع احلوادث التي جرت
يف الربع الأول من العام احلايل وو�صلت اىل  34حالة وفاة و� 1100إ�صابة ،والعدد
يف ازدياد نتيجة خلطورة بع�ض الإ�صابات".
كم��ا ن��وه عكيال �إىل �أن  %85من هذه احلوادث �س��ببها �أخطاء ب�ش��رية لعدم االلتزام
بقواع��د امل��رور ،ودعا مدار���س تعليم رخ���ص القيادة �إىل �ض��رورة الت�ش��ديد على

�إج��راءات احل�ص��ول عل��ى الرخ�ص��ة ،لأن هناك �أمان��ة وهي حياة النا���س ،ونادى
ب�ض��رورة تفعيل دور �ص��ندوق حوادث ال�س�ير بالقطاع ل�ض��مان حقوق ال�سائقني
وامل�شاة يف حال وقوع �أي حادث.
ويف خت��ام حديث��ه� ،أ�ش��ار �إىل �أنه �س��يتم �إدراج منهاج تعليمي بالتع��اون مع وزراة
واع مرورياً
الرتبية والتعليم لتدري�س الطالب حول التوعية املرورية ،لإن�شاء جيل ٍ
و�ضمان �سالمته.
وق��ال مدير عام املمعاهد واملدار�س بوزارة النقل واملوا�ص�لات خليل الزيان �إن هناك
�إقبا ًال من ال�ش��باب لتعلم رخ�ص��ة القيادة وامتهان ال�س��ياقة ،فهم يعي�شون يف ظروف
اقت�صادية �صعبة ،ف�إغالق املعابر وعدم ال�سماح لل�شباب للعمل داخل �إ�سرائيل ،جعل
فر���ص العم��ل حم��دودة جد ًا ،فزاد م��ن عدد الأي��دي العاملة يف مكان �ض��يق ،وجميع
القطاعات بغزة ممتلئة ،لذلك يجد ال�شباب من مهنة ال�سياقة فر�صة لك�سب الرزق.
و�أو�ض��ح الزيان �أن هناك �ش��روطا و�ض��وابط على املتقدم للح�ص��ول على رخ�ص��ة
�س��ياقة �أن يلتزم بها قانونياً ،وهناك �ش��روط حل�ص��ولهم على رخ�ص��ة عمومية من
الدرجة ال�ساد�س��ة ,واجتي��از العديد من الدورات التعليمية ل�ض��مان تعليم املتقدم
ب�شكل جيد.
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بـ � 20ألف مربٍّ
والء فروانة
على �أحد الأر�ص��فة يف �أكرب الأ�س��واق ال�ش��عبية مبحافظة
خان يون�س جنوب قطاع غزة ،يجل�س ال�شاب حممود عطا،
و�أمامه قف�ص لطيور الكناري املغردة ال�صفراء والبي�ضاء،
ينتظر من يتقدم نحوه ل�شرائها.
طال انتظار عطا ومل يعره �أحد �أي اهتمام ،رغم ا�ستعداده
لبيعه��ا ب�أ�س��عار منخف�ض��ة تق��ل بخم���س مرات ع��ن ثمنها
احلقيق��ي ،ما دفع��ه للعودة �إىل منزله ،و�إعادة و�ض��عها يف
�أقفا�ص منفردة ،عله يتمكن من بيعها م�ستقب ًال.
م��ا ح��دث لطي��ور الكن��اري املغ��ردة يف قطاع غزة و�ص��ف
بالأ�سو�أ بالن�سبة للهواة واملربني ،خا�صة �أن مناخ القطاع
وبيئت��ه مثالي��ان لرتبي��ة وتكاث��ر ه��ذا الن��وع الثم�ين من
الطيور ،بعد �أن هوت �أ�س��عارها على نحو غري م�سبوق ،يف
�أكرب "�إهانة" لهذا الطائر ،وفق حمبيه.
يقول ال�ش��اب حمم��ود عزات الذي �أن�ش���أ مزرعة �ص��غرية
لتفري��خ طي��ور الكن��اري يف منزله�" :إنتاج القط��اع من تلك
الطيور كان ي�ص��در من خالل معابر القطاع للخارج ،وكان
التجار يتهافتون ل�شرائه ،وقد ي�صل ثمن الزوجني منها �إىل
� 400أو � 500ش��يقل ،كان الكن��اري طائرا ل��ه قيمته ،ومن
ميتلكه ي�ش��عر ب�أن لديه �ش��ي ًئا ثمي ًنا ،لكن احل�صار و�إغالق
منافذ الت�صدير قلبا الأمور".
وي�ض��يف" :خ�لال ف�ترة ازده��ار عم��ل الأنفاق انتع�ش��ت
مهن��ة تربية الكناري والتج��ارة بها ،بع��د �أن وجد التجار
واملرب��ون منف�� ًذا �آخ��ر لت�ص��ديره ،ف��كان الإنت��اج يجم��ع

ارحموا عزي ًزا من الطيور َذ ّل!

ب��الآالف ،وينق��ل �إىل جت��ار م�ص��ريني ،يتلقفون��ه ليعيدوا
ت�ص��ديره �إىل دول �أخ��رى م��ن �أبرزها ليبي��ا� ،إال �أن الأمور
مل تط��ل ،فبع��د �إغ�لاق الأنفاق يف الن�ص��ف الآخ��ر من عام
 ،2013ب��ات الإنتاج حبي�س قطاع غزة� ،ش��هرا وراء �ش��هر
وعاما بعد عام ،تزايدت طيور الكناري ب�ش��كل الفت ،دون
مقدرة �أ�س��واق القطاع على ا�س��تيعابها ،ال �سيما �أن معظم
م�ش��روعات �إنتاجه كان��ت بغر�ض ربحي وا�س��تثماري ،ما
خلق ً
فائ�ض��ا كب�يرًا يف العر�ض على ح�س��اب الطلب ،وهذا
هوى بالأ�س��عار ،وبات الزوج الواحد ي�صل �إىل ما دون 50
�ش��يق ًال وقد ي�صل �إىل ع�شرين �شيقال �أو �أقل دون �أن يجد من
ي�شرتيه".
وي�ؤك��د �أحمد عب��د احلليم� ،أح��د كبار التج��ار من موردي
وم�ص��دري طي��ور الزينة وعل��ى ر�أ�س��ها الكن��اري �أن هذا

الطائ��ر كان يوف��ر م�ص��در دخل لنح��و � 20أل��ف مواطن يف
قط��اع غزة ،خا�ص��ة يف حمافظة خ��ان يون�س ،مم��ن كانوا
يربونه ويقدمون له الرعاية من �أجل التكاثر.
ويك�ش��ف عب��د احللي��م �أن��ه كان يج��د طر ًقا ع��دة لإخراج
الطي��ور م��ن قطاع غزة ،بع�ض��ها ع��ن طري��ق التهريب من
خالل معرب بيت حانون "�إيرز"� ،أو من خالل امل�ستوطنات،
و�أخرى بطرق ر�س��مية ،بعد احل�صول على �أذون ت�صدير،
وو�ص��ل جمموع طيور الكناري التي ي�صدرها من القطاع،
لأكرث من � 24ألف ع�صفور �شهر ًّيا وكان يجمعها من املربني
مببالغ مالية ت�ص��ل �إىل � 100شيقل للطائر الواحد ،ما �أ�سهم
يف فت��ح بي��وت ،و�أنع���ش املرب�ين ،وا�س��تمر الو�ض��ع عدة
�سنوات� ،إىل �أن فر�ض احل�صار عام .2007
وبني �أن الأمور حت�س��نت جمددًا بع��د فتح الأنفاق ،فطيور

غ��زة كان��ت تخ��رج �إىل �س��يناء امل�ص��رية ،ليتلقفه��ا جت��ار
م�ص��ريون ويعي��دوا ت�ص��ديرها �إىل ليبي��ا ودول املغ��رب
العرب��ي ،ودول اخللي��ج ،وحت��ى ايطالي��ا ،م��ا ت�س��بب يف
�إنعا�ش املربني ممن كانوا يربونها يف �أقفا�ص كبرية ت�سمى
حمل ًّيا "حومة".
وبع��د �إغالق الأنفاق ا�س��تمر الإنتاج على الوترية نف�س��ها
دون ت�ص��ريف ،ويف غ�ضون عام و�أكرث غرق القطاع بطيور
الكناري ،التي فقدت قيمتها ،ومل تعد مطلوبة ،وباتت عب ًئا
على مربيها ،خا�ص��ة �أن �أ�سعار �أعالفها عالية ،وبحاجة �إىل
ً
وبي�ض��ا م�س��لو ًقا ،فلم تعد الرتبية
عناية و�إطعامها فاكهة
جمدية ،وو�ص��ل الأم��ر ببع�ض املربني مم��ن مل يجدوا من
ي�ش�تري تلك الطي��ور ،لفت��ح الأقفا�ص و�إطالق �س��راحها،
للتخل�ص من م�صاريفها املرتفعة.

عرو�سان مع وقف التنفيذ
هناء فياض*
ثالث��ة ع�ش��ر عامً��ا وهم��ا ينتظ��ران .حطما ع�بر هذه ال�س��نني
الطويلة ما ا�س��تطاعا بقدرتهما على االنتظار ،حتمال ال�ص�بر،
تغريت معاملهما ،وكربت وجوههما ،وزاد عمرهما ،وما هُ زما.
ج��اءت �إلي��ه بالل��ون ال��وردي ،بابت�س��امة �ش��قت طريقها �إىل
�أ�س��نانها البلورية ،وهو متر عليه الدقيقة �ستني عاماً ،يلب�س
املالب���س ذاته��ا عن��د كل زي��ارة ،قمي���ص وبنطال بل��ون بني
كظالم ال�سجن ،وظلم ال�سجان.
خم���س دقائ��ق مبثابة عم��ر بالن�س��بة لهما ،لأجل �س�لام باليد
وح�ضن دافئ ،وحديث متقطع من لهفة اللقاء ،التقطا �صورة
تذكارية لأول مرة ،قبل �أن ي�صرخ ال�سجان :انتهت الزيارة.
خمي��م جن�ين غ��رب مدينة جن�ين �أ�ص��ل احلكاي��ات ،ومنبت
الث��وار ،يف �أز ّقة ه��ذا املخيم الثائر ،ترعرع خليل و�سو�س��ن،
خليل م�ص��باح ت��ويف والده وه��و يف بطن والدت��ه ،فتوىل دور
الأب ليعيل �إخوته ال�ص��غار �آنذاك ،وعند بلوغه �س��ن الثالثة
ع�ش��رة ،توفيت والدته يف معركة خا�سرة مع املر�ض ،فكافح
خليل ليعيل �أ�سرته يف ظل غياب الوالدين.
عند بلوغه �س��ن التا�سعة ع�ش��رة ،خفق قلبه ل�سو�سن زيدان،
ابنه ال�س��ابعة ع�ش��رة ،وهي اليوم معلمة تربي��ة ابتدائية يف
�إح��دى قرى مدينة جن�ين .اجتمع احل��ب يف قلبني وخامتني
وفرحة الأهل ،يف العا�شر من �شهر �آذار عام .2003
لكن االحتالل مل ي�س��مح بتكليل احلب ببيت ب�س��يط و�أطفال،
ب��ل قيده ب�س��جن وعتمة لي��ل ،اع ُتق��ل خليل بعد �ش��هرين من
اخلطوبة ،وحكم عليه بال�س��جن ع�ش��رين �س��نة و�أحد ع�ش��ر
�ش��ه ًرا وت�س��عة وع�ش��رين يومًا ،فكان كرمًا من االحتالل ب�أن
انق�صوا يومًا واحدًا ،حتى ال يدخل يف خانة الأحكام امل�ؤبدة.
الدقائق وال�س��اعات الأوىل ،الأيام ،الأ�شهر وال�سنني ،مرت يف
البداية ك�أيام ع�ص��يبة وال �أحد يعرف وجعها �س��وى �سو�سن
وخليل ،هذه ال�س��نني �أ�ص��بحت اليوم ثالثة ع�شر عامًا ،بقيت
قرابة �سبعة �أعوام.

وح�س��ب �إح�صائيات نادي الأ�س�ير ف�إن عام  2016بد�أ وعدد
الأ�سرى يف �سجون االحتالل � 7000أ�سري فل�سطيني ،موزعني
على � 22س��ج ًنا ومرك��ز توقيف وحتقي��ق� ،إىل جانب معتقلي
"عت�صيون" و"حوارة" االحتالليني.
�سبعة �آالف حلم هدمها االحتالل دون اكرتاث ،ف ّرق الأحبة؛
الأب عن فلذه كبده ،الأم عن ابنتها ،وال�صديق عن �صديقه..
�إلخ� ،إال �أن هذا احللم مفعم ب�أمل االنتظار وحتقيق املراد.
رغم كل ذلك ،ف�إن �سو�سن انتظرت ثالثة ع�شر عامًا ،و�ستنتظر
ما تبقى.
وتقول �سو�س��ن �إن خليل يعاين م��ن التهابات حادة يف الأمعاء
ب�س��بب �أكل ال�س��جن غري ال�ص��حي ،ومع تراكم الأمل ب�س��بب
�إهمال العالج من قبل �إدارة ال�س��جن ،تفاقم و�ضعه ال�صحي،
ف�أُجري��ت له عملي��ة لق�ص جزء م��ن الأمع��اء والقولون ،ومل
يق��دم له بعد العملية �أي م�ض��اد حيوي ،و�أعيد لل�س��جن قبل
�أن ميتث��ل لل�ش��فاء ،ونتيجة لذلك ،التهب��ت العملية والأمعاء
مرة �أخرى.
وت�ؤك��د �سو�س��ن �أن و�ض��ع خلي��ل ال�ص��حي ي��زداد �س��وءًا يف
ال�سجن ،فقبل �سنتني �أجريت له عملية لفتح �شريان يف رقبته،
وه��ي جترى لأول مرة يف �إ�س��رائيل� ،أجراها ل��ه ثالثة �أطباء
بدرج��ة بروفي�س��ور يف م�ست�ش��فى �س��وروكا يف بئ��ر ال�س��بع،
و�أعاد الأطباء العملية ثالث مرات حتى جنحت.
وت�ض��يف :يع��اين خليل م��ن احل�سا�س��ية من البن�س��لني ،لكن
ب�سبب �إهمال الأطباء لو�ضعه ال�صحي ،ف�إنهم مل يطلعوا على
ملفه الطبي ،و�أعطته الطبيبة حبتي بن�س��لني ،فتفاقم و�ضعه
ال�ص��حي حد اخلطر على حياته ،وحينها مت نقله ب�س��رعة �إىل
الطوارئ ،وحينها وب�س��بب التوتر الذي �س��اد يف امل�ست�ش��فى
ور�ؤية الأ�سرى له حلظة نقله� ،شاع خرب ا�ست�شهاده".
ع��ن ردة فعله��ا عن��د �س��ماعها اخلرب ،قال��ت� :إنها مل ت�ش��عر
ب�ش��يء يف قلبه��ا ،ومل تك�ترث البتة ،ورمب��ا اكرتثت ولكن مل

خليل حر على جدران املنزل ويف قلب �سو�سن.

ُتظه��ر ذل��ك� .إال �أن ه��ذه الق��وة بداخله��ا قد ت�ض��عف قلي ًال يف
�أ�ص��عب اللحظات ،وذلك حلاجتها ل�سند ت�ستند عليه لتتحمل
وي�لات الزمن ،فبعد اعتقال خليل ب�س��نة ،ا�س ُت�ش��هد �ش��قيقها
�أحمد زيدان يف التا�س��ع ع�ش��ر م��ن �آذار ،ال��ذي تربطه عالقة
وثيقة بخليل ،فهو الأخ وال�صديق.
ولعل ما يج�س��د ه��ذه العالقة وهذا احلب الأخوي ،ال�ص��ور
التي جتمعهما التي زينت �أغلبية جدران منزل والدها ،هنالك
على احلائط الأمين جتد �ص��ورة خلليل وا�ض��عاً يده �أ�س��فل
ذقنه ،يقابله �أحمد حام ًال �س�لاحه بيده ،وقبعة بلون �أخ�ض��ر
قامت ،و�صورة �أخرى جتمعهما �سوياً متعانقني.
يوم��اً ما ،رمبا غد ًا� ،ستو�ض��ع �ص��ورة خلليل و�سو�س��ن معاً
م��ن عر�س��هما ،هنالك ي��وم يرتقب��ه خليل لعله ط��وق النجاة

ليتنف���س احلرية .تقول �سو�س��ن" :يحدثني خلي��ل كثري ًا عن
�شوقه للحرية و�أمله يف كل �صفقة لتحرير الأ�سرى ،وهذا �أمل
كل �أ�س�ير ،فهم عاي�ش��وا احلرمان ب�أق�س��ى ظروفه وتفا�صيله
و�أنواعه ،ففي رم�ض��ان يت�س��اءلون كل يوم ع��ن فطور �أهلهم
وال�شوق يع�صر �أفئدتهم لالجتماع بهم يف مثل هذه الأيام".
ه��ذا الأم��ل ال��ذي ي�ص��نعه خلي��ل ه��و روح احلي��اة ومفتاح
ال�ص�بر على ال�سجن وال�س��جان� .أما �سو�س��ن ،فر�سالة خليل
لها :عيناكِ بلون قو�س قزح ،و�س��ما�ؤكِ �ص��افية جد ًا ،ام�ش��ي
مع��ه نحو الربيع و�إن مل يك��ن موعده ،وقويل ما �أجمل الربيع
و�أنت هنا ،و�أعطيه يدك ال�صغرية لين�سى كم هو من�سي.
❊ طالبة لغة عربية و�إعالم يف اجلامعة العربية الأمريكية
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ندين عرنكي*
يف حديثها عن جتربتها ال�ش��عرية والأدبية ،حتاول الكاتبة �ص��ونيا خ�ض��ر
زعزع��ة امل�أل��وف والتغريد خارج ال�س��رب ،فعن بداياتها قالت �ص��ونيا "ال
�أحد يتعلم الكتابة� ،إما �أن تكتب �أو ال تكتب .مار�ست الكتابة كل حياتي ،مذ
كنت يف املدر�س��ة ،وطاملا كنت متفوقة يف موا�ض��يع الإن�ش��اء" .كانت خ�ضر
تخجل من عر�ض كتاباتها على �أحد ال �س�� ّيما بعد �إنهائها للمرحلة املدر�سية
واحتفظت مبا كتبت لنف�سها.
وكانت نقطة التحول يف حياة الكاتبة بعد موت والدتها قبل احد ع�شر عاماً
عندم��ا كتب��ت رثاء له��ا يف �إحدى ال�ص��حف املحلية ،ومن هنا فقدت خ�ض��ر
�ش��يئاً من خجلها و�ش��عرت �أن حياة ق�ص�يرة وفيها �أ�ش��ياء جميلة ال بد من
حتقيقها.
ومنذ عام  2005بد�أت خ�ض��ر بن�شر ما تكتبه عن طريق املدونات واملواقع
الإلكرتوني��ة ومنه��ا موق��ع الفي�ص��ل لزكريا حممد ال��ذي كان ين�ش��ر لكبار
تعرفت عل��ى جمموعة من ال�ش��عراء
الكت��اب .وقال��ت "من خ�لال املدون��ة
ُ
الذين �ش��جعوين ،وقالوا يل اين �شاعرة ،ومل �أعرف وقتها �أن ما �أكتبه ي�سمى
�شعر ًا".
كتبت خ�ضر �أول جمموعة لها ون�شرت �أول ديوان من � 136صفحة بعنوان
حتب
"ل�ش��مو�س خب�أته��ا" ( .)2009وله��ا �أي�ض��اً ديوان��ان �آخ��ران" ،ال
ّ
القهوة �إذ ًا" ( ،)2012و"معطرة �أم�ض��ي �إلي��ه" ( ،)2014وهو مرتجم �إىل
الفرن�سية.
وتعترب خ�ض��ر جمموعتها الأوىل �أجمل ما كتب��ت ،وحولها قالت" :بعد �أول
جمموع��ة يعرتف بك الو�س��ط ال�ش��عري لكن ه��ذا لي�س مبهم ،امله��م هو �أن
تعرتف �أنت بنف�س��ك" .و�أ�ض��افت" :مل تكن جتربة الن�ش��ر �سهلة وما زالت
كذلك حتى اليوم ،لكني اخرتت امل�ضي بهذا الطريق".
وبالن�سبة �إىل خ�ضر مل يكن م�شوار الكتابة �سه ًال يف ظل حميط و�صفته ب�أنه
�إما غري مهتم �أو حم ِبط .ومع ذلك ترى خ�ض��ر �أن الكاتب �أو الكاتبة ي�ص��ل
�إىل مرحلة الإميان بر�س��الته وبنف�سه ،وعليه ما زالت خ�ضر متار�س الكتابة
بالرغم مما يقر�أه الأخرون فيها ،وقالت�" :أنا �أكتب لأين �أحب الكتابة ولي�س
لأنني كاتبة مهمة".
واجهت الكاتبة عدة حتديات على امل�ستوى العام وعلى امل�ستوى اخلا�ص،

