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حبيبتنا ..بريزيت

جامعة بريزيت كانت و�ستبقى �أ ًّما ،تربي �أوالدها على احلرية وعلى اجل�سارة ،ولذا �سميت "�أم القيادات".
ً
وهي ،كغريها من االمهات ،حتزن �إن ع�صاها االبن� ،إال �أنها داخليًّا تفرح؛ لأنها تراه يحارب ،وي�ستخدم �أدواته التي قد جترحه �أحيانا قبل �أن جترح
غريه .وهذه هي الطريقة الف�ضلى ملمار�سة احلياة وتعلمها.
وللحري��ة ثم��ن تعرف��ه اجلامعة� ،إدارة و�أكادمييني وطلبة ،وي�ش��هد حرم بريزيت ب�ش��وارعه و�أزقته التي �آوت وت�ؤوي الطلب��ة �أن الدر�س الأول يف
كرا�سة احلرية هو :احرتام الآخر.
وكغريها من الأمهات ،تعرف بريزيت �أن االبن مرده ح�ضنها ،الذي ما كان مينع �إال ليعطي ،وما كان يق�سو �إال ليحن.
وكغريها من �أمهات الوطن ،تقول :يا ولدي� ،أريدك قويًّا ولكن ال ت�ست�ضعفني� .أريدك منت�ص ًرا ،ولكنك لن تهزمني .اختلف معي ،ولكن ال جتنزرين.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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بعد �إغالقها  28يو ًما باجلنازير والتو�صل �إىل اتفاق ينهي الأزمة

 ..وعادت الحياة إىل بريزيت

رامي حجاج
�ص��باح الإثن�ين � 26أيل��ول  ،2016ع��ادت احلي��اة �إىل جامعة بريزي��ت بعد �إغالق
بواباته��ا باجلنازير ومنع املوظفني الإداريني والأكادمييني من الدخول �إليها ،لـ28
يوماً يف �إطار احتجاج من جمل�س الطلبة على "�سيا�سة رفع الأق�ساط".
ب��دء الع��ام الأكادميي مت�أخ�� ًرا قد ترتت��ب عليه �إج��راءات للتعوي���ض ،عرب متديد
الف�صل �أو تقلي�ص العطلة بني الف�صلني ،وهو ما �سيتم الإعالن عنه الح ًقا.
احل��وار ب�ين �إدارة اجلامع��ة وجمل���س الطلب��ة جرى بو�س��اطة نقاب��ة العاملني يف
بريزيت ،وو�ض��ع ح��دًّا للأزمة ،باتفاق م��ن  7بنود ،ن�ص على �أن يتم رفع ال�س��اعة
املعتم��دة ديناري��ن عل��ى الطلبة اجل��دد ،عل��ى �أن ي�ض��من رئي�س اجلامع��ة توفري
م�س��اعدات مالية للطلبة اجلدد غري املقتدرين ومبا يعادل دينارا لل�س��اعة املعتمدة

الواح��دة يف الف�ص��ل الدرا�س��ي ،وبناء عل��ى تقدمهم بطلب م�س��اعدة مالية ح�س��ب
املعمول به يف اجلامعة ،على �أن يلغى قرار رفع �سعر ال�ساعة املعتمدة على الطلبة
القدام��ى ،ويت��م توفري م�س��اعدات مالي��ة للطلبة غ�ير املقتدرين بناء عل��ى تقدمهم
بطل��ب م�س��اعدة مالية ح�س��ب املعمول ب��ه يف اجلامعة ،و�أن تتعه��د اجلامعة بعدم
رف��ع الأق�س��اط التعليمي��ة مل��دة �أربع �س��نوات ابتداء م��ن الع��ام الأكادميي احلايل
 ،2017/2016على �أن يتم الت�شاور واالتفاق يف جلنة م�شكلة من مكونات اجلامعة
قبل �إقرار �أي رفع جديد.
وق��د تفاوت��ت ردود �أفع��ال الطلبة على ه��ذا االتف��اق� ،إذ ر�أت �إح��دى الطالبات �أن
"االتفاق و ّفر حال ،لكنه غري �س��حري ،وال ي�س��تدعي الإ�ضراب الطويل حتى يتم
التو�صل �إليه" .فيما ح ّيا �أحد الطلبة �إدارة اجلامعة على اتخاذ موقف جريء ،ولو
كان مت�أخر ًا لتدارك الف�صل".

�أم��ا ممثل حرك��ة ال�ش��بيبة الطالبية يف جمل�س طلب��ة بريزيت با�س��ل الرجوب ،فقد
�أو�ض��ح �أن "رفع الأق�ساط كان يجب �أن ي�س��تثنى منه الطلبة القدامى واجلدد على
ح��د �س��واء ،وم��ا مت االتفاق عليه ميث��ل جزء ًا من الهدف الأ�س��مى ال��ذي مت �إغالق
اجلامعة باجلنازير لأجله� ،أال وهو احلد من رفع الأق�ساط".
وح�س��ب الرج��وب ،ف�إن املجل�س مل "ينت�ص��ر" يف ه��ذه اجلولة ،ال �س��يما �أن العديد
من املطالب التي مت الت�ص��عيد لأجلها مل يجر التو�ص��ل �إىل �أي اتفاق ب�ش�أنها ،ومنها
�إلغاء الدورة ال�صيفية الثانية ،و�شروط الإعفاء من الأق�ساط للطلبة املتفوقني ،وما
تتقا�ضاه اجلامعة مقابل �إ�صدار �أوراق ثبوتية �أو ر�سمية".
لكن رئي�س جمل�س الطلبة �أحمد العاي�ش اعترب تعهد اجلامعة بعدم رفع الأق�س��اط خالل
ال�س��نوات الأربع��ة املقبلة ،وع��دم اللجوء �إىل مثل هذه اخلطوة �إال بعد الت�ش��اور مع كل
مكونات اجلامعة ويف مقدمتها جمل�س الطلبة؛ �إجناز ًا بحد ذاته.
◄التتمة 13

يف مقابلة خا�صة �أجرتها معه �صحيفة "احلال"

عريقات� :إذا مت رف�ض املبادرة الفرن�سية ف�سنبد�أ بالعمل على امل�ؤمتر الدويل
• ال رغبة وال نية يل بخالفة الرئي�س ..وحلمي �أن �أع��ود للتدري�س يف اجلامعة
•�أرف�ض با�سم فتح وحما�س م�صطلح "�إدارة االنق�سام" ..ويجب انتخاب جمل�س مركزي جديد
أجرى الحوار :بيان قرعان وعلي ثبتة*
قال رئي�س دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات يف منظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات
ان منظم��ة التحري��ر نظ��رت اىل املبادرة الفرن�س��ية على انها دع��وة دولية لوجوب
�إع��ادة فل�س��طني �إىل اخلارط��ة اجلغرافي��ة ،والقول لنتنياهو با�س��تحالة ا�س��تمرار
الو�ض��ع كما هو عليه ،م�شددا على انه يف حال رف�ض ا�سرائيل املبادرة ب�شكل نهائي
ف��ان اجلانب الفل�س��طيني �س��يبد�أ باملطالبة مب�ؤمتر دويل لل�س�لام ،داعيا فرن�س��ا اىل
االعرتاف بدولة فل�سطني اعرتافا كامال اذا اعلنت ا�سرائيل رف�ضها.
واو�ض��ح عريقات ان هدف منظمة التحرير من فكرة رفع دعوى �ض��د بريطانيا فيما
يتعل��ق بوع��د بلفور هو القول للعامل ان��ه �آن االوان لتحقيق ال�ش��ق املتعلق ب�إقامة
دولة فل�سطني ح�سب قرار التق�سيم .181

وقال عريقات لـ "احلال" انه ال يرغب وال ينوي الرت�ش��ح ملن�صب الرئي�س وان حلم
حيات��ه هو اال�س��تمرار يف العم��ل" جنديا لفل�س��طني والعودة يف ا�س��رع وقت ممكن
للتدري�س يف اجلامعة".
جاء ذلك يف مقابلة خا�ص��ة اجرتها جريدة "احلال" مع رئي�س ملف املفاو�ض��ات يف
منظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات ،وهنا ن�ص املقابلة:
• بعد الرتحيب العربي باملبادرة الفرن�س��ية لل�س�لام خالل القمة العربية
الأخ�يرة ،م��ا هو م�ص�ير املبادرة وما هي احتم��االت القبول اال�س��رائيلي بها،
خا�صة بعد رف�ض نتنياهو �أن تكون هناك �شروط م�سبقة لبدء املفاو�ضات؟
 يف البداي��ة يج��ب التو�ض��يح ب�أن املب��ادرة الفرن�س��ية هي �إقامة دولة فل�س��طنيامل�ستقلة على حدود عام  1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،واحلفاظ على خيار
◄التتمة 13
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�أكرم عطا اهلل
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االنتخابات املحلية:
توقعات بت�صويت انتقامي واالمتحان كبري لكل االطراف

				
طالب عو�ض

				
�صالح هوا�ش				�أحمد نوفل

محمد سهيل*
كيف �ش��كلت االح��زاب ال�سيا�س��ية قوائمه��ا لالنتخاب��ات املقبلة،
وكي��ف �س��يكون طاب��ع ه��ذه االنتخاب��ات يف ظ��ل االنق�س��ام ،واىل
�أي درج��ة �س��يتم احرتام النتائج ،و�أ�س��ئلة اخرى كثرية ت�ش��غل
ال�ش��ارع االن ح��ول االنتخاب��ات املحلية املقبلة ،التي و�إن �ص��در
حك��م بت�أجيلها او تعلي��ق �إجرائها� ،إال �أننا كنا معنيني با�س��تقراء
الواقع االنتخابي مع عدد من املحللني واملتابعني.
و�س��تكون ه��ذه االنتخابات ،يف حال �أجري��ت ،االوىل التي جتري
مبحافظات ال�ض��فة وقط��اع غزة مبوافقة حركت��ي فتح وحما�س
اللت�ين تتناف�س��ان يف احل�ص��ول على اك�بر عدد من اال�ص��وات،
وت�ص��ب الرت�ش��يحات الحداهم��ا يف حتقي��ق الف��وز ،ويف ظ��ل
االنق�سام ي�ش��هد ال�شارع الفل�س��طيني تخوفات من تكرار جتربة
االنتخابات الت�ش��ريعية التي جرت قبل ع�شرة اعوام والتي ادت
اىل اقتت��ال داخل��ي بعد ظه��ور نتائجه��ا ،حيث ادت اىل �س��يطرة
حركة حما�س على قطاع غزة وحركة فتح على ال�ض��فة الغربية،
االمر الذي قد ي�ؤدي اىل عرقلة القوائم الفائزة يف االنتخابات عن
القيام بدورها.
"احل��ال" تط��رح يف ه��ذا التقري��ر ت�س��ا�ؤالت عل��ى حملل�ين
ومراقب�ين ،للو�ص��ول اىل ا�ست�ش��راف ل�ش��كل القوائ��م الت��ي
�س��تدخل ه��ذه االنتخاب��ات ،للوق��وف عل��ى �ش��كل املدخ�لات
وتوقع خمرج��ات العملية االنتخابية التي �س��تجري يف الثامن
من �أكتوبر املقبل.

عطا اهلل :ت�صويت انتقامي

من جانبه قال املحلل ال�سيا�سي �أكرم عطا اهلل� ،إن عملية الت�صويت
قد ت�أخذ طابعا انتقاميا بني ان�ص��ار االحزاب امل�ش��اركة يف كل من
قطاع غزة وال�ض��فة ،دون النظر للربامج االنتخابية للأطراف ،ال
�سيما ان االحزاب الفل�سطينية ت�شكل القوى الكربى على ال�ساحة
ال�سيا�س��ية وهي التي حتتوي الع�شائر خا�صة يف املدن على عك�س
الريف الذي ت�ش��كل فيه الع�ش��ائر يف بع�ض االحيان قوة قد تتفوق
عل��ى االحزاب .وع��ن التخوفات م��ن عدم اح�ترام النتائج ،يرى
عط��ا اهلل ان هناك جتارب ناجحة لالنتخابات يف جامعات ال�ض��فة
مت اح�ترام نتائجه��ا ،مت�أم�لا ان تك��ون التجارب ال�س��ابقة يف هذا
امل�ضمار منوذجا يحتذى به يف االنتخابات املحلية املقبلة.

عو�ض :النظام �سيحكم العملية

ب��دوره قال اخلبري ال��دويل يف االنظمة االنتخابي��ة الدكتور طالب
عو���ض ان النظام الرت�ش��يحي لالنتخابات هو نظ��ام متثيل حزبي
ي�س��مح لالح��زاب و�شخ�ص��يات العم��ل الوطن��ي بت�ش��كيل قوائ��م
خلو���ض االنتخاب��ات واحل�ص��ول على ا�ص��وات ،وه��ذه القوائم
ق��د تكون حزبية خال�ص��ة ،وق��د يتم تكوينها بتحال��ف احلزب مع
ال�شخ�ص��ية الوطني��ة او الع�ش��ائرية لتدعي��م القائم��ة .وا�ض��اف
عو���ض ان ه��ذه االنتخابات �س��تكون خطوة نحو انهاء االنق�س��ام
عن طريق تهيئة الظروف املنا�س��بة الجراء انتخابات ت�شريعية،

خا�ص��ة بعد ان وافق��ت حما�س على خو���ض االنتخابات املحلية.
وع��ن توقعاته للنتائج ،ق��ال عو�ض ان املجال���س املحلية القادمة
�س��ت�أخذ طاب��ع متثي��ل ن�س��بي حي��ث ا�س��تبعد قدرة ح��زب واحد
على ح�س��م املقاعد املطلوبة لت�ش��كيل البلدية مبفرده ،لذلك �سيتم
اللجوء اىل حتالفات لت�شكيل املجال�س البلدية بعد ظهور النتائج.
ام��ا الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي �ص��الح هوا�ش ،ف��ر�أى ان القوائم
يج��ب ان تت�ش��كل ح�س��ب اخت�ص��ا�ص اع�ض��ائها وقدرته��م عل��ى
تقدمي الواجبات للمواطنني باف�ض��ل وجه ،اما بخ�صو�ص االبعاد
ال�سيا�س��ية فق��ال انه جرى ح�ش��ر ه��ذا االمر يف القوائ��م .و�أكد ان
توف��ر االرادة لدى االح��زاب خلو�ض ه��ذه االنتخابات �س��ي�ؤدي
اىل جناحه��ا رغ��م االنق�س��ام .وقال" :ب�س��بب اخت�لاف كل منطقة
يف خ�صائ�ص��ها وتوجه��ات افرادها عن املناطق االخرى ي�ص��عب
التوقع بنتائج االنتخابات".
وقال �أ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة بريزيت احمد نوفل ان
للع�ش��ائر دورا فاعال يف االنتخابات املحلية نظرا لطبيعة املجتمع
الفل�س��طيني ،وه��ذا ال��دور يعت�بر ايجابي��ا الن��ه يزيد م��ن حجم
امل�ش��اركة يف عملية االقرتاع وان املجتمع الفل�س��طيني مل ي�ص��ل
ملرحل��ة م��ن الوعي جتعل لالح��زاب الدور الفع��ال يف االنتخابات
املحلي��ة ،وراى نوف��ل ان دور االح��زاب يك��ون فاع�لا يف مراح��ل
اخرى من االنتخابات كاالنتخابات الت�شريعية او الرئا�سية.
واك��د نوف��ل ان ه��ذه االنتخابات فر�ص��ة لالح��زاب الفل�س��طينية
الثب��ات ح�س��ن نيته��ا ع��ن طري��ق ال�س��ماح لالح��زاب املناف�س��ة
بامل�ش��اركة بحري��ة يف االنتخاب��ات وكذل��ك االلت��زام بنتائجه��ا،

احمد جميل عزم

وا�ض��اف ان املرحل��ة تتطل��ب امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية لالح��زاب
املتناف�س��ة يف عملية �صنع القرار ،لذلك من االف�ضل للمواطن عدم
تفرد حزب يف ادارة البلدية او املجل�س املحلي.

عزم :تراجع االيديولوجيا

ام��ا الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي اال�س��تاذ احمد جميل ع��زم فكان
ل��ه ر�أي �آخ��ر ،فالف�ص��ائل وااليديولوجي��ا مرتاجع��ة يف املجتمع
الفل�س��طيني ب�سبب االختالط بني الف�صائلية والع�شائرية ،ويقول
ان��ه بجان��ب وجود الع�ش��ائر تلع��ب التكنوقراطي��ة دورا مهما يف
الق��رى فتك��ون �ض��من اط��ار الع�ش�يرة والف�ص��يل اي�ض��ا ،اي قد
يختار ابناء ف�صيل معني مر�شحا من ف�صيلهم �ضد مر�شح �آخر من
ذات الف�ص��يل ،النه اف�ض��ل� ،إال �أن التكنوقراطية تبقى يف املرتبة
الثاني��ة بني الف�ص��ائلية والع�ش��ائرية .وقال عزم حول االنق�س��ام
�إن��ه ق��د ي�ؤدي ه��ذه املرة لن��وع م��ن االيجابية بان�س��حاب كل من
حما�س وفتح من الواجهة بزعم دعم الكفاءات ،وهربا من تر�شيح
مر�ش��حني با�سم الف�صائل ،ما يعطي املجتمع املدين والتكنوقراطي
فر�ص��ة اكرب .ويرى عزم ان ج��ودة االنتخابات تعتمد على ارادة
الف�صيلني ،ما يح�سب للفل�سطينيني وخ�صو�صا حركة فتح القدرة
على عقد انتخابات نزيهة وباجراءات معقولة رغم التناف�س ،على
غرار ما يجري يف جامعات ال�ضفة .ويوجه ال�س�ؤال االكرب حلركة
حما�س التي اوقفت االنتخابات يف غزة ،فهل �ستفعل ال�شيء ذاته؟
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"عدم املمانعة" يحول معرب الكرامة �إىل رفح جديدة يف حياة �أهل غزة
والء حجيجي*
"عدم املمانعة" هو ا�سم عقوبة جديدة تفر�ض على الفل�سطينيني
املقيم�ين يف غ��زة ،ويتواج��دون يف ال�ض��فة ويري��دون ال�س��فر اىل
االردن ،حيث ت�ش�ترط ال�س��لطات االردنية موافقة امنية داخلية
لل�سماح حلملة البطاقة الزرقاء باملرور اىل ارا�ضيها.
والك��رت االزرق او البطاق��ة الزرق��اء هو واحد م��ن ثالثة �ألوان
لبطاقات يحملها الفل�س��طينيون وتعترب من الوثائق ال�ض��رورية
للم��رور عرب معرب الكرامة وفقا لالجراءات االردنية التي تعتمد
باال�سا�س على التمييز بني الفل�سطينيني ح�سب مكان الوالدة.
فالك��رت اال�ص��فر يحمل��ه الفل�س��طينيون الذي��ن لديهم جن�س��ية
�أردني��ة وي�س��مح له��م باحلرك��ة وامل��رور دون اي �إعاق��ات،
واالخ�ض��ر للفل�س��طينيني الذي��ن كان��وا يقيمون او ول��دوا لآباء
كان��وا يقيم��ون يف ال�ض��فة يف الفرتة ما ب�ين  1967-1948وهي
فرتة حكم اململكة الها�ش��مية لل�ض��فة ،وي�س��مح لهم باملرور على
اعتب��اره مع�برا داخليا ولي���س دولي��ا� .أم��ا االزرق فهو جلميع
الفل�س��طينيني الذي��ن ال تنطب��ق عليه��م �ش��روط احل�ص��ول على
الكرت�ين اال�ص��فر واالخ�ض��ر وحتدي��دا م��ن اقام يف قط��اع غزة
بع��د نكب��ة  1948او ول��د لآباء اقام��وا هناك حتى ول��و ولد هو
�شخ�ص��يا يف ال�ضفة او حتى اململكة االردنية الها�شمة او يقيم يف
ال�ضفة اقامة دائمة منذ الفرتة التي اعقبت حرب  1967وجميع
احلا�ص��لني على وثائق �س��فر الجئني فل�س��طينيني من م�ص��ر او
�س��وريا او لبن��ان وغريها ويتطلب مرور حمل��ة البطاقة الزرقاء
احل�ص��ول على "ع��دم املمانعة" االردنية او تن�س��يق خا�ص من

ال�س��لطات االردني��ة للعب��ور وهو ما ا�ص��بح �ش��به م�س��تحيل يف
الفرتة االخرية .حيث يتقدم من يريد ال�سفر بطلب عدم املمانعة
من خالل �ش��ركة خا�ص��ة ،لت�صله ر�سالة ق�ص�يرة بعد فرتة غري
حمددة من الزمن بقبول الطلب او رف�ضه.

"يف انتظار م�سج على اجلوال"

"احل��ال" يف ه��ذا التقرير تقف على امل�أ�س��اة اجلديدة للغزيني
الذي��ن ين��وون ال�س��فر ع�بر مع�بر الكرامة ،ال��ذي كان��وا يرون
في��ه بدي�لا ع��ن م�أ�س��اة عميق��ة يف وجدانهم ا�س��مها مع�بر رفح
احلدودي مع م�صر.
ويف �أحد فنادق رام اهلل التقينا املواطن نافذ احمد التالويل من �سكان
غ��زة ،جريح مقعد منذ االنتفا�ض��ة االوىل ،ويعاين من املر�ض منذ 6
ا�ش��هر ،وق��ال لـ"احلال" :احتاج لعملية زراعة كبد جترى يف م�ص��ر
ويجب املرور عرب امللك ح�س�ين ال�ستطيع الو�صول اىل م�صر .قدمت
طل��ب ع��دم املمانعة منذ اكرث من ا�س��بوعني وقم��ت بتقدمي حتويلة
طبية من امل�ست�شفى والتقارير التي تو�ضح حالتي الطبية و�ضرورة
اال�سراع باجراء العملية ،لكن ال فائدة فانا ما زلت انتظر".
وا�ض��اف "جتري ال�ساعات ب�شكل بطيء جدا فانا اجل�س وحدي
واتوق��ع موت��ي يف اي حلظ��ة ب�س��بب �س��وء حالت��ي ال�ص��حية.
وباال�ض��افة اىل الو�ضع ال�صحي ال�س��يئ ،فالو�ضع املادي اي�ضا
�ص��عب ج��دا ،وانا�ش��د ال�س��فري االردين ووزي��ر الداخلي��ة واي
�شخ�ص ميكنه م�ساعدتي ان يقدم يل عدم املمانعة حتى �أ�سافر.

وخت��م بالقول" :اجل�س طوال اليوم بانتظار ر�س��الة م�س��ج على
ج��وايل ،لت��زرع االمل يف قلب��ي من جدي��د ،انتظ��ر وال اعلم ماذا
�سيكون حمتوى الر�سالة ،هل �سيكون الرف�ض؟ ام القبول؟".

 %90من احلاالت مرفو�ض

وقال مدير الت�سويق يف �شركة �سند �شريف حمي�سن ان احل�صول
عل��ى ع��دم املمانع��ة كان يف ال�س��ابق امرا �س��هال ،قد ي�أخ��ذ اياما
قليل��ة ال تذك��ر .لك��ن يف منت�ص��ف العام املا�ض��ي ،ب��د�أت االردن
ت�شدد اجراءاتها على حملة البطاقة الزرقاء لدرجة ان  %90من
احلاالت مت رف�ضها بدون ذكر اي ا�سباب لهذا الرف�ض.
وا�ض��اف حمي�س��ن ان طبيع��ة عمل��ه تتطلب منه ال�س��فر ب�ش��كل
متوا�ص��ل للمملكة ،ومت رف�ض طلبه الك�ثر من مرة ،كما تعر�ض
لوعك��ة �ص��حية وتطل��ب االم��ر ال�س��فر الج��راء الفحو�ص��ات يف
االردن ومت رف���ض طلب��ه اي�ض��ا .وتاب��ع يق��ول" :توجه��ت اىل
ا�س��رائيل الجراء الفحو�ص��ات وم��ررت بدون �أي م�ش��اكل ،ومل
�أ�س��تطع املرور عرب ج�س��ر دولة عربي��ة ،علما ان ال��كل يقول ان
فل�س��طني واالردن وطن واحد و�ش��عب �ش��قيق وال يوجد فروق
بيننا ،ولكن لال�سف يف الفرتة االخرية تغري احلال".

الت�سهيالت غري حقيقية

وقال��ت مدي��رة م�ش��اريع يف مرك��ز التعلي��م امل�س��تمر يف جامع��ة
بريزي��ت رميا حم��دان وهي من حمل��ة الك��رت االزرق �إن عملية
الت�س��هيالت لعدم املمانعة مل تكن �س��وى ا�ش��اعات والت�سهيالت
كان��ت فق��ط ب�إلغاء الق��رار الذي مت ا�ص��داره يف منت�ص��ف العام

املا�ض��ي الذي يقوم على م�ضاعفة مبلغ دفع تقدمي الطلب "130
�شيقال" �سواء كانت النتيجة بالقبول او الرف�ض.
وراحت حمدان تت�س��اءل عن �س��بب التمييز ب�ين حاملي البطاقة
اخل�ض��راء والزرقاء" .ملاذا يتم حرماننا من اب�سط حقوقنا وهو
حق التنقل وال�سفر ،فنحن ال نريد �سوى املرور من املعرب؟".
واكدت لـ"احلال" انه يتم رف�ض الطلبات ب�شكل ع�شوائي ،وال يوجد
م�برر لهذا الرف�ض ،كما انه ال يوجد جه��ة حمددة ميكن مراجعتها،
واحلج��ة التي يت��م تقدميها لتربي��ر الرف�ض هي ان اع��داد الطلبات
ت�ضاعفت وال يوجد لديهم كادر للتعامل مع هذه االعداد الهائلة.
ويف نف�س ال�س��ياق ،قالت مديرة م�ؤ�س�س��ة فل�سطينيات وفاء عبد
الرحمن ان املو�ضوع هو عالقة االردن بال�ضفة فكل �شخ�ص كان
مول��ودا الب عا���ش يف ال�ض��فة فرتة احلك��م االردين لي�س بحاجة
لعدم ممانعة وما عدا ذلك ال ي�ستطيع التحرك بدون عدم ممانعة.
وا�ض��افت :ورقة عدم املمانع��ة هي الهواء الذي يتنف�س��ه حملة
البطاق��ة الزرقاء القاطنون يف ال�ض��فة ،وهي طاق��ة االمل لآالف
الط�لاب ،واملر�ض��ى ،وا�ص��حاب االقام��ات 50 .ال��ف مواط��ن
يحمل��ون بطاق��ة زرقاء موجودي��ن يف ال�ض��فة والطريق واملعرب
الوحيد لهم هو معرب الكرامة.
وع��ن الت�س��هيالت قال��ت "ال يوج��ود ت�س��هيالت لطلب��ات ع��دم
املمانعة ،والت�س��هيل فقط كان على التن�س��يق االمني .ففي فرتة
الت�ش��ديد مل يك��ن الحد ان يج��ري عملية تن�س��يق للموافقة على
ا�شخا�ص حمددين كما يجري يف االيام العادية".
❊ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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بعد ف�شل اخلطاب اال�سالمي ..هل �ستعود الفر�صة للعلمانيني؟
لينا خطاب*
بعد م��رور ثالثة عقود على �ش��عار الدول��ة الدميقراطية
العلماني��ة ،الذي طرحت��ه منظمة التحرير الفل�س��طينية،
كحل ي�س��تجيب خل�صو�ص��يات امل�س�ألة الفل�س��طينية من
ناحي��ة ،ويعترب �ش��رطا لبن��اء دولة ع�ص��رية جديدة من
ناحي��ة �أخرى ،تظهر كل امل�ؤ�ش��رات تراجع��ا ملحوظا يف
دور وبرامج االحزاب العلمانية ،و�صعودا الفتا مل�شاريع
االح��زاب اليمينية بال�س��يطرة ،وال�س���ؤال هن��ا :ما الذي
يحا�ص��ر الفكر العلماين الفل�سطيني ،هل املجتمع بحاجته
ام ان الثقاف��ة التقليدية تدفعه للغياب واالختفاء ،اىل �أي
درج��ة موج��ودة برامج علمن��ة املجتم��ع واىل �أي درجة
تتقبلها هذه املرحلة ال�سيا�س��ية يف التاريخ الفل�س��طيني،
وم��ا الفكر الذي �سي�س��ود بع��د تراجع االح��زاب الدينية
احلالية؟
ه��ذه اال�س��ئلة طرحته��ا "احل��ال" عل��ى جمموع��ة م��ن
اال�س��اتذة واملراقبني علها تقف على اجابات ،وهنا كانت
املواقف والتحليالت من هذا املو�ضوع.
عن هذا املو�ضوع قال اال�س��تاذ يف العلوم ال�سيا�سية هاين
مو�س��ى "مفه��وم العلم��اين يف الوط��ن العربي م�س��تورد،
الن العلماني��ة باال�س��ا�س هي �ص��ناعة غربي��ة واوروبية
ولي�س��ت �ص��ناعة عربي��ة ،والن م��ا ج��رى يف اوروب��ا
بالع�ص��ور الو�س��طى انتج الحقا ع�ص��ر النه�ضة ،والذي
ب��دوره افرز مفهوم العلمانية ،وهي ال تعني بال�ض��رورة
ف�ص��ل الدين عن الدولة بقدر ما تعن��ي ان يكون الدين يف
احليز اخلا�ص وال�سيا�سة لها احليز العام ،وبالتايل يجب
ان تك��ون هنالك عالقة جي��دة بني احليز اخلا�ص واحليز
العام دون ان يعتدي اي منهما على االخر".
وا�ضاف مو�س��ى" :نحن يف الوطن العربي بحكم التبعية
الت��ي نع��اين منه��ا الوروب��ا او الق��وى االخ��رى املتنفذة

اقت�ص��اديا و�سيا�س��يا وع�سكريا ،ا�س��توردنا هذا املفهوم،
وحاولنا ان نخلق منه عالجا للواقع العربي ،لكن الواقع
العربي يختلف عن الواقع الأوروبي� ،شكال وم�ضمونا".

متى بد�أ ال�صدام؟
يف ذات ال�س��ياق قال اال�س��تاذ يف علم االجتماع ال�سيا�س��ي
د .ب��در االع��رج" :اجمع علم��اء االجتماع ال�سيا�س��ي ان
ال�ص��راع يف املنطق��ة بني الدي��ن والعلمانية ب��د�أ يف ظهور
ال�شعار املعاك�س للعلمانية املتمثل بـ"اال�سالم هو احلل"
بعد الثورة اال�س�لامية يف ايران عام  ،1979ومع بدايات
ن�ش��وء احلركات اال�س�لامية م��ن الثمانيني��ات ،بدليل ان
حركة اجلهاد اال�س�لامي وم�ؤ�س�س��ها فتحي ال�شقاقي �ألف
كتاب "اخلميني" وهذا دلي��ل على ت�أثره ب�أفكار اخلميني
وم��ن ث��م انبثق��ت حرك��ة حما���س م��ن جماع��ة االخوان
امل�سلمني يف مواجهة املد العلماين.

