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يحدث يف در�س ما

قالت املعلمة :يف �صفحة مهمة من �صفحات فل�سطني ،ولدت فتح .كان ذلك يف ليلة عا�صفة .ن�ضجت فتح كزيتونة عنيدة ،ارتدت كوفية �سوداء ،وباتت
الفار�س املنقذ� .أحبها النا�س وغنى لها العا�شقون.
وكما كل �ش��يء ،هرمت فتح وتغريت� ،س��قط من يدها غ�ص��ن الزيتون ،وقبله البندقية .احتارت فتح ،فما من طريق يو�ص��ل �إىل العودة ،وما من دواء
يخفف الآالم وي�شفي .ومل ي�سجل بعد اكت�شاف جني ا�ستعادة ال�شباب ،والهرم قدر ال مف ّر منه ،وال حتى بكل امليزانيات وامل�ؤمترات.
ً
الفل�س��طينيون ه��م من خلق فتح الت��ي كانت ،وهم موجودون وق��ادرون على فتح �أخرى تولد الي��وم وتعي�ش للغد وتتنف�س �أوك�س��جينا طازجً ا� .أنهت
املعلمة كالمها :فتح التاريخ العريق� ،أما اليوم وغدًا ،فيبحثان عن خالق ،و�أكملت لتالميذها :و�أنتم من تخلقون.
مالحظة :هذه االفتتاحية ن�شرت يف عدد احلال يف �آب  ،2009على وقع م�ؤمتر فتح ال�ساد�س ،ونعيد ن�شرها اليوم ،لأن فتح ما زالت تتغري.

رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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فتح تجري لمستقر لها
عبد الباسط خلف
اختارت "فتح" يوم الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني موعدًا مل�ؤمترها ال�سابع ،فيما
راجت الأحاديث عن �ض��غوط خارجية ال تت�ضامن مع احلركة بل ت�ضع الع�صي يف
دواليبه��ا .تعال��ج "احلال" امل�ؤمتر :ما له وما عليه ،وتتنقل ال�ص��حيفة بني رام اهلل
ووا�شنطن والدوحة لإكمال امل�شهد.

بيت ووظيفة

يرب��ط ع�ض��و مركزية "فتح" د .حممد ا�ش��تية ب�ين احلال العربي املم��زق ،والبيت
الداخلي للحركة الذي ي�س��تعد لعقد م�ؤمتره ال�سابع ،ويقول �إن ذلك امل�شهد يعك�س
نف�س��ه عل��ى فل�س��طني بالدرجة الأوىل ،ث��م على "فتح" التي ت�ش��كل عم��اد ًا ورافعة
للق�ضية الوطنية.
وي�ض��يف� :إذا ت�أثرت فل�س��طني مبا يجري يف العامل العربي ،ف�إن "فتح" تت�أثر ولكن
لي�س بالدرجة ذاتها على الق�ضية ،فوظيفة احلركة �إنهاء االحتالل ،و�إقامة الدولة،
م��ا يعني �أن مهمتها الن�ض��الية تزداد �أكرث وت�ص��بح �ش��اقة ،وحني تك��ون يف امليدان
وحدها يت�ضاعف املطلوب منها.
ووف��ق ا�ش��تية ،فرغ��م العم��ق العربي امل�ش��تت ،الذي يخو�ض يف �ش�لال م��ن الدم،
ومهموم مب�ش��اكله� ،ستبقى فل�سطني يف قلب كل عربي ،وق�ضية مهمة ،لكن الأحداث
جعلتها �أقل �إحلاحاً من املعتاد.

ا�ستحقاق و�أ�سئلة

ويتابع ع�ض��و مركزي��ة فتح :م�ؤمتر "فتح" ا�س��تحقاق ،ولن ُيغ�ّي رّ على احلركة
كث�يرًا ،ومطلوب منه الإجابة على �أ�س��ئلة يف ذهن كل ع�ض��و فيه��ا وكل مواطن،
�أهمها �إىل �أين نحن ذاهبون يف امل�س��ار ال�سيا�س��ي والوطني وامل�ؤ�س�س��اتي وكل ما
يخ�ص ق�ضيتنا.
وح�س��ب ا�ش��تية ،ال�سيا�سي واالقت�ص��ادي والوزير ال�س��ابق ،ف�إن "فتح" حركة
حت��رر وطن��ي ما زال��ت مهمتها انه��اء االحتالل و�إقام��ة الدول��ة ،وبغ�ض النظر
ع��ن م�ؤمتراته��ا ،تبق��ى ثوابتها واح��دة ،يف ظل مرون��ة بربناجمها ال�سيا�س��ي،
ال��ذي يراعي املتغريات الإقليمية والدولية ،وتعيد احلركة �ص��ياغته مبا يخدم
الربنامج الوطني.
وي�ض��يف :ت�ؤمن "فتح" بالن�ضال �ضد االحتالل وتعمل لذلك ،ولكونها عماد احلركة
الوطني��ة ،فعندم��ا تك��ون موحدة وعل��ى قلب رجل واح��د ،ف�إن ذل��ك ينعك�س على
�شركائها يف منظمة التحرير ،وعلى احلركة الوطنية عمومًا.
وينفي ا�ش��تية وجود �ضغوط دولية �أو عربية على احلركة ،التي ال تقبل ال�ضغوط
وال تخ�ضع لها ،وقاومتها تاريخيًا .ويتفاخر ب�أن عالمات "فتح" امل�سجلة �أنها قادت
الن�ض��ال منذ بدايات��ه بكل الأدوات ،وحتاف��ظ على القرار امل�س��تقل ،وال تتدخل يف
ال�ش�أن الداخلي للدول العربية ،وال ت�سمح لأحد �أن يتدخل يف �ش�أننا.
ويختم ا�ش��تية :ترفع "فتح" �ش��عار (دع �ألف زهرة تتفتح ولكن يف ب�س��تاننا) ،وهي
حري�صة على احلديقة الوطنية ،وكل ما يت�صل مبنظمة التحرير ،و�إنهاء االحتالل،
م�ؤك��دا وج��ود من يريد عرقلة امل�ؤمتر ال�س��ابع ك ٌل حل�س��ابه ،ولكن املهم احل�س��اب
الذي �سينجح ،واملتمثل يف القرار امل�ستقل.

�أمل وبدائل

وي�أم��ل �أم�ين عام املبادرة الوطنية د .م�ص��طفى الربغوثي �أن يط��رح امل�ؤمتر تبني
ا�س�تراتيجية بديلة ملعاجلة الو�ض��ع القائم جديًا ،تكون بديلة ملا مل ينجح ،خا�صة
يف ظ��ل الظ��روف اجلدي��دة املحيط��ة بنا ،وخماطر ت�ص��فية الق�ض��ية الفل�س��طينية
وتذويبه��ا ،تعتم��د عل��ى املقاوم��ة ال�ش��عبية واملقاطع��ة وفر���ض العقوب��ات على
االحتالل .ويقول :نتمنى تبني ا�س�تراتيجية وطنية موحدة وم�شرتكة ،وتوجهات
وا�ض��حة لإنه��اء االنق�س��ام ال�سيا�س��ي ،وتوحي��د ال�ص��ف الوطني ،واعتم��اد ر�ؤية
�ستقوى جممل احلركة الوطنية.

جوازات ومف�صولون

فيم��ا ينف��ي �أمني �س��ر املجل�س الث��وري لـ"فتح" �أم�ين مقبول وج��ود عراقيل بوجه
امل�ؤمتر ال�س��ابع ،فعجلته تدور ،ومل تربز �أي �ض��غوط عربية �ضد عقده .ويقول �إن
ما �سيحدث على احلركة بعد امل�ؤمتر �أن الدماء �ستجدد ،والعزمية �ستزداد �صالبة،
كما �س��يتجدد الربنامج ال�سيا�س��ي ،ب�آفاق و�آمال جديدة ،فاخليار الن�ضايل لـ"فتح"
هو خيار التحرر الوطني ،و�أمامها كل �أ�شكال الن�ضال.
وفند مقبول ما ن�ش��ر عن تلويح الأردن ب�س��حب جوازات �س��فر من م�س�ؤويل ال�صف
الأول ح��ال انعقد امل�ؤمتر ،م�ؤكدًا �أن الرئي�س حممود عبا�س ال يحمل جوا ًزا �أردنياً،
فهو ي�س��افر بجوازه الدبلوما�س��ي الفل�س��طيني ،وهناك بع�ض القيادات التي حتمل

جوازات �أردنية �إىل جانب الفل�سطيني.
ويو�ضح �أمني �سر "الثوري" �أن اخلط ال�سيا�سي للحركة ن�ضايل ي�سعى �إىل التحرير
بكل الو�س��ائل والأ�ش��كال املتاحة ،ولن تت�أثر "فتح" بال�سيا�س��ة الأمريكية �شما ًال �أو
ميي ًنا �أو �شر ًقا �أو غربًا ،و�ستوا�صل احلركة �سيا�ستها بكل الظروف.
ويرى مقبول �أن النظام الأ�سا�س��ي للحركة يمُ كن املر�أة ،ويتيح التواجد يف الهيئات
القيادي��ة مب��ا ال يقل ع��ن  ،%20وهذا مطبق يف جل��ان الأقاليم املنتخب��ة .وي�ؤكد �أن
املف�صولني من احلركة �سيعودون �إليها يف حال عودتهم عن �أخطائهم ،ويرتاجعوا،
ويقدموا ما يثبت �أنهم غري خارجني عن اخلط احلركي وال�سيا�سي .وي�شدد على �أن
امل�ؤمتر �سيد نف�سه ،و�سيناق�ش �أي مقرتح يثني عليه الأع�ضاء.
◄التتمة 13
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ممنوع التربع للن�شاطات ال�سيا�سية..
عقاب �إ�سرائيلي جديد بحق التجمع الوطني الدميقراطي
أزهار عويضة*
مي��ز االحت�لال الإ�س��رائيلي منذ بدايت��ه بني الع��رب واليهود يف
م�ؤ�س�س��اته ال�سيا�س��ية والتعليمية والعملية ،لكن يف عام 2015
ظهر ت�صعيد مالحظ يف حتري�ض حكومة االحتالل �ضد العرب يف
الداخ��ل املحتل عام  ،1948حيث امتد حظر احلركة اال�س�لامية
اجلناح ال�ش��مايل يف  17ت�ش��رين الثاين  2015اىل قيادات التجمع
الوطني الدميقراطي بتهمة متويل ن�ش��اطات �سيا�سية ووطنية،
ومت التحقيق مع بع�ض القادة والن�شطاء يف الداخل املحتل امام
وحدة التحقيقات لل�شرطة اال�سرائيلية الهف . 443

�شحادة� :سنت�صدى

ويف حديث للأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي د .مطان�س
�ش��حادة قال" :ت�س��تمر امل�ؤ�س�س��ة اال�س��رائيلية بحملة املالحقة
ال�سيا�س��ية حتدي��د ًا لأع�ض��اء التجم��ع الوطن��ي الدميقراط��ي
وقياداته ،وت�سعى �إىل ك�سر ارادة هذا احلزب وترهيب املجتمع
العربي ككل".
و�أكد �ش��حادة �أن "امل�ؤ�س�س��ة اال�س��رائيلية حت��اول دفعنا لرتك
العمل ال�سيا�س��ي الن�ضايل املتحدي لها ،وترهيب ال�شرطة يهدف
�إىل زرع اخل��وف يف قل��وب اع�ض��اء التجم��ع واملجتم��ع العربي
ككل".
و�أ�ض��اف �شحادة" :نحن نعمل على �ص��د هذه الهجمات من قبل
امل�ؤ�س�س��ة اال�س��رائيلية بتم�س��كنا مبواقفنا ومبادئنا وبعزميتنا
وامياننا بنهجنا وحزبنا وثقتنا مبجتمعنا".

بركة :اعتقلوا نتنياهو

ويف ال�س��ياق ذات��ه ،ق��ال رئي���س جلن��ة املتابع��ة حمم��د برك��ة:
"مو�ض��وع التحقيقات واملداهمات على طريق وحدة كوماندو
�شرطة ا�سرائيل �ضد ن�شطاء حزب التجمع الوطني الدميقراطي
توحي وك�أن ه�ؤالء ارتكبوا جرائم ال تقل عن القتل".
وتاب��ع برك��ة قائ ً
�لا" :يف احلقيقة هن��اك خمالف��ات �إدارية يف كل
االح��زاب ،ويف حال��ة التجمع قرروا ان يقوموا بحملة ع�س��كرية
�شرطية العتقال الع�شرات وفر�ض اجواء من االرهاب على قرى
واحياء بكاملها".
و�أ�ض��اف برك��ة" :ل��و كانت ه��ذه الته��م ت�س��توجب االعتقاالت،
لكان اول من يجب ان يُعتقل هو بنيامني نتنياهو على ال�ش��بهات
التي تدور حوله ب�ش��كل �أ�ص��عب بكل ما يتعل��ق بتوظيف اموال

حممد بركة

وف�ساد".
وق��ال برك��ة" :نح��ن يف جلن��ة املتابع��ة ر�أين��ا �أن الهج��وم على
التجم��ع �إمنا هو هج��وم على اجلماهري العربية الفل�س��طينية يف
الداخل ،وهو ا�س��تمرار حلملة منظمة تقوم بها حكومة ا�سرائيل
عل��ى مدى عقود كث�يرة ،اما لإخراجنا من وطنن��ا او لإخراجنا
خارج ال�ش��رعية" .وختم بالقول :نحن نقول هنا باقون ان فعلوا
م��ا فعلوا ،لأن االن�س��ان ال��ذي يعي�ش يف بلده ال ميل��ك ان يتبخر
منه��ا ،الظل��م هو ال��ذي �س��يتبخر والعن�ص��رية ال�سيا�س��ية التي
باق يف ار�ضه ووطنه".
�ستزول ،و�شعبنا ٍ