فوج��دت �أن من �ش��جعوها يف البدايات ه��م الذين وقف��وا يف طريقها الحقاً،
واعت�برت �أنها تتعر�ض لنف�س التحديات التي تواجهها �أي �شخ�ص��ية عامة
قائل��ة" :ك�أن احلرب تقوم عليك فيكرهك من ه��م حولك لي�س بدافع الغرية
و�إمنا لتعبريك عن كينونتك وعن القيمة التي يخاف املعظم التعبري عنها".
و�أ�ضافت �أن �أكرب حتد بالن�سبة لها هو اال�ستمرار بالكتابة .وعلى ال�صعيد
اخلا�ص قالت خ�ض��ر ان �أفراد عائلتها و�أ�ص��دقائها ال ي�ش��جعونها كثري ًا يف
ه��ذا املج��ال ،وذلك من الباب احلر�ص على ذل��ك الكائن الذي اعتادوا عليه
عل��ى حد تعبريها .و�أي�ض��اً من ب��اب االنتهازية "فهم ال يري��دون �أن يذهب
ح��ب ه��ذا الكائ��ن بعي��د ًا �إىل الع��امل" .والكاتب��ة الآن مبتعدة عن الو�س��ط
الأدب��ي وعن الأج��واء العامة وقد عزت ذل��ك �إىل رغبتها يف �إي�ص��ال كلمتها
ولي�س بهدف ال�شهرة.
كانت بداية قراءات خ�ض��ر لأحالم م�س��تغامني ،ورغم "احلملة ال�شر�س��ة"
الت��ي تهاجم م�س��تغامني اليوم �إال �أن الكاتبة م��ا زلت وفية لها معتربة �أنها
كان��ت بحاج��ة لقراءة �أح�لام كقراءتها البك��ر" ،لي�س لأنه��ا راوية ممتازة
بل لأنني ا�س��تمتعت بقراءتها كن�ص" .بعدها �أ�ص��بحت خ�ض��ر تقر�أ ال�شعر
للأ�ص��دقاء من ال�شعراء �أمثال ع�صام ال�سعدي وهو �شاعر فل�سطيني �أردين،
كم��ا قر�أت �أي�ض��اً حممود دروي���ش ،وكان �أدوني�س مِ ن �أكرث َم��ن ت�أثرت بهم
الكاتب��ة .حالي��اً توجهت خ�ض��ر نح��و الرواي��ات ،فعلى امل�س��توى العاملي
تقر�أ الكاتبة مليالن كونديرا ،وماريو بارغار�س يو�س��ا ،وللربتغايل خو�سيه
�س��اراماغو .وتعترب ه�ؤالء �أهم ثالثة كتاب بالن�س��بة لها ،و�أنهم �أو�ص��لوها
مل�ستوى معني من الوعي .وعلى امل�ستوى املحلي ترى العديد من ال�شعراء
املهمني �أمثال عمر زيادة ،وعرفات الديك ،وال�شاعرة البدوية �شيخة ح�سن
علوي .وبالن�س��بة خل�ضر ،فطريق الفنان طويلة و�صعبة وهي تختلف عن
طريق �أي �ش��خ�ص �آخر ،على م�ستوى الوعي والر�ؤية والتفكريعن العامل.
وهي تعترب �أن �أهم �شيء بالن�سبة ملن يرغب بالكتابة هو القراءة ،فاملعرفة
تراكمية من قراءات وم�ش��اهدات وحوادث" .القراءة ت�ش��جع على الكتابة
والإميان بالنف�س وبالر�سالة التي يحملها الكاتب� ،إ�ضافة �إىل �أخذ اجلوانب
الإيجابية من املحيط �أكرث من ال�سلبيات".
تكتب خ�ضر ال�شعر بني احلني والآخر لكنها متيل �أكرث نحو الرواية ،فبعد

ال�شعر عند خ�ضر كدواء من علل احلياة.

ع�ش��ر �س��نوات من كتابة ال�ش��عر اكت�ش��فت �أنها �أقوى يف الن�ثر ويف الكتابة
الوجودي��ة .وقدم��ت روايته��ا الأوىل "باب الأب��د" لدار الفارابي للن�ش��ر يف
لبنان.
ويف ه��ذه الرواية رك��زت الكاتبة على "انتهازية الأبناء" وهو مو�ض��وع ال
يت��م الرتكيز عليه كث�ير ًا ،وقالت "حب الأبناء لأمهاتهم يكون ل�س��بب ،لأن
الأم تق��وم مب��ا يخدم الأبن��اء" .و�أ�ض��افت" :اكت�ش��فت �أن مفهومنا خاطئ
عن احلب و�أنه م�ش��روط ،وكتابي يتحدث عن احلب كقيمة ولي�س كع�ش��ق
وغ��رام" ،ور�أت �أن ه��ذا املو�ض��وع بحاج��ة لدرا�س��ة كبرية .كم��ا تطرقت
خ�ض��ر يف روايتها �إىل الفكرة املقد�سة املعطاة للأم ،وعن وجوب ت�ضحيتها
وتقدي�سها ،م�ضيفة �أن هذا ظلم يقع عليها.
ت��رى خ�ض��ر �أننا نفتقد اليوم للتوا�ص��ل احلقيقي و�أن م��ا نكتبه هو عبارة
ع��ن تفريغ ملا يج��ول يف خاطرنا من �أف��كار ،وتقول "�أكتب لأج��ل �أن �أقر�أين
فيما بعد ب�سبب �إمياين ب�أن الإن�سان اليوم لن يكون نف�سه غد ًا ،والكتابة هي
العالج من هذه احلياة".
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الروزنة ..ق�صة جناح ن�سوية يف اخلليل
دنيا إنعيم
أرا���ض جم��اورة ملكان
م��ن حديق��ة منزله��ا يف اخللي��ل و� ٍ
�س��كنها ،تعك��ف ال�س��تينية فاتن��ة عن��اين عل��ى ت�ص��نيع
م�ستح�ض��رات جتمي��ل م��ن �أزه��ار حتت�ض��نها الطبيع��ة
ك�إكليل اجلبل والزعرت والقرنفل وحبة الربكة ،بالإ�ضافة
لزي��ت الزيتون الذي ي�ش��كل اجلزء الأك�بر ملكوناتها التي
بد�أتها بت�صنيع ال�صابون.
ً
ً
عمله��ا يف جم��ال التجمي��ل �س��ابقا كان عام�لا م�س��اعدًا يف
م�ش��روعها الت�ص��نيعي ال��ذي ال مي��ت ب�ص��لة لدرا�س��تها
اجلامعي��ة تخ�ص���ص االجتماعي��ات ،لتعم��ل يف جم��ال
التدري���س وتتح��ول الح ًق��ا للعم��ل يف التجمي��ل ،حي��ث
ا�س��تغلت ما توفر من �أع�ش��اب و�أزهار من بيئتها املحيطة
لت�صنع منها �ص��ابو ًنا من زيت الزيتون من داخل منزلها،
كما تعمل على ت�صنيع مطرزات يدوية وفق الطلب.
حميطه��ا العائل��ي كان اجلمه��ور امل�س��تهدف ملنتجاته��ا،
الذين �أبدوا �إعجابهم مبا حتيكه �أناملها ،ثم تقرر تو�س��يع
عملها ونطاق جمهورها امل�ستهدف منذ عام  ،2008وتبد�أ
بت�ص��نيع مواد �أخرى كزيت لل�ش��عر واجل�س��م وكرميات
للب�شرة وما�سكات وغريها من املنتجات.
تق��ول عن��اين" :وجود مع�ص��رة زيت��ون للعائلة �س��اعدين
علي نظ�� ًرا لغالء �أ�س��عار الزيت يف ال�س��وق
كث ً
�يرا ووف��ر ّ
املحلية ،خا�ص�� ًة �أن زيت الزيتون يدخل ب�أغلبية ما �أنتجه
من م�ستح�ضرات".
تتاب��ع" :جميع ما �أنتجه يتم ب�ش��كل يدوي بجزئه الأكرب،
بد�أت��ه م��ن داخ��ل املن��زل وب�أع�ش��اب �أجمعها م��ن البيئة
املحيطة ،و�أخرى غري متوفرة يف فل�س��طني كزهرة الهوى
اجل��واين التي كن��ت �أجلبها م��ن �س��وريا ،و�أخلطها مبواد
طبيعي��ة �أخ��رى وت�س��تخدم كمنظ��ف للح��روق ومعق��م
للج�سم".
عام  2010كانت �أوىل م�شاركات عناين باملعار�ض املحلية،

�إذ �ش��اركت مبهرجان الزيتون وعر�ض��ت خالل��ه عددًا من
قط��ع ال�ص��ابون اخلا�ص��ة به��ا ،و�أعجب زائ��رو املعر�ض
مبا عر�ض��ته ما �أعطاها دافعً ا قو ًّيا ،بالإ�ضافة اىل التحفيز
الذي حظيت به من غرفة جتارة و�ص��ناعة �ش��مال اخلليل
ك�إحدى اجلهات امل�شاركة باملعر�ض ،دفعها الح ًقا للذهاب
للغرف��ة التجاري��ة وت�س��جيل بياناته��ا ،وم��ا جعلها على
توا�ص��ل مع امل�ؤ�س�سات لت�ش��ارك مبعار�ض على م�ستوى
فل�س��طني وخارجه��ا ل�س��نوات متتالي��ة ،بع��د �أن �س��جلت
م�شروعها اخلا�ص كم�شروع جتاري عام  2013يف وزارة
االقت�صاد الوطني.
الدع��م العائلي والت�ش��جيع من قبل املجتم��ع املحلي دفع
العن��اين للتو�س��ع بعملها ،حتى �أ�ص��بحت متتل��ك متجرها
اخلا�ص بال�شراكة مع �إحدى ال�سيدات .ومب�ساعدة �إحدى
امل�ؤ�س�س��ات املحلية ،تعر���ض منتجاتها ومنتجات غذائية
لأخري��ات ي�ص��نعن منتج��ات غذائي��ة مبنازله��ن وتق��وم
امل�ؤ�س�س��ة بتغلي��ف املنت��ج �إن كان��ت �ض��من املوا�ص��فات
وت�سوقه ب�صورة جتذب اجلمهور.
وجهت عناين دعوتها لل�س��يدات للخروج م��ن �إطار املنزل
والرتويج ملنتجاتهن ،والتوجه لغرف التجارة لت�س��جيل
م�ش��اريعهن ،لال�س��تفادة مم��ا توف��ره تل��ك الغ��رف م��ن
امتيازات.
حتر���ص عناين عل��ى فح�ص ن�س��بة املواد امل�س��تخدمة يف
منتجاته��ا ب�إر�س��ال م��ا تنتج��ه ملخت�بر جامع��ة بريزيت
لفح�ص ن�سبة الدهون واحلمو�ضة فيه ،و�ضبطه بالن�سبة
امل�سموح بها بالبلد.
ودفعها �سعيها للو�صول مبنتجاتها خلارج �إطار حمافظة
اخلليل للتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات والدفع من مالها اخلا�ص
للم�ش��اركة يف املعار���ض ،وه��و م��ا �س��اعدها عل��ى عر�ض
منتجاته��ا ،و�أ�ص��بحت امل�ؤ�س�س��ات تتوا�ص��ل معها الح ًقا

معرو�ضات ي�سوقها امل�شروع ل�سيدات �أبدعن يف �أعمال يدوية.

وتدعوها للم�شاركة.
ت�س��تغل عن��اين موقع في�س��بوك للرتويج ملنتج��ات املتجر
بالإ�ض��افة ملطبوع��ات تعريفي��ة ت��وزع باملعار���ض الت��ي
ت�ش��ارك بها �س��واء بفل�س��طني �أو خارجها� ،آخرها معر�ض
�س��يقام يف �سوي�سرا �أواخر ال�شهر اجلاري من خالل دعوة
وجهت لها من ال�سفارة الفل�سطينية هناك.
يف ظل حملة املقاطعة للب�ض��ائع الإ�س��رائيلية يف ال�س��وق
الفل�سطينية ،تتوا�صل عناين و�شريكاتها مع حمال جتارية
حميط��ة لتوزيع منتجاته��ن على املحال لت�ش��جيع املنتج
املحلي خا�صة الن�سوي.
تن��وه عن��اين �إىل �أن اجلمه��ور املحل��ي مل يك��ن يلتف��ت
�يرا يف ال�س��ابق ،والي��وم تغريت
لل�ص��ناعات املحلي��ة كث ً
نظرت��ه و�أ�ص��بح يف�ض��ل ال�ص��ناعات املحلي��ة واليدوي��ة

الفل�سطينية.
عب�ير البدوي من اللواتي يعر�ض��ن منتجاتهن يف املتجر،
تعك��ف عل��ى ت�ص��نيع املعجن��ات ب�أنواعه��ا املختلف��ة
بالإ�ض��افة لوجب��ات طع��ام للم�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات من
خالل مطبخ �صغري متواجد يف املبنى العلوي من املتجر،
يوفر لها دخ ًال ت�س��اعد ب��ه زوجها لإعال��ة �أطفالهما يف ظل
الظروف املعي�شية ال�سائدة.
عم��ل عبري ب�ص��ناعة املعجنات داخ��ل منزله��ا كان عام ًال
م�س��اعدًا لزوجها الذي ا�ض��طرته ظروفه ال�ص��عبة �ساب ًقا
لع��دم االلتح��اق باجلامع��ة ،وع��اد والتح��ق باجلامع��ة
وح�ص��ل الح ًقا على �ش��هادتي البكالوريو�س واملاج�ستري
بدع��م وم�س��اندة من الزوج��ة ،وكما يقول��ون" :وراء كل
رجل عظيم امر�أة".
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هل �أنت مع �أو �ضد �أن تكون ال�شهادة اجلامعية
يف تخ�ص�ص الإعالم ً
�شرطا ملزاولة العمل ال�صحايف؟
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
عالء الريماوي*

حمزة دروي�ش– طالب �صحافة وعلوم �سيا�سية

والء حجيجي– طالبة اعالم

اذا قررت االجابة باعتباري �س���أحمل �شهادة االعالم ،ف�ساقول لك بانني مع ،النني
اريد فر�ص��ة عمل ومن حقي ان تكون يل �أولوية الين در�س��ت هذا التخ�ص�ص ،ولكن
الواق��ع يق��ول عك�س ذل��ك ،فهناك ن�س��بة كبرية جدا م��ن العاملني به��ذا املجال بال
�شهادة ولديهم �سمعة رائعة ،وهم ي�ستحقون هذه املنا�صب بجدارة .لكن يجب ان
تبقى هناك فر�صة واولوية حلاملي �شهادات هذا التخ�ص�ص.

االعالم مهنة ولي�ست �شهادة ،فالعمل يف جمال االعالم ال يحتاج ل�شهادة تخ�ص�ص،
بل اكرث ما يحتاج �إليه اخلربة وال�ش��غف ،وامتالك ال�ص��حفي العديد من ال�ص��فات
ي�ساعده يف جمال عمله كالقدرة على نقل املعلومات وو�صف اخلرب والتوا�صل مع
االخرين واختيار الكلمات املنا�سبة التي ي�ستطيع الت�أثري على االخرين من خاللها
ووجود الثقة بالذات اي�ضا.

ن�صري العامل– �صحفي وكاتب

�أمري حموري – طالب �صحافة وعلوم �سيا�سية

نعم انا مع فكرة ان تكون ال�ش��هادة �ش��رطا ملزاولة مهنة ال�ص��حافة ،فالتخ�ص���ص
يرفع من ثقافة املتخ�ص���ص العلمية يف هذا املجال .وبدون التخ�ص���ص والتدريب،
ال ي�ستقيم و�ضع ال�شخ�ص املمتهن لهذا التخ�ص�ص ،وال يجوز �أن نقول �إن من يكتب
احد الفنون ال�ص��حفية هو �ص��حفي ،وهن��اك كثريون يكتبون لونا �ص��حفيا واحدا
ويدع��ون انهم �ص��حفيون وه��ذا يف غري مكان��ه ،الن ال�ص��حفي �ش��خ�ص مهني ملم
ب�إنتاج عدة فنون �ص��حفية �ض��من عوامل طويلة عري�ضة من االخت�صا�ص واملهنية
وال�شروط واالخالقيات واملهارات التي حتتاج لدرا�سة طويلة يف التعليم العايل.
ال�ص��حفي هو ال�شخ�ص املتخ�ص���ص يف ال�صحافة ويعمل يف �إحدى و�س��ائل الإعالم ،ويكتب الفنون ال�صحفية،
املكتوب��ة �أو امل�س��موعة �أو املرئي��ة �أو الرقمي��ة .لذا ارى �أنه من ال�ض��روري التخ�ص���ص اجلامعي وال�ش��هادة
اجلامعية يف ال�صحافة.

بالطبع ال ،الن االعالم تعريفه وا�س��ع جدا ،ويت�س��ع لع��دة جماالت بداخله ،ولكن
�ص��احب ال�ش��هادة اجلامعية يف تخ�ص���ص االعالم هو من ميلك ال�ص��دارة يف مهنة
االع�لام التي تعتمد ب�ش��كل �أ�سا�س��ي على الثقاف��ة واملعرفة التي يت�س��لح بها غالبا
حاملو ال�ش��هادات اجلامعية ،كما �أن الإعالم هو الو�س��ط ال��ذي يتعر�ض به النا�س
للوعي ،و�ص��احب ال�ش��هادة اجلامعية هو ال�ش��خ�ص االجدر بالغال��ب لإمتام هذا
العمل والذي يجب ان يكون �صاحب اكرب كمية �إر�سال ر�سائل للجمهور.

لينا عا�صي– طالبة علوم �سيا�سية
انا �ض��د هذا ال�ش��رط� ،ﻷ ن العم��ل باملجال ال�ص��حفي يحتاج �إىل �إبداع ،وال�ش��هادة
اجلامعية تعترب فقط تدعيما لهذه املوهبة وميكن اكت�س��اب هذه اخلربة واملعرفة
عن طريق الدورات والربامج املتخ�ص�صة ب�أمور ال�صحافة والإعالم.

ناظم الرمياوي -طالب لغة �إجنليزية
�أنا مع هذا ال�شرط ملزاولة املهنة ال�صحفية ،فال بد �أن يكون الإعالمي حامال لل�شهادة
اجلامعي��ة يف هذا املجال �أو التخ�ص���ص ،وعلى دراية بالإع�لام وخباياه ومزاياه،
الهواي��ة واملوهبة وحدها ال تكفي ،الن االعالم م�س���ؤوليات معرفية واخالقية غري
�س��طحية ،وال عالقة له��ا باجلماليات فقط بل بالتعمق يف لب الق�ض��ايا مب�س���ؤولية
عالية للو�صول اىل احلقائق واملعارف بعيدا عن الت�سطيح والالم�س�ؤولية.

علي �ساهر الأ�سمر -طالب حما�سبة
احمد بركات– طالب لغة عربية
انا مع ان تكون ال�ش��هادة اجلامعية �شرطا ا�سا�سيا للعمل يف ال�صحافة ،خا�صة اذا
كان الطال��ب يف جمال االع�لام� ،إذ يجب ان يقدر املجهود الذي يقدمه الطالب خالل
اربع �سنوات جامعية ،فهي عملية تعلمية لي�ست بال�سهلة ،وفيها يجتهد حما�ضرون
ومناهج وو�س��ائل تربوية لتعليم هذا التخ�ص���ص الذي �ص��ارت ل��ه قوالبه املهنية
املتخ�ص�صة التي ال يعرفها �سوى املتخ�ص�صني واملتعلمني لهذا املجال.