�أ�سباب تراجع الربنامج العلماين
وحول �أ�س��باب تراج��ع الربنامج العلم��اين ،قال االعرج:
"يف حم��ور �أول ح��ول ا�س��باب الرتاج��ع على ال�ص��عيد
العربي ،نذكر ان ظهور اال�س�لاميني جلب معه خطاب ان
العلمانيني والي�س��اريني ف�ش��لوا وان اال�سالم هو البديل،
ومن هنا بد�أ ظهور فكرة ان اال�س�لام هو احلل ،وا�س��باب
ق��وة احلرك��ة اال�س�لامية كان��ت تكم��ن يف ف�ش��ل اجلانب
القوم��ي م��ع ح��رب  1967ايام عب��د النا�ص��ر ،الذي كان
بداية لهزمية الفكر القومي ،وهزمية املع�سكر اال�شرتاكي
يف الثمانيني��ات والت�س��عينيات ،فهذه ال�ض��ربات �ش��كلت
هزمية للفكر اال�ش�تراكي ،ف�أ�صبح هنالك فراغ ،ومت ملء
ه��ذا الفراغ من قبل احلركة اال�س�لامية ،ويف الثمانينيات

بد�أت قوتهم تكرب اىل عام  ،2010ومع بدايات االنتفا�ضة
العربي��ة انتع�ش��ت احل��ركات اال�س�لامية اكرث وخا�ص��ة
االخوان امل�سلمني يف م�صر".
وا�ض��اف االعرج" :اما املحور الثاين بالن�س��بة لفل�سطني،
فال�س��بب يف ف�ش��ل امل�ش��روع العلم��اين او تراجع��ه ه��و
تفت��ت االح��زاب الي�س��ارية ،واجلبه��ة ال�ش��عبية تتحمل
امل�س���ؤولية االك�بر ،وعن��د موا�ص��لة التفك�ير ان اف��راد
االح��زاب الي�س��ارية ه��م اف��راد يف احل��زب ولي�س��وا يف
الفك��ر الي�س��اري ،وهذا ينطبق على الف�ص��ائل الي�س��ارية
الفل�سطينية االخرى ،فامل�س�ألة كانت ذات طابع تنظيمي،
ولي�س لها عالقة باجلانب الفكري للمنت�سبني للأحزاب.

ما بني االنحدار والنهو�ض
م��ن جهت��ه اكد اال�س��تاذ ه��اين مو�س��ى" :التي��ار العلماين
�ض��روري من ناحي��ة الن�س��يج االجتماعي الفل�س��طيني،
وعلى املكونات املجتمعية يف عالقتها بع�ض��ها مع بع�ض،
مبعن��ى عندما ن�ض��ع الدي��ن يف احلي��ز اخلا���ص ونغلب
الطاب��ع املدين على احليز العام وعلى الدولة ،فهذا يعني
ان هنال��ك امكاني��ة للتعاي���ش ،وامكاني��ة لقب��ول االخر،
ولفهم االخر ولتعزيز العالقة مع االخر ،ويعزز �صوابية
العالق��ة ب�ين الدي��ن والدولة م��ا ينعك���س ايجابي��ا على
االقليات التي تعي�ش يف فل�س��طني ،فيجب اعادة الربنامج
العلماين للحفاظ على الن�سيج االجتماعي االيجابي".
وو�ض��ح اال�س��تاذ االع��رج" :هنالك تط��ورات مهمة على
�ص��عيد املنطقة اولها ا�س��قاط حركة االخوان امل�س��لمني
يف عم��ان �ش��عار اال�س�لام ه��و احلل ،واي�ض��ا مب��ا يجري
م��ع ح��زب النه�ض��ة بتون�س الذي ب��د�أ يتح��ول اىل حزب
علم��اين ،وم��ع ت�أث�ير التجرب��ة الرتكي��ة ،وت�أث�ير الدول

اال�س�لامية العلمانية مثل تركيا واندوني�سيا وباك�ستان،
واالح��داث يف �س��وريا والعراق واليمن م��ع داع�ش وبعد
ف�ش��لهم يف م�ص��ر ،كل ه��ذه امل�ؤ�ش��رات عبارة ع��ن بداية
انح��دار يف احلركة اال�س�لامية ال�سيا�س��ية على م�س��توى
العامل اال�س�لامي وعلى م�ستوى العامل العربي ،ومن هنا
�سي�صبح هناك انتعا�ش للعلمانية".

التيارات الدينية ف�شلت اي�ضا
وح��ول و�ص��ف احلال��ة االيديولوجية له��ذه املرحلة،
قال��ت اال�س��تاذة يف درا�س��ات امل��ر�أة روىل اب��و دح��و:
"اثبتت التيارات الدينية واليمينية انها ال ت�ستطيع ان
تقود التغيري ،فالتطورات يف املنطقة العربية وحتى يف
فل�س��طني ت�ؤ�ش��ر اىل احلاجة اىل نهو�ض للقوى املقاومة
مب��ا فيه��ا ا�سا�س��ا العلماني��ة ،وجتربة احلك��م يف غزة
ك�شفت عن ثغرات و�سلبيات هذا التيار ،واليوم ا�ضحى
و�ضعه م�شابها لو�ضع ال�سلطة يف ال�ضفة حيث الغ�ضب
والتذم��ر اجلماهريي الوا�س��ع من النم��وذج احلكومي
املتبع".
و�أ�ض��افت �أب��و دح��و" :علين��ا ان نط��رح عل��ى انف�س��نا
ال�س���ؤال :ه��ل التي��ار العلم��اين جاه��ز الن يك��ون البديل
للم�ش��روع الديني؟ حت��ى اللحظة ال تلوح فر�ص��ة لذلك،
وان كانت املعركة يف �سوريا وجناح املقاومة و�سوريا يف
دحر التيار ال�س��لفي �سي�س��اهم من جدي��د يف نهو�ض افكار
قوى املقاومة مبا فيها يف فل�سطني ،وهذا �سي�ساهم بدوره
باعادة االعتبار لق�ضية الفهم القومي والتقدمي للمجتمع
على ح�ساب الفهم الديني.
• طالبة يف دائرة الإعالم ببريزيت

"املكفوفون غري معوقني" �إذا طالبوا ب�سيارات بدون جمارك!
وليد زايد*
ين���ص قان��ون حق��وق املعوقني ال�ص��ادر ع��ام  1999بامل��ادة (" :)6وفق��اً لأحكام
القانون تعفى من الر�س��وم واجلمارك وال�ضرائب :جميع املواد التعليمية والطبية
والو�س��ائل امل�س��اعدة وو�س��ائط النق��ل الالزم��ة ملدار���س وم�ؤ�س�س��ات املعوق�ين
املرخ�صة .و�سائل النقل ال�شخ�صية ال�ستعمال الأفراد املعوقني".
وقد �ص��نفت الالئح��ة التنفيذية للقان��ون الإعاقات وم��ن بينها الإعاق��ات احلركية
والإعاقات احل�سية ،و�إن جميع ت�صنيفات الإعاقة م�شمولة بهذا القانون.
�إال �أن الالئح��ة التنفيذية املعدلة ال�ص��ادرة عن رئا�س��ة الوزراء ع��ام  2010ال تقر
الإعفاء اجلمركي �إال للمعاقني حركيا للأطراف ال�سفلية ،متنا�سية بذلك جزء ًا كبريا
من املعاقني الذين منحهم القانون الأ�صلي حقهم بالإعفاء اجلمركي.
وحتدث اال�ستاذ زياد عمرو امل�ست�شار بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية عن جمموعة من
ال�ص��عوبات التي يواجهها املكفوفني خالل احلياة اليومية .فنظام املوا�ص�لات بني
ي�ص��عب على املكفوفني حركتهم �إ�ضافة �إىل ارتفاع تكلفة املوا�صالت
املدن وداخلها
ّ
ً
عليهم ،فالكفيف الذي يحتاج للعالج �أو العمل �س��يكون ذلك �ص��عبا عليه ،والإعفاء
اجلمركي ي�س��اعد على �شراء �سيارة با�س��م الكفيف لأحد الأقارب من الدرجة الأوىل
كالأب �أو الأخ �أو االب��ن ما ي�س��هل حياته وي�س��هم يف اندماجه��م باملجتمع من خالل
ت�سهيل احلركة بالذهاب للعمل �أو التعليم ،كما �أو�ضح عمرو.

القانون جمتز�أ !

وال�س��تجالء االمر من جهة ر�سمية افاد م�س�ؤول الإعفاء اجلمركي بوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية الأ�س��تاذ نظام الديك �أن القانون ين�ص على �أن الإعفاء اجلمركي ي�ش��مل
املعاق�ين مهم��ا كانت �إعاقاتهم �س��واء كانوا �أ�ص��حاب �إعاقات حركية �أو ح�س��ية �أو
ذهني��ة �إال �أن الالئح��ة التنفيذي��ة ال�ص��ادرة تعط��ي ح��ق احل�ص��ول عل��ى الإعفاء
اجلمركي للمعاق احلركي يف اجلزء ال�سفلي للج�سم بعجز يفوق الـ.%60
وقال مدير احتاد املعاقني يف رام اهلل حمزة نا�صر انه ال �سبب وا�ضحا لعدم تطبيق
حجمت القانون ويعود
كام��ل القانون م��ن قبل احلكومة وان الالئحة التنفيذية ق��د ّ

حمزة نا�صر

�أحمد خالد

هذا لعدم دراية كافية بالقانون ح�سب اعتقاده.
وباحلدي��ث م��ع ا�س��تاذ القانون مع جامع��ة بريزيت الدكت��ور �أحمد خال��د ،قال ان
القانون بتعريفه �ش��مل الكفيف والأ�ص��م ومل يقت�ص��ر على الإعاقة احلركية ووفق
التدرج للقاعدة القانونية ال يجوز لالئحة التنفيذية �أن تخالف القانون ،والأوىل �أن
يتم تطبيق القانون ال الالئحة التنفيذية.
وا�ضاف د .خالد انه ويف حالة تقدمي �أحد املعاقني �إعاقة ح�سية طلباً للح�صول على
�إعفاء جمركي ومت رف�ضه ،ف�إنه ي�ستطيع الطعن على القرار يف حمكمة العدل العليا
وا�ستنادًا للمادة ال�ساد�سة بقانون حقوق املعوقني ،ف�إنه �سيك�سب هذه الق�ضية كما
ح�صل يف ق�ضايا م�شابهة �سابقا متعلقة باخلدمة املدنية .
و�أو�ض��ح الأ�س��تاذ حمزة نا�ص��ر �أن احتاد املعوقني قد اتخذ عدة خطوات من �أجل
مطالب��ة احلكوم��ة بتطبي��ق كام��ل القان��ون ،ومن ه��ذه اخلطوات خماطب��ة رئي�س
الوزراء رامي احلمد اهلل بكتاب ر�سمي� ،إال �أنه مل يكن هناك ر ٌد عليه.
خط��وة �أخرى ق��د تكون الأه��م وحتقق امل��راد لأ�ص��حاب الإعاقة الب�ص��رية وهي
متابع��ة االحتاد لق�ض��ية يف املحاكم الفل�س��طينية للمطالبة بتطبي��ق كامل القانون.
و�س��تعقد اجلل�س��ة الأوىل يف �ش��هر �أيلول املقب��ل ،ويعلق االحتاد �آم��ا ًال كبرية على

زياد عمرو

نظام الديك

قدرتهم على حتقيق الهدف من الق�ض��ية و�أن ي�ش��مل قانون املعاقني جميع �أ�صحاب
ذوي الإعاقة.
وح�س��ب رئي�س ق�سم الإعفاء اجلمركي نظام الديك ف�إن عدد امل�ستفيدين من الإعفاء
اجلمركي وفقا للقانون حوايل � 4آالف حالة ،وان تطبيق القانون كام ًال يفتح املجال
�أم��ام ( )25-20ال��ف حالة جديدة ميكن �أن ت�س��تفيد من الإعف��اء اجلمركي يف حال
انطباق ال�شروط املن�صو�ص عليها بالقانون عليهم.
يذك��ر �أن تطبي��ق القانون ال يرتب على احلكوم��ة �أي تكلفة مادي��ة �إذ انها لن تدفع
م��ن موازنتها �أي مبلغ كان ،كما او�ض��ح الديك .وقد حتدث الأ�س��تاذ حمزة نا�ص��ر
�أن��ه وبع��د  17عاما من �ص��دور القرار �إال �أن��ه مل يطبق �إال ما ن�س��بته  %20معترب ًا
ذلك تهرباً من امل�س���ؤوليات جتاه املعاقني يف املجتمع الفل�س��طيني وطالب احلكومة
ب�إعادة النظر بالالئحة التنفيذية وتعديلها لت�ضمن حقوق جميع املعاقني.
فهل �س��يتمكن املعاقون من حت�صيل حقوقهم القانونية �أم �أن تطبيق القانون �سيظل
م�شوها!
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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بريزيت تطلق �أول برنامج بكالوريو�س يف املو�سيقى العربية

عالء الريماوي*
"كل الفن��ون ت�س��عى لك��ي تك��ون مو�س��يقى" ه��ذا م��ا قاله
الكات��ب الأمل��اين غوت��ة يف املو�س��يقى .يف خطوة ال �س��ابق لها
�أعلن��ت جامع��ة بريزيت ط��رح برنام��ج جديد ه��و الأول من
نوعه يف فل�س��طني متخ�ص�ص يف املو�س��يقى العربية وبدرجة
البكالوريو���س ،اميانا منها ب�أهمية املو�س��يقى على ال�ص��عيد
الف��ردي واجلماعي فهي مالذ للهدوء وراحة النف�س وعدا عن
ذلك �أهميتها على امل�ستوى الثقايف والفني يف فل�سطني.
"احل��ال" حت��اور يف ه��ذا التقري��ر ع��ددا من ال�شخ�ص��يات
للتع��رف عل��ى ه��ذا الربنام��ج حدي��ث ال��والدة يف فل�س��طني
والوق��وف عن��د كل جزئي��ة مهمة �ض��من هذا التخ�ص���ص من
فكرة وتطبيق ور�ؤية م�ستقبلية.

ما بني الفكرة والتطبيق

وقال ب�شري عبد الرازق امل�ساعد الإداري لعميد كلية الآداب:
"برنامج املو�س��يقى العربية متاح للطلبة مع بداية الف�ص��ل
الأول م��ن الع��ام االكادمي��ي  2017/2016وه��ذا الربنامج
يت�ألف من � 132س��اعة معتم��دة ،ومتميز لرتكيزه على الأداء
بحيث يخ��رج عازفني ميتلك��ون املهارة واخلربة ،و�أ�ض��اف
ان "الربنام��ج ي�س��توعب ع��ددا حم��دودا م��ن الطلب��ة مبا ال
يزيد عن  15طالبا والهيئة التدري�س��ية �س��تكون من �أ�س��اتذة
متخ�ص�ص�ين يف جمال املو�سيقى ،ويعد هذا الربنامج �إ�ضافة
للحقل الثقايف والفني يف فل�سطني وهو الوحيد الذي يركز على
الأداء ب�صورة اكرب مقارنة بامل�ساقات النظرية".
واك��د عبد ال��رازق "�أن هناك اقباال جيدا عل��ى هذا الربنامج
حدي��ث ال��والدة فهن��اك ما يق��ارب ال��ـ  20طالبا مم��ن قدموا
طلبات لاللتحاق به ،اما بالن�س��بة لفكرة الربنامج فهي قدمية

ولكن مل ت�س��اعد الظروف واالمكانيات يف اجناحها وتطبيقها
يف ذل��ك الوقت ،ولعميد الآداب د .جمدي املالكي وبال�ش��راكة
م��ع املعه��د الوطن��ي للمو�س��يقى ادوارد �س��عيد دور كبري يف
�إجناح هذه الفكرة".
ويف نف�س ال�سياق قال عبد الرازق "ان الربنامج يتبع لكلية الآداب
يف جامع��ة بريزي��ت ومعه��د ادوارد �س��عيد ال��ذي �س��يكون املكان
املخ�ص�ص للتدريبات التي �سيتلقاها الطلبة وذلك جلاهزية املعهد
من الناحية التقنية والفنية ،وهناك توجه من قبل اجلامعة لبناء
كلية فنون جميلة خا�ص��ة باملو�س��يقى والفن��ون ولكن هذا يحتاج
بع�ض الوقت وقد يكون متاحا يف ال�سنني القادمة".
وحول ارتفاع الق�س��ط اجلامعي لهذا الربنامج الذي يعد من اكرث
االق�ساط غالء يف اجلامعة� ،أو�ضح ب�شري �ضحى "�أن �سعر ال�ساعة
املعتم��دة  95دينارا وال�س��بب يف غالء ثمن ال�س��اعة ان التعليم يف
هذا الربنامج هو تعليم فردي فهناك جزء ال ب�أ�س به من امل�ساقات
التي �ستكون عبارة عن لقاءات فردية ولكن بالرغم من هذا الغالء
اال ان اح��د املتربعني املهتمني يف املو�س��يقى ت�برع مبنحة تغطي
ن�صف املبلغ املطلوب من الطالب".

دمج ثقايف واثراء مو�سيقي

�شاريل ر�ش��ماوي احد املخت�صني وا�س��تاذ يف املو�سيقى قال ان
"طاقم معهد ادوارد �سعيد معظمه من طالب وخريجي املعهد
وهذا الربنامج �س��يتيح لل�شعب الفل�س��طيني ان يزيد من وعيه
يف ه��ذا املج��ال خ�صو�ص��اً يف املقام��ات ال�ش��رقية وااليقاعات
الغربية ،و�س��يعمل على دمج ثقافات خمتلفة وال �س��يما عندما
ي�س��تقطب طالبا من جامعات خمتلفة من فل�سطني او حتى من
البالد العربية ،وهذا بدوره ي�ؤدي اىل تبادل اخلربات العلمية

�شاريل ر�شماوي

ب�شري �ضحى

املو�س��يقية ب�ين جامع��ات الوطن وال��دول املج��اورة ويعمل
على اثراء املو�س��يقى يف فل�سطني ،ما يزيد من م�ستوى البحث
العلمي والر�سائل املدرو�سة ،وبالتايل امل�صادر واملراجع".
وا�ض��اف ر�ش��ماوي " �س��يعمل الربنامج �أي�ض��ا عل��ى تثبيت
ا�ص��ول الأبحاث الفل�س��طينية ،وتوثي��ق التاريخ ال�سيا�س��ي
وال�شعبي والفولكلور لأن معظم الر�سائل والأبحاث �ستتناول
هذا املو�ضوع ،هذا الربنامج �سيزيد من ا�ست�ضافة الكثري من
العلماء واخلرباء يف جمال املو�سيقى �أمثال� :سيمون �شاهني،
�أحمد اخلطيب ،حبيب �شحادة ،خالد جربان".
وي��رى ماهر �أبو حاكم��ة طالب ادب اجنلي��زي ومن املهتمني
يف جم��ال املو�س��يقى ان ه��ذا الربنامج "من املتوق��ع ان يفتح
افقا مو�س��يقيا اكادمييا جديدا يعزز دور املو�س��يقى يف حياة
املجتمع الفل�س��طيني وباالخ�ص املو�سيقى ال�شرقية و�سيوفر

العدي��د من الفر���ص لطالب املو�س��يقى ملواجهة ال�ش��ح الذي
يعاين منه قطاع املو�سيقى يف فل�سطني".
واكد املدرب املو�سيقي �إبراهيم عرمو�ش �أن "ثقافة املو�سيقى
تعاين من ال�ض��عف وت��كاد تك��ون معدومة يف فل�س��طني وكان
يج��ب على جامعة بريزيت ان تتخذ هذه اخلطوة التي تعد
الأوىل من نوعها منذ وقت طويل".
وق��ال عرمو���ش ان م�س��تقبل املو�س��يقى يف فل�س��طني نا�ش��ئ
مقارن��ة م��ع التخ�ص�ص��ات الأخرى ،وان اخلريج�ين من هذا
التخ�ص���ص �سي�ض��يفون الكث�ير ل�س��وق العم��ل يف املدار���س
والن��وادي واملراك��ز الثقافية  ،لي�ؤكدوا ان فل�س��طني تت�س��ع
لثقافة فنية عميقة.
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"ديرة هلي" جديد عمار ح�سن ..وفيديو كليب الأغنية يف بيت نوبا وعرابة
منار عاروري*
بالرغ��م م��ن الظ��روف ال�سيا�س��ية الت��ي يعي�ش��ها ال�ش��عب
الفل�سطيني ،اال ان املقاومة ت�أخد كل ا�شكالها وال تقت�صر فقط
على البندقية وعلى غ�ص��ن الزيتون ،بل هناك ا�ش��كال اخرى
لها كالر�س��م وال�ش��عر والغناء لفل�سطني ،وهذا ما دفع الفنان
عمار ح�س��ن لعمل اغنية فل�س��طينية ت�أخذ طابع��ا جديدا من
احلب والفرح واملقاومة لفل�سطني وحملت ا�سم "ديرة هلي".
وع��ن العمل اجلديد قال الفنان عم��ار" :الوطن جميل ويجب
ان نظهره باجمل �صورة من خالل ا�ستخدام تقنيات �صحيحة
يف الت�ص��وير ،ولأج��ل ذل��ك قمن��ا بالرتكيز على امل��ر�أة واالم
الفل�س��طينية من اجل ان ن�س��تعيد الرتاث كي ال ين�ساه اجليل
اجلديد".
وا�ض��اف عمار ح�س��ن ان الفيديو كليب جاء م��ن اجل اعطاء
طاق��ة خا�ص��ة لفئة ال�ش��باب التي ا�ص��ابها االحب��اط نتيجة
االو�ضاع ال�سيا�سية حيث تفكر ن�سبة كبرية بالهجرة.
وم��ن ناحية ر�ض��اه عن االغني��ة قال عمار" :االن�س��ان عندما
ير�ض��ى عن عمله يطمح ل�ش��يء اك�بر من ذلك ،وه��ذا بدوره
يراكم م�س���ؤولية كب�يرة على الفنانني ،وم��ن اجل ذلك عملنا
عل��ى اخ��راج فيدي��و كلي��ب بتقني��ة عالي��ة وبج��ودة عالي��ة
وب�صورة جميلة اي�ضا خا�صة اننا يف ع�صر ال�صورة من اجل
الو�صول اىل مرحلة املناف�سة".

�إ�شكاليات يف الإعالم املحلي

وانتق��د عمار ح�س��ن مواكبة االعالم املحل��ي لأعمال الفنانني
املحلي�ين ،وق��ال :اعالمنا هو اعالم �سيا�س��ي بح��ت ،علما ان
الر�س��الة االعالمية يجب ان تغطي الفن والثقافة والريا�ض��ة
وكل جوان��ب احلي��اة االخرى ،وعل��ى اعالمنا امل�س��اهمة يف
خل��ق حالة ثقافي��ة ،فم��ن خاللها �س��يفرغ ال�ش��باب طاقاتهم
بال�شعر والر�سم والغناء والرق�ص والكتابة".
وك�ش��ف الفنان ح�س��ن عن ان عددا من اعماله املقبلة �ستكون
عاطفي��ة ولي�س��ت كلها وطنية ،وم��ن بني اغانيه امل�س��تقبلية
�س��تكون هن��اك اغنية با�س��م "اين الن�س��اء" من كلم��ات مفلح

لقطة خالل ت�صوير الأغنية.

ا�سعد و�أحلان عمار ح�سن وتوزيع يعقوب االطر�ش.
م��ن جانبه ،قال معن �س��مارة املدي��ر العام للإنتاج ول�ش��ركة
ميديا كلينك التي احت�ض��نت انتاج االغني��ة "ان كل عمل فيه
ا�س��م فل�س��طني تعودن��ا ان تك��ون فيه �ص��ورة واح��دة وهي
�ص��ورة منطي��ة لفرق��ة دبكة مع فن��ان موج��ود او غريها من
اال�ش��كال التقليدي��ة" ،م�ش��ددا عل��ى اهمية اق�تراح اكرث من
�صورة للوطن تقرتح احلب والنماء والفن واملعاين املتعددة
واملتجددة.
وا�ض��اف �س��مارة" :يف اخراج اغنية "ديرة هلي" مت الرتكيز
على �ص��ورة اال�ش��خا�ص وعلى فل�س��طني كق�صة حب فركزنا
على اال�ش��جار واحلجر القدمي الكبري ،ا�ض��افة اىل اننا بحثنا

ع��ن مناط��ق جديدة مث��ل قرية بي��ت نوبا املهجرة و�س��كانها
وبل��دة عراب��ة يف مدينة جنني وهي اماكن من�س��ية بحكم انها
بعي��دة عن املركز وعلين��ا ان نركز على ه��ذه املناطق لتكون
مناطق �سياحية بالدرجة االوىل .
ويف ذات ال�س��ياق ق��ال �س��مارة ان تلفزي��ون فل�س��طني وف��ر
امكاني��ات م��ن اجل القيام بهذا العمل عل��ى اكمل وجه ونحن
�س��عداء مبا حققته هذه االغنية ون�أم��ل �أن تكون بداية انتاج
تناف�س��ية من اج��ل تقدمي فل�س��طني بطريقة جميل��ة وجديدة
وبتقنيات جديدة تعطي ال�شباب االمل واحلياة.
واو�ض��ح كات��ب كلمات االغني��ة خالد �س��كر ان "هناك حاجة
لوج��ود اغني��ة فل�س��طينية تع�بر ع��ن فل�س��طني بعي��دا ع��ن

االغاين الن�ضالية فال�ش��عب بحاجة للفرح وبالرغم من وجود
االحت�لال لك��ن هن��اك نب�ض حي��اة وهن��اك حب وف��ن وفرح
وفل�س��طني ت�س��تحق ان نغني للجبل وللوادي وال�س��هل وكل
�شيء فيها" .
وا�ضاف �سكر ان االغنية اخذت فرتة طويلة من كتابة كلمات
وانتاج اللحن وهو من عمل الفل�س��طيني يا�س��ر جالل ا�ضافة
اىل و�ص��لة الدبكة الفل�س��طينية من فرقة او�س��كار والت�صوير
يف بلدة عراب��ة بجنني وبيت نوبا املهجرة فكانت كل اجلهود
فل�سطينية وكان الكليب عمال فل�سطينيا متكامال.
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الأ�سري بالل كايد..احلرية التي مل تتم
فنتينا شولي*
يف الطري��ق اىل منزل اال�س�ير يف نابل�س ،ثم��ة الفتة كبرية
معلقة ت�ش�ير �إىل اال�سرة التي ولد وترعرع فيها بالل كايد.
قرع��ت اجلر���س ودخلت .كانت والدت��ه رهيبة جتل�س بني
الزوار واملوا�سني ب�إ�ضراب ابنها ،جل�ست بجانبها ،وبد�أت
ه��ي باحلدي��ث ع��ن اعتقال ابنها ب�لال يف الرابع ع�ش��ر من
كانون الأول عام  ،2001بتهمة االنتماء �إىل كتائب ال�شهيد
�أبو علي م�صطفى يف اجلبهة ال�شعبية.

االعتقال
كانت الأم تتحدث ب�صوت قوي وقلب منفطر ت�ضحك حينا
وتت�أم��ل حين��ا �آخر يف ذكرى الي��وم الذي اعتق��ل فيه بالل
الذي كان يبلغ من العمر  19عاماً ،ويعمل ّ
موظفا يف �س��لك
ال�ش��رطة ،وكيف ج��اء جنود االحت�لال �إىل احلي وطوقوا
املن��زل ودخل��وه وطلب��وا احلدي��ث م��ع ب�لال .يف البداية
رف�ض��ت الأم ال�س��ماح لهم بر�ؤيته ،لك ّنها يف النهاية وافقت
و�أيقظت��ه ،ليكبلوه ويخلع��وا عنه كنزت��ه ويفرغوا قنينة
ماء باردة على �صدره.
وبعد �أن �أجل�س��وه على كر�سي ،حاولت الأم الو�صول �إليه
لتلب�سه كنزته مرة �أخرى ،لكنّ ال�ضابط منعها ،فلم تتمكن
�إال من و�ض��ع مالب�س��ه على كتفيه ع ّلها تقيه برد ذلك اليوم
القار�س.
"فت�ش��وا املنزل و�أخرجوا بالل �إىل اخلارج" تتابع الأم،
"حلق��ت به��م لك ّنهم �أخ��ذوه يف ال�س��يارة ،وبعدها علمت
�أ ّنهم دفعوه �إىل اجليب لي�سقط داخله".
مرت ثالث �س��نوات والأم تبحث عن طرف خيط يو�ص��لها
�إىل م��كان ب�لال ،حت��ى و�ص��لتها ر�س��الة م��ع وال��دة �أح��د
الأ�س��رى يق��ول فيها كما روت الأم" :ي��ا والدي العزيز ،يا
والدتي العزيزة� ،إذا انتو ل�س��ه ع قيد احلياة ا�س���ألوا عن
ابنكم ال�س��جني" .وكان �آنذاك يف �سجن الرملة .مل تدر الأم
يف تلك اللحظة �أتفرح لأ ّنها �سرتى ابنها قريبا �أم حتزن لأن
ر�ؤيتها له لن تتعدى الدقائق املعدودات!

للقاء الأول
�صدر ت�ص��ريح الزيارة لوالدته وحينها كان بالل يف �سجن
جلبوع.
و�ص��لت الأم �إىل قاعة زيارة الأ�س��رى املراقبة بالكامريات
تع��ج بالزائري��ن ،ويف املنت�ص��ف هن��اك ل��وح
والت��ي كان ّ
زجاجي �ضد الر�صا�ص ميكن الزائر والأ�سري من التوا�صل
فقط بالنظر وبال�صوت عرب �سماعات هاتف.
وقف��ت تبح��ث عن ب�لال وتنقل نظره��ا بني الأ�س��رى علها
تلمح��ه ،و�أمامها كان يقف �ش��اب يطرق عل��ى الزجاج ،مل
تع��ره اهتمامه��ا بداي��ة وعندما �س���ألت قريبا له��ا بجانبها
"وي��ن ب�لال؟"� ،أ�ش��ار �إىل ال�ش��اب الذي ي�� ّدق بيده على
الزجاج ،وكان هو بالل.
ً
تتابع الأم" :بالل تغيرّ مظهره كثريا ،ج�سمه نحيف ولون
ب�شرته مييل �إىل ال�سواد".
حب�س��ت الأم دموعه��ا لئ�لا ت�ض��عف عزميت��ه ،واقرتب��ت
حتادثه عرب زجاج القاعة دون القدرة على مل�س يده حتى.
وتوال��ت زي��ارات الأم م��رة كل �أ�س��بوعني ،حلظ��ت فيه��ا
حت�س��نا ملحوظ��ا عل��ى �ص��حته ،يف ح�ين مل ي��زره والده
�س��وى مرتني بحجة عدم وجود �ص��لة قراب��ة كما كان يرد
اال�س��رائيليون� ،أم��ا �أخ��وه الأك�بر فل��م يزره ق��ط للحجة
ذاته��ا ،وباقي �أف��راد العائلة كانت ت�ص��اريحهم الأمنية ال
ت�صدر دائما.

لقاء مل يتم
يف بداية العام املا�ض��ي ،كان �آخر لقاء بني الأم والأ�س�ير
كاي��د� ،إذ �إن ب�لال �أدخ��ل العزل مل��دة � 6أ�ش��هر ،وعندما
خرج� ،س��ارعت الأم لإ�ص��دار ت�ص��ريح زي��ارة ،وعندما
و�ص��لت �إىل معتق��ل النق��ب ،قال��وا له��ا "الت�ص��ريح طلع
بالغل��ط �إلك وب�لال حمروم من الزي��ارات" ،حاولت الأم
اقناعهم بالدخول �إال �أنّها ف�ش��لت وجل�ست تنتظر خروج
الزائرين ورمبا حت�س��دهم فك ّلهم ر�أوا من يحبون �إال هي

مل ت��ر �س��وى منطق��ة االنتظار،
لي�سجل �شهر �أيار العام املا�ضي
�آخر زيارة مل تتم �أو لنقل �شبه
زيارة.

