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قانونان
�ص��حافيو بالدي لي�س��وا ك�أي �ص��حافيني يف الدنيا� .أعتقد �أن لدينا ما مييزنا؛ لي�س فقط لأننا واجهنا ونواجه و�س��نواجه االحتالل ،و�سنتعامل جيدًا
مع كل من يحمل �ألوانا لي�ص��بغنا بها� ،أيًّا كانت :الأخ�ض��ر �أو الأ�ص��فر �أو الأحمر �أو حتى الأ�س��ود؛ بل لأننا نحن من نقول لأنف�س��نا كيف نقف �أمام
الرقيب كائ ًنا من يكون :حمر ًرا �أو م�ؤذ ًنا �أو وزي ًرا �أو ع�سكريًّا ،ولأننا نحن من من�سك زمام �أمورنا ،ونحارب من �أجل ذلك ما ا�ستطعنا �إليه �سبيال.
ولننجو من كل مزالق الإعالم ،وحتى نرتقي؛ فقد اجتهدنا وت�ش��اركنا ،نقابة وحكومة وجامعات وم�ؤ�س�س��ات و�أفرادًا ،يف ال�ض��فة والقطاع ،لر�س��م
قوان�ين حياتنا يف الإعالم :قانون نقابة ال�ص��حافيني وقانون املجل�س الأعلى للإعالم ،وو�ض��عناهما على طاولة احلكوم��ة التي قال رئي�س وزرائها:
"نحن نريد قانو ًنا مهنيًّا متواز ًنا ي�ضمن م�شاركة اجلميع ،دون �إجحاف ب�أي قطاع �أو م�س�ؤوليات".
ونحن نقول� :سنوا�صل احلفر وال�ضغط حتى ن�صل لإعالم �أف�ضل ..لإعالم وطني وحر ومهني وع�صري.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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"�صلحة" اخلواجات والأغاوات ..وغزة خارج احل�سابات
رامي حجاج
�إ�س��رائيل وتركي��ا �س��من على ع�س��ل من جدي��د .الطرفان
تو�ص�لا �إىل اتف��اق "م�ص��احلة" وتطبي��ع عالق��ات ووقعا
اتفاقاً حول ذلك.
ورغم حماولة االنقالب الفا�شلة على نظام احلكم يف تركيا
م�ؤخ�� ًرا ،والإرب��اك الذي ح�ص��ل يف �أنق��رة� ،إال �أن ذلك لن
ي�ؤثر على "ال�ص��لحة" بني الطرفني ،والت�شوي�ش الداخلي
يف تركي��ا لن تكون ل��ه تداعيات على العالق��ات اخلارجية
لرتكيا ،ولن تتجاوز �شواطئ املتو�سط.
و�أك��دت �أنق��رة مرار ًا كلم��ا ُفتحت نافذة عل��ى اجتماعات
ثنائي��ة تعقد م��ع تل �أبي��ب� ،أنها لن تتنازل عن �ش��روطها
الثالث��ة لإع��ادة املي��اه �إىل جماريه��ا� :أو ًال االعت��ذار ع��ن
هجوم جي�ش االحتالل الإ�س��رائيلي على �أ�س��طول احلرية
يف البح��ر املتو�س��ط ع��ام  ،2010وتعوي���ض عائ�لات
ال�ض��حايا الع�شرة الذين �سقطوا يف ذلك االعتداء� ،إ�ضافة
�إىل فك احل�ص��ار الذي تفر�ضه �إ�سرائيل منذ ت�سع �سنوات
على ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع غزة.
االعتذار �ص��در يف �آذار عام  ،2013قدمه رئي�س احلكومة
الإ�س��رائيلية بنيام�ين نتنياه��و ،للرئي���س الرتك��ي رجب
طيب �أردوغ��ان ،يف مكاملة هاتفية ،والتعوي�ض��ات �أعلنت
�إ�س��رائيل م�س��بقاً �أنه��ا ال تعار���ض دفعها لذوي �ض��حايا
"�أ�س��طول احلري��ة" ،عل��ى �أن تو�ض��ع �أم��وال يف �إط��ار
�صندوق "خريي" يقام لهذا الغر�ض.
وم��ن روم��ا� ،أعلن نتنياه��و �أن االتف��اق مع تركي��ا يحمل
امتي��ازات ا�س�تراتيجية لأمن واقت�ص��اد الدولة العربية،
و�سيعود بالنفع على اال�س��تقرار الإقليمي ككل ،باعتباره
وق��ع م��ع دولة عظيم��ة يف املنطقةُ ،ي�ض��ر قط��ع العالقات
معه��ا بامل�ص��الح احليوي��ة ،ويح��ول دون التع��اون يف
جماالت و�أمور كثرية.
املهم بالن�س��بة ل��ه هو �أن اتفاق تطبيع العالقات �س��يحمي
جن��ود وق��ادة جي�ش االحت�لال الإ�س��رائيلي م��ن دعاوى
ق�ض��ائية جنائي��ة ومدني��ة ت�ص��در بحقه��م م��ن تركيا ،يف
الوق��ت احلايل وامل�س��تقبل ،كم��ا �سي�ض��من االتفاق مترير
قان��ون يف الربمل��ان الرتك��ي يلغ��ي الإج��راءات القانونية
بح��ق اجلن��ود وال�ض��باط املتورط�ين يف الهج��وم عل��ى
�أ�سطول احلرية� ،إىل جانب بند يلزم تركيا مبنع �أي ن�شاط
ع�سكري حلركة حما�س �ضد �إ�سرائيل ينفذ من خاللها ،مبا
يف ذلك جمع الأموال لهذه الأغرا�ض.
�أم��ا الأه��م ،ف���إن االتف��اق لن يلب��ي �ش��رط تركي��ا الثالث
بف��ك احل�ص��ار عن قط��اع غزة ،حي��ث �س��يبقى "الطوق"
الع�س��كري مفرو�ض��اً وحمكم��اً عل��ى حال��ه ،انطالق��اً م��ن
كونه��ا "م�ص��لحة �أمني��ة" علي��ا بالن�س��بة لإ�س��رائيل ال
تقب��ل امل�س��اومة ،و�إال �س��يكون املقابل "تعزي��ز القدرات
الع�سكرية حلركة حما�س".
كم��ا �أن االتفاق ي�س��مح بالتعامل مع قط��اع غزة باعتباره
"حال��ة �إن�س��انية" �إال �إذا تقاط��ع م��ع امل�ص��الح الأمنية
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� 186ألف ملف تنفيذ تخنق الق�ضاء
ومتنع و�صول احلقوق لأ�صحابها

لإ�س��رائيل ،التي لها "م�صلحة كبرية" يف حت�سني خدمات
املي��اه والكهرب��اء يف قطاع غزة عرب الرنوي��ج �أو تركيا �أو
دول عربية يف �إ�شارة �إىل قطر ،كما قال نتنياهو.
و�س��ام عفيف��ة ،رئي���س حترير �ص��حيفة الر�س��الة التابعة
حلرك��ة حما���س ،اعت�بر �أنه مت التو�ص��ل بالفعل ل�ص��يغة
م��ن �ش���أنها �إن تخفف احل�ص��ار عن قطاع غ��زة ،ورغم �أن
ال�ص��يغة كانت دون الطموح� ،إال �أن غالبية الفل�س��طينيني
يف قط��اع غزة يعتقدون �أنه يتوجب �ش��كر الأتراك �ش��عبا
وقيادة على التعاطف وبذل املتاح لفك احل�صار.
حرك��ة حما���س �أ�ص��درت بياناً بع��د الإعالن الر�س��مي عن
االتف��اق ب�ين �أنق��رة وت��ل �أبي��ب� ،أثن��ت فيه عل��ى موقف
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان واجلهود الرتكية يف
تخفيف احل�صار املفرو�ض على غزة.
وع�برت احلركة ع��ن �أملها يف "موا�ص��لة ال��دور الرتكي يف
�إنهاء ح�صار غزة ب�شكل كامل ودعم الق�ضية الفل�سطينية".
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واعترب الكاتب حيدر عيد� ،أن حقيقة ما وافقت تركيا على
القيام به هو "امل�ش��اركة يف حت�س�ين �ش��روط اال�ض��طهاد
ال�ص��هيوين ل�س��كان قط��اع غ��زة" وال�ش��عب الفل�س��طيني
ب�شكل عام ،و�أن تكون �صاحبة االمتياز يف نقل امل�ساعدات
الإن�س��انية التي يحتاجها �أهايل غزة عرب ميناء "�أ�س��دود"
الإ�سرائيلي.
و�أ�ض��اف" :هكذا �سيبقى قطاع غزة حتت ح�صار �ست ّدعي
تركي��ا وداعموه��ا �أن��ه قد مت تخفيفه ب�ش��كل كب�ير� ،إن مل
ي ّدعوا رفعه بالكامل".
حممد خريي �أوغلو� ،أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة
�أنق��رة� ،أ�ش��ار ل��ـ "احل��ال" �إىل �أن ال�ش��روط الت��ي تعنتت
�إزاءها تركيا مل تتحقق وخا�صة رفع احل�صار الإ�سرائيلي
ع��ن قطاع غ��زة ،م�ؤكد ًا �أن م��ا يقال حول تفاهمات ب�ش���أن
جتميل �شكل احل�صار ما هو �إال ذر للرماد يف العيون ،حتى
ت�ضمن تل �أبيب �أال تقام دعاوى �ضد اجلنود الإ�سرائيليني

عبد الكرمي حاليقة ..دكتوراة يف
العقد ال�ساد�س
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قتلة �ضحايا �أ�سطول احلرية.
وقال" :احلكومة الرتكية تريد �أن جتعل غزة �سجناً حديثاً
معم��ر ًا وجميال ،ولكنها ن�س��يت �أنه �س��يبقى �س��جناً ،هذه
االتفاقية ت�ضفي ال�شرعية على احل�صار الإ�سرائيلي".
ومبوج��ب االتف��اق املوقع بني �أنق��رة وتل �أبي��ب لتطبيع
العالقات؛ �ست�شرف تركيا على بناء حمطة جديدة للطاقة
يف القطاع ،و�أخرى لتحلية مياه البحر ،وم�ست�شفى حديث
ومدار�س ،بالإ�ض��افة �إىل البدء بت�س��يري قوافل امل�ساعدات
�إىل غ��زة م��ن خ�لال �إ�س��رائيل بع��د �أ�س��بوع م��ن التوقيع
الر�سمي على هذه التفاهمات.
نتنياهو قال �إن "حت�س�ين و�ض��ع املياه والكهرباء يف غزّة
م�ص��لحة �إ�س��رائيل ّية .جفاف غزّة �سي�ضر باملياه اجلوف ّية
الإ�سرائيل ّية و�سيلوثها ،وحينما يعاين القطاع من نق�ص يف
�صحي وتنت�شر �أوبئة على
الكهرباء ،تن�ش�أ م�شاكل �صرف ّ
طول احلدود ال ميكن وقفها".
◄التتمة 13

يف غزة ..تطبيق يقر�أ الن�صو�ص
بثالث لغات ويرتجمها لـ 23لغة
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عمر نزال� ..صحفي ونقابي ال يغيبه �سجن وال زنزانة

ريم زبن*
يف كل جمال وتخ�ص�ص ترى ذلك ال�شخ�ص ال�شغوف املقدام،
فتت�ساءل يف نف�سك� :أ ّنى له كل ذلك؟ �أو كيف ا�ستطاع احلفاظ
عل��ى �ش��علة احلما�س��ة يف قلب��ه عل��ى عك���س �آخري��ن ذاب��ت
طموحاتهم وفرتت همتهم ال�شخ�صية واملهنية.
هذا ال�ش��خ�ص كما ي�س��تذكره كثريون هو ال�ص��حفي اال�س�ير عمر
نزال ،ع�ض��و االمانة العامة لنقابة ال�ص��حفيني ،وملن ال يذكر فقد
اعتقل على ما ي�س��مى "معرب الكرامة" خالل توجهه للم�ش��اركة يف
م�ؤمتر حرية ال�صحفيني بفيينا ،واحلديث عن انتهاكات االحتالل
بحق حرية الفل�سطينيني للحركة وخا�صة ال�صحفيني منهم.
�ص��حيفة احلال جمعت يف ه��ذا العدد مقابالت مع �أ�ص��دقاء،
وزم�لاء مهن��ة ،كان��وا قد عرف��وا عم��ر ،للحديث عن��ه اكرث،
والتعرف �إليه عن قرب .فكانت احلوارات التالية:

رانيا احلمد اهلل� :أخ لكل الزميالت

تعرفت على عمر من خالل عملي بالتلفزيون ،و�ش��يئا ف�ش��يئا
حتول��ت العالقة �إىل �ص��داقة قوية خا�ص��ة حني تر�ش��ح كالنا
النتخاب��ات نقابة ال�ص��حفيني ..دائم��ا كان يحثني على خلق
حال��ة للن�س��اء يف نقاب��ة ال�ص��حفيني ،لتتبن��ى الن�س��اء العمل
النقابي وتقوم باالنخراط فيه.
عمر كان يل خري �صديق ،وخري موجه ،فكان يدلني دائما على
كل م��ا يتعلق بالعمل النقابي ،وقد �س��اعدين ذلك كثريا لأفعل
ن�ش��اطي يف النقابة ،يف البدايات كانت توجيهاته مهمة للغاية
نتيجة النعدام النموذج الن�س��وي "القدوات ال�س��ابقة" التي
يحتذى بها على �صعيد العمل يف نقابة ال�صحفيني".
عمر كان �أخا كبريا متنورا ،ومتفتحا ،يحمل عبء هذا املجتمع،
وكل الأم��ور التي نع��اين منها يف هذا املجتمع كفتيات ،ون�س��اء.
كان عمر �أخا مدركا مل�ساحة املر�أة ،ووجودها ،وحاجاتها.
�أث��ق ب���أن اعتقال عمر مث��ل حيات��ه املهنية ،وعمل��ه النقابي،
�س��يكون جتربة ودر�س��ا لنا جميعا ،وقد ننتظر من عمر كتابا
ع��ن جتربته �أو جمموعة ق�ص�ص��ية عن يوميات��ه يف املعتقل،
و�أم��ور �أخ��رى كث�يرة جميل��ة م��ن عم��ر �ص��احب الطاقات،
والقدرة على اخراج كل ما هو جميل من اي �شيء يقوم به.

نائلة خليل :املبادر االول

ح�ين كان يت��م اعتق��ال �أي �ص��حفي �أو ينتهك حقه ب�أي �ش��كل
كان ،ف���إن املب��ادر الدائ��م لرفع الظل��م عن��ه كان عمر .وحني
يتعر���ض �أي زمي��ل �ص��حفي مل���أزق من ن��وع ما كان ي�س��ارع
عمر لكتابة بيان �ص��حفي بالأمر لن�ش��ره �أو كان يعقد م�ؤمترا
�صحفيا حلل الأمر.

عمر على ر�أ�س �إحدى الوقفات �ضد اعتقال ال�صحفيني.

مل تك��ن عالقتي بعمر �أك�ثر من عالقة مهني��ة ،بحكم اختالف
الدوائ��ر االجتماعي��ة امل�ش�تركة ولرمبا ب�س��بب ف��رق العمر
وانتمائ��ه جليل مغاي��ر عني� ،إال �أن عمر كان ال�ش��خ�ص الذي
�أجل�أ اليه �أوال للتن�س��يق لأي احتجاج �أو اعت�صام �أو ت�ضامن
ب�شكل معني حني يتعلق الأمر ب�صحفي �أو زميل مهنة.
عمر كان املبادر املتميز للم�ساعدة وحل كل ما يتعلق باعتقال
ال�ص��حفيني �أو انتهاك حقوقهم �أو تعر�ض��هم مل���آزق خمتلفة،
ومل ينظر يوما اىل انتماء �أي من ال�صحفيني الذين عمل دفاعا
عنهم و�سعيا منه لرفع الظلم عنهم".

�شخ�ص��ي ،فحني حتدث معي م�شكلة �أو م�أزق من نوع ما ف�إن
�أول من �أكلمه هو عمر .واليوم نحن نفتقد ملثابر متميز كعمر،
عمر �ص��احب ا َ
جل َلد ،وال�ص�بر ،والنقابي العامل لل�ص��حفيني
بعيدا عن �أي انتماءات.
ختاما ،غياب عمر وا�ض��ح متاما ،فب�ص��مته الفريدة مفقودة،
لك��ن ذل��ك ال يعن��ي توق��ف البقي��ة ع��ن العمل م��ن املنظمني،
ح�سه
وامل�شاركني ،وال يقلل من قيمة الآخرين �أو عملهم ،لكن ّ
اخلا�ص �ضائع من بعد اعتقاله ،وخ�صو�صا �سرعة ا�ستجابته
فقد كانت مميزة عند اتخاذ املواقف.

جهاد بركات :نقابي منقطع النظري

�صالح م�شارقة :رفيق اعادة الت�أ�سي�س

عرف��ت عم��ر بداية عرب عمل��ه ون�ش��اطه النقابي بخ�ص��و�ص
ال�ص��حفيني ،وحرياته��م ،واالعتق��االت ،واالنته��اكات الت��ي
يتعر�ض��ون له��ا ،وعرفت��ه �أك�ثر م��ن اهتمام��ه بالدف��اع ع��ن
ال�ص��حيح .وحني ان�ض��م لطاقم العاملني يف تلفزيون فل�سطني
الي��وم كرئي���س حترير لف��رع فل�س��طني باتت عالقتن��ا �أقوى،
وكان��ت ممت��ازة �أكرث بعيدا ع��ن العمل� ،أم��ا يف العمل فكانت
اختالفاتنا عادية ك�صديقني بوجهات نظر خمتلفة �إىل حد ما.
كان اك�ثر ما يالحظ يف عمر ن�ش��اطه النقاب��ي منقطع النظري،
فلم يتخلف يوما عن �أي ن�شاط تعلق بال�صحفيني وحرياتهم،
ان مل يك��ن ه��و املن�س��ق للن�ش��اط بالأ�س��ا�س .وعلى �ص��عيد

ت�ش��اركت مع عم��ر نزال و�آخري��ن يف الع��ام  2010يف مرحلة
اطلقنا عليها اعادة ت�أ�سي�س نقابة ال�صحفيني ،قاتلنا �سيا�سيا
�ض��د الهيمن��ة الف�ص��ائلية علين��ا ،علما انن��ا ابن��اء انتماءات
�سيا�س��ية ،وقاتلن��ا مهني��ا لإبراز االعالم الفل�س��طيني ب�ش��كل
مهن��ي وع�ص��ري رغم انهي��ارات كث�يرة ،و�أعدنا بن��اء نقابة
ال�صحفيني من ال�صفر؛ من �سجل ع�ضوية جديد اىل مقر جديد
اىل موقع �إلكرتوين جديد ونظام داخلي .ويف كل هذه العمليات
التي ت�ش��ارك يف اجنازها من ف��ازوا يف انتخابات  ،2010كان
عمر �شريكا حقيقيا وفاعال يف كل التفا�صيل.
كان��ت مرحل��ة �أخذ كل واح��د فينا االمور ب�ش��كل �شخ�ص��ي،

لينج��ح يف مهمت��ه ،رغ��م هجوم وانتق��ادات كث�يرة علينا من
اجل�س��م ال�ص��حفي ،اال اننا �س��لمنا النقابة للجيل التايل مبقر
جدي��د ونظ��ام جدي��د و�س��جل ع�ض��وية نظي��ف .ويف كل هذا
كان عم��ر االول يف ال�س��رب نحو التحدي��ث والتطوير والبناء
وحتمل النقد وظلم ذوي القربي والزمالء.
عالقتي بعمر عجيبة غريبة ،قائمة على اخلالف ال�شديد حول
الق�ض��ايا ،دائما كل واحد فينا ي�أتي للق�ض��ية مو�ضع النقا�ش
من زاوي��ة مغايرة ،بحثا عن التجدي��د والتنوع واالختالف،
ولكنن��ا كن��ا اك�ثر اخل�ص��وم ال�سيا�س��يني والنقابي�ين ثقة يف
مواقف وتوجهات بع�ض��نا البع�ض ،وكان النا�س ي�ستغربون
عالقتنا ويح�سدوننا عليها.
�س��جن عمر لي�س مفاجئا وكنت يف كل حلظة اتوقعه ،الن عمر
م�ؤهل لهذا ال�س�يرة وامل�سرية النقابية والكفاحية ،ولن يندم
يوما على خ�س��ائره الدامية .ان��ا اعرفه ،فكل ما تعتقدون انه
مك�سب �شخ�صي الي ان�سان كان بالن�سبة لعمر يوميات عادية
وجمرد ممار�س��ات يف الطريق اىل عامل مليء باحلرية والنماء
الوطني واالن�ساين واملهني.
ان��ا مت�أكد انني �س���أراه يف اقرب مظاهرة يرف��ع الفتة مكتوب
عليها" :ال العتقال ال�صحفيني".
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

النائب عطون :نواب القد�س مالحقون حتى بعد �إبعادهم
وليد زايد*
ب��د�أت حكاي��ة الن��واب املقد�س��يني املبعدي��ن ع��ام  2006بعد �أن
�ش��اركوا يف االنتخابات الت�شريعية الفل�س��طينية� ،إذ تعدهم دولة
االحت�لال �أنه��م ال يدين��ون بال��والء لها ،ف�س��حبت منه��م الهويات
واعتقلتهم حتى عام .2010
ومل يقف االحتالل مب�ض��ايقاته عند هذا احلد ،ففور الإفراج عنهم
�ص��در قرار ب�إبعادهم عن مدينة القد�س �إىل ال�ضفة الغربية ما دفع
الن��واب الثالث��ة �أحمد عط��ون وحمم��د �أبو طري وحمم��د طوطح
ووزير القد�س ال�س��ابق خالد �أبوعرفة خلو�ض �أطول اعت�ص��ام يف
تاريخ الق�ض��ية الفل�سطينية يف مقر ال�صليب الأحمر ملدة جتاوزت
الع��ام ،قب��ل �أن تقتح��م ق��وات االحت�لال مق��ر ال�ص��ليب الأحم��ر
وتعتقلهم وتبعدهم بعد االفراج �إىل مدينة رام اهلل.
وعديدة هي �أ�شكار املعاناة التي يعانيها النواب يف منفاهم ،ولعل
�أولها منعهم من الو�ص��ول ملدينتهم ومنع توا�صلهم مع عائالتهم.
واملالحق��ة بع��د الإبعاد مل تتوق��ف ،فالنائب �أحم��د عطون اعتقل
�إداريا بعد الإبعاد ملدة � 22ش��هرا ،والنائب حممد �أبو طري اعتقل
مل��ا يزيد على ثالثة �أعوام ،وهو معتق��ل حتى الآن ،كما �أن النائب
حممد طوطح والوزير ال�سابق خالد �أبوعرفة اعتقال لعامني.

وب�س��بب م�ص��ادرة االحتالل للهوي��ات وكافة الأوراق الر�س��مية،
يعي���ش الن��واب �ش��به �إقام��ة جربي��ة يف مدين��ة رام اهلل� ،إذ �إنه��م
يتجنبون اخل��روج منها بعدم املرور على حواجز االحتالل لأنهم
ال ميتلكون �أوراقا ثبوتية ،خا�ص��ة بعد رف�ض النواب ا�ستالم �أي
وثيقة تنتق�ص من حقهم يف العودة ملدينة القد�س.

مواجهة قرار االحتالل

يقول النائب املبعد �أحمد عطون �إنهم عملوا على مواجهة قرارات
االحت�لال تلك عرب طرق عدة ،فالعمل على �إي�ص��ال ق�ض��يتهم عرب
و�س��ائل الإع�لام وع��دم �إخ��راج عائالتهم م��ن داخ��ل القد�س رغم
حال��ة ال�ش��تات التي ب��ات يعي�ش��ها النواب لعدم متك�ين االحتالل
من حتقيق هدفه ب�إبعاد العائالت املقد�س��ية عن مدينتهم� ،إ�ضافة
للجوئهم للق�ضاء الإ�سرائيلي بعد عدم متكنهم من التوجه ملحكمة
دولي��ة لعدم ا�س��تنفاد الإجراءات الق�ض��ائية مبحاك��م االحتالل،
وما زالت حمكمة االحتالل متاطل بالق�ض��ية منذ � 10سنوات دون
�إ�صدار قرار فيها.
ويو�ض��ح النائ��ب عطون �أن��ه على ال�ص��عيد الربملاين ال��دويل كان

هناك العديد من البيانات ال�ص��ادرة والفعاليات امل�ساندة من قبل
جتمع الربملانيني الإ�س�لاميني ،وت�ش��كيل جلنة الدفاع عن القد�س
التي تعنى ب�إي�ص��ال ق�ض��ية القد�س والنواب املبعدين للربملانات
العربية والدولية.
ورغ��م كل هذا احل��راك� ،إال �أن املجتمع الدويل م��ا زال عاجزا عن
مواجه��ة دول��ة االحت�لال ،ب��ل �إن هن��اك ق�ص��ورا على امل�س��توى
الر�س��مي الفل�س��طيني والعربي يف متابعة الق�ضية ،ما �أدى لتغول
االحتالل على املقد�س��يني� ،إذ �إن النواب ذوي احل�صانة مل يدافع
عنهم احد فمن �سيدافع عن املواطنني العاديني يف مدينة القد�س.
يع�بر النائب �أحم��د عطون عن قناعته حول مو�ض��وع االنق�س��ام
ب�أن جميع من هم على ال�س��احة الفل�سطينية م�س�ؤولون ،و�أن الكل
الفل�س��طيني يتحم��ل م�س���ؤولية �إنهاء الإنق�س��ام فاملو�ض��وع لي�س
حم�ص��ور ًا بحركت��ي فتح وحما�س فقط .والف�ص��ائل الفل�س��طينية
الأخرى ،يجب �أال يكون دورها دور املتفرج واملراقب ،بل ال�ضغط
باجتاه �إنهاء هذه احلالة.
وعودة املجل�س الت�شريعي للقيام بدوره و�إجراء انتخابات املجل�س
الوطني والرئا�سة واملجل�س الت�شريعي مرتبطة ب�شكل وثيق ب�إنهاء

النائب املقد�سي املبعد �إىل رام اهلل �أحمد عطون.

االنق�سام� ،إذ �إنها كانت جزءا من كل اتفاق مت توقيعه.
واعت�بر النائ��ب �أحم��د عطون �أن املدخ��ل الأ�سا�س��ي للخروج من
ه��ذا الواقع ال�ص��عب ه��و الإجماع الوطن��ي عل��ى برنامج موحد
يجتم��ع عليه الكل الفل�س��طيني ووجود حالة �ش��راكة لكبح جماح
املمار�س��ات االحتاللي��ة من تو�س��ع لال�س��تيطان بال�ض��فة املحتلة
وتهوي��د للقد�س وح�ص��ار لقط��اع غزة ،ولعل "انتفا�ض��ة القد�س"
هي حلقة من احللقات التي يخو�ض��ها ال�ش��عب الفل�سطيني رف�ضا
لالحتالل و�سعيا لنيل حريته.
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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منار عاروري*
ا�ستطاع جممع فل�سطني الطبي خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية
حتقيق جناح بن�سبة  %97يف زراعة الكلى وتخلي�ص مري�ض
الف�ش��ل الكل��وي الذي يعتم��د على ماكن��ة "ديل��زة"  3مرات
�أ�س��بوعيا ومل��دة � 4س��اعات ،و�إعطائ��ه �أمال وحي��اة طبيعية
وقدرة على العطاء.
وق��ال رئي�س ق�س��م زراعة الكلى يف جممع فل�س��طني الطبي د.
عبد اهلل اخلطيب ان اول خطوة يف عمليات زراعة الكلى كانت
يف �ش��هر  10ع��ام  ،2010ولغاي��ة الآن مت �إجراء  225عملية،
وخ�لال ه��ذه الفرتة مل يتم حتوي��ل حالة للخ��ارج لعمل مثل
ه��ذه العمليات على ان يكون متوفرا متربع قريب درجة اوىل
�ضمن القوانني امل�شروعة املعمول بها دوليا.
و�أ�ش��ار اخلطي��ب اىل ان الطواق��م العامل��ة يف ق�س��م الكل��ى
كله��ا فل�س��طينية كان��ت تعمل خ��ارج وداخ��ل الوطن ،ومتت
اال�ستعانة باجلراحني الفل�سطينيني يف اال�صل الذين يعملون
يف الأردن وله��م خ�برة طويل��ة يف زراع��ة الكل��ى ،وم��ا تبقى
م��ن ال��كادر يعتم��د بالدرج��ة االوىل عل��ى اخت�ص��ا�ص الكلى
والتمري�ض والتخدير.
و�أو�ضح اخلطيب ان ق�سم الكلى الآن يعتمد على طاقم حملي
ب�ش��كل كامل على �أن تكون هناك رقابة من اطباء متخ�ص�صني
م��ن خارج الوطن ،متمنيا عودة كل الكفاءات الفل�س��طينية يف
هذا التخ�ص�ص.
وا�ض��اف اخلطيب ان التح�ض�ير اجليد كان من اهم اال�سباب
الت��ي ادت اىل جناح عملي��ات زراعة الكلى يف الوطن ،وانه مت
توف�ير ما يعط��ى يف املراكز املتقدمة عاملي��ا داخل املجمع عن
طريق حت�ضري املكان ب�أف�ضل املعدات وحت�ضري طاقم العمل
على ان ي�ضم الكفاءات وذوي اخلربات.
واعت�بر مدي��ر جمم��ع فل�س��طني الطب��ي د� .أحم��د البيت��اوي
ان النج��اح يكم��ن يف العم��ل �ض��من روح امل�ؤ�س�س��ة والفريق

د� .أحمد البيتاوي

د .عبد اهلل اخلطيب

الواح��د ،واحلر�ص عل��ى ايجاد كافة االخ�ص��ائيني من ذوي
الكف��اءة العالية من خارج الوطن وتدري��ب الطواقم املحلية
بطريقة علمية �صحيحة.
وعن هذا النجاح قال وزير ال�ص��حة د .جواد عواد �إن زراعة
الكلى يف جممع فل�س��طني الطبي تعت�بر خدمة طبية متطورة
تقدمه��ا وزارة ال�ص��حة ،حي��ث ت�س��عى ال��وزارة �إىل توطني
جمي��ع اخلدم��ات ال�ص��حية ،ع�بر توف�ير جمي��ع اخلدم��ات
ال�ص��حية يف م�ست�شفياتنا بال�ض��فة وقطاع غزة .و�أ�ضاف �أنه
�أ�ص��در ق��رارا العام املا�ض��ي يق�ض��ي ب�إعفاء مر�ض��ى زراعة
الكلى امل�ش��مولني يف نظام الت�أمني ال�صحي من الر�سوم املالية
للفحو�صات الطبية املخربية.
و�أ�ش��اد وزير ال�ص��حة بالطواقم الطبية الت��ي جتري عمليات
زراعة الكلى مبجمع فل�س��طني الطبي ،م�ؤكدا �س��عي الوزارة
الدائم لالرتقاء باخلدمات الطبية وال�صحية يف فل�سطني.
وق��ال الناط��ق با�س��م وزارة ال�ص��حة الفل�س��طينية �أ�س��امة
النجار ان ت�أثري �إجراء عمليات زراعة الكلى داخل االرا�ض��ي
الفل�س��طينية عل��ى موازن��ة ال��وزارة كان �إيجابي��ا ج��دا ،من
حي��ث خف�ض عدد التحوي�لات يف جمال زراع��ة الكلى� ،إال ان
ه��ذا االجراء الطبي مل يك��ن متوفرا على االط�لاق يف وزارة

د .جواد عواد

ال�ص��حة الفل�س��طينية من��ذ ما يقارب الـ� 5س��نوات املا�ض��ية
اي ع��ام  2010حي��ث بد�أت وزارة ال�ص��حة به��ذه العمليات
يف جممع فل�س��طني الطبي وو�ص��لت ن�س��بة النجاح ما يقارب
.97%
و�أ�ضاف النجار ان كل عملية زراعة كلى كانت تكلف ميزانية
ال��وزارة خارج ادارة ال�ص��حة الفل�س��طينية م��ا يقارب 150
�ألف �ش��يقل ،وبالتايل وفرت هذه اخلطوة على وزارة ال�صحة
م��ن خالل اج��راء العمليات داخ��ل جممع فل�س��طني الطبي يف
مدينة رام اهلل.
واك��د النج��ار م��دى �إيجابي��ة ت�أث�ير جن��اح ال��كادر الطب��ي
الفل�س��طينية حيث مت تدريب وت�أهيل الطاقم لإجراء عمليات
زراع��ة الكلى وفت��ح اف��اق جديدة للقي��ام ب�إج��راءات طبية
اخرى داخل جممع فل�سطني الطبي.
ويف ذات ال�س��ياق و�ض��ح النج��ار ب��دء التح�ض�يرات لإجراء
عملي��ات زراعة الكبد من خالل تدريب الطواقم الطبية للقيام
بها يف وقت قريب داخل امل�ست�ش��فيات احلكومية ،وهذا يعترب
نقلة نوعية ايجابية ل�صالح وزارة ال�صحة واعطاء ثقة اكرب
للكادر الطبي داخل الوزارة للقيام مبثل هذه العمليات داخل
الوطن.