زعبي :ازدواجية معايري ا�سرائيلية

من جهتها ،قالت نائب ع�ض��و الكني�س��ت ع��ن التجمع الوطني يف
القائمة امل�ش�تركة حنني الزعب��ي" :الظاهر �أننا نقود �ش��عبنا يف
الطريق الن�ضايل ال�سليم ،نحن نعرف و�شعبنا يعرف �أننا ب�صدد
مالحقة �سيا�سية مل تبد�أ اليوم� ،إمنا هي ت�صعيد ا�سرائيلي علينا
�أن نرد عليه".
و�أ�ض��افت زعبي" :نحن نعرف �أنن��ا ُمقبلون على مرحلة جديدة
يف العالقة بني الفل�س��طينيني وبني هذه امل�ؤ�س�س��ة الإ�س��رائيلية،
وعلينا �أن جنيب على هذه املالحقة ب�أدوات �صحيحة و�أن نخرج
منه��ا �أقوى ،و�أن تعرف �إ�س��رائيل �أنها هي التي تخ�س��ر من هذه
املالحقة".
و�أكمل��ت الزعب��ي" :م��ا ه��ي التهمة؟ �أن �ش��عبنا يت�برع للحركة
الوطنية! التهمة لي�س��ت ف�س��ادا ،ال�ش��رطة نف�س��ها مل تتهم كادر

مطان�س �شحادة

حنني زعبي

التجم��ع ب�أنه ي�أخذ امل��ال جليبه اخلا�ص ،بل تتهمن��ا ب�أننا منول
ن�شاطات وطنية".
وقالت زعبي" :علينا ان نعزز هذه العالقة بني �ش��عبنا وان نزيد
من الن�ش��اطات الوطنية ،حتى �ش��عبنا الفقري يتربع للن�شاطات
الوطنية".
وت�س��اءلت زعبي� 3000" :ش��رطي ا�س��رائيلي اله��دف منهم هو
التخوي��ف واالعتقاالت بعد منت�ص��ف الليل ،وبالنهاية ،عن ماذا
�س��يتمخ�ض هذا املل��ف ،رمبا عن خ��رق قانون التموي��ل الذي ال
ي�ستوجب حتقيق �شرطة ،يكفي حتقيق ملراقب الدولة".
و�أك��دت زعب��ي" :لو كان احلديث عن ن�ش��طاء يهود ملا كان هناك
اعتقاالت او متديد اعتقاالت ،فعلى �ش��عبنا ان يعي �أننا ب�ص��دد
مالحقة �سيا�سية �سنخرج منها �أقوى".
و�أنهت زعبي قائلة" :ال�ش��رطة عليها ان حتمي الرجال والن�ساء
الع��رب الذي��ن يقتلون يوميا ،ال�ش��رطة التي ُت�ض��حي بن��ا لب�ؤر
اجلرمي��ة ُتالحقن��ا الآن ،لي���س فق��ط التجم��ع واي�ض��اً احلرك��ة
اال�س�لامية والتحري���ض عل��ى اع�ض��اء الكني�س��ت والقائم��ة
امل�شرتكة وهذا دليل قوتنا ،واالمتحان ان نخرج �أقوى".

�أبو غو�ش :م�سل�سل تطرف

وعلق النا�ش��ط ال�سيا�سي با�س��ل ابو غو�ش على املو�ضوع قائ ًال:
"هنال��ك ت�ص��اعد يف ح��دة التط��رف والكراهية داخ��ل املجتمع
اليه��ودي يف االرا�ض��ي املحتل��ة �ض��د الفل�س��طينيني على �ش��كل
اعتداءات على املواطنني الفل�سطينيني".

با�سل �أبو غو�ش

و�ش��دد اب��و غو���ش" :االع�لام ال يُ�س��لط الأ�ض��واء عل��ى ه��ذه
االعت��داءات �إال ن��ادر ًا ،لك��ن ه��ذا ال يعني �أنها غ�ير قائمة وغري
موج��ودة ،ب��ل عل��ى العك���س ،فه��ي ج��زء �أ�سا�س��ي م��ن معاناة
الفل�س��طينيني اليومي��ة م��ن االحتالل وق��وى التط��رف فيه ،من
االعم��ال املتطرف��ة مثل ح��رق عائلة دواب�ش��ة او االعت��داء على
املحجب��ات باملناطق الإ�س��رائيلية وقتل الكثري من �ش��بابنا على
احلواجز".
ً
و�أك��د اب��و غو�ش قائ�لا" :اتفقنا م��ع التجم��ع او اختلفنا معهم،
بر�أي��ي ،ا�س��تهداف التجم��ع ه��و ا�س��تهداف ل�ش��عبنا وللحرك��ة
الوطنية ،فاحلركة الإ�س�لامية مل تك��ن االوىل والتجمع لن يكون
االخري ،هذه خطوات مت�سل�سلة �ضمن م�شروع املطاردة والقمع
لكل من يرفع �صوته يف مواجهة غطر�سة م�ؤ�س�سة االحتالل".
و�أنه��ى اب��و غو�ش حديث��ه م�ؤك��د ًا" :ال يوجد خيار ل�ش��عبنا اال
املزيد م��ن التالحم والوحدة لأن امل�س��تهدف اليوم من االحتالل
هو وجودنا ،وح�ضارتنا ،وحا�ضرنا ،وم�ستقبلنا ،ووحدتنا".
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن االحتالل الإ�س��رائيلي مار�س �سيا�س��ة
التفرقة بني العرب منذ البداية حتى يُ�ضعف وحدتهم وي�ستطيع
التحك��م به��م كما ي�ش��اء ،فجند العرب الدروز يف جي�ش��ه ب�ش��كل
اجباري عام  ،1956وحظر احلركة اال�سالمية ،والحق نا�شطني
�سيا�س��يني ،ولفق التهم لكوادر التجمع وما زال يمُ ار�س �سيا�س��ة
التفرقة والتحري�ض �ضد العرب يف الداخل املحتل.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف حوار مع م�ست�شار الرئي�س لل�ش�ؤون الإ�سرتاتيجية

زم��ل��ط :ع�����ض��وي��ة الأمم امل��ت��ح��دة وق����رار ���ض��د اال���س��ت��ي��ط��ان واحلمايــــــــــــــــ
بيان قرعان*
�أكد م�ست�شار الرئي�س لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية الدكتور ح�سام
زملط� ،أن ال�ش��عب الفل�س��طيني هو �أهم عن�ص��ر ناجح ترتكز
عليه القيادة الفل�س��طينية ،و�أن هناك ثالث ق�ض��ايا �أ�سا�س��ية
مطروح��ة عل��ى طاول��ة الأمم املتح��دة ،ويج��ري البح��ث
والت�شاور فيها مع الدول العربية يف �سبيل ح�شد الدعم الكامل
للموافقة عليها ،وهذه الق�ض��ايا هي الع�ض��وية الكاملة لدولة
فل�س��طني ،وال�س��عي للح�ص��ول على ق��رار من جمل���س الأمن
ال��دويل مبا يخ���ص امل�س��توطنات� ،إ�ض��افة �إىل ق�ض��ية توفري
احلماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني.
ج��اء ذلك يف ح��وار مع زملط �أجرته "احلال" �س��لط ال�ض��وء
على اهم امللفات يف ال�سيا�س��ة الفل�س��طينية ه��ذه االيام .ويف
ما يلي ن�ص احلوار:
• ما �أهم امللفات الفل�سطينية على طاولة الأمم املتحدة؟
 -هناك ثالث ق�ض��ايا �أ�سا�س��ية جاري البحث فيها والت�شاور

فيها مع �أ�شقائنا العرب ومع الدول احلليفة وال�صديقة� ،أوىل
هذه الق�ض��ايا الع�ض��وية الكاملة لدولة فل�سطني ،فنحن نريد
�أن نعود �إىل جمل�س الأمن مب�شروع قرار لقبول فل�سطني دولة
كاملة الع�ض��وية يف جمل�س الأمن ،ونحن نعترب هذا من حقنا
ونعت�بره واجب املجتم��ع الدويل مبا �أن اجلمعي��ة العمومية
�ص��وتت يف عام  2012ب�أغلبية �ساحقة لقبول فل�سطني ع�ضوا
كامال ،ولكن لي�س للجمعية العمومية ال�صالحية بقبول ع�ضو
كام��ل الع�ض��وية وعلى هذا الأ�س��ا�س ،فنحن ع�ض��و مراقب،
ونري��د �أن نع��ود مرة �أخرى �إىل جمل�س الأمن لطلب ع�ض��وية
كاملة ،ونتمنى هذه املرة �أال ي�ضيع العامل هذه الفر�صة.
الق�ض��ية الثاني��ة ه��ي طرح م�ش��روع ق��رار يف جمل���س الأمن
حول اال�س��تيطان اال�س��تعماري يف فل�س��طني ،وهذا املو�ضوع
ذه��ب باجتاه متقدم ،وتعليم��ات الرئي�س التي �أ�ص��درها لكل
اجله��ات الت��ي تعمل خارجياً وا�ض��حة بهذا ال�ش���أن ال �س��يما
وزارة اخلارجي��ة ومندوب فل�س��طني الدائم يف الأمم املتحدة
الذي بد�أ عملية تقدمي هذا القرار وطرحه على طاولة جمل�س
الأم��ن عل��ى قاع��دة �أن اال�س��تعمار اال�س��تيطاين ه��و �أكرث ما

يهدد الق�ض��ية الفل�س��طينية وال�ش��عب الفل�س��طيني والأر�ض
الفل�س��طينية حالياً ،وب�إدانته ت�أكيد �أنه جرمية حرب ح�س��ب
القانون الدويل ،والو�صول �إىل نظام عقوبات دولية على دولة
االحتالل.
والق�ض��ية الثالث��ة ه��ي توف�ير احلماي��ة الدولي��ة لل�ش��عب
الفل�س��طيني ،وهذه الق�ض��ية م��ا زالت قيد البحث والت�ش��اور
لأن هذا املو�ض��وع له عالق��ة بالقانون وال�سيا�س��ة وله عالقة
بال�شعب والقيادة الفل�سطينية حتى يكون هناك طلب وا�ضح
وخلفية �سيا�س��ية وقانونية وا�ض��حة .ال نريد �أن نطلب �شيئا
ي�ؤثر على حقوقنا وق�ض��يتنا وموقفنا ،ولكن اليوم مو�ض��وع
احلماية الدولية املبا�شرة لل�شعب الفل�سطيني وممتلكاته من
الق�ض��ايا املطروحة عل��ى الطاولة ،وعملن��ا يف الأمم املتحدة
ي�أت��ي يف �إطار �س��ياقات جدي��دة ُتطرح لأول م��رة ،و�أول هذه
ال�سياقات هو وعد بلفور.
• ما ال�ض��مان الذي �س��يدفع بالأمم املتحدة لإ�ص��دار قرار
�ض��د �إ�س��رائيل وما اخلطوات التي اتخذتها دولة فل�سطني يف

�س��بيل ح�ش��د دعم لق�ضية وقف اال�س��تيطان وتوفري احلماية
لل�شعب الفل�سطيني؟
 فيما يخ�ص اال�ستيطان ،هناك م�شروع قرار نتقدم ونت�شاوربه مع اجلميع ،وهذا امل�ش��روع �س��يطرح عل��ى طاولة جمل�س
الأم��ن يف �أ�س��رع وق��ت ممك��ن ،وهن��اك ق��رار حا�س��م يف ذلك،
ونحن فقط ننتظر عملية الت�ش��اور حت��ى نت�أكد �أن هذا القرار
ل��ه �أكرب فر�ص للنجاح ،وهي م�س���ألة وقت ،لأن القرار اتخذ،
�أما ب�ش���أن توفري احلماية لل�ش��عب الفل�س��طيني فهو مو�ضوع
ح�س��ا�س وقيد الدرا�س��ة ،ال نري��د �أن ي�ؤثر على �س��بيل املثال
على مو�ض��وع ح��ق تقرير امل�ص�ير لل�ش��عب الفل�س��طيني �أو
�س��يادتنا على �أر�ض��نا ،ولكن هنا يوجد توجه ب�أن يتحول �إىل
قرار ،توجد فرتة ت�ش��اور داخلية عل��ى القانون والإمكانيات
وف�ترة ت�ش��اور خارجية ،ولكن هناك توجه ب�ش���أن احلماية،
وهن��ا �أ�ؤك��د على التوجه م��ن الرئي�س والقيادة الفل�س��طينية
ب�ش���أن توفري حماية لل�ش��عب الفل�سطيني ح�س��ب �صالحيات
جمل���س الأم��ن وما ق��ام به جمل���س الأمن يف ال�س��ابق ،فهناك
حاالت كثرية وفر فيها جمل�س الأمن حماية مبا�شرة ل�شعوب
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انتخابات املجال�س املحلية  ...هل ذهبت اىل غري رجعة؟

�أني�س �أبو �سباع

جهاد م�شاقي

باسل رزق اهلل*
ذهب موعد الثامن من ت�شرين الأول  2016كموعد
لإج��راء االنتخابات املحلي��ة �أدراج الرياح ،وكان
ه��ذا املوع��د �سي�ش��هد �أول انتخاب��ات للمجال���س
املحلي��ة يف ال�ض��فة الغربي��ة وقطاع غ��زة بعد 11
عام��اً على �آخ��ر انتخابات جرت ب�ش��كل متزامن يف
ال�ض��فة وغزة .لكن حال االنق�س��ام ال�سيا�سي ادى
اىل �إلغ��اء املوع��د ب�س��بب ا�س��قاط قوائ��م يف غزة،
م��ا �أدى اىل دخ��ول الق�ض��اء على اخل��ط حيث قرر
الق�ض��اء واحلكوم��ة الت�أجيل ،فهل �س��يتم االلتزام
بعقد االنتخابات� ،أم �أن الت�أجيل هو كلمة ال�سر اىل
االلغاء وذهاب فكرة االجراء اىل غري رجعة.
يف ه��ذا التقري��ر ح��اورت "احل��ال" كاف��ة اطراف
االنتخابات و�س��معت منهم �آراءه��م حول الت�أجيل
وفح�ص��ت ثقته��م باملواعي��د وق��درت معه��م اىل
اي درج��ة باالم��كان ان تعق��د ه��ذه االنتخاب��ات
ال�ضرورية.