قرار بالإفراج
ووقع��ت �إدارة ال�س��جن
ورقة الإفراج عن كايد يوم
الثالث ع�ش��ر م��ن حزيران
للع��ام  ،2016وعليه ز ّين
ّ
وح�ض��رت الوالئم،
منزله
فبالل �سي�س��هر الليلة بني
م��ن يح��ب و�س��ي�أكل الطع��ام
ال��ذي �أح��ب ،بع��د غي��اب �أربعة ع�ش��ر عاما ون�ص��ف
العام.
انطلق موكب اال�س��تقبال �ص��باح اليوم املن�شود �إىل حاجز
الظاهري��ة جنوب اخلليل ال�س��تقباله ،وفج���أة يرن هاتف
�ش��قيقه حممود لتبلغه حمامية م�ؤ�س�س��ة ال�ضمري �أن بالل
الآن نق��ل �إىل حمكم��ة عوفر ،ويف طريقه��م �إىل عوفر �أعادت
املحامي��ة االت�ص��ال لتبلغه��م بتحوي��ل ب�لال �إىل االعتقال
الإداري ملدة �ستة �أ�شهر.
هن��ا كان��ت ال�ص��دمة ،لك��نّ م��ا كان يتقاف��ز �إىل �أذه��ان من
ذهبوا ال�س��تقباله هو "ماذا �س��نقول لوالدته التي تنتظره
يف املنزل؟".
يف تل��ك اللحظات �أح�س��ت الأم �أنّها لن ترى بالل ،لكنّها
ف�ض��لت االنتظ��ار ويف قلبه��ا ب�ص��ي�ص �أم��ل ،ومل يك��د
حمم��ود يدخل املنزل حتى �س���ألته "مي��ا وين بالل؟"،
ف�أج��اب" :ب�لال ت�أخر الإف��راج عنه و�س��يخرج غد ًا"،
لكنّ��ه عاد وغ�ّي�رّ �أقواله �إىل �ش��هر� ،إال �أن الأم مل تقتنع
و�أحلّ ��ت حت��ى عرفت �أنّه لن يخ��رج اليوم وال غدا وال
بعد �شهر.

الإ�ضراب
من��ذ �أن علم بالل بقرار حتويله �إىل االعتقال الإداري �أعلن
�إ�ض��رابه التام عن الطعام ،ورف�ض املدعمات وبد�أ بتناول
املاء دون ملح ،لينقل بعد  33يوماً �إىل م�ست�ش��فى برزيالي
الع�س��كري ،ثم �أعلن انت�صار �إرادته على ال�سجان بعد 71
يوماً من مواجهة دولة البغي ب�أمعائه اخلاوية.
بالل وكما حدثنا �ش��قيقه حممود ا�س��تثمر �سنوات �سجنه يف
تعلم العربي��ة واالجنليزية والفرن�س��ية وتعليمها لزمالئه،
وح��اول �أن يتاب��ع درا�س��ة العل��وم ال�سيا�س��ية يف اجلامعة
العربي��ة� ،إال �أ ّن��ه مل ي�س��تمر لأنّ �إدارة ال�س��جن خريته بني
درا�سته ومطالب املعتقلني ،وتكرر الأمر ذاته عندما انت�سب
�إىل م�شروع تعليم ال�سجناء يف جامعة القد�س املفتوحة.
لن يغلق باب ال�س��جن على بالل ،كما �أنه مل يغلق على �أحد ،وم�ص�ير
�أ�سرى احلرية كلهم ،ان يتن�سموا هواءها ،مهما طالت عتمة ال�سجن ،
وقد انت�ص��ر بالل ،وو�صل �إىل اتفاق يق�ضي بعدم جتديد �أمر االعتقال
الإداري احلايل بحقه و�إطالق �سراحه يوم .2016/12/12
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ق�صة الذهب الأ�سود الذي جر الويالت على رنتي�س
إسالم الحلحولي
خالفاً لأي مكان يف العام يبت�س��م له احلظ باكت�شاف النفط
يف باطن �أرا�ض��يه ،ف�إن الأر�ض الفل�س��طينية التي تكت�ش��ف
فيه��ا تل��ك امل��ادة تك��ون يف حك��م امل�ص��ادرة ،حيث ي�س��يل
اللعاب الإ�س��رائيلي عل��ى الذهب الأ�س��ود وتتخذه ذريعة
ل�س��لب املواطن�ين �أرا�ض��يهم واعتقاله��م كم��ا يح�ص��ل يف
رنتي�س مبحافظة رام اهلل والبرية.
ح�س��ني عب��د الرحمن دن��ون ( 65عام��اً) متت م�ص��ادرة كامل
�أر�ض��ه وم�ساحتها  10دومنات ،وكان يزرعها بالتني والزيتون
والقم��ح وال�ش��عري والبامية والكر�س��نة وكانت م�ص��در رزقه
ب�إنت��اج الزي��ت ،قب��ل �أن ت�س��تويل عليها �إ�س��رائيل م��رة بحجة
"تعديل اجلدار" و�أخرى تتذرع ب�أنها "منطقة ع�سكرية" ،علماً
�أن الأر�ض ال تبعد عن بئر نفط �سوى ن�صف كيلومرت فقط.
وق��ال دنون :يف مو�س��م قطف الزيتون نحتاج �إىل ت�ص��اريح
لنتمكن من دخول الأر�ض وعند احل�ص��ول على ت�ص��اريح
تكون مدتها ع�ش��رة �أيام فقط من ال�س��اعة الثامنة �ص��باحاً
حتى الرابعة ع�صر ًا.
وروى دنون �أنه "مرة �أجرى �أحد ال�ص��حفيني مقابلة معي
فمنع��وين من دخول �أر�ض��ي ثالث��ة �أيام ،ويف الي��وم الرابع
ُ�سمح يل بالدخول ،ووجدت �شجر زيتون لي�س عليه ثمر".
احل��اج عم��ارة وه��دان ( 94عام��اً) ،ق��ال "مت ر�س��م خ��ط

الهدن��ة عند رنتي�س مع تغيري م�س��اره من اجلهة اجلنوبية
الغربية ،ومع تغيري هذا امل�س��ار التهمت �إ�س��رائيل ح�س��ب
تقديري ما يزيد عن  2000دومن لأ�سباب جمهولة".
و�أو�ضح وهدان "عندما اكت�شفت �إ�سرائيل الذهب الأ�سود،
ذه��ب �أه��ايل القري��ة للتفرج على بئ��ر النفط م��ن بعيد لأنه
ممن��وع االق�تراب ،ونح��ن كمواطن�ين يف قري��ة رنتي�س ال
ن�س��تطيع حتى �أن ن�شتكي ،ولو ا�ش��تكينا �ستدافع �إ�سرائيل
عن نف�سها ب�أنها تعمل يف �أر�ضها".
و�أ�شار احلاج الت�سعيني �إىل �أن �إ�سرائيل تقول �إنها ت�ستخدم
�ص��هاريج "لكنني اكت�شفت �أنها �أنابيب (� )..أظن �أنها ت�صل
م�ص��ايف حيفا ،وال ندري من هي اجلهة الداعمة لإ�سرائيل،
لكننا ر�أينا علم فرن�سا باملنطقة" ،على حد قوله.
م��ن جهته ،ق��ال رئي�س جمل�س قروي رنتي���س ،م�ؤيد حممد
ع��ودة" :م�س��احة �أرا�ض��ي القرية ح��وايل � 40أل��ف دومن،
وامل�س��توىل عليه منها بلغ � 28ألف دومن على ثالث مراحل،
الأوىل  1948والثاني��ة  1967والثالث��ة وق��ت بن��اء جدار
الف�صل العن�صري".
وح�ين اكت�ش��ف النف��ط عل��ى املنطق��ة احلدودي��ة عمل��ت
�إ�س��رائيل عل��ى �إزاح��ة اجل��دار العن�ص��ري ،ملتهم��اً م��ا
م�ساحته  1600دومن.

ق�صة اكت�شاف النفط

بد�أت �إ�س��رائيل حفريات عام  1995لعمل م�ضخات للمياه.
ويف �س��نة  2009قالوا �إن هناك احتما ًال �أن يكون يف املنطقة
نف��ط� ،أم��ا يف ع��ام  ،2010فتوقفت ع��ن العم��ل بذريعة �أن
املعدات قليلة ولي�س��ت كافية وه��م بحاجة ملعدات كبرية،
وفق عودة ،لكن يف عام  2011جاءت �شركة �أجنبية وبد�أت
بحفر البئر ال�ش��امي املعروف بـ"ميجت  ،"5ويف  2013مت
حف��ر ميج��ت  6وهن��اك خمطط يب�ين �أن ميج��ت  7و 8و9
حتى  12بئر ًا على الطريق ،وهذه الآبار ت�ص��ل حتى قرية
بدر�س.
وج��اءت نتائج ال�ش��ركة يف ميجت � 6أف�ض��ل م��ن توقعاتهم
حيث كانت نوعية النفط ممتازة جد ًا ،ح�سب عودة.
و�أو�ض��ح ع��ودة �أن و�ض��ع القري��ة بالكام��ل حمل درا�س��ة
بالن�س��بة لإ�س��رائيل ،و�أ�ص��بحت هن��اك نق��اط جدي��دة
لال�س��تيالء عليه��ا .وهن��اك بي��وت حتم��ل ترخي�ص��اً ،وهي
خارج املخطط الهيكلي ،وحالياً ال ُيعطى �أي �أحد ترخي�صاً
جديد ًا للبناء حولها ،واملرخ�ص القائم ال ي�ستطيع �ساكنوه
الإ�ض��افة علي��ه ،حتى ل��و �ش��باكا واحدا ،ع�لاوة على �أنه
ممنوع �شق طرق زراعية �أو ا�ست�صالحها.
و�أ�ض��اف ع��ودة :قب��ل �س��نتني مت جتديد م�ص��ادرة قدمية

يف  ،2012لأرا���ض متت��د من اجله��ة الغربي��ة حتى اجلهة
اجلنوبية للقرية ،وعند الإعالن عن جتديد هذه امل�ص��ادرة
القدمي��ة يت��م �إعط��اء � 5ش��هور لالعرتا�ض عليه��ا ،وعندما
اعرت�ض��نا عليها كان الرد �أن "املو�ض��وع غري قابل للنقا�ش
لأن هذه املنطقة م�صادرة من فرتة طويلة".
وتابع �أن��ه "يف  2015فتحنا طريقاً زراعية بطول � 3أمتار،
فقامت �إ�سرائيل ب�إغالقها بحجة �أنها غري قانونية".
و�أ�ش��ار رئي�س املجل�س الق��روي �إىل الأ�ض��رار الناجتة عن
ا�س��تخراج النفط يف مكان م�أهول بال�س��كان ،كت�سرب الغاز
وتل��وث اجل��و والبيئ��ة ،م�ؤك��د ًا �أن �إ�س��رائيل تتعام��ل مع
املو�ض��وع ب�س��رية تام��ة ،وال ت�س��تخدم و�س��ائل النقل بل
ت�س��تخدم الأنابيب ،ونحن املواطنني ال نرى �إال �ش��علة نار
كالتي تكون عند �آبار النفط عادة.
و�أعلن��ت احلكوم��ة الفل�س��طينية يف وق��ت �س��ابق نيته��ا
ا�س��تغالل النفط يف تل��ك املنطقة� ،إال �أن��ه ال خطوات عملية
حتى الآن ،وفق ما �أكد �أهايل رنتي�س.
وحاولت "احلال" احل�ص��ول على رد من جهات فل�سطينية
ر�س��مية و�أكادميي�ين� ،إال �أن �أياً منهم مل ي�س��تجب ،فيما رد
بع�ض��هم ب�أن��ه ال ميل��ك �أي��ة معلوم��ات ،كم��ا مل تتمكن من
التحدث �إىل نواب يف الكني�ست حول املو�ضوع.
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هل الزوجة يف فل�سطني "مظلومة" وب�سند قانوين؟
فرح المصري
حنان زوجة يف الع�ش��رينيات ،ولكنها قبل �أن تنال لقب "زوجة"
مل تكن تعلم �شيئاً عن ماهية الزواج ،عدا الذي �أخربتها والدتها
به عندما تزوجت.
ً
تزوجت حنان وهي جتهل متاما �أن اللقب الذي نالته مل جتن من
ورائ��ه �س��وى الواجبات ،دون �أن حتظى بحق��وق الزوجة التي
ن�ص عليها القانون و�شملها املفهوم الديني يف تعريفه للزواج.
وحن��ان كغريها من الن�س��اء اللواتي �أردن �أن ي�ص��بحن زوجات
مطيعات ير�ض��ى عنهن ال��زوج واملجتمع" ،عاق�لات" بالتعبري
املجتمع��ي ،تقت�ص��ر وظيفته��ن عل��ى �إجن��اب الأطف��ال وخدمة
الزوج و�إر�ضاء رغباته وتنفيذ طلباته ،فتختفي هي يف م�شاغلهم
وت�ص��بح بعي��دة كل البع��د ع��ن احتياجاته��ا ال�شخ�ص��ية التي
ترتبط بالبعد الإن�ساين.

من امللوم؟

تع��اين كث�ير م��ن الن�س��اء قي��ود ًا جمتمعي��ة مدعوم��ة بالثقاف��ة
التقليدية ،التي تهدف �إىل تهمي�ش املر�أة يف حماولة تقزمي دورها
كع�ض��و فاع��ل يف املجتمع ،ق��ادر على العطاء والبن��اء يف احليز
العام كما هي يف احليز اخلا�ص.
لك��ن الل��وم ال يقع على عات��ق املجتمع ب�ص��فته "ذكورياً" فقط،
وفق ما اطلعت "احلال" على قانون ي�س��ند هذه الثقافة بد ًال من
تقييدها �أو و�ضع حد النتهاكها حقوق املر�أة ،فريى نا�شطون �أن
القوان�ين املعمول بها يف فل�س��طني تتعامل مع املر�أة يف ال�س��ياق
القانوين وك�أنها "مُلكية" .فتن�ص املادة رقم  2من قانون الأحوال
ال�شخ�صية ل�سنة  1976من الف�صل الأول للزواج واخلطبة على
�أن ال��زواج ه��و :عقد ب�ين رجل وام��ر�أة حتل له �ش��رعاً لتكوين
�أ�سرة و�إيجاد ن�سل بينهما.
تعقيب��اً على تعريف الزواج يف الإطار القانوين ،اعترب قانونيون
هذا التعريف �إهانة بحق املر�أة ،خا�صة �أنه يتعامل معها كملكية
خا�ص��ة للرجل ،وك�أن الغاية الأ�سا�س��ية للزواج هي "املتعة" ال
�أكرث.

 40عام��اً وال ي��زال قان��ون الأح��وال ال�شخ�ص��ية �أردني��اً،
ومعتمد ًا لدى الد�س��تور الفل�س��طيني ،دون �أدنى تغيري يذكر
عل��ى بنوده الت��ي اعتربت "مناه�ض��ة للم��ر�أة" ،االمر الذي
يثري ت�س��ا�ؤ ًال :ملاذا يبقى القانون الأردين القدمي الذي غريته
الأردن يف بالده��ا معم��و ًال ب��ه يف فل�س��طني دون �أدن��ى تغيري
يذكر؟

قانون �أحوال �شخ�صية فل�سطيني

تقول �آمال خري�شة النا�شطة الن�سوية وال�سيا�سية �إن "امل�شكلة
الأ�سا�س��ية يف هذا املو�ض��وع تتعلق يف افتقارنا لقانون �أحوال
�شخ�صية فل�س��طيني خا�ص بنا ،واتباعنا القانون الأردين منذ
ع��ام  1976ال��ذي ينظم العالقات اخلا�ص��ة يف احليز اخلا�ص
ب�ين الأف��راد عل��ى �أ�س��ا�س التف�س�يرات املغلوط��ة لل�ش��ريعة
الإ�سالمية".
وتت�س��اءل النا�ش��طة الن�س��وية" :ملاذا يجب �أن تك��ون القوانني
مرجعيتها ال�ش��رائع الدينية؟ املرجعية الدينية خيار �شخ�ص��ي
للفرد ،ويجب �أال تنعك�س على القوانني".
وت�ض��يف �أن تعريف الزواج ،ح�سب قانون الأحوال ال�شخ�صية
احلايل املطبق منذ حوايل ن�صف قرن" ،يتعامل مع املر�أة وك�أنها
ملكية خا�صة للرجل ،كما �أنه يحمل يف طياته عدد ًا من امل�ضامني
املهينة لها ب�أكرث من �ص��ورة ،وهو يعك�س �أي�ضاً تخلفاً يف البنية
االقت�صادية واالجتماعية واملنظومة الثقافية التي كانت �سائدة
يف ذلك الوقت ،وهو ما ال يتالءم مع الواقع احلايل".
وتعت�بر النا�ش��طة الن�س��وية ن���ص القان��ون "�ش��رعا حت��ل له"
مرفو�ض��اً" ،وك�أن الرجل ي�شرتي املر�أة عند الزواج ،وهو بذلك
يق�ضي على املفهوم الأ�سا�سي للزواج بتكوين �أ�سرة على �أ�سا�س
امل�ساواة".
وتدع��و خري�ش��ة �إىل "تغي�ير ع��دد م��ن القوان�ين الت��ي تع��ادي
املر�أة ،وتهينها ،من �ض��منها هذا التعري��ف الذي يناق�ض جميع
االتفاقي��ات الدولي��ة الت��ي وافقت عليها ال�س��لطة الفل�س��طينية،

�أهمه��ا (اتفاقي��ة �س��يداو) التي تن���ص على الق�ض��اء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة".

حراكات متوا�صلة لتغيري القانون

تو�ضح خري�شة �أن هناك حراكات متوا�صلة تقوم بها امل�ؤ�س�سات
الن�س��وية واحلقوقي��ة به��دف تغي�ير القان��ون ،و�س��ن قان��ون
فل�سطيني جديد يعتمد امل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
لكنه��ا تق��ول �إن بع�ض احلراكات ا�س��تطاعت "ترقي��ع" الواقع،
حلني تغيريه ،ومتكنت من تعديل بع�ض القوانني مثل رفع �س��ن
الزواج للمر�أة ،وحقها يف اخللع من زوجها.
ويبقى ال�س��بب الرئي�س��ي يف غياب �أي حترك جدي لتعديل هذه
القوان�ين هو غي��اب املجل�س الت�ش��ريعي ،واخلطاب��ات الثقافية
التي تنمط دور الن�س��اء وتعي��ق بالفعل �أي تغيري جذري يف هذا
القانون ،ح�سب ما ت�ؤكد خري�شة.
وت�شري خري�شة �إىل �أن هناك دو ًال عربية قامت ب�إجراء "تعديالت
جوهري��ة يف القوان�ين الت��ي تعادي امل��ر�أة ،تناغما م��ع اتفاقية
�سيداو".

عقد ملمار�سة اجلن�س

وي�ش��اركها ال��ر�أي النا�ش��ط ال�ش��بابي حمم��د عبده قائ�ل ًا �إن
"مفه��وم الزاوج احلايل ك�أنه عقد ملمار�س��ة اجلن�س وتكوين
�أ�س��رة فق��ط ،وهذا خط���أ كبري ،ول��و كان هذا ه��و الهدف من
الزواج فع ًال لوجدنا ع�ش��رات ال�ش��بان يقومون بف�سخ العقود
م��ع زوجاته��م وتزوج��وا �أخري��ات" .وي�ض��يف �أن "الق��ران
الك��رمي وال�س��نة النبوية التي يح��اول الكثري �أن يل�ص��ق هذا
التعري��ف بهما يعت�بران الزواج لي�س��ت فقط عالقة لإ�ش��باع
الغري��زة اجلن�س��ية ،و�إمن��ا عالق��ة ت�ش��اركية يف كل مناح��ي
احلي��اة قائم��ة عل��ى التفاه��م واملحبة ولي���س ت�س��ليم املر�أة
نف�س��ها لزوجه��ا لغايات جن�س��ية ،ولو كان ذلك مل��ا كان هناك
ا�ستقرار وان�سجام بني الزوجني".

االجتاه املقابل

لكن املحامي ال�ش��رعي نعيم ال�ش��ريف يقول �إن القانون ي�شرتط
ع��دة �أمور لإن�ص��اف امل��ر�أة قبل عق��د الزواج� ،أهمه��ا �أن يكون
الزوجان بالغني عاقلني ،و�ش��اهدين (م�ؤهلني قانونياً) على عقد
الزواج ،و�أن يتم ت�سجيل الزواج يف املحكمة ال�شرعية.
ويعت�بر �أن القان��ون "يرك��ز عل��ى �ض��رورة امل�س��اواة ب�ين الرجل
واملر�أة وخا�ص��ة عن��د الزواج ،حيث �إنه ي�ش�ترط موافق��ة املر�أة،
ً
م�شريا
ويعطيها احلق يف و�ضع �أية �شروط خا�صة يف عقد الزواج"،
�إىل �أن "هن��اك ً
ع��ددا من الأمور التي قد تف�س��خ عقد ال��زواج� ،أهمها
�أال يتمت��ع الزوجان بالأهلية القانوني��ة �أي �أن يقل عمر الزوجة عن
 15عاماً ،والزوج  16عاماً� ،أو �أن يتبني الحقاً �أن الزوج غري �س��ليم
عقلي��اً� ،أو �أن يك��ون ال��زواج قد مت بالإك��راه ،وعندها يع��د الزواج
باط ًال ،وتتدخل النيابة ال�شرعية يف املو�ضوع".

ر�أي ال�شريعة الإ�سالمية

يقول مفتي فل�س��طني ال�س��ابق عكرمة �صربي �إن "مفهوم الزواج
يف ال�ش��ريعة اال�سالمية �أو�س��ع و�أ�شمل من القانون ،وهو ي�ضمن
حقوق الطرفني الزوج والزوجة".
وي�ض��يف �أن ال�شريعة الإ�س�لامية "تعترب الزواج رباطاً مقد�ساً
يجمع ب�ين الزوجني ،وترك��ز الأحاديث النبوية على �ض��رورة
ان�سجام الزوجني يف احلياة الزوجية ،لأهمية دورهما يف تنظيم
الأ�سرة على �أ�س�س قوية ،وما له من ثواب كبري".
كم��ا ترك��ز ال�ش��ريعة اال�س�لامية عل��ى الأم ودوره��ا الكب�يريف تنظيم
الأ�س��رة ،حيث �إن الإ�سالم �أعفاها من دورها يف اجلهاد ،لأنها تقوم مبا
يوازيه من خالل جهادها يف تربية �أطفالها وبناء الأ�سرة ال�سليمة التي
متثل �أ�سا�س املجتمع ال�سليم ،ح�سب ما ي�ؤكد مفتي فل�سطني ال�سابق.
وي�ست�شهد املفتي ال�سابق بعدد من الأحاديث ال�شريفة عن �أهمية
ح�س��ن ع�ش��رة الزوج لزوجته ،مث��ل "ما �أكرمه��ن �إال كرمي ،وما
�أهانهن �إال لئيم" ،الذي ي�ؤكد �ضرورة �إكرام املر�أة و�إن�صافها.

فل�سطني يف �أوملبياد ريو :هل نكتفي ب�شرف املحاولة؟
آيات يغمور
يب��دو للبع���ض �أن امل�ش��اركة الفل�س��طينية يف دورة الألع��اب
الأوملبي��ة التي ج��رت يف مدينة ري��و الربازيلي��ة ،هي �إجناز
يف حد ذاتها ،نظر ًا لطبيعة الو�ض��ع ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي
القائم ،وبالتايل "يكفي فل�سطني �شرف املحاولة".
"احلال" التقت �أمني عام اللجنة الأوملبية الفل�س��طينية ،منذر
م�س��املة ،الذي قال �إن الآمال تتج��ه دوماً نحو الفوز بامليداليات
وحتقي��ق الأرقام القيا�س��ية واجلديدة ،م�ض��يفاً �أنه ويف احلالة
الفل�س��طينية ف�إن الأو�ضاع ال�سيا�س��ية حتول دون حرية التنقل
لالعبني الذين ا�س��تطاعوا يف هذه امل�ش��اركة حتديد ًا التواجد يف
اخلارج مبع�س��كرات للتدريب �أو يف دول �أوروبية ،وهو ما �سهّل
م�شاركتهم يف الألعاب الأوملبية يف ريو دي جانريو بالربازيل.
ولأن ال�شارع الفل�سطيني متابع جيد وم�شجع خمل�ص للفريق
الفل�س��طيني يف الأوملبياد ،توجهت "احلال" ال�ستطالع بع�ض
الآراء ال�شابة التي حتدثت عن امل�شاركة الفل�سطينية.
ر�أت جوليانا زنايد ( 24عاماً) �أن "امل�شاركة بحد ذاتها �إجناز
يح�سب يف �صاحلنا كفل�سطينيني" ،م�شرية �إىل �أن �أية م�شاركة
با�س��م فل�سطني ت�ش��تهر عاملياً ،خا�صة الأوملبياد ،وقد عك�ست
امل�ش��اركة �ص��ورة "�أف�ض��ل" عن حياة ال�ش��عب الفل�س��طيني
بعي��د ًا عن اجلوانب املتعلق��ة باحلرب والدم��ار والقتل" ،يف
�إ�شي حلو عنا والزم يبني".
هدي��ل �ش��طارة ( 25عاماً) اعتربت �أن م�ش��اركتنا الريا�ض��ية
يف املحاف��ل الدولي��ة مهمة جد ًا ،لك��ن "النتيجة غ�ير مهمة"،
م�ؤك��دة �أن امل�ش��اركة "ن��وع م��ن �أن��واع املقاوم��ة وتثبي��ت
الهوية ،والر�س��الة هنا وا�ض��حة :الإبداع موجود رغم �ش��ح
الإمكاني��ات" .و�أ�ض��افت �أن "الق��درات وامله��ارات موجودة
ولكنه��ا بحاج��ة �إىل دولة ترعاها ،دولة فل�س��طينية بعيد ًا عن
املانحني ،فامل�ش��اركة الفل�سطينية تك�سر حاجز ًا لدى ال�شباب

الفل�سطيني وتعطيهم �أم ًال ب�أن الو�صول ممكن رغم الظروف،
فهذا بحد ذاته ميدالية ذهبية".
وعلقت �ش��طارة على �شعار "�ش��رف املحاولة" الذي تردد م�ؤخر ًا،
قائلة�" :إذا كانت امل�شاركة هذا العام حتت �شعار �شرف املحاولة،
ففي امل�شاركة القادمة لن ن�سمح ب�أن تكون مقت�صرة على ذلك".
ومث��ل فل�س��طني يف هذا الأوملبي��اد العداء حممد �أبو خو�ص��ة
(�س��باق  100م�تر) والعداءة مي��ادة ال�ص��ياد (املاراثون)،
وال�س��باح �أحمد جربيل (�س��باق  200مرت حرة) وال�س�� ّباحة
ّ
م�يري الأطر���ش (�س��باق  50م�تر ًا ح��رة) والع��ب اجلودو
�س��يمون يعق��وب (وزن  60كل��غ) ،وكري�س��تيان زمريم��ان
وعمره  54و ُمقيم يف �أملانيا (ريا�ضة الفرو�سية).

�آلية االن�ضمام للفريق الأوملبي

هناك طريقتان ميكن لل�شاب الفل�سطيني من خاللهما �أن يكون
جزء ًا من فريق فل�س��طني الأوملبي ،الأوىل :الت�أهيل الر�س��مي
عرب اللجنة الدولية ،التي ت�ض��ع معيار ًا حمدد ًا لكل ريا�ض��ة،
فهن��اك رق��م ت�أهيل عل��ى الالعب بلوغ��ه حتى يت�أهل ر�س��مياً،
وهذه الطريقة �صعبة.
و�أم��ا عن الطريق��ة الثانية ،فهي من خالل البطاقة البي�ض��اء،
الت��ي تقدمه��ا اللجن��ة الدولي��ة لل��دول النامية وال�ص��غرية،
ويح��ق لكل دولة م��ن هذه الدول �أن ت�أخذ م��ن  6-4بطاقات،
وهن��ا اخت��ارت فل�س��طني ع�بر جلنته��ا الأوملبي��ة  4العب�ين
بريا�ضات فردية.
يف ه��ذا ال�س��ياق� ،أج��رت "احل��ال" حديث��اً م��ع الريا�ض��ي
الفل�س��طيني حمم��د اخلطيب ،الذي بنى نف�س��ه بجهود فردية
وحملة تربعات جمتمعية دعمت �ش��غفه يف الرك�ض وحلمه يف
الو�صول �إىل الأوملبياد.

البعثة الفل�سطينية يف الأوملبياد.

اعت�بر اخلطي��ب �أن البداي��ة تكم��ن "يف الإمي��ان بالق��درات،
فاملوهب��ة �ش��يء رائ��ع ولكنه��ا غ�ير متوف��رة ل��دى جمي��ع
الريا�ض��يني ،وهنا ي�ص��بح اجلهد والإرادة �أمرين �ضروريني
لال�ستمرار".
وتط��رق اخلطيب �إىل �ش��عار (�ش��رف املحاولة) ال��ذي يجده
"�أمر ًا ال بد من جتاوزه ،فالالعب الفل�سطيني عليه �أن يتخطى
االنهزام ال�سيا�سي الذي يجر نف�سيات الالعبني معه".
و�أكد اخلطيب �ض��رورة عقد مع�سكرات تدريب لكل من ميلك
ال�ش��غف ولي�س فقط املوهبة ،و�إعطاء فر�ص��ة ل��كل من يحلم
بالو�صول وعلى ا�ستعداد لبذل اجلهود املرتتبة على ذلك.
ولك��ي ت�س��تطيع املناف�س��ة فع�ل ًا� ،أو�ض��ح اخلطي��ب �أن على
الريا�ض��ي �أن يلت��زم بج��دول تدريب��ي مكث��ف وم�س��تمر ملدة

� 4س��نوات عل��ى الأق��ل ،بينما تتطل��ب امليدالي��ة الذهبية من
الريا�ضيني � 8سنوات.
ولأن الريا�ض��ات تختل��ف ماهيته��ا ،فمتطلباته��ا تختل��ف هي
الأخ��رى ،فبع���ض الريا�ض��ات كال�س��باحة مث�ل ًا ،بحاجة �إىل
م�س��ابح مبوا�ص��فات �أوملبي��ة ،وهو ما يواج��ه �إعاقة من قبل
االحتالل خا�ص��ة �إذا م��ا تواجد يف منطق��ة "ج" ،بينما متتاز
ريا�ض��ة الرك�ض ب�سهولة ممار�س��تها ،فكل ما حتتاجه ح�سب
الريا�ض��ي حمم��د اخلطي��ب ،ه��و ح��ذاء الرك���ض وكثري من
الإرادة و�إذا ما مل يتوفر امل�ضمار �أو امللعب ،فعليك بال�شارع.
الريا�ض��ي حممد خاط��ب –عرب "احلال" -كل م��ن لديه حلم
قائ�ل ًا "ال تل��م الآخري��ن ،فال�ش��خ�ص الوحي��د ال��ذي ميكن��ك
تغيريه هو �أنت فابد�أ بنف�سك".
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عبد القادر عقل
�إلي��ك م�ش��هد ًا م��ن عر���س فل�س��طيني :عري�س يلب���س نظارة
�شم�س��ية ،وميتطي �ص��هوة ح�ص��ان ،بعد �أن �أنه��ى ح ّمامه،
ثم يتحلق من حوله مئات الأ�ص��دقاء و�أهايل القرية ،ون�ساء
يلحق��ن بركب هذه الز ّفة من اخللف و ُيطلقن زغاريدهن� ،أما
على �ش��رفات املن��ازل املحاذي��ة لطريق الز ّف��ة فيقف بع�ض
الأهايل ميطرون املوكب باحللويات وال�سكاكر.
ه��ذه اللوح��ة العفوي��ة الرائع��ة ظل��ت منقو�ش��ة يف ذاك��رة
الأجي��ال وقتاً طوي�ل ًا ،لكن اليوم هل اختلفت تفا�ص��يل هذه
اللوح��ة؟ ومن �أين جاءت تل��ك الأهازيج التي تُرافق "حمام
العري�س"؟ وماذا حل بها؟
ي�ؤكد الزجال ال�شعبي نظام �سلمان �أن تعريف الز ّفة يختلف
م��ن منطق��ة فل�س��طينية لأخ��رى" :عندن��ا مث ًال يف بل��دة دير
ا�س��تيا ق�ض��اء �س��لفيت تطلق الزفة على املرا�سم االحتفالية
النهاري��ة من��ذ ب��دء التعليل��ة ال�ص��باحية الت��ي ُيغن��ي فيها
زجاالن الألوان ال�ش��عبية الهادئة ،ثم ت�ش��مل خروج موكب
امل�ش��اركني بالعر�س من و�س��ط البلدة �أو من��زل العري�س �إىل
م��كان حم��ام العري�س ،ال��ذي يكون عادة عند �أحد �أ�ص��دقاء
العري���س �أو �أقارب��ه ،ويتب��ع ذلك االنطالق بع��د احلمام �إىل
م��كان �ص��مدة العري�س ،وهو امل��كان الذي يتم في��ه النقوط
ويكون مكان وليمة الغداء على مقربة منه ،كل هذه املرا�سم
ن�س ّميها الزفة مبفهوم عام".
ّ
وي�ش�ير �س��لمان �إىل �أن مناط��ق �أخ��رى تُع�� ّرف الزف��ة ب�أنها
فق��ط الأهازيج ال�ش��عبية التي ُيطلقها الزجال��ون عند حمام
العري�س.
حتدث��ت "احلال" مع زجال�ين ومهتمني يف �ش���ؤون الرتاث.
يو�ض��ح ال�س��تيني �أبو يو�س��ف اخلطي��ب �أن �أهازيج احلمام
تُ�س�� ّمى "اجلوفية" وقد ُيجيدها الزجالون وكذلك �أ�شخا�ص
م��ن نف�س البلدة لكن �س��بق له��م �أن توارثوها ع��ن الأجداد،
م�ض��يفاً" :اجلوفي��ة متت��از ب�أوزانه��ا الق�ص�يرة ،و�س��رعة
�إيقاعها� ،إ�ضافة لقوة الت�صفيق املتزامن معها".