�أ�سامة النجار

و�أ�ض��اف النج��ار ان ت�أثري هذه النجاحات عل��ى ثقة املري�ض
الفل�س��طيني تعط��ي م�ص��داقية كبرية ب�س��بب وج��ود تطور
وعمليات ملمو�س��ة على االر�ض ي�ش��عر بها املواطن من خالل
االجراءات الطبية الناجحة ،ون�س��بة  %97هي ن�س��بة نادرة
ان ت�صل لها بع�ض الدول يف عمليات زراعة االع�ضاء وخا�صة
يف زراعة الكلى.
و�أك��د النج��ار وجود كادر طب��ي فل�س��طيني م�ؤهل لهذه
العملي��ات يعطي ثق��ة للمواط��ن الفل�س��طيني ب�أنه لدينا
م�ؤ�س�سات �صحية تتطور ب�شكل منتظم لتلبية احتياجات
املواطن الفل�س��طيني وان جترى كل االجراءات الطبية
داخل وزارة ال�ص��حة الفل�سطينية وبالتايل ي�صبح قبول
اج��راء العمل الطبي داخل امل�ست�ش��فيات احلكومية فيه
قناع��ة اكرب من اجبار املواطنني بعدم قبول التحويالت
لغ�ير امل�ست�ش��فيات احلكومي��ة واجراءه��ا داخ��ل
امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ،بل ت�ص��بح هناك قناع��ة ذاتية
عن��د املري�ض ب�إج��راء ه��ذه العمليات داخل م�ؤ�س�س��ات
الوزارة.
❊ طالبة يف دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

"العط�ش" �سالح �إ�سرائيلي لقلب حياة الفل�سطينيني ر�أ�سا على عقب
عالء الريماوي*
كث�يرة ه��ي خم��اوف املواطنني يف هذا ال�ص��يف م��ن ازمات مي��اه حادة تع�ص��ف بهم
وبحياتهم ،خا�ص��ة بعد ما قامت �شركة "ميكروت" الإ�سرائيلية بقطع املياه عن بع�ض
البلديات واملجال�س يف ال�ضفة لأ�سباب الديون وغريها.
ومل يع��د املواطنون قادري��ن على تلبية احتياجاتهم اال�سيا�س��ية من املي��اه .ومبا �أن
اجلانب الإ�س��رائيلي يحكم �سيطرته على م�ص��ادر املياه ،فاملواطن الفل�سطيني يعي�ش
يف دائرة اخلوف من تهديدات ال�س��لطات الإ�س��رائيلية بقطع امل��ورد املائي بني الفينة
والأخرى وما يحدثه ذلك من �ضرر على الب�شر والزرع والأر�ض على حد �سواء.
"احل��ال" حت��اور يف هذا التقرير مت�ض��ررين وجهات م�س���ؤولة للوقوف على حجم
االزم��ة التي تقف خل��ف ابواب كل عائلة فل�س��طينية وتهددها يف ظل حرارة ال�ص��يف
وتنامي احتياج اال�سرة لكميات ا�ضافية من املاء.

قطع يف رم�ضان

عب�ير ع��واد مدي��رة دائ��رة االع�لام يف �س��لطة املي��اه �أك��دت �أن �ش��ركة "ميك��روت"
اال�س��رائيلية قام��ت بقطع املياه خالل �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك ،حتديدا خ�لال موجة
احلر والطلب املتزايد على املاء عن مناطق �شا�س��عة �ش��مال ال�ض��فة التي ت�ض��م �أكرث
م��ن  150الف فل�س��طيني .و�ش��مل انقطاع املي��اه العديد م��ن القرى يف منطق��ة نابل�س
وقلقيلية و�س��لفيت( :ح��وارة ،ودير احلطب ،و�س��امل ،وعزموط ،وجي��ت ،وبزاريا،
وكفر قدوم ،والفندق ،وجين�ص��افوط ،وقراوة بني ح�س��ان ،وبديا) ،بالإ�ضافة اىل ان
�شركة "ميكروت" خف�ضت �إمدادات املياه �إىل ادنى حد"؟ ،على حد تو�ضيحات ح�صلنا
عليها من عواد.
و�أ�ض��افت عواد" :يف ظل عدم تواجد موارد مائية لتغطي احتياج ال�شعب الفل�سطيني
لل�ش��رب والبق��اء على قيد احلياة باال�ض��افة اىل ع��دم القدرة على الو�ص��ول للموارد
املائية الهداف الزراعة او غري ذلك .نتج عن هذا الفعل الذي اتخذه الطرف اال�سرائيلي
انح�سار املوارد املائية بن�سبة  .%70-%50االمر الذي ي�شري اىل مدى تع�سف قرارات
�سلطات االحتالل التي ت�سيطر على  %85من موارد املياه الفل�سطينية".

خزان فارغ يف بديا

ويف نف�س ال�سياق ،اكد رئي�س بلدية بديا �سليمان طه ان "�أزمة املياه بد�أت يف اخلام�س
من �أيار املا�ض��ي وال�س��بب وراء القطع كما يقولون لنا �أن الكميات ال تكفي" .واكد طه

عدم قيام �أي �ش��خ�ص او م�س���ؤول او حتى م�ؤ�س�س��ة بالتوا�ص��ل معهم للحد من �أزمة
املياه التي تتعر�ض لها البلدة".
وا�ض��اف ط��ه" :نحن بحاجة ما�س��ة للمي��اه ومن هنا ج��اءت فكرة اخل��زان ،وكان
الهدف يق�ض��ي بتعبئته يف ف�صل ال�شتاء وا�س��تغالله يف ف�صل ال�صيف الذي تتقل�ص
فيه ن�س��بة املياه ملا يقارب  %60وهذا له من دور كبري يف احلد من �أزمة املياه التي
نتعر�ض لها".
ويف �س��ياق الإج��راءات التي تتخذها البلديات حلل االزم��ة ،قال طه" :نحن نعمل منذ
�ش��هر اذار عل��ى جتهيز خزان �ض��خم للم�س��اعدة يف تفادي م�ش��كلة قطع املياه و�ش��ح
كمياتها يف ف�ص��ل ال�ص��يف ال �س��يما ان البلدة تتواجد فيها برك��ة رومانية قدمية قمنا
برتميمها وجتهيزها على ح�س��ابنا ال�شخ�ص��ي ،وتقدمنا بطلب ل�س��لطة املياه لتزويدنا
مب�ض��خات وذلك لأن اخلزان ي�س��ع ما يق��ارب  1500كوب من امل��اء واملورد املائي ال
ي�ص��لنا اال بن�س��ب قليلة بل �أقل من ال�س��نني التي م�ض��ت والتي عانت البلدة من �ش��ح
املياه فيها ،لكن �س��لطة املياه رف�ضت تزويدنا بامل�ض��خات وال�سبب عدم توافر م�صدر
للمياه يف البلدة".

تخفي�ض الكمية يف حوارة

و�أ�ش��ار نائ��ب رئي���س بلدية ح��وارة كمال ع��ودة اىل �أن "�أزمة املياه كان��ت بدايتها يف
�ش��هر �أيار ،والن�س��بة التي مت تزويدنا بها كانت قليلة على خالف ما كنا نح�ص��ل عليه
يف ال�س��ابق فرتاوح��ت الكمية من  16بار /ان�ش يف ال�س��ابق اىل  6ب��ار /ان�ش يف الوقت
احلايل ،وكان التوزيع على �أ�سا�س كل حارة لها ن�صيب ب�أ�سبوع واحد من ال�شهر".
و�أو�ض��ح ع��ودة قائ�لا" :نحن منل��ك م�ص��درا مائيا وهو عب��ارة عن بئر يق��ع يف بلدة
بيتا على دوار ال�ش��هداء ،وكان ال�س��بب وراء قطع �ش��ركة ميكوروت املياه عن البلدة
م�س��توطنا وظف حديثا يف ال�شركة وقام بقطع املياه عن عدة قرى ،وكلنا نح�صل فقط
على ما يقارب  6ان�ش".
وا�ض��اف عودة" :نح��ن نواجه امل�ش��كلة على الوج��ه التايل :نق��وم بتعبئة النقطة
املوجودة يف ال�ش��ارع الرئي�سي للبلدة ،من خالل �ص��هاريج مياه نقوم بدفع تكلفتها
واملواط��ن يدف��ع تكلفة املي��اه يف خطوة للحد م��ن تفاقم االزمة وحماولة الي�ص��ال
املي��اه للمناطق املرتفعة يف البلدة ..وهذا حال الكثري من القرى التي تتعر�ض لهذه
االزمة".

�سلطة املياه تو�ضح

و�ش��ددت عواد على �أن "اتخاذ ا�س��رائيل ملثل هذه القرارات التع�سفية �أظهر مدى عدم
احرتام ا�س��رائيل للقانون الإن�س��اين الدويل والأهم من ذلك ،وال �سيما �أن هذه القرارات
ت�برز وت�ؤكد على حجم ال�س��يطرة الإ�س��رائيلية على حياة الفل�س��طينيني ،نافية بذلك
حق الفل�سطينيني الأ�سا�سي يف املياه واخلدمات االخرى كال�صرف ال�صحي".
وختم��ت ع��واد بالق��ول� :إن ع�ش��رات �آالف املدني�ين الفل�س��طينيني ي�ش��عرون ب�أنه��م
يعي�ش��ون كل يوم حتت تهديد ال�س��لطات اال�س��رائيلية التي قد حترمهم نقطة املاء يف
�أي حلظ��ة وحت��ول حياته��م اىل جحيم يف ظل انقط��اع املياه اليام طويل��ة عن مناطق
�سكانية كبرية وكثرية.
❊ طالب يف دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

4

الأربعاء 2016/7/20م املوافق � 15شوال 1437هـ.

«الحال»  -العدد  - 129السنة العاشرة

مفتوحا لن�شر وقراءة ر�سائل و�أبحاث الطلبة والأ�ساتذة
�سيكون موق ًعا
ً

م��ن��ت�����ص��ف �آب ..م���وع���د ج��ام��ع��ة ب�ي�رزي���ت لإط��ل��اق "ف�ضا"
أريج دحادحة*
و�أف��اد قريط��م �أن��ه منذ ع��دة �س��نوات تقدمت جمموع��ة من الأف��كار ملجل�س
اجلامع��ة للتح��ول ل�سيا�س��ة الن�ش��ر املفت��وح والإتاح��ة احلرة فيم��ا يتعلق
بالنتاج العلمي للجامعة وكان لدى مكتبة اجلامعة فكرة م�شابهة وبد�أت بها.
ويف هذا ال�سياق اكد مرار �أن الفكرة متت �إثارتها من قبل �إدارة املكتبة
الرئي�س��ية يف اجلامعة ومت االت�ص��ال برئي�س اجلامعة ونائب الرئي�س
لل�ش���ؤون الأكادميي��ة وهو امل�س���ؤول من ناحية �أكادميي��ة عن املكتبة
ومت قب��ول ه��ذه الفكرة و�إعطاء ال�ض��وء الأخ�ض��ر لل�س�ير فيها ولهذه
الغاية مت ت�شكيل جلنة حت�ض�يرية وهذه اللجنة در�ست االحتياجات
و�ص��اغت بع���ض االتفاقات اخلا�ص��ة مع �أ�ص��حاب املن�ش��ورات التي
�س��يتم ن�ش��رها ومت ت�ش��كيل جلان فنية بد�أت هذه اللجان بالعمل على
تنزيل نظام احلو�سبة اخلا�ص بهذا امل�ستودع وبعد ذلك �سيتم جتميع
كاف��ة البيان��ات اجلاه��زة املوج��ودة يف مراك��ز اجلامع��ة ومعاهدها
وحتميل كل ر�سائل املاج�ستري التي مت �إنتاجها من قبل طلبة اجلامعة
ور�س��ائل الدكت��وراه املوج��ودة يف اجلامع��ة بالإ�ض��افة لعمل م�س��ح
�ضوئي لبع�ض الكتب النادرة والتي ي�صل عددها �إىل مئة كتاب.

ب��د�أت جامع��ة بريزي��ت م�ؤخ��را العم��ل عل��ى ت�أ�س��ي�س م�س��تودع
معلومات��ي رقم��ي جدي��د للجامعة حتت ا�س��م "ف�ض��ا" هدفه حفظ
املواد املن�ش��ورة من قبل كوادر اجلامعة وو�ض��عها �ضمن الإتاحة
احل��رة لتكون متاحة لكل �ش��خ�ص ميكنه اال�س��تفادة منها ،و�س��يتم
اطالق هذا امل�س��تودع ب�ش��كل ر�سمي يف منت�صف �ش��هر �آب و�ستحكم
عمل��ه جمموع��ة م��ن التعليم��ات وال�سيا�س��ات اخلا�ص��ة بالإي��داع
واملحتوى وحقوق الت�أليف والن�ش��ر التي �س��يظهر بع�ضها للموافقة
عليه قبل البدء ب�إدخال البيانات ،حيث �سيكون هذا امل�ستودع بديال
عن قاعدة البيانات واملن�شورات املتوفرة حاليا على موقع رتاج.
وق��ال نائ��ب رئي���س اجلامع��ة لل�ش���ؤون الأكادميية هرني جقم��ان �أن
"ف�ضا" م�ستودع معلومات للجامعة �سيتم فيه و�ضع من�شورات علمية
من �أ�س��اتذة وطالب اجلامعة لت�ص��بح متاحة وي�س��تطيع �أي �ش��خ�ص
الو�صول �إليها ،وهذا ي�ساهم يف معرفة الن�شاط البحثي للجامعة.
و�أك��د القائم ب�أعمال رئي�س ق�س��م خدمات امل�س��تفيدين حممود مرار
عل��ى ان��ه مت اقتناء خ��ادم "�س�يرفر" وا�س��تخدام برنام��ج Free
 sourceا�س��مه "دي �س��بي�س" خا���ص بهذا املج��ال للعمل على
ان�ش��اء امل�س��تودع م�ض��يفا ان العن��وان االلك�تروين للم�س��تودع هو
.fada.birzeit.edu
من جانبه� ،أ�شار م�س�ؤول �إدارة املعرفة واخلدمة يف اجلامعة حنا قريطم
�إىل �أن ا�س��م "ف�ض��ا" جاء من معنيني؛ فف�ض��ا من الف�ض��اء لأنه �س��يكون
الف�ض��اء ال��ذي توجد فيه املعرفة ب�ش��كل مت��اح ومفتوح وي�س��تطيع �أي
�ش��خ�ص الدخول �إليه واملعنى الآخر هو ال�ض��وء وكان جزء من اختيار
اال�سم ان يكون �سهال وايجابيا ويحتوي على ت�شجيع للم�ستخدمني.

�إ�ضافة ف�ضا لبريزيت

�أ�ش��ار جقمان �إىل �أن �أهم �إ�ضافة ميكن �أن ت�ضيفها ف�ضا للجامعة هي
�أن يع��رف العامل ما هو الإنتاج العلمي جلامعة بريزيت �إذ ال يوجد
مكان حاليا يح�صر انتاجات اجلامعة الفكرية والعلمية كاملة.
و�أك��د قريط��م �أن �أهم �إ�ض��افة ه��ي �إظه��ار النتاج العلم��ي واملعريف
اخلا���ص باجلامع��ة ب�ش��كل موج��ود فالأبح��اث املوج��ودة حالي��ا
موجودة ب�ش��كل متناثر ولي�س ب�ش��كل رقمي منظم ولكن ف�ضا تعطي
جم��اال ليك��ون يف م��كان واح��د موجود في��ه خمتلف النت��اج املعريف
املوج��ود يف اجلامع��ة ب�ش��كل مت��اح وهذا ه��و اجلديد حي��ث كانت
هناك معلومات م�س��موح الدخول �إليها و�أخرى ممنوع وبوجود هذا
امل�ستودع �أ�صبح كل �شيء مفتوحا.
فيما �أ�ض��اف مرار �أن �إ�ضافة ف�ض��ا للجامعة هي �أنها �ستحافظ على
الإنت��اج الفكري املوجود من ناحية ومن ناحية �أخرى �س��تكون نوع
م��ن الت�ش��جيع على البح��ث والن�ش��ر لك��وادر اجلامعة لأنه �س��يتم

"ف�ضا" الفكرة والبداية

و�أو�ض��ح م��رار ان الفكرة عمرها �أكرث من � 3س��نوات تقريبا وكانت
الفكرة يف انه كل دائرة �أو مركز ي�ضع من�شوراته يف مكان ما وميكن
�أن يك��ون الط�لاب �أو امل�س��تفيدون من ه��ذه املن�ش��ورات ال يعلمون
م��كان وج��ود ه��ذه املعلوم��ات ف�برزت فك��رة �أن يتم جتمي��ع كافه
املن�شورات يف مكان واحد وهذا هو ف�ضا.

حنا قريطم

هرني جقمان

اعتم��اد عدد البح��وث املوجودة فيه��ا يف عمليات الت��درج الوظيفي
بالن�سبة للمدر�سني من قبل �إدارة اجلامعة.
و�أو�ض��ح قريط��م ان الدعم لإن�ش��اء ف�ض��ا كان على عدة م�س��تويات
فهن��اك الدع��م م��ن �إدارة اجلام��ع نف�س��ها وه��ي التي وافق��ت على
التح��ول ل�سيا�س��ة الإتاح��ة احل��رة للمعلوم��ات و�أعط��ت ال�ض��وء
الأخ�ض��ر ملختل��ف اجلهات املوج��ودة يف اجلامعة للعم��ل على هذا
امل�شروع ،والدعم املايل كان من امل�صادر املتاحة داخل اجلامعة من
خالل ا�ستغالل امل�صادر املوجودة يف املكتبة واحلا�سوب واحلقوق
(ل�سيا�س��ات الن�شر) وكان هناك جلنة من كليات خمتلفة للعمل على
املو�ض��وع� ،أما الدعم الفني فمركز احلا�سوب �أعطى كل ما يحتاجه
امل�شروع من خوادم وتقنية وت�شغيل وغريها.
واكد جقمان ان التكاليف النتاج هذا امل�ستودع لي�ست عالية وان من
يقوم بو�ض��ع املعلومات على املوقع ه��و من داخل اجلامعة ويجب
ان يلتزم ب�شروط املوقع.

النزاهة االكادميية ،ففي �أي حلظة تبني ان بحث معني غري ا�ص��لي
يتم �س��حبه ب�ش��كل مبا�شر ،وف�ض��ا جاء بعد فرتة من ت�شغيل خدمة
اخ��رى يف اجلامع��ة وه��ي برنام��ج  Turnitinال��ذي ي�س��اعد يف
الك�شف عن عمليات الغ�ش وال�سرقة يف االبحاث.

النزاهة الأكادميية

واف��اد م��رار انه ميك��ن الت�أكد من �س�لامة البح��ث من الن�س��خ من خالل
برنامج ا�سمه  Turnitinويف حال �سالمته تتم اتاحته على امل�ستودع.
واكد قريطم ان الن�شر على ف�ضا هو على م�س�ؤولية النا�شر ف�إذا كان
النا�ش��ر غري ملتزم يف النزاهة الأكادميي��ة والبحث اخلا�ص به غري
�أ�ص��لي ال يتم ن�ش��ره ف�سيا�سة الن�شر على ف�ض��ا ت�ؤكد على مو�ضوع

�����س����ج����ن ب���������س����ب����ب ال���ف���ي�������س���ب���وك

ف�ضا تتميز عن كل ما هو م�شابه

قال قريطم" :بد�أنا ف�ض��ا با�ستخدام تكنولوجيا جزء �أ�سا�سي منها هو
لي�س فقط ن�ش��ر مو�ض��وع و�إمنا حتويل ال�ص��يغ الرقمية من �صيغ �إىل
�ص��يغ �أخرى فمثال عند حماولة فتح ملف مت عمله على احلا�س��وب يف
الثمانينيات رمبا ال ن�س��تطيع فتحه ولذلك مت بناء ف�ض��ا بحيث ان �أي
حمتوى موجود بداخلها يتم حتديثه با�س��تمرار مع ال�ص��يغ اجلديدة
فالتطلع لف�ضا هو لبعد  100عام ،فما مت و�ضعه اليوم ب�صيغة معينة
مقروءة اليوم ميكن قراءته بعد  100عام وهذا كان جزء �أ�سا�سي من
التقنية امل�س��تخدمة لكي يت��م املحافظة على املحت��وى ،وهذا ما مييز
ف�ض��ا ع��ن كل ما هو م�ش��ابه له��ا وموج��ود يف جامعات الوط��ن �أي ان
املحتوى يتحول اىل �صيغ احدث كلما ظهرت �صيغ احدث".
وا�ض��اف قريط��م ان املوق��ع موجود و�س��يتم ن�ش��ره و�س��يتم ربطه
م��ع موقع اجلامعة الرئي�س��ي وم��ع موقع رتاج حيث ي�س��تطيع �أي
�ش��خ�ص بعد دخوله اىل موقع اجلامعة الرئي�س��ي الو�صول اىل ف�ضا
وا�ستخدامه وكذلك من رتاج و�سيتم اطالقه ب�شكل ر�سمي يف �شهر 8
و�سيكون املحتوى الكامل موجودا.
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جورين قدح*

التمرين الأول على الكتابة احلرة

جوري��ن طالب��ة �ص��غرية يف دائ��رة االع�لام يف جامعة بريزيت ،تعر�ض��ت
لتجرب��ة اال�س��ر يف �س��ن مبك��رة يف نهاية العام  ،2015ل�س��بب ترف�ض��ه كل
مفاهي��م احلري��ات يف العق��ل ويف العامل ،اعتقله��ا االحت�لال يف نهاية العام
املا�ض��ي وحك��م عليها بال�س��جن االداري ثالثة ا�ش��هر النها تكت��ب ر�أيها يف
الكفاح �ضد االحتالل على �صفحتها يف في�سبوك.
�أي �ص��دمة ه��ذه التي تلقته��ا جورين التي تتخ�ص���ص يف ال�ص��حافة ،حقل
حري��ة ال��ر�أي والتعب�ير ،لتجد يف عامها الدرا�س��ي االول �س��جنا و�س��جانا
ا�سرائيليني مينعانها من ممار�سة روح التخ�ص�ص الذي تريده مل�ستقبلها.
رمبا تكون الق�ص��ة عادية يف بلد ي�س��جنون فيه الفتيات وال�شبان والبالغني
يومي��ا ،لك��ن حتم��ا ان ثالث��ة ا�ش��هر �س��جن وتعذي��ب وزنازي��ن وعناب��ر
و"بو�س��طات" �س��ترتك �شيئا ما على م�س��تقبل هذه البنت التي �ستكرب يوما
وت�ص�ير �ص��حفية وكاتبة ب�ش��كل ما تختلف عن كل زمالئه��ا يف فهم املعنى
احلقيقي حلرية الر�أي والتعبري.
�أقدم كتابتها االوىل هنا يف احلال ،وحلمي ان متر ال�س��نوات ب�س��رعة لرناها
�صحفية ذات لون اخر.
و�س�أفهم كل املو�ضوع على انه مترين غري �صفي على الكتابة احلرة.

�صالح م�شارقة

حالك
ظالم ٍ
الثامن والع�شرون من �أكتوبر ،الثانية فجر ًا� ..صمت مهو ٌل يت�س ّرب عرب ٍ
وموح�ش يف قريتي� :ش��قبا ،ت�ض��اءل ال�ص��مت حت��ت ركالت اجلنود لب��اب منزلنا،
ٍ
فا�س��تيقظت �أمي وهي ت�ص��رخ ب�أخي ال�صغري ظناً منها �أنه �ضرب احلجارة �أو خب�أ
�شيئاً بالبيت يدفع اجلي�ش للقدوم �إىل منزلنا.

فتح��ت �أمي باب املنزل ويداها ترجتفان من �ش��دة القلق والرعب ،دخلوا اىل املنزل
ونظروا �إىل �أختي و�س���ألوا �أبي العجوز املتكئ على عكازته اخل�ش��بية املهرتئة .من
هذه؟ ف�أجابهم :ابنتي �صابرين ،وهو ينظر بقلق وريب ،و�أنا مل �أزل يف غرفتي �أ�سمع
ما يحدث من حويل متخدرة يف مكاين من �ش��دة ال�ص��دمة .فج�أة دق بخا�صرتي �شيء
قلبني ر�أ�س��اً على عقب ،كانت بندقية جمندة �س��مراء ،وا�صبحت غرفتي ال�صغرية
كالثكنة الع�س��كرية مليئة بجنو ٍد يعبثون ب�أغرا�ضي وكتبي وا�ستولوا على هاتفي،
�ص��رخت املجندة وهي ت�ش��د �ش��عري وتفت�شني ،نادت �ص��ابرين لت�ساعدين بارتداء
املالب�س التي كنت قد ح�ض��رتها للذهاب بها �إىل اجلامعة يف ال�ص��باح الباكر ومل �أكن
�أعلم ان تلك املالب�س �ستكون �شاهدة على هذه الليلة امل�ش�ؤومة جمهولة امل�صري.
مل ُي ّ
عيني بعد ،فتل ّفتُ مييناً وي�س��ار ًا وال جدوى من اليمني وال الي�س��ار فقد
غ�ش��وا ّ
كنت حما�صرة باجلنود من كل جانب ،و�ألقيتُ بنظري من بينهم �إىل �أبي و�صرخت:
"يابا تخليهم�ش يوخذوين م�شان اهلل" .خانت ابي عكّازته فخارت قواه و�سقطا معاً..
كيف يا اهلل ت�س��قط عكّازة �أبي وال ت�س��قط بنادقهم امل�ص�� ّوبة على ر�أ�سي! .تنظر ايل
امي يف اللحظات االخرية قائلة "تخافي�ش ميا يا جوجو".
قما�ش �س��وداء وك ّبلوا ي��ديّ بالقيود حتى اختنقتا ح�� ّد النزف..
غط��وا
عين��ي بقطعة ٍ
ّ
ً
اقتادوين و�أنا ال �أرى �إال �س��وادا ك�أين يف �س��رمن ٍة ال �أدري متى �أ�ص��حو منها فانتف�ض��تُ
ا�سمنتي ،م�سكت املج ّندة م�ؤخرة ر�أ�سي و�ضربته باجلدار
عند ارتطام ر�أ�س��ي بحائط
ّ
حتى نزفتُ من الدم والدمع ما يكفي لأعرف ما معنى �أن يعي�ش �أحدنا حتت االحتالل.
�س��اقوين يف ال�شوارع ع�ش��ر دقائق حتى دفعتني املج ّندة �إىل �أر�ضية حديدية �أدركتُ
فيما بعد �أنها �أر�ضية الدورية الع�سكرية.
ال �س��اعة تدق لتخربين كم لبثتُ  ،وال �ش��يء �أرى لأعرف �أين �أنا ،فال املكان وا�ض��ح
ال�سجان! ..وكل ما حويل �أ�سود؛ الر�ؤية �سوداء،
وال الزمان ،احلقيقة الوحيدة هي ّ
ال�ص��مت ال�ص��خريّ �أ�س��ود وثقي��ل ،اللغة الت��ي ال �أعرفها� ،س��وداء ..مكث��تُ حوايل
يومني يف الدورية الع�س��كرية بدون �أكل او �ش��رب ،حتى و�صلتُ �إىل �أحد مكاتبهم ثم

تع ّر�ضتُ الفرتا�س الأ�سئلة احلربي ِة على جمموعة من الأوراق.
 هل ت�أخذين �أدوية؟ ال. هل معكِ �أمرا�ض؟ ال. هل تع ّر�ضتِ لل�ضرب؟م�ش��وب بتخ ّو ٍف ما �أجبتُ "ال" .و ّقعتُ على الورقة وجدتُ يد املج ّندة تنتظر
وبهدوء
ٍ
علي
انهالوا
أن
�
لبث��وا
وم��ا
�ص��فعتني،
أخرى
ل
ا
وباليد
.
لها،
أ�س��لمها
�
أن
من��ي �
ففعل��تُ
ّ
بال�ضرب وال�شتائم� ،ألقوين على الأر�ض املبللة ،ارتطم وجهي مباء بالأر�ض وامتزجت
دموعي مبائها ،دا�س��وا على ر�أ�س��ي� ،ص��رخوا و�ش��تموا .وجهي يالم�س الأر�ض ك�أنه
يرتك ب�صمته �أو ين�سلخ عني ويلت�صق بالأر�ض .انتزع قدمه وركل ر�أ�سي حتى �أ�صبح
ككرة تتقاذفها ركالتهم وذاك الوجع املتعدد الأوجه يتناه�ش عظامي و�صدري.
***
�س��اقوين كم��ا ُت�س��اق املا�ش��ية �إىل الزنزان��ة ،مل �أمن ليومني .وَ هُ نَ ج�س��دي وارتخت
مفا�صلي ،ف�أجد نف�سي الآن يف زنزانة ال كر�سي فيها وال مكان للنوم ،كل ما فيها قليل
من العفن يف زاويتها قد يكون ح ّماماً ،ومل �أ�ستطع �أن �أزدري املكان من �شدّة التعب
فو�ضعتُ حذائي حتت ر�أ�سي ومنت على االر�ض.
يف الزنزانة �أي�ضاً ال عقارب �ساعة ّ
تدق .وللزنزانة طعم الغربة املوح�شة ك�أن كومة
من احلجارة املثخنة باحل�ش��رات والقذارات تعت�ص��ر �ص��دري ،حت��ى و�أنا نائمة.
وفج�أة ُي�ص��فع باب الزنزانة فا�س��تيقظتُ لأجد باب الزنزانة قد ُفتح و�أمامه جم ّندة
جاءت لت�صحبني �إىل مكتب التحقيق.
ال � ُ
أعرف �ش��يئاً عن التحقيق- ،ع�ش��ر دقائق فقط مدة التحقيق -و�ش��يء �س��خيف �أن
�أراق��ب الأمكنة املُراقبة ،فيبقى منها �ص��ورة يف ر�أ�س��ي وتبقى مني �ص��ور على �آالت
ت�ص��ويرهم �إ�ض��اف ًة �إىل �أين مهما �أرعبتني تفا�صيل املكان -مل �أكن قلق ًة ب�ش�أن التحقيق
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رغم حماوالت جمل�س الق�ضاء الأعلى التخفي�ض وتاليف الأ�ضرار

� 186ألف ملف تنفيذ تخنق الق�ضاء ومتنع و�صول احلقوق لأ�صحابها
باسل محمد وهنادي الخطيب*
يعاين املواطن ح�س��ام عبد الرحيم من ت�أخر البت يف ق�ض��يته املرفوعة
�أمام الق�ض��اء منذ اكرث من خم�س �س��نوات ،حيث رفع ق�ضية من �أجل
ا�س�ترداد �أر�ض مت بيعها دون موافقة كل الورثة ومنذ خم�س �سنوات
والت�أجيل م�ستمر حتى اليوم دون وجود حكم نافذ ينهي الق�ضية.
هذه الق�ض��ية تت�ش��ابه مع العديد من الق�ض��ايا املتوقفة امام الق�ض��اء من
�س��نوات .وت�صنف حتت ما ي�سمى االختناق الق�ضائي وهو اكرب امل�شاكل
الت��ي تواج��ه الق�ض��اء ملا له��ا من �أث��ر كبري على �ض��عف الثقة بالق�ض��اء
وذهاب النا�س �إىل الق�ضاء الع�شائري من �أجل الف�صل يف الق�ضايا.

العدالة املت�أخرة هي نقي�ض للعدالة

وع��ن هذا قال الرئي�س التنفيذي للمركز الفل�س��طيني ال�س��تقالل املحاماة
والق�ض��اء "م�ساواة" �إبراهيم الربغوثي ان العادلة املت�أخرة هي نقي�ض
للعدالة وهذا يهدد حقوق املواطنني ويحلق �ضررا يف ثقتهم بالق�ضاء.
وقال ا�س��تاذ القانون يف جامعة بريزيت حممود دودين �إن ت�أخر البت
يف الف�ص��ل بالنزاعات يزعزع ثقة املتقا�ض��ي بالق�ض��اء خ�صو�ص��اً اذا
كانت النزاعات مبنية على ا�سا�س مايل.
م��ن جانبه يقول رئي�س جمموعة احلق والقان��ون غاندي ربعي ان العدالة
املت�أخرة تقودنا لأخذ احلق باليد ب�س��بب �ضعف اجراءات عملية التقا�ضي
وتوجه النا�س للق�ض��اء الع�شائري .فيما قال رئي�س جمل�س الق�ضاء االعلى
�س��امي �صر�ص��ور �إن االختن��اق الق�ض��ائي ه��و ظاه��رة ولي�س��ت م�ش��كلة،
وظاه��رة االختن��اق الق�ض��ائي موج��ودة يف كل الدول العربي��ة ،لكن ت�أخر
الب��ت يف الق�ض��ايا ي�ؤث��ر على الثق��ة بالق�ض��اء ،لأن املواطن يحت��اج �إىل ان
يح�صل على العدالة الناجزة ب�أ�سرع وقت وب�أ�سهل الطرق .

جمتمع ع�شائري وقانون ال يتطور

ويلج���أ املواطن��ون للق�ض��اء الع�ش��ائري م��ن �أج��ل ح��ل النزاع��ات
واخلالف��ات م��ن خ�لال جمموع��ة م��ن املفاهي��م والقيم امل�س��تمدة من
العادات والتقاليد والدين .يقول املحامي ربعي عنها اننا ال ن�س��تطيع
التقلي��ل م��ن اهميتها حيث ان دوره��ا مهم يف املجتمع لأنن��ا ال نزال يف
جمتمع ع�ش��ائري يعي�ش على حدود العرف ومل نت�شبع فكرة القانون
لأن هن��اك عددا كبريا من القوانني التي طبقت على الفل�س��طينيني هي
قوانني احتاللية ومل ي�س��اهم الفل�س��طيني بو�ض��عها بالإ�ضافة اىل ذلك
تعطل املجل�س الت�شريعي حيث ال تزال التجربة الت�شريعية �ضعيفة.
من جهته ،قال دودين" :ال ن�ستطيع القول ان �سلطة الق�ضاء الع�شائري
قد منت الن الق�ض��اء الع�شائري غري منت�شر يف كل فل�سطني فهو يرتكز
يف اجلنوب لأنه مرتبط بالثقافة املجتمعية �أكرث من ارتباطه ب�س��رعة
انه��اء الق�ض��ايا ،لكن يبق��ى له ت�أثري يف املجتمع خا�ص��ة يف موا�ض��يع
ال�س��لم االهلي ،الن القانون يقدم �إ�سنادا للق�ضاء الع�شائري من خالل
تخفيف العقوبات على اجلاين اذا ح�صل على �صك �صلح ع�شائري .