احلكم املحلي :الت�أجيل م�صلحة وطنية

واعت�بر مدير الت�ش��كيالت يف وزارة احلكم املحلي
جهاد م�شاقي ان قرار ت�أجيل يعود مل�صلحة وطنية
وم��ن اج��ل ع��دم تكري���س االنق�س��ام ب�ين ال�ض��فة
الغربي��ة وقطاع غ��زة ،ولتعديل الو�ض��ع والبيئة
القانونية القائمة بد ًال من اجرائها يف ال�ضفة فقط.
وق��ال م�ش��اقي ان هناك مفاو�ض��ات بني الف�ص��ائل
ح��ول تدخل حماكم غ��زة يف االنتخاب��ات حيث ان
هناك مقرتحا لت�ش��كيل حماكم خا�ص��ة لالنتخابات

فايز �أبو وردة

تب��تّ يف ق�ض��ايا القوائم الطع��ون االنتخابية .فيما
رف���ض اعتب��ار قرار رئا�س��ة ال��وزراء ال��ذي ن�ص
على اعادة املجال�س املحلية امل�س��تقيلة ب�أنه يعني
ان االنتخاب��ات ذهب��ت ب��دون رجعة ،ب��ل هو قرار
للحف��اظ عل��ى ال�س��لم االهلي ولعدم ق��درة وزارة
احلكم املحلي على ت�ش��كيل جمال�س اخرى مكانها،
م�ؤك��دا ان ني��ة اج��راء االنتخابات موج��ودة لدى
احلكومة و الرئا�سة.

اللجنة :نرحب بقرار الت�أجيل

وقال رئي�س ق�س��م الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني
يف جلن��ة االنتخابات املركزية �أني�س �أبو �س��باع ان
اللجنة ترحب بقرار الت�أجيل خا�ص��ة انه جاء بناء
على تو�ص��ية منه��ا وذلك من اج��ل تهيئة االجواء
القانونية والقدرة على اقامة انتخابات يف ال�ض��فة
وقطاع غزة.
من ناحي��ة قانونية ،او�ض��ح ابو �س��باع ان اجراء
االنتخاب��ات يج��ب ان يت��م يف امل�س��تقبل القري��ب،
فق��رار احلكوم��ة بالت�أجي��ل ال يعني االلغ��اء واذا
مل جت��ر يف ال�ض��فة وقط��اع غ��زة ،ف�س��تجري يف
ال�ض��فة ب�سبب قرار املحكمة العليا الذي ن�ص على
ذل��ك ،م�ؤك��دا ان اللجن��ة م�س��تعدة دائم��اً الجراء
االنتخابات وحتديث امللفات يكون ب�شكل دائم.
ام��ا ع��ن طل��ب جلن��ة االنتخاب��ات م��ن املر�ش��حني
ا�س�ترجاع ر�س��وم الرت�ش��ح فقال ابو �س��باع "هذا ال
يعن��ي ان االنتخاب��ات انته��ت ولك��ن ننتظ��ر حتدي��د
موعد جديد لالنتخابات ،وهذا يعني عملية انتخابية
جديدة ف�سيكون فيها ت�سجيل املر�شحني من جديد".

خالدة جرار

حما�س :نرف�ض الت�أجيل وجاهزون
لالنتخابات

وعن موقف حركة حما�س فقال ممثلها باالنتخابات
املحلي��ة فاي��ز �أب��و وردة ان احلرك��ة ترف�ض قرار
املحكمة واحلكومة �س��واء بت�أجيله��ا او اقامتها يف
ال�ض��فة فق��ط .و�أكد ا�ص��رار احلركة عل��ى اجراء
انتخاب��ات متزامنة يف ال�ض��فة وغزة ،معتربا قرار
م�سي�سا ومبنيًا على ا�سا�س طعون وهمية
املحكمة
ً
ال ترق��ى �إىل درجة الت�أجيل مثل هوية و�شخ�ص��ية
الق�ض��اء يف غ��زة ،فهذا ه��و الو�ض��ع القائم يف غزة
وجلن��ة االنتخابات زارت القط��اع وكانت املوافقة
على هذا اال�سا�س.
وق��ال ابو وردة ان احلرك��ة كانت جاهزة خلو�ض
االنتخاب��ات رغ��م انها مل تتدخل بقوائ��م فعلية بل
قام��ت بدعم حتالف��ات على ا�س��ا�س عائلي وحزبي
وكان��ت اال�س��تطالعات بالن�س��بة للحرك��ة تعط��ي
نتائ��ج مر�ض��ية .وق��ال ان اجلهوزي��ة موج��ودة
ل��دى احلرك��ة لأي وق��ت ي�ص��در في��ه ق��رار اقامة
االنتخابات.

ال�شعبية :مبد�أ التزامن

وقال��ت النائ��ب يف املجل�س الت�ش��ريعي عن اجلبهة
ال�ش��عبية خال��دة ج��رار" :كن��ا ن�أم��ل ان جت��ري
االنتخابات يف موعدها وان جتري يف �شقي الوطن،
لك��ن الواقع ج��اء عك�س التوقع��ات ،و�أكدت رف�ض
ق��رار املحكم��ة العلي��ا ال��ذي ين���ص عل��ى اج��راء
االنتخابات يف ال�ضفة فقط.
فيما طالبت جرار احلكومة بتوفري اجواء منا�سبة

فايز �أبو عيطة

لالنتخاب��ات يف كل الوط��ن ب�ش��كل متزام��ن ويف
ا�س��رع وقت ممكن .واكدت على جهوزية التحالف
الدميقراطي خلو���ض االنتخابات .اما عن امكانية
مقاطع��ة االنتخاب��ات يف ح��ال اجرائها يف ال�ض��فة
فقط ،فقالت ان هذا احلديث هو ا�ستباق لالمور.

فتح :ت�أجيل من �أجل
تهيئة الأجواء

واعترب املتحدث با�س��م حركة فت��ح فايز �أبو عيطة
ان الت�أجي��ل الربع��ة ا�ش��هر كان م��ن �أج��ل ع��دم
حرمان قط��اع غزة م��ن امل�ش��اركة يف االنتخابات.
وق��ال ان حركة فت��ح مع قرار احلكوم��ة النه قرار
حري�ص على تهيئة االجواء املنا�س��بة لالنتخابات
يف ال�ض��فة وغ��زة ،معتربا ان ق��رار احلكومة جاء
ملعاجلة التداعيات ال�سيا�س��ية لقرار املحكمة الذي
ج��اء على ا�س��ا�س مهني وق�ض��ائي دون النظر لأي
اعتبار �سيا�سي.
و�أك��د �أب��و عيط��ة �أن ق��رار احلكوم��ة ه��و ح��ق
وا�س��تحقاق للحكوم��ة ونح��ن يف حرك��ة فت��ح
جاهزون خلو�ض االنتخابات وال يجوز ان ي�س��لب
املواطن حقه.
وكان��ت �آخ��ر انتخاب��ات بلدي��ة ج��رت يف ال�ض��فة
الغربي��ة وقطاع غ��زة ع��ام  2005ويف عام 2012
اجري��ت انتخاب��ات بلدي��ة يف ال�ض��فة فق��ط ،حيث
رف�ض��ت حما�س �آنذاك اج��راء االنتخابات يف قطاع
غزة.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزي

ــــــــــــــــة ال��دول��ي��ة �أه����م م��ل��ف��ات��ن��ا اخل��ارج��ي��ة
تعر�ض��ت لتطهري عرقي ونظام الف�ص��ل العن�صري وتعر�ضت
�إىل اال�ض��طهاد ،ونح��ن م��ن ه��ذا البند نري��د الدخ��ول �إىل هذا
املو�ض��وع ،ولك��ن التوجه الآن ملوا�ص��لة املتابع��ة مع جميع
اجلهات القانونية لإيجاد �أف�ض��ل الو�س��ائل لإبقاء املو�ض��وع
حياً �إىل حني التوافق على طرحه.
• ما �أكرث امللفات �ضعفاً وبحاجة �إىل �إ�صالح ،ال �سيما يف ظل
ا�ستمرار حالة االنق�سام؟
 االنق�س��ام ج��رح يف الكف وج��رح داخل��ي ،واالنقالب الذيح�صل يف غزة عام  2007باملعنى اال�سرتاتيجي مكن �إ�سرائيل
م��ن ك�س��ر العم��ود الفق��ري للم�ش��روع الوطني الفل�س��طيني،
وف�ص��ل قط��اع غزة ب�ش��كل كامل ع��ن ال�ض��فة ،والتخل�ص من
مليوين مواطن فل�سطيني ،لأن العامل الدميغرايف عامل حا�سم
يف ال�ص��راع ،وزرع ب��ذرة االنق�س��ام واالقتتال الفل�س��طيني-
الفل�س��طيني ،وهنا �إ�س��رائيل فعل��ت كل ما ت�س��تطيع من �أجل
تعزي��ز ذلك ،فنظري��ة �إ�س��رائيل الأ�سا�س��ية ت�ش��تيت الأر�ض
ومتزي��ق ال�ش��عب ،لكنه��ا ف�ش��لت لأن منظمة التحري��ر كانت

باملر�ص��اد ل��كل ذل��ك ،وكان الإعج��از الفل�س��طيني باملعن��ى
الوطني �أن تكون هناك جبهة وطنية �شرعية متثل كل ال�شعب
الفل�س��طيني ،حي��ث وقف��ت املنظم��ة حائ�لا �أم��ام املحاوالت
الإ�س��رائيلية ،لك��ن بع�ض��نا وق��ع يف الفخ الإ�س��رائيلي يف عام
 ،2007ف��كل م��ن ي�س��اهم يف احلال��ة االنقالبية واالنق�س��امية
ي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف اال�سرتاتيجية والأهداف الإ�سرائيلية.
• ما هي خياراتنا للم�ستقبل يف العملية ال�سيا�سية؟
اخلي��ار الأهم �أن ن�س��تمر دائماً يف طرح ق�ض��يتنا
كق�ض��ية موحدة و�أن نطرحها ك�ش��عب موحد وقيادة موحدة
وه��ذا امل�س��عى الأ�سا�س��ي وعل��ى هذا الأ�س��ا�س يقوم ال�س��يد
الرئي���س الآن بتحقي��ق اال�س��تحقاقات الوطني��ة ،يبد�أه��ا من
حركة فتح لأن هذه احلركة هي عمود خيمة احلركة الوطنية
ومنظم��ة التحري��ر الت��ي تعت�بر خي��ار ال�ش��عب الفل�س��طيني
الأ�سا�س��ي وال�ش��رعي الوحيد ب�ش���أن متثيله ،و�س��نذهب بعد
م�ؤمتر فت��ح �إىل عقد املجل�س الوطن��ي ،واخليار الأهم يف هذه
اللحظة هو ت�ش��كيل جبهة �سيا�س��ية وطنية �ش��رعية نلتزم يف

دوري��ة انتخاباتها ودورية متثيلها حت��ى نكون قادرين دائماً
على ط��رح ق�ض��ايانا عل��ى طاول��ة املنطقة والع��امل ،وحتى
ن�س��تطيع �أن نواج��ه عدونا ال��ذي ال يوجد لدي��ه �أي �أجندات

لل�سالم ،فقط لديه �أجندة �إحالل ل�شعبنا و�أر�ضنا.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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بني قوانني ال�صحافة و�أخالقياتها

هل يجوز �إجبار ال�صحافيني على الكتابة عك�س قناعاتهم؟
والء حجيجي*
تن���ص مدونات ال�س��لوك ال�ص��حافية يف ع��دد كبري من دول
الع��امل على من��ع �إجبار ال�ص��حافيني وال�ص��حافيات على
الكتاب��ة عك���س قناعاتهم ،لك��ن واقع احلال يف امل�ؤ�س�س��ات
ال�ص��حافية املحلية والعاملية ال ي�ش�ير �إىل التزام �أ�صحاب
ومدراء هذه امل�ؤ�س�س��ات بهذا املعيار االخالقي العاملي ،بل
�إن ال�ص��حافيني كثريا ما يحرمون من التعبري عن مواقفهم
داخل م�ؤ�س�س��اتهم او خارجها ب�س��بب �أعراف وتقاليد عمل
�ص��ارمة يف هذه امل�ؤ�س�س��ات ،حكومية كان��ت �أو يف القطاع
اخلا�ص.
"احل��ال" التق��ت عددًا م��ن الزمالء والزميالت و�س���ألتهم
عن م��دى الت��زام امل�ؤ�س�س��ات االعالمية الفل�س��طينية بهذا
املعيار االخالقي .وكانت اللقاءات التالية:
مرا�س��ل ف�ض��ائية "مع��ا" فرا���س طنين��ة ق��ال ان معظ��م
امل�ؤ�س�س��ات االعالمي��ة ت�ض��ع معاي�ير وا�ض��حة ملوظفيها
فيم��ا يتعل��ق بط��رح الق�ض��ايا العام��ة ،ويف جزء م��ن هذه
امل�ؤ�س�س��ات ،ف���إن الإدارة تق��وم بالرقابة على ال�ص��فحات
االجتماعي��ة ملوظفيه��ا ،ب��ل وتعاق��ب م��ن ال يلت��زم به��ذه
املعايري.
وبالن�سبة لفل�سطني قال طنينة" :ال يوجد ميثاق مكتوب ينظم
حرية ر�أي ال�صحافيني داخل م�ؤ�س�ساتهم ،بل �إن الأمر يتعلق
بال�ش��كاوى الت��ي تقدمه��ا بع�ض امل�ؤ�س�س��ات وال�شخ�ص��يات
العامة ،بحق ال�ص��حافيني يف العديد من الق�ض��ايا التي يعرب
فيه��ا ال�ص��حايف ع��ن ر�أي��ه يف مل��ف مع�ين ،فتكرث ال�ش��كاوى
املقدمة من امل�س�ؤولني ،وبالتايل ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات تعاقب
ال�صحايف ،فيما ال تفعل م�ؤ�س�سات �أخرى".