أ�ش��خا�ص فق��ط �أداء
اخلطي��ب ال��ذي ُيجي��د برفقة ب�ض��عة �
ٍ
"ا ُ
جلوفي��ة" ببلدت��ه يو�ض��ح �أن له��ذا الل��ون عدة �أ�س��ماء
�أخ��رى ،ففي بع�ض املناطق ي�س��مون ا ُ
جلوفية "املْحوربة"،
واللف��ظ قد يكون م�أخوذ ًا من احل��رب حيث �إن معاين كثرية
يف "ا ُ
جلوفي��ة" ت�ش�ير للقت��ال والق��وة ،ويف مناط��ق �أخرى
"املْرودح��ة" ،وه��ذا امل�س��مى ق��د يك��ون مقتب�س��ا من لفظ
"ردح".
ُ
وحول �سبب ت�سميتها "اجلوفية" يعتقد اخلطيب �أن م�صدر
ال�ص��وت عن��د �أدائها هو ال�س��بب ،حي��ث �إن ُج َمله��ا حتتاج
ل�صوت �ضخم ،وعادة ما يخرج من اجلوف �أو نهاية احللق.
وي�ش�ير اخلطيب �إىل �أن الكثري من املناطق الفل�س��طينية من
�أق�ص��ى اجلنوب �إىل �أق�ص��ى ال�ش��مال ت�ش�ترك يف مقطوعات
و�ش��طرات معينة م��ن كلمات الأهازيج ،لك��ن يف ذات الوقت
متت��از كث�ير م��ن املناط��ق بكلم��ات و�أهازي��ج خا�ص��ة بها،
ومنها بلدة دير ا�س��تيا ،فهي تخت���ص ب�أهازيج متوارثة منذ
مئات ال�س��نني ،واليوم ب�ضعة �أ�ش��خا�ص يحفظون َ�ش َطرات
ا ُ
جلوفية.
�أبو يو�سف اخلطيب يقول �إن بلدة دير ا�ستيا متتاز ب�أهازيج
خا�ص��ة به��ا ،ذاتُ كلمات قد يعتربها كث�يرون غريبة ،مثل:
"ي��ا �أب��و �س�لامة قلب��ي لليوم جم��روح ..جاب��وا اخلطيب
وم��ددوين عل��ى الل��وح"" ،ي��ا عري�س ي��ا ِج ّيد عن ع��دوك ما
نح ّيد ..ولو و�ص��لت احلكو َمة"" ،مبارك حمامك يا زين ..يا
�أ�س��مر يا كحيل العني"�" ،آه يا �أبو امليلوية مر ما �س�� ّلم علي،
مر وجماله عطا�ش��ى ،واملناهل منتلية"" ،يا �أبو فالن القينا
ع البوابة"" ،ع البيادر قابلونا ..ولعونا ود�شرونا ..ولعونا
يف هواهم ..كيف القلب تا ي�سالهم".
"�آه ي��ا �ض��رب ال�ش��باري ..يف الع��دا والدم ج��اري� ..آه يا
�ض��رب الب��ارود ..يف الع��دا عل��ى احل��دود� ..آه ي��ا �ض��رب
ا َملرت�ين ..يف الع��دا واملبغ�ض�ين" ،ه��ي مقط ٌع م��ن ا ُ
جلوفية
الديراوي��ة ُيردده �أبو يو�س��ف ،م�ش�ير ًا �إىل �أنها حتمل معاين

زفة عري�س حممو ًال على الأكتاف.

تدل على القوة وال�شجاعة.
ّ
وي�ؤك��د اخلطي��ب �أن �أهازيج الزفة "ا ُ
جلوفي��ة" التي تُرافق
احلم��ام تزخر مبع��اين االعت��داد بالنف�س ،وتت�ض��من الفخر
بالقيم العربية الأ�صيلة ،مو�ض��حاً �أن الأهازيج �أي�ضاً ت�ضم
و�صف جمال ال�ش��اب العري�س وكرم ذويه وعائلته� ،إ�ضافة
لقوة "عُ زوة العري�س و�ش��دة ب�أ�س��هم على العدو ،ويتخللها
�سرد �أحداث ووقائع تاريخية عا�شها الأجداد".
وينتق��ل اخلطي��ب �إىل ه��ذه الأهازي��ج يف احلا�ض��ر ،حي��ث
يو�ض��ح �أنه��ا ال ت��زال تفر�ض نف�س��ها بقوة رغ��م تطور روح
الع�ص��ر وجن��وح العر�س��ان نحو �ص��االت الأف��راح بد ًال من
الز ّفات ال�ش��عبية وحفالت الرجال "ال�س��حجات" ،وي�ضيف
اخلطي��ب" :اليوم هذه الأهازيج �أالح��ظ �أن كثري ًا من �أهايل
دير ا�ستيا �إذا مل يروا �أن وجود الزفة منا�سب ،فهم يرددون
�أهازي��ج ا ُ
جلوفي��ة يف ا�س��تقبال العري�س من بداية ال�ش��ارع

امل���ؤدي ل�ص��الة الف��رح حتى و�س��ط ال�ص��الة� ،أم��ا املناطق
الأخ��رى ف�أدخلت فرقاً متخ�ص�ص��ة يف �أداء مثل هذه الز ّفات
ال�ش��عبية وهي فرق العرا�ض��ات" ،مو�ض��حاً �أن هذه الفرق
يتداخ��ل يف �أهازيجها اللون الفل�س��طيني بالألوان ال�ش��عبية
الأخرى كال�سورية واللبنانية والأردنية ،وكلمات ا ُ
جلوفية
فيها لي�س��ت فل�سطينية خال�ص��ة ،بعك�س الو�ضع يف بلدة دير
ا�ستيا وبع�ض املناطق.
الزجال ل�ؤي العا�ص��ي �أن �أداء اجلوفية
م��ن جهته ،يو�ض��ح ّ
يختل��ف م��ن منطقة فل�س��طينية لأخ��رى من حيث ال�س��رعة
والإيقاع ،فالأداء يت�س��م بالبطء يف مناطق �ش��مال فل�سطني،
�أما مناطق الو�س��ط الفل�س��طيني كجن�ين ونابل�س وطولكرم
فه��ي �أ�س��رع يف �أداء ا ُ
جلوفي��ة ،ويف اجلن��وب الفل�س��طيني
فتمتاز ا ُ
جلوفية بال�ص��بغة البدوية والب��طء يف الأداء الذي
يتزامن مع مد احلروف.

املدمن يف غزة يعاقب بال�سجن وال ُيعالج
علي دولة
انتظ��رت املواطنة "�س .ن" �إلق��اء القب�ض على زوجها "ع.
ن" ال��ذي يتعاطى عق��ار الرتامادول ،بعد ف�ش��لها وعائلته
ب�إقناع��ه بالإق�لاع ع��ن تن��اول ه��ذا العق��ار ،معتق��دة �أنه
�س��يعالج م��ن الإدمان ويعود �إىل حيات��ه الطبيعية ،وقد مت
القب���ض على زوجها بتهمة التعاطي وحكم عليه بال�س��جن
� 6أ�شهر.
لك��ن الرياح �أتت عك�س ما ت�ش��تهيه �س��فن "���س .ن" ،فبعد
ق�ضاء زوجها املدمن "ع .ن" �ستة �أ�شهر داخل ال�سجن ،عاد
�إىل تعاطي الرتامادول.
تق��ول "�س .ن" لـ "احلال" :بعد االف��راج عن زوجي بعدة
�أي��ام ،الحظ��ت عودت��ه لت�ص��رفات غريب��ة كان يفعلها قبل
دخول��ه ال�س��جن ،وب��د�أت �أراقب��ه و�أفت�ش مالب�س��ه ،حتى
وجدت عددًا من حبوب الرتامادول بجيبه".
وت�ضيف" :قررت مراجعته باملو�ضوع ومعرفة �سبب عدم
عالجه من الإدمان ،فاعرتف �أنه خالل فرتة "الـ � 6أ�ش��هر"
الت��ي ق�ض��اها داخ��ل ال�س��جن مل يتل��ق �أي نوع م��ن �أنواع
العالج ومل يتم عر�ض��ه على طبيب معالج ،ومل يقدم له �إال
م�سكنات عادية عند �شعوره بالأمل".
وال ي��زال ال�ش��اب "ق��� .ص" ال��ذي تعاط��ى الرتام��ادول
لتخفي��ف �آالم قدمي��ه �إث��ر تعر�ض��ه حلادث ت�س��بب بك�س��ر
املفا�ص��ل ،يتذك��ر احلب��ة الأوىل حمراء اللون التي �س��كنت
اوجاع��ه ،ويقول" :الأوىل �س��ك ّنت االمل وبعدها �أ�ص��حبت
مدم ًن��ا ،وعند توقفي عن التعاطي �أتعر�ض لنوبات ت�ش�� ّنج
يوم ًّي��ا و�أ�ص��اب ب���أرق مينعني م��ن النوم فا�ض��طررت �إىل
زيادة اجلرعة حتى و�صل به الأمر اىل تعاطي ثماين حبات
يوم ًّيا".

�ألق��ي القب�ض على "ق� .ص" و�س��جن � 7أ�ش��هر اعتقد
�أنه خالل تلك الفرتة �سيجد من ي�ساعده على االبتعاد
عن ال�س��موم الت��ي يتعاطاه��ا ،وعن دخوله ال�س��جن
يق��ول" :يف بداية فرتة ال�س��جن كانت ت�ص��يبني �آالم
�شديدة وعندما �أطلب امل�س��اعدة من �أفراد ال�شرطة،
�أتعر�ض لل�ش��تائم ،وعند ازدي��اد الوجع كانوا ي�أتون
يل مب�س��كنات خفيف��ة ،كالت��ي �أتناوله��ا لتخفيف �آالم
الر�أ���س ،وف��ور خروجي من ال�س��جن ع��دت لتعاطي
الرتامادول".
يقول �أخ�ص��ائي ال�ص��حة النف�س��ية الدكتور عاي�ش �سمور:
"ع�لاج مث��ل ه��ذه احل��االت يك��ون ع��ن طريق ال�س��حب
العر�ض��ي والتدريج��ي للمادة من ج�س��د املدم��ن ،ومن ثم
يتم العالج النف�س��ي باتباع برنامج معني لتخفيف املخاطر
النف�سية للحالة".
وي�ضيف" :يجب حتويل النزالء املتعاطني للمواد املخدرة
لأول م��رة ملرك��ز التدري��ب والت�أهي��ل لعالجه��م والتعامل
معه��م على �أ�س��ا�س �أنهم مر�ض��ى بحاجة للع�لاج ،وتغيري
معاملة النزي��ل املتعاطي لأول مرة من بداية القب�ض عليه
و�إعطا�ؤه فر�ص��ة جدي��دة لعدم التعاط��ي ب�إجراء الفح�ص
الدوري لعالجه ً
عو�ضا عن عقوبة احلب�س".
ويق��ول �س��مور" :يج��ب التعام��ل م��ع املدمن على �أ�س��ا�س
املر���ض ولي���س الإج��رام ،م��ع عدم �إغف��ال ا�س��تمرارهم يف
وظائفهم ،وتوفري مكان خا�ص لهم ملنع اكت�س��ابهم خربات
�إجرامي��ة �أخ��رى وميلهم للعدوانية لعدم �إعطائهم فر�ص��ة
جدي��دة وع��دم حتويلهم مل�ص��حات للع�لاج م��ن التعاطي
وا�ستبدال العالج بالعقاب من �أول مرة ونظرتهم لأنف�سهم

على �أنهم مر�ضى ومل ي�ضروا �أحدًا بل �أ�ضروا �أنف�سهم".
ويك�ش��ف �س��مور يف حديثه لـ "احلال" :الع�لاج الذي يقدم
للمدمن�ين داخل مراكز الإ�ص�لاح والت�أهي��ل ال ي�أخذ طابع
الفط��ام املتع��ارف عليه الذي يج��ب �أن يخ�ض��ع على �إثره
عالجا طب ًّيا و�س��لوك ًّيا
املتعاطي لفرتة م��ن العالج تتطلب ً
للتخل�ص من ال�سموم املتغلغلة يف الدم".
مع�ضلة �أخرى لعالج ق�ضية الإدمان يف غزة ،تتمحور حول
عدم توفر مركز متخ�ص���ص يف ع�لاج الإدمان ،باعتبار ذلك
جزءًا مما ن�ص عليه القانون ملكافحة ق�ضية الإدمان.
يق��ول الرائد يحيى الدل��و مدير دائرة العالق��ات العامة
والإعالم يف �شرطة مكافحة املخدرات" :نعمل با�ستمرار
لتوعي��ة جمتمعن��ا بخط��ر املخدرات عل��ى الفرد ب�ش��كل

خا���ص واملجتمع عمو ًم��ا ،من خالل الر�س��ائل االعالمية
املوجهة".
وي�ض��يف" :امل�ش��كلة الأك�بر �أن��ه ال يوج��د �أي م�ؤ�س�س��ة
حكومية متخ�ص�صة بعالج املدمنني على العقاقري املخدرة
وخا�ص��ة الرتامادول ،وواجهنا مدمن�ين يتوجهون ملراكز
ال�ش��رطة طلبًا للعالج لكن عدم وج��ود �أي عيادة حكومية
ملعاجلتهم يعطل عملنا".
وينتقد الدلو غياب دور وزارة ال�ص��حة بتوفري م�ست�ش��فى
متخ�ص���ص لع�لاج الإدم��ان ،م�ض��ي ًفا" :ن�ض��طر ل�س��د هذا
الف��راغ من خالل التوا�ص��ل م��ع املركز الفل�س��طيني لعالج
�ضحايا الإدمان وهو مركز غري م�ؤهل ال�ستيعاب عدد كبري
و�ضعيف الإمكانيات وبحاجة �إىل دعم و�إعادة ت�أهيل".
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"مدر�سة ال�شهيد هاين نعيم"" ..ع�صرنة" التعليم الزراعي

ابتسام مهدي
رغ��م مرور عدة �س��نوات على امت�لاك �أبو العب��د الكفارنة مزرعة
للأبق��ار� ،إال �أنه تفاج�أ بحفيده حممد �أحد طالب مدر�س��ة ال�ش��هيد
هاين نعيم الزراعية بقدرته على العناية باملوا�شي بطريقة حديثة.
فم��ن خ�لال تعليمه داخل املدر�س��ة� ،أ�ص��بح احلفيد حمم��د قاد ًرا
على العناية بالأبقار والأغنام ومتابعة و�ضعها ال�صحي وطريقة
�إطعامه��ا ،ومتك��ن من �إقناع ج��ده ووالده باال�س��تفادة من حليب
البقر يف �صناعة الأجبان والألبان ،فكوفئ بغرفة داخل احلظرية
لتكون نواة ملعمله ال�صغري.
يق��ول حمم��د لـ "احل��ال"" :جتربت��ي يف مدر�س��ة هاين نعي��م فريدة،
جمعن��ا ب�ين التدري���س النظ��ري والتطبي��ق العمل��ي ،وتنقلن��ا ب�ين
خ�صو�ص��ا �أن اغلب املدر�س�ين مزارعون وميلكون
التجارب احلية،
ً
�أرا�ضي وحظائر" .ويطمح حممد ليحقق م�شروعه ما ي�صبو �إليه من
جناحات و�أن يكون منتجه عايل اجلودة كما هو معروف عن منتجات
املدر�س��ة الت��ي تعلم به��ا ،ويوفر بع���ض احتياجات عائلت��ه و�أقاربه
الذين يعملون يف احلظرية نف�سها من منتجات الألبان والأجبان.

يتلق��ى م��ن خاللها الطلب��ة الأ�س���س العلمية الزراعي��ة واملهارات
الزراعي��ة العملية التطبيقية حتت �إ�ش��راف طاقم من املهند�س�ين
املخت�ص�ين يف �ش��تى التخ�ص�ص��ات الزراعي��ة كالإنت��اج والوقاية
النباتي��ة ،والإنت��اج والوقاي��ة احليوانية ،والت�ص��نيع الغذائي،
والرتبة والري ،وتن�سيق احلدائق وتركيب �شبكات الري وتربية
النحل واال�ستزراع ال�سمكي وت�سمني العجول".
ولقربه��ا م��ن احلدود ال�ش��مالية لقطاع غ��زة على بع��د نحو كيلو
ون�ص��ف الكيلو مرت عن �أرا�ض��ي الـ  ،48تعر�ضت مدر�سة ال�شهيد
هاين نعيم الزراعية القائمة على م�س��احة  38دو ً
منا اىل العديد من
االعتداءات اال�سرائيلية وعمليات التجريف والتدمري.
وي�ؤك��د املهند�س نبه��ان" :رغم االعت��داءات اال�س��رائيلية التي �أعاقت
تق��دم املدر�س��ة وتطوره��ا� ،إال �أنه��ا ا�س��تطاعت ومنذ افتتاحه��ا تزويد
القط��اع الزراع��ي الغ��زي بامله��ارات الزراعي��ة الفنية املتخ�ص�ص��ة يف
جمال الإنتاج النباتي واحليواين والت�صنيع الغذائية ،ومت و�ضع خطة
ثالثية لالرتقاء والنهو�ض بالواقع احلايل للمدر�س��ة والعمل على تنفيذ
م�شاريع مهمة وحيوية ،رغم حمدودية الإمكانات املادية �أو الفنية".

�أن�ش��ئت مدر�سة ال�ش��هيد هاين نعيم الزراعية يف بيت حانون �شمال
قط��اع غ��زة ،ع��ام  ،1952لتعلي��م �أبن��اء املنطق��ة م��ا يتوارثونه
ع��ن �أجداده��م م��ن مه��ن خمتلف��ة ال تبتعد ع��ن الزراع��ة وتربية
املوا�ش��ي وفق طبيعة موقعها ،حيث ت�س��اهم هذه املدر�س��ة التي
تتبع ل��وزارة الرتبية والتعليم يف تعري��ف الأهايل على الكثري من
النماذج التعليمية التي ت�ساعدهم يف الو�صول ملح�صول جيد ب�أقل
التكاليف وكيفية العناية باملوا�شي وتعلم ال�صناعات الغذائية.
"�أن�ش��ئت املدر�س��ة للم�س��اهمة يف النهو���ض بالقط��اع الزراع��ي
يف فل�س��طني مب��ا ين�س��جم م��ع الإ�س�تراتيجية الوطني��ة للتعلي��م
والتدري��ب املهن��ي ال��ذي مل يكت�ش��ف بع��د يف غ��زة ومل ي�ص��ل �إىل
امل�ستوى املطلوب عامليًّا" ،يقول مدير املهند�س �أحمد نبهان.
وي�ض��يف" :هي املدر�س��ة الزراعية الوحيدة يف قط��اع غزة ،التي

تطلعات املدر�سة

متنف�س وتعليم

وت�س��عى املدر�س��ة -كما يق��ول مديرها� -إىل امل�س��اهمة ولو بجزء
ب�سيط يف تغطية احتياجات ال�سوق املحلية من املنتجات الزراعية
واحليواني��ة ،وتغي�ير نظ��رة املجتم��ع جت��اه التعلي��م الزراع��ي
وزي��ادة الوع��ي والإقب��ال على التعلي��م الزراع��ي ،والتعاون مع
املجتمع املحلي وتبادل اخلربات.
و�أو�ضح نبهان يف �سياق حديثه لـ "احلال" �أن تكلفة تعليم الطالب
الواحد داخل املدر�س��ة تزيد  %100عن تكلفة تعليمه يف املدار�س
العادي��ة ،فهناك �أجهزة و�أدوات ي�س��تخدمها املدر�س��ون يف تعليم
الطال��ب املج��االت املختلف��ة منها حظائ��ر البقر واملاع��ز و�أرا�ض
�شا�س��عة ت�ضم �أ�ص��نا ًفا متنوعة من املزروعات و�أحوا�ض ال�سمك
و�أماكن متخ�ص�ص��ة بالت�ص��نيع الغذائي ما بني �صناعة املخلالت

العناية باملوا�شي وفق الطرق احلديثة يف املدر�سة.

والأجب��ان والألب��ان وت�ص��نيع املربي��ات وطريقة حف��ظ اللحوم
واخل�ضراوات و�صناعات �أخرى".
ون��وه �إىل �أن م��ا تنتج��ه املدر�س��ة من خ�لال هذا الق�س��م يتم بيعه
وخ�صو�ص��ا الأجب��ان والألب��ان التي تعترب
يف ال�س��وق املحلي��ة،
ً
ذات ج��ودة عالي��ة ومطابق��ة للموا�ص��فات العاملي��ة وذات طابع
خا�ص ب�ش��هادة وزارة ال�ص��حة التي جتري فحو�ص��ات ومتابعة
للمنتج��ات كل فرتة ،م�ش�يرا �إىل �أن الطلب عليها �أكرث من العر�ض
وه��ذا م��ا �ش��جع الكثري م��ن الط�لاب على تطبي��ق م��ا تعلموه يف
املدر�سة وافتتاح ور�شات �صغرية لإنتاج الأجبان والألبان.
وي��وايل مدير املدر�س��ة" :يتم تدريب الطالب على كيفية ت�س��ويق
منتجاتهم وهذا ما �س��اعدهم يف جناح م�شاريعهم ،علمًا �أن املردود

املايل الذي يتم احل�ص��ول عليه يعترب ب�سيطا جدا ي�ضاف مليزانية
املدر�سة مقارنه مع احتياجاتها ،فاملدر�سة لها ا�ستقاللية كاملة يف
ميزانيته��ا املالية وب�إ�ش��راف وزارة التعليم ومب�ش��اركة وزارتي
الزراع��ة وال�ص��حة يف تطوي��ر املدر�س��ة ،م��ع بع�ض امل�ؤ�س�س��ات
الدولية �أي�ضا التي تهتم بالقطاع الزراعي".
وتعتمد مدر�س��ة ال�شهيد هاين نعيم الزراعية نظامني �أحدهما لعام
واحد بعد ح�ص��ول الطالب على ال�ص��ف العا�شر ويتخرج حا�ص ًال
عل��ى جمي��ع املعلوم��ات الت��ي ت�ؤهل��ه ملتابع��ة حيات��ه يف القطاع
الزراع��ي ،والنظ��ام الث��اين هو �إكم��ال املرحلة الثانوية ويح�ص��ل
على ال�ش��هادة الثانوي��ة زراعة ت�ؤهله ملتابعة درا�س��ته اجلامعية
يف �أق�سام خا�صة بالقطاع الزراعي.

�صنع يف غزة ..فحم حيوي من املخلفات الزراعية
نرمين الجدي
على قاعدة "احلاجة �أم االخرتاع"� ،ص��نعت ال�ضغوط املرتبطة
باالحتالل وتفا�ص��يله من �ش��باب غزة جي ًال مفك ًرا ي�س��عى جاهدًا
لإيج��اد حل��ول للم�ش��اكل والأزم��ات املرتاكم��ة ،ف�أ�ص��بحت تل��ك
الأزم��ات وق��ودًا حمف ًزا لهذا اجلي��ل للبحث عن مفت��اح لكل عقدة
وح��ل لكل �أزمة ،وم��ن تلك احللول التي ابتدعه��ا الغزيون� ،إنتاج
الفحم احليوي من املخلفات الزراعية.
�ص��احب حكاي��ة �إنت��اج الفح��م احليوي م��ن املخلف��ات الزراعية
بالط��رق احلديثة عرب الأفران املغلقة ،املهند�س امليكانكي ح�س��ن
زايد ( 43عامًا) ،تنبه �إىل �ضرورة اال�ستفادة من الكميات الكبرية
للمخلفات الزراعية ،ف�أن�ش���أ ما ي�ش��به املعمل الكيميائي ب�إمكانيات
ب�س��يطة لإنت��اج الفحم احلي��وي بداية من �آالت �ص��ممها مرورا بـ
"اجلفت" خملفات زيت الزيتون ,وانتها ًء بالفحم احليوي دائري
ال�شكل واملعطر وال�صابون.
بد�أ املهند�س زايد م�شروعه يف بيت الهيا بجمع املخلفات الزراعية
ومتكن من ا�س��تخال�ص مواد �صاحلة لال�ستخدام و�إعادة التدوير
بن�سبة .%70
يق��ول املهند���س زايد ل��ـ "احلال"" :ي�س��تخدم الفح��م احليوي يف
العديد من الدول املتقدمة خا�ص��ة دول �ش��رق �آ�س��يا ،كاليابان ،يف
ت�س��ميد الرتبة و�ص��ناعة الأع�لاف ،ومكافحة الآف��ات الزراعية،
ويحد من التلوث ،ويتميز � ً
أي�ض��ا بدوره الفعال يف �إزالة امللوثات،
وانخفا�ض انبعاث الغازات الدفيئة".
ويعتقد العلماء �أنه �سيكون للفحم احليوي فوائد عدة يف م�ساعدة
للمزارع�ين يف جمي��ع �أنحاء الع��امل ،واملناطق النامي��ة الأخرى،
الذين غالبًا ما يجدون �أنف�سهم يف �صراع مع الرتبة الفقرية.
وتعود جذور الفحم احليوي اىل القدم ،فمنذ �آالف ال�سنني� ،أنتجه
�سكان الأمازون عن طريق ت�سخني املواد الع�ضوية ،لتكوين تربة
خ�ص��بة وغنية تدعى الرتبة ال�سوداء ،وهذه املمار�سة ا�ستبعدت
يف الوقت الذي غزت فيه ال�ش��عوب الأوروبي��ة �أمريكا اجلنوبية،

وا�ستخدم عدد قليل من املزارعني يف �أماكن �أخرى الفحم احليوي
بطريقة روتينية.
ويف تفا�ص��يل مراح��ل �إنت��اج الفحم اخلا�ص��ة بالعملية يلخ�ص��ها
زاي��د�" :أو ًال ،نقوم بتجمي��ع املخلفات الزراعية وبقايا الأ�ش��جار
وكب�س��ها بع��د التجفي��ف والتقطي��ع ث��م ت�س��خينها يف مع��زل ع��ن
اله��واء على درج��ات حرارة عالي��ة ت�ص��ل �إىل  500درجة مئوية
فيم��ا يع��رف بالتقطري الإت�لايف ،وينتج ع��ن هذه العملي��ة �أبخرة
كثيفة يتم جتميعها لتتحول �إىل �س��ائل بني قامت يحتوي على بخار
املاء وعنا�ص��ر كيميائية كث�يرة ،ثم ت�أتي مرحلة ف�ص��ل املكونات
للح�ص��ول عل��ى ما يع��رف "بخ��ل اخل�ش��ب" امل�س��تخدم حاليًّا يف
الياب��ان و�ش��رق �آ�س��يا و�أوروب��ا كم��ادة م�س��مدة للرتب��ة وقاتلة
للح�ش��رات وت�ض��اف لأعالف احليوانات للح�ص��ول على �إنتاجية
�أف�ضل".
وي�ض��يف�" :أما املخلفات التي مت ت�س��خينها مبع��زل عن الهواء يف
ف��رن خا�ص ،فتتحول �إىل كربون وهو املكون الأ�سا�س��ي ل�ص��ناعة
الفحم امل�ض��غوط والفحم احليوي الذي ي�ض��اف للرتبة لتح�سني
خ�صوبتها".
وي��وايل" :ينت��ج ع��ن ذل��ك خمرج��ات العملي��ة الأ�سا�س��ية وهي:
"الفحم احليوي" امل�س��تخدم عامليًّا يف تخ�ص��يب الرتبة ،و"خل
اخل�ش��ب" وهو �أحد �س��وائل تقطري الفحم وي�س��تخدم يف الزراعة
والأع�لاف ،و"الفح��م امل�ض��غوط" امل�س��تخدم للتدفئة وال�ش��واء
ويتميز ب�أنه �س��ريع اال�ش��تعال ويدوم لفرتة �أطول .بالإ�ضافة �إىل
"بودرة الفحم والقطران".
وي�س��عى �إىل �صناعة الفحم الن�شط الذي يعترب �أحد �أهم املنتجات
العاملية امل�ستخدمة يف عامل ال�صناعة" ،كما يقول.
كيف ميكن �أن �سي�ستفيد قطاع غزة من ذلك؟ يجيب زايد" :الفكرة
تفيد غزة املنهكة لي�س من احل�صار فقط بل من املبيدات احل�شرية
امل�س��رطنة والقاتلة ،والالمباالة يف ا�ستخدام تلك املبيدات ب�شكل

املهند�س زايد منتج الفحم احليوي ب�أدوات ب�سيطة يف غزة.