غاندي ربعي

فيم��ا مل يعترب �صر�ص��ور ان الق�ض��اء الع�ش��ائري قادر عل��ى احللول
مكان الق�ض��اء ،فهو غري منت�شر ب�شكل كبري ويرتكز على ا�سا�س القيام
ب�س��لم بني االهايل وهو يحد ب�ش��كل قليل من تراكم الق�ض��ايا واملحاكم
النظامية لها تفوق كبري عليه .

ا�ستقاللية الق�ضاء مهددة

ويع��اين اجلهاز الق�ض��ائي م��ن العديد من التدخ�لات يف عمله،
حيث يقول الربغوثي ان التدخل اخلارجي موجود وله ا�شكال
متع��ددة .اما ربعي فقال ان الق�ض��اء يحتاج اىل �ض��امن بعدم
التدخ��ل يف قراراته من قبل ال�س��طلة التنفيذية رغم ذلك يجب
اتاح��ة جمال ملراجع��ة االحكام والنظر يف اجلودة الق�ض��ائية
لها.
واكد دودين ان تدخل القوة التنفيذية يف الق�ضاء يهدد ا�ستقالليته
ب�ش��كل كب�ير حي��ث ترف���ض يف بع�ض االحي��ان االجه��زة االمنية
االف��راج عن املعتقلني رغم �ص��دور ق��رار حمكمة باالف��راج لذلك
يج��ب ان يكون هناك ن�ص قانوين �ص��ريح ي�ؤكد على ان اي تدخل
يف عم��ل اجله��از الق�ض��ائي يج��ب ان يعترب جرمية يعاق��ب عليها
القانون.
فيما اعترب �صر�ص��ور ان ا�ستقالل الق�ضاء لي�س فقط الف�صل بني ال�سلطات
بل اي�ض��اً هو ا�ستقاللية للقا�ض��ي نف�سه حيث ان ا�س��تقالل الذات للقا�ضي
ورف�ض التدخل يف عمله هو املهم فيما اعترب ان هذه الظاهرة �شبه خمتفية
والتدخل يف عمل الق�ض��اء يرتكز على ا�صدار قرارات دون تنفيذها وهناك
قانون يعاقب اي م�س�ؤول تنكر لقرار املحكمة بالعقاب اجلزائي.

عدد الق�ضاة غري كاف

يوجد يف ال�ض��فة  186قا�ض��يا ويف غزة  38قا�ض��يا ،وهذا العدد ن�سبة
لع��دد الق�ض��ايا قلي��ل كم��ا يق��ول كل املتابع�ين واملهتم�ين .وع��ن هذا
املو�ضوع قال دودين ان قلة عدد الق�ضاة ي�ؤدي لرتاكم الق�ضايا حيث
ان وجود  186قا�ضيا غري كاف ويجب زيادته اىل  300قا�ض ،واي�ضاً
هناك عدد كبري من الق�ض��ايا مرتبطة باالرا�ض��ي و %70من االرا�ضي

�سجان و�أنا ُ�سميتُ �سجين ًة،
بقدر ما ي�ؤرقني امل�س ّمى الوظيفي لل�شخ�ص الذي معي فهو ّ
وال�سجان هو ال�سجان فال داعي خلو�ض �أي حتقيق ومع هذا فقد خ�ضته .لو بي طاقة
على ال�ضحك لأجه�شتُ بال�ضحك بد ًال من احلزن والدمع ،فهو واحلق �أقول ال ميلك ما
عيني ،وغمازتي ،و�شكل منديلي حتى �إنه قال وهو بكامل وعيه
ي�س���أله ،فان�شغل بلون ّ
"ما ر�أيك �أن تخلعي منديلك لأرى �شعركِ و�أزوجك لأحد رجالنا الأنيقني؟".
عين��ي �أو تدوي��رة وجه��ي �أي��ة �إدانة يل فح��اول البحث يف �ص��فحتي
مل يك��ن لل��ون
ّ
"الفي�سبوكية" فوجد يل عبار ًة كنتُ قد كتبتها قبل ا�شهر فقر�أها "اذا رحلتُ حتت
ال�ثرى د ّث��روين بجوامع الدعاء" .ال � ُ
أعرف �إن كان فيها ما ي�س��تدعي ال�س��جن �إال �إن
ً
وحكِمتُ
كان ال ي�س��تطيع القراءة باللغة العربية! ومع هذا فقد اعتربها حتري�ض��اُ ،
بال�س��جن الإداري مل��دة ثالثة �ش��هور دون �أن �أع��رف ملاذا هي الثالثة �ش��هور وملاذا
ُ�سجنتُ ؟! وما معنى كلمة "�إداري" يف قوامي�س ال�سجن!
***
الآن �أجل���س و�أراقب ..ج�س�� ٌد مثخن بالر�ض��و�ض والكدمات وال ج��دوى من اندالع
عل��ي �إذن �أن �أحمل
الذكري��ات وعبث��اً �أن �أهج���س مبا يجري خارج �أ�س��وار املكانّ ..
�سجن املكان و�أ�ضفي عليه �شيئاً مني لأتعرف على �آخر ي�سكن داخلي ع�ساين �أتعرف
على ذاتي اجلديدة� ،أحاول �أن �أن�سى ال�ضرب وال�ضعف ووهن القدرة على احلركة
بلطف "وهذه لي�ست حماولة لتق ّبل ال�سجن".
والكالم ف�أجد حويل �أ�سريات يعاملنني ٍ
ال�سجان �شيئاً مه ّماً جد ًا وهو �أنهم بال�سجن ال ينق�صون من عدد الأحرار
مل يح�سب ّ
بل يزيدون من عدد ال�سجناء ..وهذا ال طاقة لهم به.
أهل �س�أعرفهم جيد ًا طوال ال�شهر والن�صف
وهنا ،يف �سجن "ه�شارون" تع ّرفتُ على � ٍ
قبل �أن يتم نقلي �إىل �سجن "الدامون" اجلنائي لأم�ضي فيه ال�شطر الآخر من املدّة.
�ص��ار الوق��تُ �ش��يئاً غريباً غري ال��ذي عرفته طيل��ة حياتي .يف الدوري��ة كان الوقت
جمهو ًال ،يف الزنزانة �أي�ضاً ال يع ّرف عن نف�سه ،وح ّتى يف الق�سم كان ميلك من الرتابة
م��ا يكفي ليفقد ذات��ه و�أهميته ،فثمة وقت "للعدد" ،ووق��تٌ للتفتي�ش و�آخر" للفورة

�إبراهيم الربغوثي

حممود دودين

يف ال�ضفة غري م�سجلة ب�شكل ر�سمي ما يزيد من النزاعات على امللكية
وحق��وق االنتفاع وه��ذه االمور ت�أخ��ذ وقتا طويال من القا�ض��ي للبت
فيه��ا .فيما ق��ال املحامي ربع��ي ان زيادة �س��اعات العمل للق�ض��اة قد
يكون حال لنق�ص يف عدد الق�ضاة.
واكد امل�ست�ش��ار �صر�ص��ور ان ال�س��بب الرئي�س��ي لظاه��رة االختناق
الق�ضائي هو عدد الق�ضاة القليل حيث ان ما يرفع من ق�ضايا للمحاكم
�ض��عف ما ينجز وهذا يعود لنق�ص عدد الق�ض��اة حيث ان القا�ض��ي ال
ي�س��تطيع ان يف�صل بعدد كبري من الق�ضايا لذلك يتجه نحو ت�أجليها ما
يراكمها ولذلك قام جمل�س الق�ض��اء االعلى بتن�سيب  18قا�ضيا جديدا
ملحاك��م ال�ص��لح والقرار ينتظر موافق��ة الرئي�س علي��ه ،على حد قول
امل�ست�شار �صر�صور.

ماذا يجب �أن نفعل من �أجل
تطوير اجلهاز الق�ضائي؟

واعترب ربعي �أن وجود ق�ضاء خمت�ص يعنى ب�ش�ؤون اال�سرة او العمال
�س��يعمل على ت�سريع عملية التقا�ض��ي .واتفق معه دودين وقال" :يجب
ان يكون هناك ق�ض��اء خم�ص���ص لالطفال ولال�س��رة والعم��ال وحلقوق
االن�سان واالرا�ضي ،وهذا التخ�صي�ص يزيد من قدرة القا�ضي على بناء
معلومات حول مو�ضوع معني ،ما يزيد من �سرعة البت يف الق�ضايا".
وعن التخ�ص��ي�ص ق��ال رئي�س جمل�س الق�ض��اء االعل��ى "يف هذا العام
�صدر قانون االحداث حيث مت تخ�صي�ص  20قا�ضيا من اجل العمل يف
ق�ضايا االحداث ولكن امل�شكلة دائماً هي عدد الق�ضاة ،فلو متت زيادة
عدد الق�ض��اة� ،س��يتم تخ�ص��ي�ص ق�ض��اة لق�ض��ايا العمال واالرا�ضي،
فتخ�صي�ص الق�ضاة �ضمن االمكانيات احلالية امر �صعب.
وقال ابراهيم الربغوثي انه يجب ت�ش��كيل جمل�س ق�ض��اء اعلى انتقايل
تن��اط ب��ه وظيفة تقيي��م اداء كل م��ن له وظيف��ة يف الق�ض��اء والنيابة
العام��ة وفق��اً للمعايري العلمية بحيث يبقى يف الوظيفة الق�ض��ائية كل
من تتوفر فيه ال�شروط املالئمة .فيما �أكد على �ضرورة العمل من اجل
زيادة ا�س��تقاللية الق�ض��اء من خالل وجود ارادة �سيا�س��ية �ص��ريحة

"وللأكل والتنظيف� .أما الآن ،يف يومي الأخري ،فلم يعد حم�ض عقارب �ساعة تدور
بل ك�أنه �أن�صال حادّة تنغر�س يف �صدري ببطء ،لو كان يف و�سعي �أن �أدفعه ليم�ضي،
كيف مي�ض��ي الوقت يا اهلل؟ ك�أنه يتواط�أ كما عكازة �أبي ،هل �سي�س��قط هو �أي�ضاً وال
يدق؟! رمبا بالنوم مي�ض��ي� ،س���أحاول النوم .الآن �س�أ�ص��لي وابته��ل اىل اهلل داعية
ا�س��تعادة حريتي� .سيم�ض��ي الوقت .احتفال وداع م�ش�� ٌع بالأمل نظمته الأ�سريات.
�سيم�ضي �أكرث� ..أجهز نف�سي للرحيل و�أرتدي مالب�سي لرمبا يتق ّل�ص �أكرث.
جاءين ال�سجّ ان و�أخذين �إىل اخلارج وهو يقول" :اعتقالك كان جمرد قر�صة �أذن �إلك ولغريك".
�ش��هور من الغربة والوح�ش��ة تع�ص��ف يف �أح�شائي ،ك�أنها والدة
خرجتُ �إذن ،ثالثة
ٍ
�أخرى لأ�سرية هي �أنا ،بل لرمبا كانت موت "جورين" ووالدة رقم!
الآن على حاجز �سامل الع�سكري �أعود جورين و�أ�ستمتع بالهواء وال�شم�س واحلياة
العادي��ة بني النا���س ،و�أن �أحدّث �أبي كم��ا كل فتيات العامل� ..أخ��ذتُ هاتفاً من �أحد
ال�ش ّبان الذين وجدتهم يف طريقي ،وات�صلتُ ب�أبي؛ الهاتف يرن ..ماذا �أقول له؟ هل
�أحدّثه عن �أيام ال�س��جن �أم الزنزانة �أم الوقت الذي ال يدق �أم عن �ش��عور احلرية؟
ماذا؟ ..الهاتف يرن ..ال وقت لهذه الرتهات ..ر ّد �أبي فقلت:
 يابا.ثم مل ي�أذن يل بكا�ؤه لأن �أوا�صل احلديث.
***
كل ما كان ّ
حوا�س��ي �إىل اعقاب البنادق ..ا�صبحت ح ّقاً �أخافها ،دقات
يدق ،ترجمته
ّ
قلبي وال�س��اعة ،دق��ات اخلوف يف الدورية ،دقات ال�ص��مت يف الزنزانة ..كل �ش��يء
يرعبني ك�أنه �صوت ال�سجان ،ولكن ال ب ّد من �شيءٍ �آخر ّ
يدق بال خوف ..حتماً يدق.
حت�س��باً لأي ط��ارئ ،و�أكون م�س��تعد ًة
�أن��ام الآن� ..أ�ض��ع منديل��ي بجانب ر�أ�س��ي ّ
"للعدد" عند اخلام�سة �صباحاً.
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�سامي �صر�صور

ت�ؤم��ن مببد�أ الف�ص��ل بني ال�س��لطات وان النا���س امام القانون �س��واء
ب�س��واء وبناء �س��لطة ق�ض��ائية على ا�س��ا�س القوانني املتعارف عليها
دولياً وفل�سطينياً واملوجودة يف جملة االحكام العدلية.
فيما قدم دودين عدد ًا من التو�ص��يات كان ابرزها زيادة عدد الق�ض��اة
ون��وع الق�ض��اة حي��ث ان هن��اك بع�ض الق�ض��اة غ�ير م�ؤهل�ين للقيام
بعمله��م لذلك يجب اخ�ض��اعهم للتدري��ب ،كما طالب بتبني الو�س��ائل
التكنولوجي��ة احلديث��ة يف مو�ض��وع التبليغ��ات م��ن خ�لال ت�أ�س��ي�س
�ش��ركات خا�ص��ة تكون ا�س��رع يف اجناز هذه االمور ،ودعا اىل �إن�ش��اء
مبان جديدة للمحاكم ،فهي يف غالبها م�ست�أجرة وغري م�ؤهلة.

رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى يو�ضح

وعن مب��اين املحاكم التي ي�ش��تكي منه��ا املواطنون واملحامون والق�ض��اة
ب�س��بب �ض��يقها ،قال �صر�ص��ور :نع��اين من املباين ب�ش��كل كب�ير ،فمحكمة
بداية رام اهلل مف�ص��لة لتكون دار �سكن وال يوجد فيها مت�سع للحركة وهذا
االم��ر تعاين منه كل املحاكم ،لذلك اجنز م�ش��روع ق�ص��ر ع��دل يف طولكرم
من الدول املانحة وهناك م�ش��روع حمكمة يف اخلليل ويف رام اهلل ا�ستملكنا
قطع��ة ار�ض من اجل بناء ق�ص��ر عدل فيها ويف ع��ام  2000كان من املقرر
بناء ق�ص��ر ع��دل يف مدينة البرية حي��ث مت توقيع م�ش��روع لبنائه ،واخر
يف غ��زة مببل��غ مر�ص��ود م��ن قب��ل احلكوم��ة ال�س��عودية ومت االتفاق مع
ال�شركة املنفذة وجتهيز خمططات امل�شروع لكن مع بدء االنتفا�ضة توقف
امل�شروع ومل ي�ستكمل حتى اليوم .وتوجد  13حمكمة �صلح يف ال�ضفة و6
يف قطاع غزة فيما توجد  8حماكم بداية يف ال�ضفة و 3يف غزة.
وح��ول ال�س��عي لتقلي��ل ظاه��رة االختن��اق الق�ض��ائي ق��ال امل�ست�ش��ار
�صر�ص��ور" :مت ت�ش��كيل جلن��ة تابع��ة ملجل�س الق�ض��اء االعل��ى من �أجل
ح�ص��ر انواع الق�ض��ايا وو�ض��ع عمر افرتا�ض��ي للق�ض��ايا .كما انه �سيتم
العمل على التقليل من ملفات التنفيذ وذلك من خالل م�شروع قانون يعمل
عل��ى الف�ص��ل بني الق�ض��ايا والتنفيذ حيث ان هن��اك  186الف ملف تنفيذ
مرتاكمة بدون تنفيذ من �ضمنها احكام �صادرة عن املحاكم ال�شرعية".
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يف مقابلة خا�صة مع �صحيفة "احلال"

ال��ق��ي��ادي��ة خ��ال��دة ج���رار :ملف الأ���س��رى مل ي���دول بال�شكل
املطلوب ..والأ���س�يرات اجلريحات والقا�صرات يف و�ضع �صعب
حاورتها :لينا خطاب
قال��ت القيادية وع�ض��و املجل�س الت�ش��ريعي خال��دة جرار ان
مل��ف اال�س��رى مل ي��دول بال�ش��كل املطل��وب وعل��ى عك�س كل
م��ا ي�ش��اع ،فانه م��ا زال ي��راوح يف مكانه يف ظل ع��دم التوجه
الفل�سطيني اجلدي نحو التدويل.
واعت�برت ج��رار الت��ي خرجت من ال�س��جن م�ؤخ��را ان ملف
اال�سرى واال�سريات يف تطور م�ستمر نحو اال�صعب واال�سو�أ
وان امل�ؤ�س�س��ات الفل�س��طينية العامل��ة يف �ش���ؤون اال�س��رى
االهلية والر�سمية بحاجة اىل تن�سيق اف�ضل لتقدمي اخلدمات
للأ�سرى ول�شن حمالت ت�ضامن حملية وعاملية معهم.
وقالت جرار ان �أ�س��و�أ او�ضاع عاي�شتها يف �سجنها االخري هو
ما يتعلق ب�أو�ض��اع اال�سريات القا�ص��رات واجلريحات ،فهن
يتعر�ض��ن لظ��روف غري ان�س��انية يف فرتات العزل وال�س��جن
والنقل بني املحاكم.
جاء ذلك يف مقابلة �أجرتها �ص��حيفة احلال مع ع�ضو املجل�س
الت�شريعي التي خرجت من ال�سجن قبل �شهرين وبد�أت تعود
لن�شاطها ال�سيا�سي والربملاين ،وهنا ن�ص املقابلة.
* كيف تقيمين عمل المؤسس��ات الرس��مية واالهلية
تجاه االس��يرات ،وهل تقوم بما يجب ،ام ان المتابعة
اصبحت مجرد تقليد دوري؟

 يف البداية ،نقدم االحرتام اىل جميع امل�ؤ�س�س��ات التي تهتمبق�ض��ايا اال�س��رى واال�س�يرات ،نعم يوجد عمل للم�ؤ�س�سات،
لكن العمل يتخلله عدد من امل�ش��اكل اهمها انه ال يوجد تراكم
للمعلومات ولبيانات لدى امل�ؤ�س�سات ملتابعتها ب�شكل اف�ضل،
�إذ �إنه عند تقدمي �أي ق�ضية معينة عن اال�سريات ،يتم الت�أخر
يف ال��رد ،لوقت يتعدى �س��تة ا�ش��هر ،واحيانا ال يت��م الرد ،او
يوجد غمو�ض بالرد ،واي�ض��ا تواجه امل�ؤ�س�س��ات م�شكلة عدم
التن�س��يق فيما بينها ،بحيث نطرح ق�ضية مثل ق�ضية الو�ضع
ال�س��يئ لو�سيلة النقل البو�س��طة ،قدمنا لع�شرات امل�ؤ�س�سات
�ش��هادات من اال�س��رى عن الو�ض��ع ال�س��يئ وم��ا يتعر�ض له
اال�س�ير من تعذي��ب بداخله��ا ،ومل جند �أي م�ؤ�س�س��ة رفعت
ملف و�س��يلة النقل البو�س��طة اىل املحكم��ة ،لذلك نحن نطالب
بتن�سيق العمل بني امل�ؤ�س�سات وتراكم املعلومات للعمل ب�ألية
حتقق اف�ضل النتائج.

* هل أنت راضية عن ادارة ملف االس��رى بشكل عام،
وما ه��ي الخط��وات الناقصة ،وهل نح��ن بحاجة الى
تدويل اكثر ملف االسرى؟

واخ�ص بالذكر اال�س�يرة ا�س��راء جعابي���ص التي تعاين من
حروق كاملة بج�سدها ،وا�صابعها املبتورة ،وال تقدر على
ان تقوم ب�أي وظيفة من الوظائف اال مب�ساعدة اال�سريات.

 ملف اال�سرى يقال انه مت تدويله ،لكن مل يدول ،التدويللديه م�س��تويان يف التدويل ،االول امل�ستوى ال�شعبي الذي
يخ���ص اجلماه�ير عندم��ا تت�ض��امن وتتفاع��ل مع ق�ض��ية
ومل��ف اال�س��رى ،فه��ذا اجلانب تق��وم به جمي��ع اجلهات،
وه��و يف حال��ة تط��ور ،ام��ا عل��ى �ص��عيد امل�س��توى الثاين
وهو الر�س��مي فال توجد مراكمة ،ودلي��ل على ذلك ان اخر
اجتم��اع مع املدعي��ة العامة ملحكم��ة اجلناي��ات الدولية،
اجلهة التي ح�ض��رت هذا االجتماع ،اثارت ق�ض��ايا لي�ست
لها عالقة اخت�ص��ا�ص حمكم��ة اجلنايات الدولي��ة ،ومثال
عل��ى ذل��ك رفعت مل��ف التعذي��ب للمحكم��ة ،وه��ذا امللف
يج��ب ان يرف��ع لي�س للمحكم��ة بل للمق��رر اخلا�ص للجنة
التعذي��ب يف االمم املتح��دة ،وه��ذا دليل على ع��دم وجود
خربة وجدية حول معرفة اهم امللفات التي يجب ان ترفع
ملحكمة اجلنايات الدولية ،فمن ابرز الق�ض��ايا التي مل يتم
رفعه��ا ما يتعلق باخ�تراق اتفاقية جني��ف الرابعة يف بند
ترحيل اال�سرى اىل �سجون بعيدة عن مناطق ال�سكن وهذا
خمالف لالتفاقي��ة� ،إذ يتطلب املزيد من اخلربة يف التوجه
باملوا�ضيع ال�صحيحة لالماكن ال�صحيحة.

* ما هو تقييمك للحياة السياس��ية في فلسطين ،في
ظل شلل المجلس التشريعي وتفرد اللجنة التنفيذية؟

* عش��تِ تجارب االسيرات خالل فترة وجودك االخيرة
في السجن ،ما هي الحاالت التي ما زلت تتذكرينها او
االصعب التي كنت شاهدة عليها؟

 م��ن اكرث احلاالت التي اتذكرها اال�س�يرات القا�ص��رات،االن يوج��د اكرب عدد من القا�ص��رات الذي م��ر على تاريخ
ال�س��جون ،وكن��ا دائم��ا نح��اول ان من�ل�أ اوقاتهن ب�أ�ش��ياء
مفيدة ،لكن ي�ص��عب عليهن الت�أقلم ب�س��هولة ،ومن ا�ص��عب
احلاالت التي كنت �ش��اهدة عليها ،اال�س�يرات اجلريحات،
اللواتي يع�ش��ن ا�ص��عب الظروف داخل املعتقل ،وخا�ص��ة
عن��د ذهابه��ن اىل املحكم��ة ع�بر و�س��يلة النقل البو�س��طة،

 احلياة ال�سيا�س��ية يف فل�س��طني للأ�س��ف تعاين من حالة�ض��عف �ش��ديد ،فهنالك انق�س��ام عل��ى امل�ص��الح والتمثيل
الفل�س��طيني ،ف�لا توج��د م�ش��اركة يف احلياة ال�سيا�س��ية
الفل�س��طينية ،ومثال على ذلك اننا حتى االن نرى قرارات
ال يت��م تنفيذها مث��ل قرار املجل�س املرك��زي االخري ،ومن
املعروف �س��بب �شلل املجل�س الت�ش��ريعي وهو االنق�سام،
وه��ذا االنق�س��ام يعك���س حياة �سيا�س��ية غ�ير حيوية ،ال
تقدر على اخلروج من اطار املفاو�ضات الثنائية املنفردة
واملبا�ش��رة ،وال تعم��ل عل��ى مراجعة امل�س��ار ال�سيا�س��ي
ال�سابق ،ونرى هنالك انعكا�سا على الأو�ضاع االجتماعية
ع�بر ا�ش��كال م��ن االنف�لات االمن��ي يف ال�ض��فة وغ��زة،
وع��دم تطبيق القان��ون ،وغياب الظ��روف االمنة لتطوير
االقت�صاد الوطني.
* دخل االنقسام عامه التاسع ،وفشلت كل محاوالت انهاء
االنقس��ام ،ما الذي يمكن فعله على مستوى المؤسسات
واالحزاب او على مستوى الشارع ،خارج الحوار الفاشل ،ما
الذي يمكن فعله لطي صفحة الحلول الفاشلة؟

 ال يوج��د لالنق�س��ام ح��ل �س��حري ،لك��ن هنال��ك العديد مناالقرتاحات ،وبر�أيي� ،إذا كانت هنالك جدية وارادة �سيا�سية
لإنهاء االنق�س��ام ومواجهة االحتالل م��ن املمكن تنفيذها ،من
خ�لال دع��وة االطار القي��ادي امل�ؤق��ت اىل اجتم��اع ،واجراء
مراجع��ة �سيا�س��ية ل��كل امل�س��ار ال�س��ابق ،وعم��ل انتخابات
للمجل�س الوطني ،لأننا نتحدث عن متثيل فل�سطيني للجميع،
لي�س فقط لل�س��لطة ،واملناطق التي ي�ص��عب عم��ل انتخابات
فيه��ا يتم فيها االنتخاب على �أ�س��ا�س التوافق ،وهذا املجل�س
الوطن��ي ينتخب قيادة جديدة للجنة التنفيذية ،ويعمل على

الأ�سرية املحررة النائب يف الت�شريعي خالدة جرار.

تطبي��ق املواثي��ق الفل�س��طينية الداخلي��ة وخا�ص��ة امليث��اق
الوطني الفل�سطيني.
* ما هي خيارات اليس��ار في هذه المرحلة التي تشهد
موت المفاوضات ،ونهاية الحلول السياسية ،وفي ظل
المبادرة الفرنسية ،وفي ظل االنقسام المتواصل ،أي
المخارج السياسية ترونها مناسبة؟

 املخارج ال�سيا�س��ية حتتاج اىل م�س��ار �سيا�س��ي بديل لنهجاملفاو�ض��ات الثنائي��ة ،املنف��ردة ،واملبا�ش��رة حت��ت رعاي��ة
امريكي��ة ،والبدي��ل هو عق��د م�ؤمتر دويل كامل ال�ص�لاحيات،
وظيفت��ه تطبيق الق��رارات الدولية ،ولي���س التفاو�ض عليها،
وحتقي��ق احلماي��ة الدولية لل�ش��عب الفل�س��طيني ،وا�ض��افة
اىل ذل��ك ا�س��تمرار مقاطعة ا�س��رائيل على كافة امل�س��تويات،
ومالحقته��ا ،وحماكمتها عل��ى جرائم احلرب الت��ي ارتكبتها
وال تزال ،هذا خيار �سيا�سي بديل وممكن.
* بعيدا عن السياسة وااليديولوجيا ،هل ترك السجن اثرا
على حياة خالدة واسرتها ،اين ستكون تجربة السجن في
حياة عضو المجلس التشريعي والقيادية خالدة؟

وقا�س� ،صحيح �أننا ن�ستطيع
 نعم بالت�أكيد ،فال�س��جن �صعب ٍان نتعاي���ش داخ��ل اال�س��ر ،اال ان��ه ت��رك ت�أث�يرا كب�يرا عل��ى
م�س��توى حاجت��ي لأ�س��رتي ال�ص��غرية ،وال�س��جن وال�س��جان
دائم��ا يحاوالن �أن يعزال اال�س�ير عن املحي��ط اخلارجي بكافة
الطرق ،وبالن�س��بة يل كانت ا�صعب اللحظات ا�شتياقي لأ�صغر
بناتي لأنها كانت �صغرية وتعتمد علي يف كل �شيء ،ولكن رغم
الق�سوة واملعاناة ،ال ي�ستطيع اال�سر تغيري القناعات لدي.
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ع��ب��د ال��ك��رمي ح�لاي��ق��ة ..ال��دك��ت��وراة يف ال��ع��ق��د ال�ساد�س

�شغف حاليقة للتعلم �أعاده ملقاعد الدرا�سة بعد  30عامًا من تركها.

حلوة خصيب عاروري*
�إ�ص��راره وحتدي��ه للحي��اة وظروف��ه كان��ا �س��ببا كب�يرا يف
جناح��ه ،فالدكت��ور عب��د الك��رمي حاليق��ة ( 61عام��ا) ،م��ن
اخلليل ،مل يوقفه العمر عن موا�ص��لة تعليمه الذي حرم منه
يف �صغره والتفوق فيه.
وفاة الوالدة كانت ال�سبب الرئي�سي لرتك حاليقة درا�سته منذ
�ص��غره هي حيث كان يف اخلام�س��ة ع�شرة من عمره ،فا�ضطر

لالعتناء ب�أ�ش��قائه الثالثة ،وا�ستمر حاليقة يف رعايتهم �إىل �أن
تعلموا وتزوج��وا ،بعدها قرر الع��ودة �إىل التعليم من جديد
وذلك بعد انقطاع دام الكرث من ثالثني عاما ،فقد ترك التعليم
عام  1971ثم عاد �إىل مقاعد الدرا�سة عام .2004
ع��اد عب��د الك��رمي حاليق��ة �إىل مقاع��د الدرا�س��ة والثانوية
العام��ة وه��و يف عمر اخلم�س�ين عام��ا ولكن العم��ر مل يكن
�أب��دا معيق��ا ال�س��تكمال تعليم��ه ،وا�س��تطاع النج��اح يف
الثانوي��ة العامة واحل�ص��ول على مع��دل  ،%78الذي �أهله
للدخ��ول �إىل اجلامع��ة فالتح��ق بجامعة القد���س املفتوحة
ودر���س تخ�ص���ص الرتبي��ة الإ�س�لامية ،وا�س��تطاع �إنه��اء
البكالوريو�س بتقدير امتياز.
وهذا �ساهم وزاد يف حتديه و�إ�صراره على ا�ستكمال التعليم،
فالتحق بجامعة اخلليل ال�س��تكمال درجة املاج�س��تري ،وقدم
ر�س��الة املاج�ستري يف الق�ضاء ال�شرعي وا�ستطاع �إنهاء درجة
املاج�س��تري بتقدير امتياز وكان ذلك �إلهاما له ملوا�صلة التقدم
والتعليم.
تقدم حاليقة لدرا�سة الدكتوراة ،فالتحق بجامعة املن�صورة
يف م�ص��ر وكان حم��ور الدكت��وراة ح��ول الرقي��ة ال�ش��رعية،

والن التميز هو عنوانه ،فقد ا�س��تطاع �إنهاء الدكتوراة �أي�ضا
بدرجة امتياز.
وبذل��ك يك��ون حاليق��ة �أنه��ى البكالوريو���س يف الرتبي��ة
الإ�س�لامية ،واملاج�س��تري بالق�ض��اء ال�ش��رعي والدكت��وراة
بالرقية ال�شرعية ،من جامعات خمتلفة وبظروف خمتلفة� ،إال
�أن التميز والتخرج من اجلامعات الثالث كان بدرجة امتياز.

�صعوبات وحتديات

مل تك��ن م�س�يرة الدكت��ور عب��د الك��رمي مفرو�ش��ة بال��ورود،
فق��د واجه العدي��د من ال�ص��عوبات ومن �أبرزه��ا االعتقاالت
املتك��ررة الت��ي كان يتعر�ض لها ،بني عام��ي  2004و،2013
و�أم�ض��ى يف �سجون االحتالل ثالث �س��نوات ،وهذه ال�سنوات
الت��ي ق�ض��اها يف احلب�س كان��ت مبثابة حتد لأنه��ا قطعته عن
التعليم ولكنه ا�س��تطاع جتاوزها والتغلب عليها ،بالإ�ض��افة
�إىل احلال��ة العائلي��ة ووجود � 30شخ�ص��ا يف حياته من �أبناء
و�أحف��اد فعندما كانوا يجتمعون جميعا كان اجلو ال ي�ص��لح
للدرا�س��ة ،ولكن �أي�ضا هذا مل يكن عائقا كبريا لديه وا�ستطاع
بعزمه الكبري التغلب عليه.

وكان الدع��م الذات��ي املله��م والداف��ع الأول ل��دى عبد الكرمي
ملوا�ص��لة تعليمه رغم �أي �ش��يء �آخ��ر ،بالإ�ض��افة �إىل عائلته
وزوجتي��ه اللتني كانتا تعمالن دائما على توفري الدعم الكامل
له وتهيئة الظروف املنا�سبة له حتى ي�ستطيع �إمتام تعليمه.
يقول حاليقة" :العمر جمرد رقم يل ،لأننا �أ�ص��حاب ر�سالة يف
هذه الأر�ض ،ر�س��الة علمية وتعليمية ،واهلل �س��بحانه وتعاىل
�أو�صانا بالتعليم حني قال (اقر�أ)".
ووج��ه حاليق��ة ،وهو الآن موظف متقاعد م��ن الأوقاف ،بعد
خدمة ما يقارب  30عاما ،ن�ص��يحة اىل الطالب واجلميع ب�أنه
من جد وجد ،ويجب ع��دم الفتور يف �إكمال التعليم ،وان عدم
النج��اح يف الثانوي��ة العامة مرة ال يعني الف�ش��ل ولكن يجب
املوا�صلة واالجتهاد وعدم التوقف عن املحاولة ،لأنه قبل �أن
ترتك هذه الدنيا ،عليك �أن ترتك ب�صمتك فيها.
العزمي��ة والتحدي والإ�ص��رار مقولة ج�س��دها الدكتور عبد
الكرمي حاليقة واقعا يف حياته �س��اعدته على التميز والإبداع
والنجاح دائما.
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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حار�سا للتاريخ يف مقربة الإجنليز بغزة
�أكرث من �ستني عا ًما
ً
فيه��ا معلومات وكتب عن تاريخ املقربة التي يحفظ مكان كل
قرب وتاريخ وق�صة من دفن فيه.