بالت�أكي��د م��ع هذا ال�ش��رط العلمي ،لأن حامل ال�ش��هادة يكون عل��ى معرفة واتقان
اك�ثر يف امور العمل ال�ص��حفي واالنخراط يف هذا املج��ال ،ويكون على دراية اكرث
بعمله من خالل املناهج الدرا�س��ية التي در�سها باجلامعة ،ومهنة ال�صحافة بر�أيي
ك�أي مهن��ة او عم��ل كلم��ا كنت على معرف��ة به��ا ،كان انتاجك فيها اجم��ل واعمق،
فالتخ�ص�ص هنا ا�سا�سي.

نعمة عدوية -طالبة علوم �سيا�سية
فرح بدارنة -طالبة �إعالم
بر�أيي ال ،وال�ش��هادة لي�س��ت �شرطا لالنخراط يف العمل ال�ص��حفي .الن اي �شخ�ص
يوج��د عن��ده اي مه��ارات كالكتاب��ة وااللق��اء ..ال��خ ،ميكنه انه ي�ص��بح �ص��حفيا
ناجح��ا ،وخ�صو�ص��ا يف ظ��ل ظهور االع�لام االلك�تروين الذي جعل من اي ان�س��ان
مرا�س�لا �صحفيا ،وهناك م�س��احات كبرية يف مهنة االعالم بالإمكان �أن يدخلها غري
احلا�صلني على بكالوريو�س االعالم.

اكيد يجب ان تكون ال�شهادة والدرجة العلمية �شرطا لالنخراط يف العمل ال�صحفي
الن تخ�ص���ص االع�لام ل��ه �أ�س���س وقواعد ويجب درا�س��تها �ض��من فرتة درا�س��ية
جامعية او كلية ،وهي بحاجة اي�ضا اىل الدورات التدريبية ملمار�سة املهنة ميدانيا
مث��ل باق��ي املهن التي حتت��اج اىل درا�س��ة جامعي��ة وتدريب مي��داين ي�ؤهل حاملي
ال�شهادات لدخول املهنة.
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قطار الطعام ..وجبات بطعم احلرية جتوب �شوارع رام اهلل
إيمان حامد
حافل��ة �ص��غرية تك�س��وها �أل��وان زاهي��ة وتعلوه��ا �أل��واح
للطاق��ة ال�شم�س��ية جتوب �ش��وارع مدينت��ي رام اهلل والبرية
لبي��ع الوجب��ات اخلفيفة ،يف فكرة جديدة م��ن نوعها ابتكرها
ا�س�يران حمرران بعدما تعلما الطبخ اثناء فرتة اعتقالهما يف
�سجون االحتالل.
يق��ول خل��دون الربغوثي اال�س�ير املحرر �ص��احب فكرة هذا
امل�شروع مع زميله يف الأ�سر عبد الرحمن امليمي انهما اختارا
الوان��اً زاهي��ة مل��ا اطلق��وا عليه ا�س��م "قط��ار الطع��ام" حتى
"تن�سينا الوان ال�سجن القا�سية".
ويتخ��ذ الطباخ��ان املح��رران الربغوث��ي وامليمي م��ن فكرة
املطعم املتنقل طوال الوقت متنف�س��ا لهما بعد �س��نوات طوال
حرما فيها من احلرية.
ويق��ول الربغوثي الذي ام�ض��ى ت�س��ع �س��نوات يف ال�س��جون
"اكت�سبت وزميلي عبد الرحمن مهارة اعداد الطعام عندما
بد�أنا باعداد الوجبات لزمالئنا اال�س��رى داخل ال�س��جن ،كما
كن��ا نب��ذل ق�ص��ارى جهدن��ا يف حم��اوالت ا�ص�لاح الوجبات
ال�س��يئة التي كانت تقدمها ادارة ال�سجون لنا ،ومن هنا بد�أنا
فك��رة البحث عن م�ش��روع الع��داد الطعام بع��د اخلروج من
ال�سجن يحقق لنا ربحاً وحياة كرمية".
ويقدم "قطار الطعام" الوجبات ال�س��ريعة واخلفيفة وميتاز

ب�أنه �ص��ديق للبيئ��ة كونه يعمل على الطاقة ال�شم�س��ية ،وقد
حق��ق جناحاً مميز ًا منذ انطالقته حيث دفع الف�ض��ول النا�س
للإقبال عليه بداية ومع الوقت ا�ستمر االقبال وازداد ،ح�سب
الربغوثي.
ومل يج��د اال�س�يران املح��رران �ص��عوبة يف بداي��ة ان�ش��اء
امل�ش��روع الذي حلما بتحقيقه حيث ا�س��تمر العمل مدة ثالثة
�شهور حتى ر�أى النور .وكانت هيئة �ش�ؤون اال�سرى من �أكرب
الداعمني للم�ش��روع حيث �س��هلت ح�ص��ولهما على قر�ض من
احد البنوك من خالل �صندوق امل�شاريع اخلا�صة بالأ�سرى.
وي�ش�ير اال�س�يران اىل ان وزارة االقت�ص��اد �س��اهمت يف دعم
امل�ش��روع من خ�لال ت�س��هيل ا�ص��دار الت�ص��ريح لأول مطعم
متنقل يف فل�س��طني بالإ�ض��افة ل��دور وزارة ال�ص��حة والدفاع
املدين يف ت�سهيل االجراءات الالزمة.
ويق��ول الربغوث��ي انه وكغ�يره من امل�ش��اريع الق��ى العديد
م��ن ال�ص��عوبات يف البداي��ات وكان م��ن �أبرزه��ا ع��دم قدرة
بلديت��ي رام اهلل والب�يرة على ايجاد الي��ه للتعامل معه كونه
غ�ير م�ألوف يف فل�س��طني ،بالإ�ض��افة اىل �ص��عوبة احل�ص��ول
على امل��واد اخلام والب�ض��اعة التي يحر�ص��ان وبعناية على
اختيارها من املنتجات املحلية والعربية.
ويعمل "قطار الطعام" قرابة ع�ش��رين �س��اعة يومياً ،يتناوب

خالله��ا خلدون وزميله املحرر عبد الرحمن ا�ض��افة اىل زميل
ثالث لهما يعمل حتى الثالة �ص��باحا يف م�س��عى منهم ل�ضمان
اجناح امل�شروع.
يق��ف طفالن ام��ام "قطار الطع��ام" يتن��اوالن -بنهم -بع�ض

الفطائ��ر دون ان يعرفا �س��ر الطعم املمي��ز وان وراءه حكاية
طموح بد�أت خلف الق�ضبان و�صارت اليوم حلماً متجو ًال على
 4عجالت يطمح ا�ص��حابه يف ان يكرب وميتد ل�سل�س��لة مطاعم
متنقلة تتخطى حدود رام اهلل اىل خمتلف ارجاء الوطن.

�أع�شاب قاتلة تباع على الأر�صفة يف غزة ..والرقابة غائبة
إبتهال شراب
يخل��و �س��وق �أو �ش��ارع يف قط��اع غ��زة م��ن العطاري��ن ،ممن
يبيعون الأع�ش��اب والتوابل ،وهم يدّعون قدرة "و�صفاتهم"
على �شفاء عدة �أمرا�ض با�ستخدام الطب البديل.
م�ؤخ ًرا راج ن�شاط جديد للعطارين ،يتمثل يف ادعائهم القدرة
على تخ�سي�س الوزن بوا�سطة �أع�شاب طبية عديدة ،من بينها
ع�شبة ت�سمى "ال�سنميكة" ،وهي ع�شبة �سامة.
ودفع �إقبال الن�س��اء على �شراء هذه الأع�شاب البع�ض لبيعها
يف الأ�س��واق ال�ش��عبية ،وعل��ى الأر�ص��فة ،ومنهم م��ن يقوم
بخلطها بالع�سل لزيادة الإقبال عليها.
يف �إحدى �أ�س��واق قط��اع غزة ،يبيع العطار �أحمد الق�ص��ا�ص
الأع�ش��اب املختلفة ،لك��ن معظم زبائنه من الن�س��اء ،اللواتي
يلهثن وراء اجل�سم الر�شيق واملثايل ،وال يرتددن يف �شرب �أي
ع�شبة تو�صف لهن من �أجل ذلك ،بيد �أن الق�صا�ص �أكد �أن هذه
الأع�شاب تعترب �سالحا ذا حدين ،فا�ستخدامها بقدر وطريقة
�س��ليمة يعطي النتائج املطلوبة ،لكن اخلط�أ يف و�ص��فها يدمر
اجل�سم ،وي�صيب متناولها ب�أمرا�ض كثرية.
وح��ذر الق�ص��ا�ص ب�ش��دة م��ن �ش��رب ع�ش��بة "ال�س��نميكة"،
املدمرة للجهاز اله�ضمي والكبد ،لأنها ع�شبة �سامة ،وو�صفها
يكون ح�سب معايري ،ومع �أع�شاب �أخرى تخفف من �ضررها.

تنفع وال ت�ضر

وخال��ف العط��ار �أبو ح�س��ام الذي �أم�ض��ى � 15س��نة يف مهنة
العطارة �سلفه الر�أي ،معترب ًا� ،أن الأع�شاب �إن مل تنفع ،ف�إنها
ال ت�ضر" .و�أو�ضح �أبو ح�سام �أن هناك �أع�شابا فعاليتها عالية
يف الرجيم ،فهو ُيعد خلطة حتتوى عدة �أع�ش��اب من �ض��منها
"ال�سنميكة" والزجنبيل ،والبابوجن ،و�إكليل اجلبل ،ورجل
الأ�س��د ،وغريها من الأع�ش��اب ،التي تعطي نتائج م�ضمونة،
ح�سب قوله.
ونوه �إىل �أن م�ص��در �إع��داده للخلطات كتب ومراجع در�س��ها
عرب �س��نوات طويلة� ،إ�ض��افة �إىل خربات نهلها من خمت�صني،
وذكر �أن "ال�سنميكة" �سامة فقط �إن ا�ستخدمت بكرثة".
"ممكن ع�ش��بة تفيد �ش��خ�ص وت�ضر �ش��خ�ص �آخر" ،هذا ما
�أكده العطار �س��اري ال�ش��وربجي ،قائال :نحن ن�صنع خلطات
الرجي��م لدينا وال ن�ش�تري خلط��ات جاهزة ،وهن��ا كل عطار
له خلطته اخلا�ص��ة ح�س��ب ر�ؤيت��ه ونظرت��ه ،ومكوناته مثل
ال�شومر و"ال�سنميكة" والقرفة والزجنبيل.

و�ش��اركه ال��ر�أي العطار حممد عنابة ،ال��ذي �أكد على ارتفاع
الطل��ب عل��ى اخللط��ات الت��ي يعده��ا العط��ارون �أك�ثر م��ن
اجلاهزة ،ونفى وجود �آثار جانبية لهذه اخللطات.

متاعب للج�سد

مل ت�س��تطع املواطن��ة �أحالم �أحمد احتمال ا�س��تخدام ع�ش��بة
"ال�س��نميكة" ف�ترة طويل��ة ،وا�ض��طرت لوقفه��ا بعد ظهور
عالم��ات �إعياء على ج�س��دها ،نتيجة ت�س��ببها بحالة �إ�س��هال
مزمنة ،وفقر دم ،ودوار حاد.
و�أو�ض��حت �أحمد �أن الع�ش��بة املذكورة ت�س��بب لها الإ�سهال،
وترتدى حالتها حتى ت�ص��بح طريح��ة الفرا�ش ،فهي من �أجل
فقدان عدة كيلو غرامات من وزنها تفقد �ص��حتها وحيويتها،
لذل��ك قررت وق��ف ا�س��تخدامها ،والتوجه �إىل لعب الريا�ض��ة
كو�سيلة �أخرى لإنقا�ص الوزن.
بينما قالت الفتاة ن�س��مة زعرب �إن ع�ش��بة ال�سنميكة و�صفت
لها من قبل خبري �أع�شاب ،وتناولتها فرتة ق�صرية ،وح�صلت
م��ن خاللها على نتائج مبهرة ،ثم توقفت بعد ذلك عن تناولها
وحافظت على ج�س��دها من خالل تنظيم وجبات الطعام ،كي
ال تعود لل�سمنة من جديد.

�سالح ذو حدين

يقول �أخ�ص��ائي الأع�ش��اب والطب البديل نا�صر ح�سنني� ،إن
اخل�براء يف هذا املجال يعانون ب�س��بب اخللط��ات التي تباع
يف ال�ش��وارع وعلى الأر�ص��فة ،وت�ص��رف بدون وعي� ،أو علم
م�س��بق ،فبع�ض الن�س��اء �أ�ص�بن بالته��اب كل��وي ،و�أخريات
بح�صوات مرارة ،والكثريات امتلأت �أكبادهن بال�سموم.
و�أك��د �أن الأع�ش��اب له��ا م��ا له��ا وعليها م��ا عليه��ا كالأدوية
الكيماوية ،نافياً ادعاء العطارين ب�أنه ال توجد ع�ش��بة ت�ضر،
فاال�س��تخدام اخلاط��ئ غ�ير املدرو���س يعط��ي �آثارا �س��لبية
وخا�صة يف التخ�سي�س.
وبني ح�سنني �أن العطارين يف عالجهم لل�سمنة يعتمدون على
�شيء �أ�سا�س��ي� ،إما در الف�ض�لات �أو در البول ،العتقادهم �أن
ال�س��بب يف ال�س��منة ه��و احتبا�س الب��ول �أو الف�ض�لات داخل
اجل�س��م في�س��تخدمون "ال�س��نميكة" ب�ش��كل مبالغ فيه ،وهذا
مناف للعلم ،فمدرات البول ترهق الكلى ،ومدرات الف�ض�لات
ٍ
ترهق اجلهاز اله�ضمي.

و"ال�س��نميكة" ع�ش��بة حتوي على ن�سبة �س��موم عالية ت�صل
�إىل  ،%7ومبج��رد و�ص��ولها اجلهاز اله�ض��مي ،تب��د�أ الأمعاء
بعد تلقيها �إ�ش��ارات حتذير من اجلهاز الع�ص��بي املركزي يف
اجل�سم ،بالت�ش��نج وتت�سارع حركتها ،لطردها قبل امت�صا�ص
اجل�سم لها ،وبالتايل يتم طرد الطعام من الأمعاء قبل ه�ضمه،
�أو اال�ستفادة منه ،وهذا ما ي�سعى له وا�صفو الع�شبة.
و�أو�ض��ح ح�س��نني �أنه مهم��ا ت�س��ارعت عملية ط��رد الطعام،
وجنح اجل�س��م يف التخل�ص من ال�س��موم قبل امت�صا�صها� ،إال
�أن خالي��ا الأمعاء متت�ص ن�س��بة منها ،وتذهب هذه ال�س��موم
لتخ��زن يف الكب��د ،ومع تك��رار ا�س��تخدام هذه الع�ش��بة ،يتم
تدمري الكبد ب�صورة بطيئة.

و�أ�ش��ار �إىل �أن ا�س��تخدام ع�ش��بة "ال�س��نميكة" يجب �أن يكون
بحدود املعقول ويف حاالت خا�ص��ة ح�س��ب الوزن ،وا�ستطرد
قائال �أن الفقر يدفع النا�س ال�ستخدام هذه املواد الرخي�صة.
ون��وه �إىل �أن تناول هذه الع�ش��بة يحرم اجل�س��م م��ن الفوائد
الغذائي��ة للطع��ام ،وهذا ي���ؤدي �إىل حدوث �س��وء تغذية حاد
ج��د ًا ل��دى متعاطيها ،ت�ص��احبه حاله فقر دم ،ق��د تنتج عنها
�أعرا�ض �أكرث حدة.
وختم ح�س��نني حديثه بت�أكيده على �ضرورة وجود رقابة من
وزارة ال�ص��حة على خلطات العطاري��ن ،فاملفرت�ض منع بيع
اخللطات املحتوية على "ال�سنميكة" بكمية كبرية و�ضرورة
توعية النا�س مبخاطر ا�ستخدامها املفرط.
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ُجمان غزال :ر�سوم متحركة تنطق حرية

عبد الباسط خلف
تت�س��لح امل�صممة ال�ش��ابة جمان غزال بر�س��وم الكرتون ،التي رافقها ال�شغف بها منذ
الدرا�س��ة االبتدائية ،و�صارت تلت�ص��ق بعد تخرجها بت�ص��ميم الألعاب الإلكرتونية
قبل �أربع �س��نوات ،فيما تتجه بو�ص��لة �أحالمها لإنتاج فيلم ر�س��وم متحركة يربع يف
نقل ق�ضية فل�سطني من بابها ملحرابها ،وينقلها للمناف�سة على جوائز عاملية.
ت�س��رد" :يف ال�ص��ف الثالث الزمني هاج�س احل�ص��ول على لقب فنانه م�شهورة ،وبد�أ طموحي
يك�بر ،فوا�ص��لت امل�س�ير لتحقيق��ه .يومها كان��ت عيني عل��ى جائزة الأو�س��كار ك�أف�ض��ل فيلم
(�أنيمي�ش��ن) ينت�ص��ر لن��ا .وجاءتن��ي �أوىل الفر���ص عندم��ا التحقت ب�ش��ركة حملية للت�ص��ميم
والتكنولوجيا .واليوم �أحب عملي �إىل حد اجلنون ،و�أجد به ذاتي رغم كل احلواجز".

عزمية

بتتبع خاطف ل�س�يرة غزال ،ميكن م�ش��اهدة الإ�ص��رار والتحدي ،فالبداية مع احل�صول على
جوائ��ز قيم��ة كحال جائزة املرحوم �ص�لاح امل�ص��ري مرتني عل��ى التوايل ،واملرتب��ة الأوىل يف
مناف�س��ة �أطلقتها القن�صلية الفرن�سية على م�ستوى مدار�س فل�سطني ،ويومها ا�ستطاعت لوحة
حتاك��م جدار الف�ص��ل العن�ص��ري اختطاف امل��كان الثاين ،وم��ا زالت جدران مدر�س��ة احلاجة
ر�ش��دة امل�ص��ري حتتف��ظ ب�أعمالها اخلا�ص��ة بالقان��ون الدويل الإن�س��اين .فيما نال��ت جائزة يف
معر�ض "�إك�س��بوتيك فل�س��طني" ع��ن لعبة � X-bugsس��نة  ،2013وانتزع��ت م�ؤخرا املكان
الثاين ملوقع ( )behanceالإلكرتوين العاملي اخلا�ص بالت�صميم.
تقول" :بد�أت عامل ت�صميم الألعاب ،ويف ر�صيدي �ست منها ،و�أعمل الآن على �إجناز ال�سابعة،
وال �ألتفت للعقبات الكثرية التي واجهتنا ،كالأجر الزهيد الذي ال نح�صل عليه �أحيا ًنا؛ ل�ضعف
تطبي��ق القوانني .و�ص��ممت منذ �أربع �س��نوات ت�ص��ميم تطبي��ق (�أذكار) ،املتوف��ر يف املتاجر
الإلكرتونية".
ووف��ق جم��ان ،ف�إن العوائ��ق التي تعرت�ض��ها عديدة ،فالأجه��زة احلديثة التي ت�س��هل العمل
وتخت�ص��ر الوقت غري متوفرة ،وفريق متكامل ي�ضم فنانني لديه القدرة واملهارة الكافية على
ر�سم الكرتون والإبداع فيه غائب عن ال�ساحة ،كما �أن االرتباط ب�أ�سرة و�صعوبة ترك الأطفال
�أو و�ضعهم يف ح�ضانات يجربها على العمل من بيتها .فيما يعاين �صغريها (� 5سنوات) ت�أخرًا
يف النم��و ،وواج��ه متاع��ب عدي��دة يف حياته ،ما يدفعه��ا �إىل العمل بج��واره يف املنزل ،لرتاقب
تطوره وقدراته املختلفة عن �أقرانه ،ولتنتظر منه �شيئاً الف ًتا يف امل�ستقبل.