ب�شار برماوي

خلود ع�ساف

وبني طنينة انه �ض��د �أن تو�ض��ع حدود ومعايري لل�صحايف
يف تعاطيه ال�شخ�ص��ي مع ق�ضايا الر�أي العام ،وبالتايل ف�إن
املواطنني ينتظرون ال�صحايف ليعلق ويبدي ر�أيه يف ق�ضية
معينة ،وه��ذا طبيعي ،ف�إن كان احلديث ع��ن حرية الر�أي
والتعب�ير ،ف�إنه م��ن ب��اب �أوىل �أن يكون لل�ص��حايف ر�أي يف
الق�ضايا العامة ،وبالتايل من غري املقبول �أن يتم مراجعته،
�سواء من م�ؤ�س�سته �أو من غريها ،م�شريا اىل حدوث بع�ض
حاالت فقدان ال�ص��حايف لوظيفت��ه ،نتيجة تعبريه عن ر�أي
خمالف للم�س�ؤولني وامل�ؤ�س�سات.
من جهتها� ،أكدت ال�صحافية يف �إذاعة �صوت فل�سطني رميا
اجلم��را �ض��رورة االلت��زام بالقاع��دة االخالقي��ة يف العمل
ال�ص��حايف وفت��ح املجال �أمام ال�ص��حايف للتعب�ير عن ر�أيه
بحري��ة تامة خا�ص��ة فيم��ا يتعلق بالق�ض��ايا الت��ي تخ�ص
اجلماهري والر�أي العام.
و�أو�ض��حت اجلمرا لـ "احلال" �أن ال�س��بب الرئي�س��ي لعمل
االن�س��ان يف اال�س��ا�س هو ك�س��ب الرزق ،لهذا ،عندما يعمل

رميا اجلمرا

�أكرم م�سلم

ال�صحايف يف م�ؤ�س�سة ما ،يجب عليه منذ البداية البحث عن
امل�ؤ�س�س��ة التي تنا�س��به وتنا�س��ب مبادئه ،حتى ال ي�ضطر
فيما بعد ان يفقد وظيفته ،فيفقد م�صدر رزقه اي�ضا.
وحول املو�ض��وع ،قال حمرر جريدة االيام اكرم م�سلم "ال
توج��د م�ؤ�س�س��ة اعالمية بدون معايري ،ففي حال خ�ض��وع
امل�ؤ�س�س��ة ملزاج املحرري��ن فيها ،فلن تنج��ز املهام كما هو
خمطط له��ا .امل�ش��كلة اال�سا�س��ية ال تكمن بوج��ود معايري
لل�سيا�س��ة االعالمي��ة ،امن��ا مبدى مهني��ة هذه ال�سيا�س��ة،
وبالت�أكيد فان معايري امل�ؤ�س�سة لها ايجابيات و�سلبيات".
و�أو�ض��ح م�س��لم ان البع��د ال�سيا�س��ي ه��و االقل �ص��عوبة
يف التعام��ل م��ع ق�ض��اياه مقارن��ة باملوا�ض��يع االجتماعية
واملالية والدينية.
وا�ش��ار نائب رئي�س حترير احلياة اجلديدة ب�شار برماوي
�إىل ان م��ا هو موج��ود يف واقعنا اليوم يختلف عما يجب ان
يكون ،فاملوجود يف معظم امل�ؤ�س�سات االعالمية هو قرارات
ومعايري ت�ض��عها امل�ؤ�س�س��ة وتقيد ال�صحايف بها ،ويف نف�س

فرا�س طنينة

الوقت توجد م�ؤ�س�س��ات عك���س ذلك ،م�ؤك��دا �أهمية التزام
امل�ؤ�س�س��ات وال�ص��حافيني بالقاعدة االخالقي��ة التي متنع
�إجبار ال�ص��حافيني على الكتابة بعك�س قناعاتهم ،م�ش�يرًا
�إىل �أن��ه يف حال هيمنة امل�ؤ�س�س��ة على العمل ال�ص��حايف يتم
تغييب الدميقراطية و�سبل احلوار والتفاهم بني الزمالء.
ويف ذات ال�س��ياق ،قال��ت رئي���س حتري��ر وكالة وف��ا للأنباء
خل��ود ع�س��اف" :قناع��ات امل�ؤ�س�س��ة ال تختل��ف كث�يرا عن
قناع��ات ال�ص��حافيني ،وع��ادة م��ا يت��م االتفاق والت�ش��اور
على املواد ،وب�ش��كل عام على اخلطوط العري�ض��ة ل�سيا�سة
امل�ؤ�س�سة التحريرية ،واالختالف يحدث على جزئية معينة
احيانا وال يدوم الو�ضع كثريا ،وبالت�شاور يتم االتفاق على
اخلطوط العري�ض��ة ل�سيا�سة امل�ؤ�س�سة التحريرية" .وانهت
ع�س��اف حديثها بقولها" :نح��ن م�ؤمنون جدا انه ال ميكن ان
يبدع اي �صحايف يف انتاج مادة تتعار�ض مع قناعاته".
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

قرار اليون�سكو حول االق�صى:

عودة تاريخية �إىل قرار ع�صبة الأمم عام  1930وخلا�صية اال�ستاتيكو
علي ثبتة*
اعت�بر خب�يران يف القانون الدويل �أن قرار اليون�س��كو االخري
اخلا�ص باالق�ص��ى وحائط ال�براق عودة تاريخي��ة اىل قرار
اممي �ص��در عن ع�ص��بة االمم ع��ام  1930حول االق�ص��ى يف
ظ��ل االنت��داب الربيطاين ،ا�ض��افة اىل ان القرار اع��اد االمور
اىل ن�ص��ابها املتب��ع يف التقلي��د والع��رف الدويل املتبع �ض��من
"اال�س��تاتيكو" الق��دمي املتبع منذ الدول��ة العثمانية يف عام
.1863
وكان��ت منظم��ة االمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة
(اليون�س��كو) تبن��ت ي��وم  18ت�ش��رين الأول  2016خ�لال
اجتم��اع يف العا�ص��مة الفرن�س��ية باري���س ق��رارا ينفي وجود
ارتب��اط دين��ي لليه��ود بامل�س��جد االق�ص��ى وحائ��ط الرباق،
ويعتربهما تراثا ا�س�لاميا خال�صا .ومت اعتماد القرار بعد ان
�صوتت  24دولة ل�صالح القرار ،وامتنعت  26عن الت�صويت
بينما عار�ضت القرار �ست دول.

خ�شان :حماية جديدة للأق�صى

وقال وزير العدل ال�سابق واخلبري يف القانون الدويل الدكتور
علي خ�شان" :ان هذا القرار ت�أكيد على القرار الذي �صدر عن
ع�ص��بة االمم  1930الذي �س��بق بثورة الرباق  ،1929وهذا
القرار عندما �ص��در عن منظمة اليون�سكو مل مير مرور الكرام
والدلي��ل عل��ى ذلك ان ا�س��رائيل قابل��ت هذا الق��رار بنوع من
الرف�ض".
وا�ض��اف خ�ش��ان عن اهمية القرار "الغ�ض��ب الذي ظهر على
الإ�س��رائيليني هو دليل على ان القرار اخرتقهم ومن الناحية
القانونية هذا ي�ؤكد على نفي عالقة اليهود بالقد�س وباحلائط
الغربي (الرباق)".

وا�س��تذكر خ�شان جناحا قانونيا عربيا �شبيها بالقرار اجلديد
وق��ال" :يعي��دين هذا االمر �إىل م��ا قامت به ال��دول العربية يف
ال�س��بعينيات عندما قالت ان ال�صهيونية هي �شكل من ا�شكال
العن�صرية ،وعملت ا�سرائيل الكثري من اجل �إلغاء هذا القرار
الحق��ا وبالفع��ل جنحت" .وما يخ�ش��اه الدكتور علي خ�ش��ان
اليوم "ان تعمل ا�س��رائيل مب�س��اعدة بع�ض الدول على �إلغاء
القرار كما عملت �س��ابقاً بقرار ال�ص��هيونية ك�شكل من ا�شكال
العن�ص��رية ،ولذلك ،فعلى فل�سطني والدول العربية ان تعمل
بكل ما متلك من قوة ،على ان تبقي هذا القرار خا�صة ان هذا
القرار ين�سف نظرية الهيكل دولياً".

حنا عي�سى :ا�ستاتيكو

وقال االمني العام للهيئة الإ�س�لامية امل�س��يحية لن�صرة القد�س
واملقد�سات د .حنا عي�سى �إن اال�ستاتيكو القدمي اكد ان االق�صى
يعود للم�س��لمني وحده��م منذ عام  1863على زم��ن العثمانيني
وهذا التقليد العريف التعاقدي بقي م�ستمرا حتى يومنا هذا.
وا�ضاف عي�سى ان "غالبية علماء االثار الإ�سرائيليني يقولون
انه ال يوجد لدينا �أي اثر يهودي يف املنطقة وبالأخ�ص منطقة
احلرم القد�سي وبالتايل هذا املوقع اال�سالمي الوقفي اخلال�ص
يعود للفل�سطينيني الكنعانيني وحدهم دون �سواهم ،وبالتايل
ال يوج��د �أي اث��ر يف املنطقة لليهود" .وتاب��ع امني عام الهيئة
"لهذا ال�سبب ،فمنظمة اليون�سكو منذ عام  1968حتى اليوم
�أ�صدرت  82قرارا ،وهذا لي�س القرار الأول كما يظنه البع�ض
الذي ي�ؤكد ان هذا وقف ا�س�لامي خال�ص واجلميع يعلم بذلك
حت��ى اللج��ان التي �ش��كلت يف ال�س��ابق من قبل ع�ص��بة االمم
ولهذا ال�س��بب نحن نعترب ما �ص��در عن منظمة اليون�سكو هو
قرار ي�ؤكد على القرارات ال�س��ابقة ويدعمها يف عودة امل�سجد
االق�صى للم�سلمني وحدهم".

يو�سف �إدعي�س

�إدعي�س :الهجمة م�ستمرة

حنا عي�سى

ورح��ب وزي��ر الأوقاف وال�ش���ؤون الدينية ال�ش��يخ يو�س��ف
ادعي���س بالقرار ال�ص��ادر عن منظمة "اليون�س��كو" الذي نفى
عالقة �إ�س��رائيل بحائط الرباق املال�ص��ق للم�س��جد الأق�صى،
م�ؤكد ًا ان هذا القرار �س��يعمل على حماية امل�س��جد الأق�ص��ى
يف ظ��ل املخطط��ات الإ�س��رائيلية الرامي��ة �إىل تغي�ير الواق��ع
اجلغرايف والدميغرايف يف املدينة املقد�س.
وق��ال ادعي�س "ان ت�ص��اعد اعتداءات االحت�لال يف الآونة
الأخ�يرة يف القد���س ين��ذر بعواق��ب وخيم��ة لكونه��ا ت�أتي
�ضمن م�سل�سل عن�ص��ري متوا�صل يظهر فيه مدى ا�ستهتار
االحتالل ال�صهيوين باملقد�سات وبحياة �أبناء �شعبنا ،مبيناً
�أن ال�ص��مت على هذه اجلرائم ي�ش��جع على اال�س��تمرار يف
تكرارها".
و�ش��دد �إدعي���س عل��ى �ض��رورة ت�ض��افر اجله��ود العربي��ة
والإ�س�لامية والعاملي��ة كاف��ة من �أج��ل احلفاظ عل��ى مدينة
القد�س وعلى �ض��رورة التحرك ال�س��ريع من �أجل الدفاع عن
الفل�سطينيني ومقد�ساتهم من �إرهاب االحتالل املتوا�صل على
احلقوق واملقد�سات الفل�سطينية.

علي خ�شان

واعت�بر �إدعي���س �أن حماي��ة الأماك��ن املقد�س��ة يف فل�س��طني ال
تق��ع على عاتق الفل�س��طينيني وحدهم بل ه��ي بحاجة �إىل دعـم
وم�س��اندة كافة �أبناء العاملني العربي والإ�سالمي وال�شرفاء يف
جميع �أنحاء العامل من اجل حتمل م�س���ؤولياتهم جتاه الأماكن
املقد�س��ة والعمل على و�ض��ع برنامج عملي عل��ى �أر�ض الواقع
ملواجهة هذه الهجمة امل�سعورة .
وق��ال �إدعي���س �إن هذا الق��رار ي�أت��ي نتيجة جه��ود القيادتني
ال�سيا�س��ية الفل�س��طينية والأردني��ة وعل��ى عم��ق الر�ؤي��ة
الفل�س��طينية يف التعامل مع امل�س��جد الأق�ص��ى بخ�صو�صية،
حي��ث كان للقيادة الأردنية ممثلة بجاللة امللك عبد اهلل الدور
الكب�ير يف احلماي��ة والرعاي��ة له��ذا امل�س��جد ال��ذي يتعر�ض
لهجمة �شر�س��ة من قب��ل قطعان امل�س��توطنني وبرعاية كاملة
م��ن قب��ل امل�ؤ�س�س��ة الر�س��مية الإ�س��رائيلية ،داعي��اً العاملني
العربي والإ�س�لامي �إىل دعم املوقفني الفل�س��طيني والأردين يف
حماية الأق�صى والدفاع عنه يف وجه الهجمة امل�سعورة التي
يتعر�ض لها.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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دعوات للمزيد من الن�شر والت�سجيل الأكادميي رغم تفوق جامعة بريزيت يف ()4icu
محمود سهيل*
ح�ص��لت جامع��ة بريزي��ت عل��ى املرتب��ة الأوىل بني 27
ع��ال حمليا وعل��ى مرتب��ة  22يف قائمة
م�ؤ�س�س��ة تعلي��م ٍ
عال عربيا وفقا ملحرك البحث
لأول  200م�ؤ�س�س��ة تعليم ٍ
الدليل العلمي الدويل .4ic
وح�ص��لت جامعة النجاح الوطنية عل��ى املرتبة الثانية
حملي��ا واملرتب��ة 28عربي��ا تلتها اجلامعة اال�س�لامية يف
غزة يف املرتبة الثالثة حمليا واحلا�ص��لة على مرتبة 34
عربيا .اما جامعة القد�س ،فح�ص��لت على املرتبة الثالثة
حمليا و 48عربيا .ومل تكن املرة االوىل التي حت�صل فيها
جامعة بريزي��ت على املرتب��ة االوىل حمليا حيث جاءت
ه��ذه النتيج��ة م�ؤكدة عل��ى ت�ص��نيفات مرموقة �س��ابقة
للجامع��ة مث��ل  Qsو webometricsوgoogle
. scholar