مُفرط دون االهتمام عما ت�سببه من �أ�ضرار �صحية �ضخمة".
ا�ص��طدم املهند���س زاي��د بعدة معيق��ات� ،أبرزها �ض��عف التمويل
املايل وم�ش��كلة انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات طويلة بالإ�ضافة
�إىل بع�ض امل�ش��اكل الفني��ة ،ويقول" :نحت��اج �إىل كهرباء بقوة "3
ف��از" لت�ش��غيل مطحن��ة املادة اخل��ام ،وه��ذا مكلف ج��دًّا ،كما �أن
غياب التمويل للن�ش��اطات التطويرية امل�س��تمرة للم�ش��روع �أعاق
انطالقنا".
وكان املهند�س زايد �أ�س���س م�ص��نعه اخلا�ص للبدء بتزويد
ال�س��وق املحلية باملنتج عام  ،2103لكنه تعر�ض للق�ص��ف
خ�لال الع��دوان الأخ�ير عل��ى قط��اع غ��زة مت��وز ،2014
وي�س��عى لإعادة ت�أهيل م�صنعه ،م�س��تفيدًا من منحة مالية

مقدمة من م�شروع "بذرة" لدعم ومتكني امل�شاريع الريادية
النا�ش��ئة وال�ص��غرية ،بعد �أن مت اختيار م�ش��روعه من بني
 1000م�شروع.
يق��ول �أ�ش��رف حج��ازي من�س��ق م�ش��روع "ب��ذرة" ل��ـ "احل��ال":
"م�شروع �إنتاج الفحم احليوي وامل�ضغوط يقدم بدائل طبيعية
للوق��ود ال�ص��لب وتزوي��د البيئ��ة املحلي��ة باملكون��ات الطبيعي��ة
اخلالية من املخاطر عن طريق �إنتاج الفحم الع�ض��وي امل�ضغوط
من املخلفات الزراعية".
وي�ضيف" :خالل فرتة �إنتاجه قبل عدوان  2014على قطاع غزة،
كان هن��اك �إقب��ال على منتج��ه و�أثبت وجوده يف ال�س��وق ،وخالل
عملية تقييمنا مت اختياره مرة �أخرى".
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منال ياسين
�صناعة الأحذية �إحدى ال�صناعات العريقة التي عرفتها فل�سطني،
وتعترب �إحدى �أهم املهن املتوارثة ،فم�صنع "كوين �شوز ل�صناعة
وجتهيز الأحذية" �ش��اهد على عراقة هذه ال�ص��ناعة؛ حينما كان
ور�شة �ص��غرية تطورت مع مرور الوقت لت�ص��بح م�صنعًا منتجً ا
يغطي احتياجات ال�س��وق الغزي ،ويديره حاليًّا ايهاب �س��اق اهلل
ال��ذي عمل بجانب والده منذ  28عامًا فيما توارث �أبوه املهنة عن
جده.
ويعمل رزق نعيم يف �ص��ناعة الأحذية منذ ما يقرب من  20عامًا؛
فهو ميتلك ور�شة �صغرية كانت يومًا من الأيام ت�ضم  35عام ًال مل
يتبق منهم �س��وى  5عمال فقط ،وعبد الكرمي ب�صل �صاحب ور�شة
ل�صناعة الأحذية ،يعمل يف هذه املهنة منذ  15عامًا رغم �أنه خريج
جامعي �إال �أنه حافظ على ا�ستمرارية مهنة الآباء.

احل�صار الإ�سرائيلي يُط ِبق الأخ�شبني

ترزح غزة منذ عقد من الزمن حتت ح�ص��ار ا�س��رائيلي حمكم بد�أ
يف ع��ام  ،2006وما زال يطبق خناقه على املهن احليوية يف غزة،
ونالت �ص��ناعة الأحذية منه ًّ
حظ��ا واف ًرا ،ووقف عائ ًقا �أمام تطور
ه��ذه ال�ص��ناعة؛ ون ْق ِلها من اليدوية الب�س��يطة الت��ي تنتج كميات
حم��دودة؛ �إىل ا�س��تخدام املع��دات والآالت التي ت�س��تطيع �إنتاج
كميات �ضخمة من الأحذية يف وقت ق�صري.
يقول �س��اق اهلل" :ن�س��تخدم مع��دات قدمية ،وال ن�س��تطيع �إدخال
معدات حديثة ب�س�س��ب احل�صار اال�س��رائيلي وتعقيداته ،وهناك
�أن��واع معينة من اجلل��ود نفتقدها خالل عملن��ا ،ناهيك عن املادة
اخلا�صة بل�صق النعل ،التي متنع ا�سرائيل دخولها لقطاع غزة".
وي�ش�ير نعيم �إىل �أن املادة الال�ص��قة منعت من دخول القطاع منذ
ح��وايل � 8أ�ش��هر؛ ويقول" :نعتم��د فقط على املخزون ،وامل�ش��كلة
الأكرب �أن وعاء املادة الال�صقة (التنكة) كانت بــ � 220شيقال� ،أما
حاليا ،فقد و�صل �سعرها من  800لــ � 1000شيقل".
فيما ي�ؤكد �أن هناك � ً
أي�ض��ا م�شكلة ب�إح�ضار القوالب؛ ويقول" :كنا
ن�س��افر �إىل م�ص��ر لإح�ض��ار كافة املواد اخلام التي نحتاجها ولكن
احل�صار و�إغالق املعابر �أثر علينا ب�شكل كبري جدًّا".

الغزو ال�صيني ي�ضرب الأ�سواق

حني جتول بناظريك يف الأ�سواق الغزية جتدها تكاد ال تخلو من الأحذية
ال�صينية رخي�صة الثمن التي ما من �شك تهدد ال�صناعة باالندثار.
ويف تواف��ق لل��ر�أي ب�ين �س��اق اهلل ،ونعيم ،وب�ص��ل؛ ف�إن��ه ورغم
اجلودة العالية التي يعملون بها� ،إال �أن املنتج ال�صيني الذي غزا
الأ�سواق ب�أ�سعار منخف�ضة هو العقبة الأ�سا�سية �أمام ا�ستمرارية
هذه ال�صناعة.
يق��ول �س��اق اهلل" :حاولن��ا حمارب��ة املنت��ج ال�ص��يني م��ن خ�لال
تخفي�ض �س��عر املنتج املحلي ليكون بني  35و� 40ش��يقال فقط� ،إال
�أنه لي�س احلل الأمثل".
وي�ؤكد �أ�ص��حاب املهنة �أن انفتاح ال�سوق املحلية على التجارة يف
اخلارج جعل املنتج ال�صيني يحل حمل املنتج املحلي ب�شكل كبري
لتغلق الكثري من الور�ش اخلا�صة ب�صناعة الأحذية.
ويق��ول نعي��م" :كان الإنت��اج اليومي من  500ل��ـ 700حذاء ،لكن
حاليًّا ال يتعدى الـ  50حذاء منذ دخول املنتج ال�صيني للأ�سواق".
ويردف ب�ص��ل" :الإنتاج قدميًا ال يقارن به حدي ًثا من ناحية كمية
الإنتاج والت�س��ويق ،فال�ص��يني �أكرب م�ش��كلة تواجهن��ا حني ي�أتي
ب�سعر �أقل بكثري من املحلي بينما اجلودة لدينا عالية ومكلفة".

ثقة اجلمهور باملحلي والإقبال على تعلم املهنة

وي�ش��تكي �أ�ص��حاب املهن��ة من قلة ثق��ة اجلمهور الغ��زي باملنتج
املحل��ي رغم جودت��ه العالية ،فيما ينوه ب�ص��ل �إىل �أن الكثريين ما
زالوا يجهلون وجود هذه ال�ص��ناعة يف غزة؛ كما يرى �أن الزبائن
يبحثون عن ال�س��عر الأقل نظ ًرا للو�ض��ع االقت�صادي ال�سيئ الذي
يعي�شه القطاع.
وح��ول الإقبال على تعلم املهنة يق��ول نعيم" :تعلم على يدي من
 30عام ًال جميعهم تركوا (ال�صنعة) بعد دخول املنتج ال�صيني".
ويقول �س��اق اهلل" :ال يوجد �أجيال ترغب يف تعلم (ال�صنعة) ،فال
فائدة مرجوة منها وال م�ستقبل ينتظرها".
وتكاد امل�ؤ�ش��رات كافة ت�ش�ير �إىل دنو �أجل هذه ال�ص��ناعة� ،إذا مل
ت�ؤخذ م�شاكلها على حممل اجلد ويعود جمدها.

غزة� :إحدى ور�شات ت�صنيع الأحذية التي تعاين ك�ساد ب�ضاعتها.

دور جهات االخت�صا�ص يف حماية ال�صناعة

وحول حماية هذه ال�ص��ناعة يقول املهند���س بهاء اجلدبة ،رئي�س
ق�سم ال�صناعات التحويلية يف وزارة االقت�صاد الوطني" :اتخذنا
�إج��راءات جدي��دة لنعي��د له��ذه ال�ص��ناعة ن�ش��اطها ،واتفقن��ا يف
اجتماع عقد قبل فرتة على تطبيق املوا�ص��فات الفل�س��طينية على
ع��دة منتجات تدخ��ل للقط��اع ،ويف الف�ترة املقبلة �س��تطبق على
الأحذية لتقييد امل�ستورد ومنع الرديء".
وي�ؤكد بك��ر حبوب من احتاد ال�ص��ناعات اجللدية الفل�س��طينية،
�أن املنتج ال�ص��يني �أكرب م�ش��كلة تواجه قطاع �ص��ناعة الأحذية،
فيما يطالب االحتاد وزارة االقت�ص��اد بو�ض��ع حل لتفادي اندثار
ال�ص��ناعة املحلي��ة .ويق��ول حب��وب" :خاط��ب االحت��اد وزارة
االقت�ص��اد �أكرث من مرة لإنقاذ �ص��ناعة الأحذية يف غزة ،ونطالب
على الأقل ب�إلغاء الر�سوم والعالوات املفرو�ضة على املواد اخلام
ت�شجيعًا للمنتج املحلي".
ويق��ف االحتالل اال�س��رائيلي عائ ًقا �أمام دخ��ول العديد من املواد

اخلام التي تعتربها ذات ا�س��تخدام مزدوج ،وينوه اجلدبة �إىل �أن
وزارة االقت�صاد تقوم فقط مبعاجلة هذه امل�شاكل برتتيب خا�ص
�أو �إدخ��ال �ش��حنات حم��ددة� ،إال �أنها مل تدخل القط��اع منذ بداية
العام اجلاري.
وحول اقرتاح �أ�ص��حاب ال�ص��ناعة بعمل "كوتة" لتحجيم دخول
املنت��ج ال�ص��يني ،يقول اجلدب��ة ":حاولنا �س��اب ًقا ولأكرث من مرة
وم��ا زلنا نحاول و�ض��ع قيود على امل�س��تورد �إال �أننا ال ن�س��تطيع
منعه".
وفيم��ا يتعل��ق باملتابع��ة والإ�ش��راف من قب��ل وزارة االقت�ص��اد،
يقول حبوب" :ال يوجد متابعة دورية مل�ش��اكلنا وحماولة حللها،
ومطلبنا هو و�ض��ع قيود على املنتج امل�س��تورد ،فما تتم �صناعته
حمليًّا يجب منع ا�سترياده حتى تنتع�ش ال�صناعة".
وي�ش�ير اجلدبة �إىل وزارة االقت�ص��اد الوطني تعتزم عقد اجتماع
قريبًا لتجار ال�ص��ناعات اجللدية مع ال�ص��انعني ،لتتبع م�شاكلهم
وحماولة و�ضع احللول املالئمة لإنعا�ش هذه ال�صناعة من جديد.

أيد ناعمة تواجه ق�سوة الأ�شواك واحلياة
� ٍ
إبتهال شراب
ي�سبقن طلوع ال�شم�س ،ويخرجن من منازلهن قبل هبوب الرياح،
ليواجهن ب�أيديهن الناعمة �أ�شواك ال�صبار القا�سية ،جلمع ثمار يف
مو�سمها ،لبيعها واال�ستفادة من ثمنها.
فتي��ات يف عم��ر الزه��ور� ،أجربتهن ظروفه��ن القا�س��ية ،ورغبتهن
اجلاحم��ة يف �إكم��ال تعليمهن اجلامع��ي على امتهان �أق�س��ى املهم
و�أكرثه��ا خطورة ،ال ي�أبهن مبا يواجهنه من �ص��عاب ،وكل همهن
جمع ر�س��وم اجلامعة ،و�أجرة املوا�ص�لات وثمن الكتب ،ليحققن
حلمًا راودهن ل�سنوات.

مهنة �شاقة

تقول الفتاة الع�ش��رينية ريهام حممد الت��ي تقطن يف منطقة ريفية
نائية مبنطقة الفخاري جنوب �شرق خان يون�س �إنها تغادر املنزل
برفقة �ش��قيقها الأ�صغر عند اخلام�سة �ص��باحً ا ،وكل منهما يحم ُل
اً
مع��ول �ص��غريًا مثب ًتا به ذراع خ�ش��بي طويل ،لتبد�أ رحلة �ش��قاء
ت�س��تمر خم���س �س��اعات ،تبح��ث خاللها ع��ن ثمار التني ال�ش��وكي
النا�ضجة ،لتقوم بقطفها وجمعها.
وت�ض��يف ريه��ام الطالبة متفوق��ة ب�إحدى جامعات قط��اع غزة �أن
مهنتها الق�س��رية �ش��اقة وخطرة ،فبالإ�ض��افة �إىل خطورة �أ�شواك
ال�ص��بار عل��ى اجل�س��م والعيني�ين ،ف�إنه��ا تواجه خط��ر الأفاعي
والكالب ال�ضالة ،التي تتخذ من نباتات التني ال�شوكي ملج�أ لها.
و�أو�ض��حت �أنه��ا بعد انته��اء عملها تق�ض��ي ما بني � 4-3س��اعات
وهي حتاول �إخراج الأ�ش��واك من يديها ،م�س��تعينة مبلقط معدين
�ص��غري ،لكنها �أمام حتقيق حلمها لن ترتاجع ،و�ستوا�صل العمل،
�سواء يف مهنة جمع ال�صبار �أو غريها.
وت�ش��تكي ريهام من ارتفاع �أ�س��عار ال�س��اعة اجلامعية ،وحاجتها
مل�ص��روفات كبرية ،ك�أجرة املوا�ص�لات ،وثمن الكت��ب ،وعائلتها
فقرية بالكاد ت�س��تطيع توفري قوت يومه��ا ،لذلك فهي جمربة على

العمل لتغطية كل تكاليف الدرا�س��ة ،خا�صة مع غياب برامج منح
وقرو�ض ت�ساعد الطلبة.
وتع��اين ريهام من م�ش��اكل و�أمرا���ض جلدية عدي��دة ،منها ظهور
حبوب يف اليدين ،وخ�شونة يف مقدمة الأ�صابع ،ما يجعلها عاجزة
عن ممار�س��ة واجباتها املنزلية� ،أو حتى الإم�ساك بالقلم ب�صورة
طبيعية ،بالإ�ض��افة اىل املتاعب اجل�سدية ،جراء التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س فرتات طويلة.
و�أكدت �أنها �أحيانا تعود ب�شواقل معدودة ال تكفي ل�شيء ،خا�صة
مع انخفا�ض �أ�سعار ال�صبار ب�سبب كرثة جامعيه ،لكنها ال متتلك
ح ّال �سوى املحاولة واال�ستمرار.

�أعباء �أ�سرة وجامعة

ولأن�سام �سعيد حكاية خمتلفة مع هذه املهنة رمبا �أكرث ق�سوة من
ريه��ام ،فهي كما تقول فتاة متزوجة ولديه��ا �أربعة �أبناء ،زوجها
ال يعم��ل ،واخت��ارت �أن تلتحق باجلامعة ،يف كلية الرتبية "ق�س��م
تعلي��م �أ�سا�س��ي" ،عله��ا حتظ��ى بوظيفة بع��د التخرج ،لتح�س��ن
من الو�ض��ع املعي�ش��ي لأ�س��رتها ،لكنها �ص��دمت بتكاليف الدرا�سة
املرتفع��ة ،الت��ي وقف زوجها عاج�� ًزا عن تلبيتها ،م��ا دفعها ملهنة
جمع ال�صبار وبيعه.
وتبد�أ رحلة العناء وال�ش��قاء لأن�س��ام عند اخلام�س��ة فج ًرا ،حيت
تق�ض��ي ما بني � 5-4ساعات جلمع ال�صبار ،ثم تعود للبيت لكن�سه
وتنظيفه من الأ�ش��واك ،وت�ض��عها يف �أوعية بال�س��تيكية ،وتتوجه
�إىل ال�سوق لبيعه ،ثم تعود ظهرا للبيت مرة �أخرى ،لتطهو الطعام
وتنجز �أعمال املنزل ،قبل �أن تتوجه للجامعة ظه ًرا.
وينت�ش��ر نب��ات التني ال�ش��وكي "ال�ص��بار" بكثافة �ش��رق القطاع،
بحيث يزرعه املواطنون كحماية و�سياج لأرا�ضيهم.
ال�س��تينية "�أم ثاب��ت" ،وهي ام��ر�أة مطلقة وم�س���ؤولة عن رعاية

امر�أة �صابرة جتمع "ال�صرب" يف غزة.

�أ�س��رة كبرية ،ت�ص��طحب بناتها الث�لاث �إىل �ش��وارع القرية التي
تقطنها جلمع ال�ص��بار ،لتوفري م�ص��روفات اجلامعة لهن ،ليتمكنّ
من احل�صول على �شهادة جامعية �أ�سوة ب�أقرانهن من الفتيات.
وتك�شف �أم ثابت �أن ً
بع�ضا من بناتها حرمن من دخول االمتحانات
ب�سبب تراكم الر�سوم ،لذلك فهي ت�ستغل �أي مهنة مهما كانت �شاقة
لتوفري املال ،الذي يكفل لهن �إكمال م�شوارهن التعليمي.

قرو�ض �شحيحة

و�أكد الباحث والأكادميي عماد حم�سن� ،أن برامج قرو�ض الفقراء
املتوف��رة يف اجلامعات الفل�س��طينية حمدودة ،وع��ادة ما ترتبط
بتموي��ل من طرف م�ؤ�س�س��ات خارجية� ،أو م�ؤ�س�س��ات امل�ش��اريع
ال�صغرية ،وهي قرو�ض �ص��غرية وق�صرية الأجل ،وقلما ت�ساعد

الط�لاب الفقراء عل��ى �إكمال م�ش��وارهم اجلامعي وعل��ى الطالب
االعتماد على عائلته او نف�سه.
وي��رى حم�س��ن �أن برام��ج القرو���ض وامل�س��اعدات يف اجلامعات
ع�ش��وائية ،لي���س مبنيًّا على �أ�س���س وا�ض��حة من جه��ة املعايري،
وحت��ى هذه املعاي�ير تتبدل وتتغ�ير من وقت لآخ��ر ،واملفرت�ض
�أن الطالب املتفوق يح�ص��ل على �إعفاء كامل ،ولي�س ن�صف �إعفاء،
و�أن فر�صة القر�ض ال بد �أن تكون متاحة لكل من ي�ستحق.
ولفت حم�سن �إىل انه حتى اللحظة ال يوجد برامج منح �أو �إعفاءات
�أو قرو�ض يلبي احتياج الطالب ويحقق الفائدة املرجوة.
و�أك��د �أن الكث�ير م��ن الأ�س��ر حت��رم بناته��ا م��ن �إكم��ال تعليمهن
اجلامع��ي ،وجتربه��ن عل��ى ال��زواج ،هربا م��ن تكالي��ف التعليم
العالية.
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"بوكيمون جو" ..كل العامل يلعب لعبة طفل التوحد �ساتو�شي
مهند الشاعر*
�ش��غلت لعبة "بوكيمون ج��و" �أو "الواقع املعزز" عقول الكثري
م��ن النا�س وباتت حديث العامل ،كم��ا انها حققت جناحا باهرا
يف الآونة االخرية ،بعد ان انطلقت يف  6متوز من العام .2016
تق��وم اللعبة على حتوي��ل العامل االفرتا�ض��ي اىل واقع حميط
وقري��ب عرب الكامريا وتقنية حتديد املواقع  . GPSوتختلف
ع��ن كل االلع��اب انها جتعل من يرتادها يحم��ل هاتفه املحمول
ويتحرك بحثا عن "بوكيمون" ،على عك�س االلعاب االخرى.
م��ن الالف��ت �أن "بوكيم��ون جو" انت�ش��رت كالنار يف اله�ش��يم
ك�أكرث التطبيقات حتميال عرب App Storeخالل الأ�سبوع
زم��ن قيا�س��ي ،اذ تخط��ت اللعبة 30
الأول م��ن �إطالقه��ا ويف ٍ
ملي��ون تنزي��ل يف جميع �أنح��اء العامل على نظام��ي الأجهزة
املحمولة �أندرويد و�أي �أو �إ�س.
وبع��د م�ض��ي �أ�س��بوعني عل��ى انطالقه��ا ،حقق��ت �ش��ركة
 Nianticالتي عملت على تطويرها ارباحا مالية فاقت 7
مليارات دوالر يف االيام الثالثة االوىل.

املخرتع ومر�ض التوحد!

خم�ترع "بوكيم��ون ج��و" الياب��اين �ساتو�ش��ي تاج�يري
موالي��د ع��ام  ،1965كانت هوايته جمع احل�ش��رات خا�ص��ة
اخلنف�س��اء والكائنات ال�صغرية املتواجدة يف حقول الغابات
والبح�يرات ،ويتمي��ز ب�شخ�ص��يته االنطوائية كونه م�ص��ابا
مبر�ض التوحد ،و�ص��وته اخلجول وج�س��مه ال�ش��احب الذي
يجعله �أقرب �إىل الطفل من الرجل .ومن خالل تقارير تبني ان
تاجريي رف�ض اكمال درا�س��ته وقرر التف��رغ للإبداع يف خلق
كل م��ا هو جديد يف التكنولوجيا ،وهذا ما �س��اعده على جناح
لعب��ة "بوكيمون جو" .يذكر ان �ش��ركة نينتندو اليابانية هي
م��ن طرحت اللعبة و�ش��ركة نيانتي��ك Nianticعملت على
تطويرها.

بداية نوع جديد من االلعاب

ق��ال �أ�س��تاذ االع�لام يف جامع��ة بريزي��ت د .حممد �أب��و الرب
ان لعب��ة "البوكيم��ون ج��و" �س��تكون فاحتة لأن��واع جديدة
م��ن االلع��اب االلكرتوني��ة ايل مت��زج ب�ين الواق��ع الفعل��ي
واالفرتا�ض��ي ،مبينا �أن لعبة الواقع املعزز متزج بني الواقع
احلقيقي واالفرتا�ضي وتتيح للم�ستخدم ا�صطياد �شخ�صيات
البوكيمون من خالل �شا�شات الهواتف الذكية عندما يتنزه �أو
ي�ستك�شف �أماكن جديدة �أو ميار�س ريا�ضة امل�شي يف الأماكن
العامة .حيث ير�س��ل الربنامج �إ�شارة للم�ستخدم عند تواجد
�شخ�صية البوكيمون يف �أماكن قريبة منه.
و�أو�ض��ح ابو ال��رب �أنه بالرغم من االنتق��ادات العديدة التي
وجه��ت اىل اللعب��ة �إال �أنه يوج��د لديها فوائد ق��د ال توجد يف
غريها من االلعاب التفاعلية ،اذ ت�شجع على احلركة والتنقل
وك�سر حالة العزلة وحت�سني ال�صحة النف�سية والعقلية.
وذك��ر �أن من التحذي��رات على هذه اللعب��ة ،امكانية تعر�ض
االف��راد اىل االذى بدخوله��م اىل مناط��ق خط��رة بحث��ا عل��ى
"البوكيمونات" ،و�أي�ض��ا ا�ضاعة �ساعات طويلة من �أوقات
الفراغ يف اللعب فقط ،ورمبا االدمان.
و�أ�شار �أبو الرب اىل �أن اللعبة غري منت�شرة كثريا يف فل�سطني
ب�س��بب ع��دم اتاح��ة خدم��ات  GPSو ،3Gوع��دم متك��ن
الالعبني من الو�صول اىل كافة االماكن لعدم توفر االنرتنت.

ال خطر على �أمن املعلومات

و�أك��د �أب��و ال��رب �أن��ه �إىل الآن ال يوج��د �أي �إثب��ات موث��وق �أن
"بوكيمون جو" ت�شكل خطرا على �أمن املعلومات ،و�أن الهدف
الأ�سا�س��ي ل�ش��ركات انت��اج ه��ذا النوع م��ن االلعاب ه��و ربحي
بالدرج��ة االوىل ،خ�صو�ص��ا �أن �ش��ركة جوج��ل قام��ت باج��راء
حتديث��ات عل��ى ه��ذه اللعب��ة وعل��ى الو�ص��ول اىل البيان��ات

اخلا�ص��ة .و�أ�ش��ار �إىل ان��ه الحق��ا ق��د يت��م توظيف بع���ض هذه
املعلومات لأغرا�ض �أمنية .وقال "�أعتقد �أن الأدمان على اللعبة
وم��ع مرور الوقت وك�س��ر حاجز الت�ش��ويق واالثارة �سي�س��بب
حاالت عزلة وانطوائي��ة ويهيئ خميلة الالعب لطلب املزيد من
هذه االلعاب التي تدمج الواقعي �أكرث باالفرتا�ض��ي وهو �سوق
�سي�صعد بقوة لو يتنبه له مبكرا املربجمون الفل�سطينيون".
وب�ين م�س��اعد البح��ث والتدري���س يف دائرة علم احلا�س��وب
بجامعة بريزيت �ضياء الرمياوي ان هذه االلعاب حتتاج اىل
جهد قلي��ل واوقات فراغ فقط ،ما دف��ع مطوري هذه االلعاب
اىل انتاجه��ا النه��ا مطلوب��ة م��ن غالبي��ة االفراد وتع��ود على
ال�شركات بالربح العايل ويف اوقات ق�صرية.
و�أو�ضح �أن اللعبة ت�ستخدم م�سارات حقيقية للو�صول ملوقع
البوكيمون (الوح�ش) واالم�س��اك به ،وهي م�س��ارات مكانية

تدمج بني الواقع الفعلي واالفرتا�ضي.
وق��ال الرمي��اوي "�إن اط�لاق ه��ذه اللعب��ة فتح املج��ال امام
الكثري من ال�ش��ركات االخرى لت�ص��نيع العدي��د من االجهزة
الذكي��ة الت��ي تعم��ل ب�ش��كل توافقي م��ع اللعبة واذك��ر مثاال
عل��ى ذل��ك Vixole Matrixوهو عب��ارة عن حذاء ذكي
يقوم مب�ساعدة الالعب على العثور على مواقع البوكيمونات
وعن��د االق�تراب من احدهم يق��وم احلذاء با�س��تخدام تقنية
اله��ز لتنبي��ه الالعب ،كم��ا انه يحت��وي على �شا�ش��ة تفاعلية
 Ledتقوم بعر�ض �صورة البوكيمون والعديد من ال�صور
التفاعلي��ة االخرى عند االم�س��اك به ،كم��ا �أن ب�إمكان الالعب
عر�ض اي �صورة يرغب بها على احلذاء".
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"الدكتور" ح�سونة� :أخ�صائي �أثقال ُمتقاعد
عبد الباسط خلف
يتفاخ��ر ال�س��تيني ح�س��ونة الطريف��ي مبهنت��ه
ال�س��ابقة يف رف��ع �أوزان ثقيل��ة ب�ش��كل الف��ت،
وي�سرتد تفا�ص��يل �إطالق لقب (الدكتور) عليه،
بع��د حمله �آلة بيانو بوزن  280كيلو غراما على
ظهره ،وال�صعود به لبناية مرتفعة و�سط حيفا.
يق��ول :اكت�ش��فت قدرت��ي عل��ى رفع �أثق��ال على
ظهري بالتدريج ،فقد كنت �أ�شاهد عماال يحملون
�أكيا���س الإ�س��منت ومواد بن��اء و�أدوات منزلية
على �أكتافهم ،و�أ�س��تغرب م��ن قدرتهم الكبرية،
ومتني��ت ل��و �أنن��ي مكانهم .وم��ع الأي��ام رحت
�أجرب حظي ،و�أرفع بع�ض الأوزان املتو�سطة،
�إىل �أن متكن��ت م��ن حمل ثالجة كبرية منت�ص��ف
عال.
ال�سبعينيات مبفردي ،ورفعتها لبيت ٍ

تخ�ص�ص

ووفق الطريف��ي ،املولود يف طوبا�س عام 1954
واملنحدر من دير طريف� ،ش��مال �ش��رق الرملة،
ف�إن��ه تخ�ص���ص يف رف��ع الأوزان الثقيل��ة ،التي
يعجز عنه��ا العتال��ون العادي��ون� ،إىل �أن �أطلق
علي��ه امل�ش��غلون و�أ�ص��حاب البي��وت ومكات��ب
الت�شعيل لقب (الدكتور).
يتابع :كنت �أ�ض��ع على ظهري ثالجة �أو غ�سالة
و�أ�صعد بها �إىل طوابق مرتفعة ،وبد�أت مبهنتي
ع��ام  1978وتوقف��ت ع��ام  ،2000بع��د اندالع
االنتفا�ض��ة و�إغ�لاق املناف��ذ �إىل الداخل .وكنت
�أق��ف وق ًت��ا ق�ص�يرًا يف �س��احة العم��ال بحيف��ا،
حت��ى ي�أت��ي الباحثون عن عم��ال ويطلبون مني

مرافقتهم ب�س��رعة ،ومل �أكن �أرجع �إىل البيت بال
عمل يف �أي يوم.

طاقة

متي��ز الطريفي بقدرته الالفت��ة يف حمل الأثقال،
وكان بو�سعه �أن يحرك ال�سيارات اخل�صو�صية
من مكانه��ا ،و ُيعدّل من و�ض��عيتها يف الطرقات،
كما ا�ش��تهر بفر���ض الأتعاب الت��ي يريدها على
الزبائن ،وجاب �أرجاء املدن املحتلة عام 1948
كله��ا ،واتخذ م��ن حيفا مكان االنطالق ،و�ص��ار
يبحث عنه امل�شغلون باال�سم.
ي�ض��يف :كن��ت �أخف��ي م��ا �أح�ص��ل علي��ه من
�أج��ر يف قبعت��ي وجوارب��ي ،وحمل��ت بي��د
واحدة الكثري من الأوزان الثقيلة ،و�ص��ورين
�أ�ص��حاب مكات��ب وبي��وت ،وم��ن �أط��رف ما
حملت��ه خزان��ة ثقيل��ة ج��دًا ،مل �أع��رف م��ا
بداخلها �إال بعد �سقوط ما فيها ،وتراهنت مع
زمي��ل يف العمل عل��ى رفع � 5أكيا�س �إ�س��منت
(ت�ساوي  250كيلو غراما) مقابل دعوة على
غداء د�سم ،وفزت بالرهان.
وا�س��تنادًا حل�س��ونة ،ف���إن وجبة الإفط��ار التي
كان يتناولها عادي��ة� ،أما املختلف فكمية الغداء
امل�ض��اعفة م��ن اللحوم والأ�س��ماك وال�ش��اورما
والدج��اج ،الت��ي يتناولها يوميًا .فيم��ا املالب�س
الت��ي ارتداه��ا طوال عمل��ه هي اخلفيفة �ص��يفاً
و�ش��تاءً ،والأحذي��ة ريا�ض��ية ،ومل يقل��ع ع��ن
ال�س��جائر ،ومل مياثل��ه يف جمه��وده الع�ض��لي

غري ح�س�ين وعر�س��ان من كفر مندا داخل اخلط
الأخ�ضر ،كما يقول.
يزي��د :م��ن املواق��ف التي م��رت مع��ي ،مرافقة
�إ�س��رائيلي يل يف رفع �أثاث بي��ت و�أدوات ثقيلة،
وحني ر�أيته �أخربت �صاحبه انه ال ي�صلح حلمل
�شيء ثقيل ،وبعد وقت ق�صري فقد وعيه وجاءت
�سيارة الإ�سعاف لتعيده �إىل بيته.