حواجز

تتابع" :رغم ما واجهني يف وظيفتي الأوىل ،وح�صويل على �أجر قليل مع �أين كنت �أعمل ل�ساعات
تفوق املعدل الر�س��مي� ،س�أجنز �ألعابًا �أخرى لأتطور و�أناف�س و�أ�صل لإكمال جتربتي ،و�أمامي
مه��ارات عدي��دة �أحتاج للتعمق فيه��ا ،و�أمتنى �أن �أجد من ي�س��اندين يف تطوير ذاتي ،و�أ�س��عى
�إىل حتقق طموحاتي ،و�أريد �أن �أجنز املزيد لأ�صل �إىل مرحلة ت�ؤهلني لتقدمي مناذج عاملية".
كان �أول ت�ص��اميم غ��زال م�ش��روعًا ملتجر كعك حملي ال�ص��نع ،ولكنها عندما تنظ��ر �إليه اليوم
جت��ده ال ي�س��تحق �أن يُذك��ر ،فلديه��ا عدد كبري من ت�ص��اميم ت�أخ��ذ منها ثماين �س��اعات و�أكرث،
وتفتخر بلوحة ل�سمكة ،فقد ر�سمت فيها �شيئا ي�شبهها.
ت�ض��يف�" :أعلم �أن الفر�ص غالبًا تبت�س��م ملن ميلكون املال ،وت�س��قط من ح�س��اباتها �أ�ص��حاب
املوهوبة �أو الإبداع ،وال �أرى هذا الأمر ككابح لطموحي ،بل يزيدين �إ�ص��رارا وحتديا ،فوقتي
وتعب��ي الي��وم هو الأ�س��ا�س لبنائ��ي امل�س��تقبلي .ما �أتيق��ن منه �أنني �س�أ�ص��ل يومً��ا �إىل حلمي
و�س�أ�ضع كل �شيء خلفي".
ُتلخ���ص غ��زال ،التي �أب�ص��رت الن��ور يف الوالي��ات املتح��دة ع��ام  ،1988الئح��ة احتياجاتها
الخت�ص��ار الزمن ،فرتى �أن املال والفريق املبدع من فنانني ومربجمني هي "و�ص��فة" النجاح.
وتقول �إن افتقارها �إىل مكونات هذه الرتكيبة يجعلها تتم�س��ك �أكرث باملحاولة والإ�ص��رار لقهر
العقبات ،مثلما تطمح بت�أ�سي�س �شركة خا�صة تكون مبثابة العائلة التي تدعمها وت�ساندها.

جمان و�أعمالها ،وعينها على العاملية.

وتوايل�" :أود نقل ر�س��التي �إىل جهات االخت�ص��ا�ص كي يرعوا املبدعني احلقيقيني ،ويكت�شفوا من
يدعي الإبداع ،وليوفروا لنا ما نحتاج من و�سائل وتدريب ،ولننحت ا�سم فل�سطني يف الأعايل".

�ألوان

وح�س��ب جمان ،ف�إن لها عاملها اخلا�ص ،الذي حتب االحتماء به كلما �شعرت بال�ضيق ،فعندما
تغم�ض عينيها تبد�أ الألوان بالرتاق�ص حولها ،و�سرعان ما يتمدد عاملها نحو احلرية ،وتنحاز
للفن والألوان واملو�سيقى ،وتكره �إ�ضاعة الوقت.

وبالرغم من ح�ص��ولها على اجلن�س��ية الأمريكية� ،إال �أنها ت�س��تبعد خي��ار الهجرة �إليها وحتن
لزيارة م�سقط ر�أ�سها فيها ،وحتلم بزيارة كوريا اجلنوبية لتعلم مهارات الفن والإبداع منها.
تكم��ل" :در�س��ت فن الت�ص��ميم يف جامعه النج��اح الوطنية ،وتخرجت �س��نه  2010بتف��وق ،وعانيت يف
املدر�س��ة جراء نظام التعليم ،ف�أوجدت لنف�س��ي حال ،فقد كنت �أر�سم ما يف املنهاج لأفهمه ،وبهذه الطريقة
ح�ص��لت على مع��دل ممتاز يف الثانوي��ة العامة" .وتنهي" :خلقن��ي اهلل بيد ذات قدرة عجيبة �س���أوجهها
لأحقق هديف ،و�أنقل للعامل ما يجري يف �أر�ض��ي .و�أ�شعر بالفخر الآن و�أنا �أ�صمم لعبة جديدة� ،أعتقد �أنها
عال ،و�أعمل حاليًا يف �شركة لت�صميم الألعاب التعليمية �أجد فيها روح العائلة".
�ستناف�س على م�ستوى ٍ

ع�����ادة ���ش��ع��ب��ي��ة��� :س��ب��ع م��وج��ـ��ـ��ـ��ـ��
حنان أبو دغيم
�أن ت�ش��اهد امر�أة مت�س��ك بر�أ�س ابنتها وت�ضعها يف املاء ل�سبع
م��رات متتالي��ة ليغمرها املوج رغ��م حماولة الفت��اة التمل�ص
خو ًف��ا من االختناق ،م�ش��هد يجعلك تعتقد �أنه��ا حماولة قتل
�أو تعذيب ،لكن يف عرف كبريات ال�سن ،فللأمر ق�صة �أخرى.
�أم عام��ر ج��ودة �س��يدة جت��اوزت الثمان�ين من عمره��ا ،وما
زال��ت ت�ؤمن ب���أن على الفت��اة الت��ي مل تركب قط��ار الزواج،
عليها �أن تزور البحر وتتلقى �س��بع موج��ات بحرية متتالية،
وه��ي التعوي��ذة الت��ي جتلب له��ا "ابن احل�لال" ،وتعجل يف
ا�ستح�ضار ن�صيبها على حد و�صفها.
تق��ول العجوز�" :أنا تزوجت به��ذه الطريقة ،فقد اقرتبت من
اخلام�س��ة والع�ش��رين ومل �أتزوج حتى خاف��ت وقتها جدتي
علي من العنو�س��ة ،وقررت �أن حت�ضرين للبحر لأتلقى ال�سبع
موج��ات" .م�ض��يفة" :قل��ت وقته��ا يف نف�س��ي ولأم��ي �إن هذه
خرافات ،لكن جدتي كانت م�ص��رة ،وبالفعل ،مل مت�ض �س��نة

حتى كنت يف بيت الزوجية".
تت�س��اءل �أم عام��ر" :هل هذه العادة �ص��حيحة �أم خاطئة؟ ال
�أع��رف ،لكن حفيدت��ي اقرتبت م��ن الثالثني ومل تت��زوج ،لذا
�س�أجرب معها هذه الطريقة".
وعل��ى ا�س��تحياء ،كان��ت حفيدته��ا �س��لوى ( 28عام��ا) تقف
راف�ض��ة التدخل يف احلدي��ث لعدم اقتناعها بالفكرة �أ�سا�س��ا،
حي��ث ت��رى اجل��دة �أنه��ا جامعي��ة متعلم��ة ال ت�ؤم��ن به��ذه
الق�ص���ص حتى رمقتها احلفيدة بنظ��رة مل�ؤها التحدي قائلة
وهي ت�ض��حك" :بكرة بدي �أ�ش��وف متى راح ييجي العري�س،
�أنا �أ�صال جاية �أ�سبح و�أنب�سط بالبحر".

�أريد ولدً ا

لي���س م��ن ال�س��هل �أن تك�ش��ف الن�س��اء والفتي��ات ع��ن نيتهن
التوجه للبحر واالغت�س��ال بال�س��بع موجات حتى ال ي�ص��فهن
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"حكي القرايا"..

قري��ة تراثي��ة يقطنه��ا � 14أل��ف فل�سطين��ي يف "في�سب��وك"
عبد القادر عقل

�أ�ض��فت جتربة "حكي القرايا" �ص��بغ ًة مميزة يف �ص��ون
ال�تراث الفل�س��طيني ع�بر �أ�س��اليب غري تقليدي��ة .ثالثة
�سنوات ل ُيخرجوا اىل النور
أ�شخا�ص اجتمعوا قبل ثالث
�
ٍ
ٍ
قري��ة افرتا�ض��ية يف ف�ض��اء موقع التوا�ص��ل االجتماعي
"في�سبوك" ،يقطنها �أكرث من � 14ألف فل�سطيني ،يجمعهم
حب الرتاث وع�ش��ق موطن الأجداد ،والرغبة يف ت�شرب
التاريخ واحلر�ص على احياء املوروث الرتاثي والثقايف
الفل�سطيني ب�أ�شكاله املتعددة.
ي��روي �أح��د م�ؤ�س�س��ي جمموعة حك��ي القراي��ا الدكتور
�ش��اهر عفونة بداية الفك��رة" :قبل نح��و عامني تبلورت
فك��رة ان�ش��اء القري��ة االلكرتوني��ة خ�لال جل�س��ة م��ع
�ص��دي َقني هما :داود الديك وفريد طعم اهلل ،حيث وجدنا
حاج��ة ملح��ة يف ا�س��تذكار �أيام املا�ض��ي اجلمي��ل ،زمن
ب�س��اطة الآب��اء والأجداد� ،إ�ض��افة ل�ض��رورة ا�س��تغالل
و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي يف تعري��ف اجليل اجلديد
بح�ض��ارة بلده وتراثها وعاداتها وحتى قراها ،من �أجل
ذلك انطلقت املجموعة االلكرتونية".
وي�ضيف عفونة" :يف املجموعة توجد ن�سوة يتخ�ص�صن
يف فق��رة مطب��خ القراي��ا وين�ش��رن دوريا كل ي��وم اثنني
االكالت وامل�ش��روبات واحللويات ال�ش��عبية ومقاديرها
وكيفي��ة اعداده��ا ،وهن��اك اللجن��ة الثقافية التي تن�ش��ر
موا�ض��يع ت�ثري املعرف��ة� ،أم��ا اللجن��ة الفني��ة فت�ض��م
وزجالني �شعبيني ،والتفاعل عرب الكتابة مفتوح
ر�سامني ّ
لكافة الأع�ضاء".
�أول �أن�ش��طة القري��ة يف خدم��ة الرتاث عرب ف�ض��اء موقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي كان "قامو���س القراي��ا" ،ويف
ه��ذا ال�ص��دد يو�ض��ح عفون��ة" :القامو���س ُيعن��ى بجمع
م�ص��طلحات اللهج��ة املحكي��ة يف الق��رى ،وترتيبها وفق
احل��روف الأبجدي��ة ،وتو�ض��يح معنى كل كلم��ة عامية
و�س��ياقها ،ورح��ب كث�يرون بالفك��رة نظ��را لتميزه��ا"،
ويتاب��ع" :التفاع��ل مع املوا�ض��يع والق�ض��ايا املطروحة
للنقا�ش مميز جد ًا ،وبالن�س��بة للم�ضامني املن�شورة فهي
ولهجات
تدور حول كل ما هو تراثي ،من �أكالت �ش��عبية
ٍ
و�أزي��اء قدمي��ة ،وموا�س��م زراعي��ة ،ومع��دات و�أدوات
قدمية ،وحتى �أمثال �شعبية ،وال يوجد خروج عن �سياق
هذا املو�ضوع".
املتخ�ص���ص يف �ش���ؤون ال�تراث عوين ظاهر ي�ش�ير �إىل �أن
معظ��م الأع�ض��اء يف "حك��ي القراي��ا" وج��دوا بعد فرتة

�أنف�س��هم بحاج��ة للعمل عل��ى الأر���ض ،وتنفيذ �أن�ش��طةٍ
وطنية وثقافية لكن ب�صبغة تراثية.
"كل �ش��يء مرتب��ط بالأ�ص��الة وامل��وروث الق��دمي يف
بالدن��ا ،فالزراعة له��ا تقاليد متاماً كال�ص��ناعة والأر�ض
والأف��راح والأتراح ،لذلك فالأن�ش��طة على الأر�ض تكون
وا�سعة ومتميزة" ،وفق ظاهر.
تعار���ض ب�ين روح الع�ص��ر
وي��رى ظاه��ر ع��دم وج��ود
ٍ
وموروث الأج��داد ،لأن القائمني على املجموعة جنحوا
يف ت�س��خري التط��ور التكنولوج��ي خلدمة �ص��ون الرتاث
والتقالي��د ،وهذه جترب��ة رائعة خا�ص��ة للجيل اجلديد،
حي��ث تقتط��ع التكنولوجي��ا ج��زءا كب�يرا م��ن احلي��اة
اليومية للفتية وال�شباب.
يف يا�ص��يد قرب نابل�س ،ميتلك ظاهر متحفاً منزلياً ميتاز
بن��درة حمتوياته الرتاثية وتعدد �أنواعها ما بني مالب�س
ومع��دات زراعية ووثائ��ق تاريخية ،يق��ول �إنه وجد يف
انت�شار �أو�سع ملحتويات
"حكي القرايا" �ضالته ل�ضمان
ٍ
متحف��ه ،حيث ميكنه الي��وم التعريف بها وو�ض��عها بني
يدي � 14ألف فل�سطيني بعد �أن كان يعر�ضها لب�ضع �آالف
فقط عرب �صفحته ال�شخ�صية.
ع��ن النقل��ة النوعية عل��ى الأر���ض وباكورة الأن�ش��طة،
ي�شرح عفونة" :مل نكتف بالتجوال يف العامل االفرتا�ضي
بل كان لدينا ا�ص��رار على تو�س��يع دائ��رة التفاعل ونقل
التجرب��ة للواق��ع ،فلج�أن��ا ال�س��اليب متنوع��ة �أبرزه��ا
الرح�لات نح��و الق��رى واملناط��ق البعيدة واملهم�ش��ة،
وكذل��ك املع��امل الأثري��ة والتاريخي��ة ،وكل رحل��ة له��ا
جدول معني ي�ض��من توفر الرتفيه واال�ستجمام من جهة
واملعرف��ة وزي��ارة املع��امل املمي��زة وحتى دعم �ص��مود
املناطق التي ينه�شها الغول اال�ستيطاين".
ويعود عفونة يف �س��ياق حديثه لأول ن�شاط نظمته "حكي
القراي��ا" عل��ى الأر���ض" :يف � 28آذار  2015انطلق نحو
�ألف �ش��خ�ص ملحمية وادي قان��ا الطبيعية التي تعاين من
�سيا�س��ات االحتالل اال�ستيطانية ،وتك�س��و امل�ستوطنات
جباله��ا ،وحقق��ت الرحل��ة �أكرث من ه��دف ،حيث جمعت
م��ا بني اال�س��تجمام والتجوال يف جم��ال الطبيعة ،ودعم
املزارع�ين ع�بر اثبات الوج��ود الفل�س��طيني يف املنطقة،
و�أي�ض��ا كان هن��اك مهرج��ان تراث��ي �ش��مل و�ص�لات
زجلي��ة تراثية وفرق��ة للدبك��ة ال�ش��عبية وكان التفاعل
ممي��زا من اجلماه�ير ،وحتى �إن املواطن�ين الذين كانوا

متواجدي��ن بال�ص��دفة �ش��اركونا يف املهرج��ان ،ورفعن��ا
االع�لام الفل�س��طينية عل��ى �أ�ش��جار وادي قان��ا يف وجه
امل�ستوطنات".
"�أح��د الأ�ص��دقاء التق��ى ب�ص��ديقه يف رحل��ة وادي
قان��ا ،ومل يك��ن قد ر�آه منذ �س��نوات طويل��ة ،كان هذا
الأمر مبهجا للجميع ،والن�ش��اطات كذلك تعد فر�ص��ة
�س��انحة للتعرف على �أ�ش��خا�ص جدد مميزين� ،أي�ضا
نفذن��ا حملة طرود غذائية على الأ�س��ر املتعففة خالل
الع��ام املا�ض��ي والقت جناح��ا باه��را ،ونطمح جلعل
حكي القرايا �أكرث ت�أثريا و�أو�س��ع جمهورا م�ستقبال"،
وفق عفونة.
ي�ؤكد عفونة �أن م�ؤ�س�س��ي "حكي القرايا" �سيعملون قدر
امل�س��تطاع لتحويلها ملا هو �أ�ش��به بقرية حقيقية ،م�شريا
اىل �أن بداي��ة �ش��هر �أيار �ش��هدت مرور الذكرى ال�س��نوية

الثانية على ت�أ�سي�س املجموعة ،واحتفل املئات بالذكرى
من خالل الرحلة اخلام�س��ة من نوعها ،و�ش��ملت خم�س��ة
مواقع ومعامل يف حمافظة جنني.
"توج��د نية لتنظيم انتخابات الختيار املجل�س القروي
يف القري��ة االلكرتونية بهدف اختيار ممثلني قادرين على
تن�س��يق العمل وو�ض��ع اخلطط ،واحلف��اظ على النظام
وتطبيق قوانني املجموع��ة ،يف ظل االزدياد املطرد لعدد
الأع�ضاء" ،بح�سب عفونة.
املجموع��ة و�ض��عت عل��ى �أجندته��ا يف ال�س��نة الثالث��ة
النطالقه��ا ت�س��ويق املنت��ج املحلي الفل�س��طيني خا�ص��ة
الزراع��ي من��ه ،عرب رح�لات جماعي��ة وتنظي��م معر�ض
منتجات واعتماد "املعونة" مل�س��اندة املزارعني يف قطف
الزيتون خالل املو�س��م القادم �إ�ض��افة ملب��ادرات �أخرى،
كما �أفاد عفونة.

��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات ع��ل��ى ���ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر ق���د ت���ط���رد ���ش��ب��ح ال��ع��ن��و���س��ة
النا���س باملجان�ين ،على حد و�ص��ف عبري نحل��ة ( 33عاما)،
الت��ي ت�ؤكد �أن الأطباء عجزوا عن �إيجاد �س��بب لت�أخر حملها
بعد �س��ت �س��نوات من الزواج قائلة" :حتاليلي كلها �س��ليمة،
وكذلك زوجي ،وال نعاين من �أي م�ش��اكل �ص��حية" .م�ض��يفة:
"ن�صحتني �إحدى جاراتي بالعديد من الطرق التي لها عالقة
بالطب ال�شعبي ،و�آخرها كان االغت�سال بال�سبع موجات ،لكن
للأ�سف مل يتحقق حلمي باحلمل".
�أم��ا كرمية ( 45عام��ا) ،التي احتفظت با�س��م عائلتها حتى ال
يع��رف الزوج مب��ا �أقدمت علي��ه ،خ�صو�ص��ا �أن الأمر يتعلق
ب�ص��حة جنينها تق��ول" :عندما تزوجت من��ذ زمن بعيد ،ومل
يحدث حمل رغم �أنه مل مي�ض عام على زواجي� ،أخذتني �أمي
�إىل �أم حمم��د وكان��ت داي��ة ولدتني �أمي على يده��ا ،وهي من
ا�ص��طحبتني للبحر وغ�سلتني بال�س��بع موجات ،وبعد ثالثة
�ش��هور حملت بطفلت��ي الأوىل ،وكله بيد اهلل طبعا" .ت�ض��حك
وتق��ول" :الآن ل��دي �س��ت بنات ،ب��دي حد يو�ص��فلي طريقة
�شعبية �أخلف فيها ولد".

عادة عربية قدمية

تقول الداية �أم �س��ليم ( 77عاما) �إن عادة االغت�س��ال بال�سبع
موجات عادة قدمية لي�س��ت يف فل�سطني فقط بل يف العديد من
ال��دول العربي��ة ،كتون�س واملغ��رب ،وهي من �أ�ش��كال الطب
ال�شعبي" .م�ض��يفة" :بع�ض النا�س يعتقد �أنها من اخلرافات
و�أنه��ا ال جتدي نفع��ا ،لكن دائما نقول �إن الأم��ر �أوال و�أخريًا
بيد اهلل ،وهذه جمرد طريقة ال �أكرث".
وت�ص��ف خطوات الفكرة ب�ض��رورة ا�ستح�ض��ار الني��ة �أو ًال،
�س��واء �أكانت جللب ال��زوج �أو تعجيل احلمل ،ث��م �أن تذهب
الفتاة اىل البحر طاهرة متو�ض��ئة وجتل�س م�سافة مرتين اىل
ثالث��ة �أمت��ار داخل مياه ال�ش��اطئ ثم تنتظر ق��دوم املوجات،
حيث تنزل ر�أ�س��ها للأ�سفل مع قدوم كل موجة وترفعه بعدها
�سبع موجات.
وتف�ض��ل �أم �س��ليم �أن يك��ون ب�ص��حبة الفت��اة �أمه��ا �أو الداية
لت�س��تطيع و�ض��ع ر�أ�س��ها حتت املوجة لتغمره كل��ه ،فبع�ض
الفتيات قد يخفن� ،إ�ض��افة �إىل قراءة �آي��ات من القر�آن الكرمي

كق�صار ال�سور وقتها ،وهناك من ي�ستخدم �أورا ًقا من ال�شجر،
ك��ورق ال�س��درة ،وبع���ض احلج��ارة الكرمية وال�ص��دفيات
والعني الزرقاء.