�أهمية هذا الت�صنيف جلامعة بريزيت

�أك��د عمي��د كلي��ة الدرا�س��ات العلي��ا بجامع��ة بريزي��ت
الدكتور طالل �ش��هوان �أهمية الت�صنيفات العلمية ب�شكل
ع��ام كونها تقدم معاي�ير لقيا�س اداء اجلامعة من ناحية
البح��ث العلم��ي والتدري���س واالنفتاح الفك��ري وتوفري
امل�صادر التعليمية والبحثية للمجتمع املحلي والدويل.
وقال ان هناك العديد من الت�ص��نيفات ت�صدر يف كل عام،
�إال �أن ت�ص��نيف موق��ع  4icuيهت��م ب�ش��عبية املواق��ع
اك�ثر من نوعيته��ا ،اي ان��ه مل يحتو عل��ى عوامل قيا�س
اكادميية ،بل اعتمد على مدى �شعبية املواقع احلا�ضرة
عل��ى االنرتنت ،وهذا مهم للجامع��ة من زاوية انه كل ما
زادت �ش��عبية موقع اجلامع��ة زادت من تفاعل اجلامعة
فعليا يف املحيط املحلي والدويل وزادت عالقات اجلامعة
للم�ص��لحة االكادميي��ة .ام��ا الت�ص��نيفات االخ��رى لهذا
الع��ام ،فمعظمها اعتمد على معايري نوعية تخت�ص بعدد
املق��االت وعدد اال�س��اتذة مقارنة بعدد الطالب و�س��معة
اجلامع��ة ب�ين املجتمع��ات االكادميية ،وكان��ت جامعة
بريزي��ت يف معظ��م ه��ذه الت�ص��نيفات يف املرتب��ة االوىل
و�ضمن الـ 50االوائل بني اجلامعات عربيا.

ما هو موقع 4icu

ويعد International Colleges & 4Universities
حمرك بحث ودليال للتعليم العايل الدويل حيث ي�ستعر�ض

هرني جقمان

اجلامع��ات والكلي��ات املعتم��دة يف الع��امل .وي�ش��تمل
عل��ى  11,307كليات ومعاهد مت ت�ص��نيفها على �ش��بكة
االنرتن��ت من  200دولة .وهو حمرك بحث جماين للزوار
وامل�ؤ�س�س��ات املدرجة وال يتطلب �أي ت�س��جيل .وي�شتمل
الدليل على م�ؤ�س�س��ات خا�ص��ة بالتعلي��م العايل يف جميع
�أنحاء العامل ت�ستويف املتطلبات التالية� :أن يكون معرتفا
به��ا ر�س��ميا �أو مرخ�ص��ة �أو معتمدة من هيئ��ات وطنية
�أو �إقليمي��ة مث��ل وزارات التعلي��م �أو منظم��ات اعتم��اد
التعلي��م الع��ايل املعرتف به��ا ،و�أن يحق له��ا منح درجة
البكالوريو���س �أو من��ح درج��ات الدرا�س��ات العليا ،و�أن
توفر من�ش���آت التعلي��م التقليدية بالإ�ض��افة �إىل الربامج
والدورات.
وال ي�ش��تمل الدلي��ل حالي��ا عل��ى امل�ؤ�س�س��ات التي متنح
الدرج��ة بنظ��ام ال�س��نتني مث��ل الكلي��ات املجتمعي��ة
واملهني��ة والتدريبية ،وم�ؤ�س�س��ات التعلم عن بعد فقط،
وم�ؤ�س�س��ات تعلي��م ع��ال �أخ��رى ال ت�س��تويف ال�ش��روط
املطلوبة.
ويت��م جم��ع البيانات املعياري��ة يف نف�س الي��وم للحد من
التقلب��ات الزمني��ة وحتقي��ق �أق�ص��ى قدر م��ن التوافق،
ويتم اعتماد عامل الت�صفية احل�سابية م�سبقا للك�شف عن
القي��م املتطرفة يف البيان��ات الأولية ،ثم �إجراء املزيد من
التق�صي واملراجعة اخلا�صة بت�صنيف �أليك�سا Alexa
للجامع��ات كم��ا هو مو�ض��ح عل��ى �ص��فحتها الرئي�س��ية
الر�سمية.
وا�ض��اف �ش��هوان انه للحف��اظ على هذا امل�س��توى يجب
على اال�س��رة االكادميية يف اجلامعة من ا�ساتذة وطالب

عبد العزيز �شوابكة

مريفت بلبل

تو�س��يع التفاعل مع املجتمع املحيط واتخاذ االجراءات
الالزم��ة لالرتقاء بامل�س��توى التعليم��ي بداخلها وحتفيز
االنت��اج العلم��ي والبحثي مبا يلب��ي احتياجات املجتمع
وامل�ساهمة يف حل م�شاكله حيث لكل فرد يف اجلامعة دور
مهم يف احلفاظ على مركز اجلامعة ومكانتها.

بلبل :املرتبة اللأوىل لي�ست كافية

واكدت نائب رئي�س جامعة بريزيت للتخطيط والتطوير
الدكت��ورة مريفت بلب��ل اهمية الت�ص��نيفات االكادميية
ل��دى جامع��ة بريزيت حي��ث تعطي ت�ص��نيفا وا�ض��حا
ملكان��ة اجلامعة بني امل�ؤ�س�س��ات االكادميي��ة املختلفة،
اال ان ح�ص��ول اجلامعة على املرتب��ة االوىل حمليا غري
كاف� ،إذ يوج��د ق�ص��ور لي���س بالعم��ل نف�س��ه ولكن من
ناحي��ة االت�ص��ال والتوا�ص��ل ،حيث حت��اول اجلامعة
تو�س��يع االت�ص��ال العلمي من خالل اف��كار جديدة مثل
م�ش��روع "ف�ض��ا" يف املكتب��ة ال��ذي يتي��ح الف�ض��اء لكل
ا�س��اتذة اجلامع��ة وحت��ى درا�س��ات الطلب��ة ان تن�ش��ر
يف ف�ض��اء وا�س��ع حمليا ودوليا ما ي�س��اعد يف ن�ش��ر ا�سم
جامعة بريزيت نوعيا وكميا.

�شوابكة :معيار الن�شر

ور�أى م�س��اعد رئي���س اجلامع��ة الدكت��ور عب��د العزي��ز
�ش��وابكة �أن على ا�ساتذة اجلامعة ان ين�شروا درا�ساتهم
وان ي�س��تمروا بامل�ش��اركة بتطوير كل ملحقات اجلامعة
من مواقع �إلكرتونية ومكتبات ،ومبا ان �صفحة اجلامعة
الرئي�س��ية تعك���س املعاي�ير االكادميي��ة ،فيج��ب علين��ا

طالل �شهوان

ا�ستغالل الو�س��ائط املتعددة لن�شر كل ما هو مفيد ملكانة
اجلامع��ة وللمجتمع ،وجامعة بريزيت لديها ارث طويل
م��ن العم��ل االكادميي املتمي��ز غري االج��واء االكادميية
والليربالية ،من احرتام الر�أي وتقدير الذات ،بالإ�ضافة
اىل تخ�ص���ص اجلامعة يف االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية
واالن�سانية ،كل هذه ال�صفات جعلت من جامعة بريزيت
جامعة متميزة.

جقمان :يجب �أن نعمل �أكرث

وقال نائ��ب رئي�س جامعة بريزيت لل�ش���ؤون الأكادميية
الدكت��ور هرني جقم��ان �إنه ال ميك��ن �أن نعتمد فقط على
هذه الت�ص��نيفات مع الت�أكيد على اهميته��ا� ،إال �أنه يجب
العم��ل اكرث واال�س��تمرار يف العط��اء والبحث والن�ش��ر،
وا�ش��ار اىل ان الت�ص��نيف االخ�ير للجامع��ة كان ب�س��بب
ا�س��تخدامات الطلبة والباحثني ملوقع اجلامعة كم�صدر
مهم يف درا�س��اتهم ،وهذا يربهن مدى اجلهود التي تعمل
به��ا وعليه��ا جامع��ة بريزي��ت وا�س��رتها االكادميية من
طالب ومعلمني.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تنويه

�سقط �سهوًا يف العدد املا�ضي ( )130يف ال�صفحة الثانية
�أن ا�سم معد تقرير االنتخابات املحلية هو حممد �سهيل،
وال�ص��حيح �أن��ه حممود �س��هيل طالب دائ��رة الإعالم يف
جامعة بريزيت ،لذا اقت�ضى التنويه.

مرمي :عندما ميوت الأب وتتفوق االبنة
عبير كعابنة*
مل تعل��م م��رمي كعابن��ة م��ن م�ض��ارب العرج��ات
�أن امل��وت �س��يخطف والده��ا يف وق��ت كان��ت ه��ي
عل��ى مقع��د امتحان��ات الثانوي��ة العام��ة ،ورغم
ه��ذه الفاجع��ة تفوقت م��رمي يف مع��دل التوجيهي
و�ص��نعت من احلزن طاقة �أم��ل ووعد بينها وبني
نف�س��ها ان تف��رح قل��ب والده��ا حتى وه��و خارج
الدني��ا ،ب��ان تتفوق وتنجح وتوا�ص��ل م�س�يرتها
التعليمي��ة اىل ان مينحه��ا اهلل م��ا تريد م��ن الدنيا
والوظيفة واحلياة.
وملرمي فوق الظروف التي ا�ص��ابتها حديثا ،ظروف
قدمي��ة ا�ص��عب ،فه��ي تعي���ش يف جمتم��ع ب��دوي
وفالح��ي يح��رم امثاله��ا م��ن املتفوقات م��ن حقهن
بالتعلي��م او يتجاه��ل هذا احلق ع�بر اجيال كثرية
م��ن فتي��ات التجمع��ات البدوي��ة اللوات��ي حرم��ن
م��ن تعليمهن املدر�س��ي واجلامعي ،ولك��ن مرمي مل
ت�ست�س��لم لهذا التقليد امل�س��كوت عنه ،لتب��د�أ عندها
نقط��ة التحول يف حياتها ب�ص��راع اخر وهو حتقيق

حلم والدها بان ي�ش��اهدها فتاه تت��وج بزي النجاح
والتخرج.
وع��ن حلظة م��وت الوال��د يف االمتحان��ات الثانوية
الت��ي كان��ت حتل��م ان حت�ص��ل فيه��ا عل��ى اق�ص��ى
درج��ات النج��اح "اح�س�س��ت ان فقدان اب��ي افقدين
كل حت�ص��يلي من �سنواتي الدرا�س��ية وانه ال داعي
لأكم��ل ه��ذا امل�س�ير ..لكن كل ه��ذا ال�تردد كان ابن
اللحظ��ات االوىل للوف��اة ،لك��ن �س��رعان من خرجت
مرمي من دائرة االنطواء اىل دائرة القرار ال�ص��ائب
واملتحدي للظ��روف بان ق��ررت ان تذهب ب�أحالمها
واحالم والدها يف االجتاه ال�صحيح.
وكعابنة مثل باقي الفتيات يف جمتمعها ويف منطقتها
باملعرجات ،يحلمن بالتعليم ولكن من تكون �صاحبه
اراده وتتفوق حت�صل عليه ،ومن تهمل وت�سكت وال
تطالب تفقد هذا احلق يف جمتمع ير�ض��ى بان تخرج
الفتيات من املدر�س��ة يف وقت مبكر مل�ساعدة العائلة
او للزواج.
التح��دي ه��ي املي��زة التي مي��زت مرمي ع��ن فتيات
جمتمعه��ا ،قررت املوا�ص��لة لتحقيق ق��رار اتخذته

منذ �سنوات ،وهو ا�س��عاد والديها فهي دائما تتذكر
بانهم��ا ينتظران �ض��وء �ش��معة من��ذ  12عاما ،وهي
تق��ول ان والدها �س��وف يبقى حي��ا يف داخلها وانها
�س��وف تتفوق وتفرحه بالنتيجة يف الثانوية العامة
عرب معدل و�صل اىل .%93.7
"جنحت وتفوقت وح�صلت على معدل مل �أتوقعه
و�س���أحقق حلم��ي بوقوف اهل��ي بجانبي متم�س��كة
بع��ادات جمتمع��ي االيجابي��ة ومتنا�س��ية للعادات
ال�س��لبية" ،هك��ذا تق��ول ،واهله��ا الذي��ن وقف��وا
بجانبه��ا ليال نه��ارا ال�س��عادها مل يتخ��ل احد منهم
عنها ومل يعار�ضوا تدري�سها باجلامعة التي حرمت
منه��ا العدي��د م��ن الفتي��ات املتفوق��ات يف منطقتها،
ب�س��بب التفكري ال�س��لبي جت��اه الدرا�س��ة اجلامعية
ل��دى ذل��ك املجتم��ع حي��ث التحق��ت بتخ�ص���ص
املحا�س��بة يف جامع��ة القد���س وه��ي االن بال�س��نة
الثانية وا�ستطاعت ان تقطع املواد ب�سرعة ويتوقع
تخرجها ال�سنة املقبلة.
وع��ن اجلامع��ة ،تق��ول م��رمي "�س���أتخرج ال�س��نة
القادمة واتفوق يف البكالوريو�س واكمل املاج�ستري