�صور

ال يحتف��ظ الطريف��ي ،ال��ذي خرج من املدر�س��ة
بعد ال�صف الرابع ب�صور �شخ�صية خالل عمله،
فيما التقط له �أ�ص��حاب منازل ومكاتب �ص��و ًرا
و�أ�ض��افوها �إىل �إعالن��ات يف مكاتبه��م للراغب�ين
برفع �أدوات ثقيلة يعجز عنها العتال العادي.
كان وزن ح�س��ونة �أقل من  100كيلو غرام ،فيما
قفز اليوم �إىل  ،140واعتاد على توزيع الن�صائح
للعتالني اجلدد ،الذين ال يعرفون طرق التعامل
مع الأج�س��ام الثقيل��ة .والالف��ت �أن الطريفي ال
ي�س��تطيع اليوم رفع غري  10كيلوغرامات ،فيما
ن��ال وجع الأرج��ل من��ه ،وحت��ول �إىل العمل يف
الزراعة منذ عام .2000
يقول :لن �أ�سمح لأوالدي الأربعة ،وال لأحفادي
وعدده��م  25ب�أن يعملوا يف هذه املهنة ،حتى لو
كانت �صحتهم مثلي؛ لأن من يرفع �أوزاناً ثقيلة
وغري معقولة يف �شبابه ف�إنه �سيخ�سر �صحته يف
امل�ستقبل ،كما هو حايل الآن.
ا�شتهر الطريفي بالقدرة على حمل �أوزان ثقيلة،

العتال ح�سونة :من يرفع �أوزاناً ثقيلة يف �شبابه ،ف�إنه �سيخ�سر �صحته يف امل�ستقبل

وخا�ص��ة الأدوات املنزلية منها ،ويتمنى اليوم
�أن ي�س��تطيع رف��ع م��ا يعج��ز عن��ه م��ن �أدوات
لت�س��هيل عمل��ه بالزراع��ة .وكان يطلب خم�س��ة
�أ�ض��عاف �أج��ور العم��ال العادي�ين ،وتر ّفع عن
الأعم��ال العادي��ة ،وخا�ص��ة يف ور���ش البن��اء
والأعم��ال اليدوية الأخ��رى .وال ين�س��ى اليوم
ال��ذي �أعط��اه �أح��د املُ�ش��غلني مبل ًغا كب�يرًا من
املال ،يوازي ما يح�صل عليه يف �شهر.

�شاهد

يق��ول امل��زارع عالء خل��ف ،الذي كان �ش��اهد عيان
عل��ى ع�ض�لات ح�س��ونة خ�لال بحث��ه ع��ن عمل يف
�س��احة حيف��ا ذائع��ة ال�ص��يت" :ر�أيت��ه يف حيف��ا
ع�ش��رات املرات ،وكنا نتعجب م��ن قدرته الكبرية
يف حم��ل ما يعجز عنه ثالث��ة عتالني جمتمعني ،فقد
كان يتالعب بالأدوات املنزلية الثقيلة كمن يتالعب
بالكرة ،وكنت �أظنه �إن�سا ًنا خار ًقا يف قدراته".
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الت�شكيلي منذر جوابرة :حكاية ملثم تائه يف وطن وم�شرد يف لوحات
مؤمن حامد*
بد�أ لف �سجارته التي مل تنطفئ طيلة اللقاء ،وك�أنها
اي�ض��ا تود �سماع فنان يكون لوحاته من خيوط هي
بالأ�ص��ل واهية ،لكن يديه تن�سجانها ب�أفكار حتول
دون وهنها� .إنه الر�س��ام الت�ش��كيلي منذر جوابرة،
التقت��ه جري��دة احل��ال يف معر�ض��ه ال�شخ�ص��ي يف
مدين��ة رام اهلل ال��ذي حمل عنوان "زمن مك�س��ور"
ور�سمت بالكلمات خيوط ذلك اللقاء.
يف ع��ام  ،1976ول��د من��ذر جواب��رة يف خمي��م
الع��روب �إىل ال�ش��مال م��ن مدين��ة اخلليل ،وظل
يله��و بني زحم��ة البي��وت �إىل ما قبل الع�ش��رين
بع��ام ،لتب��د�أ بعده��ا رحل��ة تنقل��ه ب�ين امل��دن
الفل�س��طينية الت��ي تع�� ّرف م��ن خالله��ا عل��ى
الأمن��اط االجتماعية واملعماري��ة املختلفة عما
كان يختنق به املخيم.
وبعد اجتي��ازه الثانوية العام��ة بنجاح ،برقت
�أول نقطة حتول يف م�س��ار الر�سام النا�شئ ،فقد
التحق بجامعة اخلليل �إال ان تخ�ص�ص التاريخ
الذي "مل يدر كيف اختاره" قد �سقط �سهوا على
لوح��ة حياته الأكادميية ،فلم يتجاوز ال�س��نتني
ون�صف ال�سنة يف ذلك التخ�ص�ص قبل ان حتدث
املفاج���أة الت��ي ربط��ت بخيط متني ب�ين النقطة
الأوىل ونقطة التحول الثانية.

"فج�أة" ارتبط باخليط

"بدايت��ي كان��ت غريب��ة عجيب��ة" ق��ال قبل ان
ترت�س��م عل��ى وجه��ه ابت�س��امة ي�ش��دها خي��ط
م��ن قلب��ه ،فعل��ى الرغ��م م��ن امتالك��ه موهب��ة
الر�س��م منذ �ص��غر �أنامل��ه� ،إال انه مل ميار�س��ها
بالقدر ال��كايف ،اذ ان الفن مل َ
يحظ بدرجة عالية

م��ن االهتم��ام" ،ومل تك��ن يف ذلك الوق��ت مراكز
تخت���ص مبجاالت الفن��ون ،واهتمام النا�س كان
متوا�ضع جتاهها �أي�ضا" ،كما قال.
مل يك��ن جواب��رة عل��ى دراي��ة بوج��ود معاه��د
ومراكز ت�س��لط اهتمامها على جوانب الفن ،لكنه
يقول" :فج�أة اكت�ش��فت ان جامعة النجاح ت�ض��م
�ض��من تخ�ص�ص��اتها تخ�ص���ص الفنون اجلميلة"
وهنا م�سح البقعة التي �سقطت �سهوا على لوحته
وتوج��ه �إىل كلي��ة الفنون لي�ض��ع خيط��ه الأول يف
م�سريته احلافلة باللوحات وامل�شاريع الفنية.

من بني اخليوط خرج "امللثم"

ويف اح��د امل�ش��اريع الفني��ة اطل��ق علي��ه لق��ب
"امللثم" ،وامللث��م الذي يعي�ش بداخل جوابره
على حد قوله ،هو تعب�ير عن الوعي اجلماعي،
فهذا امل�شروع بد�أت خيوطه بالت�شكل عام 2009
للتعب�ير عن كيفي��ة التعام��ل مع امللث��م وطرق
التفكري ب��ه وا�ش��تياق النا�س له ،بالإ�ض��افة �إىل
الت�س��ا�ؤالت الت��ي تط��رح حوله وط��رق العي�ش
مع��ه ،فقد ج�س��د تلك ال�ص��ور من خالل الر�س��م
باخليوط.
"بالن�س��بة يل كان��ت زاوي��ة الر�ؤي��ة خمتلف��ة
للملث��م ،خا�ص��ة اين عا�ص��رت مرحلت�ين م��ن
حيات��ه فامل��دة التي تقع ب�ين ع��ام  1987حتى
ع��ام  1992كان امللثم ج��زءا عاديا من املجتمع
"النا�س بتح�ض��نه وبتحمي��ه" �إال ان حتوالت
طر�أت على واقعه عقب التطورات ال�سيا�س��ية،
حتدي��دا بع��د توقي��ع اتفاقي��ة او�س��لو ،فبد�أت
تظهر تعريفات عديدة ملفهوم امللثم وزوايا نظر

خمتلف��ة من قب��ل النا�س جتاه��ه ،فمنهم من قال
عنه �إرهابي و�آخرون قالوا انه مقاوم والبع�ض
قال انه �ضد امل�شروع الوطني".
وبالعودة �إىل تاريخ والدة م�شروع امللثم يف عام
 2009ن��زل منذر جوابرة �إىل ال�ش��ارع يف مدينة
رام اهلل متقم�ص��ا دور فكرت��ه ،فج��اب طرق��ات
املدين��ة يوزع احلج��ارة على النا�س م�س��تقرئا
�آراءهم وفاح�ص��ا معامل وجوهه��م التي اعرتى
الكثري منها اال�س��تغراب" ،ال�ص��دمة كانت هنا"
وي�ش�ير �إىل حالة اال�س��تغراب الت��ي انفجرت يف
وج��وه املارة ،م�ستح�ض��را �ش��ريط االنتفا�ض��ة
الأوىل حينم��ا كان��ت نظرات النا���س جتاه امللثم
واح��دة "ال �أح��د ي�س���أله م��ن �أن��ت" لك��ن ه��ذا
ال�س�ؤال التقى به كثريا يف ال�شارع اثناء جولته.
نق��ل جواب��رة جتربت��ه �إىل �أملاني��ا ،يف برل�ين
حتدي��دا ،ليج���س نب���ض الأملان ح��ول معرفتهم
بفل�سطني ،وت�صورهم للملثم ا�ستكماال للم�شروع
ذات��ه ،ثم اع��اد التجربة مرة ثالث��ة يف كولون يف
�أملاني��ا "ا�س��تخدمت يف ه��ذه امل��رة حج��ارة من
خملفات احلرب العاملية الثانية التي تعد جزءا
م��ن الثقاف��ة الأملاني��ة ،و�أردت م��ن ذل��ك الربط
ب�ين رمزية احلجر الفل�س��طيني والأملاين" وكان
التفاع��ل يف امل��رة الثانية كب�يرا والم�س اطالعا
جيدا على الق�ضية الفل�سطينية.
مع عودته �إىل فل�س��طني بد�أ يطرح الأ�سئلة على
نف�سه بكيفية تقدمي �صورة عن املقاومة للخارج،
مع الإبقاء على ال�صورة اجلميلة بذات الوقت.
"كي��ف ميكن �أن �أقدم �ص��ورة جميلة للجمهور
الفل�س��طيني بعني فل�س��طينية حقيقي��ة؟" .وهنا

جوابرة خالل �أحد �أعماله الفنية.
ت�ش��كلت خيوط امللثم يف لوح��ات جوابرة فكان
امللثم النائم ،وامللثم الذي يحمل وردة ،وامللثم
اجلال���س مع العائلة وامللثم ال��ذي يقر�أ" ،امللثم
ال��ذي من املمك��ن ان تك��ون حياته ب�س��يطة وما
ح��دث له اليوم �ص��ار حمبطا ويلع��ب الورق يف
املقهى �أو �أنه نائم".
ظل م�شروع امللثم ي�سري على وترية من التطور
واخ��ذ � 5س��نوات متتابع��ة ح��اول جواب��رة ان
يربز يف كل �س��نة منها بطرق توثيقية ،ما يحدث

من حتوالت تطر�أ على حياة �صاحب اللثام ،ويف
االنتفا�ضة االخرية عاد امللثم من بني احلجارة
ودخان عجالت الكاو�شوك على الرغم من كونها
عودة متوا�ضعة ،لكن يكفي القول ان امللثم عاد
"وانتقلت يف عام � 2016إىل و�ض��ع فكرة امللثم
على مواقع التوا�صل االجتماعية وهناك �أ�صبح
امللثم وهميا وبعيدا عن الواقع".
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

غناء وكوميديا يف غزة ..بني الرتدي والفن اجلديد
ريهام أبو حسنين
ظهر يف الآونة الأخرية عدد من الفنون اجلديدة التي
�أثارت �ض��جة يف ال�شارع الفل�سطيني ،والقت قد ًرا من
ال�سخرية واالنتقاد الالذع ،ورغم ذلك يالحظ ارتفاع
ع��دد امل�ش��اهدات على قنواته��ا مثل �أغني��ة "الليدن"
و"القط��ة" وم�ؤخ��را "البنطل��ون" لعادل امل�ش��وخي
الت��ي ر�أى البع�ض �أنها ال متثل ال�ش��ارع الفل�س��طيني
وال تع�بر عن ق�ض��ية ،يف وقت ي�ش��جعه �آخرون على
اال�ستمرار.
وهناك جتارب الت��ي تقبلها البع���ض وانتقدها البع�ض
الآخ��ر واتهمه��ا باملبالغ��ة �أحيا ًنا مثل جترب��ة الفنانني
الكوميديني حممود زعيرت وم�ؤمن �شويخ.
وانق�س��م النق��اد واملمثل��ون ح��ول "الف��ن الغزي
اجلديد"� ،إذ ي�ص��ف الكاتب يف جريدة الأيام �أكرم
عط��ا اهلل فيديوه��ات ع��ادل امل�ش��وخي بالأعم��ال
الفني��ة ويق��ول" :عادل امل�ش��وخي ان�س��ان ذكي،
عالج �ساب ًقا ق�ضايا اجتماعية مثل البطالة وتناول
عق��ار "الرتام��ال" فلم ينتب��ه �إليه �أح��د ،فقرر ان
يتب��ع ه��ذا الل��ون امل�س��تفز حت��ى يث�ير االهتمام
وت�ص��بح له قاعدة جماهريية يعالج ق�ضايا مهمة
يف املجتمع".
وع��ن ر�أيه يف احلالة الفنية والثقافية� ،أكد عطا اهلل انها
ت�ش��هد هبوطا يتنا�سب مع تراجع احلياة العامة �سواء
الثقافية �أو ال�سيا�سية �أو العلمية �أو الأمنية ،لذلك يجب
�أال نتوقع من الفنانني اجلدد ان يقدموا �أعما ًال مب�ستوى
�أعمال جورج كلوين وعادل �إمام ووديع ال�صايف!
وت��رى املمثل��ة الفل�س��طينية و�س��ام يا�س�ين يف �أعم��ال

�يرا ع��ن حالة االحب��اط والف��راغ ولفت
امل�ش��وخي تعب ً
االنتباه لل�ش��اب� ،أما بالن�س��بة للم�ش��اهدة العالية فلأن
م��ا قدم��ه غري��ب واجلمي��ع يري��د ان ي��رى ما ه��ي هذه
الظاهرة".
وت��رى يا�س�ين �أنه رغ��م الظ��روف ال�ص��عبة يف القطاع
�إال �أن غ��زة ت�ش��هد حالة ثقافي��ة جميل��ة وك�أن الفنانني
يحاولون احلفر بال�ص��خر و� ً
أي�ض��ا لدينا فرق مو�سيقية
راقي��ة ظه��رت يف الف�ترة االخ�يرة تناف�س فر ًق��ا عربية
ع��دا عن االعم��ال امل�س��رحية التي تقدم م��ن حني لآخر
و�ص��ناعة االفالم التي باتت ملج���أ لكثري من املخرجني
واملخرجات.
ويق��ول املخ��رج واملمث��ل الفل�س��طيني علي �أبو يا�س�ين
�أن حال��ة الفن العربي كلها ب�ش��كل ع��ام هزيلة ومرتدية
وفل�سطني وغزة جزء منهم وجزء من هذا احلال ،ويرد
ال�س��بب يف ه��ذا ال�تردي اىل تراجع الثقاف��ة بني اجليل
ال�ش��اب وغي��اب الكتاب ،م��ا �أدى �إىل حالة م��ن التوهان
بينهم وتغليب اهتماماتهم احلياتية.
وي�ض��يف" :احلال��ة ال�سيا�س��ية واالنق�س��ام ال�سيا�س��ي
�أثرا ب�ش��كل مبا�ش��ر عل��ى احلال��ة الثقافي��ة والتوعوية
والفني��ة يف البلد كم��ا �أن القرب اجلغ��رايف والثقايف بني
غزة وم�ص��ر جعل الفن امل�ص��ري ي�ؤثر ب�شكل كبري على
الو�ضع الفني يف غزة".
وعرب �أبو يا�س�ين عن ا�س��تغرابه من الإقبال الكبري على
ه��ذا الن��وع من الفن��ون التي ظه��رت يف الآونة االخرية
ولكن��ه �أك��د انها جمرد فقاعات �س��تذهب و�س��يبقى الفن
الهادف الذي يحمل القيم واملبادئ الوطنية.

�أم��ا بالن�س��بة ل��ر�أي اجلمه��ور مب��ا يقدمه امل�ش��وخي
وزعي�تر فيقول �أحمد �شك�ش��ك ( 23عام��ا)" :االعمال
الت��ي يقدمها امل�ش��وخي خرجت يف وق��ت ال يوجد فيه
�أح��داث واعجبت النا���س كنوع من ال�ض��حك وعندما
ن��رى التعليقات يف �ص��فحته ال�شخ�ص��ية ن��رى النا�س
تطالبه بالتوقف".
وبالن�سبة ملحمود زعيرت فقال �شك�شك" :زعيرت يقدم ف ًنا
خمتل ًف��ا رغم �أن الكوميديا التي يقدمها ينق�ص��ها الكتابة
اجليدة".
وي�ص��ف ال�ش��اب حمم��د الهم���ص ( 22عا ًم��ا) �أعم��ال
امل�ش��وخي بالف��ن غ�ير اله��ادف ،بينم��ا يعرب ع��ن حبه
لأعم��ال حمم��ود زعيرت لأنه��ا تالم�س ق�ض��ايا جمتمعية
بطريقة �ساخرة.
واعترب الهم�ص ان ن�س��بة امل�شاهدة العالية على اعمال
زعيرت �أو امل�ش��وخي فهي ب�س��بب �ضجر املواطن الغزي
من ال�سيا�سة واالخبار وحماولته البحث عن بديل حتى
وان كان غري هادف.
واعت�بر �شك�ش��ك ان املبالغة املوج��ودة يف بع�ض اعمال
زعي�تر يجب �أن تك��ون موجودة حتى تك��ون الكوميديا
م�ض��حكة وهذا ن��وع من ان��واع املدار���س الفنية عك�س
الرتاجيديا التي ال حتتاج ملبالغة.
وع��ن جتربته يف املج��ال الفني قال املمث��ل الكوميدي
حمم��ود زعيرت" :جتربتي ناجحة  %100لأنها فجرت
الطاق��ات كما �أن الف��ن الذي �أقدمه الق��ى �إقباال كبريا
و�أن��ا الوحي��د ال��ذي قدمت��ه به��ذا ال�ش��كل الكوميدي
واملقب��ول ،واملوا�ض��يع االجتماعي��ة الت��ي �أطرحه��ا

�س��لوكيات وظواه��ر اجتماعية موج��ودة يف املجتمع
منذ �سنوات".
وق��ال زعيرت ردا عل��ى املتهمني له باملبالغ��ة يف اعماله:
"انا ال �أجل�أ للمبالغة يف فني وامنا لأ�س��لوب الت�ش��بيه
و�إلبا�س املعلومة ثو ًبا معي ًنا حتى ت�صل للجمهور ب�شكل
كوميدي مقبول".
وعما يقدمه زميله عادل امل�شوخي قال زعيرت" :الطموح
لي�س حك ًرا على احد ،ومن حقه �أن يقدم ما يريده".
وعن��د حديثن��ا مع عادل امل�ش��وخي عن جتربت��ه الفنية
ق��ال" :ب��د�أت التمثيل منذ ع��ام  ،2000وقدم��ت العديد
من امل�س��رحيات مثل جحا يف غزة وعدة �أفالم مثل :فتح
وحما�س وفيلم املدمن وغريها".
وعن �أعماله الأخرية يقول�" :أعمايل التي قدمتها م�ؤخرا
كوميدية ولي���س لها هدف مثل النكت الت��ي يتم تداولها
بني النا�س كما �س��بقني يف ذلك العدي��د من الفنانني مثل
�شعبان عبد الرحيم وم�سرت بن".
و�أك��د ع��ادل �أنه ادخل نوعً ��ا جديدًا من الغن��اء �إىل غزة
مل يكن موجود م�س��بقا وهو غري��ب عليهم والهدف منه
�إمت��اع النا���س وا�ض��حاكهم بالدرجة الأوىل وي��رى �أنه
حق��ق هدف��ه والدليل هو ارتف��اع عدد امل�ش��اهدات على
الفيديوه��ات الت��ي يقدمه��ا حي��ث و�ص��لت امل�ش��اهدات
لأغني��ة "القط��ة" �إىل � 100أل��ف م�ش��اهدة خ�لال �أرب��ع
وع�شرين �ساعة.
وردا عل��ى منتقديه قال امل�ش��وخي�" :أن��ا م�ؤمن بحرية
ال��ر�أي و�أن��ا حر مبا �أقدم��ه ومن ال يحب �أعم��ايل فلماذا
يزور �صفحتي وي�شاهدها؟!".
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هكذا كان احلج على الطريقة النابل�سية القدمية

البقاء هلل
عمران القفيني

الرا كنعان
لنابل���س �أي��ام الدولة العثمانية �أهمية خا�ص��ة يف م�س�يرة
احل��ج التي كانت توليها معاملة خا�ص��ة ،فقد كانت ً
مركزا
للرك��ب ال�ش��امي ،وه��و املوكب الر�س��مي للحج ال��ذي كان
حمم ًال بك�س��وة الكعبة وال�ص��دقات لفقراء مك��ة واملدينة،
ويُحر�س باجلنود وكان احلجاج ينتظرونه لريافقوه ،وقد
�أن�ش�أه ال�سلطان �سليم� ،أحد �سالطني الدولة العثمانية.
ه��ذا الركب "ال�ش��امي" كان مق��ره الرئي�س��ي يف الوكالة
الفروخية� ،أو ما ي�سمى حالياً "خان الوكالة" يف املنطقة
الغربية من البلدة القدمية يف نابل�س .وتتابع على �إمارة
هذا الركب العديد من الأمراء ،من �أ�شهرهم م�صطفى بك
الفق��اري ال��ذي بق��ي �أم�ير ًا ل��ه �إىل �أن تويف �س��نة 1051
هجري��ة ،ودفن خارج امل�س��جد ال�ص�لاحي الكبري ،الذي
بنى مئذنته احلالية.
كم��ا �أن لنابل���س طرقها اخلا�ص��ة يف احتمال �ص��عوبات
الطري��ق للحج قدمي��اً ،فقد كانت الن�س��اء يف هذه املدينة
الأك�ثر ق��درة على اخرتاع م��ا يهوّن عل��ى القلب ويعني
عل��ى الف��راق .الن�س��اء النابل�س��يات واجه��ن كل ه��ذه
ال�ص��عاب بالغناء والن�ش��يد الذي كان يحم��ل يف كلماته
ال�شوق واحلنني� ،إ�ضافة �إىل املعاين الدينية والروحية.
احلاجة نوال �سقف احليط� ،أم غازي ( 84عاماً) ،عا�صرت
موا�س��م حج كثرية من اخلم�س��ينيات وحت��ى الثمانينيات
م��ن القرن املا�ض��ي ،حيث حفظت الأنا�ش��يد ال�ش��عبية عن
ظه��ر قلب .هذه الأغاريد التي وثقتها يف مفكرة حتتفظ بها
وت�ضيف عليها ما ي�ستجد على الذاكرة.
ا�س��تهلت احلاج��ة �أم غ��ازي حديثها لـ"احل��ال" وك�أنها
ت�س��تعيد م�ش��هد ًا م��ا زال را�س��خاً يف ذاكرته��ا ب�أهازي��ج
�صبية ع�شرينية تودًّع حاجاً ،وت�ستقبل مهنئيه:
�إييها وافتحوا باب الدار� ..إييها وخلي املهني يهني
�إييها وطلبت من رب ال�سما� ..إييها وما خيب اهلل ظني
�إييها ميل يا جمل ميل� ..إييها وحتت ّْيف اليا�سمني
�إييها وكل خطوة لنبينا حممد� ..إييها بت�سوى خطوة مبيت ميل

وم�ض��ت �أم غ��ازي ت�س��رد تفا�ص��يل وداع احلج��اج؛ م��ن
حتديد �أ�س��ماء الأ�ش��خا�ص الذي��ن ين��وون �أداء احلج اىل
مكة ،وجم��يء املدعوي��ن �إىل بيوتهم لتهنئته��م واالحتفاء
ً
و�ص��وال لوداعه��م
به��م ،وم�ش��اركتهم �أفراحه��م بداي��ة،
و�إن�شاد الأنا�ش��يد الدينية و�إلقاء الأهازيج اخلا�صة بهذه
املنا�س��بة ،فيتجمع الرجال يف مكان والن�ساء يف مكان �آخر،

ً
تردي��دا من قب��ل الوافدين لوداع
وكان��ت العب��ارة الأكرث
احلج��اج هي "هم��ة مباركة �أو مربوكة الهم��ة" ،فيما كان
احلج��اج يوزع��ون القه��وة امل�� َّرة "ال�س��ادة" عليه��م ،يف
احتفاء ،وابتهاج بهم لوقت قد ميتد حتى ال�سحور ،وكانت
الن�ساء الأكرث تفاع ًال يف هذه املنا�سبات خا�صة فيما يتعلق
بالإن�شاد ،فكانت الأغاين تنطلق من حناجرهن:
حننوا حننوا زيدوا احلنيني ..يا �إله ال�سما يجوا �سامليني
�ساملني �ساملني على اهلل ال�سالمة ..حجتكم مقبولة ورجعة ب�سالمة
حننوا لأبو حممد ليهدا باله ..وادعوله بال�سالمة لريجع لعياله
حننوا لأم حممد لتنزل دموعها ..وادعولها بال�سالمة عقبال رجوعها
حننوا لأبو حممد لي�صفى قلبه ..وادعوله بال�سالمة لريجع هو وربعه

و�أي�ضاً:

يا حنيني عليك يا فالن يا غايل ..علموك ال�سفر والبعد ليايل
يا حنيني عليك يا ابن عمي ..علموك ال�سفر والبعد عني
ودعتها �أختها بتوب احلريري ..قالتلها عاودي �صلي وادعيلي
ودعتها بنتها من برا لربا ..قالتلها عاودي جربك على اهلل
وان نويتوا على ال�سفر خدوين معاكم ..ما بطيق الفراق وما بقعد بالكم
وان نويتوا على ال�سفر خدوين معاكم ..يا ليايل الوداع بكيت عيوين

فيما الزغاريد ت�صدح يف جنبات البيت:
�إييه��ا يا طري��ق النبي بع��ود الن��د نديتي� ..إييه��ا ريتك
�سعيدة على ما �أخذتي ووديتي
�إييه��ا ند ٍر علي ان و�ص��لوا احلجاج �س��املني على بيتي..
�إييها لأ�ضويلهم �شحم قلبي ولو خل�ص زيتي
�إييه��ا حجاجنا هللت وبناتن��ا حتنت� ..إييه��ا والرايات
اخل�ضر من عند النبي طلت
�إييها واللي �ش��افت احلجاج عالنبي �ص��لت� ..إييها تزور
نبينا حممد وتنال كل ما متنت
وت�ض��يف احلاجة با�سمة البغدادي ب�أن "احلجاج وبعد
مغادرتهم نابل�س وال�س�ير باجتاه مك��ة املكرمة ،ينقطع
االت�ص��ال به��م وال نعل��م عنه��م �إال م��ن خالل ما ي�ص��لنا
م��ن �أخب��ار متفرقة يت��م تناقلها ب�ين �س��ائقي احلافالت
املتواجدة يف املحطات املختلفة على الطريق".
ونتيجة ل�ص��عوبة املوا�ص�لات وب�س��اطة و�س��ائل النقل
واحلافالت التي تنقل احلجاج كانت امل�سافة تطول ،هذا
بالإ�ض��افة �إىل ما يواجهونه من �صعوبة الطريق التي مل
تكن معبدة بال�شكل املالئم.
وكانت الن�س��اء يف طريق الذهاب �إىل احلج واملتواجدات

�ضريح �أحد �أمراء ركب احلج الذي كان ينطلق من نابل�س.

يف احلافل��ة ين�ش��دن ،ح�ين ت�ص��ل احلاف�لات �إىل م��كان
حمدد ،عمان مث ًال:
خزميه خزميه �شدي واركبي ..حاملة حمالك حمبة للنبي
و�صلنا عمان ون�صبنا اخليام ..ولقينا العريبي مو�شح باللثام
اتريته حممد عليه ال�سالم
يا طريق النبي قد ما طولتي ..يا هناك يا حجة �صربتي ونلتي

وكان �أه��ايل احلج��اج الذي��ن ينتظ��رون الأخب��ار فق��ط
من �س��ائقي احلافالت �ش��فاهة ي�س��رون كثري ًا ل�س��ماعها
فيتناقلونها لالطمئنان.
كذل��ك ،كان احلج��اج يت��زودون بطع��ام يكفيه��م طيل��ة
�س��فرهم ،وه��ذا لك��ون الطري��ق يف ذلك الوق��ت تفرغ من
�أماكن بيع الطعام واال�سرتاحات املتواجدة هذه الأيام،
وكانوا يت�شاركون طعامهم و�شرابهم كعائلة واحدة.
وت�ض��يف احلاج��ة البغدادي ب�أن احلج��اج وعند عودتهم
وا�س��تقبالهم يف مداخ��ل املدين��ة كان��وا يع��ودون به��م �إىل
بيوته��م لتذب��ح اخل��راف وتطهى وليم��ة للمهنئ�ين فرحاً
بعودته��م �س��املني ،وكان احلج��اج يجلبون معه��م الهدايا
والتم��ور بكميات كبرية وهذا ل�س��هولة �إح�ض��ارها يف ذلك
الوقت لعدم وجود حواجز وقوانني متنع� ،إال �أن احلجاج
كانوا ي�ؤخ��رون توزيع الهدايا على �أ�ص��حابها من الأهايل
والأقارب حتى مرور �سبعة �أيام وذلك بعد راحتهم ،الأمر
الذي كان يتم التعامل معه كـ"قانون عريف اجتماعي".
وحينه��ا ،كان��ت الن�س��اء تعق��د حف�لات املول��د النبوي
ال�شريف وتلقي ال�سرية النبوية �إن�شاد ًا:

ما ت�ص��لوا على النبي يا �سامعينو( ..فريدد البقية) و�صار يناغي القمر
وهو ب�سريرو
ما ت�صلوا عالنبي وبني عمو� ..صار يناغي القمر وهو بح�ضن �أمه
ما ت�صلوا عالنبي وبني خالو� ..صار يناغي القمر منو حلاله
و�أمينة و�ضعته وحليمة تلفوا ..يا ملوك ال�سما عالباب تزفو
�أمينة و�ضعته حليمة ت�أمط ..يا ملوك ال�سما عالباب تزغلط
�أمينة و�ضعته على خرزة البري ..و�ضعت امل�صطفى مو�شح مبنديل
�أمينة و�ضعتو على بالط الرخام ..و�ضعت امل�صطفى مو�شح بالأنوار

احلاجة �أم غازي �سقف احليط وبعد �إن�شادها وتردادها
للأغاريد ت�ش��كو ب�أ�س��ى �أن "ع��ادات �أه��ل نابل�س باحلج
زم��ان كان��ت �أحل��ى" ،فالأغاين ممي��زة وه��ي "جزء من
تراثنا القدمي الذي جتهله �صبايا هذه الأيام ،فنحن فقط
كبار ال�س��ن من ميار�س هذه العادات وين�ش��د الأنا�شيد،
فيم��ا ال�ص��بايا ال�ص��غار يلج���أن �إىل ا�س��تخدام �آالت
الت�سجيل ل�سماع هذه الأغاين� ،أو قد يكتفي بع�ض الأهايل
بعقد املوالد فقط دون االن�شاد اجلماعي الأكرث جما ًال".
تق��ول احلاج��ة �إن هذه الع��ادات املتعلق��ة باحلج وهي
الأغ��اين والأغاري��د بالتحن�ين وال��وداع واال�س��تقبال
انته��ت كع��ادات عامة من��ذ ثمانيني��ات القرن املا�ض��ي،
وذلك بانت�ش��ار �أدوات الت�س��جيل التي �أ�ص��بحت تزاحم
الن�ش��يد اجلماعي املبا�ش��ر حتى تفوقت عليه��ا و�ألزمتها
زاوية �ص��غرية يف ذاكرة عدد من احلاجات كبار ال�س��ن
مثله��ا وبع�ض �أفراد عائلتها اللوات��ي يحافظن على هذه
العادات حتى الآن رغم كل �شيء.