علم الطاقة

ويحيي م�س��يحيون وم�س��لمون يف ال�ش��رق الأو�س��ط "ذكرى
�أربع��ة �أيوب" –عليه ال�س�لام -كل عام فج��ر الأربعاء الذي
ي�سبق عيد الف�صح ،ويحر�صون يف هذه املنا�سبة على التطهر
بامل��اء ال��ذي �ش��فى النبي �أي��وب م��ن قروحه ،حي��ث تزدحم
ال�س��واحل بالرواد من امل�سيحيني وبع�ض امل�سلمني لالحتفال
به��ذه املنا�س��بة واالنغما���س مباء البح��ر ،كما فع��ل نبي اهلل
�أيوب.
"الق�ص��ة موروث �ش��عبي وديني" ،كما تقول الدكتورة مي
ناي��ف خب�يرة علم الطاق��ة ومدرب��ة التنمية الب�ش��رية ،التي
ترى �أن �أ�ص��ل العادة م�س��توحى من ق�صة �سيدنا �أيوب الذي
كان يغت�سل يف البحر لي�شفى من الأمرا�ض التي ابتلي بها.

وح�س��ب عل��م الطاقة ،تف�س��ر الدكت��ورة نايف الفك��رة ب�أن
املر�أة �إذا ا�ستلقت يف البحر على ال�شاطئ ،وا�ستقبلت �سبع
موجات على ر�أ�س��ها ،فهذا ي�ؤدي �إىل عودة اخل�ص��وبة مرة
خ�صو�صا �أن البحر م�صدر كبري
�أخرى وحتقيق الإجناب،
ً
جدا للطاقة الإيجابية التي مينحها للمر�أة وكل من يغت�س��ل
به.
�أما التف�س�ير النف�س��ي للق�ص��ة ،ح�س��ب حديث الدكتورة مي،
فقد يكون نا ً
جتا عن �سلبية املر�أة يف بع�ض الأحيان و�سيطرة
الأفكار ال�سيئة مثل �أنها غري جميلة ولن تتزوج �أو لن تنجب،
ومبج��رد جتربتها للأم��ر ،تتبدل الأفكار يف ر�أ�س��ها وت�ص��بح
�إيجابي��ة يحدوها الأمل ،وهي بذلك جتذب اخلري لها كالزوج
والإجناب.
وت�ش�ير الدكتورة مي �إىل �أن العادة تب��دو جزءا من االعتقاد
ال�س��ائد بفك��رة ارتب��اط امل��اء بال�ش��فاء� ،س��واء بال�ش��رب �أو
االغت�س��ال ،م�ؤكدة �أنها يف النهاية موروث من الطب ال�شعبي
بغ�ض النظر عن مدى الإميان به وبنتائجه.
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م� ٍآ�س حتكيها ق�ص�ص واقعية

املر�أة املعنفة �ضحية عنف م�سكوت عنه ..ومراكز احلماية مالذ �آمن

نوال التميمي

نارميان �شقورة

منتهى خليل

فتنة خليفة

عال يا�سني

سندس بعيرات
"�إذا كان العنف م�صيبة ،فال�سكوت عليه م�صيبة �أكرب"،
وم��ا زال��ت امل��ر�أة املعنف��ة يف فل�س��طني �ض��حي ًة ل�س��ياط
العن��ف ،وم��ا يزي��د الط�ين بل��ة ،ال�س��كوت عل��ى العن��ف
ا�ست�س�لا ًما للع��ادات والتقالي��د وتيم ًن��ا باملث��ل ال�ش��عبي
ال��دارجُ :
"غ ُل��ب و�س�ترة وال ُغ ُل��ب بف�ض��يحة" ،فمت��ى
�ستك�س��ر امل��ر�أة املعنفة حاجز ال�ص��مت لتطرح ق�ض��يتها
وجتربته��ا دون خوف وتعممها كر�س��الة للن�س��اء اللواتي
ال يزلن يرف�ض��ن احل�صول على امل�س��اعدة العتقادهن �أن
ال�س��بيل الوحيد للحماية يف ظل ثقاف��ة املجتمع الذكوري
هو "ال�صمت"؟!
مديرة دائرة احلماية يف وحدة املر�أة والنوع االجتماعي
ب��وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ن��وال التميم��ي تق��ول يف
حدي��ث لـ "احل��ال"" :املر�أة املعنفة تلج���أ لطلب احلماية
يف حاالت اقل ما تو�ص��ف به ب�أنها غري ان�سانية ،وخارجة
عن قدرة التحمل الب�ش��رية ،وعندما تقرر التوجه للبيوت
الآمنة تكون ا�س��تنزفت كل ال�سبل والو�س��ائل الذاتية من
�صرب وحتمل وفقدت الأمل يف �إيجاد حلول داخلية لوقف
الظل��م واال�ض��طهاد ،فوجدت بالبيت الآم��ن املالذ الأخري
واملنفذ الوحيد للحياة والأمان".
"حم��ور" ه��و املرك��ز احلكوم��ي الوحي��د ال��ذي يق��دم
احلماية والرعاية والإيواء للن�س��اء املعنفات فوق �س��ن
 18عا ًم��ا واملتزوج��ات م��ا دون ذل��ك اللواتي يتعر�ض��ن
للعن��ف بكاف��ة ا�ش��كاله ويواجه��ن تهدي��دا باخلطر على
حياته��ن ،اقي��م يف  2002بدع��م من التع��اون االيطايل يف
بي��ت حل��م خل�صو�ص��ية املنطقة وتقب��ل �س��كانها لفكرة
وج��وده ،وكان م��ن املفرت�ض �إقامت��ه يف حمافظة جنني،
لكن رف�ض املجتمع املحلي وعدم تقبله لفكرة املركز حال
دون ذلك.
باال�ض��افة ملح��ور ،هناك مرك��زان �آخ��ران :البيت الآمن
يف نابل���س التاب��ع جلمعي��ة الدف��اع عن الأ�س��رة ،ومركز
الطوارئ يف اريحا التابع ملركز املر�أة لالر�ش��اد القانوين،
وهي كله��ا حتت �إ�ش��راف وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية،
وه��ذه املراك��ز الثالثة ت�س��تقبل احلاالت بع��د حتويلهن
من قبل امل�ؤ�س�س��ات ال�ش��ريكة (ال�ش��رطة" وحدة حماية
الأ�س��رة ،واملنظمات غري احلكومية ،ووزارة ال�ص��حة،
ووزارة امل��ر�أة ،والنياب��ة حالي��اً) �أو الت��ي حت��ول م��ن
قب��ل مر�ش��دة امل��ر�أة املوج��ودة يف مديري��ات ال�ش���ؤون
االجتماعي��ة حي��ث يوج��د  12مر�ش��دة موزع��ة عل��ى
 11حمافظ��ة ي�س��تقبلن احل��االت ويقدمن لها م�س��اعدة
الأولوية طل ًبا للحماية.
وتك�ش��ف التميم��ي مراحل التدخل مع املنتفع��ة التي تبد�أ
با�س��تقبالها م��ن مر�ش��دة ت�س��عى للتخفيف م��ن معاناتها
وطم�أنته��ا ب�أنه��ا يف �أم��ان و�أن امل�ؤ�س�س��ة �س��تعمل عل��ى
حمايتها وتوفر امل�ساعدة والرعاية لها ،كما ت�ؤكد لها على

�س��رية املعلومات التي �ستف�ص��ح عنها وخ�صو�صيتها ،ثم
يتم حتديد درجة اخلطورة الواقعة على املر�أة بالتعاون
بني املر�ش��دة ووحدة حماية الأ�س��رة ،بعد �إجراء مقابلة
معه��ا وجم��ع املعلوم��ات عن و�ض��عها وو�ض��ع ا�س��رتها
ملعرف��ة تفا�ص��يل م��ا حدث له��ا .وعل��ى �إثر ذل��ك يتم عقد
م�ؤمتر حالة اويل لر�ص��د لعن��ف الواقع عليها وحتديد هل
هو �ش��ديد خطورة وي�س��تدعي حتوي ًال للمراكز احلماية،
�أو معاجلة م�ش��كلتها خارج املراكز بالتعاون ومب�س��اعدة
جهات قرابة.
وت�ض��يف التميمي" :ت�س��تقبل املعنفة يف مرك��ز الطوارئ
مل��دة �ش��هر ويت��م تق��دمي امل�س��اعدة الأولي��ة له��ا ،وبع��د
م�ض��ي املدة ييتم اتخاذ قرار �إخراجها ودجمها ب�أ�س��رتها
بع��د الت�أك��د م��ن زوال اخلط��ر الواق��ع عليها وا�س��تعداد
جمتمعه��ا املحلي لتقبلها� ،أما اذا كان و�ض��عها ال ي�س��مح،
فيت��م حتويلها ملركز حمور يف بيت حلم ،او بيت الأمان يف
نابل�س ح�سب ظروفها ،حيث يتم ا�ستقبالها يف هذه املراكز
وعمل م�ؤمتر حالة ب�شراكة امل�ؤ�س�سات لو�ضع �آلية التدخل
لتوفري اخلدمات بكافة النواحي (االر�شادية ،وال�صحية،
والقانوني��ة "مرافع��ة عنه��ا يف املحاك��م يف ق�ض��اياها
النظامي��ة واجلنائي��ة" ،والت�أهيلي��ة ،والتمكينية) ،خالل
فرتة وجودها يف املركز ملدة �س��نة واحدة ح�سب احلالة.
وتعمل مر�ش��دة املر�أة مع ا�س��رة املعنف��ة لإعادة دجمها،
"�أف�ضل بيت للمر�أة هو بيتها والبيوت الآمنة هي مرحلة
انتقالي��ة فقط ال غري مل�س��اعدتها على اخل��روج من دائرة
العنف".
وتتابع" :بعد ا�س��تكمال خطة العمل م��ع املعنفة والت�أكد
من زوال اخلطر ،يتم اخراجها بعد عمل جل�س��ات لو�ض��ع
اخلطط امل�س��تقبلة ملتابعة املعنفة والت�أك��د من اندماجها
وتقبلها يف عائلتها ،عل ًما �أن بع�ض احلاالت قد ت�ص��ر على
اخل��روج من املركز رغ��م �أنها قد تتعر���ض للقتل وبحجة
ح��ق تقرير م�ص�ير لأنها بالغ��ة عاقلة من حقه��ا اخلروح
يف ه��ذا الو�ض��ع ،ونحن نرف���ض �إخراجه��ا لأن حق تقرير
امل�صري يتعار�ض مع احلق يف احلياة".
وتك�ش��ف التميمي عن �س��بع ح��االت ال يتم ا�س��تقبالهن يف
املركز وهن (كل من تعاين من �إعاقة عقلية �أو مر�ض نف�سي
ي�ش��كل خطرا عل��ى املنتفع��ات ،وكل مدمن��ة �أو متعاطية
ملخ��در او م�س��كر ،كل من يق��ل عمرها عن  18عام��ا �إال �إذا
كانت مرافقة لوالدتها املعنفة ،او املتزوجة ،وكل منتفعة
ت�ش��كل خط ًرا على املنتفعات الأخرى "ال�ساقطات �أمنياً"،
وكل منتفع��ة متار�س الدعارة كمهنة لها ،وكل من ارتكبت
جناي��ة �أو جنحة و�ص��در بحقه��ا حكم ق�ض��ائي ومل تنته
فرتة حمكوميتها ،وامل�صابة ب�أمرا�ض معدية".
وتك�شف � ً
أي�ضا �أن من �أ�صعب احلاالت التي يتم ا�ستقبالها
ه��ي �س��فاح القربى بقوله��ا" :ا�س��تقبلنا فتاتني تعر�ض��تا

لالغت�صاب من قبل االب العاطل عن العمل منذ �صغرهما،
وعندما ا�ص��بحتا يف �س��ن املراهقة عرفتا �أن هذا الو�ض��ع
غ�ير طبيع��ي فقدمت��ا �ش��كوى �ض��د الأب ومت �س��جنه،
وو�ض��عت الفتات��ان يف مرك��ز رعاي��ة الفتيات حي��ث كانتا
بحالة نف�س��ية �ص��عبة مت العمل معهما وم�ساعدتهما وهما
حال ًّي��ا متزوجتان ومندجمتان يف املجتمع تعي�ش��ان حياة
م�ستقرة و�آمنة".
وم��ن الق�ض��ايا الت��ي مت العم��ل معه��ا ونتيجة التق�ص�ير
م��ن جميع امل�ؤ�س�س��ات يف متابع��ة اخلط��ورة -كما تقول
التميمي -ق�ض��ية نان�س��ي زبون التي خ�سرت حياتها على
يد زوجها.
ً
وعر�ضت التميمي بع�ضا من ق�ص�ص النجاح نتيجة متكني
الن�س��اء االقت�ص��ادي لالعتماد على نف�س��ها كق�صة "م.ع"
التي جل���أت اىل املركز طل ًبا للحماية م��ن زوجها وعائلتها
ومت العمل معها ومتكينها اقت�صاد ًّيا ،وحاليا تعمل يف بيت
حلم وتعي�ش هناك مع ابنها الكبري".
وتو�ض��ح املحامي��ة ع�لا يا�س�ين م��ن الدائ��رة القانوني��ة
بوزارة ال�ش���ؤون االجتماعية �آلية نظام التحويل الوطني
للن�ساء املعنفات "تكامل" الذي �أن�ش�أ �شبكة فعالة متعددة
القطاع��ات ذات �س��مة �ش��مولية لدع��م �ض��حايا العن��ف
املبن��ي عل��ى النوع االجتماع��ي ،حيث يتك��ون النظام من
 3بروتوك��والت يح��دد االج��راءات واخلدم��ات الواجب
تقدميه��ا للن�س��اء يف كل م��ن القط��اع ال�ص��حي ،والقط��اع
االجتماع��ي ،والقط��اع ال�ش��رطي ،كم��ا ي�ش��تمل النظ��ام
عل��ى من��اذج لتوثيق ح��االت العن��ف وحتويله��ا وتقييم
خطورتها ،باال�ض��افة للدليل االر�ش��ادي للم�ؤ�س�سات التي
تقدم اخلدمات للن�ساء املعنفات.
وتطرق��ت من�س��قة برنام��ج الإر�ش��اد يف جمعي��ة امل��ر�أة
العامل��ة فتن��ة خليف��ة اىل دور املنظم��ات غ�ير احلكومية
يف تقدمي احلماية للن�س��اء املعنق��ات متمثلة بدور جمعية
امل��ر�أة يف ت�س��هيل و�ص��ول الن�س��اء للعدال��ة وحتقي��ق
الت��وازن االجتماع��ي والنف�س��ي ومكافحة جميع ا�ش��كال
العنف الواقع��ة عليها بهدف حتقيق امل�س��اواة والعدالة
االجتماعية والو�ص��ول اىل جمتمع �ص��حي يحرتم حقوق
املر�أة ك�إن�سان.
وعر�ض��ت خليفة �آلية عم��ل اجلمعية مع امل��ر�أة املعنفة
الت��ي تلج�أ اليه��ا اما عن طري��ق ح�ض��ورها للجمعية �أو
عن طري��ق خ��ط االر�ش��اد الهاتف��ي (،)1800606060
و�أ�شارت بالتحديد �إىل ق�ضية ال�سماح للمر�أة باتخاذ قرار
حق تقرير م�ص�يرها وفهم نتائج وم�ضاعفات هذا القرار
خا�ص��ة اذا رف�ض��ت اللج��وء ملراك��ز احلماي��ة وطريقة
العم��ل معه��ا وتوعيته��ا مب��اذا ت�س��تطيع فعل��ه اذا وقع
عليها العنف ،من خالل مناق�شة خطة جناة تبد�أ بالبحث
عن مكان �س��كن �آمن مع احد افراد الأ�س��رة واال�ص��دقاء

املقرب�ين ممن ميكن �أن تلج�أ اليهم يف حالة تكرار العنف،
والقدرة على ا�ستخدام والو�صول للهاتف لطلب النجدة
م��ن (ال�ش��رطة ،واجل�يران ،والأق��ارب) ،والعم��ل على
اخف��اء جميع امل��واد احلادة التي ميكن ا�س��تخدامها من
قب��ل املعتدي ،وت�ش��جيعها لتجهيز اغرا�ض��ها اذا قررت
اله��رب م��ن العن��ف وت��رك املن��زل (االوراق الثبوتي��ة
وال�شخ�ص��ية لها ولأوالدها ،وبع���ض املالب�س واالدوية
التي ت�س��تخدمها� ،)..إذا �ش��عرت �أن املعتدي �س��يمار�س
العنف �ض��دها ،فتبحث ع��ن اقرب مكان ميك��ن للجريان
ر�ؤيته��ا م��ن خالل��ه حت��ى ي�س��تطيعوا �س��ماعها وتقدمي
امل�ساعدة لها.
و�أ�شارت خليفة اىل وجود برامج لت�سهيل م�ساعدة الن�ساء
للو�ص��ول للعدالة مث��ل برنامج حم��ور لالر�ش��اد القانوين
املوجود يف طولكرم ،ونابل�س ،ودورا ،ويطا ،وبيت حلم،
ويرتافع قانونيا يف ق�ضايا الن�ساء املعنفات.
وا�س��تقبلت مراكز احلماية خالل عام  131 ،2015امر�أة
و 24طفال من �أطفال الن�س��اء �ض��حايا العنف 26( ،امر�أة
و 12طفال ا�س��تقبلهم حمور 65 ،امر�أة و 5اطفال للن�س��اء
ا�س��تقبلهم البي��ت الآمن ،و 40ام��ر�أة و 9اطفال للن�س��اء
املعنفات ا�ستقبلهم مركز الطوارئ).
وترى ال�ص��حافية منتهى خليل �أن �سبل احلد من العنف
جت��اه املر�أة ،تك��ون من خالل قوانني وت�ش��ريعات متنح
حقو ًق��ا للم��ر�أة ومتن��ع اي تعر���ض له��ا مب��ا ي�ؤث��ر على
كرامته��ا ،ولتك��ون متالئم��ة مع اتفاقية �س��يداو خا�ص��ة
قان��ون العقوب��ات بحي��ث يحا�س��ب كل من يعت��دي على
املر�أة وان كان من طرف ا�س��رتها ،كزوجها او احد افراد
عائلتها.
وت�ؤك��د رئي�س��ة ق�س��م العالق��ات العربي��ة يف جامع��ة
اال�ستقالل ،الكاتبة ال�ص��حافية نارميان �شقورة �ضرورة
التوعي��ة م��ن خ�لال حم�لات مكثف��ة يف املناطق املهم�ش��ة
حتدي��دا ع�بر املجال���س القروي��ة والبلدي��ات واملدار���س
بحي��ث ت�س��تهدف توعي��ة الن�س��اء بحقوقهن الت��ي منحها
القان��ون .والعمل اجلاد على متكني املر�أة يف كافة مناحي
احلياة ما �سي�ش��عر الرجل واملجتمع عموما ب�أنها عن�ص��ر
مهم وفع��ال ،وتكثيف العمل التوعوي يف و�س��ائل االعالم
املختلفة التقليدية واحلديثة لن�ش��ر الوعي ورفع الغمامة
عن عيون الن�س��اء ب�ش��كل خا���ص والكل ب�ش��كل عام حول
احلقوق والواجبات والقوانني.
وااله��م -كم��ا تق��ول �ش��قورة� -إع�لاء اجلانب االن�س��اين
للمر�أة ،وف�ض��ح كل املمار�س��ات ال�ش��اذة وغري الطبيعية
داخ��ل اال�س��ر ك�س��لوكيات يعاقب عليه��ا القان��ون ولي�س
املق�ص��ود هنا الف�ض��ح مبعنى عدم احرتام اخل�صو�صية،
ب��ل احت�ض��ان ال�ض��حية وع��دم جلده��ا بتعزي��ز ذكورية
الرجل.
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"لعبة" �شد حبل بني �أ�صحاب الب�سطات على ال�شاطئ وبلدية غزة
علي دولة
انتظر ال�ش��اب حممد ح�س��ونة ( 25عاماً) ف�ص��ل ال�صيف بفارغ ال�ص�بر ،لإقامة م�شروعه
ال�ص��غري ،عل��ى �ش��اطئ بح��ر غ��زة "الكورني���ش" ،لبيع ال��ذرة وامل�ش��روبات ال�س��اخنة
والب��اردة ،كم�ص��در دخل م�ؤقت له ولأ�س��رته املكونة من ثالثة �أفراد ،لك��ن الرياح �أحياناً
ت�أتي مبا ال ت�شتهيه ال�سفن ،فبلدية غزة تطارده يف كل حلظة وت�ضع له �شروطاً.
يقول يف حديثه لـ "احلال" :البلدية تنغ�ص علينا املو�سم وال تدعنا ن�سرتزق ،ففي كل يوم
ي�أت��ون لنا ب�أمر جديد وك�أنهم يتفننون مب�ض��ايقتنا ،ف�أحيانا ي�ص��ادرون العربات بذريعة
ع��دم تنظي��ف املكان وتغرمينا مبالغ مالية ،ويف بع�ض الأحيان يهددوننا مبنعنا من البيع
ب�سبب و�ضع كرا�سي لبع�ض الزبائن بجانب الب�سطة.
ويتابع� :إجراءات البلدية التع�س��فية ال تنتهي ،فبعد �إقامة اال�س�تراحات ال�ص��يفية على
�ش��اطئ البحر� ،أ�ص��دروا قرارا جديدا يق�ضي مبنعنا من بيع امل�ش��روبات واالكتفاء ببيع
الذرة ،فهذا القرار تع�سفي ،وفيه تنغي�ص للمو�سم الذي ننتظره من العام �إىل العام.
ومي�ض��ي قائ ً
�لا� :إىل جانب الغرام��ات املالية ومنعنا بيع امل�ش��روبات ،هن��اك قرار تنوي
البلدية تنفيذه ،وهو فر�ض ر�س��وم �أر�ض��ية لكل ب�س��طة بقيمة (� 10شواقل) يومياً ندفعها
ولكنا رف�ضنا ذلك ،فالأرباح التي جننيها بالكاد تكفي لقوت يومنا.