حنان أبو دغيم
ي�صفها �سكان قطاع غزة ب�أنها قطعة من �أوروبا بينما حار�سها
خ�صو�ص��ا و�أنه يقوم
الثمانين��ي يقول� :إنها قطعة من روحه
ً
على حرا�ستها منذ �أن كان �صبيا يف الثامنة ع�شرة من عمره.

�أمانة نتوارثها

ولدت بني القبور

على م�س��احة  40كيلوم ً
رتا مربعًا من الأع�ش��اب اخل�ض��راء،
ه��ذه امل�س��احة ال�س��احرة الت��ي يطل��ق عليه��ا ا�س��م "مقربة
االجنليز" على �ش��ارع �ص�لاح الدين �ش��رق مدينة غزة يرنو
ب�ص��ر ابراهي��م ج��رادة " 80عامً��ا" ويع��ود بذاكرت��ه اىل ما
قبل �س��تني عامًا حيث غر���س ب�أنامله اليافعة وقتها ع�ش��رات
ال�شتالت التي عمرت معه وبقيت �شاهدة على تاريخ املكان.
يقول جرادة" :املكان بالن�س��بة يل �أك�ثر من جمرد مقربة ف�أنا
هنا منذ ع�ش��رات ال�س��نني بالكاد وط�أت قدماي خارج حدوده
مرات معدودة ،حياتي ال تتجاوز حدود هذا املكان".
ي�ض��يف" :ترعرعت هنا ب�ين قبور املوتى م��ع والدي احلاج
ربي��ع الذي كلفه الربيطانيون ب�إن�ش��اء املقربة لدفن جنودهم
وحملت على عاتقي �أمانة ا�ستكمال م�شواره".
وي�شري جرادة اىل الده�شة التي كانت تنتاب النا�س يف البداية
م��ن اقامة عائلت��ه بني القب��ور واملبيت هنا لكنه��م مع الوقت
وعلى مدار الأجيال املتعاقبة باتوا يدركون جيدا �أن املقربة
بالن�سبة له ولأبنائه قطعة من �أرواحهم ،ح�سب و�صفه.
جرادة الذي يتلقى راتبه ال�شهري من ال�سفارة الربيطانية يف القد�س
يعت�بر �أن تاريخ حياته مرتبط بوجود مق�برة احللفاء ،املكان الذي
ولد فيه ومن خالل احتكاكه بالربيطانيني تعلم اللغة االجنليزية.

حار�س التاريخ

"انا رهنت عمري حلرا�س��ة التاريخ" ،هكذا ي�ص��ف جرادة
�س��ر تعلقه باملقربة التي ت�ض��م رفات ما يق��ارب �أربعة �آالف
ق�بر جلنود جاءوا لقتال الدول��ة العثمانية مع قوات احللفاء
يف احلرب العاملية الأوىل "."1918-1914

م�ساحة �ساحرة ا�سمها مقربة الإجنليز.

يتحدث جرادة عن املعارك التي عا�ش تفا�صيها وقتل اجلنود
خالله��ا قائ ً
�لا" :كان��ت ثالث مع��ارك رئي�س��ية �أكربه��ا كانت
معرك��ة وادي غزة وهناك معرك��ة املنطار حيث دفن اجلنود
هنا يف املقربة التي �أ�س�ستها هيئة قوات التحالف "الكومنولث
ليبقوا �إىل الأبد يف مكان املعركة".
وت�ص��طف القب��ور اىل جان��ب بع�ض��ها البع���ض مت�س��اوية كتحفة
هند�سية معمارية ت�ضم يف كل �سطر  21قربًا ،ويوجد على كل قرب
�ش��عار الدولة التي تدل على جن�سية امليت وا�سمه وعمره وتاريخ
وفاته ورتبته الع�س��كرية ،وبع�ض القبور مكتوب عليها جمل تدل
على و�ض��ع �ص��احب القرب مثل هناك قرب مكتوب علي��ه "ابن �أبيه
الوحيد" وقرب كتبت له زوجته "�أنت يف القلب لن نن�ساك".
وي�ش�ير ج��رادة اىل �أن رفات اجلنود لي�س��ت فق��ط بريطانية

"جتميد" قرار بتوزيع �أرا�ضي
"ال�سوايف" على موظفي حكومة حما�س

وامنا تعود لديانات وجن�س��يات خمتلفة من يهود وم�س��لمني
وم�س��يحيني وهندو�س من �أملانيا و�أ�س�تراليا وفرن�سا وتركيا
وبريطانيا والهند.
متك ًئا على ع�ص��اه ،منحني الظهر مي�ش��ي ج��رادة بني القبور
خ�صو�ص��ا
يحدثن��ا ع��ن تاري��خ كل �ش��جرة ونبت��ة يف املكان
ً
�أ�ش��جار اجلكرندا والبون�س��يانا التي زرعها جرادة مع والده
قبل ع�شرات ال�سنوات.
ويف مكتب��ه داخ��ل املقربة جل�س��نا حيث يحتف��ظ مبجموعة من
الكتب التاريخية التي كان يح�ص��ل عليها من الربيطانيني الذين
قلدوه يومًا و�سام امللكة الربيطاين يف احتفال بغزة عام .1994
ورغ��م ك��م املعلومات التاريخي��ة التي يرويه��ا اال ان جرادة
يعترب نف�س��ه ن�س��ي الكثري بحكم �س��نه ما دفعه القتناء ورقة

رفح بال م�صيف وال م�صطافني ..قري ًبا
للتنزه �أ�سوة ببقية مناطق قطاع غزة".
وا�ش��ار اىل �أن ق��رار الإزالة مرفو���ض �إال يف حال جتهيز مكان
�آخ��ر للتن��زه �أو �إبقاء االمور على حاله��ا ،ولكن ان مت تطبيق
القرار �سيكون ت�صعيد اعالمي وحتريك اجلمهور لالعرتا�ض
الفعلي.

والء فروانة
"م�س��تكرتين ع النا���س ير ّوح��وا ع��ن �أنف�س��هم ب��دون دفع
�ض��رائب"" ،ما �ض��ل م��كان برف��ح ال منتج��ع وال م�ست�ش��فى
رفح بدها تعي�ش"" ،ال�س��وايف الزم ترجع للنا�س" ..جزء من
تغريدات ومن�ش��ورات عبرّ من خاللها الن�شطاء والإعالميون
مبحافظة رفح عن رف�ض��هم لقرار �س��لطة الأرا�ضي م�صادرة
م�ص��يف "ال�س��وايف" الواقع مقابل ح��ي تل ال�س��لطان و�إزالة
رمال��ه ،متهيدا لتوزي��ع الأر�ض على موظف��ي حكومة حما�س
ال�س��ابقة بغ��زة ،فاملنطق��ة تعترب م�ص��ي ًفا �ش��عبيًّا يخدم ربع
مليون ن�سمة.
كم��ا اجتاحت حالة من الغ�ض��ب يف الو�س��ط الإعالمي ،ولوح
بع���ض الإعالمي�ين بالن��زول لل�ش��ارع رف�ض��ا للق��رار ال��ذي
اعتربوه غري م�س���ؤول ،ما دفع اجلهات املعنية لتجميده دون
�إلغائه ،ما يبقي احتمالية عودة التنفيذ �أمًرا واردًا.
النا�شط وال�صحفي حممد اجلمل ،قال لـ "احلال"" :يف الوقت
ال��ذي كان ينتظ��ر �أهايل رف��ح تنفيذ ق��رارات رئي���س البلدية
تطوير م�صيف ال�سوايف ،الذي �سبق و�صنف حممية طبيعية،
�ص��دم اجلميع بقرار مفاجئ من قبل �س��لطة الأرا�ضي بغزة،
يق�ض��ي بتجري��ف الرم��ال وت�س��وية الأر���ض وتوزيعها على
املوظفني".
ويكم��ل" :قوب��ل القرار برف�ض كبري من قبل الن�ش��طاء وقادة
ال��ر�أي يف املدينة ،الذين يعت�برون ال�س��وايف متنزهً ا طبيعيًّا
للفقراء يخدم ربع مليون ن�س��مة ،فكانت الدعوة �إىل ما ي�ش��به
اجتماع الكرتوين على جمموعة داخلية خا�ص��ة بال�صحافيني
على برنام��ج وات�س �أب ،ومت تدار�س الأم��ر ،وتبادل الآراء،
و�أو�صلت ر�سالة احتجاج جماعية �إىل رئي�س البلدية ،و�أبدى
اجلميع ت�أكيدهم على �إطالق حمالت لوقف القرار.

جرادة الذي ولد يف ت�ش��رين االول م��ن عام  1937تزوج عام
 1956ودر���س الثانوي��ة العام��ة يف مدر�س��ة ياف��ان وهو �أب
لثالثة ع�ش��ر بنتا وولدًا ،وكما ورث حرا�س��ة املقربة عن �أبيه
فانه يزرع حبها يف �أبنائه ليكملوا امل�شوار من بعده.
يق��ول جرادة" :من��ذ �أن كنت �ص��غريًا و�أنا �أ�ش��اهد �أبي وهو
يعتني بالنباتات والزهور واليوم ابني يراقبني ليتوىل املهمة
ذاتها من بعدي".
ع�ص��ام ( 47عام��ا) ورث ح��ب الزراعة وتعلق قلب��ه باملكان
يقول" :ي�ض��حك النا�س حني �أقول لهم �إن املقربة البيت الثاين
لن��ا فهنا ول��دت وهنا كربت وهن��ا �أتذكر تفا�ص��يل كثرية عن
طفولتي وعن عائلتي واخوتي عنما كنا �صغا ًرا".
يقاط��ع حديثن��ا وال��ده امل�س��ن ابراهي��م وه��و ي�س���أله قائال:
"بتذكر يابا ملا كان عمرك �ست �سنني ودفنا الكنديني وقعدت
ت�سمع ل�ص��وت املزمار يف الوداع الع�س��كري الر�سمي ووقفت
عند القبور وهم بيدفنوا اجلنود".
ً
ومب�ش��اركة ع�ص��ام يعطي جرادة اهتمامًا بالغ��ا للمقربة من
حيث الرتتيب والنظافة في�ص��ف اهتمام��ه بها قائال" :منذ �أن
ا�ستلمت العمل هنا قبل �ستني عامًا و�أنا �أ�صر على اال�ستيقاظ
يف ال�ص��باح الباكر �أعمل بروح مرحة حمبة للمكان ولتاريخه
�أقلم الأ�شجار و�أزرع الزهور و�أ�سمد الأر�ض".
وي�ض��يف" :الأهم من كل هذا حرا�س��ة املكان م��ن �أي اعتداء
ف�أن��ا �أعت�بره كن�� ًزا تاريخيًّا ال يج��وز تخريبه ،رغ��م من �أننا
نفت��ح املقربة للزوار وللنا�س الذين يجدون يف هذه امل�س��احة
متنف�سا جمي ًال ي�سعدون باجللو�س فيها".
اخل�ضراء
ً
املق�برة بالن�س��بة جل��رادة اك�ثر م��ن م��كان عمل �أو م�ص��در
رزق له ولأبنائه لأنها باخت�ص��ار ح�س��ب و�ص��فه "�شاهد حي
عل��ى التاري��خ" ،وتدلل على �ض��راوة املعارك التي خا�ض��ها
العثمانيون �ضد القوات الربيطانية يف احلرب العاملية الأوىل.

البلدية رف�ضت القرار

ً
ً
وف�ضفا�ض��ا �صدر من قبل
غام�ض��ا
و�أو�ض��ح اجلمل �أن قرا ًرا
�س��لطة الأرا�ض��ي بتجمي��د عملية ت�س��وية الكثب��ان الرملية،
و�إحالة الأمر جلهات االخت�صا�ص ،غري �أن اجلميع ي�شعرون
بريب��ة من �ص��يغة القرار ،التي مل تن�ص �ص��راحة على �إلغاء
الق��رار ،و�إع��ادة االعتبار ملنطق��ة الكثبان الرملي��ة كمحمية
طبيعية.
وبني اجلمل �أن �أكرث ما يخ�شاه الن�شطاء �أن يتم جتميد القرار
م�ؤق ًتا خالل �أ�ش��هر ال�ص��يف ،نظ ًرا الن منطق��ة الكثبان تكون
عامرة بامل�ص��طافني خ�لال تلك الفرتة ،وجتديد ت�س��ويتها يف

ف�ص��ل ال�شتاء ،لذلك �شدد على �ض��رورة �أن يوا�صل الن�شطاء
متابعة الأمر ،وي�صعدوا ن�ضالهم و�صو ًال لقرار �صريح مبنع
التعدي على هذه املنطقة.

�إعالم يقظ

وع�بر النا�ش��ط الإعالمي ال�ش��اب حمم��ود فودة عن رف�ض��ة
للق��رار بقول��ه" :القرار مبثاب��ة كارثة لأنه يخ���ص � 250ألف
متنف�سا لهم
ن�سمة هم �سكان مدينة رفح� ،أوجدوا من ال�سوايف
ً
يف ظل تق�ص�ير اجله��ات احلكومية والأهلي��ة يف ايجاد �أماكن

و�أك��د رئي���س بلدي��ة رف��ح �ص��بحي �أب��و ر�ض��وان �أن �س��لطة
الأرا�ض��ي مل تراج��ع البلدي��ة قبل اتخ��اذ قراراته��ا املتعلقة
مبنطق��ة ال�س��وايف ،و�أن البلدي��ة نظرتها للمنطق��ة مل تتغري،
وه��ي تب��ذل جه��ودًا عل��ى كاف��ة الأ�ص��عدة لتبقيه��ا حممي��ة
طبيعية ومرف ًقا مفتوحً ا دائمًا وجمانيًّا �أمام املواطنني.
وا�شار اىل �أن البلدية جهزت كافة املخططات الالزمة مل�شروع
تطوي��ر منطقة ال�س��وايف ،وه��ي جاهزة للتنفيذ ،مو�ض��حً ا �أن
اجلهود التي بذلتها البلدية كانت ال�سبب يف جتميد قرار �إزالة
ال�س��وايف ،حلني عق��د لقاء يجمع البلدية و�س��لطة الأرا�ض��ي
ووزارة االقت�صاد لبحث املوقف.
وقال رئي�س �س��لطة الأرا�ض��ي �إبراهيم ر�ض��وان لـ "احلال"�" :إن
�أر�ض ال�س��وايف هي ار�ض حكومية وهي امتداد طبيعي مل�ش��روع
�إ�سكاين ،مت ا�ستالمها ح�سب الأ�صول لبدء العمل بها وجتهيزها".
و�أ�ش��ار اىل �أنه يوجد العديد من �أماكن التنزه املتاحة ل�سكان
رفح ب�شكل جماين ،فهناك املتنزه الإقليمي الذي تقدر م�ساحته
بـ 200دومن ،و�أرا�ضي املحررات ،و�شاطئ البحر وغريها.
و�أ�ض��اف �أنه مت جتمي��د القرار ووقفه ع��ن التنفيذ وذلك بعد
احتجاج ال�س��كان ورف�ضهم له ،و�س��يبقى الو�ضع كذلك حلني
التواف��ق على �آلية معينة لتنفيذ العم��ل ومعرفة ما �إذا كانت
ه��ذه الأر���ض �س��تبقى مدرج��ة للم�ش��روع الإ�س��كاين والت��ي
ملوظفي غزة ن�صيب كبري منها.

8

الأربعاء 2016/7/20م املوافق � 15شوال 1437هـ.

«الحال»  -العدد  - 129السنة العاشرة

�أيهما �أف�ضل� :إبقاء ال�صداقات �إلكرتونية �أم حتويلها �إىل �صداقات يف الواقع؟
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
والء حجيجي*
�آية دحادحة– طالبة قانون

ح�سن �أبو عني– طالب علوم �سيا�سية

ال�ص��داقة هي عالقة روحية وجدانية ،وال �أرى فرقاً كبري ًا بني �أن تكون واقعية �أو �إلكرتونية ،فال�ص��داقة
ع�بر االنرتن��ت هي يف الأ�ص��ل واقعية ،لأننا نعامل الطرف الآخر ك�ص��ديق حقيقي (نفتقده ،ون�س���أل عنه،
ونحافظ على م�شاعره ،وندافع عنه) ،هي �إ ًذا واقعية متاما.
امل�س��افات ه��ي م��ا جتعل اللقاء املبا�ش��ر غري مت��اح ،لكن من وجهة نظ��ري ،اذا كان��ت هناك �إمكاني��ة لتحويل هذه
ال�صداقة اىل ار�ض الواقع ونخرج من اطار التخيل فهذ اف�ضل ،فكثري من االفراد �شخ�صياتهم على االنرتنت تختلف عن الواقع� ،سواء ب�شكل
ايجابي او �سلبي وهذا من جتربة �شخ�صية .ال�صداقة االلكرتونية جميلة ،لكن يف نف�س الوقت خطرية جدا ،فاذا كنت على (نياتك) ف�ستتعب.

اذا كانت ال�ص��داقات مع ا�ش��خا�ص غري معروفني وح�س��ابهم وهويتهم على مواقع التوا�صل االجتماعي
غري معروفة اي�ض��ا ،ومت التعرف عليهم عرب ذلك والتوا�ص��ل معهم ،فيجب علينا االنتباه جيدا واحلذر
الن االن�س��ان ب�ش��كل عام ي�ص��عب معرفة معدنه من خلف �ستار او �شا�شة جهاز �ص��غري ،والتوا�صل عرب
ح��روف حتم��ل من املعاين الوهمية م��ا يكفي لنعي�ش حالة حقيقي��ة ،عملية وهمية ،وان��ا اقرتح �أن نكون
حذرين وعلينا دائما قبل حتديد موعد للقائهم ال�س���ؤال عنهم من خالل ا�ص��دقائنا الواقعيني وعرب انا�س
يرتبطون بهم فاالف�ضل دائما احلذر مهما كانت درجة الراحة يف التوا�صل مع االخرين على مواقع التوا�صل االجتماعي.
عبد الكرمي نوباين– �إدارة اعمال

منال �سليمان– تخ�ص�ص علم حا�سوب
بالن�س��بة يل ال�ص��داقة ال تكون اال يف الواقع ،ال�ص��داقة االلكرتونية للت�س��لية ،وانا ال اق�ص��د انها �س��لبية ،بالعك�س،
فلها جوانبها االيجابية ،فهي ت�ساعد على تبادل الثقافة اذا كان ال�صديق من بلد اخر ،لكن بهذا النوع من ال�صداقة
كوننا ال نعرف هذا ال�ش��خ�ص على الواقع �س��يظهر لنا انه �ش��خ�ص مثايل ،ويجب ان تكون هناك حدود كعدم اعطاء
الثقة العالية لذلك ال�شخ�ص وان نرتك م�سافة حلفظ خ�صو�صياتنا ،فهذا النوع من ال�صداقات ال تكون فيه امل�شاعر
�صادقة كتلك التي من املفرت�ض ان تكون بني اال�صدقاء ويف هذا النوع من ال�صداقة م�ساحة كبرية من الكذب .من وجهة نظري تبقى ال�صداقة
يف الواقع هي االف�ضل ،فال�صداقة اكرب من ان تكون على �شا�شة �صغرية ،وال�صداقة الواقعية هي االعمق وهي اكرث ا�ستمرارية.

انا كطالب جامعي يف مرحلة مهمة من مراحل حياتي اف�ض��ل بناء �ص��داقات اجتماعية واقعية بعيد ًا عن كل ا�شكال
احلب وال�صداقة االلكرتونية ،واحاول فهم مالمح ال�شخ�ص املقابل (مب�سوط ،زعالن ،تعبان) واحاول فهم ردات
الفعل التي يقوم بها عن �أي موقف ،بعيد ًا عن كل ا�ش��كال الوهم التي ت�ص��لني عرب "ال�سو�ش��ال ميديا" واخاف من
فكرة ان التعبري عن احلب تقت�ص��ر على امل�ش��اعر االلكرتونية :الاليك او ال�س��مايل او كلمة "منور" ،كما اخاف من
فكرة ان ا�سمع ا�صوات احلروف املر�سلة وال ا�سمع �صوت ال�شخ�ص الذي يكتب هذه احلروف ب�شكل واقعي ،ولكن هذا ال يعني اعدام مواقع
التوا�ص��ل االجتماعي ،فهي و�س��يلة للتوا�ص��ل بني الب�ش��ر ويجب ا�ستخدامها بال�ش��كل ال�صحيح ،وهي �س��يف ذو حدين ،ميكن ان تكون داعما
رئي�سيا لالنتقال اىل عامل النجاح ،وميكن ان تكون م�شروعا ي�ؤذي �شخ�صيتك وخ�صو�صيتك ،وتعبريك وتعاطيك مع االحداث.

وعد الربغوثي– �إدارة اعمال

وليد دويك– هند�سة معمارية

بالرغم من التطور التكنولوجي الذي حل مبجتمعاتنا اال اننا يف احيان كثرية نالحظ ان املواجهة واملقابلة
املبا�ش��رة مع ا�ش��خا�ص نعرفهم او ال نعرفهم خري برهان على ال�ص��داقة ،من وجهة نظري يف احيان كثرية
نعج��ب ونحب ا�ص��دقاء نتعرف عليهم عن طريق االلكرتونيات ،ولكن نفاج���أ بهم عندما نتعرف عليهم عن
قرب ،فتعبريات ال�صوت تكون خمتلفة وطريقة التفكري اي�ضا ووجهات النظر ،وحتى ال�شخ�صية واملالمح
فهناك �أ�ص��دقاء ي�ض��عون النف�س��هم على مواقع التوا�ص��ل �ص��ورا جميلة جدا وال تكون معربة عن مالحمهم وال �ص��وتهم اال�ص��لي
فكثري من اال�ص��دقاء جمرد ا�ش��خا�ص للت�س��لية واللهو ،وانا ا�ؤكد ان ال�ص��داقة اجمل �ش��يء يف احلياة فال ميكن ان تكون عن طريق
الكرتونيات ومواقع توا�صل فالقلب للقلب والوجه للوجه وامل�شاعر يجب ان تكون متبادلة.

بع��د جتربتي حلالت�ين ،وعند مقارنتي بني �أ�ص��دقائي على الواق��ع و�أ�ص��دقائي االلكرتونيني ،وهم جمرد
�أ�ص��دقاء مرا�س�لات �أعرفهم منذ �س��نة دون اي توا�ص��ل على �أر�ض الواقع حتى االن� ،أكيد وبدون �أي �شك
حتويلها ل�ص��داقات بالواقع �أف�ض��ل بكثري ،وهذا ما �أ�سعى له حتى مع �أ�صدقائي االلكرتونيني ،فكلما ظلت
ه��ذه العالق��ة من خلف �شا�ش��ة ،فلن تتع��دى كونها جم��رد معرفة ال �أكرث حتى لو و�ص��فتها جت��اوزا ب�أنها
�صداقة ،فهي لن تتعدى كونها جمرد حروف ور�سائل جمردة من امل�شاعر يف �أغلبها "جمامالت" دون �أي �إدراك من الطرفني جلوهر
وخفايا و�أ�سرار �شخ�صية الطرف املقابل الذي ي�صفه ب�أنه "�صديقه" ،ودون �أي �إدراك لأ�سلوبه ونظرته وتعامله مع الأمور حقيقة
ودون �أن يراه ودون �أي مواقف تثبت هل فعال ي�ستحق هذا ال�شخ�ص ان يو�صف بذاك الو�صف (�صديق).

�آ�صال هري�ش– طالبة علوم �سيا�سية ،فرعي �إدارة عامة

عبداهلل حج علي– �إدارة عامة

ال�ص��داقة عن��د البع���ض حي��اة وعند البع���ض االخر هي لزي��ادة ع��دد اال�ص��دقاء يف الظاهر ،فال�ص��ديق الذي
�ستختاره انت يف حياتك يجب ان تعرف ملاذا �سيكون �صديقك وملاذا اخرتته دون غريه ،اي ما هي ال�صفات التي
اعجبتك او اردت ان تكون يف �صديقك! فال�صداقة اما ان تكون الكرتونية واما ان تكون واقعية ،ولكن كن منتبهاً
جيد ًا وب�ش��كل دائم على اختيار �ص��ديقك خا�صة ان كان عن طريق االنرتنت ،فهناك عدد كبري من احلاالت التي
اعرفها يتعارفون الكرتونيا ،وعندما يتقابلون على ار�ض الواقع ينتهي هذا التعارف او ال�ص��داقة لعدم وجود
م�صداقية منذ البداية ،فاتخذ خطوات يف حياتك الختيار �صديقك �سواء كان على ار�ض الواقع او على مواقع التوا�صل االجتماعي.

حتوي��ل ال�ص��داقة م��ن الكرتونية اىل واقعية اف�ض��ل ملعرفة ال�ش��خ�ص الذي تتعامل معه ب�ش��كل اف�ض��ل،
لأن��ه يوج��د ا�ش��خا�ص على مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي مثالي��ون ولكن عن��د التعامل معه��م والتعرف
عليهم بالواقع جتدهم خمتلفني ب�ش��كل كامل عن الفكرة التي كونتها من قبل ،وانا من امل�س��تحيل ان ا�ؤمن
بالعالقات االلكرتونية دون حتويلها ل�صداقة واقعية ،واذا مل تكن واقعية ،فهي وهم.
فانت و�إن تعرفت على افراد من خالل مواقع التوا�صل وحتدثت اليهم يف موا�ضع عديدة ،فلن ت�ستطيع معرفة حقيقتهم اال من خالل مقابلتهم �شخ�صيا
واجللو�س اليهم ،هكذا ت�ستطيع الك�شف ومعرفة �شخ�صيتهم حقيقة و�ستكت�شف امورا مل تكن تعرفها خالل حديثك معهم عن طريق الفي�سبوك مثال.

نهيل أبو رجيلة

فائ�ض البوفيهات املفتوحة يف رم�ضان� ..إىل �أين؟

رم�ضان �شهر تزهر فيه القلوب بالطاعة والتقرب اىل اهلل ،ومن زاوية
اخرى ت�ض��ج املطاعم والفنادق بالبوفيهات املفتوحة لثالثني يومًا،
تبد�أ برتويج �صور الطعام عرب �صفحات التوا�صل االجتماعي .لكن،
كيف يتم حتديد كمية الطعام املراد جتهيزها؟
�أ�س��ئلة ب�سيطة بالن�س��بة ل�س���ؤال يرتاود بذهن كثري من النا�س ..ما
تبقى من طعام يف �أي اجتاه يذهب؟

مطعم �أرجوان

كاتي��ة �س��كاكيني مديرة املطعم" :يتم تقدير كمي��ة الطعام املطلوبة
للبوفيهات ح�س��ب حجوزات اال�ش��خا�ص ،بعد الإعالن عن �أ�صناف
الطع��ام ،ولك��ن يف حال كان هناك كمية طعام متبقية �ص��احلة للأكل
يتم توزيعها على املوظفني �أو تقدميها جلمعيات خمت�ص��ة تقوم هي
بدورها بتوزيعها على العائالت املحتاجة".

مطعم �سريان

مدي��ر ع��ام املطع��م �أحم��د عج��اج" :ه��ذا الع��ام مت اعتم��اد نظ��ام
احلجوزات امل�س��بقة وبنا ًء على ذلك يتم حتديد كمية الطعام املراد
جتهيزه ،ولكن يف حاالت نادرة يبقى فائ�ض من الطعام يتم توزيعه
على املوظفني واال�سر الفقرية".

مطعم LEMON

حن��ا دواين �ص��احب املطعم" :يف حال كان هناك م��ا تبقى من طعام،
يتم التن�س��يق مع جمعيات خريية للح�ص��ول عل��ى الوجبات ،وغري
ذل��ك حت�ض��ر كث�ير م��ن العائ�لات املحتاجة ونوف��ر له��م الوجبات
الغذائية الالزمة من الطعام امل�ست�صلح".

فندق املوفنبيك

مورين البينا مديرة الت�س��ويق والعالق��ات العامة للفندق" :طريقة
توزي��ع الطع��ام م��ن قبل الفن��دق تكون بطريق��ة الفت��ة وجميلة� ،إذ
جنهز وجبات طعام قبل االفطار وباالتفاق مع جمعيات متخ�ص�صة
بتوزي��ع الطعام ،كجمعية فك��ر بغريك ،التي يحر���ص الفندق ومنذ
عدة �س��نوات على توفري وجب��ات طعام لها ،وه��ي بدورها توزعها
على الأ�سر املحتاجة".
وت�ض��يف" :كما تنظم �سل�س��لة فن��ادق ومنتجع��ات املوفنبيك حملة
كيلوغ��رام من االح�س��ان ي�ش��ارك فيه��ا  25فند ًقا ،وه��ي عبارة عن
�أعمال خريية تقام يف �ش��هر رم�ض��ان املبارك تخت���ص بالتربع بكيلو
غرام من املواد الغذائية غري القابلة للتلف للمحتاجني".
هن��اك ع��دة جمعي��ات وجمموع��ات توف��ر طعامً��ا للأ�س��ر الفق�يرة
واملحتاجة قدر امل�س��تطاع ومن هذه املجموع��ات التي تقوم ب�أعمال
تطوعية كثرية يف �شهر رم�ضان وغريه:

جمموعة فكر بغريك

ه��ي جمموع��ة متطوع��ة من ال�ش��بان وال�ش��ابات من كاف��ة االعمار،
�أ�س�س��ت م��ن �أك�ثر م��ن خم���س �س��نوات هدفه��ا توف�ير املتطلب��ات
اال�سا�سية للأ�سر الفقرية.
ت�ؤك��د راني��ا ابو لنب م�س���ؤولة املجموع��ة �أن عملية التربع ب�س�لات
غذائية للعائالت امل�س��تورة يتم عن طريق جمع ا�س��ماء العائالت يف
قوائم وزيارة بيوتهم للت�أكد من و�ضعهم املعي�شي.
وت�ض��يف� :أن��ه يتم احل�ص��ول على الوجب��ات الغذائي��ة عن طريق

املطاعم بتح�ض�ير عدد معني من الوجبات قبل االفطار ،واي�ض��ا من
البوفيه��ات املفتوحة حيث يتم احل�ص��ول على الوجبات ال�ص��احلة
لالكل وتغليفها بطريقة جيدة.

جمعية فائ�ض ما لديكم

وهي جمعية متخ�ص�صة بتوفري كل ما يلزم اال�سر امل�ستورة
م��ن ادوات كهربائي��ة ومالب���س واثاث من��زيل ،خالد حنتويل
اح��د م�ؤ�س�س��يها يق��ول" :ع��دة مطاعم تن�س��ق معن��ا لتوفري

وجب��ات غذائي��ة ،لك��ن اعتمادن��ا اال�سا�س��ي لي���س فقط على
املطاعم وامنا اي�ض��ا على اال�س��ر التي تتوا�صل معنا وتوفر
لن��ا وجب��ات طعام نوزعها على اال�س��ر امل�س��تورة ،غري ذلك
ن�س��بة الطع��ام التي نح�ص��ل عليها من املطاعم �ض��ئيلة جدا
بالن�س��بة لعدد القوائم لدينا ،ويتم احل�ص��ول على الوجبات
م��ن الطعام من املطاع��م بعد االفطار وتكون �ص��احلة للأكل
نقوم بتغليفها وتوزيعها".