و�س�أوا�صل اىل اق�صى درجات العلم".
م��رمي فتاه من مكان ناء يف املعرجات على م�ش��ارف
اريحا ،مت�ش��ي طويال كل �ص��باح كي ت�صل ال�شارع
املعب��د لتجد �س��يارة تغادر بها البادي��ة اىل املدينة،
تودع مكانها �ص��باحا وت�س��لم عليه م�ساء ،وبالرغم
من �ص��عوبات العي�ش وقلة املوا�ص�لات وانعدامها
احيان��ا ،توا�ص��ل التح��دي تارك��ة خلفها ع�ش��رات
العقب��ات واالزمات التي كانت تعاي�ش��ها ليل ونهار
لتجعل من نف�س��ها فتاة ،ينظ��ر اليها اجلميع مبحبة
وتقدير واعجاب.
ت�س��جل م��رمي يف كل يوم جناحا جديدا ين�ض��اف اىل
�س��جل "البنت التي مات والدها وه��ي يف امتحانات
التوجيه��ي" ،ت�س��جل وت�ص��عد النج��اح درجة تلو
درج��ة .فه��ي هن��ا �ص��ارت منوذج��ا ل��كل الفتي��ات
والفتية ،فموت االب او فجائع العائلة لي�ست نهاية
املطاف ،فرمبا لو ا�س��تثمرناها جيدا تكون اخلطوة
االوىل للنجاح والتميز.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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"�صدفة"� ..أول كافترييا ُخ َ�ضرية يف فل�سطني
فنتينا شولي*
"فكرة الكافترييا كا�س��مها �صدفة" ،هكذا ف�سرت الطالبة يف
ال�ص��ف التا�س��ع �ش��ام جاد اهلل �إحدى امل�س��اهمات يف ت�أ�سي�س
�أول كافترييا خ�ض��رية �أي "خالي��ة من املنتجات احليوانية"
بالإ�ضافة �إىل �أن خلوها من املنتجات الإ�سرائيلية يف فل�سطني
كان �سبب الت�سمية.
والكافترييا افتتحته��ا جمعية الرفق باحليوان الفل�س��طينية
يف جامع��ة القد���س �أبو دي�س بتاريخ � ،2016/10/22ض��من
م�ش��روع "�إعالميون من �أجل الرفق باحليوان" ،الذي يهدف
�إىل �إعط��اء تدريبات وم�ش��اريع للأطف��ال يف املدار�س من �أجل
تطوير م�شاريع تهتم باحليوان والبيئة.
وكانت هذه الكافترييا بد�أت عملها قبل ا�سبوعني من االفتتاح
الر�س��مي ،و�شهدت �إقباال كبريا من الطلبة� ،إذ �إن �سهام علون
�إحدى امل�ساهمات يف ت�أ�سي�س الكافترييا قالت" :ذهبنا لزيارة
الكافترييا بعد بدء العمل فيها ومل يت�سع لنا املكان على الرغم
من �أ ّنها تت�سع لأكرث من  60زائرا عدا الذين ي�أخذون وجبات
الطعام ويغادرون مبا�شرة".
ً
وكافتريي��ا �ص��دفة الت��ي ت�ض��م  61كر�س��يا موزع��ة عل��ى 9
ط��اوالت كبرية ،كانت ح�ص��يلة تدريبات ولقاءات لع�ش��رين
طالب��ة ب��د�أت ع��ام  2014بال�ش��راكة م��ع �إح��دى املدار���س
اخلا�صة يف رام اهلل ،ويف نهاية العام الأول مت �إيقاف امل�شروع
يف املدر�س��ة بن��اء على طلب م��ن املديرة لأنها كان��ت ترى �أن
امل�ش��روع غري مهم ،لت�ستمر اللقاءات خارجها على الرغم من
ال�ضغوط الدرا�سية ،ويتقل�ص العدد من � 20إىل �أربع طالبات
فق��ط من ال�ص��ف التا�س��ع "دان��ا ،و�ش��ام ،وجوى ،و�س��هام"
اللوات��ي طرح��ن العديد من الأفكار واملب��ادرات حتى انتهى
الأمر بهن �إىل �إن�شاء كافترييا خ�ضرية.
"صدفة" قيد التنفيذ
حمل��ت الطالب��ات الأربع �س��لة فواكه و�أل�ص��قن على كل حبة
فائدة ما للفواكه ،وانطلقن يف �ش��وارع جامعة القد�س يوزعن
حباته��ا عل��ى الطلبة ،كخط��وة �أوىل يف ن�ش��ر ثقاف��ة التغذية
النباتي��ة ،ومن ثم التقني برئي�س اجلامعة د .عماد �أبو ك�ش��ك

ال��ذي واف��ق على الفكرة وعم��ل على توفري م��كان للكافترييا
ب�ش��كل جم��اين م��ع العل��م �أن املبل��غ املطلوب للح�ص��ول على
م�ساحة ي�صل �إىل � 70ألف دوالر.
فيم��ا بع��د ج��اءت مرحل��ة انتق��اء الأخ�ش��اب والت�ص��اميم
املختلف��ة للم��كان ،وحتدي��د نوعي��ة الأطعمة التي �س��تقدم
وهي يف جمملها من املطبخ الفل�س��طيني كاخل�ض��ار الورقية
والبقولي��ات ب�ش��كل ي�ض��من ت��وازن الطبق وتنوع��ه ،دون
االعتم��اد عل��ى اخل�ض��ار املجم��دة� ،إذ �س��تكون الوجب��ات
مو�سمية فقط.

ال�صعوبات

مل تك��ن ال�ص��عوبات الت��ي واجهته��ا الطالب��ات مادي��ة �أو
مكاني��ة �أو زماني��ة ،فكم��ا �أ�س��لفنا مت جم��ع املبال��غ الالزم��ة
ع�بر االنرتن��ت ،وجامع��ة القد���س وف��رت امل��كان املنا�س��ب
واللق��اءات كان��ت تت��م خ��ارج املدر�س��ة� ،إال �أن التحدي كان
الآراء املحيط��ة به��ن والت��ي كان��ت يف معظمها معار�ض��ة �أو
م�س��تهزئة بفكرة الكافترييا اخلالي��ة من املنتجات احليوانية
مثل( :هذا امل�ش��روع لن ينجح� ،أو ال ن�ستطيع تناول املقلوبة
دون اللح��وم� ،أو النبات��ات ال ت�ش��تمل عل��ى كاف��ة العنا�ص��ر
الغذائية) ،ما �ش��كل حتديا ذاتياً للنجاح يف امل�شروع لهن كما
قالت �إحداهن.

التمويل

وروت دانا وهي يف ال�ص��ف التا�س��ع لـ"احل��ال" طريقة جمع
التربعات ،التي كانت �إلكرتونية� ،إذ مت الإعالن على �صفحات
التوا�ص��ل االجتماع��ي وب��د�أت اجلمعي��ات العاملي��ة بالتربع
بهدف توفري املبلغ الالزم.
وقال �أحمد �ص��ايف �أحد م�ؤ�س�س��ي اجلمعي��ة �إن عملية التربع
حققت جناحاً كبري ًا و�س��ارت ب�ش��كل �أ�سرع من املتوقع حيث
تراوح��ت املبال��غ م��ا ب�ين  1000-500باوند م��ن كل جهة،
و�أو�ض��ح �ص��ايف �أن العملية كانت تتم عرب ح�س��اب اجلمعية
يف بريطاني��ا لأن الت�برع بالأموال �إىل اجلمعيات يف فل�س��طني
ممن��وع ،ومن �ض��من املتربعني كان��ت جمعيت��ا Animal
 Australiaو .Well Fed World

الطالبات القائمات على امل�شروع ومدربهن.

الأرباح

يرى البع�ض �أن الكافترييا �ستكون م�شروعاً ربحياً للم�ؤ�س�سني
وت�س��اءل البع���ض الآخ��ر ع��ن م�ص�ير الأم��وال املجنية من
الكافتريي��ا� ،إال �أن حممد ع��اروري مدرب املجموعة والطالب
يف جامع��ة القد���س ق��ال لن��ا�" :إنّ��ه �س��يتم اقتط��اع التكاليف
الت�شغيلية للكافترييا من رواتب املوظفني وم�صاريف املكان،
ومن ثم �س��يتم تخ�ص��ي�ص  %50من املبلغ املتبقي ل�ص��ندوق
الطال��ب املحت��اج يف اجلامعة ودعم م�ش��اريع مكت��ب ودائرة
الأن�ش��طة يف جامع��ة القد�س واجلزء الآخر لتغطية م�ش��اريع
التوعي��ة اخلا�ص��ة باجلمعي��ة .كم��ا �أن الكافتريي��ا �س��تعتمد
على فريق من املتطوعني يتواج��دون بالتناوب يف الكافترييا
للم�ساعدة يف �سري العمل هناك".

�صدفة ..يف كل مكان

وتطمح الفتيات امل�ؤ�س�سات �إىل تنمية �صدفة "احللم ال�صغري"
ليتواجد يف كل اجلامعات الفل�سطينية بهدف ن�شر ثقافة الأكل
اخل�ض��ري ،وتوفري وجبات متوازنة ب�أ�سعار معقولة للطلبة
يف اجلامع��ات ،خا�ص��ة �أولئك الذين يعي�ش��ون يف ال�س��كنات.

�إال �أن امل�ش��كلة بح�س��ب �ص��ايف تكمن يف عدم امتالك اجلمعية
املبالغ الكافية لدفع ر�س��وم ال�ض��مان �أو ا�س��تئجار املكان ،ما
يعي��ق افتتاح �أف��رع للكافتريي��ا والتو�س��ع� ،إذ �إن الكافترييا
غري ربحي��ة ،لك ّنه ي�ض��يف �أ ّنهم على �أمت اال�س��تعداد لتجهيز
الكافترييا على �أكمل وجه يف حال توفر املكان املنا�سب لها.

"�أحب �أن ي�س�ألني النا�س عن �صدفة"

"�أك��ون �س��عيدة ج��د ًا و�أنا �أجيب عل��ى �أ�س��ئلة النا�س عن
�ص��دفة ،ف�أن��ا �أح��ب �أن ي�س���ألني النا�س عنه��ا" ،تقول جوى.
�أم��ا �ش��ام فتعت�بر م�س��اهمتها يف �إن�ش��اء الكافتريي��ا ق�ص��ة
م�ش�� ّوقة �س�ترويها لأطفاله��ا و�أحفادها م�س��تقب ًال و�س��تبد�أها
بـ"عندما كنت �صغرية."...
ويتاب��ع حممد ما قالته الطالبات ب�أنّ امل�ش��اركات لديهن طاقة
كب�يرة و�أف��كار خالق��ة فاق��ت توقعات��ه وكان دائما ي�س��تمد
الطاقة منهن ،ف�ص��دفة كانت قبل �أ�ش��هر جمرد فكرة �صغرية
طرحت فج�أة واليوم هي كافترييا مليئة بالطالب.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

نحو �إعادة االعتبار للخرب املحلي

سعيد أبو معال
هن��اك �ص��عوبة يف احلديث ع��ن الإعالم املحل��ي يف �أي مدينة
فل�س��طينية ،وال�س��بب يف ذلك يعود �إىل �أنن��ا دوما نتحدث عن
الإع�لام املحل��ي الفل�س��طيني ككتل��ة واح��دة ،رغ��م متايزات
كث�يرة جديرة بالدر�س واالهتمام ،فتجربة الإعالم يف اخلليل
غريه��ا يف طولك��رم ،وه��و م��ا انعك�س عل��ى الدرا�س��ات التي
تت�ص��دى للإع�لام الفل�س��طيني بحي��ث نراه��ا تتناول��ه ككتله
واحدة ،مثال :ال�ص��حف ،املحط��ات املحلية� ،إع�لام منظمات
املجتمع املدين� ..إلخ ،وندر �أن جند درا�سة تتحدث عن و�سائل
الإعالم يف مدينة قلقيلية مثال ،وهو ما يجعل م�ص��در احلديث
ع��ن و�س��ائل الإعالم املحلية م�س��تمدا من التجرب��ة وامليدان،
واخلربة اليومية ،واملعاي�شة للواقع بتفا�صيله.
ال�س���ؤال هنا :ه��ل هناك حاجة للحديث ع��ن الإعالم املحلي
يف مدينة فل�س��طينية يف ظل �س��يطرة و�سائل الإعالم الكربى
العربي��ة والغربي��ة؟ اجل��واب نع��م ،فاالفرتا�ض ان��ه كلما
تعمق االح�س��ا�س بالعوملة ،زاد االهتمام بكل ما هو حملي:
مو�سيقى ،ثياب ،طعام ،و�سائل �إعالم� ..إلخ.
و�س��ط تلك امل�س�� ّلمة� ،سنحاول ا�س��تعرا�ض بع�ض �إ�شكاالت
الإعالم املحلي يف مدينة جنني من خالل ق�صة ف�شل م�شروع
حقيق��ي كان ميك��ن �أن يك��ون رياديا :كان هناك خم�س��ة من
طالبي الذين تخرجوا قبل �س��نوات ثالث ،نقلت لهم �أفكاري
عن م�ش��روع موقع �إخباري �سموه "جنني  "24يهتم باخلرب
املحلي ،وبعد عام من العمل الجناح الفكرة كموقع �إلكرتوين
يهتم بجنني وبلداتها ،ف�شل املوقع وتوقف.

الإعالم املحلي ..رحابة "الهام�ش" غري امل�ستغل
التجربة الفا�شلة فيها خري كثري ،حيث و�ضعتني على جمموعة
من الأ�سباب التي قادت �إىل ف�شلها ،وميكن �إجمالها مبا يلي:

 -1تعريف اخلرب املحلي:

م��ا هو اخل�بر املحلي؟ هل هو اخلرب الذي ين�ش��ر يف امل�س��احة
التي متنحها ال�ص��حف الثالث جلنني مثال ب�ش��كل يومي (5–3
�أخب��ار)؟ �أم هو غري ذلك؟ وقد وج��دت ان هناك خل ًال يف �إدراك
الطلب��ة اخلريج�ين �أو م��ن تدربوا وعمل��وا معهم كمرا�س��لني
ملاهية اخلرب املحلي باملفهوم الذي ينظر �إىل �أي تف�صيل يحدث
يف قرية �ص��غرية باعتباره ي�صلح �أن يكون خربا حمليا ،مثل:
�ش��كاوى املواطن�ين ،نف��وق � 5أبق��ار ،اخلنازير تهاج��م فالحً ا
ويدافع عن نف�س��ه بف�أ�س ،م�سجد يف قرية ما يجمع مبلغ 1000
�ش��يقل� ..إلخ .هذه �أ�شياء من وجهة نظر طلبة كرث ،و�صحفيني
مكر�سني ،لي�ست �أخبارا حملية ،وال ت�صلح للن�شر.