زيادة ن�سبة البطالة

�أ�ش��به بلعب��ة مطاردة ،ميار�س��ها ال�ش��اب بالل حمي��د ( 21عاماً) بعربت��ه املتجولة" على
�شاطئ بحر مدينة غزة ،ب�سبب مالحقته من �شرطة البلديات ومنعه من الوقوف يف مكان
يراه هو منا�سبا لك�سب رزقه.
الو�ضع االقت�صادي لعائلة حميد ،ا�ضطره �إىل قيادة عربة متجولة ،يبيع عليها املك�سرات
واجللي ،يف ظل انعدام فر�ص العمل وزيادة ن�س��بة البطالة جراء احل�ص��ار الإ�س��رائيلي
ِ
املفرو���ض على القطاع منذ ع�ش��رة �أعوام ،ولكن البلدية متنع��ه من الوقوف عند الأماكن
املزدحمة ،وهي الأماكن املثلى بالن�سبة له لريوّج ب�ضاعته ،على حد قوله.
ويلف��ت ب�لال �إىل �أن متابعة بلدية غزة للبائعني اجلائلني و�أ�ص��حاب الب�س��طات زادت عن
حدها ،م�ش�ير ًا �إىل �أنه يف حال ا�س��تمرت م�ضايقة البلدية له ،ف�سي�ضطر �إىل ترك هذه املهنة
املتعبة التي جلبت له امل�شقة بد ًال من الرزق.

م�صادرة املقتنيات

ويب��دو احل��ال لدى �أحمد جعرور ك�س��ابقيه ،خا�ص��ة �أنه ح��اول �إيجاد مكان له يف �ش��ارع
البح��ر "احلي��وي" ،لك��ن دون ج��دوى ،ما ي�ض��طره للتنقل من م��كان �إىل �آخ��ر بعد تدخل
ال�شرطة ومنعه من الوقوف يف الأماكن العامة.
يق��ول� :أبيع على �ش��اطئ البحر لتوفري م�ص��رويف ال�شخ�ص��ي وبع�ض متطلبات �أ�س��رتي،
فنحن �أ�ص��حاب العرب��ات كثريًا ما نتعر���ض للإهانة من قبل �أفراد �ش��رطة البلدية ،حتى
�أ�ص��بحنا عندما ن�ش��اهد �أحدهم نهرب بب�ض��اعتنا من املكان فور ًا خوفاً من �أن ي�ص��ادروا
مقتنياتن��ا" .وي�ض��يف :ال تقدم البلدية �أي خدم��ات لنا كمواطنني ،فق��ط تريد �أن متت�ص
من دماء الغالبة وجيوبهم ،م�ش�ير ًا �إىل �أن الو�ض��ع االقت�ص��ادي ال�ص��عب الذي يعاين منه
وعائلته جعله يبيع بع�ض الذرة امل�سلوقة خلف عربته.
ويو�ض��ح :البلدي��ة كثريا م��ا تطالبهم بالأم��وال والرتاخي�ص" ،حتى ولو كانت الب�س��طة
�ص��غرية ،ف�إنها تطلب منه��م مقابال ماديا رغم �أن يوميتهم يف العمل مل تتجاوز � 20ش��يق ًال
وفق قوله.

�أ�صحاب املهن املو�سمية على ال�شاطئ ي�شتكون من �إجراءات البلدية.

املكان الأن�سب

وعلى جانب �آخر من �ش��اطئ بحر غزة "الكورني�ش" ،الذي ق�س��م �إىل �أجزاء �ص��غرية بني
الباع��ة املتجولني ،يقف ال�ش��اب �أحمد ال�سو�س��ي ( 22عاماً) �أمام عربته ال�ص��غرية مقلباً
�أنظاره ميي ًنا وي�سا ًرا ،خوفاً من قدوم �شرطة البلدية مل�صادرة العربة وخمالفته.
ويق��ول :قب��ل �ش��هر تقريباً ،ق��ررت �أن �أحت��دى البطالة و�أفتح م�ش��روعاً �ص��غري ًا لتوفري
م�ص��رويف ال�شخ�صي ،ووجدت "كورني�ش" البحر املكان الأن�سب لأبيع فيه ،ويف الأ�سبوع
الأول �ص��ادرت بلدي��ة غزة "العرب��ة" ،بذريعة �أين �أ�ض��عها على الر�ص��يف و�أعيق حركة
النا�س ،ودفعت � 150شيق ًال ال�سرتدادها.

دافع للمالحقة

وي�ؤكد م .حامت ال�شيخ خليل ،مدير عام ديوان الرقابة يف بلدية غزة �أنهم ال مينعون �أحدًا
من البيع ،ولكنهم ي�ضعون لهم �شروطاً حمددة ،ليتم �ضبط الأمور ،وال حتدث فو�ضى.
ويق��ول يف حديث��ه لـ"احلال" :البلدية ت�ش�ترط على �أ�ص��حاب ب�س��طات ال�ش��اطئ نظافة
املكان ،الذي ي�ض��عون عرباتهم عليه مقابل تركهم للح�ص��ول على م�ص��در رزقهم ،م�شري ًا
�إىل �أن ع��ددا كبريا من �أ�ص��حاب العرب��ات ،يرتكون املكان مت�س��خا وال ينظفونه ،وهذا ما
يدفعنا �إىل مالحقتهم.
ويتاب��ع :من نق��وم بالتنغي�ص عليه وخمالفته فعلياً البائع ال��ذي يحول املكان الذي يبيع

في��ه �إىل كافترييا وي�ض��ع الكرا�س��ي ،ما يعيق احلركة على ال�ش��اطئ ،فه��ذا تقوم البلدية
بتنبيه��ه م��رة ومرت�ين ،و�إن لن يرجتع ،تتم م�ص��ادرة العرب��ة وما عليها م��ن حمتويات
وفر�ض غرامة مالية لإخراجها.

م�ضايقات وتعديات

وي�ض��يف :ما نقوم به يف بلدية غزة هو م�ص��ادرة العربة وتغرمي �ص��احبها ،حتى يرجع
عما يقوم به من م�ض��ايقات وتعديات على ال�شاطئ ،فهناك عدد كبري من املواطنني الذين
يتنزهون على ال�ش��اطئ ي�ش��تكون م��ن التجمعات عند ه��ذه العربات ،فهم يري��دون مكاناً
وا�س��عاً على �ش��اطئ البحر للجلو�س ،خ�صو�ص��اً وقت انقطاع التي��ار الكهربائي وارتفاع
درجات احلرارة.

ر�سوم يومية

وفيما يتعلق بالر�س��وم اليومية التي تنوي بلدي غزة فر�ض��ها على �أ�صحاب العربات
املتجولة على �ش��اطئ بحر غزة ،يبني ال�شيخ خليل �أن الع�شرة �شواقل �ستكون عبارة
ع��ن ب��دل �إيجار للمكان الذي ي�ص��طفون به و�أي�ض��ا بدل خدمات النظاف��ة التي تقدمها
البلدي��ة ،الفت��اً �إىل �أن موظفي البلدية ينظفون يوميا الأماكن التي ي�ص��طف بها ه�ؤالء
البائعون.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -لقاء باريس
ع�ض��و اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية حن��ان ع�ش��راوي ،قالت
لـ"احل��ال"� ،إن البيان اخلتامي ال�ص��ادر ع��ن اجتم��اع وزراء اخلارجية يف باري�س
ات�ص��ف بالعم��وم ،وافتقر خلط��وات و�أهداف حقيقي��ة وخطة عمل ملمو�س��ة ،رغم
�إعرابها عن امتنانها لقيام فرن�سا بتنظيم اللقاء ورعايته.
وعابت ع�ش��راوي على البيان� ،أنه �س��اوى بني الطرفني الفل�س��طيني والإ�سرائيلي،
وجتاهل التباين بني ال�سلطة القائمة باالحتالل و�شعب يرزح حتت االحتالل.
وطالب��ت ب�إ�س��ناد املب��ادرة الفرن�س��ية �إىل مرجعية قانونية وا�ض��حة ،وت�ض��مينها
�أهداف��ا مع ّرف��ة ،و�آليات تنفيذ ملمو�س��ة ،والعمل على ت�ش��كيل نظ��ام دويل للتحكيم
واملراقبة والتقييم يف حال مت ا�س��تئناف املفاو�ض��ات ،و�أن يتم كل ذلك وفق �س��قف
زمني ملزم لإنهاء االحتالل و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
�أمني �س�� ّر اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظمة التحرير �ص��ائب عريقات ،اعترب لق��اء باري�س
خطوة كبرية يف االجتاه ال�صحيح ،ودلي ًال على الإجماع الدويل حول رف�ض الو�ضع
القائم على الأر�ض.
وحث عريقات الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا ودول االحتاد الأوروببي على
االنطالق من هذا االجتماع بخطوات تلزم �إ�س��رائيل بن�صو�ص القانون الدويل حتى
ينتهي احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية.
و�أكد عريقات� ،أن لدى القيادة الفل�سطينية مقرتحات من �ش�أنها �إجناح اجلهد الدويل
املنتظر �أن يثمر يف باري�س مب�ؤمتر �س�لام جديد ،كت�ش��كيل فرق عمل ت�ضم اجلانبني
الفل�سطيني والإ�سرائيلي �إىل جانب �سبع دول ملتابعة املفاو�ضات حول ق�ضايا احلل

النهائي ،وتنفيذ االتفاقيات �إن متت ،نظر ًا لأن �إ�سرائيل ال تلتزم بالأطر الزمنية.
و�أ�ض��اف" :نواجه ُم�ش��كلة يف ال�سلوك التفاو�ضي مع �إ�س��رائيل ،وهذا يحتم البحث
ع��ن �آليات حمدث��ة يف �إطار دويل جديد ،قب��ل فوات الأوان وانت��زاع جهات متطرفة
ال�سيطرة على املنطقة".
�أ�س��تاذ الدرا�س��ات الإقليمي��ة يف جامعة القد�س عب��د املجيد �س��ويلم ،ر�أى �أن نتائج
لق��اء باري���س و�إن مل ترق للم�س��توى امل�أم��ول؛ �إال �أنها مل تخالف توقع��ات القيادة
الفل�س��طينية ،بل على العك�س �أعادت االعتبار للق�ض��ية الفل�س��طينية على ال�س��احة
الدولية ،و�أكدت على مرجعية قرارات ال�ش��رعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية
وح ّل الدولتني ،ك�سبيل لإنهاء ال�صراع.
وق��ال لـ"احل��ال"" :ال �أح��د يرجو �أن ت�ص��در عن اجتم��اع دويل يح�ض��ره  28طرفاً
ن�س��خة كربونية بقائمة املطالب واحلقوق الفل�س��طينية ،املهم ه��و اجلوهر املتمثل
ب�إعادة االهتمام بالق�ضية واحل ّل".
ً
ً
و�ش��دد �س��ويلم على �أن انعق��اد االجتم��اع بحد ذاته ميث��ل جناحا فل�س��طينيا ،لأن
�إ�س��رائيل منيت بهزمية بعد ف�ش��لها يف م�ساعي �إف�ش��ال املبادرة الفرن�سية بالتعاون
مع حليفتها الواليات املتحدة.
ً
وا�س��تبعد �أن يكون للدور ال�سيا�سي الذي ا�ض��طلعت به فرن�سا م�ؤخرا �أي تداعيات
على م�ش��روع قرار يدين اال�س��تيطان� ،أجلت قيادة ال�س��لطة الفل�س��طينية طرحه يف
جمل�س الأمن تفادياً لت�شكيل خطورة على املبادرة الفرن�سية.
و�أ�ض��اف�" :س��تنتظر القي��ادة حت��ى اخلري��ف �أو الربي��ع املقبل�ين �إىل �أن تت�ض��ح

معامل املبادرة الفرن�س��ية ،وحينها �س��تقرر �إن كان م�ش��روع القرار يف جمل�س الأمن
�ضرورياً".
ويعتق��د مدي��ر البح��وث يف املرك��ز الفل�س��طيني لأبح��اث ال�سيا�س��ات والدرا�س��ات
اال�س�تراتيجية "م�س��ارات" خلي��ل �ش��اهني� ،أن القيادة الفل�س��طينية �ض��يعت على
نف�س��ها فر�ص��تني ذهبيتني ،كانتا لتزيدا من حجم الت�أثري عل��ى املجتمع الدويل نحو
تبني �صيغة �أكرث قيمة من تلك التي خرج بها بيان االجتماع الت�شاوري يف العا�صمة
الفرن�سية.
وق��ال لـ"احلال"" :لو دعمت القيادة الفل�س��طينية الهبة ال�ش��عبية الأخرية وقوتها
و�أظه��رت �أنه��ا تعك���س حال��ة ال�ش��ارع الفل�س��طيني املت�أزم ب�س��بب جم��ود العملية
ال�سيا�س��ية ،ولو قامت بتطبيق قرارات املجل�س املركزي اخلا�صة بتحديد العالقات
ال�سيا�س��ية واالقت�ص��ادية مع �إ�س��رائيل ،لكان الو�ض��ع خمتلفاً ،ولأ�ص��بح املجتمع
الدويل يتعامل بجدية �أكرث مع الق�ضية الفل�سطينية وم�ستقبل احلل النهائي".
و�أ�ض��اف �أن �س��وء تقدير املوقف ب�ش���أن لقاء باري�س الأخري ،يتطلب حتركاً �سريعاً
للحد من الأ�ضرار التي ترتبت على ظهور �إ�سرائيل ب�صورة قوية وذات نفوذ قادرة
على ا�س��تمالة موازين القوى الدولية ،رغم �أنها �أعلنت مبكر ًا رف�ضها لفكرة الدعوة
�إىل م�ؤمتر �سالم جديد ،باعتباره م�ضيعة للوقت.
وبح�س��ب �ش��اهني ،ف���إن تغري امل�س��ار والعودة �إىل تبن��ي الفر�ص ال�ض��ائعة مل يعد
ممكناً ،لأن الو�س��ائل التي ميتلكها امل�س��توى ال�سيا�س��ي الفل�س��طيني ال تتغري ،فهو
ي�صر على املفاو�ضات ك�سبيل وحيد النتزاع احلق بالدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
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فتيات من ال�صم يح ّولن �ألعابهن �إىل �أفالم ر�سوم متحركة

نهيل أبو رجيلة
"و�أن��ا �ص��غرية ،كان��ت "املعجونة" م�لاذي الوحيد يف هذا
الع��امل ،وكان��ت مف�ض��لة لأنني �أ�ش��كل جم�س��ماتي املف�ض��لة
الت��ي �أغنتن��ي ع��ن الكالم وعن �س��ماع م��ا يجري م��ن حويل.
مل �أقلق الت�س��اخ يديّ �أو املكان املحيط بي ،حتى �صراخ امي
يف وجهي الذي كان هدفه �أن اترك لعبتي املف�ض��لة مل يهمني.
ام��ي كانت ت�س��تخدم مع��ي لغ��ة الإ�ش��ارة؛ �أ�ص��ابعها تلوح
يف كل االجتاه��ات ،ل��و �أن �أح��دًا من بعيد نظر �إليه��ا لقال� :إن
هناك م�ص��يبة حلت باملكان ،ف�ض ًال عن ذلك� ،شد �أ�سنانها على
�ش��فتيها لتو�ص��ل يل ر�س��الة ب�أن هذه التفاهات لن تفيدين! هذه
احل��ركات التي كنت ال �أحبها �أتذكرها وك�أنها كانت البارحة،
وه��ا ق��د م�ض��ى عليها اربع��ة وع�ش��رون عامً��ا ،لأع��ود لتلك
املعجونة ،ولكن ب�ص��ورة �أخرى ،ف�أنا فاقدة لل�سمع والنطق
منذ والدتي ،و�أ�صبحت �أ�ستخدم تلك املعجونة لأعرب بها عما
يج��ول بداخلي يف زمن �أ�ص��بحت ب��ه الكتابة �أحر ًف��ا تقر�أ وال
يح�س ببع�ض حروفها ،والكلمات امل�سموعة �أ�صبحت خر�ساء
�أمام كثري من ال�سامعني".
هك��ذا بد�أت (ن�.أ) ق�ص��تها ،فقد تعلمت يف مدر�س��ة االت�ص��ال
الت��ام التابعة لله�لال الأحم��ر الفل�س��طيني و�أنه��ت الثانوية
العام��ة ،لك��ن مل تكم��ل تعليمه��ا اجلامعي ،بل حر�ص��ت على
الت�س��جيل يف �أي دورات تنم��ي مهارته��ا ،وه��ي الآن �ض��من
فري��ق ودورة الر�س��وم املتحركة با�س��تخدام املعجونة التي
كنت �أحبها و�أنا �ص��غرية ،وهي عبارة عن تكوين �شخ�صيات
متحركة ونحتها.
و�أ�ض��افت" :تل��ك ال��دورة جعلتن��ي �أع�بر ع��ن �شخ�ص��يتي
وتخيالت��ي التي مل �أ�س��تطع �أن �أع�بر عنها بلغة ال�س��امعني،
ف�ض ًال عن �أنها ّ
منت لدي روح العمل اجلماعي �أنا و�صديقاتي
يف التوا�ص��ل م��ع امل��درب االجنبيً ،
واي�ض��ا �إعط��اء دورات
مماثل��ة من خاللنا ملدار���س اخرى ،فقد مدت لنا يد القوة لكي
نثبت للمجتمع ب�أننا جزء ال يتجز�أ منه".
وقال��ت (ن� .أ) ل��ـ "احلال" بب�ض��ع كلمات كتبته��ا على ورقة

من �إنتاج الفتيات يف �إحدى دورات تنمية مهاراتهن.