الأربعاء 2016/7/20م املوافق � 15شوال 1437هـ.
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و�أنت مت�شي يف رام اهلل ..متعن يف الأبنية قلي ًال
مجد حمد*
عندم��ا كتب الفل�س��طينيون عن رام اهلل �أ�ش��اروا له��ا مببانيها
و�أزمانه��ا املتتالي��ة ال�س��ريعة ،ولك��ن كان��ت �إ�ش��ارة �أحدهم
املبا�ش��رة �أنك و�أنت مت�ش��ي يف �ش��ارع ركب انظر �إىل الأعلى،
ونح��ن هنا نق��ول يف هذا التقرير "انظ��ر للمباين وحاول تخيل
الفرتات الزمنية الكثرية التي تتالت عليها".
هن��ا ..ي�س��جل ه��ذا التقري��ر م��ا تقول��ه املعماري��ة �س��حر
جول��ة بني �أحياء رام اهلل القدمية بني �ش��ارع
القوا�س��مي يف
ٍ
ً
ملبان بع�ض��ها
مع��امل
ترى
رك��ب
ل�ش��ارع
ال
و�ص��و
النزه��ة
ٍ
خمتلف وبع�ض��ها مت�ش��ابه ،وعنوان اجلولة "ق�ص�ص نا�س
و�أماك��ن" وينظمها معه��د جوته ،املعهد الأملاين الفرن�س��ي،
من��زل داخل ه��ذه الأحياء للتعرف
يف رام اهلل واملوج��ود يف
ٍ
ب�ش��كل اك�بر ،وتكون هذه
عل��ى والتعري��ف بتاريخ رام اهلل
ٍ
ملعر�ض
ب�شكل منتظم �إعداد ًا
اجلوالت واحللقات التعريفية
ٍ
ٍ
�س��ي�أتي الحق��اً ه��ذا العام ي�ض��م ج��زء ًا من تاري��خ املدينة
والأحياء القريبة من و�سط رام اهلل.
ٌ
ملحوظ من املنازل التي بنيت كانت يف فرتة عام 1923
ع��د ٌد
وبه��ا نرى الطابع املوحد يف هذه املنازل ،ففي �أحد امل�ش��اهد،
ن��رى منز ًال ه��و الآن مهج��ور مغل��ق بني ع��ام  ،1923ميكن
اال�س��تدالل عليها من احلجر املوجود �أعلى الباب ومن �ش��كل
فر�س
الب��اب ذاته ف�ترة البناء ،ونلح��ظ فوق الباب ح��دوة ٍ
معلقة هي رم ٌز حلفظ املنزل و�إبعاد احلظ ال�س��يئ والأرواح
ال�ش��ريرة ،وعل��ى الأب��واب كان يو�ض��ع حج ٌر يحوي �ش��ك ًال
بحي��ث كان �أحيان��اً ه��و داللة ديني��ة �أو اجتماعي��ة ،و�أحياناً
كما يف هذا املنزل و�ض��ع �ش��كل احل�ص��ان فقط من باب املرح،
ل�س��بب ب�سيط� ،أنه
ويختلف �ش��كل ال�شباك القريب من الباب
ٍ
فرتة الحقة ه��ي اخلم�س��ينيات ولهذا يختلف
�ش��ق و�أقي��م يف ٍ
البناء.
تكم��ل القوا�س��مي يف اجلول��ة وت�ش��رح" :املنزل الث��اين الذي
�ش��اهدناه ه��و لعائل��ة خ��وري ،والبن��اء الأ�سا�س��ي املوجود
يف الأ�س��فل على الي�س��ار بن��ي يف الف�ترة التاريخي��ة ذاتها يف
الع�ش��رينيات ،بعده �أ�ض��يفت باقي املالحق والغرف للمنزل،
وم��ن اجلمي��ل للذك��ر �أن له��ذا املنزل ابن�ين يعي�ش��ان الآن يف
الواليات املتحدة ،ذهبا لدرا�سة الطب قبل النكبة عام 1948
ب�شكل دائم ،فيعودان مر ًة كل عام ملدة
ومل ي�ستطيعا العودة ٍ
بعمليات طبية تطوعية وجمانية يف فل�سطني".
�أ�سبوع ليقوما
ٍ
ن��زو ًال لل��وادي ولرنتفع جمدد ًا ع�بر هذا ال��درج املوجود يف
مدينة جبلية
ال�ص��ورة املرفقة مع التقرير ،تقول �س��حر" :يف
ٍ

ك��رام اهلل يتوق��ع الف��رد �أن يج��د �أع��داد ًا �أك�بر م��ن ال�س�لامل
والأدراج ،ولك��ن يف الواق��ع ع��دد ال�س�لامل املوج��ودة يف رام
فرتة
اهلل قليل��ة جد ًا ومعروفة جد ًا ،وهذا الدرج موجو ٌد منذ ٍ
طويل��ة وه��و من �أول ال�س�لامل التي �أقيم��ت يف رام اهلل ،ولكن
للأ�سف �س��يتم هدمه قريباً ،فقد قام �أهل املنطقة ببنائه �سابقاً
ليخ��دم املدين��ة ،ولكن �أه��ل املنطقة املحيطة بالدرج �أ�ص��بح
يزع��ج �أهل املنطقة احلاليني لبع�ض املمار�س��ات التي مل تعد
تنا�س��بهم مثل قيام بع�ض املراهقني ب�إزعاجهم لي ًال �إما ب�شرب
فتيات و�شبان هنا".
الكحول �أو باجتماع ٍ
"�ص��عود ًا م��ن ه��ذا الدرج الذي �س��يتم هدمه ن�ص��ل ملنازل
أرا���ض مملوك��ة لعائلة عق��ال ،ومنها منزل متت الإ�ض��افة
و� ٍ
ً
علي��ه عدة م��رات فبني بداية يف الع�ش��رينيات ومن ثم ومتت
الإ�ضافة عليه عدة مرات ،وال�س�ؤا ٌل املهم هو ،هل كانت دائماً
دف��ة ال�ش��باك من حدي��د �أم �أن هذا ه��و ما متت �إ�ض��افته بعد
الرتميم ،فتقول القوا�س��مي ان البيوت التي بنيت يف الفرتات
م��ا قب��ل الع�ش��رينيات م��ن الق��رن املا�ض��ي كانت �ش��وادرها
ونوافذها من اخل�ش��ب واحلماية �أو الأ�سوار من احلديد� ،أما
بعد الع�شرينيات فقد �صممت جميعها من احلديد".
أر�ض فارغة مقابل املنزل وبجانب القن�ص��لية الكندية
وعلى � ٍ
�س��يارات كان يف الأ�ص��ل مكان معب ٍد ما�سوين بني
ترى موقف
ٍ
يف بداي��ات الق��رن املا�ض��ي ،ومت هدم��ه بع��د الثمانينيات من
الق��رن املا�ض��ي .ويذك��ر �أي�ض��اً �أن ه��ذه املنطق��ة مت �إغالقها
وا�س��تخدامها كنقطة ع�سكرية بريطانية عند وجود االنتداب
الربيطاين ،وا�ستوىل عليها الأردنيون بعد عام .1948
تنزل قلي ًال بعد املنزل لتجد منز ًال �آخر ولكن مغلق بال�ش��يك
لعائلة لفتاوية جل�أت وبنت
احلدي��د ،هذا املنزل الرابع كان
ٍ
منزله��ا هن��اك ،و�أبرز ما ميك��ن مالحظته يف املن��زل طريقة
ربع من
البن��اء القريب��ة من بي��ت حلم ونابل���س ،فف��ي �أول ٍ
القرن املا�ض��ي كان ي�أتي البنا�ؤون والفنيون الفل�سطينيون
بع��د تعل��م املهنة يف ت�ش��يلي ليطبقوا مهارتهم يف فل�س��طني،
وبه��ذا كان نف�س من بن��وا بيوت بيت حل��م ،وبيت جاال هم
م��ن �أت��وا لبناء ه��ذه املنازل ،وت�ش�ير �س��حر �أي�ض��اً �إىل �أن
املن��زل ه��ذا ،والعديد م��ن املن��ازل يف التي بني��ت هي على
النظام الروماين من اخلارج ،بحيث يتم و�ض��ع �أ�سا�س قوي
بحجارة خ�ش��نة و�أكرب يف �أ�سفل املنزل ،واملنطقة الو�سطى
ٍ
تكون مليئة باحلجر الأ�صغر قلي ًال حجماً وبحجارة مال�سة
�أك�ثر ،ويف الأعلى يكون هناك "كورني���ش" �أو خط حجارة

�أحد مباين رام اهلل التاريخية.

يزين �أعلى املنزل.
و�ص��و ًال لنهاية �ش��ارع رك��ب ،يع��رف املعظم العم��ارة التي
حت��وي مقهى زرياب ،كان ه��ذا املبنى �أول مبنى �أقيم يحوي
خمازن يف الأ�سفل و�ش��ققاً يف الأعلى لي�ؤ�س�س لظاهرة ال�سوق
واملن��ازل يف و�س��ط املدين��ة وليح��ول بذل��ك رام اهلل �إىل مرك ٍز
جتاري �أكرب.
وت�ش�ير القوا�س��مي �إىل العدي��د م��ن التغ�يرات التاريخي��ة
الت��ي �أث��رت يف بناء املن��ازل و�ش��كل عمارته��ا يف جميع املدن

الفل�س��طينية وحتدي��د ًا رام اهلل ،فمث ً
�لا بع��د النكب��ة ن��زح
الالجئون وعا�ش��وا ا�ست�ض��افة �أهل البيوت داخل املنازل� ،أو
خيم �أقيم حتت الأ�ش��جار ويف خمتلف الأرا�ض��ي و�سط
داخل ٍ
املدين��ة ،وبني ع��ام  1948و ،1950مل ت�بن املنازل خوفاً من
احل��رب و�أم ً
�لا يف الرج��وع ،ولك��ن خ�لال اخلم�س��ينيات بد�أ
ً
كنوع من اال�ستقرار.
النا�س ببناء البيوت جمددا ٍ
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ذكريات الطابون ..ا�شتياق يف زمن الأفران
تحرير بني صخر
يعترب الطابون من الرتاث الفل�سطيني ،وله تاريخ وذكريات ،لكن قلة من يعرفه من
اجلي��ل احلايل ،و�إن وجد ،ف�إنه يختلف ع ّما وجد قدميًا ،وحاليًّا ت�س��تخدم الطوابني
كرتاث يف املتاحف بنماذج م�صغرة لي�س �إال.
بالع��ودة مل��ا قد يذكرن��ا بها ،بحثنا يف ثناي��ا الذكريات لتحدثنا عائ�ش��ة حجاج "54
عامًا" من قرية فرخة مبحافظة �س��لفيت عن الطوابني؛ كيفية �ص��نعها وا�ستخدامها
وما حتمله من حكايا.
ت�س��تذكر حجاج املا�ض��ي وجمال الطواب�ين قائلة" :كنا نذهب لإح�ض��ار احلور من
املغاير ،وهو الرتبة اجلريية ،من مكان بجانب عني املاء اخلا�ص��ة بالقرية ل�ص��نع
الطوابني".
وت�ض��يف" :كنا نحفر يف املغارة ال�س��تخراج احلور وننقيه من احل�صى وال�شوائب
مبا ي�س��مى "امل�س��راد" وهي �أداة ا�س��تخدمت لتنخيل القمح ،ثم ننقع احلور باملاء
�أ�س��بوعً ا كاملاً  ،ن�ضيف له التنب ونعجنه لي�صبح ً
خليطا من احلور والتنب ،ون�صنع
قاعدة الطابون الدائرية وبعد �أن يجف بتعري�ض��ه لأ�شعة ال�شم�س حيث يرتك ليوم
واح��د تب��د�أ مرحلة عمل احلور والط�ين ورفعه للأعلى وترتك فتحة �أعاله ت�س��مح
ب�إدخال اخلبز� ،أي يكون ال�شكل ن�صف دائرة بقاعدة ويف �أعاله فتحة".
تتاب��ع" :يف حالة ا�س��تخدامه يو�ض��ح يف مكانه املخ�ص���ص ،وبالأغل��ب تكون غرفة
�ص��غرية تت�س��ع ل�شخ�ص�ين وقبلها حتفر �أر�ض��يه مبقدار حجم الطابون ويو�ض��ع
حط��ب حتى ي�ص��بح كل��ه جمر ويتم �أخذه وو�ض��عه يف �س��خانات من حدي��د وت�أتي
املرحل��ة الأخ�يرة ب�أن يو�ض��ع الطاب��ون يف مكانه املخ�ص���ص بعد تغطيت��ه بغطاء
حدي��دي خا���ص ويطمر بالن��ار والرم��اد فوقه وجتدد الن��ار و"الزب��ل" وهو روث
احليوانات اجلاف على مدار � 3أيام يف ال�صباح وامل�ساء لت�صبح حرارته منا�سبة".

وعن اال�س��تخدام تقول حجاج" :ن�ضع داخل الطابون "الرظف" �أي حجارة مكورة
�صغرية ومل�ساء قبل �أن يوقد عليه النار حتى ي�صبح بدرجة حرارة كافية لإن�ضاج
العجني ،كنا ن�س��تخدم الطابون ل�ص��نع �أ�شياء كثرية بالإ�ض��افة ل�صنع اخلبز منها
�ص��نع �ص��واين حلمة �أو دجاج وحتى خ�ضار وم�سخن بالب�صل وال�سماق ،والفرايك
و�أحيانا نقوم بو�ضع الطعام بالطنجرة يف داخله".
فيما ت�س��تخدم الطوابني �أي�ض��ا للتدفئ��ة عرب طمر احلطب اجلاف يف الزبل لن�ص��ف
يوم حتى يتحول �إىل فحم ملتهب ،ثم يخرجونه من رماد الزبل ويو�ضع يف الكانون.
تتابع" :كانت الطوابني منت�شرة يف كل قرية ،ففي حارتنا � 5إىل  6طوابني� ،أما حاليا
فال يوجد تقريبا نتيجة لتوفر �أفران الغاز والكهرباء �أي وجد بديل على عك�س قدميا
كان الطابون امللج�أ املتوفر لدى اجلميع".
تقول حجاج "ا�ش��تاق لتلك الأيام ،و�أحيانا �أجل�س مع �أختي نتذكر ونقول �س��اق اهلل
على �أيام الطابون وخبزه" ،حيث كانت الن�س��اء تتجمع عند التي تخبز ويت�س��امرن
ب�أحاديث ال انقطاع لها ،ويقمن بت�س��لية �أنف�سهم �أما بت�سخني اخلبز و�أكله �أو بكوب
من ال�شاي �أو القهوة.
ً
ً
تخت��م حج��اج" :كان ترتيب��ي الثانية يف عائلتي التي ت�ض��م � 11أخ��ا و�أختا وبعدما
تزوجت �أختي تركت املدر�س��ة من ال�ص��ف ال�ساد�س الأ�سا�س��ي ،وزاد العبء بعدما
حمل��ت والدت��ي ،وحينها كانت �أول مرة �أعجن فيها ،و�أخ��ذين والدي للخبيز ،وكان
يردد عبارة "كيف ما تعجنيهن اعجنيهن �أول مرة م�ش م�شكلة يابا".
ك�س��رت حجاج الطابون مرتني خوفا من النار ،لكنه��ا تقول�" :أول مرة خبزت طلع
رغيف اخلبز عقد الطابون لدرجة ملا جيت �أطلعه ثنيته ثني وطلعتوا ،ولكن هذا ما
مبنع انه طلع اللي بعدو فيه فتحة كبرية".

الطابون ..من خمبز الأ�سرة �إىل مبنى تاريخي على و�شك االنقرا�ض.
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حكاية علي ..عن زراعة الأمل رغم القيد

ميساء األحمد
�أعلن��ت ال�ص��يحات الأوىل للطف��ل عل��ي �ص�لاح
ح�س�ين (� 8أ�ش��هر) ،حال خروجه من رحم �أمه،
�أن �إرادة االحت�لال ل��ن تنت�ص��ر ول��ن تفرق بني
زوج م��ن داخل الأ�س��ر يتطل��ع �إىل احلرية فجر ًا
لي�س ببعي��د وزوجته يف اخلارج ،وحولته نطفة
مهربة �إىل منا�ضل يف املهد كما و�صفه كثريون.
احلكاي��ة ب��د�أت من��ذ �أن انت�ص��رت �إرادة احلب
عل��ى ق�س��وة احلياة ،وقررت �ش�يرين ن��زال �أن
ترتبط ب�ص�لاح ح�سني� .أيام معدودات بعد ذلك
حتى �أ�س��ر ح�س�ين و�ص��در بحقه حك��م احتاليل
بال�س��جن  15عاماً ونيف ،لكن �ش�يرين مل تي�أ�س
�أو ت�س��لم مبا �أراده االحتالل ،وواجهت �إثر ذلك
�ض��غوطات جم��ة للتفرق��ة بينهما ،فكي��ف لفتاة
يف مقتب��ل العم��ر �أن توق��ف حياته��ا  15عاما يف
االنتظار.
�إال �أنهما ا�س��تطاعا ب�إرادة وحب تتلخ�ص فيهما
حكاية وطن �أن يتمردا على �ضغوطات املجتمع
وال�س��جان ويبقي��ا عل��ى العه��د ل�س��نوات ،ث��م
�س��نوات من الأ�سر،
يتخذا قرار ًا باخلطوبة بعد
ٍ
ويخططا ملا بعد ذلك غري �آبهني بقيود الأ�سر.
بعد تخطيط وتفكري ملي ،قرر اخلطيبان �صالح
و�ش�يرين �أن يكونا بارقة �أمل لكثري من �أمثالهما
الذي��ن �أوقف��ت الزنازي��ن عجل��ة الزم��ان به��م
وجعلت من كل فكرة جمرد حلم �أو خيال ،وهنا
قررت �ش�يرين و�ص�لاح م��ا يلي :بنطف��ة مهربة
�سي�أتي طفلنا �إىل احلياة.
تقول �ش�يرين" :يف البداية �ش��عرنا �أن الق�ض��ية
�ص��عبة خا�ص��ة �أنن��ا مل نك��ن متزوج�ين ،ولكن
عندما ت�ش��ربنا الفكرة قليال ،وجدنا ترحيبا من
�أ�س��رنا ،وح�ص��لنا عل��ى فت��وى �ش��رعية ليدخل

املو�ضوع حيز التنفيذ".
وت�ض��يف" :و�ص��لت النط��ف وحفظ��ت طبي��ا
ملدة �س��نة ون�ص��ف ال�س��نة ،قمنا خاللها بتهيئة
املجتم��ع املحي��ط ،فم��ن غ�ير املمكن �أن �أبا�ش��ر
بهذه اخلطوة ب�ش��كل فجائ��ي دون �أن �آخذ بعني
االعتب��ار البيئة ونظ��رة املجتمع ال��ذي �أعي�ش
في��ه ،لذلك قمنا بعمل عر�س و�أخربنا النا�س فيه
بخطوتنا القادمة ،واجلميل �أن املحيط �ش��جعنا
رغم �أننا خطبنا وتزوجنا و�س��ننجب ،و�ص�لاح
غري موجود".
به��ذا الرتحي��ب الوا�س��ع وبه��ذه اخلط��وة
اجلريئ��ة ،تظه��ر خ�صو�ص��ية فل�س��طني ع��ن
غريها م��ن املجتمعات الأخ��رى ،التي مل تذق
مرارة املحتل ومل جترب كيف ميكن �أن جتعل
م��ن امل�س��تحيل حقيقة وواقعا ،بهذا خل�ص��ت
�شريين جتربتها.
امل�ض��ي بهذه اخلطوة مل يكن عبثيا و�سهال ،فلم
تفكر �ش�يرين ومل يفكر �ص�لاح كل فق��ط بذاته،
وكي��ف ب�إمكان��ه �أن ي�ش��بع �ش��غفه و�إح�س��ا�س
الأموم��ة �أو الأب��وة بداخل��ه غ�ير �آخ��ذ بع�ين
االعتب��ار �أن هن��اك ج�س��د ًا وروحاً �س��ت�أتي هي
الأخرى لهذه الدنيا وكيف �س��يكون حالها .حول
ذل��ك تقول �ش�يرين" :الت��وازن يف هذه الق�ض��ية
مهم جدا .يف ال�س��نة التي اخرتناها لوالدة علي،
و�ض��عنا بعني االعتبار �أن � 4سنني فقط �ستكون
متبقي��ة ل�ص�لاح يف ال�س��جن ،وفيه��ا �س��يحتاج
الطف��ل لأمه �أكرث من �أبيه ،ومل نقم بذلك يف وقت
م�ضى خوفا من �أن يكرب الطفل وي�شعر �أن والده
�س��نده لي�س بجانبه كغريه م��ن الأطفال يف ذات
�سنه".

فل�سطني هي علي ..بحلوها ومرها

بع��د �أن جاء عل��ي �إىل الدنيا ،مل تكن احلياة �أقل
�ص��عوبة م��ن قبل� ،إال �أن ما �أ�ض��افته �ض��حكات
عل��ي و�ص��يحاته وحركات��ه يف حي��اة �ش�يرين
م��ن ح�لاوة وطعم خمتل��ف خففت عنه��ا غياب
زوجها ،وجعلتها على حد و�ص��فها �أكرث �ص�بر ًا
و�أ�شد �صالبة.
تقول �ش�يرين�" :أن تلد �س��يدة وزوجها بالأ�سر
يعني �أنها �ستواجه حتدياً ثالثي الأبعاد ،الأول
�أن زوجه��ا و�ش��ريكها غ�ير موج��ود ل��ذا عليه��ا
�أن متثل��ه اجتماعي��ا ومادياً ،ثاني��ا �أنها �أم لطفل
وعلى عاتقها مهمة الرعاي��ة والرتبية� ،أما ثالثا
فه��ي �أنه��ا تعي���ش حي��اة فل�س��طينية واملجتمع
الفل�س��طيني يجاب��ه حتديات كث�يرة وال يوجد
�أمامه �أي �أفق مفتوح".
ورغم��اً عن ه��ذه التحديات ،تقول �ش�يرين �إنها
ا�س��تطاعت �أن تتخطاها لأنها متعلمة وموظفة،
وم��ن اجلانب االجتماعي قال��ت�" :أنا حمظوظة
ب�أهل قدموا يل الدعم الكايف ،لذلك ،فمن ال�ص��عب
�أن �أتخي��ل �أن تل��د زوجة �أ�س�ير وهي جتل�س يف
املنزل فقط تنتظر زوجها �أن يخرج من الأ�سر".
وتعتقد �ش�يرين �أن اجلانب االجتماعي مهم جد ًا
له��ا ولطفلها وت�ض��يف" :ال ت�س��تطيع �أن تعي�ش
وح��دك لي���س لأنك �ض��عيف ،ب��ل لأنك يج��ب �أن
ت�ش��عر بوج��ود الآخري��ن بجانب��ك ،حت��ى علي
فهو بحاجة لعائلة و�أقارب يعو�ض��ونه قلي ًال عن
غياب والده".

�أمل جديد للأ�سرى

�أم��ا حي��اة �ص�لاح فه��ي الأخ��رى داخل الأ�س��ر

انقلب��ت ر�أ�س��ا عل��ى عق��ب ،فه��و الي��وم مهت��م
بتفا�ص��يل �ص��غري جدي��د يك�بر وينم��و بحف��ظ
و�أمانة �أمه وعائلته وبقلب والده الذي يتعط�ش
�ش��وقاً لر�ؤيت��ه ،تق��ول �ش�يرين ع��ن زوجه��ا:
"ال�س��جن ال يعزل الأ�سري عن العامل بل يقتله
نف�س��ياً ويوق��ف حيات��ه� ،إال �أن علي �أع��اد الأمل
م��ن جدي��د وحتق��ق ب�ص��مود وقناع��ة و�إرادة
وال��ده الذي يتحدث عنه يوميا لرفاقه ب�أن هناك

رفيقاً �ص��غريا ينتظره يف اخلارج ،بات منذ جاء
�صاحب كامريا و�شهرة".
وبه��ذه اخلطوة �أ�ص��بحت العائلة ق�ص��ة جناح
ومث�لا ت�أمل عائالت الأ�س��رى �أن حتذو حذوها،
فبعد �أن كانت فكرة �ص�لاح من هذه اخلطوة �أن
يفتح الباب �أمام املخطوبني ال�س��تغالل �سنوات
عمره��م ،ق��ام ثالث��ة م��ن الأ�س��رى بتنفي��ذ هذه
اخلطوة.

الالجئة ال�صغرية جودي ..اجل�سد يف الدمنارك والقلب يف �سوريا
فنتينا شولي*
"نف�س��ي �أرج��ع ع خمي��م الريم��وك ب�س��وريا،
�ألع��ب م��ع �ص��احباتي" ،قال��ت ج��ودي ه��ذه
الكلم��ات وه��ي تتحدث لن��ا عن �أ�س��ماء الأماكن
عل��ى خارط��ة مدين��ة كوبنهاغ��ن يف الدمنارك،
فهذه ال�صغرية ابنة الثمانية �أعوام متلك �أمنية
رمب��ا هي بعيدة ع��ن التحقق يف الزم��ن القريب
وه��ي الع��ودة �إىل املخيم ال��ذي غادرت��ه قبل 4
�أعوام مع بداية احل�صار.
وي��روي عمه��ا احلكاي��ة الت��ي ب��د�أت بخ��روج
عائلته��م املمتدة م��ن املخيم �إىل دم�ش��ق ،وكلهم
يحملون وثائق ت�صفهم بالالجئني الفل�سطينيني،
وحال��ت بينهم وبني التنقل يف عدة مدن ليقرروا
االنتق��ال �إىل لبنان ع ّلهم يج��دون عمال هناك� ،إال
�أ ّنهم عادوا ،حيث �أيقنوا �أن البقاء كفل�سطينيني
الجئني خارج املخيم �أمر �صعب ومعقد.
يتابع العم" :مل يكن �أمامنا خيار ،قررنا ال�سفر �إىل
تركي��ا �أنا وجودي ووالدتها و�أختها ،لكن والدتي
بقيت يف �س��وريا فحالتها ال�ص��حية مل تكن ت�سمح
له��ا بال�س��فر" .ا�س��تغرقت الرحل��ة يوما ون�ص��ف
الي��وم ،رحلة ترتاوح ق�س��وتها كما ي�ص��فها العم
بني م�ش��قة ال�س��فر واملبالغ الكب�يرة التي تدفعها
لكل من يو�صلك �إىل مكان ما خالل عملية التهريب،
لكن ال مفر "فالواحد ميت ميت" كما يرى العم.
حاول��ت العائلة �إيجاد عمل يف تركي��ا لكن الأمر
كان يزداد �ص��عوبة فكان��ت �أوروبا هي الوجهة
الثاني��ة ،لكن الذه��اب �إليها لن يكون �أ�س��هل من
الو�ص��ول �إىل تركي��ا ،ولك��ي تخ��رج �إىل ايطالي��ا
علي��ك اله��رب من خف��ر ال�س��واحل الرتك��ي ،ما

يعن��ي �أن امل�س��افة الق�ص�يرة م��ا ب�ين البلدي��ن
�ست�صبح �أطول بكثري.
يق��ول الع��م� 9" :أي��ام بالبح��ر كانت الأق�س��ى،
فالرعب يحيط بالركاب املرتا�صني يف مركب قال
املهرب �إن م�س��احته  60مرتا ولكنه يف احلقيقة
�أ�صغر من ذلك بكثري".
كل من يف املركب كان يرتب�ص به هاج�س الغرق
و�س��قوط �أي �ش��يء بالبح��ر كان كفي ً
�لا بجع��ل
اجلمي��ع يرتبك��ون ظن��اً �أن م��ا �س��قط لي���س �إال
واح��د ًا منهم ،مل تكن الأمواج يف االيام الأخرية
للرحل��ة �ص��ديقة لهم فق��د بد�أت تتالط��م ،لتزيد
الرع��ب رعباً ،ويبد�أ املعظم باال�س��تفراغ فهم مل
يعتادوا ركوب البحر ودواره.
كان العم مي�س��ك بج��ودي يف الق��ارب ويف ذهنه
�س��وريا ومن تركهم يف �س��وريا وتركي��ا ،فهو مل
يخرب والدته ب�س��فرهما خوفا من تردي و�ضعها
ال�ص��حي و�أم ج��ودي و�أخته��ا بقيت��ا يف تركي��ا
ل�صعوبة الرحلة وغالء ثمنها.
وعن��د اق�تراب و�ص��ول املرك��ب �إىل احل��دود
الإيطالي��ة ا�س��تقبل الالجئني خفر ال�س��واحل
االيطايل ،ويروي العم" :كانت �س��فينة اخلفر
تق�ترب من القارب وكلم��ا زاد اقرتابها زادت
حرك��ة امل��وج م��ا �س��بب ذع��ر ًا لن��ا ،ولكن يف
النهاية مت نقلنا با�س��تخدام قوارب �صغرية،
الأطفال �أوال ثم الكبار ،انتظرت جودي كثري ًا
على ال�شاطئ وللحظة ظننت �أين فقدتها".
جت�بر العدي��د من ال��دول االوروبي��ة الالجئني
على و�ضع الب�ص��مة وتقدمي طلب اللجوء فيها،

�أحد املخيمات التي ت�ؤوي الالجئني ال�سوريني الذين هجرتهم احلرب.

لك��ن �إيطالي��ا مل تطل��ب منهم ،ترك��ت لهم حرية
البق��اء �أو الرحي��ل ،ج��ودي وعمه��ا وجمموعة
م��ن رفاق الدرب ق��رروا املتابعة ،ليت��م �إيقافهم
يف �أملاني��ا ويخ�يروا ب�ين املتابع��ة �أو اللج��وء
ب�شرط ترك الب�صمة يف احلالتني ،وهذه الب�صمة
للأم��ور اجلنائية فقط ،لك��ن املجموعة اختارت
اال�ستمرار �إىل الدمنارك.
الع��ام املا�ض��ي فقط و�ص��لت ج��ودي وعمها �إىل
الدمن��ارك ليق�ض��يا � 6أ�ش��هر يف �أح��د خميم��ات
الالجئ�ين ويواظب��ا على مدر�س��ة اللغ��ة ،ومع
ت�أخر احل�ص��ول على �إقامة ب��د�أ العم يفقد الأمل
ما انعك�س �سلبا على تعلمه اللغة ومل يعد يلتزم
بالدرو�س� ،إال �أن ح�ص��ولهما عل��ى �إقامة ملدة 5
�س��نوات وخروجهما �إىل منزل م�ستقل يف املدينة

�أع��اد �إليه رغبة التعلم من جديد خا�ص��ة �أ ّنه لن
يح�صل على عمل ما دام ال يجيد اللغة.
الآن الع��م وج��ودي ينتظران املوافق��ة على مل
ال�ش��مل الذي كان من املفرت�ض �أن ي�صدر يف �أيار
املا�ض��ي �إال �أ ّن��ه مت ت�أجيل��ه ،حت��ى تلتئم عائلة
ج��ودي امل�ش��تتة ،فج��ودي وعمه��ا يف الدمنارك
والأم واالبنة الثانية يف تركيا والأب يف امريكا.
تتاب��ع جودي" :يف الدمن��ارك كان الزم �أكون يف
ال�ص��ف التالت ب�س ان��ا هال ب�ص��ف �أول وبتعلم
دمنارك��ي م��ن �س��نة ،وب���س �أك�بر بدي �أ�ص�ير
معلمة دمناركي و�أترج��م للنا�س" ،رمبا مل �أكن
بحاج��ة �إىل �س��ماع هذا الكالم مبا�ش��رة فجودي
من��ذ التقيته��ا يف املحط��ة تتحدث اللغ��ة بطالقة
وتقر�أ بثقة كل كلمة تواجهها.

يح��اول الع��م �أن يعو���ض ج��ودي ع��ن غي��اب
�أف��راد عائلتها فهو الأب واالم وال�ص��ديق الآن،
ويعم��ل على ك�س��ر احلواجز الثقافي��ة مع امليل
للحياة ال�سورية واحلفاظ على بع�ض العادات،
و�أمنية بالعودة يوما ما ،فال ميكن عدم ملح تلك
النظ��رات عل��ى وجهيهما و�آثار االبت�س��امة عند
احلديث عن �سوريا وبالأخ�ص خميم الريموك.
�أم��ا اجل��دة لأبيه��ا فتوفيت بع��د و�ص��ولهما �إىل
الدمنارك بفرتة ق�صرية.
توق��ف جودي احلدي��ث فج�أة" :ما ب��دي �أحكي
عن �س��وريا كمان النو تيتا لو �سمعتني حت�صري
تعيط وتقول �سوريا �سوريا!".
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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يف غزة ..تطبيق يقر�أ ن�صو�ص املطبوعات بثالث لغات ويرتجمها لـ 23لغة
باسل العطار
مل يع��د احل�ص��ول على الن�ص��و�ص املطبوعة
عل��ى ال�ص��ور �أو البيان��ات الر�س��مية به��دف
االط�لاع عليه��ا وتعديلها �أم ًرا �ص��عبًا ،بعدما
متكن ثالثة م��ن خريجي كلية هند�س��ة �أنظمة
احلا�س��وب من كلية فل�س��طني التقنية يف غزة
من ابتكار تطبيق يعم��ل على الهواتف الذكية
قادر على اجناز هذه املهمة.
قارئ ال�ص��ور هو اال�سم الذي اختاره يا�سمني
�أب��و �س��ليم وحمم��ود الأطر���ش و�أ�س��ماء �أبو
�س��ماحة للتطبيق ،وب��ات جاه ًزا لال�س��تخدام
بع��د عمل امتد ل�س��تة �أ�ش��هر �ض��من م�ش��روع
التخرج اخلا�ص باملجموعة.
يتلخ���ص عمل التطبيق ب�أنه يوفر للم�س��تخدم
�إمكانية ن�س��خ الن�صو�ص املطبوعة على ورق
�أو على لوحات �إر�ش��ادية على هاتفه من خالل
التق��اط جمموعة من ال�ص��ور الع�ش��وائية لها
ع�بر كام�يرا الهات��ف قب��ل �أن يت��م جتميعه��ا
با�س��تخدام برجميات معنية للخروج بال�شكل
النهائي املطابق للن�ص.
املمي��ز �أك�ثر يف التطبيق يتمث��ل يف قدرته على
ق��راءة الن�ص��و�ص �ص��وت ًّيا بث�لاث لغات هي
العربية والعربية والإجنليزية ،بالإ�ضافة �إىل
قدرته على ترجمته ن�ص ًّيا لـ  23لغة عاملية.
"احل��ال" التق��ت الفري��ق املط��ور للتطبي��ق
وتعرف��ت �أك�ثر عل��ى طبيع��ة تطبي��ق ق��ارئ
ال�صور وطريقة ا�ستخدامه

الأول من نوعه

"ا�ستطعنا حتقيق اجناز مهم" ،بهذه اجلملة
ب��د�أت يا�س��مني �أبو �س��ليم �أحد �أع�ض��اء فريق
تطوي��ر التطبي��ق حديثه��ا م��ع "احل��ال" قبل

ب��دء �ش��رح طريق��ة عمل��ه ،فق��ارئ ال�ص��ور
يع��د الأول م��ن نوع��ه عل��ى م�س��توى الع��امل
القادر على قراءة للن�ص��و�ص املكتوبة باللغة
العربية �صوت ًّيا �إىل جانب اللغتني الإجنليزية
والعربية.
وت�ض��يف �أب��و �س��ليم :التطبي��ق يعم��ل م��ن
خ�لال التقاط عدة �ص��ور للوثيق��ة ومن زوايا
خمتلف��ة ،قب��ل �أن يق��وم امل�س��تخدم ب�إعط��اء
االم��ر بالبدء يف عملي��ة دمج هذه ال�ص��ور من
خ�لال �ض��غطه طويل��ة عل��ى ال�شا�ش��ه ،حيث
يعتمد على خوارزميات تختار �أف�ضل ال�صور
امللتقطة ،بعد جتاهل ال�ص��ور غري الوا�ض��حة
ليخرج الن�ص النهائي للوثيقة �صورة وكتابة
وبج��ودة تف��وق �أحيا ًن��ا ج��ودة ال�ص��ورة
املطبوعة ذاتها.
وتق��ول خريج��ة كلي��ة �أنظم��ة احلا�س��وب �إن
قراءة الن�ص �ص��وت ًّيا للغ��ات الثالث املعتمدة
يت��م تلقائ ًّيا مبج��رد معاجلة ال�ص��ورة ،حيث
يب��د�أ التطبي��ق بق��راءة الن�ص��و�ص بج��ودة
نطق عالية ،كما �أن امل�س��تخدم ب�إمكانه حتديد
�سرعة النطق مبا يتالءم معه.