 -2النجومية ومفهوم ال�صحايف اجليد:

نراهم ال ينظرون �إليها ،بل �إىل رام اهلل ،ب�صفتها "العا�صمة"
ال�سيا�س��ية والإعالمي��ة ،حي��ث املال وال�ش��هرة م��ن وجهة
نظرهم ،وهذا يحرم املدن من �صحافيني جيدين.

 -4ح�سا�سية ر�سمية وجمتمعية مفرطة:

هن��اك ح�سا�س��ية مفرط��ة م��ن امل�ؤ�س�س��ات واملجتم��ع لأي
مفه��وم جدي��د �أو اهتمام م��ن ال�ص��حافيني اجل��دد للأخبار
املحلي��ة ،بالت��ايل ،اجلمه��ور وامل�ؤ�س�س��ات عل��ى اختالفه��ا
كانت تتح�س���س" /ترتاب" من مفهوم الن�ش��ر اجلديد للخرب
املحل��ي ،وكان��وا يتعامل��ون م��ع الفريق اخلا���ص بـ"جنني
 "24بريب��ة و�ش��ك ،حت��ى وزارة الإع�لام طلبت �ض��رورة
الرتخي�ص ،والأجهزة الأمنية دارت حولهم.

 -5ان�شر ما منليه عليك:

امل�ؤ�س�سات وامل�ص��ادر وجمتمع الأخبار ب�شكل عام يريدون
ان ين�ش��ر فريق "جنني  "24ما ميلونه هم عليهم .تن�ش��ر ما
نري��د� .أم��ا ان تعم��ل ك�أي �ص��حايف مهني واح�ترايف� ،أي ان
تنتقي ما يهم النا�س وتن�شره ،فهو �أمر مزعج ومرفو�ض.

الطلب��ة اخلريج��ون الذي��ن مل ميتلك��وا ح�سا�س��ية املفه��وم
ال��ذي �أحت��دث عن��ه للخ�بر املحل��ي يري��دون ان يكون��وا
جنوما ،يغطون الق�ض��ايا الكربى واخلطرية واملو�ضوعات
ال�سيا�س��ية التقليدي��ة الت��ي متتلك هالة جتعل م��ن �أي خرب
حملي يف قرية �صغرية ويهم �سكانها يف عداد الالخرب.

 -6جفاء الإعالن:

�أغل��ب م��ن يتخرج��ون م��ن اجلامعات (م��ن جنني� ،س��واء
در�س��وا بالعربي��ة الأمريكي��ة �أو جامعة النج��اح) ،بدل �أن
ينخرط��وا يف العم��ل يف الإع�لام املحل��ي ملدنه��م وبلداتهم،

 -7ابتعد عن الأمني:

 -3العني على املركز /رام اهلل:

الوا�ض��ح �أن �أغل��ب املح�لات وامل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات ال
ت�ض��ع الت�س��ويق وم�س���ألة الإعالن��ات يف باله��ا .وال تر�ص��د
لهذه امل�س���ألة ميزانية مهما كانت �ضئيلة ،فكيف لأي و�سيلة
�إعالمية م�ستقلة ان تعي�ش ان جافاها الإعالن التجاري؟!
الن�ص��يحة واحدة ،ان�شر ما نعر�ض��ه عليك ،و�إياك وتغطية

امللف��ات واملو�ض��وعات الأمنية �أو ق�ض��ايا القت��ل او �إطالق
النار �أو حتى �أمور فيها �شبهات ف�ساد .والنتيجة �أن املدينة
تغرق بالإ�شاعة.

� -8أ�سئلة �أخرية:

 كيف ينظر د�س��ك التحرير يف مركز و�س��ائل الإعالم يف راماهلل �إىل الأح��داث يف جنني؟ هل يتلم�س املحررون ح�سا�س��ية
جتاه الق�ض��ايا يف جنني وبلداتها ومينحونها م�ساحة ما من
االهتم��ام؟ �أم ان غ��ول االح��داث يف املرك��ز يغط��ي على �أي
�إ�شعاع من مدن الهام�ش؟
 يف فل�س��طني ،هناك ،ان جاز لن��ا القول" ،حيتان الإعالم"،واملق�ص��ود بها م�ؤ�س�س��ات �إعالمية خا�ص��ة �أو �أهلية متتلك
الق��درة عل��ى احل�ص��ول عل��ى التموي��ل ال�ض��خم ،وتق��دم
مقرتحات م�ش��اريعها با�سم املدن البعيدة .هناك مثال ن�شرة
موح��دة ملجموعة من الإذاعات تب��ث يف وقت واحد وحترر
من بيت حلم ،يكون ال�س���ؤال :هل مينح املحرر يف بيت حلم
اهتمام��ا �أو ميتلك ح�سا�س��ية جت��اه �أخبار املدين��ة املحلية
عندما يقدم ن�ش��رة خا�ص��ة مبجموعة مدن تتفاوت يف الثقل
ال�سيا�سي واالقت�صادي وال�سكاين؟
�أخ�يرًا� ،إذا مل يتط��ور االع�لام املحلي عرب جت��ارب فريدة
وملهم��ة ومبدع��ة ،فلن يتط��ور الإع�لام الفل�س��طيني ككل.
منطق الأ�ش��ياء من ال�ص��غري للكبري .فهل هن��اك من يتعلم؟
م��ع العل��م �أن هذه الر�ؤي��ة ال تعني انغالق امل��دن ب�أخبارها
املحلية بعيدًا عن الهم اجلمعي العام� ..إطال ًقا.
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قلم الزيت واملعونة ..طقو�س متوارثة يف مو�سم الزيتون ب�سلفيت

عبد القادر عقل

بخجل من خلف التالل �شرقاً ،حتى ي�ستيقظ
مع �إن تلوح ال�شم�س
ٍ
ً
ليوم جديد من مو�س��م قطف
نظام اخلطيب من نومه ،ا�س��تعدادا ٍ
الزيتون .يركب دابته ،بينما ي�س��تقل بقية �أفراد العائلة �س��يّار ًة
للو�ص��ول للأر���ض الواقعة خلف ال�ش��ارع االلتف��ايف يف قرية دير
�إ�ستيا مبحافظة �سلفيت.
"�آالف العائالت تنتظر هذا املو�سم كل عام ،لتح�صد ما زرعت
ورع��ت وربّ��ت طيلة �أع��وام كامل��ة" ،يقول اخلطيب ،وي�ض��يف
�س��اخر ًا" :الع��امل يتغري وكبار ال�س��ن ال يتغ�يرون ،فقليلون هم
الذين يف�ض��لون ركوب احلمار على ال�س��يارة رغم التطور الذي
واك��ب �ش��تى مناحي احلياة حتى �إنه و�ص��ل مو�س��م الزيتون"،
الفت��اً �إىل �أن ال�س��يارة تو�ص��ل العائل��ة حت��ى منت�ص��ف م�س��افة
الطريق نحو �أر�ض��ه فق��ط ،وبعدها على �أفراد عائلته الو�ص��ول
م�شياً على الأقدام ،وم�ضى اخلطيب ب�ضحكته العفوية" :مو�سم
الزيت��ون ب�لا حم��ار كاخليم��ة ب�لا �أوت��اد ،فعملي��ة نق��ل �أكيا�س
الزيتون املعب�أة تتم على احلمار نظر ًا لوعورة معظم الطرق بني
الأرا�ض��ي الزراعية خا�ص��ة يف املناطق البعي��دة وغري املعبّدة
خلف ال�شارع اال�ستيطاين".
ي�س��تقبل اخلطيب يومه بد ّلة القهوة التي تتوقد حتتها النريان،
وبينم��ا يُلقّ��م العي��دان للموق��د ،يق��ول�" :إبريق ال�ش��اي وغالية
القه��وة ال تعو���ض يف الزيتون ،فال �أجود م��ن القهوة التي تغلي
على نار هادئة" ،ي�ض��حك قليال ثم ي�ض��يف بلغته املحكية�" :إللي
ب��روح يلقّ��ط زيتون وما بعمل �ش��اي �أو قهوة ،بك��ون م�ش رايح
للزيتون ،الإبريق امل�شحرب من معامل املو�سم الثابتة".

قلم الزيت

منذ مئ��ة عام ونيّف ،ال ي��زال مزارعو مدينة �س��لفيت يحتفظون
كطق�س يتم تنظيمه �سنوياً قبيل بدء
بتقليد "ت�ضمني قلم الزيت"
ٍ
ً
مو�س��م الزيتون ،ويتلخ�ص التقليد يف دفع املزارعني �ضريبة عن
�إنتاجهم من الزيت ليعود �إليهم ما يدفعونه فيما بعد ،يقول مدير
الزراع��ة يف �س��لفيت �إبراهيم احلم��د" :تنادي مكربات ال�ص��وت
داعي�� ًة املزارع�ين للتجم��ع يف موع�� ِد حفل الت�ض��مني ال�س��نوي،
فيح�ض��ر اجلميع يف املوعد املحدد ،ويتم البدء مبزاد علني يفوز
به مزارع واحد" ،وي�ش��رح احلمد قل��م الزيت" :كل مزارع يدفع

قر�شني بالعملة الأردنية �أو ما يعادل ذلك عن كل كيلو زيتٍ ينتج
من ع�صر الزيتون ،واملزارع الفائز يجمع ال�ضريبة من املزارعني
عرب ك�شوفات يح�صل عليها من مالكي معا�صر الزيتون".
�أما على �صعيد �أبرز الفوائد التي تعود على املزارعني من دفعهم
ل�ض��ريبة "قل��م الزيت" ،يو�ض��ح احلم��د �أن امل��زارع الفائز بقلم
الزيت يُ�سلم �أموال ال�ضريبة ل�صندوق اللجنة الزراعية التابعة
ملجل�س بلدي �س��لفيت ،ليتم ا�ستغالل الأموال على الوجه الأمثل
فيما يتعلق يف الأمور الزراعية ،ك�أجور ح ّرا�س �أرا�ض��ي الزيتون
قبل بدء مو�سمه.
م��ا يجنيه املزارع الفائز بالت�ض��مني هو احتفاظ��ه باملبلغ الزائد
عن املال الذي و�ص��ل �إليه املزاد ،فمث ًال هذا العام قيمة ال�ض��مان
دين��ار �أردين ،ما يزيد عنها يكون من ن�ص��يب
بلغ��ت �أربعة �آالف
ٍ
ً
املزارع الفائز باملزاد تقديرا لتعبه وجهده يف جمع ال�ضريبة من
كافة مزارعي مدينة �سلفيت ،وفق احلمد.

"املعونة"
تتنوع �أ�ش��كال الطقو�س والتقاليد التي تخت�ص مبو�س��م الزيتون
وترافقه ،ولعل من �أبرزها م�ص��طلح "املعونة" التي بد�أت ت�أخذ
�أ�شكا ًال �أكرث تطور ًا و�شمولي ًة ب�شكل تدريجي ،يقول من�سق حملة
"�إحنا معاكم" التطوعية خالد من�صور �إن "م�صطلح "املعونة"
كان يُطل��ق قدمي��اً عندم��ا يُنه��ي �أف��راد العائل��ة قط��ف الزيتون
فتتوجه مل�س��اعدة عائل��ة �أخرى لقطف زيتونه��ا يف نف�س البلدة،
وقد ت�ستمر املعونة ليومني �أو ثالثة ورمبا �أكرث".
ويو�ضح من�ص��ور �أن هذا الطق�س بحد ذاته يُعطي �أبعاد ًا عميقة
للتكات��ف والتكاف��ل االجتماع��ي ،حت��ى �إن العائلة التي ت�ص��لها
امل�س��اعدة كان��ت يف �آخر النه��ار ُتعط��ي كمي ًة من ثم��ار الزيتون
للفتية ال�ص��غار يُطلق عليها "ال�ش��روة" �أو "اجلاروعة" تعبري ًا
ع��ن العرف��ان والتقدي��ر لعائلته��م التي ج��اءت للم�س��اعدة دون
دعوة.
الي��وم �أخ��ذت "املعون��ة" نطاقاً �أو�س��ع ،وحملة "�إحن��ا معاكم"
من��وذجٌ بار ٌز ،يقول من�ص��ور حول احلمل��ة التطوعية" :تنطلق
بتنظي��م من جمعي��ة االغاثة الزراعية وباال�ش�تراك مع
احلمل��ة
ٍ
عد ٍد من امل�ؤ�س�س��ات املجتمعية ،وت�س��تهدف احلمل��ة التطوعية
قط��ف الزيت��ون م��ع العائ�لات الت��ي متتل��ك �أرا�ض��ي زراعية يف
املناطق املحاذية للم�س��توطنات اال�س��رائيلية �إ�ض��افة للعائالت
التي لي�س لديها �أفرا ٌد لقطف الزيتون ،وهي حملة �س��نوية ت�شمل

كان زيتو ًنا ،وي�صري زي ًتا.

�أك�ثر من  30موقعا وجتمعا �س��كانيا ،وي�ش��ارك به��ا ما يزيد عن
�أل��ف متطوع فل�س��طيني ودويل" ،وي�س��تفيد من احلمل��ة كل عام
حوايل  150مزارعا".