ونطقتها بلغة الإ�ش��ارة :يجب �أن ي�ش��عر املجتمع �أننا ل�س��نا
عال��ة عليه ،نحن فقط نطالب بحقوقنا ،كالعمل يف م�ؤ�س�س��ات
ومراك��ز وجمعيات ،و�أن ينظر �إلينا على �أننا ل�س��نا �ض��عفاء
و�ضعوا يف زاوية �سوداء من هذا العامل.
يقول امل�س���ؤول عن دورة الر�س��وم املتحركة واملتخ�ص�ص يف
تعليم الر�س��م واالنيمي�ش��ن من��ذ اثنني وع�ش��رين عاما غاري
رو�سبوروغي :هذه اخلطوة كانت بدايتها يف مدينة النا�صرة
لفئة كبار ال�س��ن لكنها مل تنجح ،لأ�س��باب منه��ا ان تلك الفئة
مل تلتزم مبوعد الدورة ب�س��بب ان�ش��غالها ب�أعمالهم اليومية.
فقرر املجل�س الثقايف الربيطاين املمول الرئي�س��ي لتلك الدورة
البح��ث عن �أماك��ن وفئ��ات �أخ��رى يف ال�ض��فة الغربية ،ومت
البح��ث عن مدار���س لإعطاء تلك ال��دورة ،ومن خالل البحث
مت التو�ص��ل �إىل مدر�سة االت�ص��ال التام لل�صم والبكم التابعة

للهالل الأحمر الفل�سطيني.
وي�ض��يف :الر�س��م وا�س��تخدم املعجون��ة و�س��يلة لإي�ص��ال
ر�س��الة "ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة" يل وللع��امل من خالل
حتويل املعجونة �إىل جم�س��مات وبعدها تحُ ول اىل ق�ص��ة يتم
ت�صويرها وحتويلها ملقطع فيديو ال يتجاوز خم�س دقائق.
و�أك��د �أن ه��دف ال��دورة تعزي��ز ثق��ة املتدرب��ات ب�أنف�س��هن
وبقدراته��ن ومتكينه��ن كمتدرب��ات يدربن طالبً��ا يف مدار�س
�أخرى ،لي�س فقط لذوي ال�ص��م والبكم �أو ذوي االعاقة ب�شكل
خا�ص ،بل ولل�سامعني � ً
أي�ضا ،وقد تكون هذه الدورة م�ستقب ًال
م�صدر رزق لهن.
وقال��ت من�س��قة وح��دة لغ��ة الإ�ش��ارة يف اله�لال الأحم��ر
ومرتجم��ة لغة الإ�ش��ارة �أ�س��مهان ع�ص��فور �إن ال��دورة التي
ت�ش��ارك بها اثنتا ع�ش��رة متدربة من فئة ال�ص��م فتحت جما ًال

لإط�لاق العنان لهن للتعبري عن انف�س��هن وواقعهن وخيالهن
� ً
أي�ض��ا ،ومن االمثلة على تلك الر�س��ومات التي مت العمل بها،
مو�سم قطف الزيتون ،واالحتالل الإ�سرائيلي.
و�أ�ض��افت �أن هن��اك �أفكا ًرا كث�يرة لدع��م املتدربات حتتاج
متوي ً
�لا للتطبي��ق والتنفيذ ،ف�ض�لا ع��ن ذلك ،نحت��اج لفتح
وخ�صو�صا �سوق
املجال لدمج ال�شخ�ص اال�صم يف املجتمع
ً
العمل.
وت�ؤكد الأخ�ص��ائية النف�س��ية يف جمعية اله�لال الأحمر دعاء
يون���س �أن ال�ش��خ�ص الأ�ص��م يج��ب �أن يتمتع بحي��اة كبقية
املواطن�ين ،ويعتمد ذلك بداي ًة على الأ�س��رة ،فهي التي يجب
�أن تك��ون الداف��ع الق��وي ل��ه وال متي��زه عن غ�يره ،فمن هذا
املنظور ،ف�إن ال�ش��خ�ص اال�صم لن ي�شعر �أنه �شخ�ص عالة �أو
غري مرغوب به ،وامنا جزء ال يتجز�أ من هذا املجتمع.

ارتباك الإ�سالم ال�سيا�سي ..وداع�ش وريث الإ�سالميني
عامر أبو شباب
مه��م التفري��ق بني امل�س��لم باعتب��اره غالبية �س��كان منطقة
ال�ش��رق الأو�س��ط ،الذي��ن اخت��اروا الدي��ن الثال��ث بع��د
اليهودية وامل�س��يحية ،كهوية ذاتي��ة واجتماعية جوهرها
القي��م ،وبني اال�س�لامي �أو الإ�س�لاموي ،كم�ص��طلح تخ ّلق
نتيج��ة ت�ش��وه العالقة بني الدي��ن وال�سيا�س��ة ،والتجارب
املتناق�ضة مع القيم الأ�سا�س��ية التي حملها خامت الأنبياء،
كنموذج �أخالقي ي�س��عى لإمتام مكارم االخالق باملمار�س��ة
يف كافة االجتاهات االن�سانية.
"اال�س�لامي" ج��اء نتيج��ة حمن��ة ح��ادة �أثن��اء حماولة
ولوج ال�سيا�س��ة والو�صول لل�س��لطة بنوايا ح�سنة يحملها
"املقه��ورون" ج��راء �أزم��ة احلكم اال�س�لامي خا�ص��ة يف
قرون��ه الأخ�يرة ،ث��م �أزم��ة اال�س��تعمار و�ص��راع الهوية
وحم��اوالت اال�س��تقرار بع��د اال�س��تقالل ،يف �أغل��ب الدول
امل�س��تعمرة عربي��ة وعجمي��ة ،الت��ي عل��ى �ص��لة بالثقافة
اال�س�لامية؛ �إال �أن هذه النوايا احل�س��نة لغالبية اجلمهور
والباحث�ين وبع���ض املفكري��ن الذي��ن مل تكتم��ل ر�ؤيته��م
وجتربتهم الفكرية حول �ص��ياغة م�شروع نه�ضوي قوامه
"الثقافة اال�سالمية" امل�س��تندة على "الرتاث اال�سالمي"
بغث��ه و�س��مينه ،هي حم��اوالت ا�ص��طدمت بعدم و�ض��وح
الر�ؤي��ة يف ع�ص��ر �أطلق عليه "ع�ص��ر التنوي��ر واحلداثة"
بعد طفرة الغرب االقت�صادية ،وجتربته االن�سانية الهائلة
بعد احلربني العامليتني ،و�س��عي م�ش��روع الدولة الغربية
احلديثة لتاليف �أزمة عالقة ال�سلطة مع الكني�سة ،وال�صراع
الدامي ،واال�ستفادة من وفرة الثورة ال�صناعية.
يف املقابل� ،س��يطر الفقر على امل�ستع َمرين ودولهم املرتبكة
م��ا بعد الث��ورات التحررية ،واعالن عدد م��ن التيارات �أن

اال�س�لام كمرجعي��ة ه��و املخل�ص ،دون و�ض��ع ت�ص��ورات
وا�ض��حة وترجمة فكرية لذلك ،مبقدورها مواجهة �سطوة
�س��حر التجربة الغربية الراقية ،فكانت بداية ال�صراع بني
اال�سالمي كم�شروع �سيا�سي والتيارات الوطنية والقومية
والي�س��ارية املفتونة بتجارب الغ��رب ،وتطورت املواجهة
اىل مع�س��كري الكف��ر واالميان� ،أو الأ�ص��الة واحلداثة� ،إال
�أن الأخط��ر ه��و اغف��ال اال�س�لامي ال�سيا�س��ي �أن التيارات
الأخرى تتكون من مواطنني �أ�ص�لاء يف املنطقة وم�س��لمني
لهم وجهات نظر �أخرى.
***
لك��ن تفاق��م املعرك��ة ال�سيا�س��ة و�أحيا ًن��ا الطبقي��ة ب�ين
اال�س�لاميني واملكونات الوطنية الأخرى ب�أدوات �سيا�سية
اجتماعي��ة لب�س��ت عب��اءة الدي��ن ،ث��م ا�ش��تعال املواجهة
الدامية بني اجلماعات اال�س�لامية وال�سلطات الوطنية ،ما
ادى اىل انح�سار احلا�ض��نة ال�شعبية للطرفني ،التي و ّلدت
ديكتاتوري��ة احلك��م وتط��رف اجلماعات ،وبعي��دا عنهما،
كان "اال�س�لام املعي�ش" ي�ستمر يف �صناعة امل�سلم من خالل
احلفاظ على العب��ادات الروحية ،واملظاه��ر االجتماعية،
ع�بر اح�ترام املجتم��ع للنظ��م اال�س�لامية االجتماعي��ة،
كال��زواج والط�لاق وامل�يراث ،رغم ت�ش��وه ممار�س��ة تلك
القي��م جراء حماولة منظري احلركات اال�س�لامية الهيمنة
عليه��ا وتوجيهها واحتوائها لإبقاء التوا�ص��ل مع املجتمع
والهيمنة عليه ،وا�ستقطابه يف مواجهة ال�سلطة.
وبد�أت تنك�ش��ف رويدًا رويدًا م�ساوئ الإ�سالمي الذي حر�ص
على التمظهر ال�ش��كلي بالقيم اال�سالمية العميقة� ،أمام امل�سلم
الذي تعر�ض ل�صدمة جتربة اال�سالميني يف ال�سلطة ،وتوظيف

الدي��ن يف الدعاية االنتخابية والطعن والت�ش��كيك يف التيارات
االخرى ،و�أحيانا املجتمع ،عرب انت�شار عدة روايات ا�ستلبت
طهر املرحلة الأوىل للإ�سالم ،ما �أزعج امل�سلم الذي حفظ نبيه
حمم��دا يف �أعل��ى درج��ات الطهر والق��دوة ،ودالل��ة ذلك جتد
�أن ا�س��م النبي الأو�س��ع انت�ش��ارا يف املجتمع��ات العربية ،ثم
حدوث فرز حقيقي بني امل�سلم واال�سالمي.
ال ب��د من تطوير الوع��ي بالدين كقيم يحملها امل�س��لم وعيا
و�س��لوكا يف مواجهة اال�س�لامي الذي اخت��ار العزلة داخل
فك��رة املجتم��ع اال�س�لامي ل�س��يد قط��ب ،وم��ن ث��م تكف�ير
املجتم��ع ،والتخلي عن نهج املهادنة مع��ه اىل نهج املغالبة
ال��ذي متثله داع�ش كتطور طبيع��ي وحقيقي يعرب عن فكر
اجلماع��ات اال�س�لامية املعا�ص��رة والقدمي��ة ،وخال�ص��ة
لتداخل الن�صو�ص مع التاريخ اال�سالمي.
***
عندم��ا ننظر اىل هيئة الداع�ش��ي� ،أو الزهد املعلن يف مظهر
ال�ص��ويف� ،أو ن�ستمع لأكرب قائد ا�س�لامي جزائري ،الراحل
حمفوظ نحن��اح زعيم التيار الإخواين هناك ،يقول" :لو �أن
الر�س��ول بيننا للب�س كو�س��تيم"� ،أي بدلة ع�ص��رية وربطة
عن��ق ،كم��ا جت��د حرك��ة فل�س��طينية جتع��ل ل��ون الكوفية
�أخ�ض��ر بدل الأ�سود لإ�ضفاء هويتها و�شطب االخر ،يت�ضح
�أن اال�سالمي الداع�ش��ي �أو "الو�سطي امل�ستنري" بقي �أ�سري
املا�ض��ي �أو التجرب��ة االوىل بالتقليد او االبت��ذال ،حتى يف
اللب�س واملظهر ،وت�ش��عر �أن اال�س�لاميني قفزوا عن ر�سالة
النبي ذات قي��م الرحمة ،والتجديد ،واحلفاظ على التنوع
الب�ش��ري ،وفتح م�س��احات التع��ارف على قاع��دة "الدفع
بالت��ي ه��ي �أح�س��ن" �أو "�أكرمك��م عن��د اهلل �أتقاك��م" ،لأنها

ال تخ��دم �أهدافه��م يف ال�س��يطرة واالق�ص��اء ،وب��ث الفرقة
وا�ضعاف الآخر واال�شتباك معه ،دون االجابة على �أ�سئلة
الع�صر ب�صناعة ال�سجادة وامل�سبحة على الأقل.
�إن اخلطاب ال�ش��كلي لدى اال�س�لامي املتخل��ف �أو املتنور،
ج��اء من�س��جما مع ثقافة اجله��ل والي�أ�س والقه��ر يف العامل
اال�س�لامي ،م��ا جعل مدر�س��ة الراحل ال�ش��يخ عبد احلكيم
ك�ش��ك �أقرب للنا�س "حلظيا" ،من معارف ال�ش��يخني حممد
الغ��زايل وحممد متويل ال�ش��عراوي امل�س��تنرية ،لأن ك�ش��ك
خلف��ه م�ؤ�س�س��ة جتن��ي م��ن خطاب��ه ،يف املقاب��ل مت �إهمال
الغ��زايل وال�ش��عراوي كح��االت فردي��ة دون م�ؤ�س�س��ة �أو
جماعة حا�ضنة ت�سمح لهما بالتمدد ل�صد اخلطاب املت�شدد.
لذل��ك� ،سيوا�ص��ل اال�س�لامي ال�س��يطرة عل��ى امل�س��اجد،
ويحاف��ظ على البقاء من خ�لال "تفريخ" امل�س��جد لأجيال
جديدة بهدف تعوي�ض الفاقد ،و�سيبقى اال�سالمي ي�ستخدم
"ثقافة حفظ الن�صو�ص" املنتجة جليل احلفظة دون فهم،
م�ستغال الظروف االقت�صادية ،ورهبة امل�سلم الب�سيط �أمام
ال�شيخ املعمم �أو امللتحي ،واالنت�شار يف امل�ساحات الفارغة
التي تركها غياب امل�ؤ�س�سات الثقافية والريا�ضية ،وتخلف
التعليم ونخبوية العلماء.
�إن اال�س�لامي رغم ما�ضويته ،وعقله ال�سلفي ،يعد الأف�ضل
يف ال�س��يطرة عل��ى تكنولوجي��ا االت�ص��االت ،م��ن �أجل بث
التنظري والتهديد ،فيم��ا بقيت وزارات الأوقاف ،والعلماء
يف دوائر البريوقراطية واملنا�س��باتية ،بعيدا عن الواقع يف
معركة جمتمع تكون ل�ص��الح اال�سالمي ،الذي �أ�صبح �أداة
مك�شوفة للقوى اخلارجية ،التي عززت منذ البداية وجود
اال�سالمي كبديل للوطني او القومي لإ�ضعاف الطرفني.
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بعد غيابها ثالثة عقود� ..سينما يف غزة
شيرين العكة
كان حد ًث��ا فريدًا �أن تُعر�ض جمموعة من الأفالم التي تتخذ
من ق�ض��ايا حقوق الإن�سان مادة لها ،ويكون املتفرجون من
غ��زة؛ ه��ذه البقعة اجلغرافية املغلقة من �أق�ص��ى �ش��مالها
حتى جنوبها ،التي تُنتهك فيها �أب�سط احلقوق ،بينما العامل
متفرجا.
ال يعدو كونه
ً
رغ��م ذل��ك ،كان��ت عب��ارة "لي�س �أف�ض��ل من غ��زة"؛ هي ما
هت��ف ب��ه جمموع��ة م��ن الكتّ��اب واملخرجني حني ت�ش��اور
خليل املزين مع �أ�صدقائه؛ ب�ش�أن التخطيط لإقامة الن�سخة
الثانية من مهرجان ال�سجادة احلمراء يف غزة.
مل يكن تنفيذ الفكرة بالأمر ال�سهل ،فقد جرت اال�ستعدادات
رغ��م التعقي��دات الت��ي اعرت�ض��تهم ،وكان �أبرزه��ا م��كان
املهرجان والأفالم املعرو�ض��ة فيه .يقول خليل املزين مدير
املهرجان" :تفاو�ض��نا كثريًا مع الأمن ب�ش�أن اختيار املكان،
حي��ث �أردن��ا �أن يك��ون يف الع��راء ،يف ميناء غ��زة ،لكنهم مل
يوافقوا" ،فا�ض��طر منظمو املهرج��ان الختيار مكان مغلق.
ويعل��ل املزي��ن رغبت��ه يف �إقام��ة املهرج��ان يف مين��اء غزة:
"�أردت �أن ن�صرخ بحقوقنا ،بحقنا يف ميناء وبحر �أكرث من
جمرد  12ميال" ،يف �إ�ش��ارة �إىل هدفهم حني �أُقيمت الن�س��خة
الأوىل للمهرجان يف العام املا�ضي على �أر�ض حي ال�شجاعية
املدمر بفعل العدوان الإ�س��رائيلي  ،2014وهو الت�أكيد على
حق الغزيني يف �إعادة الإعمار.
ُفر�ش��ت ال�س��جادة احلمراء على مدخل مركز ر�ش��اد ال�شوا
الثق��ايف ،و�س��ار عليها م��ا يزيد على �ألف �ش��خ�ص� ،س��اروا
� ً
أي�ض��ا مبح��اذاة بو�س�تر كب�ير حم��ل عن��وان املهرج��ان
"بدن��ا نتن ّف�س" ،وجميعهم كانوا يتنف�س��ون والبهجة على
وجوههم ،مت�ش��وقني للجلو�س �أمام �شا�شة كبرية من عتمة
ونور ،تعر�ض لهم حكاية الفنان الفل�سطيني حممد ع�ساف.
حي على البيانو �أدته �س��ارة عقل (16
بد�أ املهرجان بعزف ّ
عا ًم��ا) من معه��د �إدوارد �س��عيد ،تلته��ا الكلم��ة الرتحيبية
وت�س��جيل فيدي��و ملداخل��ة وزي��ر الثقاف��ة الدكت��ور �إيهاب
ب�سي�س��و املتواجد يف رام اهلل ،و ُي�شرف على �إطالق فعاليات

ال�سجادة احلمراء يف غزة.

معر�ض فل�س��طني ال��دويل للكت��اب ،الذي �أك��د يف كلمته عدم
ن�س��يان غ��زة م��ن امل�ش��اريع الثقافي��ة مهما بلغت �ض��راوة
احل�صار.

ظروف ال ت�شبه ال�سينما

ُعر���ض يف البداي��ة فيل��م ( ،)THE IDOLورغ��م
االخت�لاف ال��ذي لوحظ عل��ى �أحداث��ه� ،إذ يع��رف اجلميع
الظروف احلقيقية التي عا�ش��ها حمبوب العرب ع�ساف� ،إال
�أن اجلمه��ور ظ��ل حتى النهاية يتابع ،رغم رداءة ال�ص��وت
والر�ؤي��ة يف القاع��ة الت��ي بقي��ت م�ض��اءة خ�لال العر�ض،
فح�سب املزين ،رف�ض الأمن �أن تُطف�أ القاعة ب�شكل كامل.
ا�س��تمرت عرو���ض الأف�لام يف قاع��ة ّ
ال�ش��وا ليوم�ين فقط،

بينم��ا ا�س��تُكملت يف قاعة �س��عيد امل�س��حال التي ُخ�ص�ص��ت
فيها املقاعد هذه املرة بطريقة تف�ص��ل بني الإناث والذكور،
و�أطفئ��ت الإ�ض��اءة يف القاعة ،وهو ما �ص��فق ل��ه اجلمهور
فرحا وك�أنها �إ�ضافة جديدة مل حتظ بها ال�سينما من قبل.
ً
�ش��ارك يف املهرجان  30فيل ًم��ا عربيًا و�أجنبيً��ا ،تنوعت بني
الطوي��ل الروائ��ي والق�ص�ير و�أف�لام الأنيمي�ش��ن ،جميعها
حتكي عن احلقوق والقيم ،وبهذا ال�ش�أن علق املزين "�أردنا
�أن يرى �أهل غزة �أن املعاناة ال تقت�ص��ر عليهم ،وي�ش��اهدوا
الق�ص�ص الإن�سانية القادمة من خمتلف �أنحاء العامل".
"اهتمام النا�س واجنذابهم مل�شاهدة �أفالم تخ�ص االن�سان
بغ���ض النظ��ر عن عرق��ه ودين��ه وجن�س��ه ،لهو دلي��ل على
احتفاظن��ا باحل���س الفني رغ��م الويالت التي حتي��ق بنا"،

قالت و�س��ام يا�سني ،م�شرية �إىل �أن �أكرث الأفالم التي حازت
على اعجابها ،فيلم " 3000ليلة" ،و"�س��ارة" ،الذي �صنعه
فنانون من غزة وترى �أن م�ستواه ي�ضاهي الأفالم العاملية.
و�س��ام عوي�ضة مل يت�سنَّ له �سوى ح�ضور اليوم الأخري قال
"ليتني متكنت من املتابعة منذ البداية ،لكن الفيلم الأخري
"�س��ارة" كان حقيقيًا ،وهو مميز على �ص��عيد ال�سيناريو
والتمثيل واال�ض��اءة" ،و�أ�ض��اف" :فك��رة �أن يكون يف غزة
ال�سجن �سينما �شيء جميل وا�ستثنائي".
فرحا يف
الطف��ل به��اء �ص��الح ( 11عا ًم��ا) ق��ال وهو يح��دق ً
جمموعات احل�ض��ور املغادرة للمهرجان بعد انتهاء الفيلم
"ال�شا�ش��ة بعيدة وال�صوت غري م�سموع ،لكن كنت �سعيد
وما بدي �أم�شي ،بقيت حتى النهاية".