�سهل اال�ستخدام

�أ�س��ماء �أب��و �س��ماحة م��ن الفري��ق املربم��ج
للتطبي��ق �أك��دت �أن التطبي��ق م��زود ب��دورة
تدريبي��ة �س��ريعة لأه��م ميزات��ه ،مبا ي�س��اعد
امل�س��تخدم يف التع��رف �أك�ثر عل��ى كيفي��ة
ا�س��تخدامه وطريقة تعديل اع��دادات النطق
واللغة امل�س��تخدمه  ،حي��ث �أن التطبيق يعمل
وفق اللغة التي يتم ا�ستخدامها على الهاتف.
وت�ض��يف خريج��ة كلي��ة �أنظمة احلا�س��وب لـ

"احل��ال" �أن التطبيق قادر على قراءة ثالثة
خطوط عربية م�ش��هورة ور�سمية بدقة ت�صل
ل��ـ  ،%94باملقارن��ة م��ع االجنليزية بخم�س��ة
خطوط والعربية بخطني ،بن�س��بة دقة ت�ص��ل
�إىل .%99
وتو�ض��ح �أبو �س��ماحة �أن الفريق حر�ص على
�أن يك��ون التطبي��ق �س��هل اال�س��تخدام ،كم��ا
ان ق��درة قارئ ال�ص��ور على تخزي��ن امللفات
الت��ي يتم ت�ص��ويرها يف ذاكرة الهاتف ت�س��هل
على امل�س��تخدم العودة لهذه الن�صو�ص وقت
احلاج��ة ،كما ب�إمكانه تعديل هذه الن�ص��و�ص
وم�ش��اركتها عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل ب�ش��كل
عملي.

املكفوفون �أبرز امل�ستهدفني

حمم��ود الأطر���ش الع�ض��و الثال��ث يف الفريق
�أو�ض��ح ل��ـ "احل��ال" �أن التطبي��ق ي�س��تهدف
�إىل جان��ب جمي��ع الفئات ،الرتكي��ز على فئات
معينة هم الأميون من خالل قراءة الن�صو�ص
�ص��وت ًّيا ،والطلب��ة اجلامعي��ون م��ن خ�لال
امكاني��ة التعدي��ل على الن�ص��و�ص و�س��هولة
تبادلها وقراءة كتب بلغة اجنليزية �أو عربية
وترجمته��ا للعربي��ة بالإ�ض��افة �إىل ال�س��ياح
الذين يندرجون من �ض��من الفئات امل�ستهدفة
من التطبيق.
�أما الفئة الأكرث �أهمية من وجهة نظر مطوري
التطبي��ق فهي املكفوفون ،حيث ت�س��اعد ميزة
ق��راءة ن�ص��و�ص ال�ص��ور �ص��وت ًّيا املكف��وف
يف معامالت��ه اليومي��ة فيم��ا يتعلق ب��الأوراق
الر�س��مية �أو الدرا�س��ية ،كم��ا يوف��ر مب��د�أ
اخل�صو�ص��ية للمكفوف وحمايت��ه من امكانية

تطبيق "قارئ ال�صور" بتوقيع ثالثة طلبة من غزة.

التعر�ض للت�ضليل والتزوير.
وي�ؤك��د الأطر�ش �أن االهتم��ام بفئة املكفوفني
كان الداف��ع وراء طريقة عم��ل التطبيق الذي
ي�س��مح ب�أخذ �أكرث من �ص��ورة للوثيقة نف�س��ها
ودم��ج هذه ال�ص��ور واختيار الأف�ض��ل ،حيث
ي�ص��عب على املكفوف التقاط �صورة الوثيقة
ب�شكل �صحيح من املرة االوىل.

التحدي االكرب

د� .سامي �سالمة نائب رئي�س ق�سم التخطيط يف
كلية فل�سطني التقنية وامل�شرف على امل�شروع
�أك��د �أن التطبيق يعد ا�ض��افة نوعية باعتباره
الوحيد على م�ستوى العامل القادر على قراءة
الن�ص��و�ص باللغة العربية ،كم��ا �أن الربجمة
امل�س��تخدمه فيه تع��د متوافقة مع الربجميات

امل�س��تخدمه عل��ى م�س��توى الع��امل وميك��ن
الوثوق بها.
وي�ؤكد �سالمة �أن التطبيق �إذا ما مت ن�شره ف�إنه
�س��يعود بالنفع الكبري على الفئات امل�ستهدفة
خا�صة املكفوفني الذين �أبدى عدد منهم ر�ضاه
الكام��ل عن �أدائه بع��د �أن متكنوا من جتربته،
وي��رى �س�لامة �أن الإمكانات املادي��ة ما زالت
تق��ف عائ ًقا �أمام ن�ش��ره على متاج��ر الهواتف
الذكية املختلفة حيث �إن الن�ش��ر يتطلب العمل
عل��ى بيئ��ات خمتلفة االم��ر الذي م��ا زال غري
متوفر بعد بالن�سبة لهم.
وي�أم��ل الفريق �أن يجد جه��ة حملية �أو عربية
توف��ر له الدع��م الالزم ال��ذي ميكنه من ن�ش��ر
متاح��ا جلمي��ع م�س��تخدمي
تطبيق��ه وجعل��ه ً
الهواتف الذكية.

"حتقق" ..مبادرة �إعالمية من �صفحة في�سبوك �إىل موقع �إلكرتوين
"احل��ال" التقت عب��د احل��ق واطلعت على
فك��رة املب��ادرة وتفا�ص��يلها .حي��ث �أو�ض��ح
عب��د احل��ق �أن ه��ذه الفكرة ج��اءت بالتزامن
م��ع االح��داث الفل�س��طينية خ�لال �ش��هر
اكتوب��ر م��ن الع��ام املا�ض��ي ،ب�س��بب التدفق
الهائ��ل للمعلوم��ات والأخب��ار عل��ى املواق��ع
االلكرتوني��ة وو�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي
خ�لال هب��ة القد���س .وذك��ر �أن ه��ذا التدف��ق
ال�ش��ديد للمعلوم��ات كان بحاج��ة اىل مبادرة
نقف من خاللها عل��ى هذه املعلومات لنتحقق
منها ومن �صحة االخبار من عدمها.

�آليات التحقق

ال�صحفي بكر عبد احلق �أحد القائمني على "حتقق".

مهند الشاعر*
مع كرثة االخبار وال�صور التي تتم م�شاركتها
عل��ى �ش��بكة االنرتن��ت ومواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي ،يف كث�ير م��ن االحيان يتم ن�ش��ر
معلومات و�ص��ور وا�س��ماء عل��ى انها حقائق
ليت�ض��ح بعد ذلك العك�س .وه��ذا ما دفع عددا
من ال�ص��حفيني ون�ش��طاء االعالم الفل�سطيني
الط�لاق �ص��فحة "حتق��ق" وه��ي مب��ادرة
اعالمية �ش��بابية م�س��تقلة حتم��ل على عاتقها
م�س���ؤولية الوق��وف عل��ى خلفي��ات االحداث

والأخبار املتناقلة عرب ال�شبكة والتحقق منها
لدح�ض الأكاذيب وك�شف احلقيقة.
ال�ص��حفي بك��ر عب��د احل��ق احلا�ص��ل عل��ى
املاج�س��تري يف االع�لام احلدي��ث م��ن معه��د
االعالم االردين هو احد ثالثة ن�شطاء اعالميني
مم��ن اطلق��وا وتابع��وا �ص��فحة "حتق��ق"،
ان�ش���أوا ال�ص��فحة ويواكب��ون تطوي��ر املواد
التحققي��ة عليها ،يف مبادرة ذكي��ة ويحتاجها
الواقع ال�صحفي يف االرا�ضي الفل�سطينية.

وبني ال�صحفي �أبو بكر ان التحقق يف �صفحته
يتم ح��ول ال�ص��ورة والن�ص والفيدي��و ،و�أن
ه��ذه املب��ادرة تعمل من خ�لال عملية ر�ص��د
يقوم بها هو و�ص��ديقه املدون ليث الطميزي،
فاخلرب ال��ذي يكون فيه تناق���ض ومبالغة �أو
عدم دقة تتم متابعته والوقوف عليه.
وذك��ر �أن عملي��ة التحقق من ال�ص��ور تتم من
خالل حمركات بحث ال�صور (جوجل) ،حيث
يتم رفع ال�ص��ور على هذه املحركات وتلقائيا
يتم احل�ص��ول على معلومات ال�ص��ورة؛ من
تاريخ الن�ش��ر الأول اىل باقي التفا�ص��يل علما
ان��ه متت متابعة وك�ش��ف العديد من ال�ص��ور
غري ال�ص��حيحة والتي �أبرزها ن�ش��ر �ص��ورة
فتاة م�ص��رية عل��ى �أنها ا�س��راء العاب��د التي
ا�ست�شهدت خالل هبة القد�س.
ويف ال�سياق ذاته �أو�ضح عبد احلق �أنه اذا مل

يتم التحقق من ال�ص��ورة على حمركات بحث
ال�صور ،يقوم القائمون على ال�صفحة بالبحث
يف العنا�ص��ر الداخلية لل�ص��ورة ،ومنها حالة
الطق�س؛ اذا كانت مطابقة �أو ال ملوقع احلدث
�أو املدينة التي وجدت فيها ال�صورة .ال �سيما
عن طريق عنا�صر �أخرى من �أرقام ال�سيارات
�أو �أ�س��ماء املح�لات التجاري��ة والالفت��ات
املتواجدة يف موقع احلدث.

التحقق من الفيديو

وق��ال �إن التحق��ق م��ن الفيديو يت��م من خالل
�أدة متاح��ة على اليوتيوب (فح�ص املن�ش���أ)،
الت��ي تزودن��ا مبعلوم��ات الفيديو م��ن تاريخ
الن�ش��ر واملوقع اجلغرايف للموقع ،و�أي�ضا من
خالل العنا�صر الداخلية للفيديو من اللهجات
وحال��ة الطق���س ،وغريها من العالم��ات التي
تك�شفها وحتللها بدقة خربة ال�صحفي.
ويف �س��ياق �آخر ،ب�ين عبد احلق �أن اال�س��باب
التي تدفع ال�ص��حفيني اىل ن�شر ونقل معلومات
مغلوط��ة يف كثري من االحي��ان ،تكون من �أجل
احل�ص��ول عل��ى ال�س��بق ال�ص��حفي ،وذكر �أنه
غالبا ما يتم ن�شر املعلومات غري ال�صحيحة يف
ذروة االحداث ونتيجة ل�سرعة عملية الن�شر.

غياب القانون

وب�ين عب��د احل��ق �أن الدق��ة واملو�ض��وعية
والت��وازن ه��ي العنا�ص��ر اال�سا�س��ية ملعايري
واخالقيات املهنة ال�صحفية ،فاذا مت االخالل
به��ذه القواع��د تت�ضع�ض��ع دقة وم�ص��داقية

امل�ؤ�س�سة االعالمية وال�صحفي امام جمهوره.
وقال انه عندما تتك��رر االخطاء والعرثات يف
ن�ش��ر املعلومات ،تكون لها تبع��ات ت�ؤثر على
م�صداقية امل�ؤ�س�سة ،التي تعد من جهة �أخرى
خمالفة قانونية ال ُيحا�سب عليها يف فل�سطني،
الن االعالم الفل�س��طيني يفتقر اىل قانون ينظم
مهنة االعالم ويواك��ب متطلباتها التحديثية،
كما انها تعد �أي�ضا خمالفة للمعايري واملواثيق
ال�صحفية.
وع��ن املب��ادرة قال بك��ر عبد احل��ق" :معظم
التغذي��ة الراجع��ة للمبادرة كان��ت ايجابية،
ال �س��يما امل�ؤ�س�س��ات التي يت��م انتقادها حيث
وجدنا ان عددا كبريا منها يقدم اعتذارات او
تنبيهات عن عدم الدقة يف الن�شر".

الر�ؤية امل�ستقبلية

وق��ال �إنه يف امل�س��تقبل القريب �س��يتم اطالق
من�ص��ة الكرتوني��ة للمب��ادرة وتطويره��ا من
عملية ر�ص��د االخب��ار غري الدقيق��ة فقط ،اىل
اعداد تقارير ع��ن التغطية االعالمية ملختلف
االحداث الفل�سطينية.
و�أ�ض��اف �أن احلاج��ة للمب��ادرة نابع��ة م��ن
افتق��ار ال�س��احة الفل�س��طينية االعالمي��ة اىل
ميثاق �ش��رف �صحفي فاعل ولقوانني اعالمية
ناظم��ة ،و�أن هدفه��م �إيج��اد وتفعي��ل قوانني
حتى يكون هناك عملية �ضبط �أو�سع للتغطية
ال�صحفية.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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رد �شبابي على النكبة بالإنتاج والإبداع

مركز قلنديا الإعالمي ..من العدم �إىل من�صة �إعالمية معتمدة
أصالة ياسر*
مركز قلنديا الإعالمي هو مبادرة �شبابية ت�أ�س�ست
عل��ى يد جمموع��ة من ال�ص��حفيني م��ن �أهل خميم
قلندي��ا ،بد�أت الفكرة يف بداية �ش��هر �ش��باط للعام
 2015ومتح��ورت ح��ول بن��اء ج�س��م �ص��حفي
مك��ون م��ن �أ�ش��خا�ص م��ن املخيم خلدم��ة املخيم.
اخت��ار م�ؤ�س�س��و املرك��ز تاري��خ  5/15ليك��ون
تاري��خ االنطالقة وه��و التاريخ ذات��ه الذي يحيي
فيه الفل�س��طينيون ذكرى نكبته��م ،وكان االختيار
متعم��دا لكي يكون �إحياء ذك��رى النكبة هذه املرة
خمتلفا عن الفعاليات التقليدية الأخرى من عر�ض
لبع���ض الفقرات الثقافي��ة الرتاثية فيك��ون �إحياء
النكب��ة مببادرة �ش��بابية اكادميي��ة فعالة ومفيدة
وتتمي��ز باال�س��تمرار وال تنته��ي بانته��اء ذك��رى
النكبة.
ويف  2015/5/15مت الإع�لان ع��ن انطالقة مركز
قلندي��ا الإعالمي من خالل معر�ض �ص��ور يتحدث
ع��ن حي��اة املخيم من��ذ النكبة فت��م ا�س��تخدام كم
ال�ص��ور الهائل��ة الت��ي مت جمعها م��ن معظم بيوت
املخي��م وكان��ت �أعمار بع�ض��ها � 55س��نة ،واخرى
ب�ض��عة �أ�ش��هر ،و�ش��ملت �ص��ورا لل�ش��هداء وه��م
�أطف��ال يلعب��ون يف ح��ارات املخي��م وحت��ى وق��ت
ا�ست�ش��هادهم� .أ�ض��ف �إىل ذل��ك �أن املعر���ض �أب��رز
اجلوان��ب الثقافي��ة يف املخي��م م��ن امل�ش��اركات
الريا�ضية و�أن�شطة تخ�ص مدار�س املخيم و�إظهار
اجلانب االجتماعي.
يقول ع�ضو مركز قلنديا الإعالمي و�أحد م�ؤ�س�سيه
ال�ص��حفي باه��ي اخلطيب �إن تفاعل �س��كان املخيم
مع فعاليات االنطالقة فاقت التوقعات واحل�ضور

كان مزدحم��ا ب�أهل املخيم وه��ذا ما زاد من العبء
امللق��ى عل��ى كاه��ل الأع�ض��اء ليك��ون املرك��ز عند
ح�سن ظن الأهايل.
و�أ�ض��اف اخلطي��ب �أن املرك��ز ال يتلق��ى �أي دع��م
متويل��ي م��ن �أي جه��ة كان��ت ،و�أن اع�ض��اءه
ي�س��تخدمون معداته��م اخلا�ص��ة يف �إجن��از كاف��ة
الن�ش��اطات التطوعي��ة الت��ي يقومون به��ا ،كما �أن
املرك��ز ال يقب��ل �أي دعم مايل م��ن �أي جهة ،لأن �أي
دعم مايل �سيكون م�شروطا و�سي�ؤثر على �سيا�سات
املرك��ز ويجعله��ا تابع��ة لفئ��ة دون �أخ��رى وهذا
بني عليه املركز من
يخالف املبد�أ الأ�سا�س��ي الذي َ
عدم تبعيته لأي ف�صيل �أو عائلة �أو �أي جهة كانت.
وي�س��تند مرك��ز قلندي��ا الإعالم��ي لثالث��ة حم��اور
�أ�سا�س��ية :املح��ور الأول الإعالم��ي الإخب��اري
ال��ذي يعتم��د عل��ى نق��ل الأخب��ار و�إي�ص��الها �إىل
املواط��ن ب�ش��كل مهن��ي ودقي��ق ولي���س �ص��حافة
الإع�لام االجتماع��ي غري الدقيق��ة ،واملحور الثاين
الأكادمي��ي ال��ذي يرب��ط ب�ين ط�لاب الإع�لام يف
املخيم وامل�ؤ�س�س��ات ال�ص��حفية من حيث التدريب
والتوظي��ف وتب��ادل املعلومات املتعلق��ة بالأمور
الت��ي ته��م املخي��م� ،أم��ا املح��ور الثال��ث فيتعل��ق
بالتوا�صل مع باحثني فل�س��طينيني لإجناز �أبحاث
علمية تخت�ص ب�ش���ؤون املخيمات وت�صور طريقة
احلياة فيها من ناحية علمية.
ويقول �سليمان عطا اهلل املدير العام للمركز" :على
ال�ص��عيد ال�شخ�ص��ي ف���إن فكرة املركز بح��د ذاتها
قد رفعت من ر�ص��يد العم��ل الطوعي لدي ،و�أثرت
�أي�ضاً على �أبناء املخيم فقمنا ب�ضم طالب وطالبات

م��ن كلي��ات الإعالم للعم��ل داخل ه��ذه املجموعة،
وم��ن �أهم الفوائد ال�شخ�ص��ية التي حظيت بها هي
اكت�ساب روح العمل �ضمن الفريق الواحد من �أجل
الدفاع عن حقوق ابناء �شعبي ،والعمل �أي�ضاً على
ف�ض��ح جرائ��م االحتالل والإج��راءات التع�س��فية
التي ت�ستخدم �ضد �شعبنا".

املركز يفتقد لثالثة من �أع�ضائه

حممد منا�صرة �أحد م�ؤ�س�سي نواة مركز قلنديا
الإعالم��ي قتل ظلم��اً بتاري��خ ،2015/11/11
وق��د ات�س��م منا�ص��رة بحب��ه للعم��ل التطوعي
فقبل ت�أ�س��ي�س املركز كان ع�ضو ًا فعا ًال متطوعاً
يف اي ن�شاطات تخ�ص املخيم .قبل وفاة حممد
بع��دة �س��اعات اق�ترح يف �آخ��ر اجتم��اع له مع
�أ�ص��دقائه يف املرك��ز فكرة �إن�ش��اء كت��اب يوثق
حي��اة ال�ش��هداء الذين بلغ عددهم � 69ش��هيد ًا،
وذل��ك لك�س��ر حاج��ز ترقي��م ال�ش��هداء وتبيان
حياتهم وق�ص�ص��هم فال�شهيد حياة .تويف حممد
ولك��ن فكرت��ه م��ا زال��ت تعم��ل ب�ين زمالئه يف
املركز ،ف�أ�صروا على تنفيذ الكتاب الذي �أراده
حمم��د ،والكتاب �ش��ارف على الإنتهاء ح�س��ب
�أع�ض��اء املركز .كما ا�ست�شهد ع�ض��وان �آخران
يف املركز هما ال�ش��اب احم��د جحاجحة بتاريخ
 2015/12/16وال�ش��اب اياد �سجدية بتاريخ
.2016/3/1
وت�ش�ير ا�س��يل عيد م�س���ؤولة العالق��ات العامة يف
مركز قلنديا الإعالم��ي �إىل �أن خدمة املخيم واجب
ال منة و�أن الأهل يف املخيم من مواطنني و�ش��هداء

باهي اخلطيب

خلدون الربغوثي

و�أ�س��رى هم الأ�س��ا�س ال��ذي اجتمع عليه اع�ض��اء
املركز ،فامل�س���ؤولية تكرب مع زي��ادة الثقة باملركز
وم��ع تقدمي��ه ال�ش��هداء من اج��ل الهدف ال�س��امي
الذي �أ�س���س عليه ،فتعب النف�س واجل�سد ال يقارن
بدماء ال�شهداء.
بع��د �أكرث م��ن �س��نة عل��ى ت�أ�س��ي�س مرك��ز قلنديا
الإعالم��ي يظه��ر جناح املرك��ز وا�ض��حاً من خالل
نقطت�ين �أوالهم��ا قدرت��ه عل��ى اال�س��تمرار ل�س��نة
ودوام��ه عل��ى الفعالي��ات والن�ش��اطات ،والنقطة
املهم��ة �أي�ض��اً �أنه �أ�ص��بح من�ص��ة �إعالمي��ة قائمة
بذاته��ا فكثري من ال��وكاالت واملحطات الف�ض��ائية
ترج��ع م�ص��در معلوماته��ا للمرك��ز ،وبذل��ك يكون
مرك��ز قلندي��ا الإعالم��ي قد عم��ل على بناء نف�س��ه
بنف�سه.
ي�ش��يد ال�ص��حفي خلدون الربغوثي �أحد املطلعني
على ن�ش��اطات مركز قلنديا الإعالمي بالدور الذي
يلعب��ه املرك��ز يف تغطي��ة الأح��داث احلا�ص��لة يف
املخي��م ،ويق��ول "دور املرك��ز يكون فع��ا ًال عندما

يك��ون �إخباري��اً ميداني��اً مفي��د ًا ،وق��د يزعجن��ي
�أحيان��اً عندم��ا تن�ش��ر �ص��فحة املرك��ز االعالمي��ة
�أخب��ار ًا عامة �س��واء حملي��ة �أو عربي��ة �أو دولية،
فتتحول �إىل �صفحة عامة� ،أمتنى �أن يركز القائمون
على ال�ص��فحتة على اجلانب اخلدماتي الإر�شادي
بالر�س��ائل املوجهة لأبناء املخيم �أنف�س��هم ،وبذلك
يكون له دور فاعل ب�شكل �أكرب على �أر�ض الواقع".
يقول �أحمد يا�س��ر �أحد �س��كان خميم قلنديا �إن �أهم
ما مييز مركز قلنديا الإعالمي هو امل�صداقية يف نقل
املعلومات وتبديد الإ�ش��اعات املربكة التي تنت�شر
خا�ص��ة يف ظ��ل وجود ح��دث معني داخ��ل املخيم،
عل��ى �س��بيل املث��ال االقتحام��ات الإ�س��رائيلية،
�أ�ض��ف �إىل متيزه يف الن�شاطات اخلا�صة مبوا�ضيع
تخ�ص الالجئني مثل �إحياء ذكرى النكبة وتغطية
املنا�سبات العامة كاالعياد واالهتمام �أي�ضاً ب�أهايل
ال�شهداء والأ�سرى.
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تر�سخ جمانية الوعي القانوين
العيادات القانونية ّ
أمل بريكة
وج��دت �إمي��ان يف العيادة القانونية �ض��التها ،بع��د �أن حرمت من
حتقي��ق العدال��ة ل�س��نوات طويل��ة ب�س��بب الظل��م الواق��ع عليها
م��ن قب��ل زوجه��ا ،ال��ذي ميار���س �أ�ش��د �أن��واع العنف اجل�س��دي
عليه��ا ،حتى بات ج�س��دها ال�ض��عيف ممهو ًرا بالعالم��ات الزرقاء
والر�ضو�ض واخلدو�ش.
ورغ��م ذلك ا�س��تمرت بالعي�ش معه ،على �أمل ان يتغري للأح�س��ن،
حتى ُ�ص��دمت بخرب عدم مقدرته على الإجناب و�أنها ب�سبب عقمه
�ستبقى طوال حياتها حمرومة من �أن ت�صبح امًّا.
بذل��ت �إميان جهودًا م�ض��نية لإقناعه بالعالج ،وبع��د عناء اقتنع
ب�إج��راء عملي��ة تلقي��ح جمه��ري ،مكنتها م��ن �إجناب طفل��ة ،لكن
وج��ود طفل��ة يف حياته مل يكن �س��ببا كافيًا يف تغريه ،فقد وا�ص��ل
ق�س��وته وعنفه ،حتى زادت الأمور �سوءًا حني بد�أ ي�صاب بنوبات
�ص��رع و�إغماء ،لتكت�شف الزوجة �أنه �أ�ص��بح مدم ًنا على العقاقري
املخدرة.
انته��ت رحلة معاناتها بهروبه��ا من بيت زوجها خو ًفا على حياتها
وحي��اة طفلته��ا التي رزقت به��ا بعد معاناة كب�يرة ،والذهاب �إىل
بيت �أهلها ،باحثة عن مالذ �آخر يحميها من الذل والعذاب.
تق��ول اميان" :حني ذهب��ت للعي��ادة القانوني��ة ،حاولت حمامية
العي��ادة ت�س��وية م�ش��كلتي م��ع زوج��ي ب�ش��كل ودي وب�أك�ثر من
حماولة عن طريق رجال الإ�ص�لاح ،لكن كل هذه املحاوالت باءت
بالف�ش��ل يف ظل تعنت زوجي ،وبعد جل�س��ات يف املحاكم ح�ص��لت
على حكم بالنفقة يل ولطفلتي".
وتعترب العيادات القانونية الت�سع املنت�شرة يف قطاع غزة التابعة
لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي  ،UNDP/PAPPVمبثابة
نقل��ة نوعي��ة يف �إحداث توعي��ة قانوني��ة للفئات اله�ش��ة ،ومتثيل
احلاالت الفقرية واملظلومة امام املحاكم ،للح�صول على حقوقها،
ب�شكل جماين دون �إ�ضافة �أعباء مادية على ه�ؤالء الفقراء.
وم��ن بني تلك العيادات كانت العي��ادة القانونية رقم " "9التابعة
للجمعية الوطني��ة للدميقراطية والقان��ون مبحافظة رفح ،ك�أحد

الرواف��د القانونية التي �أ�س��همت وت�س��هم يف ن�ش��ر الوعي القانوين
ومتثيل الفئات الفقرية واله�شة قانونيًّا.
فق��د ا�س��تطاعت العي��ادة ،ومن خ�لال قدرته��ا على الو�ص��ول �إىل
املناط��ق النائية التي تع��اين من اجلهل القان��وين ،تثقيف وتوعية
�آالف املواطن�ين قانونيًّ��ا ،وتقدمي خدمات قانوني��ة جمانية ملئات
احلاالت ،ما �أ�سهم يف حتقيق ق�ص�ص جناح عديدة.

�ضرورة ملحة

يق��ول الدكت��ور �إبراهي��م معم��ر رئي���س جمل���س �إدارة اجلمعي��ة
الوطنية للدميقراطية والقانون التي حتت�ضن "العيادة القانونية
رق��م "� :"9إن اجلمعي��ة متكنت من خالل م�ش��روع "متكني الفئات
اله�ش��ة قانونيًا وتعزيز و�صولهم للخدمات االجتماعية الأ�سا�سية
(م�ساواة)" من �إن�شاء العيادة القانونية رقم ( )9عام .2011
وب�ين معمر �أن ال�س��بب وراء �إن�ش��اء هذه العيادة يع��ود �إىل مدى
اجله��ل القان��وين ال��ذي �أ�ص��اب فئ��ات املجتم��ع نتيج��ة ل�تردي
الأو�ض��اع االقت�صادية يف حمافظة رفح وارتفاع معدالت البطالة،
وا�س��تهداف فئة الن�س��اء بالتحدي��د ،كونهن احللقة الأ�ض��عف يف
املجتمع وجهلهن بحقوقهن القانونية وال�ش��رعية ،معترب ًا �أن هذه
الفئة الأكرث تهمي�شا وانتهاكا حلقوقهن يف ظل وجودهن يف جمتمع
يتمتع ب�صفة الذكورية.
وت�ؤك��د املحامي��ة �س��عاد امل�ش��ني "مدي��ر العي��ادة القانوني��ة"
باجلمعي��ة الوطني��ة �أن العي��ادة القانونية ومنذ ن�ش���أتها جنحت
يف تقدمي العدي��د من خدمات العون القانوين مب�س��توياته الثالثة:
التمثيل الق�ض��ائي واال�ست�ش��ارات القانونية والتوعي��ة القانونية
للفئات اله�ش��ة والأ�سر حمدودة الدخل ومتو�سطة التعليم ،كونها
�أك�ثر الفئ��ات جه ً
�لا باحلق��وق القانونية ،حي��ث عم��دت العيادة
القانوني��ة �إىل م�س��اندة تل��ك الفئات م��ن الفق�يرات واملحرومات،
�س��عيًا وراء متكينهم اقت�ص��اديًّا وقانونيًّا للح�صول على حقوقهم
كاملة.

و�أ�ش��ارت امل�ش��ني �إىل �أن هناك �ص��عوبات تواجه عم��ل العيادات
القانونية ب�شكل عام ،ومن خالل عملها ال �سيما يف املحاكم� ،أبرزها
البطء يف الإجراءات القانونية �أمام املحاكم ،وخا�ص��ة يف املحاكم
ال�ش��رعية ،ب�س��بب قلة عدد الق�ض��اة مقارنة بعدد املتخا�ص��مني،
بالإ�ض��افة �إىل تهالك مب��اين املحاكم ،وعدم حتلي الن�س��اء اللواتي
يرفع��ن الق�ض��ايا بال�ص�بر ،ال��ذي ميكنه��ن م��ن احل�ص��ول عل��ى
حقوقهن فيتنازلن �أحيا ًنا عنها.

متثيل ق�ضائي

�إحدى ال�س��يدات طلقها زوجها عام  ،2014وتركها تواجه ق�س��وة
احلياة مبفردها ،دون �أن يعب�أ مبا قد تلحقه احلياة بها وب�أبنائها،
فهي �أم لثالثة �أطفال ال يتجاوز عمر �أكربهم � 7أعوام.

بعد �أن فقدت الأمل� ،ساقها قدرها �إىل ح�ضور �أحد لقاءات التوعية
القانوني��ة الت��ي ينفذها فري��ق العي��ادة ،بالرتكيز عل��ى املناطق
املهم�ش��ة ،فطرحت م�ش��كلتها �أم��ام اجلمهور والدم��وع تنطق بني
جفونها من �شدة ق�ساوة احلياة التي ر�أتها وهي ال تزال يف مقتبل
عمره��ا ،فتم تقدمي اال�ست�ش��ارة الأولية لها م��ن قبل الفريق القائم
عل��ى تنفي��ذ اللقاء ث��م دعوها للتوج��ه اىل مقر العي��ادة القانونية
التي طرحت امل�ش��اكل القانونية واالجتماعية التي تعاين منها هي
و�أبنا�ؤه��ا ،ثم توجهوا للمحكم��ة للمطالبة بحقوقه��ا التي يرف�ض
زوجه��ا �أن مينحه��ا �إياه��ا ،حيث مت رفع ق�ض��ية نفق��ة بنت ومهر
م�ؤجل و�أجرة ح�ضانة وم�صروفات و�أجرة والدة وك�سوة مولود
و�أجرة ر�ضاعة ومت احل�صول على �أحكام ل�صاحلها يف جميع هذه
الق�ضايا.

الأربعاء 2016/7/20م املوافق � 15شوال 1437هـ.
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على غرار اليابان

أيد فل�سطينية
االقت�صاد الفل�سطيني ي�ؤ�س�س �أوىل اخلطوات التنموية لبناء "كايزن" ب� ٍ
منال ياسين
ال يختلف اثنان على االمرباطورية االقت�صادية التي �أ�س�ستها
الياب��ان باعتماده��ا على العقول الب�ش��رية لديها ،ف��كان �أبرز
املنهجي��ات التي ا�س��تغلتها لتحقيق التنمية ه��ي "الكايزن"،
الت��ي قدمها الياباين ما�س��اكي �إم��اي يف منت�ص��ف الثمانينيات
من خالل �إ�ص��داره كت��اب "كايزن – مفاتيح جناح املناف�س��ة
الياباني��ة" ،وتتك��ون م��ن كلمت�ين يابانيت�ين كاي “”Kai
وتعن��ي التغي�ير ,زن “ ”Zenوتعن��ي للأف�ض��ل ،ويعرفه��ا
ما�س��اكي يف كتابه �أنها "حت�س�ين يومي ب�س��يط ومتدرج يقوم
به �أي �شخ�ص يف �أي مكان".