الفنان حممد زين الدين:
متعتي حني �أم�سك القلم و�أبد�أ الر�سم
عبد الحكيم أبو جاموس
ظهرت لديه موهبة الر�س��م من��ذ �أن كان طف ًال على مقاعد
الدرا�س��ة ،وطوّر مهاراته و�أدواته يف ر�سم ال�شخ�صيات
مبهارة ،و ّ
منى موهبته يف الر�سم ال�سريع "ال�سكت�شات"،
وف��ن البورتريه ،ور�س��م الوجوه والر�س��م احلر ب�ش��كل
ع��ام ،ف�برع يف ذلك ،وبد�أ ي�ض��ع قدميه عل��ى �أر�ض الفن
اجلميل ،وي�ضع كذلك ب�صمات �أ�صابع يديه على الورق،
مزخرف�� ًة بالأل��وان حين��اً ،وبالفح��م وقل��م الر�ص��ا�ص
�أحياناً ،يف �صور ولوحات ت�شري �إىل مولد فنان فل�سطيني
جدي��د �ش��اب ،ذلك ه��و الفنان حممد يا�س��ر زي��ن الدين،
املول��ود يف مدين��ة نابل���س ،واملقي��م يف قري��ة جمدل بني
فا�ضل املطلة على الأغوار الفل�سطينية.

طموح ي�صل �إىل عنان ال�سماء

مل يكمل الرابعة والع�شرين من العمر بعد ،لكن طموحه
ي�ص��ل �إىل عنان ال�سماء ،ح�صل على �شهادة البكالويو�س
يف الت�ص��ميم الداخل��ي من كلية الفن��ون بجامعة النجاح
الوطنية ،ويعمل يف هذا املجال.
يق��ول� :أطم��ح �أن �أج��د فر�ص��تي لأخ�ص���ص كل وقت��ي
للر�س��م ،و�أن �أن�ش��ر �أف��كاري بحيث ت�ص��ل لأكرب قدر من
النا���س ..ف�أنا �أ�ؤم��ن بالفن و�أن ل��ه ر�س��الة ،ب�إمكانها �أن

ت�ص��ل للكل ب�س��هولة ..فمتعتي حني �أم�س��ك القل��م و�أبد�أ
بالر�س��م ،ومتعتي الكربى حني �أنته��ي من العمل و�أكون
ق��د �أجنزت م��ا خططت له .وعن اهتمامه بر�س��م الوجه،
ي��رى زي��ن الدي��ن �أن الوج��ه ه��و هوي��ة �أي �ش��خ�ص،
والرتكي��ز الأب��رز يك��ون علي��ه ،و�إذا �أردن��ا احلكم على
�شخ�ص باجلمال �أو الب�شاعة ،يكون الوجه هو املعيار.

مغرم بناجي العلي ويا�سر �أحمد
وكارلو�س لطوف

وي��رى زي��ن الدي��ن �أن كل فنان يتميز ب�ش��يء عن غريه،
م�ؤك��د ًا �أنه بطبع��ه يحب فن الكاريكات�ير اكرث من غريه
من الفنون ،وفنانه املف�ضل فل�سطينياً هو الراحل الكبري
ناج��ي العل��ي ،وعربياً يا�س��ر �أحم��د ،فن��ان الكاريكاتري
ال�س��وري ،املتميّ��ز ب�أف��كاره ،و�أ�س��لوبه يف الكاريكاتري،
وعاملي��اً ي�ؤك��د �أنه من ال�ص��عب التحديد ،ولكنه ّ
يف�ض��ل
الفن��ان الربازيل��ي "كارلو�س لطوف" نظر ًا لأن ر�س��ومه
تثري جد ًال كبري ًا يف العامل.
وح��ول ت�أث��ره بالفنان�ين �أجاب :ت�س��تطيع الق��ول �إنني
ا�س��تفدت من خربات بع���ض الفنان�ين ،ومل �أت�أثر ت�أثري ًا
وا�ضحاً ب�أحد ،ومن الفنانني الذين ا�ستفدت منهم :يا�سر
�أحمد ،وعماد حجاج ،وعمر العبدالت �صاحب �شخ�صية
عو���ض ،والفن��ان املك�س��يكي "" Efrain malo

والفنان الربازيلي كارلو�س لطوف ..
حالي��اً يتع ّلم الر�س��م عرب الفوتو�ش��وب وبرامج �أخرى،
ويعم��ل على نق��ل املوهب��ة اىل العامل الرقم��ي ،لأن فيها
ت�سهيالت ،وتخرج بنتائج مبهرة.

معار�ض و�إجنازات

ح��ل الفنان زي��ن الدي��ن �ض��يفاً يف معر���ض الكاريكاتري
"كوكتيل" الذي �أقيم يف �س��احة ال�ش��طرجن يف مبنى
كلي��ة الفن��ون بجامع��ة النج��اح الوطني��ة
بنابل���س ،ال��ذي ا�ست�ض��اف ع��دد ًا م��ن
الفنان�ين الفل�س��طينيني ،و�ش�� ّكلت ه��ذة
امل�ش��اركة حم ّفز ًا له ،م��ا دفعه للعمل على
�إقام��ة معر�ض للكاريكاتري مببنى الهند�س��ة
يف اجلامع��ة حم��ل ا�س��م "عي��ون �أخ��رى"،
ال��ذي كان يه��دف للتعري��ف بفن��اين الكاريكاتري
الفل�س��طينيني ،ولفت��ت لوحات��ه انتب��اه اجلمه��ور
الذي �أبدى �إعجابه بدقة وحرفية ري�ش��ة زين الدين
رغم جتربته الق�ص�يرة ،الأمر الذي ّ
يب�شر مبولد فنان
فل�س��طيني .ويف هذا الإطار يطمح زين الدين �أن ي�شارك
يف معار���ض عربي��ة ودولي��ة تتي��ح ل��ه املج��ال لتعميق
جتربته وتو�سيعها.

زين الدين وجمموعة من �أعماله.

ينف��ق املرء عم��ره وه��و يرك�ض.
يح�س��ب له الآيفون عدد خطواته
التي م�شاها ذلك اليوم ،فيجد �أنها
تعادل خم�س��ة كيلومرتات ،ينظر
يف املر�آة ويبت�س��م :ال �أزال �شاباً.
ثم يكت�ش��ف �أن علته �ش��يء �آخر؛
امل�س��كني �أ�ص��يب بالإيب��وال وهو
يف �إحدى ال��دول الأفريقية ،وكان
يحب ال�سفر "من ناحية �صحية".
وي�س���أل �آخ��ر نف�س��ه قب��ل �أن ميد
يدي��ه �إىل �أول لقم��ة :ه��ل غ�س��لت
جيد ًا؟ �آه غ�س��لت لكن ذلك اللعني
يع��رف عادات��ي الو�س��خة �إزاء
علي متعمد ًا بعد �أن
النظافة ف�سلم ّ
رجعت .ويهرع الرجل �إىل احلمام
كي يغ�سل جمدد ًا .امل�سخم مات يف
حادث �سري بعد يومني.
ه��ل نتوق��ف ع��ن العناي��ة به��ذه
التفا�صيل وغريها؟ اجلواب :ال.
ا�س��تطراد� :إن ال��ذي يخ��اف م��ن
حوادث ال�سري لن ي�شرتي �سيارة
طول عم��ره ،ومن يتذك��ر كوارث
الط�يران ال ي�س��افر �إال بح��ر ًا
مث��ل حمم��د عب��د الوه��اب .مه ًال،
للبحر كذلك ج��وع ال يهد�أ .يروي
مو�س��يقار الأجيال -وكان خفيف
ال��دم� -أن �س��فينة غرق��ت وعل��ى
متنه��ا مئ��ة وثالث��ة ع�ش��ر راكب��اً
لكن فرق الإنقاذ انت�ش��لتهم ،114
لأن �س��يدة حام ًال كانت م�س��افرة
وولدت بعد ذلك.
�ص��احب "م�س��افر زاده اخلي��ال"
ال��ذي كان يخ��اف عل��ى حيات��ه
م��ن الطائ��رات ،مل ي��رزق ح�س��ن
اخلت��ام .تزحلق الرجل على درج
بيته ومات.
ولو مل يكن املوت "�أ�صدق املواعيد"
لغ�ض ب�ص��ره عن مو�س��يقارنا نظري
حلنه "�أمل حياتي".
يغرتب الإن�س��ان عن بل��ده ويظل
يجم��ع امل��ال خماف��ة �أن يع��ود
�إىل بل��ده ال وراءه وال قدام��ه ث��م
يرجع بعد حني ،وي�شرتي �سيارة
يح�س��ده عليه��ا رواد القهوة التي
لي���س ل��ه عم��ل �س��واها .مت�ض��ي
�أ�ش��هر ث��م يكت�ش��ف �أن نظره خف
وال يح�س��ن القي��ادة لي�ل ًا� ..أال
ا�شرتاها وهو يف عز �شبابه؟
ف�ش��لت يف كل م��رة كن��ت �أح��اول
فيه��ا الإ�ض��افة �إىل نظري��ة فرويد
الأ�شهر ،وهي �أن غريزتني اثنتني
ال ثال��ث لهم��ا ت�س��وقان البني �آدم
�س��وقاً �إىل كل ما يفعل كاخلروف:
املوت واحلياة .كنت �س���أقول �إن
اخل��وف ه��و ثال��ث الغريزتني ثم
وجدته ينت�س��ب مر ًة للأوىل ومرة
للأخرى.
على �س�يرة عبد الوهاب� ،سمعته
ي�س��تخدم "الأخوي��ن رحباين" يف
حاالت الرف��ع والن�ص��ب واجلر.
ذل��ك �أن "الأخ��وان" حتيل��ه "�إىل
�ش��ركة �س��جائر �أو نا�س ب�شتغلوا
حاج��ة غري مو�س��يقية" ،ول�س��ت
�أدري هذه له �أم عليه.
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تتمة المنشور على الصفحة األولى  -وعادت الحياة
وي�ض��يف العاي�ش :هنالك جلان م��ن املنتظر �أن تنبثق عن
االتفاق ،و�س��تنظر يف كافة الق�ض��ايا التي مل يجر التوافق
ب�ش�أنها و�أُجل حلها لإنقاذ الف�صل الدرا�سي احلايل.
وبق��ي  18بن��د ًا عال ًقا دون ح��لّ� ،ست�ش��كل لبحثها جلنة
م�ش�تركة من الإدارة واملجل�س ،عل��ى �أن يتم البت فيها
م��ع نهاية الف�ص��ل الأكادميي الأول من العام الدرا�س��ي
احلايل.
م��ن جهت��ه� ،أ�ش��ار ممث��ل القط��ب الطالب��ي الدميقراط��ي
التقدمي مانديال �س��امل وهو ع�ضو يف جلنة احلوار� ،إىل �أن
ما جرى هو اتفاق "مبادئ" وقع بالأحرف الأوىل مع �إدارة
اجلامعة ،لتدارك الأزمة وا�ستئناف العام الأكادميي.
مكون��ات جمل���س الطلبة وافقت على ما مت التو�ص��ل �إليه،
رغم �أن "ال�شبيبة" كان لها ر�أي �آخر ،ح�سب ممثلها �سامل،
الذي �أكد �أن اخلالف لن يف�س��د ل��ود ائتالف جمل�س الطلبة
ق�ضية ،وقال" :ما مييز املجل�س هذا العام �أننا يد واحدة.
املجل�س هو املمثل الوحيد وال�شرعي للطلبة".
عمي��د �ش���ؤون الطلب��ة حمم��د الأحم��د ،ق��ال �إن االتف��اق
�أب��رم للحف��اظ على حقوق الطلبة وم�ص��احلهم ول�ض��مان
ا�ستمرارية احلياة الأكادميية يف اجلامعة.
احلياة عادت ،ورمبا �س��تتمدد ب�أيام و�أ�س��ابيع كتعوي�ض،

�أو �س��تتقل�ص الإج��ازة ب�ين تقلي��ل ب�ين الف�ص��لني الأول
والث��اين� ،أو الف�ص��لني الثاين وال�ص��يفي .الإدارة مل تبحث
ذلك بعد ،و�سيتم النظر فيه قريباً.
و�س��يتم النظر قريباً يف �آليات التحرك �ض��د احلكومة ،التي
�س��تقع حت��ت �ض��غوط م��ن اجلامع��ات وجمال���س الطلبة
ونقابات العاملني فيها -ح�سب �أحد بنود االتفاق -لدفعها
نحو الوفاء مب�ستحقات اجلامعات.
لك��ن نائب رئي�س اجلامعة للتنمية واالت�ص��ال ال�س��ابق د.
غ�س��ان اخلطيب قال �إن "احلكومة لي�س��ت طرفا رئي�سيا يف
مو�ض��حا �أن "امل�ساعدات
الأزمة التي �ش��هدتها بريزيت"،
ً
التي تقدمها احلكومة حمدودة �أ�صال ،ويف �أح�سن الأوقات
قبل � 8-7س��نوات بلغت �أعلى ن�سبة مل�ساهمة احلكومة يف
موازنة اجلامعة وو�صلت �إىل  %5فقط ،وفيما بعد و�صلت
�إىل هبطت �إىل � %1أو  %2باحلد الأق�صى.
وي�ض��يف" :حجم امل�س��اعدات احلكومية ال ي�ش��كل ثقال
�أ�سا�س��يا يف موازنة اجلامعة ،واجلامعات الفل�س��طينية
لي�س��ت حكومي��ة وال تتب��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
الع��ايل ،الت��ي عادة ال تلع��ب دورا كبري ًا يف ح��ل �أزمات
اجلامعات".
ويعتقد اخلطيب �أن �أق�ص��ى ما ميك��ن مطالبة احلكومة به

هو �سداد ما هو مر�صود يف موازنتها للجامعات� ،إذ "تر�صد
احلكوم��ة يف موازنته��ا مبل��غ  20مليون دوالر مل�ؤ�س�س��ات
التعلي��م الع��ايل� ،إال �أنه��ا ت�ص��رف يف �أح�س��ن الأحوال 12
مليون��ا ،ون�ص��يب كل جامعة متغري وفق معادلة ت�ض��عها
وزارة الرتبية والتعليم العايل.
مدير مركز �إعالم حقوق الإن�س��ان والدميقراطية "�شم�س"
عمر رحال ،الذي ينظر بعني الغبطة �إىل امل�س��احة النقابية
الرحب��ة التي متي��زت بها بريزيت خالل العقود املا�ض��ية،
مقارنة مب�ؤ�س�س��ات �أكادميية حملية وحتى عاملية ،ي�ش�ير
�إىل �أن اجلامع��ة الت��ي متث��ل مه��د احل��ركات الطالبي��ة يف
فل�سطني قد �شهدت خرقاً لـ"خطوط حمراء" ،خالل الأزمة
املنتهية.
ويق��ول لـ"احل��ال"" :هن��اك عم��ل نقاب��ي مت��اح وحريات
�أكادميي��ة يف اجلامعات وعلى ر�أ�س��ها بريزيت ،والأخرية
متنح م�س��احة كبرية حلرية ال��ر�أي والتعبري ،وهذا نابع
من كونها م�ؤ�س�س��ة ليربالية ،ولك��ن مل يذكر التاريخ يوماً
�أن حرك��ة طالبية قام��ت ب�إغالق اجلامعة �أم��ام مرتاديها.
ه��ذا �ص��رح �أكادميي ال يج��وز �أن تعالج في��ه الأمور على
النحو الذي �آلت �إليه".
م��ن جانبه ،ويف تعليق ل��ه على االزمة ،قال عميد �ش���ؤون

الطلب��ة حممد الأحمد �إن "من �أ�س��باب جل��وء اجلامعة �إىل
رفع الأق�ساط ،االتفاق الذي �أبرم مع احتاد نقابات العمال
يف �آذار املا�ض��ي ،ومبوجب��ه ارتفع��ت فات��ورة الروات��ب
�أك�ثر من  10مالي�ين دينار (مليون��ان لكل ع��ام على مدار
� 5س��نوات) ،وهذا رفع م��ن املبلغ املطل��وب من اجلامعة
توف�يره �س��نوياً ،وكذلك �ش��ح الدعم احلكومي وتقلي�ص��ه
�س��نوياً �إىل �أن �أ�ص��بح ال يغط��ي م��ا يكف��ي ل�س��داد فاتورة
كهرباء".
وتو�ض��ح �إح�ص��ائية �ص��ادرة عن دائرة العالقات العامة
يف جامع��ة بريزي��ت� ،أن الدعم احلكوم��ي للجامعة تقل�ص
من نحو مليوين دينار �أردين العام الدرا�سي 2011-2010
�إىل �أق��ل من ن�ص��ف مليون دينار للعام الدرا�س��ي املا�ض��ي
.2016-2015
وي�ش�ير عميد �ش���ؤون الطلب��ة �إىل �أن  4000طالب وطالبة
م��ن �أ�ص��ل  12000م�س��جلني يف اجلامعة يح�ص��لون على
من��ح �إما كامل��ة �أو جزئية ،م��ن خ�لال الإدارة �أو اجلهود
التي تبذلها ال�ستقطاب املنح ،ف� ً
ضال عن تق�صري  1200من
الطلب��ة يف دفع ما يرتتب عليهم من �أق�س��اط ،و"هذا يقابل
بجنزرة الأب��واب .ال يجوز �أن مننع عاملاً عن خمتربه وال
باحثاً عن مكتبته!".

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -عريقات
الدولت�ين بح��دود  ،1967واعتب��ار �أن الأمر الواق��ع حالياً
غري قابل لال�س��تمرار ،واعتبار -كما قال الرئي�س الفرن�س��ي
فرن�س��وا هوالن��د يف خطابه �أم��ام الإجتماع ال��وزاري الذي
انعق��د يف باري�س بتاريخ � -2016/6/3أن ال انت�ص��ار على
الإره��اب دون �إنه��اء االحت�لال الإ�س��رائيلي ،ونح��ن ندرك
متام��اً �أن خارطة �س��ايك�س بيكو التي ر�س��مت قب��ل مئة عام
�س��قطت ،ومل تعد قابلة لال�س��تمرار وه��ذا يرتجم ما يحدث
حالياً يف �س��وريا والعراق واليمن وليبيا وغريها من الدول،
�أي �أن هن��اك ر�س��ما جدي��دا للخارط��ة اجلغرافي��ة ،والذي
�سري�س��م ه��ذه املنطق��ة لي���س �س��ايك�س وبيك��و و�إمنا كريي
والف��روف ،ونح��ن نعي��د املب��ادرة الفرن�س��ية لأن فرن�س��ا
قال��ت �أن �أي خارط��ة جدي��دة ال تت�ض��من دول��ة فل�س��طني
عل��ى ح��دود  1967وعا�ص��متها القد�س ال�ش��رقية �س��تعني
مئ��ة ع��ام جديدة من الك��وارث ،ويج��ب �أن نفهم ال�ص��ورة
الإ�س�تراتيجية لل��دول ،ه��ذا م��ن ناحية فرن�س��ا الت��ي لي�س
م��ن املمكن �أن تقوم ب�ش��يء يتعار�ض م��ع الواليات املتحدة
الأمريكي��ة لأنها حليفتها وهذه حقيقة والدليل �أن �ص��ادرات
فرن�س��ا عام  2015يف الأ�س��واق الأمريكية بلغت  140مليار
دوالر وهناك �أكرث من  80طائرة فرن�سية تهبط يف املطارات
الأمريكية يومياً ،بالتايل نحن كفل�سطينيني وكمنظمة حترير
فل�س��طينية وكدول��ة فل�س��طني نظرنا �إىل املبادرة الفرن�س��ية
ك�أنه��ا فه��م دقي��ق لوج��وب �إع��ادة فل�س��طني �إىل اخلارط��ة
اجلغرافية ،والقول لنتنياهو با�س��تحالة ا�س��تمرار الو�ض��ع
كما هو عليه ،وكما ن�ض��ع نحن ا�سرتاتيجية ،نتنياهو ي�ضع
ا�س�تراتيجيته ،لك��ن نتنياه��و يري��د �أن يكر���س الواقع على
الأر�ض من خالل دولة بنظامني �أي �أن هناك دولة �إ�س��رائيل
فيه��ا �أقلي��ة عربية �س��يتم منحها كما يقول ه��و حقها الديني
واالقت�ص��ادي والتعليمي ،ولكن عندما تقول فرن�سا ال ميكن
قب��ول ذلك وال بد من �إقامة دولة فل�س��طني امل�س��تقلة ،لذلك،
فنحن كفل�س��طينيني وكعرب تلقفنا هذه املبادرة لأنها �أي�ضاً
�ست�سعى خللق �إطار دويل جديد.
• يف حال رف�ض �إ�سرائيل ما هو م�صري املبادرة؟
 �إذا رف�ض��ت �إ�س��رائيل يجب �أن يعقد امل�ؤمت��ر الدويل ،عندهاعلى فرن�س��ا �أن تب��ادر باالعرتاف بدولة فل�س��طني على حدود
ع��ام  1967وعا�ص��متها القد���س ال�ش��رقية ،وعل��ى بريطاني��ا
و�أملاني��ا وكل الدول القيام بذلك ،وعليهم �أن يفر�ض��وا مقاطعة
على امل�ستوطنات ومن �ضمنها مقاطعة منتجاتها ،فهم يقولون
الآن �إنهم يحاربون الإرهاب ونحن ك�شعب فل�سطيني �أكرث من
عان��ى من الإرهاب ،واالحت�لال �أعلى �أن��واع الإرهاب ،بالتايل
م��ن يريد حمارب��ة الإرهاب فعلي��ه �أن يبد�أ بتجفيف م�س��تنقع
االحتالل الإ�سرائيلي.
• هل من املمكن ا�س��تئناف املفاو�ض��ات يف ظل تقرير اللجنة
الرباعية الأخري الذي رف�ضته اللجنة التنفيذية للمنظمة؟
 -ال ..تقرير اللجنة الرباعية تقرير �س��يئ ال�ص��يت ،رف�ض��ناه

كلياً ،وجنحنا يف جمل�س الأمن بعدم متريره.

انتخاب جمل�س مركزي جديد

• هناك �أطراف كثرية تطالب بتفعيل االطار القيادي
للمنظم��ة ،مل��اذا ال يت��م التفعي��ل ،وم��ا ه��و املطل��وب
لتفعيله؟
 املطل��وب عقد اجتماع للمجل�س الوطني ب�أ�س��رع وقت ممكنالنتخاب جمل�س مركزي جديد وجلنة تنفيذية جديدة ،ونحن
نعمل الآن على عقد هذا املجل�س قبل نهاية ال�ش��هر احلايل ،لأن
منظم��ة التحرير الفل�س��طينية هي البيت املعنوي وال�سيا�س��ي
لأحد ع�ش��ر مليون فل�س��طيني يعي�ش��ون يف الق��ارات اخلم�س،
ف�لا فرق ب�ين الفل�س��طينيني �إال مبق��دار ما يقدمه م��ن خدمات
ملجتمع��ه يف جم��ال تخ�ص�ص��ه لأن هذا ه��و التعري��ف الدقيق
للوطنية الفل�سطينية.

عقد املجل�س الوطني

• ملاذا ال يتم عقد انتخابات للمجل�س الوطني ،خا�صة �أن
ه��ذا امللف ي�ش��كل خلفية لنزاع��ات كث�يرة ،واداة ملهاجمة
املنظمة خا�صة من الف�صائل املوجودة خارج املنظمة؟
 نحن مع �إجراء انتخابات للمجل�س الوطني ،و�إذا قمنا بت�شكيلحكومة وحدة وطنية مع حما�س ،وعدنا �إىل �ص��ناديق االقرتاع
مب��ا يف ذل��ك االنتخاب��ات الرئا�س��ية والت�ش��ريعية ،ف�س��تجرى
انتخاب��ات جمل���س وطني ،وه��ذا ح��ق وا�س��تحقاق ولي�س منة
م��ن �أحد ،و�إذا �أردنا عقد جمل�س وطني الآن ب�ش��كله احلايل فهو
للتمهي��د بعد عام لعقد جمل�س وطني جدي��د بانتخابات جديدة،
ولك��ن علينا �أن نبد�أ ب�إزالة هذا االنق�س��ام ،فلن تكون هناك دولة
فل�س��طينية بدون قطاع غزة ولن تكون دولة فل�سطينية يف قطاع
غ��زة ،ول��ن تقوم دول��ة فل�س��طينية بدون �س�لاح �ش��رعي واحد
و�س��يادة القانون و�س��لطة واحدة ،بالتايل الأم��ور تبد�أ وتنتهي
بقدرتن��ا عل��ى ت�ش��كيل حكوم��ة وح��دة وطني��ة مب�ش��اركة فتح
وحما�س وكافة الف�ص��ائل و�إذا حدث اختالف نعود �إىل �صناديق
الإقرتاع من خالل انتخابات رئا�سية وت�شريعية.

ا�ستعادة قوة منظمة التحرير

• يف ظل حالة الرتهل يف الربامج ال�سيا�س��ية لالحزاب
الفل�س��طينية ،وتراج��ع الأحزاب العلمانية والي�س��ارية،
وتنامي �ش��عبية الأحزاب ذات الأيديولوجيا الإ�سالمية،
م��ا هي �أ�س��باب ه��ذا الرتاج��ع ،وما ه��و اخليار �أم��ام هذه
الأحزاب ال�ستعادة �شعبيتها يف ال�شارع الفل�سطيني؟
 نح��ن يف حركة فتح ن�ؤم��ن بالدميقراطية الفل�س��طينية�إميان��اً عميق��اً ،ون�ؤم��ن ب�أنن��ا عندم��ا نختل��ف نع��ود �إىل
�صناديق االقرتاع ولي�س �إىل �صناديق الر�صا�ص ،منظمة
التحرير تعك�س ن�س��يجا �سيا�سيا لف�صائل وتوجهات عدة
وه��ذا حقه��ا الفل�س��طيني ،بالت��ايل �إذا كان املواط��ن ه��و
م��ن يحدد الط��رف القائم عل��ى خدمته ،ونح��ن يف حركة

فت��ح نعلنه��ا ال يوجد �س��بب لوجودنا �إال م��ن �أجل �إعادة
فل�س��طني اخلارطة وخدمة املواطن الفل�سطيني يف جميع
القارات.

ال يوجد �شيء ا�سمه "�إدارة االنق�سام"

• هن��اك م��ن يق��ول �إن االنق�س��ام ا�ص��بح مريح��ا لفتح
وحلما���س و�أن الف�ص��يلني يدي��ران م�ص��احلهما ويديران
االنق�س��ام وال ني��ة جدية لهم��ا يف �إنهاء الإنق�س��ام .اين
تقف فتح من هذا التحليل؟
 �أن��ا �أرف���ض ه��ذا ال��كالم با�س��م فت��ح وحما���س ،نع��م هناك�ص��عوبات وم�ش��اكل ،لك��ن ال يعق��ل �أن يوجه ه��ذه االتهام �أن
هناك م��ن يرتاح ال�س��تمرار االنق�س��ام ،م�ش��روعنا الوطني يف
خط��ر ،و�أنا �أحت��دث هنا كع�ض��و جلنة مركزي��ة حلركة فتح.
نح��ن مل نول��د ك�أبناء لل�ش��عب الفل�س��طيني �إال بغر���ض �إعادة
فل�سطني بعا�ص��متها القد�س �إىل اخلارطة اجلغرافية ،فبالرغم
م��ن املعان��اة وامل�أ�س��اة التي نعي�ش��ها حتت االحت�لال� ،إال �أن
اهلل كرمن��ا وولدن��ا ك�أبن��اء لل�ش��عب الفل�س��طيني للدف��اع ع��ن
ه��ذه الأر�ض ومقد�س��اتها ،نعم يوجد خالف��ات عميقة بني فتح
وحما���س ولكن �إنهاء االنق�س��ام مطل��ب �أ�سا�س��ي للحفاظ على
امل�ش��روع الوطني الفل�سطيني ،وفتح مل تكن يف يوم من الأيام
وراء هذه املطالب ،فتح هي حركة ال�ش��عب الفل�سطيني ،وفتح
ه��ي مق��دار ما يقدم��ه املواطن م��ن خدمات ملجتمع��ه يف جمال
تخ�ص�ص��ه ،و�أن��ا ب�ص��فتي رئي�س للجن��ة العلي��ا ملتابعة امللف
للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة لدين��ا جترب��ة حما���س واجلبهة
ال�ش��عبية وكل ف�ص��ائل العمل ال�سيا�س��ي وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين �أع�ض��اء ،وهن��ا �أثبتن��ا �أن ال�ش��راكة ال�سيا�س��ية ممكنة
وفل�س��طني والقد�س �أهم من كل ف�ص��ائل منظمة التحرير وغري
منظم��ة التحرير ،ويج��ب �أن نتذك��ر �أن ميالد الف�ص��ائل متاماً
كميالدنا ك�أفراد ولن يتم �إال من �أجل �إعادة فل�سطني بعا�صمتها
القد�س �إىل اخلارطة اجلغرافية.
• ا ًذا ،م��ا احل��ل املمك��ن لإنه��اء حالة االنق�س��ام وعقد
م�صاحلة جدية على �أر�ض الواقع؟
 ت�ش��كيل حكوم��ة وح��دة وطني��ة مب�ش��اركة كافة الف�ص��ائلالفل�سطينة وعلى �أ�سا�س برنامج منظمة التحرير الفل�سطينية،
والذه��اب اىل االنتخاب��ات الرئا�س��ية والت�ش��ريعية ف��ور ًا
وانتخاب��ات املجل���س الوطن��ي ،وعندم��ا نختل��ف نع��ود �إىل
�صناديق االقرتاع ولي�س �إىل �صناديق الر�صا�ص.