زنازين وغرف تعذيب حتت �أجنحة الكتب ..ملن وملاذا؟
كلثوم مازن جابر
�إنه��ا مفارق��ة عنيفة قطعا �أن يكون ال�س��جن جم��ازا وحقيقة،
ومفارق��ة جارح��ة حتما �أن ترى ال�س��جن جم��ازا و�أنت الذي
عاي�شته �أعواما و�أعواما� ،إن ثنائية ال�سجن وال�سجان حتاكي
ثنائية احلا�ض��ر والذاك��رة �إذا تعل��ق الأمر يوم��ا باالعتقال
الفعل��ي .كل ه��ذه املفارق��ات جن��ح معر�ض فل�س��طني الدويل
للكتاب يف جت�سيدها بزاوية ف�ضاء احلرية.
تل��ك الزاوية تربعت على م�س��احة  300م�تر مربع من �أر�ض
املعر���ض ،وق�س��مت �إىل زنازين وغرف م�ش��ابهة حد التطابق
لغ��رف وزنازين االعتقال احلقيقي .كان��ت الغرف عبارة عن
غرف للعزل ال تت�سع �إال ل�شخ�ص واحد وقد يكون واق ًفا فقط،
و�أخرى للتحقيق بكر�س��ي خ�ش��بي وطاولة ،بالإ�ضافة لغرف
الع�صافري التي تخت�ص بحياكة املقالب التي قد تنجح �أحيانا
بالإيقاع باملعتقل و�س��حب اعرتاف��ات منه ،و"براد" يعزل به
املعتقل وهو �ش��ديد الربودة ،بالإ�ضافة ل�س��احة متخ�ص�صة
بالتعذي��ب وال�ش��بح وم��زودة ب���أدوات حتاك��ي الأدوات
احلقيقية التي ت�ستخدم لتلك الأغرا�ض.
وبتل��ك الغ��رف والزنازي��ن ،جنحت م�س���ؤولة ه��ذه الزاوية
مي�س��اء اخلطي��ب بتعري��ف الزوار به��ا عرب التنقل وال�ش��رح
امل�س��تفي�ض وامل�ؤمل �أحيانا لكل حجر وزاوية يف هذا الف�ض��اء
الذي اعتربته �ض��روريا ملحاكاة الواقع االعتقايل وت�صويره
وجت�س��يده حت��ى يت�س��نى للفل�س��طيني والق��ادم حل�ض��ور
املعر�ض �أن ير�س��م �ص��ورة ذهنية بعقله للواقع الذي عاي�شه
املعتقل��ون ول�ل�آالم التي تعر�ض��وا لها وما يزال��ون ،هذا عرب
�س�بر �أعماق ه��ذه التجربة وتقدميه��ا للمواطن الفل�س��طيني
دون احلاجة ليعاي�شها ب�شكل فعلي.
�إن الق��ادم حل�ض��ور هذا املعر���ض الدويل الذي �ض��م ما يربو

على الن�ص��ف مليون كتاب ،قد ال يدرك �أن �أ�سفل هذا املعر�ض
توج��د زنازي��ن حتاكي الواق��ع ،و�أن��ه ميكن للفل�س��طيني �أن
يرى جتربة االعتقال ويت�ص��ور عذاباتها ،دون �أن ي�ض��طر �إىل
مواجهة االعتقال الفعلي وخو�ض التجربة الفعلية.
ويف لقاء ل�ص��حيفة "احلال" مع الأ�سرية املحررة �إميان نافع
زوجة الأ�س�ير نائل الربغوثي ،التي ق�ض��ت ما يقارب الت�سع
�س��نني يف املعتقل� ،أك��دت �أنها عندما ر�أت ه��ذا املكان رجعت
ت�س��ع �س��نوات �إىل اخللف بذاكرتها ،حيث �شعرت للحظة �أنها
غري ق��ادرة على اخلروج من بني تل��ك الزنانني ،وغري قادرة
عل��ى اخل��روج للمعر�ض حت��ى ،وك�أنه��ا اعتقلت م��ن جديد،
وفر�ض��ت عليها الإقامة يف هذه الزاوية وعدم اخلروج للعامل
الفعلي من جديد.
ً
ال�ش��عور مل يكن �سهال لأ�سرية �أم�ض��ت �سنوات من االعتقال،
فبمج��رد الدخ��ول يف هذا الف�ض��اء تب��د�أ ال�ص��ور بالتزاحم يف
املخيلة :هنا كانت �أمي وقت التحقيق ،يف هذه الغرفة �أ�صيبت
�أمي املري�ض��ة بحالة �إغماء وكنت �أ�ص��رخ فلم ي�ستجب �أحد،
مل ي�سعفها �أحد ،يف غرف �أخرى �أرى وجه زوجي الأ�سري نائل
الربغوثي ،يف كل مكان �أ�س��مع �أ�ص��وات الأ�سرى و�صراخهم،
بالت�أكيد مل يكن ال�ش��عور �سهال ..بهذه الكلمات و�صفت �إميان
�ش��عورها وتدفق ال�ص��ور الهائل يف ذاتها حلظة دخولها لهذا
الف�ضاء الذي جنح ب�أ�سرها جمازا هذه املرة.

دموع عائ�شة

ويف �س��ياق حديثنا عن هذا الف�ض��اء ،ا�س��تذكرت �إميان موقفا
ظ��ل حمف��ورا يف ذاكرته��ا ،حلظة دخ��ول الأ�س�يرة املحررة
عائ�ش��ة ع��ودة الت��ي مل تتمال��ك نف�س��ها بع��د ر�ؤيته��ا له��ذا

الف�ض��اء ،فل��م تتمكن م��ن كبح جم��اح ال�ص��ور الذهنية التي
ب��د�أت بالتزاحم يف خميلته��ا ،مرتجمة ذاته��ا بدموع انهمرت
بال مقدمات ،عائ�ش��ة تلك الأ�سرية التي كانت ترى نف�سها بكل
زاوية من هذا املكان ،ت�سمع �صوتها و�صراخها مع كل خطوة
مت�ش��يها ،تنه��ال ال�ص��ور كاملطارق م��ع كل خط��وة �إىل داخل
زنزانتها وعرفة التحقيق.
تن���س امي��ان م�ش��هد غرف��ة الع�ص��افري ،تلك الغرف��ة التي
مل َ
كانت يف عامل احلقيقة مقابلة لزنزانتها ،م�س��تذكرة حماوالت
االحت�لال الكثرية ر�س��م و�ص��ياغة �أف�لام قد ترغم الأ�س��رى
على االعرتاف ،عرب �ش��بكة ممن ي�س��مون الع�ص��افري والذين
يلعبون دور املنا�ضلني النتزاع االعرتافات من املعتقلني.
كانت �إميان تعتقد �أنها تعاي�شت مع الن�سيان وانت�صرت على
تل��ك الذكري��ات ،لكنها �أدركت �أن الن�س��يان ال ميك��ن �أن يكون
فل�سطينيا ،فالفل�سطيني حتت االحتالل ال ي�ستطيع �أن ين�سى،
فما زال هناك الكثري من الن�س��اء والأطفال والرجال �أ�سرى يف
زوايا حقيقية م�ش��ابهة لهذا الف�ض��اء املجازي ،بالإ�ضافة �إىل
ك��ون معظم �أفراد عائلتها وعائلة زوجها من املعتقلني ابتداء
من الأم والأخ ولي�س انتها ًء بالزوج.
و�إمي��ان نافع هي زوجة الأ�س�ير نائ��ل الربغوثي الذي يعترب
عميد املعتقلني الفل�س��طينيني مم�ضيًا ما يربو على  35عاما يف
�سجون االحتالل الإ�سرائيلي.

قمي�ص �أحمد يا�سني

يف "زاوية ف�ض��اء احلرية" ،مت تخ�ص��ي�ص زوايا غري الغرف
والزنازي��ن ،حيث �ش��مل ه��ذا الف�ض��اء على بع���ض منتجات
واملقتني��ات للأ�س��رى مث��ل قمي���ص ال�ش��يخ �أحم��د يا�س�ين

قمي�ص ال�شهيد �أحمد يا�سني �ضمن معرو�ضات الزاوية.

و�أغرا���ض الأ�س�ير نائ��ل الربغوث��ي ،وغريها م��ن املقتنيات
واملذكرات للأ�سرى الفل�سطينيني.
هذا الف�ض��اء جاء جزءًا من معر�ض فل�س��طني ال��دويل للكتاب
ال��ذي نظ��م يف �أي��ار املن�ص��رم بح�ض��ور ممثل�ين ووف��ود من
الدول العربية ال�ش��قيقة ،حتت �ش��عار "فل�سطني تقر�أ" الذي
ا�س��تمر �أ�س��بوعني بتنظي��م م��ن وزارة الثقافة الفل�س��طينية
عق��دت خاللهما العدي��د من الن��دوات واملحا�ض��رات الأدبية
بالإ�ضافة �إىل لقاءات كثرية مع �أدباء وكتاب على ال�صعيدين
الفل�س��طيني والعربي ،وزوايا خا�صة باملعار�ض الت�صويرية
والأطفال.
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زوار يف املتحف �أمام لوحات تربع بها ر�ساموها.

البداية مبعر�ض "لي�س ك�أي ربيع"

إيناس ياسين*

ق�صة متحف جامعة بريزيت

يف �ش��هر �آذار املا�ض��ي ،افتتح متحف جامعة بريزيت معر�ض "لي�س ك�أي ربيع" ،الذي
�سي�ستمر حتى نهاية حزيران اجلاري.
ويف معر���ض "لي���س ك�أي ربيع" ،يقدم املتحف جتربة فري��دة حول مفهوم املجموعات،
ومعن��ى املتحف يف ال�س��ياق الفل�س��طيني .وت�س��لط ه��ذه التجربة ال�ض��وء على العمق
التاريخ��ي للمجموع��ة الفني��ة يف اجلامعة ،ومدى ا�س��تقاللها عن امل�ش��روع ال�سيا�س��ي
امل�ؤ�س�س��اتي الذي منا ب�ش��كل مت�س��ارع يف العقدي��ن الأخريين .ونلح��ظ يف جتربة هذا
املعر�ض تراكمات عدة لعمل ثقايف �س��اهم فيه العديد من الأفراد ،الذين �س��عوا لإيجاد
جترب��ة ثقافي��ة فري��دة وحية يف جامع��ة بريزي��ت ،تنمو با�س��تمرار ،مرتبط�� ًة بتاريخ
وا�س��تمرار اجلامعة بعيد ًا عن كبوات الواقع ال�سيا�س��ي يف �إن�ش��اء دولة مب�ؤ�س�س��اتها
املختلف��ة .بقي املتحف ينمو ب�ش��كل ع�ض��وي وم�س��تمر ،مط��ور ًا جترب ًة ثقافي�� ًة مهم ًة،
ن�ش��طت قبل ت�أ�سي�س املتحف ب�سنوات ،ولعبت فيها الفنانة فريا متاري دور ًا تاريخياً،
�شكل حجر �أ�سا�س يف حتقيق الرتاكم الذي تطلبه ت�أ�سي�س املتحف عام .2005
بد�أت متاري ،قيمة معر�ض "لي�س ك�أي ربيع" ،م�ش��وارها يف جامعة بريزيت بعد �إنهاء
درا�س��تها يف تاريخ الفن والعمارة الإ�س�لامية من جامعة �أوك�س��فورد عام  ،1984وبد�أ
م�ش��وارها يف اجلامعة بتدري�س م�س��اقات تاري��خ الفن واملهارات الب�ص��رية التي كانت
�س��بباً يف تن�ش��يط الإنتاج الفني بني العدي��د من طلبة دائرة العم��ارة �آنذاك .من خالل
الأ�س��لوب التجريب��ي الذي اتبعته م��ع الطلبة ،لتطوي��ر الأفكار والكت�ش��اف �إمكانيات
امل��واد ،الأمر الذي �س��اهم يف تلبية حاجة الطلبة لتعل��م بع�ض املهارات التي ال يوفرها
نظام التعليم الأ�سا�س��ي .وكانت حم�ص��لة هذه التجربة �أن �أنتج طلبة العمارة العديد
م��ن املعار���ض الفنية املتميزة خ�لال فرتة تدري�س��ها يف اجلامعة التي امت��دت لأربعة
وع�ش��رين عاماً ،بحيث اكت�س��بت هذه املعار�ض �أهمية خا�ص��ة يف غياب برنامج للفنون
يف اجلامعة.
خلق��ت ه��ذه احلالة جوًّا م��ن االهتم��ام بالفنون يف اجلامعة ،و�أ�ص��بحت ف�يرا متاري
عنواناً للن�شاطات الفنية يف اجلامعة .ويف عام  ،1994مت تعيينها لتكون م�س�ؤولة جلنة
تعمل على ا�س��تالم الأعمال الأوىل من املجموعة الفنية ،وهي �أعمال الفنان ال�سوي�سري
ريني��ه فورير ،التي تربع به��ا للجامعة �إمياناً منه بالدور الثق��ايف الريادي الذي تلعبه
اجلامعة .وتالها العديد من التربعات التي قدمها فنانون وفنانات مثل مروان ق�ص��اب
با�ش��ي ،وكمال بالطة ،و�س��امية حلبي ،و�إتيل عدنان ،وموري�س با�س��تريناك ،وغريهم
الكثريون.

كان��ت هذه اللحظة بداية ملرحلة جديدة �ش��هدت فيها اجلامعة بداي��ة تكون املجموعة
الفني��ة اخلا�ص��ة ببريزي��ت .يف نف���س الف�ترة ،تربع��ت عائل��ة الدكتور توفي��ق كنعان
للح ُجب ،التي �أ�ضافت بعد ًا تاريخياً مهماً حول التاريخ االجتماعي
مبجموعته الفريدة ُ
يف فل�سطني ،و�أغنت املجموعات مبكون جديد ملوارد الرتاث الثقايف املادي يف اجلامعة.
ه��ذه التربعات التي قدمها الفنانون والأفراد للجامعة كهدايا خلقت جتربة لها �أهميتها
التاريخية ،كانت مو�ضوع معر�ض "لي�س ك�أي ربيع".
وم��ن خالل معر�ض "لي���س ك�أي ربيع" ،دعا متحف جامعة بريزيت الفنانة فريا متاري
للعودة لقراءة جتربة البدايات اعتماد ًا على عام  ،1994كنقطة انطالق لرحلة متحف
جامع��ة بريزيت كتجربة جمتمعية يف �ص��ميمها ،وهي ال�س��مة التي ظل��ت مالزم ًة لعمل
املتحف ،الذي ي�سعى لتقدمي معنى املتحف يف ال�سياق الفل�سطيني ،وما يرتتب عليه من
تطوير ملفاهيم حملية عن الإنتاج الفني ،واملجموعات الفنية ،والإمكانيات التي يحملها
الرتاث الثقايف املادي لإنتاج معرفة وا�ست�شراف امل�ستقبل ،كونه ينمو يف قلب اجلامعة
ذات التجربة الثقافية التاريخية التي تقرتب من مئة عام.
�أخرج��ت متاري معر�ض "لي�س ك�أي ربيع" معتمدة على ارث جتربتها التاريخية التي
ق��ادت فيه��ا مبادرات مهمة لإبراز �أهمية املعار�ض الفني��ة يف جتربة احلياة اجلامعية،
الت��ي كان �أكرثها حيوية افتتاح "جالريي القمرية" ،التي كانت قاعة العر�ض الأوىل يف
اجلامع��ة ما بني عامي  ،2004 -1999حيث مت ا�س��تخدام �أربع��ة �أروقة يف �أحد مباين
اجلامعة ك�ص��الة عر�ض ،وقدم فيها عدد من املعار�ض لفنانني �أمثال �س��ليمان من�صور،
وتي�سري بركات ،ونبيل عناين .وكانت هذه املعار�ض حالة حيوية مهمة ،خا�صة يف وقت
مل تتوفر فيه قاعات عر�ض متاحة للطلبة ب�شكل خا�ص ،وللجمهور ب�شكل عام.
خ�لال التح�ض�ير والتجهي��ز للمعر���ض ،ع��ادت مت��اري ملراجع��ة جتربته��ا ف�ترة
الت�س��عينيات ،الت��ي جتمعت فيها �أعمال وتربعات من العدي��د من الفنانني وهم :رينيه
فورير ،وكمال بالطة ،ومروان ق�ص��اب با�شي ،و�إتيل عدنان ،وليلى ال�شوا ،وفالدميري
متاري ،ومنى با�س��يلي �س��حناواي ،ور�شيد قري�شي ،ونا�صر �س��ومي ،و�سامية حلبي،
و�س��ري خوري ،و�إ�سماعيل �شموط ،و�س��مرية بدران ،ومنى حاطوم ،ومنى �سعودي،
وموري�س با�س��تريناك ،وميزوكو ياكاوا ،ويورك �شميتزر ،وجاي كوب ،ولوي�س نخلة،
ومنها ب�ش��كل �شخ�ص��ي .وقدمت الأعمال مع بع�ض الوثائق واملقابالت مع الفنانني� ،إال
�أن اجلان��ب الأك�بر يف املعر�ض تطور بعد �أن وجهت متاري ر�س��التها اىل عدد جديد من
الفنانني الفل�س��طينيني ت�ش��ركهم يف فكرة املعر�ض ،مع دعوة للم�ش��اركة بعمل لين�ض��م

للمجموع��ة ،ويف ت�أكي��د جديد على ال��دور املجتمعي املتبادل الذي يلعب��ه الفنانون مع
املتح��ف لتق��دمي الفنون بجميع �أ�ش��كالها جلمهور الطلبة ،فعل اجلمي��ع وقدم  25فنانا
وفنانة �أعمالهم ملجموعة املتحف مع الرتحيب بالفكرة ،وهم:
�سليمان من�صور ،و�سهى �شومان ،ونبيل عناين ،وتي�سري بركات ،و�إميلي جا�سر ،وروىل
حلواين ،وح�س��ني ر�ضوان ،وتي�سري البطنيجي ،و�س��مري �سالمة ،وهاين زعرب ،وخالد
ح��وراين ،وج��واد املاحلي ،وجمان��ة مناع ،ورائدة �س��عادة ،و�ش��ريف واك��د ،و�أحمد
كنعان ،وخليل رباح ،و�إينا�س يا�سني ،وجون حلقة ،وتي�سري �شرف ،وعامر ال�شوملي،
وعمر يو�س��ف بن دينا ،ويزن اخلليلي ،وب�ش�ير خمول .كما تربع الباحث الفل�س��طيني
وجام��ع املقتنيات جورج الأعمى بعملني فريدين من جمموعته اخلا�ص��ة لين�ض��ما �إىل
جمموعة املتحف ،وهما ر�سم زيتي للأديب الفنان جربا ابراهيم جربا ،ور�سم تخطيطي
للفنانة الرائدة �صويف حلبي.
اعتم��د التنظي��م الفني للمعر���ض على تقدمي الأعم��ال الأوىل التي تربع ب��ه الفنانون يف
فرتة الت�س��عينيات م��ع املجموعة اجلديدة التي قدمها الفنان��ون لهذا املعر�ض .كما مت
تق��دمي جمموعة الفنان��ة لوي�س نخلة "الزه��ور الربية يف فل�س��طني" يف معر�ض خا�ص
قدم يف مركز خليل ال�س��كاكيني �ضمن الن�ش��اطات املرافقة للمعر�ض ،من خالل تدخالت
طالب العمارة يف جامعة بريزيت ب�إ�شراف فني من الدكتور يزيد عناين والدكتورة �سمر
الناظر يف م�شروع بعنوان "امليثولوجيا الرقمية".
كم��ا كان ملجموع��ة �أعم��ال الفيدي��و من�ص��ة للعر�ض �ض��من برنامج "الع��ودة ملهرجان
الفيديو" ،وذلك بتنظيم فني من قبل الفنانة �إميلي جا�س��ر التي جمعت من فنانني حول
الع��امل ن�س��خا من �أعمال فيديو قيمة ،وقدمتها جلامع��ة بريزيت عام  2002يف مهرجان
خا�ص نظمته �آنذاك لفن الفيديو.
ا�س��تطاع املعر�ض يف ن�شاطاته املختلفة فتح جماالت للنقا�ش حول املجموعات ودورها
يف التعليم وانتاج املعرفة ،كما وفر للعديد من الفاعلني الثقافيني فر�صة مهمة لاللتقاء
ونقا�ش معنى العمل املتحفي يف فل�سطني ،حيث كان �أبرز هذه الن�شاطات حلقة النقا�ش
الت��ي حمل��ت عنوان "ظاه��رة اقتناء االعم��ال الفنية يف فل�س��طني" ،و�ش��ارك فيها فريا
متاري ،وجورج الأعمى ،وجاك بر�س��كيان ،وخلي��ل رباح ،والرا اخلالدي ،ومبحاورة
من مديرة املتحف �إينا�س يا�سني.
❊ مديرة متحف جامعة بريزيت
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