منهجية الكايزن ( Kaizenكاي) (زن)

يعرف مدير العالقات العامة والإعالم غرفة جتارة و�صناعة
حمافظة غزة ،ماه��ر الطباع الكايزن “ ”Kaizenعلى �أنها
�أ�سلوب علمي يف التخطيط الإداري وال�سيا�سي واالقت�صادي
انتهج��ه اليابانيون ب�إرادة و�إدارة واعية فنجحوا يف حتقيق
تقدم يف كافة اجلوانب احلياتية.
يق��ول الطباع" :تعتمد الكايزن على �أن �أي ن�ش��اط هو عبارة
ع��ن عمل مفيد �أو عم��ل غري مفيد �أو هدر وي�س��مى يف منهجية
الكاي��زن " "MUDAوه��و �أي ن�ش��اط ال ي�ض��يف قيمة �إىل
العملية ويجب �إزالته".
ويو�ضح �أن الهدر ينق�سم �إىل فئات �سبع �أ�سا�سية  ، 7Wوهي
هدر احلركة ،وهدر االنتظار ،وهدر الإنتاج ،وهدر الت�شغيل،
وهدر الأخطاء ،وهدر النقل ،وهدر املخزن.
كما تعتمد الكايزن على املبادئ اخلم�س��ة لتنظيم بيئة العمل
با�ستخدام ا�سرتاتيجية التاءات اخلم�س  ،5Sوهي ت�صنيف،
وترتيب ،وتنظيف ،وتنميط ،وتثبيت.
وح��ول فك��رة تطبي��ق الكاي��زن يف فل�س��طني يق��ول الطب��اع:
"مل �أك��ن �أعل��م ما معن��ى الكايزن من قبل ،ول��وال التحاقي
بربنام��ج "� "BDSإع��داد م�ست�ش��ارين حملي�ين يف تطوي��ر
خدمات الأعمال يف فل�س��طني ،املمول م��ن احلكومة اليابانية،
وبتنفي��ذ م��ن الوكال��ة الياباني��ة للتع��اون ال��دويل – جايـــكا
بقطاع غ��زة بالتعاون مع وزارة االقت�ص��اد الوطني واحتاد
الغ��رف التجاري��ة الفل�س��طينية واالحتاد العام لل�ص��ناعات
الفل�سطينية ،ملا علمت ما معنى الكايزن و�أهميتها".
وي�ؤكد �أن هناك حاجة ما�س��ة لن�شر منهجية الكايزن وتوعية

ال�ش��ركات الفل�س��طينية لتح�س�ين وتطوير �أدائه��ا ما ينعك�س
مردوده ب�شكل مبا�شر على االقت�صاد الفل�سطيني.

جماالت ا�ستخدام الكايزن

فيما يتعلق با�س��تخداماتها ،يقول الطباع" :ت�ستخدم لإدارة
امل�ؤ�س�س��ات ال�ص��ناعية واملالية و�س��ائر مناح��ي احلياة كما
تعتم��د على التحليل ،والهدف منها هو تقليل الهدر يف املوارد
والوق��ت واجلهد وزيادة االنتاج وهو مفهوم مرادف للجودة
مبعناها الوا�سع ال�شامل يف كل مناحي احلياة".
وي�ش�ير مدي��ر مكت��ب الوكال��ة الياباني��ة للتع��اون ال��دويل–
جايـــ��كا بقطاع غزة� ،س��اهر يون�س �إىل املزاي��ا العديدة التي
متلكه��ا الكايزن� ،أبرزها �أنها ال حتت��اج �إىل موافقات حكومية
وال �ش��هادات ،وال حتت��اج �أختامً��ا وال ت�ش��ريعات وقوان�ين،
فه��ي عب��ارة عن جم��ال �إداري �أو نظري��ة �إداري��ة �أنتهجها يف
م�ؤ�س�س��تي ،وعمل��ي ،وجامعتي ،ويف خمب��ز� ،أو حتى مطعم،
حيث ميكن تطبيقها يف �أي مكان.
ويعت�بر يون���س الكاي��زن "ح ًّ
�لا �إداريًّ��ا داخليًّا ل��كل ما يعيق
�إنتاجية العمل" ،فيما تكمن مهمتها يف "حت�سني �إدارة الإنتاج
بالكامل".
وال توج��د �أم��ام الكايزن معيقات ،بل �إنها ه��ي من تقوم بحل
املعيقات بدرا�س��ة طبيعة العمل ،وحتديد املعيقات ،ثم حلها
لتح�سني الإنتاجية ،ما ي�ساهم بتطوير العمل ب�شكل م�ستمر.
ويقول يون�س" :منهجية الكايزن متت جتريبها يف اليابان ثاين
�أك�بر اقت�ص��اد دولة يف العامل بعد �أم�يركا ،و�أتوقع لو طبقت
على االقت�صاد الفل�س��طيني �سنلحظ حت�س ًنا كبريًا يف الإنتاج
والأداء".
و�ض��رب يون���س عددًا م��ن الأمثل��ة احلية عل��ى طبيعة عمل
الكاي��زن ،منه��ا يف ور�ش��ة لت�ص��ليح ال�س��يارات ،ف���إذا كان��ت
ت�ص��لح يف اليوم � 4سيارات ف�إنها با�ستخدام الكايزن �ست�صلح
� 10س��يارات يف امل��دة ذاته��ا ،وذلك من خالل تقلي��ل الهدر يف
الوقت واجلهد حني البحث عن املعدات اخلا�صة بالت�صليح،
فا�سرتاتيجية كايزن تق�ضي بعمل لوحة خا�صة باملفكات على
�س��بيل املثال ،ير�سم مكان كل مفك �ش��كله ،وتتم كتابة ا�سمه،
وترقيم��ه ،وم��ا ينطبق على هذا الور�ش��ة ينطب��ق على كافة
الأعمال الأخرى.

م�ستقبل الكايزن يف فل�سطني

لعل ما يربط اليابان بفل�سطني �أن الأوىل عانت ويالت احلروب
فدمر اقت�ص��ادها بالكامل بعد احلرب العاملية الثانية ،1945
ناهيك عن �أن مقومات النهو�ض مرة �أخرى كانت مفقودة عدا
املورد الب�شري الذي ال ين�ضب ،وهذا ما �أو�صلها لتكون �أكرب
امرباطورية مالية واقت�صادية يف العامل.
يقول الطباع" :رغم الفجوة بيننا وبني اليابان� ،أعتقد �أننا يف
فل�سطني منتلك موارد ب�شرية حقيقية ميكن االعتماد عليها".
ويف تواف��ق لل��ر�أي ،ي�ؤك��د الطب��اع ويون���س� ،أن احلالة التي
يعانيها الو�ض��ع ال�سيا�س��ي يف فل�س��طني من احتالل وانق�سام
بني �ش��طري الوطن ،وح�ص��ار متعدد الأوجه ،ال ميكن له �أن
يعي��ق ا�س��تخدام منهجية الكايزن كونها ب�س��يطة تعتمد على
التح�سني امل�ستمر مبا هو موجود.
وي��ردف يون���س قائ ًال" :حت��ى النظ��ام الإداري الفل�س��طيني
والأي��زو ال يتعار���ض مع الكاي��زن ،فالأيزو �ش��هادة اجلودة
ليتمكن احلا�ص��ل عليه��ا من الت�ص��دير للخارج� ،أم��ا الكايزن
فهي ترتيب مكان العمل".
وحول طبيعة ال�ش��ركات يف فل�س��طني ،يعق��ب الطباع" :نحن
يف غزة وال�ض��فة نتحدث عن �ش��ركات  90باملئة منها �شركات
متو�س��طة و�ص��غرية نتيج��ة للبيئ��ة االقت�ص��ادية ،فمعظمها
�ش��ركات عائلي��ة ،وه��ذا الن��وع من ال�ش��ركات يعاين م�ش��اكل
كبرية و�سوءًا يف الإدارة".
وي�ش�ير �إىل �أن اخلل��ل يحدث نتيجة لع��دم تطبيق املنهجيات
الإدارية ب�ش��كل كامل ،فالكايزن عملية ك�ش��ف مبكر عن مكمن
اخللل.
وحول و�صف الو�ضع االقت�صادي بني ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة ،يقول يون�س" :ال�ض��فة وغزة ترزحان حتت االحتالل،
لكن ن�س��بيًّا هناك انفتاح يف ال�ض��فة وحرية اقت�صادية عنها يف
غزة ،حيث �أن الأوىل على اطالع بالأنظمة اجلديدة من خالل
االحتكاك بال�شركات الأجنبية والعربية ،وال يخفى على �أحد
�أن غزة تعاين من ح�صار جعل منط العمل فيها مغل ًقا".
ويتابع" :غزة متعط�ش��ة لعلوم حتل �أزمتها يف الإنتاج املحلي
عل��ى الأقل ،لذلك ميكنها �أن ت�س��تفيد من تطبي��ق الكايزن ،بيد
�أنن��ا يف فل�س��طني نحت��اج حلري��ة اقت�ص��ادية بجان��ب الكايزن
للنهو�ض اقت�صاديًّا واملناف�سة يف ال�سوقني العربية والدولية".

م�ؤ�شر االقت�صاد الفل�سطيني

وعك��ف الطب��اع عل��ى ن�ش��ر التوعي��ة ح��ول مفه��وم منهجية
الكايزن لدى ال�ش��ركات ،من خالل و�س��ائل الإع�لام ،كما عقد
ً
ور�ش��ا توعوية يف امل�ؤ�س�سات واجلامعات كون هذه املنهجية
ال تقت�صر على جمال بعينه.
ويرى مدير �ش��ركه الأمني للمفرو�شات ،عمر �أمني �أن الكايزن
مب��د�أ مهم جدا ،لكنه يحتاج �إىل تطبيق تعقبه متابعة حثيثة،
م��ا يع��ود بالنفع على ال�ش��ركة �أو امل�ؤ�س�س��ة كون ه��ذا املبد�أ
ي�س��اعد بتخفي���ض التكالي��ف وحت�س�ين العم��ل ،منوهً ��ا �إىل
�ض��رورة تدريب املوظفني وتوعيتهم حت��ى يكونوا مقتنعني
بقيمة الفائدة التي �ستعود عليهم جراء تطبيق الكايزن.
وع��ن معرفت��ه بالكاي��زن ،يق��ول" :ح�ص��لت عل��ى درج��ة
املاج�س��تري ع��ام  ،2008وكان الكاي��زن ج��زءًا �أ�سا�س��يًّا م��ن
درا�س��تي ،كما زرت الياب��ان عام  ،2010وتلقي��ت العديد من
املحا�ضرات هناك عن الكايزن ،غري �أن م�ؤ�س�سة جايكا �أعادت
�إحياء هذه املنهجية من جديد".
وي�ض��يف" :كن��ت ق��د طبق��ت الكاي��زن يف �ش��ركتي من��ذ مدة
طويل��ة بطريق��ة ب�س��يطة دون �أن يعل��م املوظف��ون �أن ه��ذه
ت�س��مى منهجية الكايزن ،بيد �أنني تعمقت �أكرث بتطبيقها منذ
ما يقرب � 8ش��هور ،ح�ين زارتنا م�ؤ�س�س��ة جايكا ،ليمار�س��ها
املوظفني بعمق واهتمام �أكرب".
وي�ؤكد �أمني �أن ال�ش��يء الأ�سا�س��ي الذي لوحظ بعد التطبيق
ه��و تقليل الهدر ،و�سال�س��ة العملي��ة الإنتاجية ب�ش��كل �أكرب،
ناهي��ك عن تخفي�ض التكالي��ف ما انعك�س �إيجابً��ا على زيادة
العملية الإنتاجية.
ويطم��ح الطب��اع �إىل تو�س��ع تطبي��ق املنهجي��ة خلدم��ة
االقت�ص��اد الفل�س��طيني ،فيم��ا يج��زم يون���س �أن الكاي��زن
�س��ي�أثر �إيجاب ًّيا يف زي��ادة الإنتاج بالرتكيز على االقت�ص��اد
الفل�سطيني الداخلي.
وخ َل���ص الطب��اع �إىل ت�س��ا�ؤل" :هل ميكن لنا �أن ن�ش��هد والدة
الكاي��زن الفل�س��طيني ليخ ّل َ�ص��نا مم��ا نح��ن فيه م��ن التخبط
يف التخطي��ط و�ض��عف الإرادة والإدارة وف�ش��ل ال�سيا�س��ات
وع��دم حتقيق �أي نوع من �أن��واع التنمية وانعدام ال�ش��عور
بامل�س���ؤولية الوطنية يف ظل �أو�ض��اع �سيا�س��ية واقت�ص��ادية
قا�سية و�صعبة؟".

تتمة المنشور على الصفحة األولى " -صلحة" الخواجات
التعهد الرتكي بعدم ال�س��ماح لأي جهة كانت با�س��تخدام �أرا�ض��يها كمن�صة
النطالق الهجمات �ض��د �إ�س��رائيل؛ ال جديد فيه ح�س��ب و�س��ام عفيفة� ،إذ مل
يذكر التاريخ �أن �أنقرة كانت تقدم الدعم الع�س��كري حلركة حما�س ،فدورها
كان ال يتع��دى الإ�س��ناد والدعم الدبلوما�س��ي وال�سيا�س��ي ،و�إذا تعدى ذلك
يك��ون يف �إطار توفري ملج�أ وم�س��احة ح��راك لبع�ض قي��ادات حركة حما�س
خا�صة بعد خروجهم من �سوريا.
"بالأ�س��ا�س مل يكن هناك �أي ن�ش��اط له عالقة بالبعد الع�س��كري حلما�س
انطالق��اً م��ن تركي��ا .نح��ن نتح��دث ع��ن دول��ة لي�س��ت م��ن دول الط��وق،
وبالت�أكي��د ه��ذا ال يعني �أن حما�س �س��تقوم ب�ض��رب ال�ص��واريخ من تركيا،
ميكن �أن يكون هذا البند يف االتفاق موجها �ض��د �ش��خ�ص القيادي يف حما�س
�ص��الح العاروري ،الذي تتهمه �إ�س��رائيل ب�إعطاء ال�ض��وء الأخ�ض��ر لتنفيذ
عملية اختطاف امل�ستوطنني الثالثة يف اخلليل قبل عامني" يقول عفيفة.
�إال �أن البند الذي مينع حما�س من القيام بعمليات �ض��د �إ�سرائيل انطالقاً من
متثيلي للحركة
تركي��ا؛ مينح احلركة يف ذات الوقت �إمكانية افتت��اح مكتب
ّ
يف �أنق��رة ،تدي��ر من خالله نظام العالقات ال�سيا�س��ية م��ع املنظمات والدول
يروج يف �إ�سرائيل.
الأخرى ،ومن ذلك جمع التربعات ،كما ّ
كما �أن حما�س تنفي �أن يكون اتفاق امل�ص��احلة بني �إ�س��رائيل وتركيا مبثابة
�إع�لان قطيع��ة للحركة ،م�س��تدلة باللقاء ال��ذي جمع يف ا�س��طنبول يوم 24
حزي��ران الرئي���س الرتكي رج��ب طيب �أردوغ��ان بوفد من حما���س يقودهم
رئي�س املكتب ال�سيا�سي للحركة خالد م�شعل.
وتعتقد م�ص��ادر مقربة م��ن حما�س �أن امل�ص��احلة الرتكية الإ�س��رائيلية قد
تفتح �أبواباً جديدة �أمام احلركة ،على اعتبار �أن �ص��يغة تخفيف احل�ص��ار

الت��ي وردت يف ن���ص اتفاق تطبيع العالقات بني �أنقرة وتل �أبيب ت�س��اهم يف
تفكي��ك �أزم��ة داخلية تواجهه��ا حركة حما���س منذ �أن فر�ض احل�ص��ار على
القطاع قبل ت�س��ع �س��نوات ،ولأن حما�س خ�س��رت بعد خروجها من �س��وريا
�أك�ثر وفقدت قاع��دة مهمة جد ًا على عك���س ما حدث مع تركي��ا التي مل تكن
ت�ش��كل �أي قاعدة للحركة ،كما �أن حما�س �س�تربح بعد اتفاق امل�صاحلة بني
�أنق��رة وتل �أبيب العباً �إقليميا جديد ًا يدير �ش���ؤون العالقات غري املبا�ش��رة
ب�ين احلرك��ة و�إ�س��رائيل� ،إذ �ست�ص��بح تركي��ا و�س��يطاً جديد ًا ب�ين حما�س
و�إ�سرائيل يف ملفات عديدة مثل التهدئة وتبادل الأ�سرى.
نتنياه��و ق��ال يف م�ؤمتر �ص��حفي �إن تركيا ق��د تلعب دور ًا يف ملف ا�س��تعادة
جثث قتلى جي�ش االحتالل الذين �س��قطوا خالل العدوان الأخري على قطاع
غزة املحتجزة منذ �ص��يف العام  2014لدى حما�س ،فيما �أوعز رجب طيب
�أردوغ��ان لل��وكاالت املعنية بتقدمي �أي م�س��اعدة ممكنة من �أجل ا�س��تعادة
"الأ�سرى واملفقودين بني الطرفني لأ�سباب �إن�سانية".
االتفاقية يف جانبها الآخر اقت�ص��ادي ،فالأتراك والإ�سرائيليون اتفقوا على
�إطالق مباحثات ر�س��مية حول مد خط �أنابيب للغاز� ،إ�سرائيل �ستبيع الغاز
لرتكيا والأخرية ت�صدره عرب �أرا�ضيها للأ�سواق الأوروبية.
ه��ذا اجلان��ب م��ن االتفاقية اعت�بره الكات��ب حيدر عيد م��ن �أخط��ر البنود
التطبيعية ،لأنه ين�سف جهود حركات املقاطعة التي تن�شط عاملياً ملحا�صرة
�إ�سرائيل.
و�أ�ض��اف" :اتفاق الطرفني على التباحث ب�ش���أن �أنابيب للغاز تع ٍد �ص��ارخ على
�أنبل ظاهرة مقاومة �أطلقها ال�ش��عب الفل�س��طيني ،خا�ص��ة بعد التقبل الوا�س��ع
لأفكار حركة مقاطعة �إ�سرائيل ووقف اال�ستثمار فيها وفر�ض العقوبات عليها".

و�س��ام عفيف��ة �أ�ش��ار يف ذات ال�س��ياق �إىل �أن املوق��ف املبدئي ي�ؤك��د على �أن
العالقات بني الدول العربية والإ�س�لامية مع �إ�س��رائيل ال ت�ص��ب يف �ص��الح
ال�شعب الفل�سطيني ا�سرتاتيج ًّيا.
و�أ�ض��اف" :نعتق��د �أنه على العك�س يجب �أن تكون هن��اك مواقف �أكرث عزلة
لإ�س��رائيل ،ولك��ن بالنهاي��ة هذه ال�سيا�س��ة تبنى على امل�ص��الح امل�ش�تركة
لل��دول .ب�ين �أنقرة وتل �أبي��ب عالقات �ض��اربة يف �أعماق التاري��خ تعود �إىل
العام ."1949
ومل ي�س��تبعد حمم��د خ�يري �أوغلو �أن ت���ؤدي املطام��ع والأرب��اح املرجوة
من ت�س��ويق غاز �إ�س��رائيل يف �أوروبا �إىل ان�ش��قاقات داخل الإطار ال�سيا�سي
الرتك��ي ،وحتى داخل حزب العدالة والتنمية احلاكم ،لأن ال�ش��عب الرتكي
يقف منذ الأزل �إىل جانب الق�ض��ية الفل�س��طينية ،ويج��ب �أال يغيب عن ذهن
رجب طيب �أردوغان �أنه و�ص��ل �إىل ر�أ�س ال�سلطة بوعود �أهمها دعم الق�ضية
الفل�سطينية".
التط��ورات الأخ�يرة ت�ؤ�ش��ر ح�س��ب �أوغل��و �إىل �أن تركيا تخلت ع��ن دورها
كالع��ب رئي�س��ي يف املنطق��ة ،و�أ�ص��بحت تابعاً ل�سيا�س��ات ال��دول العظمى
ومراكز القوى العاملية.
وق��ال" :يب��دو �أن هن��اك من��اورة �إعالمية متفق��ا عليها بني الطرف�ين .تركيا
وبع��د �أن غرقت يف م�س��تنقع �سيا�س��تها اخلارجية بفع��ل التدخالت الكثرية
يف دول اجلوار؛ راحت تبحث عن �ص��ديق ا�س�تراتيجي جديد حتى لو كان
ظاملاً ويداه ملطختان بدم تركي ولي�س �إ�س�لام ًّيا فقط .رمبا �أردوغان ب�سبب
العزل��ة الكاملة يف املنطقة �أراد �أن ي�س��تمد العون من اللوبيات ال�ص��هيونية
يف �أمريكا".
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"موعد مع الربكان"� ..شهداء غزة وجرحاها يروون ق�ص�صهم يف تون�س
سيد إسماعيل
"لقد كان لظهور هذا الكتاب ق�ص��ة :ففي عام  ،2010طلب
من��ي مكت��ب حمام��اة بريط��اين ا�س��مه "بندمان��ز" �أن �أجل��ب
لهم وثائ��ق تتعلق بق�ص���ص ل�ض��حايا العدوان الإ�س��رائيلي
عل��ى قطاع غزة ال��ذي كان بد�أ عام  ،2008يف �إطار دفاعه عن
جمموعة م��ن النا�ش��طني الربيطانيني الذي��ن حطموا معدات
تخ�ص �ش��ركة "�إيدو بي� .إم .بي" املتخ�ص�ص��ة يف ال�صناعات
الع�س��كرية ،والتي متد دولة االحت�لال بقطع غيار للعديد من
املعدات احلربية لديها".
ويتاب��ع م�ش�ير الفرا" :توا�ص��لت مع مركز ال�ض��مري حلقوق
الإن�س��ان ،ال��ذي �أم��دين بالعدي��د م��ن ال�ش��هادات املوثق��ة
وامل�س��تندات التي تثب��ت جرائم احل��رب الإ�س��رائيلية .كان
حجم ال�ص��دمة لدي رهيباً ،كوين ً
نا�شطا فل�سطينيًّا منذ عقود،
�أدرك��تُ وقته��ا كم كن��تُ جاه ًال مبا ح��دث يف غزة م��ن م�آ�س،
فكانت امل�س���ألة تتطلب مني توثيقها ب�شكل �أف�ضل كي ال يكون
�شهدا�ؤنا وجرحانا جمرد �أرقام يف ن�شرات التلفاز".

"موعد مع الربكان" ..يف تون�س!

ً
عار�ض��ا �أمامهم ،من
�أم��ام جمه��وره يف تون���س وق��ف الف��را،
خ�لال تق��دمي حمتوي��ات كتابه ،ما ج��رى وم��ا زال يجري يف
غزة من م�آ�س وواقع مرير و�ض��ع حتته �سكان القطاع ،يف ظل
االنقطاع امل�س��تمر للتيار الكهربائي ،وو�ص��ول ن�سب البطالة
�إىل �أرق��ام هائل��ة ،وانح��دار يف م�س��تويات ال�ص��حة والتعليم
والظ��روف البيئية ب�ش��كل غري م�س��بوق ،لتتواىل و�س��ط هذا
كله االعتدءات الإ�سرائيلية ،و�سط �صمت العامل ،ا�ستخدمت
دولة االحتالل خالل حروبها �أعتى الأ�س��لحة و�أكرثها تطو ًرا
�ضمن منظومتها ،وك�أن غزة متتلك ً
جي�شا نظاميًّا.
يق��ول الفرا" :امل�ش��كلة الدائمة التي وجدته��ا يف التعاطي مع
ق�ص���ص �ض��حايا العدوان الإ�س��رائيلي هي �أنه ال يتم منحها
االهتم��ام ال��ذي ت�س��تحق� ،إذ يت��م التعام��ل مع ع��دد حمدود
من الق�ص���ص -يف �أح�س��ن الأحوال -ب�شكل م�ؤقت ومو�سمي،
لتطوى البقية يف غياب الن�سيان .املطلوب منا جميعًا �أن نقف
هن��ا كي نقوم بواجبنا جتاه ه���ؤالء و�أن يبقوا �أحياء دومًا يف
وجدانن��ا ،و�أن يت��م تداول ق�ص�ص��هم �أمام اجلمه��ور العربي
والغربي على ال�س��واء .لقد كان هذا هو الهدف الأ�سا�س��ي من

الكتاب الذي �أقدمه و�أعر�ض حمتواه �أمامكم اليوم".
كتاب م�ش�ير ،بن�س��ختيه العربي��ة والإجنليزية الذي �ص��در
بالأ�ص��ل يف بريطاني��ا ،بعنوان "غ��زة :موعد م��ع الربكان"،
مبثاب��ة ع��امل كام��ل ي�أ�س��رك يف طي��ات �ص��فحاته الثالثمئ��ة
والثم��اين والع�ش��رين .رحلة قل نظريه��ا يف تاريخ وجغرافيا
امل��كان .مبج��رد �أن تفتح �ص��فحته� ،س��تجد قطاع غ��زة ،بكل
تناق�ض��اته وم�آ�س��يه ،ميتد يف �آفاق خميلتك على مد الب�ص��ر:
املخيم��ات الفل�س��طينية بب�ؤ�س��ها .تق��ودك اخلط��وات يف ذلك
الع��امل البعي��د لتق��ودك لرتي��ك خمتل��ف الأماكن ،من �ش��مال
القط��اع املحا�ص��ر البائ���س �إىل جنوب��ه ،لت�س��مع وت�ش��اهد
مبخيلت��ك خمتلف احلكايات امل�أ�س��اوية ،الت��ي مت�س خمتلف
قطاعات احلياة ،بدءًا من عام  1948وانتهاء بعام .2014
رغ��م تركي��ز الكت��اب ،يف معظ��م ف�ص��وله ،بدرج��ة كب�يرة على
الع��دوان الإ�س��رائيلي على غزة ع��ام � ،2009-2008إال �أنه به
العديد من الأق�س��ام التي �أرخت جلرائم �إ�سرائيلية �أخرى ،منها
ما ارتبط بذاكرة الكاتب ،الذي ا�ستمع �إىل العديد من ال�شهادات
حول جمزرة خان يون�س عام  1956التي راح �ض��حيتها العديد
م��ن �أقاربه��م وجريانه��م و�أ�ص��دقاء عائالتهم .احت�لال مدينته
م��ن جديد بعدها ب�أحد ع�ش��ر عامً��ا بعد مقاومة �شر�س��ة ،ونفاد
الذخ�يرة من املدافعني عنها ،وخ��ذالن الدول العربية لها ،ومن
ثم م�ص��ادرة الأرا�ضي و�إقامة امل�ستوطنات ومعاناة ال�سكان يف
التنقل يف ظل احلواجز الإ�س��رائيلية �إىل ما قبل �إعادة االنت�ش��ار
خ��ارج قطاع غزة عام  ،2005كي ال تن�س��ى الأجيال القادمة ما
ارتكب �ضد �أ�سالفها من جرائم متالحقة مل تتوقف.
الكاتب م�ش�ير الفرا مل ي�س��تخدم �أ�س��لوبًا معق��دًا يف رواية ما
لديه ،بل قدمها ب�أ�س��لوب ب�س��يط جذاب ،ا�ستخدم فيه العديد
من امل�صطلحات الفل�سطينية ال�صرفة على غرار "بيارة" (�أي
مزرع��ة) ،و"زنانة" (طائرة ا�س��تطالع دون طيار) ،وغريها
م��ن امل�ص��طلحات الأخرى ،وحاف��ظ على �س��رد احلكاية من
�أل�سنة ال�ضحايا دومنا تنميق �أو �إطناب من قبله.

"تذكرة دخول" �إىل "عامل غزة"

�ست�ش��اهد يف طي��ات ه��ذا الكت��اب ،ا�س��تهداف جمموعة من
املدنيني دون �أي ذنب ،يف �ش��مال قطاع غزة ،خالل العدوان

الإ�س��رائيلي عليه��ا ،عام  .2009قبلها ب�ش��هور ،ا�س��تهدفت
طائرة دون طيار تابعة لالحتالل �أربعة �أطفال بني التا�سعة
والثانية ع�ش��رة من �أعمارهم يلعبون ك��رة القدم ،خالل ما
يع��رف ب��ـ "حمرق��ة جباليا" (تك��رر امل�ش��هد الحق��اً وبدقة
مذهل��ة على �ش��اطئ بحر غزة خالل ع��دوان عام  2014مع
�أطفال عائلة بكر الأربعة).
�س�ترى ،عرب �ص��فحات الكتاب � ً
أي�ض��ا ،امل�س��عفني الذين
ا�ست�ش��هدوا خالل �أداء واجبهم� .سرتى الأم التي خاطت
ج��روح ولده��ا اب��ن الرابع��ة ع�ش��رة ،بالإب��رة واخليط
العادي�ين ،حماول��ة �إنق��اذ حيات��ه ،يف ظل منع �س��يارات
الإ�سعاف من الو�صول �إىل املنطقة التي كانوا حما�صرين
فيه��ا خ��ارج منزله��م ،ليموت ابنه��ا يف النهاي��ة ،وعندما
ع��ادت �إىل بيته��ا ،وج��دت �أن �أحد اجلنود الإ�س��رائيليني
ر�س��م جنمة داوود على �أحد جدران املنزل وكتب حتتها
باللغ��ة الإجنليزية عب��ارة" :اقتلوا العرب"! �ست�س��مع
�ش��هادة طفلني نام��ا �أربعة �أيام بجوار جث��ث �أقاربهم يف
بيت واح��د ،ور�أوهم يلقون م�ص�يرهم واحدًا تلو الآخر
مت�أثري��ن بجروحه��م ،كان م��ن بينهم �ش��قيقتهم وجدتهم
و�أعمامهم.
�س�ترى ج��دة فق��دت ذراعه��ا اليمن��ى وحتطم فكه��ا ،خالل
حماولتها �إنقاذ �أحفادها من خطر املوت بقذيفة �إ�س��رائيلية
ع��ام  ،2009ومل تع��د ق��ادرة عل��ى تن��اول الطع��ام� ،أو �أن
متار���س اخلياطة التي كانت من خالله��ا تنفق على عائلتها
بحك��م �أنها املعي��ل الوحيد لها .هنالك � ً
أي�ض��ا� ،س��تجد الأب
ال��ذي ي��ودع ثالثة م��ن �أطفاله ،ماتوا يف ق�ص��ف �إ�س��رائيلي
ملنزل جماور لهم .يف املناطق احلدودية ،جنوب قطاع غزة،
�ست�س��مع ق�صة �ش��ابني ميوتان يف �أح�ضان والدهما امل�صاب
وقته��ا ،مت�أثرين ب�إ�ص��ابتهما� ،أثن��اء خروجهما ب�س��يارتهم
جلل��ب احلاجيات ،خالل هدنة �أقرها االحتالل �أثناء عدوان
عام  ،2009فيما منعت قواته �س��يارات الإ�سعاف من نقلهم
للم�ست�شفى ،وغريها من احلكايات املريعة الأخرى.
عندم��ا تنته��ي من هذا الكتاب� ،س��تجد �أن��ه "وثيقة مهمة"،
فهو توثيق لواحد من �أهم الأحداث الفل�س��طينية ،وي�ش��كل
تغيريًا �شام ًال يف معادلة ال�صراع الفل�سطيني -الإ�سرائيلي،

حني مت ا�س��تهداف قط��اع غزة وك�أنه دول��ة عظمى (و�أعني
بذل��ك الع��دوان الإ�س��رائيلي على غزة ع��ام  ،)2009لتكرر
امل�أ�س��اة ذاته��ا مرتني عام  2012و ،2014وب�ش��كل �ش��ديد
الب�ش��اعة خالل الع��دوان الأخري الذي خ�ص���ص له الكاتب
ف� ً
ص�لا كام ًال .وو�س��ط هذا كله ،ي�أتي كتاب م�ش�ير الفرا كي
يذكر اجلميع �أن ه�ؤالء ال�ض��حايا مل تن�صفهم العدالة حتى
الآن ،وم��ا زال قتلته��م م��ن جمرم��ي احلرب الإ�س��رائيليني
طلقاء دون حماكمة.
يوا�ص��ل الف��را" :عر�ض��تُ كتاب��ي يف ع�ش��رات العرو�ض
بربيطاني��ا ودول �أخ��رى ،وق��د كان اجلمه��ور الغرب��ي
م�صدو ًما للغاية ب�س��بب العديد من احلقائق والتفا�صيل
الت��ي جتاهلها الإعالم ح��ول معاناة غ��زة طيلة كل هذه
ال�س��نوات ،وبكى كثري منهم �أمام م�آ�س��ي �ض��حايانا التي
مت التعام��ل م��ع الأغلبي��ة العظم��ى منهم وك�أنه��م �أرقام
ولي�سوا ب�ش ًرا دمرت حياتهم و�أحالمهم و�آمالهم ،و�أرجو
�أن يبقوا �أحياء يف ذاكرة النا�س ووجدانهم من خالل هذا
الكتاب".