حماكمة بلفور

• ال�س��لطة �أعلن��ت �أنه��ا تن��وي توجي��ه دع��وة �ض��د
بريطاني��ا لإ�ص��دارها وعد بلفور ،ما ه��ي احتماالت ربح
مث��ل هذه الق�ض��ية ،ويف حال ك�س��بتها ،فما ه��ي الفوائد
التي تعود على الفل�سطينيني؟
 -نح��ن يف دولة فل�س��طني ومنظمة التحرير ال ن�س��عى لالنتقام

م��ن �أح��د بل ن�س��عى لتحقي��ق العدالة ل�ش��عبنا ،ووع��د بلفور
يرتبط باالنتداب الربيطاين ويرتبط بالقرار  181حيث طبقت
ن�ص��و�ص منه ومل تطبق الن�ص��و�ص الأخرى ،ونحن ن�س��عى
الآن م��ن خالل حمكم��ة العدل الدولي��ة واملحاك��م الربيطانية
واملحاك��م الدولية اي�ض��ا لنقول للعامل ان��ه �آن الأوان لتطبيق
ال�ش��ق االخر من الق��رار القا�ض��ي ب�إقامة دولة فل�س��طني على
حدود  1967والقد�س ال�ش��رقية عا�صمة لها ،ومن حق �شعبنا
ان ي�س��تخدم كل الط��رق القانونية املتاح��ة ،ونحن نعمل على
م�س��ارين هو مل��ف وعد بلف��ور املرتبط باالنت��داب الربيطاين،
والقرار  181للو�ص��ل اىل حتقيق العدالة ل�ش��عب الفل�سطيني
والت��ي تعن��ي حريته وا�س��تقالله على حدود  1967عا�ص��مته
القد�س ال�شرقية.

ملف اجلنايات الدولية

• ب�صفتك رئي�س اللجنة الوطنية ملتابعة رفع الق�ضايا يف
حمكمة اجلنايات الدولية ،ما هو اجلديد يف هذا امللف؟
 قطعنا خالل الأ�ش��هر املا�ضية �شوطا نعتز به ،وهذه اللجنةتعك���س ال�ش��راكة ال�سيا�س��ية لكاف��ة الف�ص��ائل ال�سيا�س��ية،
ف�أع�ض��اء ه��ذه اللجن��ة م��ن كل الف�ص��ائل مب��ا فيه��ا حما���س،
و�أت�شرف ب�أنني �أتر�أ�س اللجنة ،كما �أت�شرف �أن الدكتور غازي
حمد هو املتحدث با�س��مها ،وعندما �أنظر �إليهم وهم يعلمون ال
اتذك��ر �أنهم م��ن حما�س �أو من فت��ح �أو من اجلبهة ال�ش��عبية،
ولكن �أتذكر �أنهم فل�س��طينيون ،و�إن �شاء اهلل املجل�س الق�ضائي
الدويل �س��يتخذ قرارا بفتح حتقيق ق�ض��ائي بق�ض��ايا العدوان
على قطاع غزة واال�ستيطان والأ�سرى.

االنتخابات املحلية

• ماذا �أعدت فتح لالنتخابات املحلية؟
 كان لدين��ا اجتم��اع مع الرئي���س ابو مازن كلجن��ة مركزية،واتخذن��ا جمموع��ة من الق��رارات .نح��ن ن��رى يف االنتخابات
املحلي��ة �أنه��ا يج��ب �أن جت�س��د ما ن�س��تطيع تقدمي��ه يف جمال
اخلدم��ات لأبن��اء �ش��عبنا ،ونحن م��ع تعزيز وحدة الن�س��يج
االجتماع��ي يف بلداتنا وقرانا واملدن الرئي�س��ة حتى ن�س��تطيع
�إج��راء انتخابات هدفه��ا تقدمي اخلدمة للمواطنني ،و�س��يعقد
الرئي���س �سل�س��لة طويل��ة م��ن االجتماع��ات ويدن��ا مم��دودة
للجميع.
• هل �أنت م�ستعد للرت�شح ملن�صب الرئا�سة خل ًفا ل�سيادة
الرئي�س حممود عبا�س؟
 �أن��ا من خالل جامعة بريزي��ت �أعلن للجميع ب�أن ال رغبة والطموح يل يف الرت�ش��ح للرئا�سة ،و�إذا كان لدي طموح يف حياتي
كجندي لفل�س��طني ،فهو العودة ب�أ�س��رع وق��ت ممكن للتدري�س
يف اجلامعة.
❊ طالبان يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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يف حوار لـ "احلال" مع �صاحب "جمانني بيت حلم" الذي يحب التحدث للرتاب

الكاتب أسامة العيسة :رام الله مصنوعة من أشباه المثقفين
�أقر�أ جريدة احلال على النت ويعجبني فيها االخت�صار ..لذا �أ�ستغرب هذا احلوار الطويل!
فاطمة مشعلة
كاتب و�ص��حفي ولد يف خميم الدهي�ش��ة ،جن��وب مدينة بيت
حل��م ،يف  1963وم��ا زال يعي�ش يف املخي��م حتى اليوم .عرف
عن��ه �أ�س��لوبه اخلا���ص يف التن��اول والط��رح �س��واء يف عمله
ال�ص��حفي �أو الروائي�َ .ص��دَرت له عدة كت��ب �أدبية وبحثية،
يف الق�صة والرواية والآثار وطبيعة فل�سطني.
وب��رز خالل الف�ترة الأخرية م��ن �أعماله الروائي��ة :احلنون
اجلبلي ،امر�أة الع�شق املقبل ،امل�سكوبية ،جمانني بيت حلم،
قبلة بيت حلم الأخرية.
حتدث العي�س��ة �إىل "احلال" عن كثري من املوا�ضيع ،والتقط
برباعة الزاوية التي ال يلتفت �إليها �أحد ب�سهولة.
• �أنت متزوج .هل الزواج والكتابة "�ضراير"؟
 حاولت دائمًا �أال �أكون عبد ًا مل�ؤ�س�سة الزواج .الكتابة بالن�سبةيل ُمقدَّمة على ما �سواها ،ومن بني ذلك م�ؤ�س�سة الزواج.
• هل توجد امر�أة ت�ستطيع �أن تفنت العي�سة؟
 ه��ذا مرتبط دائمًا باملراح��ل العمرية� ،أعتق��د �أنني غادرتمنذ فرتة مرحلة االفتتان بالأ�شخا�ص رجا ًال ون�ساءً ،و�أكتفي
باالفتت��ان بالأبط��ال على ال��ورق� ،أنا يف الواقع ع�ش��ت عمر ًا،
و�أعي���ش ،و�أف�ض��ل �أن �أعي�ش بني �ص��فحات الكتب .وال يوجد
�ص��فات معينة المر�أة ت�س��تطيع �أن تفتنني ف�أنا �ش��خ�ص غري
متطلب ،يف كل �ش�ؤوين احلياتية ،ال �أفكر مبوا�صفات من �أعمل
معهم� ،أو �أحت�سي القهوة معهم� ،أو �أخالطهم.
• لو ُ�شغفت باحلب ،فما املهر الذي ميكن �أن تقدمه؟
 �أحد كتبي التي �ست�صدر.• من يحاربك ومن حتارب �أنت؟
 �أن��ا ل�س��ت حمارباً ،وهذا �أمر يتعلق بطبيعتي ال�شخ�ص��ية،�أن��ا �أح��اول �أن �أرف��ع ال�ص��وت يف مواجه��ة االنهي��ارات التي
�أ�شهدها ،وحتى الآن� ،أظن �أن ال �أحد يحاربني.
• من �أين ينبت ال�شقاء "�أعلى درجات التعب"؟
�إذا كان الأم��ر يتعل��ق بي ،ف�إن النقطة الت��ي ميكن تذكرها �أو
البناء عليها ،نقطة ال�صفر ح�سب فوكو ،هو والدتي الطارئة،
يف خمي��م م�ؤق��ت ،نتيجة لقاء م�ؤقت بني الجئ�ْي نْ ال �أظنه كان
حميمياً ،يف غرفة من ال�ص��فيح ،يف اجلبال الفل�سطينية ،بعيد ًا
عن قريتهما يف اله�ض��اب الفل�سطينية التي هُ ِّجرت ،ما زال هذا
الإح�س��ا�س يالزمني ،احلياة على هام�ش امل�ؤقت .ال�شقاء هو
�أن يتكون املرء من نطفة م�ؤقتة تائهة ،ال م�ستقر لها.
• يف (جمان�ين بي��ت حل��م) متني��ت �أن تكون واح��د ًا من
نزالء دير املجانني؟
 �صاحب هذه الأمنية هو الراوي يف الرواية ،وهو كما كتبتيكون �أحياناً �أنا الكاتب ،و�أحياناً ال.
• من الذي �أغرق العي�سة حزن ًا؟
 دم الأوالد امل�س��فوح على الإ�سفلت يف االنتفا�ضة الأخرية،كنت �أذهب ب�شكل دائم �إىل موقع املواجهات قرب قبة راحيل،
وكن��ت �أت�أمل .ح��اورت الأوالد ،وطلبت من الكب��ار �أن ينزلوا
باملئ��ات ،لكي يقف��وا حاجز ًا ب�ين الأوالد وجي���ش االحتالل،
�آملتن��ي حال��ة الفرج��ة م��ن الكب��ار عل��ى الأوالد ،و�آملتن��ي
التغطي��ات ال�ص��حافية املبت��ورة واملهيج��ة والتحري�ض��ية
خ�صو�صا من قنوات فل�سطينية تبث من اخلارج.
لق��د ح��اول الأوالد �أن يقول��وا لن��ا �إننا نعي���ش مرحلة حترر
وطني ،ودفعوا من �أجل ذلك � 250ض��حية منهم ،ومن بينهم
ن�ساء �ض��حني ب�أنف�سهن ب�س��بب م�ش��اكل اجتماعية ،ومل يكن

لدينا اجلر�أة لنقول �أو نكتب ذلك.
دخلت فل�س��طني ،يف مرحلة موت �سريري ،حتتاج �إىل معجزة
حتى ال ت�صبح حالة ال �شفاء منها.

التقيت العديد من ال ُك ّتاب العرب هنا يف فل�سطني ويف اخلارج.
وال �أ�س��تطيع احلديث عن �ص��داقات باملعن��ى املتعارف عليه
لل�صداقات ال�شخ�صية �أو الأدبية.

• ملن يقر�أ العي�سة؟
 مراح��ل احلي��اة بالن�س��بة للكاتب ه��ي مراحل ق��راءة ،يف كلمرحلة يتوجب عليه قراءة كتب معينة� .أنا �أقر�أ ب�شكل منهجي،
و�ضمن برنامج �ص��ارم يف كتب الرتاث ،ومتابعة امل�ستجدات يف
الفن الروائي على ال�ص��عيدين العرب��ي والعاملي ،وفيما يخ�ص
تاريخ وجغرافية وطبيعة فل�سطني ،وغري ذلك.

• ما القرية التي يحب العي�سة �أن يزورها دائم ًا؟
القري��ة التي �أحب �أن �أزورها دائماً ،وال �أمتكن من ذلك ،هيقريتي (زكريا) التي ت�شردت منها عائلتي.

• و�سيلة �إعالم تتابعها؟
 ال �أتابع الإعالم العربي ،ومنه و�سائل الإعالم الفل�سطينية،فجميعها تكذب ،وال تعت��ذر للنا�س ،ومن مناذج الكذب مثال،
م��ا ن�ش��رته ال�ص��حف الفل�س��طينية ،يف ذكرى اغتيال غ�س��ان
كنفاين ،كالماً على ل�سان غولدا مئري ،بدون م�صدر.
�أن��ا �آخذ بن�ص��يحة ابن خل��دون ،عندما دع��ا �إىل �إعمال العقل
يف اخلرب ،و�أطبق ذلك يف املوا�ض��يع ال�ص��حفية والإخبارية،
والرتاثية .لكنني �أتابع "نا�شونال جيوغرافيك" العربية.
• ما هي �أكلتك املف�ضلة؟
 عموم��اً �أن��ا ل�س��ت �أك��وال ،ولك��ن ب�ش��كل ع��ام �أح��ب فالفل(�أفتيم) بي��ت حلم ،وفالفل (ال�ش��تلة) يف بيت جاال ،وحم�ص
العكرم��اوي يف القد���س ،ومث��ل ه��ذه الأمكن��ة يف بي��ت حل��م
والقد���س ارتبطت بح��االت الف��وران العاطفي ،والدرا�س��ي،
والكفاحي� ،إن جاز التعبري.
• هل حتب عملك يف جريدة احلياة اجلديدة؟
 نع��م �أُح��ب عملي يف اجلريدة لأنه ارتبط ب�أ�ش��خا�ص �أعرفهم منذ�س��نوات و�أ�ص��بح هناك تفاهم بيننا .مرت احلياة اجلديدة يف عدة
مراحل ،و�شكل �صدورها حدثاً ،وفتحت املجال للتجارب ال�صحفية
اجلديدة ،ومنها جتربتي ،ولكنها مرت يف ال�سنوات الأخرية بفرتة
ميكن �أن ن�سميها عدم ا�ستقرار يف �سيا�ستها التحريرية ،ب�سبب توايل
�أكرث من رئي�س حترير عليها يف فرتات زمنية ق�صرية.
• لو عر�ض��ت عليك جريدة عربية عريقة العمل معها،
هل �سترتك احلياة اجلديدة؟
 تنقل ال�ص��حايف من مكان عمل �إىل �آخر �أمر عادي وطبيعي،وقد يكون �أمر ًا �ص��حياً لل�ص��حفي والعمل .بالن�س��بة يل الأمر
يتوق��ف على نوع العر�ض .مل �أتلق عرو�ض��اً لعمل ثابت ،هي
عرو�ض للعمل بالقطعة.
• زميل مهنة تراه جمتهداً؟
 هن��اك �أكرث من �ص��حفي و�ص��حافية� .أتوقف عن��د ما يكتبهعميد �ش��حادة ،وجميل �ض��بابات ،و�س��عيد �أبو معال ،وخالد
�س��ليم ،و�ص��الح م�ش��ارقة ،ومن الطبيعي �أال تعجبني بع�ض
الآراء التي ُتطرح فيما يكتبونه.
• زميلة معجب بجدارتها ال�صحفية �أو الكتابية؟
 �أقدر ن�شاط رحمة حجة ،و�أتوقع منها الكثري.• ماذا يعني لك وقت امل�ساء؟
 هو غالبا وقت لقاء الأ�صدقاء يف �ساحة املهد.• من هم �أ�صدقاء �أ�سامة العي�سة؟
 كثريون :يو�س��ف �س��ند ،جميل �ضبابات� ،ش��وقي العي�سة،�ص��الح �أب��و لنب .وبالن�س��بة لل�ص��داقة م��ع كتاب ع��رب ،فقد

• مل��اذا ّ
ف�ض��لتَ البقاء يف بيت حلم ومل تلت�ص��ق بجاذبة
املثقفني :رام اهلل؟
 ع�ش��ت عام�ين يف رام اهلل ،و�أعت�بر نف�س��ي �ش��اهد ًا عل��ىالتغريات التي كانت تنتظر املدينة ،و�أيقنت �أنني �إذا ع�ش��ت
يف رام اهلل الت��ي يت��م �ص��نعها م��ن نخ��ب �سيا�س��ية مهزومة،
ونخب �أ�ش��باه املثقفني ،ف�س���أفقد ذاتي ،فع��دت �إىل بيت حلم،
حماو ًال مللمة ما تبقى من عاملي.
• ملاذا ال تكتب عن ال�سيا�س��ة الراهنة وتكتفي بالعودة
للتاريخ ال�ستخدامه ك�إ�سقاطات فقط؟
 الفن الروائي يحتاج عادة لفرتة زمنية �أكرث بكثري من ال�شعر�أو املقال��ة �أو التحقي��ق ال�ص��حفي ،لك��ي يتحق��ق .ولك��ن ،و�أن��ا
�أ�س��تدعي التاري��خ� ،أكتب عن اللحظة الراهن��ة .ومع ذلك كتبت
عن وقائع راهنة ،مثال روايتي (قبلة بيت حلم الأخرية).
• هل تعتقد �أن �سقف احلرية املُتاح �أق�صر من �أن يحتمل؟
 نحن يف ع�ص��ر ات�س��عت فيه مناخ��ات احلري��ة ،ولكن فيمايخ�ص��ني ككاتب عربي فل�س��طيني يعي�ش يف الأر�ض املحتلة،
ف�إن هناك اعتبارات عديدة �آخذها لدى الكتابة� ،أهمها املوانع
االجتماعية ،و"التابوهات" الع�شائرية.

يف  2015ع��ن روايت��ك جمان�ين بي��ت حل��م .ه��ل تغ�ير
اجلوائز مناخ الكتابة؟
 بالن�س��بة �إيل ،اجلوائ��ز تزي��د الثق��ة مب�ش��روعي الكتاب��ي،ف�أوا�صل و�أطور ما بد�أته.
• ما ر�أيك بن�شاط نقابة ال�صحفيني؟
كاف على ن�شاطات النقابة ،ولكن راعني
 ل�س��ت على اطالع ٍاالحتفاءات الفي�س��بوكية ،والتهاين املتبادلة بني قادة النقابة
على �إجنازات معينة ،وك�أننا مل نغادر الع�شرية.
• مل��اذا ال تنفع��ل عل��ى "في�س��بوك" وتط��رح �آراءك يف
الأمور الآنية؟
 �أنا ل�ست �سيا�سياً� .أنا مثقف من�شغل بالأمور العامة ،ومن هنا�أجتنب الدخول يف مهاترات تتعلق بالأمور ال�سيا�سية الآنية.

• ما طبيعة عالقتك بالكاتب املقد�سي �إبراهيم جوهر؟
 �إبراهي��م جوه��ر يرتب��ط بالن�س��بة يل ب�س��نوات املخا���ضالوطن��ي ،والكفاح��ي ،والأدب��ي ،وال�ص��حايف ،وبال�براءة
الأخالقي��ة العالي��ة� .أحبب��ت �إبراهي��م عندم��ا كان يرق�ص يف
�س��احات جامعة بيت حل��م ،ويف لقاءاتنا يف بيوت الأ�ص��دقاء
وال�صديقات �أحببت �إبراهيم جوهر ،الذي كان ميكن �أن يكون
واح��د ًا من �أهم النقاد الفل�س��طينيني ،ولكنه يف مرحلة ما ،كما
يبدو يلّ ،
كف عن الرق�ص ،وا�صطدمت الأحالم بالواقع.

• �صف مكان �سكنك ..خميم الدهي�شة؟
الغريب �أن هذا املكان امل�ؤقت� ،أو الذي ُق�ص��د �أن يكون كذلك،
�أ�ص��بح غري ذلك ،والغريب �أكرث �أن هذه املحطة نحو العودة
�إىل الديار تتحول لدينا نحن �أبناء املخيم �إىل ما ي�شبه الهوية،
رغ��م �أنن��ا ن�ؤك��د دائماً �أن حقن��ا يف العودة هو ح��ق مقد�س ال
ميكن التنازل عنه.
�أ�صبح املخيم ،الذي كان على �أطراف املدينة ،يف قلب منطقة
جتارية زاخرة على �شارع القد�س -اخلليل ،ويف الوقت ذاته
يف املنطقة الأكرث �سخونة يف حمافظة بيت حلم ،التي تتعر�ض
ب�ش��كل ليلي تقريباً �إىل اقتحامات واعتقاالت ،و�أحيانا ارتقاء
�شهداء ،و ُتخلف جرحى.
ً
�أنام يف غرفتي ،وبجانبي دائما كمامة واقية من الغاز املدمع،
فعندم��ا يقتح��م جن��ود االحت�لال املخي��م ،يغرق��ون املنازل
بالغاز ،وحو�صرت �أكرث من مرة يف غرفتي بحالة �صعبة.

• ما ال�شارع يف بيت حلم الذي تحُ ب �أن مت�شي فيه طوي ًال؟
 ال�ش��ارع الذي يحمل �أ�سماء عديدة :الرتاجمة� ،أو النجمة،�أو ر�أ���س فطي���س� ،أو البطارك��ة� .أ�س��ماء ل�ش��ارع واح��د ،مت
تهمي�شه ب�سبب الإدارات الفا�شلة.

• ما الذي يُحرك العي�سة جتاه ق�ضايا الب�سطاء واملهم�شني؟
 يف الواقع �أنا جزء من ه�ؤالء املهم�شني ،ن�ش�أت كما ذكرت لك،يف خميم على الرغم �أنه كان م�ؤثر ًا يف حياة املدينة ،من ناحية
وطنية ،وثقافية ،فهو عُ �ش الف�ص��ائل الفل�سطينية واحلركات
القومي��ة ،يف فرتة احلكم الأردين ،وم��ا بعد االحتالل .وهناك
عام��ل �آخ��ر رمب��ا �س��اعد يف انحي��ازي للمهم�ش�ين ،ه��و الفكر
الي�س��اري الذي كان �ش��ائعاً ،و�أوىل �أهمي��ة للعامل الطبقي يف
الأدب ،من خالل نظرية الواقعية اال�شرتاكية.

• لو كانت عنا�صر الطبيعة تتحدث كالب�شر� ،أيها تتمنى
�أن ُتكلمك؟
 �أح��ب �أن �أحت��دث مع الرتاب .الت�أمل يف ال�تراب مغر ٍجد ًا،�إنه��ا ذرات �أج�س��ادنا� .أرواحنا التي تتح��ول �إىل هذا الأحمر،
الذي يحولها �إىل �أ�شجار.

• ما ر�أيك برت�ش��يح بيت حلم عا�ص��مة للثقافة العربية
للعام 2020؟
 الرت�ش��يح خطوة ممتازة ،ولكن �أ�شك �أن لدينا القدرة على�إعداده��ا بال�ش��كل ال��ذي يجب �أن تظه��ر علي��ه ،وال �أعتقد �أن
الإدارات الر�سمية قادرة .والأمر ينطبق ب�شكل متفاوت على
كل املدن العربية .مدننا �أكرب منا.
• ح�ص��لت على جوائز بينها جائزة ال�ش��يخ زايد للكتاب

• هل تقر�أ جريدة احلال؟
 �أق��ر�أ بع���ض امل�س��اهمات فيه��ا الت��ي تن�ش��ر �إلكرتوني��اً،ويعجبن��ي االخت�ص��ار فيه��ا ،لذا �أنا م�س��تغرب من الأ�س��ئلة
الكثرية ،التي جتعل هذا احلوار طوي ًال!

الأحد 2016/10/2م املوافق  1حمرم  1438هـ
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جدران غزة تنطق حياة و�ألوا ًنا.

جرافيتي على الجدران..

�أكرب معر�ض فني دائم يف غزة مفتوح جمان ًا

شيرين العكة
يف قط��اع غ��زة ،ال��كل مدعو لل�س�ير يف �أك�بر معر���ض غرافيتي
مفتوح للجماهري ب�ش��كل دائم وجماين ،ه��ذا املعر�ض الذي فتح
�أبواب��ه م��ن بيت حانون �ش��مال القطاع وحت��ى جنوبه يف رفح،
متتد معرو�ضاته ال�ضخمة وامللونة ّ
لتغطي كامل هذه املناطق.
وترتكزاجلداريات عند مرافق ومن�ش�آت وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني �ص��احبة امل�شروع� ،آخذة على عاتقها مهمة التذكري
بالرتاث والقيم والأخالق وال�س��لوك؛ بنكهة جمالية� ،صممها
 140فنان��اً وفنانة ت�ش��كيليني ،عملوا خالل اخلم�س��ة �ش��هور
املا�ضية ب�شكل يومي.
حتت وط�أة �ش��م�س الظهرية ،كانت ت�س�ير رائدة بكرون على
عجلة ،وحني �س���ألناها عن اجلدارية التي مت�شي مبحاذاتها،
تن ّبه��ت له��ا وك�أمنا تراها للمرة الأوىل ،قالت مربر ًة" :ن�س�ير
وبالن��ا م�ش��غول ب�أمورن��ا اليومي��ة� ،أعتق��د �أن الكثريي��ن مل
ينتبه��وا للر�س��ومات رغم جماله��ا ،فالهم��وم الداخلية ّ
غطت
على كل �شيء".
ً
ومل تخ��ف بكرون �إعجابها باجلداريات ،معتربة �أنها م�ص��در
�إله��ام وتذكري بح��ق العودة والقي��م والعادات الفل�س��طينية
الت��ي يج��در به��ا �أن تبق��ى را�س��خة يف الذاكرة ،م�ش�يرة �إىل
�ضرورة احرتام هذه الر�سومات ومنع �أي حماولة لت�شويهها
وطم�س تعبرياتها.
كنعان حماد� ،ص��احب مركز ب�صريات و�سط املدينة ،ومقابل
مركزه جدارية يبلغ طولها  250مرت ًا ،يرى اللوحات كل يوم
ورمب��ا حفظه��ا عن ظه��ر قلب ،يرى �أي�ض��اً �أن الف��ن يعبرّ عن

حال��ة ،و�أن ظهوره �ش��يء جميل بالفع��ل ،لك ّنه ال يهم اجلميع
ويركز على جمال معني.
ق��ال حم��اد مو�ض��حاً وجهة نظ��رة "ه��ذه اجلداري��ات طاقة
مبذول��ة لتفريغ �إبداع��ات فئة معينة ،بينم��ا الفئات الأخرى
من ال�ش��باب حتتاج �أي�ضاً ملن يحتويها" ،و�أ�ضاف �أن "الكثري
م��ن املارة لن ي��روا هذه اجلداريات رغم ك�بر حجمها وبروز
�ألوانها ،لأنهم ي�س�يرون يف ال�شارع يحدثون �أنف�سهم ،فالنا�س
ال ترى �سوى الهموم".
نائل �ص�لاح� ،س��ائق تاك�س��ي يتقن الإجنليزية وكان يعمل يف
الرتجم��ة ،يحب الفن��ون ويقدر اجلمال .وبح�س��به ،ف�إن هذه
اجلداري��ات ه��ي اجلم��ال ال��ذي نفتق��ده ،وال ي ّتف��ق يف الر�أي
م��ع من �س��بقه ،فالر�س��م هو �أح��د �إبداعات ال�ش��باب �أي�ض��اً،
و�إعطا�ؤه��م الفر�ص��ة ل��ن يك��ون ب���أي ح��ال �س��بباً يف تعطيل
مواهب الآخرين و�إبداعاتهم.
وقال �صالح �إن الكثري من امل�ؤ�س�سات ت�ستعني بفن اجلرافيتي
لإجن��از بع�ض اللوحات اخلا�ص��ة� ،أي�ض��اً يف املنازل اختلفت
الأذواق ،فح ّل��ت الر�س��وم الت�ش��كيلية حم َّل الده��ان ،وهو ال
يعت�بر ذل��ك ترفاً ،معت�بر ًا "اخلبز لي�س �أك�ثر �أهمية من الفن
كما يدعي البع�ض ،فالأول يجيء ويذهب والفن باق".

الأطول يف العامل

ع�ص��ام حل�س خب�ير الرتبية الفني��ة يف مدار���س وكالة غوث
وت�ش��غيل الالجئني ،بينّ �أن مراف��ق الوكالة تتعر�ض مللوثات

ب�ص��رية من خالل الإعالم امل�ض��اد و�إعالم الأحزاب وغريها،
فكانت الر�ؤيا �إلغاء هذه ال�ش��عارات وتوظيف الفن لن�شر قيم
جمالية وتوعوية وتربوية �أي�ض��اً ،م�شريًا �إىل �أنهم ا�ستثمروا
يف عملهم هذا الطاقات ال�شابة التي مل حتظ بفر�صة عمل.
الوجوه واملقد�س��ات والرتاث والطبيعة وغريها من امل�شاهد
التي ر�سمت على � 32ألف مرت طولية ،والتي ُينوى ا�ستكمالها
داخل وخارج املزيد من املدار�س يف غزة� ،أو�ض��ح حل�س �أنها
الأط��ول من ب�ين جداريات الع��امل ،وقال "خ�لال بحثنا عرب
الإنرتن��ت فلم جن��د جداري��ة بهذا الط��ول ،نتابع املو�ض��وع
ون�سعى للدخول من خاللها �إىل مو�سوعة غيني�س".
وانته��ى ر�س��م اجلداري��ات خ�لال العطل��ة ال�ص��يفية لطلب��ة
املدار�س ،ورغبت الوكالة يف مفاج�أة الطلبة بهذه الر�س��ومات
الفنية حني عودتهم ملقاعد الدرا�سة جمدد ًا.

فن التعبري احلر

اجلرافيت��ي فن حديث ظهر يف الوالي��ات املتحدة ثم انتقل �إىل
�آ�س��يا و�أفريقيا ،وبالن�سبة لفل�س��طني بد�أ بالكتابة واخلطوط
العربي��ة ،ثم لوح��ظ ظهوره �أك�ثر بعد االنق�س��ام والأحداث
ال�سيا�س��ية ال�س��اخنة ،حي��ث يع�بر م��ن خالله ال�ش��باب عن
�س��خطهم وغ�ض��بهم مل��ا ي��دور يف ال�س��احة ،وق��د تتن��اول
ر�س��وماتهم تعبريات اجتماعي��ة وجمالية �أي�ض��اً ،لذا ُيعامل
على �أنه تعبري حر ي�س��عى ك�سعي الإعالن ،ويتخري مكانه يف
املناطق العامة ليحقق االنت�شار.
مب�س��احة الر���ش والبخ��اخ و�أق�لام بوية
ُير�س��م اجلرافيت��ي ّ
خا�ص��ة ،ويتخ��ذ من ال�س��طوح اخلا�ص��ة والعام��ة مكاناً له،

ب�إذن من �ص��احبها �أو بدون ،وات�س��عت رقعت��ه لتحتل مكانها
لي�س على جدران ال�ش��وارع فح�س��ب ،بل �أب��واب القطارات،
والأ�سفلت ،وال�سيارات ،والأج�سام ،واملالب�س �أي�ضاً.
ب�لال خال��د فنان جرافيتي �ش��اب� ،أول من ر�س��م يف غزة على
الأ�سفلت والأج�سام وال�س��يارات ،ومراده ترك ب�صمته يف كل
م��كان ،فهذا الفن لي�س له حدود وب�إمكانه ت�س��خري �أي �س��طح
خلدمته ،ويعترب �أن ما مييزه كونه �أقرب �أنواع الفن �إىل عامة
املجتمع ،فهو معر�ض جماين بال تذاكر.
وع��ن عدم تنبه املارة للجداري��ات واعتبار البع�ض وجودها
ترف��اً ،ق��ال خالد "فن اجلرافيتي مل ين�ض��ج بعد يف جمتمعنا،
ول��ن �أفاج�أ ح�ين �أرى �أحدهم وقد �أف�س��د لوحة ر�س��مها فنان
بعرق��ه ،ك��ي يكتب ب��د ًال منها �ش��عارات حزبية �أو منا�س��بات
اجتماعي��ة" ،وه��و كفن��ان ال يعترب هذه الت�ص��رفات م�ص��در
�إحباط له ،فبح�س��به يوجد اهتمام وا�ض��ح من قبل ال�ش��باب
به��ذه اجلداري��ات� ،أهمها االحتف��اء باجلدارية التي ر�س��مها
مب�ساعدة �أربعة فنانني ،على �أكرب ارتفاع يف فل�سطني ،والتي
�أُطلق عليها "طفولة حما�صرة".
ويرف���ض خال��د �أن يت��م اعتب��ار ف��ن اجلرافيت��ي رم��ز ًا ل��ـ
"الن�ض��ال الناعم" كم��ا يطلق عليه البع�ض ،مربر ًا رف�ض��ه
ب�أنه "فن قوي ،والكثري من الفنانني مطلوبون لدى م�ؤ�س�س��ة
الإنرتب��ول واحلكوم��ات ،مل��ا حتمله ر�س��وماتهم م��ن تعابري
وطني��ة غا�ض��بة" ،كم��ا يرتتب علي��ه درجة م��ن اخلطورة،
ٍّ
متخف وب�أ�سماء
فهناك عدد كبري من الفنانني يعملون ب�ش��كل
وهمية� ،أمثال الفنان امل�ش��هور بانك�سي الذي جابت ر�سوماته
الإن�سانية العامل� ،إال �أنه بقي جمهو ًال ال ُتعرف له هوية.
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