"ما�س" ..يوتيوب غزة
مِ َ
نيرمين الجدي
مل تع��د الفئات ال�ش��ابة مت�ل�أ �أوق��ات فراغها يف مطالع��ة الكتب
والرواي��ات� ،أو لع��ب ك��رة الق��دم يف ملع��ب احل��ي واالنتظ��ار
مل�شاهدة الأفالم الأ�سبوعية كما يف املا�ضي ،بل تطورت �أفكارهم
و�آرا�ؤه��م مع تطور التقني��ات وتقدم الزمن ،وتغ�ير الأحداث،
وال�ضغوطات والتغريات احلياتية خلقت �أجيا ًال حديثة الأفكار
تفاعلت مع مواقع التوا�صل االجتماعي وعامل االنرتنت و�سعت
لتتما�ش��ى م��ع الواق��ع لإنتاج برام��ج تناق�ش ق�ض��ايا املجتمع،
كعم��ل برام��ج تلفزيوني��ة تعر�ض عل��ى اليوتيوب مث ً
�لا .حتت
ا�س��م "ممِ َا�س" ،وهي �إحدى املدن الفل�س��طينية التاريخية كانت
تق��ع بني مدينتي غزة وع�س��قالن�ُ .س�� ِميَت �ش��ركة حديثة العهد
والنا�ش��ئة ،وهي �شركة �إنتاج �إعالمي وقناة تلفزيونية متنوعة
مل تكن م�س��احتها كبرية بحجم ر�ؤى و�أف��كار فريقها املعهودة،
عق��ول يافع��ة و�ش��ابة� ،سيناري�س��ت وخم��رج ممث��ل ومونت�ير
وحمرر فيديو ،و�إنتاج كامريات عالقات عامة ،و�ضيوف حلقات
بالإ�ض��افة �إىل بع���ض الإمكانيات الب�س��يطة الت��ي ت�ؤهل الفريق
لإنتاج حلقات متنوعه هادفة وجديدة.
"ممِ َ ا�س" �شركة مكونة من جمموعه �شبابية طموحة ،تنتج
برام��ج توعوية �س��اخرة ت�ص��ف ظواه��ر كث�يرة يف املجتمع
الغ��زي والعربي ،وبرام��ج �أخرى تعليمي��ة وترفيهية تخدم
ال�ش��ريحة ال�ص��غرية يف املجتمع وهي فئة ال�صغار ،وبرامج
خا�ص��ة بامل��ر�أة واهتماماته��ا ،وبثها عرب االنرتن��ت بد ًال من
الب��ث الف�ض��ائي ،وعر�ض��ت تل��ك الربام��ج التلفزيونية على

اليوتي��وب يف �ش��هر رم�ض��ان مثل برنام��ج (ال�ش��يف وريف)
وبرنام��ج ( 90ثانية) وتو�س��طهم (ع املا�ش��ي) و(فيتامني)،
بالإ�ض��افة اىل الربنام��ج الذي يه��م ال�ص��غار (احلكواتي)"،
قال حممود ما�ض��ي ال�ش��اب الثالثيني وهو خم��رج تلفزيوين
وم�ؤ�س�س ممِ َ ا�س.
يتاب��ع ما�ض��ي" :الإع��داد لأف��كار الربام��ج التلفزيونية التي
�ستعر�ض على �شكل حلقات يومية عرب اليوتيوب و�سيتم بثها
ب�ش��كل جماين ع�بر االنرتنت من خالل من�ص��ة فيديوWEB
 ،TVا�ستغرق عامًا كام ًال" ،وما �ساعده بذلك -كما يقول-
قيام��ه وفريقه بعمل درا�س��ة ملعرفة ن�س��بة م�ش��اهدة النا�س
للتلف��از ،وكان ال�س���ؤال يدور حول الكم الذي ي�ش��اهدون فيه
القن��وات التلفزيوني��ة ف��كان م��ا ن�س��بته ( )%60م��ن الفئات
ال�ش��ابة ،ال ي�ش��اهدون الربامج التلفزيونية عل��ى التلفاز ،بل
ي�ش��اهدونها ع�بر اليوتيوب ،ويو�ض��ح �أن ما اعط��اه وفريقه
الدافع تطوير م�شروعهم مع احلا�ضنة �ضمن م�شروع "بذرة"
التابع للجامعة الإ�سالمية وبتمويل من الـ .UNDP
وفيم��ا يخ���ص الفئ��ات امل�س��تهدفة ملتابع��ه الربام��ج ،يقول
ما�ضي" :فئة ال�شباب �أكرث اهتمامًا من غريهم ،يف البحث عن
املعلومات ولديهم الف�ض��ول الوا�س��ع للمعرفة ،حيث يهتمون
بكل ما هو جديد وي�س��عون الكت�شاف املجهول ،وال�شاب قادر
ذهنيًّ��ا عل��ى ا�س��تيعاب كل ما هو م�س��تحدث ومتط��ور ،وهم
الأكرث ت�صفحً ا للإنرتنت".

�إحدى اجلل�سات التي نظمتها "ميما�س".

وبالن�س��بة لإع��داد الربام��ج يف "ممِ َ ا�س" حتدث جه��اد غنيم
( 33عامً��ا) ،كات��ب و�سيناري�س��ت وحما�ض��ر يف �إح��دى
اجلامعات الفل�س��طينية قائ ً
�لا" :احلياة مبعظم موا�ض��يعها
وتفا�ص��يلها �أ�ص��بحت مكررة ومملة ،وب��ات هناك حيز معني
البتداع �ش��يء جديد ،وهو حيز الإنتاج الفني الذي ي�أخذ دور
االبداع ،للخروج من واقع مف�ص��ل وجاه��ز� ،إىل واقع ميكننا
من اال�س��تفادة من كافة مكونات االحداث يف بع�ض الربامج،
حيث تت�سم ببعد فل�سطيني وعربي".
وتاب��ع غنيم" :بالن�س��بة لدوري يف "ممِ َ ا���س" ،فهو يقوم على
�إع��داد وكتاب��ة الن�ص��و�ص و�إنت��اج ال�سيناري�س��ت للحلقات،
والكتابة عن االفكار االبداعية ت�أتي من خالل و�صف وحتليل
وت�صوير الق�ضايا املحيطة ،وبعد مواءمة الفكرة يتم عر�ضها

عل��ى الفري��ق الإعالم��ي ل�ش��ركة "ممِ َ ا���س" ،ومن ث��م �إثارتها
ب�شكل حداثي لت�صل لكافة �أطياف املجتمع".
وكان��ت �ش��ركة "ممِ َ ا�س" ف��ازت بتموي��ل كامل يقدر ب�س��بعة
�آالف دوالر �ض��من م�ش��روع "بذرة " لدعم امل�شاريع النا�شئة
وال�ص��غرية ،التاب��ع للجامع��ة الإ�س�لامية بغ��زة ،وح��ول
اختياره��ا �ض��من م�ش��روع "ب��ذرة" يقول من�س��ق امل�ش��روع
�أ�ش��رف حج��ازي" :متي��زت ال�ش��ركة بالعوام��ل واملعاي�ير
املطلوبة وبنا ًء عليها يتم اختيار امل�ش��اريع ،كما وجدنا � ً
أي�ضا
�أنَّ ه��ذا امل�ش��روع يقدم خدم��ة مميزة يف ع��امل الإعالم تتمثل
يف ب��ث حلق��ات تلفزيوني��ة ملوا�ض��يع خمتلفة ع�بر االنرتنت
خ�صو�ص��ا يف قطاع غزة رغم ظروف
وهذا يعترب نقلة نوعية
ً
القطاع".
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عبد اللطيف ر�ضوان :املُدير املدر�سة!
عبد الباسط خلف
يعمل عبد اللطيف حممد ر�ض��وان ب�ص��مت منذ � 9س��نوات يف �إدارة
فريدة ملدر�س��ة ذك��ور حجة الثانوي��ة املختلطة مبحافظ��ة قلقيلية،
وا�س��تطاع خريج الأحياء وابن الثانية والأربعني ت�أ�س��ي�س منوذج
خا�ص قفز باملدر�س��ة لتكون الأعلى جناحً ا يف الوطن ،فيما متكن من
�ض��بط طلبت��ه وحافظ على هيبة املربني ،وحقق م�س��اعدة املجتمع
املحلي يف تطوير امل�ؤ�س�سة التعليمية دون التدخل يف �ش�ؤونها.
يق��ول" :عملت يف ثالث خط��وات متزامنة لت�أ�س��ي�س �إدارة فعّالة:
االن�ض��باط ،والتح�ص��يل العلمي ،والبيئة املدر�سية ،وهي �أركان
مُكمّل بع�ض��ها لبع�ض ،وال ميكن لواحد منها حتقيق مردود طيب
مبفرده ،وبحمد اهلل جنحت يف االنتقال باملدر�س��ة عاليًا لي�س فقط
يف نتائ��ج الطلب��ة الباه��ر وتطوير املراف��ق ،و�إمن��ا يف العالقة مع
املعلمني والأهايل واملجتمع املحلي".
ووفق ر�ض��وان املُتنقل منذ تعيينه عام  1997بني مدار�س :ال�سالم
وال�س��عدية (قلقيلية) وحبلة وكفر ثلث ،ف�إن �أبرز العقبات ت�أتي من
تدخل املجتمع يف �ش���ؤون املدر�سة ،ولذا يجب عدم قبول م�ساعدات
م�ش��روطة من الأهايل لتطوير مرافق املدر�سة وحت�سني بيئتها؛ لأن
املوافقة على ذلك تعني فتح الباب �أمام تدمري التعليم.

منوذج

يتاب��ع" :ال �أُف ّرق بني الطلب��ة ،وال �أعرف املحاباة ،و�أم�ش��ي بطريقة
وا�ض��حة ،وال �أخ�ش��ى �أي تهدي��د مث��ل ال��ذي واجهن��ي يف بداي��ة

م�ش��واري ،ويف كل ي��وم �أك��ون �أول الوا�ص��لني �إىل املدر�س��ة (عن��د
ال�ساد�س��ة والن�ص��ف) ،و�آخ��ر املغادرين (ح��وايل الثالثة ع�ص��رًا)،
و�أداوم يف امل�س��اء خ�لال �أوقات احلاجة (حتى العا�ش��رة والن�ص��ف
�أحيا ًنا) ،وال �أجري �أي متابعة للق�ض��ايا املالية و�ش�ؤون الكتب �أثناء
الدوام الر�س��مي ،بل �أتف ّرغ فيه جلوالت داخل املدر�س��ة و�س��احاتها،
واالندماج يف طابور ال�ص��باح ،و�أ�ش��رف عل��ى دورات املياه ونظافة
املدر�س��ة ،و�أهت��م كث�يرًا باالن�ض��باط ،وكل ه��ذا �أدى �إىل ارتف��اع
التح�ص��يل ،فت�س�ير احل�ص���ص املق��ررة به��دوء ،ويح�ترم الطلب��ة
املعلمني ،ويبدع املعلمون يف العطاء ،وينعك�س كل هذا على الأداء".
وا�س��تنادًا �إىل املدي��ر ال�ش��اب ،ف�إن��ه �أغل��ق ناف��ذة تدخ��ل الأهايل
واملجتمع يف �ش���ؤون املدر�س��ة ،ويلتزم املعلمون ب�أق�صى العطاء،
وين�ض��بط الطلبة ب�ش��كل الفت ،لدرجة �أنهم يلتزم��ون باملواعيد
والزي ،وق�صة ال�شعر والواجبات ،وال يتغيبون �إال بطلب من ويل
الأمر وقت ال�ش��دائد .و�إذا ما خالف طال��ب التعليمات ،ف�إنه يعود
مبفرده قبل و�ص��ول بوابة املدر�سة لت�ص��ويب �أو�ضاعه ثم يرجع
�إىل �صفه بهيئة جديدة.

تف ّوق

يفيد ر�ض��وان :كان طلبة هذا العام الع�ش��رة الأوائل يف حمافظة
قلقيلي��ة ،وجنح  48يف الفرع العلمي من �أ�ص��ل ( 50اثنان التحقا
مت�أخرا باملدر�س��ة ،ور�س��با يف مادة �أو اثنت�ين) ،وحقق  30منهم

ن�س��بة  %90ف�أعل��ى .ويف "التجاري" كان الطلبة  ،21ر�س��ب  4يف
�إكمال (�س��يجتازونه على الأرجح يف الإعادة) ،ويف العام املا�ضي
نال��ت املدر�س��ة املرك��ز الأول يف الوط��ن بالطال��ب �أ�س��امة خليف
( %99,7يف العلمي) الذي يدر�س اليوم الفيزياء ببريزيت.
والالف��ت يف مدر�س��ة حج��ة القرية ال�ص��غرية الواقعة يف منت�ص��ف
امل�س��افة ب�ين نابل�س وقلقيلي��ة (على بعد نح��و  18كم منهم��ا) �أنها
�ص��ارت ت�س��تقطب طلبة من قلقليل��ة وبلدات وق��رى :النبي �إليا�س،
وكفر القف ،وعزون ،وجين�ص��افوط ،و�إماتني ،وجيت ،وكفر قدوم،
وباقة احلطب ،والفندق ،ومن داخل فل�سطني املحتلة .1948
وح�س��ب املدي��ر املول��ود يف �أي��ار  1974بقرية النب��ي �إليا�س ،ف�إن
"حج��ة الثانوية" كانت العام املا�ض��ي ت�ض��م طلبة من ال�ص��ف
اخلام�س الأ�سا�س��ي ،لكنها هذا العام �ص��ارت خم�ص�صة لل�صفوف
العا�ش��ر واحلادي ع�ش��ر والثاين ع�ش��ر ،فيم��ا �أُقفل الف��رع الأدبي
يف "التوجيه��ي" ملي��ول الطلب��ة نح��و "العلم��ي" و"التج��اري".
فيم��ا تفي�ض العيون بالدموع حال خ�س��ر الطلبة ن�ص��ف عالمة يف
امتحاناتهم.

تقاليد

وت�ض��م املدر�س��ة  17معلم��اً ( 6منه��م يكمل��ون درا�س��تهم العلي��ا
و 4يحمل��ون املاج�س��تري) فيم��ا يحاف��ظ مديره��ا عل��ى تقالي��د
خا�ص��ة ،فامتحان��ات "التوجيه��ي" اليومي��ة والف�ص��لية ال تعقد
�إال يف ال�س��ابعة �ص��باحً ا؛ لتوفري وقت احل�ص�ص العادية ،ولعدم
ت�ش��تيت الطلبة ،وتوفر بهذا الأ�س��لوب  100ح�ص��ة لكل طالب يف
الع��ام ،ويحظ��ر على الطلبة اللج��وء �إىل الدرو�س اخل�صو�ص��ية،
فيما ت�ض��ع خطط��اً عالجية ملن يعانون م�ش��اكل يف املواد العلمية،
وتعق��د امتحانات ت�شخي�ص��ية كل ع��ام ملعرفة نقاط ق��وة الطلبة
وتق�ص�يرهم ،ويحر���ص املدي��ر على تقيي��م النتائ��ج ومراجعتها
وت�س��ليمها و�إعالن العالمة على امللأ ،وي�ش��جع البيئة التناف�سية
ب�ين القادمني من بل��دات خمتلفة ،مثلما يتابع م��ع عائلة كل منهم
م�ش��اكله الرتبوية ،ويرهن �س��يارته وهاتفه الن ّقال ملتابعة �ش�ؤون
طلبته ،ومينح نهاره وجزء ًا من ليله ل�ش���ؤون املدر�س��ة ،ويُقل�ص
احل�صة ال�سابعة للطالبات كي يعدن براحتهن لبيوتهن.
يق��ول�" :أعال��ج كل ق�ض��ية مبفرده��ا ،و�أح��ل م�ش��اكل التق�ص�ير،
والفو�ض��ى ،وعدم احرتام املعلم�ين ،و�أمنع التدخني بني الطلبة،
والت�أخري يف مدر�س��تنا غري موجود ،ون�ضع ً
خططا عالجية للمواد
الت��ي ي�ست�ص��عبها البع�ض ،واحتجت � 3س��نوات لبن��اء النموذج

اخلا���ص مبدر�س��تنا ،ومل �أهمل اجلانب النف�س��ي ،فطورت مرافق
املدر�س��ة و�أبنتيه��ا ،وحر�ص��ت على خل��ق بيئة نظيفة ،و�أ�ش��رك
الأه��ايل بحل م�ش��اكل �أوالده��م ،ومل ا�س��تمع �إىل التهدي��دات التي
�أطلقها م�س��تفيدون من الفو�ضى ،ونقلت قبل �سنوات طالبني كان
�أحدهما يدخن داخل املدر�س��ة ،و�آخر يح�ض��ر يف حقيبته �أ�س��لحة
بي�ضاء ،بعد حلظات من �ضبطهما".

خطط

وينتهج ر�ض��وان ،الذي ح�ص��ل قبل � 3س��نوات عل��ى لقب "املدير
املتميز" من وزارة الرتبية �أ�س��لوب منح طلبته فر�ص��ة لتح�س�ين
النتائ��ج �أول العام الدرا�س��ي ،وبعده��ا يعقد للأهايل لق��اء لتقييم
التح�ص��يل ،ومل�س��اعدته يف ع�لاج نقاط ال�ض��عف .وينطلق من �أن
الثقة بالذات هي التي تفر�ض االحرتام للمدير واملعلم.
ويزيد" :كانت خطتي اخلم�س��ية (من � 5سنوات) الأوىل الو�صول
�إىل االن�ضباط ،والثانية متكني االن�ضباط واالنتقال �إىل التح�صيل،
واالهتمام بالبيئة املدر�س��ية� ،أما الثالث��ة فجذب الطلبة وحتويل
املدر�س��ة �إىل وجهة مركزية يف املحافظة؛ خللق بيئة تناف�سية بني
عدد �أكرب".
وت�أ�س�ست املدر�سة عام  ،1929فيما مل يحالف النجاح �سبعة ممن
تعاقبوا على �إدارتها يف حل م�ش��اكلها ،والو�صول �إىل نتائج باهرة
كما هي اليوم.
ينه��ي ر�ض��وان الأب لطفل�ين (مين��ى � 11س��نة) و( م�ص��طفى 7
�أ�ش��هر)�" :أجم��ل حلظ��ة يف م�س�يرتي حني التقي��ت مبعلمي الذي
�أحببت��ه عن��ان عب��د اهلل ،ال��ذي در�س��ني الإجنليزية يف املا�ض��ي،
و�ص��ار الي��وم نائبي� .أما �أق�س��ى م��ا واجهته فامتح��ان عملي قبل
� 3س��نوات ،حني نق��ل �أحد امل�س���ؤولني الكبار ولدي��ه (الأول كان
را�س��بًا يف التوجيهي مبدر�سة ثانية ،والثاين �ضعيفاً) �إىل مدر�ستنا
من قلقليلة ،فبقيت على �أع�صابي طوال العام ،وقد ك�سبنا الرهان
وجنح االثنان ( 78و.")69

"احل�صيني" يهاجم قطاع غزة
ابتهال شراب
انهمك املواطن حممود �سلطان ،يف �إحاطة مزرعته البيتية ال�صغرية
بال�ش��باك املعدنية ،متعم��دًا دفن جزء منها يف الأر���ض ،للوقاية من
هجمات احليوانات املفرت�سة لي ًال ،بعد �أن التهمت عددًا من طيوره.
�س��لطان واح��د من ع�ش��رات املزارعني مم��ن يقطنون جنوب �ش��رق
قط��اع غزة ،ي�ش��تكي من هجم��ات �ش��به يومية حليوانات مفرت�س��ة
تق�ض��ي عل��ى الدواج��ن ،يعتقد �أنه��ا ثعالب ،تكاث��رت وترعرعت يف
مناط��ق حماذية خلط التحديد ،متتد من حمافظة رفح جنوبًا ،حتى
خميم الربيج و�سط القطاع.
�س��لطان اعتقد يف ب��ادئ الأمر �أن الل�ص املهاجم كالب �ض��الة ،وراح
يكافحها ب�شتى الطرق ،غري �أن املهاجمة مل تتوقف ،ويف كل ليلة كان
يخ�س��ر زوجً ا �أو �أكرث من الطيور ،وي�ش��اهد حفرًا �أ�س��فل ال�شبك ،ما
دفعه ل�س���ؤال جريان��ه ،الذين �أك��دوا الراوية ،وبعد متابعة �ش��اهد
بع�ض��هم زوجني م��ن الثعالب ،يف��ران من املنطقة نح��و نباتات تني
�ش��وكي "�ص��بار" ،وح��اول اجل�يران اللحاق به��ا غري �أنه��ا اختفت
و�سط غابة ال�صبار.

و�أب��دى املواطن حممود ج��راد خوفه من تل��ك احليوانات التي كرث
احلدي��ث عنه��ا م�ؤخ��ر ًا ،خا�ص��ة �أن �أطفاله ال�ص��غار يغ��ادرون �إىل
مدار�سهم� ،أو يلعبون يف ال�شارع يف وقت مت�أخر من الليل.
وت�س��اءل جراد �إن كان مبقدور تلك احليوانات �إيذاء الب�شر ،خا�صة
الأطف��ال� ،أم �أن خطرها يتوقف على مهاجمة املزارع ،داعيًا اجلهات
املخت�صة ملتابعة الأمر بجدية ،ومكافحتها بالطرق املختلفة.

القط��اع ،وعاين��ا الوكر ،و�ش��اهدنا ثعالب حديثة ال��والدة بداخله،
م��ا يعني عودة انت�ش��ار ه��ذا احليوان يف القطاع .ونوه �إىل �ش��كاوى
وم�شاهدات مماثلة �أبلغوا بها بوجود الثعالب يف مناطق متفرقة من
�شرق القطاع ،وهي على ما يبدو �آخذة باالنت�شار والتكاثر.

�إبراهي��م �ص��الح ،ال��ذي كان��ت يتج��ول على حم��ال يف مرك��ز مدينة
رف��ح ،باح ًثا ع��ن فخاح معدنية كب�يرة ،قادرة على الإم�س��اك بتلك
احليوان��ات امل�ؤذي��ة ،ق��ال� :إن الثعال��ب هاجمت مزرع��ة الدواجن
الت��ي يتملكها مرت�ين ،والتهمت وقتلت عددًا من الطيور ،وا�س��تخدم
�أكرث من حيلة لقتلها �أو �ص��يدها ،من بينها و�ض��ع ال�س��م يف �أح�ش��اء
دجاج نافق ،غري �أنها كانت تتجنب �أكل الطعام امل�س��مم ،كما �ص��مم
لها م�ص��ايد ،لكنها مل تقع فيها ،فهي حيوانات ذكية ومراوغة ،ومن

يقول الدكتور عبد الفتاح عبد ربه� ،أ�س��تاذ العلوم البيئية امل�ش��ارك
يف ق�س��م الأحياء باجلامعة الإ�س�لامية بغزة� :إن تواجد الثعالب يف
القط��اع كان �أمرًا نادرًا ،لكن بعد ان�س��حاب االحتالل من القطاع قبل
حوايل  11عامًا� ،سمعنا عن م�شاهدات للثعالب وحليوان "الواوي"
وهو ي�شبهها.
و�أو�ض��ح عبد ربه �أن �أحد �س��كان مناطق �شرق القطاع� ،أبلغ بوجود
وك��ر للثعال��ب ،توجهت برفقة �أخ�ص��ائيني بيئيني �إىل منطقة �ش��رق

وب�ين عب��د الفت��اح �أن الثعالب قدمت م��ن منطقة الأحرا�ش الفا�ص��لة
بني القطاع والأرا�ض��ي املحتلة ،حيث تت�سرب الثعالب وتعرب اخلط
الفا�ص��ل وت�ص��ل القط��اع" ،وهن��اك معلومات عن ت�س��رب غ��زالن �إىل
�ش��رق القطاع قادمة من حمميات يف �إ�س��رائيل ،وذك��ر �أنهم باجلامعة
الإ�سالمية عقدوا ور�شة متخ�ص�صة عن الثعالب وانت�شارها بالقطاع.
و�أو�ض��ح �أن تواج��د الثعال��ب يف املناط��ق ال�ش��رقية يع��ود الن تلك
املناط��ق قليل��ة ال�س��كان ،وبها عدد كب�ير من م��زارع الدواجن ،كما

كائنات ذكية

ال�صعب الإيقاع بها ،كما يقول.
و�أو�ض��ح �أنه يعتزم ن�صب الفخاخ التي ا�ش�تراها وتغطيها بالرمال
�أو الع�شب ،وو�ضعها عند مداخل املزرعة� ،آمال ب�أن يتمكن هذه املرة
من الإم�ساك بها.
و�أكد �أن �أكرب م�ش��كلة ي�ش��عر به��ا �أنه يواجه حيوان��ات ال يراها وال
يع��رف خمابئه��ا ،وهي تت�س��لل �إىل املزرع��ة خفية يف جن��ح الظالم،
وحتف��ر �أحيا ًن��ا حتت ال�س��ياج ،وتدخ��ل لدقائق تختطف فري�س��تها
وتهرب.

خماوف الأهايل

عودة الثعالب

مالحقة الثعالب ّ
لكف �أذاها.

من �أين �أتت؟

�أن هن��اك �أ�ش��جارا ونبات��ات تني �ش��وكي ميكن �أن تختب��ئ الثعالب
و�سطها ،وحتفر �أوكارها ب�أمان.

خماطر �ضئيلة

و�أكد عبد الفتاح �أن الثعالب ال ت�شكل خطرًا على الإن�سان وان كانت
هن��اك خماوف �ض��ئيلة على الأطفال ال�ص��غار كالر�ض��ع� ،أو �أطفال
املدار�س واخلوف من مهاجمتهم.
و�أو�ضح �أن الثعالب املنت�شرة يف القطاع هي �أكرث الثعالب املنت�شرة
حول العامل ،وت�س��مى (احل�ص��يني) ،ووج��ود الثعالب �أمر طبيعي
فهم جزء من النظام الطبيعي والتنوع احليوي للنظام البيئي.
وطالب عبد الفتاح بتوعي��ة النا�س بعدم قتل الثعالب �أو مهاجمتها،
و�أنه��ا كغريه��ا م��ن احليوان��ات ،وميك��ن ت�أمني امل��زارع بال�ش��باك
املعدنية ب�شكل جيد لتاليف هجماتها.
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منى �شتية ..مهند�سة
اجلمال يف "زرك�شات"
إيهاب عقل
رغم �أنها حتمل �ش��هادة يف الهند�س��ة من جامعة بريزيت� ،إال �أنها اكتفت بالتدريب
والعمل �س��نة يف �أحد املكاتب الهند�س��ية� ،إذ مل جتد نف�س��ها قادرة على اجلمع بني
الفن الذي كان الدافع الأ�سا�س��ي وراء درا�سة هند�سة العمارة ،ومعايري ال�سوق،
التي حتتفي �أكرث بالربح.
"مل �أدر���س خم���س �س��نوات لأكون يف �آخر املطاف �أداة ر�س��م ( )Drafterيف
مكتب هند�س��ي �أنفذ الأفكار التي تُطلب مني ،فمجالن��ا �إبداعي" ،هكذا قالت منى،
ثم ح�سمت �أمرها�" :س�أم�ضي قدماً يف م�شروعي اخلا�ص ،وجزء منه بيئي".
ويرتبط م�ش��روع منى الذي منحته ا�س��م "زرك�شات" بالهند�س��ة املعمارية ،وهو
ال��ذي قادها �إىل كلية الهند�س��ة �أ� ً
ص�لا ،فح�ين كانت يف املدر�س��ة ،مل تكن تكف عن
الر�س��م على كل ما جت��ده �أمامها ،العمارة جذبتها كتخ�ص���ص جامعي ملا فيها من
�أ�شكال وزخارف ونقو�ش وطرق بناء.

العمارة فن

الر�س��م يتغذى لدى منى بالقراءة واملطالعة� ،إذ متر ب�شكل دائم على احل�ضارات
واحلقب التاريخية املتعاقبة وتتعرف على �أبرز معاملها ،وتقارن بني اخل�صائ�ص
الفنية لكل منها ،لتفتح �آفاق خيالها على ر�سومات جديدة.
وت�ض��يف" :ال �أق��وم باالقتبا���س من الهند�س��ة املعماري��ة والنم��اذج العاملية ،بل
�أ�س��توحي بع�ض الأفكار من الآثار املعمارية العاملية من خالل املطالعة ،العمارة
ف��ن� ،إال �أنن��ا نق��ع يف خط�أ �ش��ائع حني نرب��ط العمارة بالهند�س��ة باعتب��اره نظاماً
�إن�ش��ائيا .فعلياً �أف�ض��ل اجلانب الفني يف العمارة على اجلانب الهند�س��ي ،لذلك يف
م�ش��روعي تناولت اجلان��ب الفني وبذلك �أك��ون قد عدت �إىل �أ�ص��ل العمارة� .أميل
لل��ر�أي القائل �إنه ميكن الف�ص��ل بني العمارة والهند�س��ة ،فالأول ن��وع من الفنون
والآخر عملي ورقمي بحت ،ومن وجهة نظري ف�إن املعمار هو جانب فني وجمايل
�أكرث منه علميا و�صلبا ومعقدا".

فكرة لطيفة

عملت �ش��تية عل��ى تطوير فك��رة لطيفة ،فق��د �أحاطتها ظروف مهني��ة كانت نقطة
االنطالق نحو �إنهاء عالقتها بالهند�سة املعمارية والتوجه �إىل "زرك�شات".
والـ"زرك�ش��ات" ه��ي ر�س��وم تنق���ش على قط��ع ورقي��ة �أو زجاجية �أو خ�ش��بية،
بالأل��وان والأ�ش��كال الفني��ة والزخرفي��ة ،وقد بد�أ هذا امل�ش��روع ح�ين كانت منى
تر�سم على �أ�شياء تخ�صها ،كقطع مالب�س قدمية ومقتنيات بالية تعمل على �إعادة
تدويرها ،وكرب امل�ش��روع ف�أ�صبحت تنتج "زرك�شات" �أكرث ،ومل يعد يقت�صر على
�إع��ادة تدوي��ر املواد ،ب��ل تخطى ذلك لي�ص��ل �إىل املواد املوج��ودة يف الطبيعة من
حميطها ،حتى احلجارة املوجودة يف الأر�ض �أخذت تر�سم عليها �شتية الرتباطها
التاريخي بال�شعب الفل�سطيني.
"كل ما ميكن �أن يوحي يل بفكرة جديدة �أ�ص��بحت �أ�س��تخدمه للزرك�ش��ة عليه.
�أن��ا �أر�س��م و�أحب الر�س��م على �أ�ش��ياء من حميطي ،كنت �أر�س��م ب��ادئ الأمر على
قط��ع ورقية ثم �أن�ش��ر �ص��ورها على مواقع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،فكانت النا�س
الت��ي يعجبه��ا عملي تطلب مني �ش��راء قطع –م��ع �أين كنت �أرف�ض فك��رة البيع يف
املا�ض��ي-؛ �إال �أن��ه كان يتوج��ب عل��ى االنتق��ال �إىل مرحلة جديدة من امل�ش��روع
والتو�سع به".
�ش��كلت �أول قطع��ة من زرك�ش��ات قامت �ش��تية ببيعه��ا �أزمة �أخ��رى يف حياتها ،مل
يكن مبقدورها تقدير �س��عر فنها ،فهو بالأ�س��ا�س ال يقوم على ر�أ�س مال كبري ،هي
فق��ط �أفكار �إبداعي��ة" ،حينها تدخل �أ�ص��دقاء يل وقدروا �س��عر القطعة التي قمت

بتنفيذها ،وقرروا �أن �أتقا�ض��ى مقابلها مبلغ � 200ش��يقل ،وكانت عبارة عن ر�سم
على زجاجة فارغة!".
ترك��ز �أي�ض��اً يف بع�ض الزرك�ش��ات والزخارف التي ت�س��تمدها من الهن��د وكتابات
باللغة العربية؛ على خماطبة الروح الإن�س��انية ،فهي التي تتذوق الفن وتتلم�سه
بع��د �أن ينف��ذ �إليها من خالل الب�ص��ر ،وهذا ي�س��اعد النا�س يف التعب�ير والتغيري،
وفقا ملنى.

�إنتاج قطع �أثاث

حتلم �أن تدخل بيوت النا�س ب�شكل �أكرب ،ولديها طموح ب�أن متتلك خط �إنتاج قطع
�أثاث ،وهذا جزء من فن العمارة بالأ�سا�س�" .أتخيل �أنه يف الفرتة املقبلة �سيتطور
امل�ش��روع لي�ش��مل ذلك ،ولكن هذا الأمر مكلف و�أنا كفت��اة يف مقتبل العمر ويف �أول
خطواتها العملية ينق�ص��ني ر�أ�س املال الكايف للمغامرة مبثل هذا امل�ش��روع ،ر�أ�س
مايل هو القطع التي �أنتجها ،وما �أح�ص��ل عليه �أقوم من خالله بتطوير امل�ش��روع،
وكذلك تنق�ص��ني اخلربة يف �س��وق العمل ،حيث �إن هناك �صعوبة الآن يف التعرف
على من ميكن �أن يتبنى هذا امل�شروع ويقوم بتطويره و�إنتاجه ب�شكل جتاري� ،أنا
ما زلت يف مرحلة اال�ستك�شاف".
يف �ش��هر �آب املقب��ل ،يطفئ "زرك�ش��ات" عامه الأول ،وما زال امل�ش��روع بالن�س��بة
ل�ص��احبته منى مل يقف على قدميه بعد ،وهذا ما دفعها للعمل من�س��قة م�شاريع يف
م�ؤ�س�سة "فل�سطينيات".
"ال �ش��يء ثابت يف هذا العمل� ،أول �ش��هر ربحت � 2000شيقل ،ويف تلك اللحظة
�ص��دمت ،خا�ص��ة �أنني كونت هذه "الرثوة" من ال �ش��يء ،مل يكن ل��دي ر�أ�س مال
وال نفق��ات ت�ش��غيلية وال ما �إىل ذلك من الأمور املالي��ة ،ولكن هذا ال ميكن اعتباره
دخ ًال ثابتاً ،رمبا يخبو ويعلو �إقبال النا�س على الفنون بني فرتة و�أخرى".

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