ع�صر الزيتون

يتذك��ر اخلم�س��يني عقل عبد اهلل تفا�ص��يل ع�ص��ر الزيتون قدمياً
وفق ما رواها الأجداد ،فيو�ض��ح �أن املزارعني كانوا يع�ص��رون
بط��رق تقليدي��ة بدائي��ة لعق��و ٍد طويل��ة قب��ل ظه��ور
الزيت��ون
ٍ
املع�ص��رة احلديثة والأوتوماتيكية� ،أبرزها ما يُعرف فل�سطينياً
بـ"حج��ر البَد" الق��دمي �أو حجر الزيت .تتلخ�ص �آلية الع�ص��ر يف
وج��ود حج ٍر كب ٍري مدّور على �ش��كل �إطار يج ّره زوجٌ من الدواب
كالأح�ص��نة �أو الأبق��ار ،وتظ��ل الدواب ُتدي��ر احلجر عرب ربطه
باحلبال ،بعد �أن تو�ض��ع ثم��ار الزيتون داخل احلجر ،وفق عبد
اهلل.
وي�ش�ير �إىل �أن احلج��ر كان يهر�س ثمار الزيتون ويو�ض��ع الثمر
املهرو���س يف �أوعي��ة م�س��تديرة م�ص��نوعة م��ن الكت��ان  ،ثم يتم
�ضغط "املكب�س" اليدوي بقوة الرجال البدنية بعد و�ضع �أوعية

الزيتون املهرو�س فيه "قفف بال�ستيكية" ،وي�ستمر ال�ضغط حتى
ي�سيل الزيت من املكب�س.
كان الزي��ت ين�س��اب م��ن "املكب���س" مع عكارت��ه ولي�س �ص��افياً
كالي��وم ،نظر ًا لعدم وجود "الف�� ّرازات" احلديثة يف ذلك الوقت،
الت��ي تف�ص��ل الزيت عن كل ما يع ّكر �ص��فوه ،وبع��د نزول الزيت
أكيا�س جلدية ت�س��مى "�س��عون"
م��ن املكب���س يك��ون جاه��ز ًا يف � ٍ
ت�ش��به "القربة" ويت�سع الواحد منها من ثالث �إىل �أربع جالونات
بال�ستيكية ،ثم يُنقل الزيت للبيوت عرب الدواب يف جالونات ليتم
تخزينه داخل الرباميل البال�ستيكية ،يقول عبد اهلل.
بينما يتحدث ال�ش��اب عبد اهلل �أبو نا�ص��ر عن �آلية ع�صر الزيتون يف
مع�ص��رة
احلا�ض��ر" :تكاد كل قري ٍة فل�س��طينية ال تخلو من وجود
ٍ
حديثة للزيتون ،وخطوات الع�ص��ر فيها تتم ب�سال�س ٍة و�سرعة بدءا
من تكفل �ص��احب املع�ص��رة بنق��ل �أكيا�س الزيتون م��رور ًا بتفريغ
العمّال للزيتون وهي اخلطوة الأوىل" ،م�شري ًا �إىل �أن حب الزيتون
يتم غ�س��يلها ثم تب��د�أ مراحل الفرز والكب�س و�ص��و ًال لنزول الزيت
ال�ص��ايف عرب "الف ّرازة" ،ويف النهاية تتكفل �إدارة املع�ص��رة �أي�ضاً
بنقل جالونات الزيت البال�ستيكية �إىل منزل املزارع.

يف �أزقة بيت حلم ..ب�سطات �صغرية و�أحالم كبرية
فاطمة مشعلة
يف �أزقة مدينة بيت حلم ،حتديد ًا يف منطقة ال�س��ينما واملدب�سة
الت��ي يُ�س��ميها البع���ض املنطق��ة ال�ش��عبية لأه��ل املدين��ة،
ت�ض��ع البائعات الن�س��اء الب�س��طات ال�ص��غرية؛ من املُنتجات
اجلبلية الب�س��يطة ،و�أُخرى يمُ كن زراعته��ا يف حديقة املنزل؛
كال�س��بانخ ،واخليار البل��دي ،والنعن��اع ،والبقدون�س ،كذلك
املرميي��ة ،وال ُقرنية التي يجلبه��ا الرجال من اجلبال املحيطة،
�إىل جانب �ص��نع الزبيب ،والر�صي�ص البلدي منزلياً ،وجتل�س
ه���ؤالء الن�س��وة على امتداد ال�ش��ارع الوا�ص��ل ،بني ال�س��ينما
واملدب�سة حتى الو�ص��ول مل�شارف ال�سوق العتيقة يف املدينة؛
حيث كن يبعن قبل البدء ب�إعمار ال�س��وق عام 2002م ،ويبعن
حما�صيلهن للمارة ،معوالت على هذه الب�سطات لتكون م�صدر
رزق كرمي� ،أو و�س��يلة لإثبات الذات" .احلال" حاورت ن�س��اء
الب�سطات ،و�أعدت هذا التقرير.

خربة طويلة

معظ��م الن�س��اء اللوات��ي ميتهنّ البيع �أمام الب�س��طة يف �س��وق
املدينة؛ تزيد �أعمارهن عن ال�ستني عاماً ،و�أغلبهن بد�أن البيع
��ن ُمبكرةُ ،
يف ِ�س ٍّ
حيث تقول احلاجة �صفية من قرية بتري غرب
بيت حلم� :إنها عملت �أمام الب�س��طة يف مدينة القد�س لع�ش��رين
عام��اً؛ وح�ين مت فر�ض الإغ�لاق على املدين��ة ،و ُمنع الدخول
�إليه��ا ،عادت �أدراجها �إىل مدين��ة بيت حلم ،وها هي تعمل فيها
منذ ع�شر �سنوات.
ومل يك��ن ه��ذا الرقم من خ�برة احلاجة �ص��فية �ش��يئاً يُذكر �أمام

ال�س��نني الطويلة التي عا�ش��تها احلاجة فاطمة من قرية نحالني،
يف البيع �أمام الب�سطة؛ ُ
حيث �سارعت لال�ستنكار حني �ساعد ُتها يف
ً
تخمني مدة عملها يف الب�س��طة بتقديرها بثالثني عاما �أو حول ذلك
قائلة" :ال �أكرث ..بجيلي � 60سنة ب�شتغل ُقدام الب�سطة ..عُ مُر).
فيما ت�ض��يف حاج�� ٌة �أُخرى� ،أنه��ا عملت �أمام الب�س��طة يف بيت
حل��م يف �أيام �ص��باها؛ ويف املرة الأوىل للبي��ع كانت تبيع ثمار
�ير من امل��رح واملُزاح" :ق��درت �أبيع كل
ال�ص�برُ ،م�ض��يف ًة بكث ٍ
الب�س��طة؛ م���ش لإين كن��ت �ش��اطرة �أوله��ا؛ بالعك���س ارتبكت
وخجل��ت وم��ا عرفت �أبيع؛ ب�س الكل ا�ش�ترى من��ي لأين بقيت
حلوة وعلي العني".

م�صدر رزق

ت�س��تقطب الب�س��طات امل�ش�ترين من معظ��م املناط��ق ،وتذكر
العدي��د من الن�س��اء ،بكثري م��ن احلزن� ،أنهن م��ا زلن يف رحلة
ال�ش��قاء يف البح��ث ع��ن لقمة العي���ش ،رغم تقدمهن يف ال�سِ ��ن،
و�سبب اال�ستمرار يف العمل عليها ،ح�سب �إحدى البائعات التي
جتاوز عمرها اخلام�س��ة وال�س��تني عاماً" :ال �أ�ستطيع التخلي
عن البيع �أمام الب�س��طة؛ فهي م�ص��در رزقي ،ولديَّ العديد من
م�ص��اريف احلياة ومتطلباتها� .إنها مهنة بهدلة ورحلة �شقاء،
وبنف�س الوقت هي و�سيلة حياة".
م��كان �إىل �آخر يف
من
تتنقل
إنه��ا
فيم��ا تقول احلاج��ة �أم �أنور� ،
ٍ
ً
�س��وق بيت حل��م؛ لتج��د مكانا ت�ض��ع في��ه الب�س��طة ،دون �أن
يالحقه��ا �أح ٌد من موظفي البلدي��ة" :البلدية تالحقنا من مكان
�إىل �آخر ،و�صباحاً ابتعدت عن مركبة البلدية؛ خ�شية الت�شاجر
مع �أحدهم؛ فهم مينعوننا من اجللو�س �أمام الب�س��طة ،والبيع

يف �شوارع ال�س��وق؛ بحجة تنظيم املدينة و�سوقها؛ والب�سطة
بالن�س��بة يل (�أح�س��ن رزق��ة) فزوج��ي مري���ض ،و�أن��ا �أحتمل
م�صاريف املنزل ،وقد ا�ستطعت تعليم �أوالدي من خاللها".

حتقيق الذات

رزق وح�س��ب؛ ب��ل درب وج��دت فيه
ومل تع��د الب�س��طة م�ص��در ٍ
الن�س��اء اللوات��ي حُ رم��ن الإح�س��ا�س بذواتهن يف احلي��اة ،جما ًال
جدي��د ًا للإح�س��ا�س بال��ذات وحتقيقه��ا؛ فرغم تقدم بع�ض��هن يف
ال�سن ،والظروف ال�صعبة للجلو�س الطويل يف ال�سوق ،والتعر�ض
حلرارة ال�ش��م�س �ص��يفاً ،وب��رودة الطق�س يف ال�ش��تاء� ،إىل جانب
تخفيف �أبنائهن العبء املُلقى عليهن ،بعد التخرج من اجلامعات
وااللتحاق بوظيفة؛ ف�إنهن يرف�ض��ن االمتناع عن دخول ال�سوق،
وخو�ض غمار احلياة وجتاربها اليومية؛ تقول احلاجة �ص��فية:
"عندما �أ�ضع مُنتجات الب�سطة ،و�أجل�س ا�ستعداد ًا للبيع؛ �أ�شعر
ب�أنن��ي امتلكت الدنيا وما فيه��ا؛ ف�أنا مُتكفلة بنف�س��ي ،وال �أحتاج
لأي �أح��د ،وعندما احر�ص على الب�س��طة يبق��ى (رزقي عامر)"،
مُ�ضيف ًة �أنها عندما جتل�س يف املنزل تفقد �إح�سا�سها باحلياة" :ملا
بيجي عالب�س��طة بح�س حايل �إين ب�س��وي �إ�ش��ي يف احلي��اة� ،أما ملا
بظل يف الدار بح�س حايل م�ش عاي�شة!".
فيما تقول احلاجة فاطمة التي يعلو مالحمها االنب�س��اط �أثناء
البي��ع� ،إنه��ا ُت�ص��اب باخلمول واملر���ض؛ �إذا ترك��ت العمل يف
الب�س��طة ،حيث تق��ول�" :إذا قعدت بال��دار رح �أزهق من كرثة
النوم ومبر�ض� ،أما ملا بيجي ع بيت حلم وببيع عالب�س��طة ،ما
ب�ش��عر كيف بمِ ظي النهار ،والواحد �ص��ارت ال�شغلة بدمه زي
الوراثة بقدر�ش ي�ستغني عنها".

ابت�سامة الر�ضى عن الذات وال�سعادة بك�سب الرزق.
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�أين جند الداع�شية يف حياتنا؟ وكيف ميكن التخل�ص منها؟
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
لينا خطاب*

رزان �إ�شتية -طالبة �إدارة عامة

بيان ال�صايف -طالبة علم اجتماع

باعتق��ادي �أنن��ا عندم��ا نتح��دث عن م��ا ت�س��مى "الداع�ش��ية" �أو ع��ن الفكر
"الداع�ش��ي"� ،أول ما يجول يف خاطرنا �ص��ورة الدماء وم�شاهد الأمل التي
ب�ش��كل يومي على و�س��ائل االع�لام ومواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي،
نراه��ا
ٍ
هذا الفكر الذي يدعي �أنه يطبق �أحكام الإ�س�لام �أو ما ي�س��مى �ش��رع اهلل كما
يزعمون� ،إذ ًا نحن �أمام تعريف �صريح ووا�ضح مل�صطلح "التطرف" �أياً كان
نوعه ،دينيا �أو ثقافيا �أو �سيا�سيا �أو اجتماعيا �أو اقت�صاديا.
وبحكم اجلغرافيا التي حتكمنا ،فنحن نعي�ش يف وطن م�سلوب يحكمه جمموعة من ال�سلطات .هذه ال�سلطات جميعها
تنبذ هذا الفكر �أو هذا التطرف كـ "دموية وقتل" ،ولكن هذا ال�سلطات متار�س قمة الداع�شية وهذا الأخطر باعتقادي،
متار�سها يف �سلوكها من خالل قمع االحتجاجات والتظاهرات التي تنادي باحلرية والر�أي والر�أي الآخر ،ومن خالل
االعتقاالت ال�سيا�سية التي �أ�صبحت روتينا يوميا بالن�سبة لهذه ال�سلطات.
لكن على �ص��عيد حياتنا ال�شخ�ص��ية ،فيكمن التطرف �أو الداع�ش��ية على اختالف م�س��مياتها يف عدة �أ�شياء ،عندما ال
نح�ترم الآخ��ر فكر ًا وحري ًة وتعبري ًا فهذا يعترب دع�ش��نة وتدخال يف �أمور الغري دون �أي مربر ،وقد تكون اال�س��باب
"العادات والتقاليد" غالباً ،ما يقودنا للتطرف يف التعامل غالباً ولي�س �أحياناً مع بع�ضنا البع�ض ،هذا الفكر �أو هذه
الداع�شية ت�شكل منحدرا خطريا يف حياتنا وي�ستجلب تبعات �سلبية جمة تنعك�س على �سلوكنا مع بع�ضنا البع�ض،
م��ن هن��ا تبد�أ امل�ش��اكل بالظه��ور يف املجتمع ،وعلى �س��بيل املثال ولي�س احل�ص��ر حينم��ا يتم التدخل بحي��اة الفتاة
ال�شخ�صية ب�سبب املظهر �أو اللب�س �أو املعتقدات وطريقة تفكريها ،هنا نكون تخطينا م�صطلح التمييز و�أ�صبحنا يف
ظل م�صطلح "الداع�شية".

تكم��ن داع���ش بر�أي��ي يف عقولن��ا الباطنية وتخ��رج عندما نرى اي��ة مواقف
ال نتفق معها او �شخ�ص��ا ال جنمع عليه ،بب�س��اطه ،كلنا م�ش��اريع لت�ص��رف
داع�ش��ي الن الفك��رة موج��ودة وخملوق��ة معن��ا .وم��ن وجه��ة نظ��ري ،من
ال�صعب التغيري ،الن الداع�شية ارث يف �شخ�صياتنا.

�أحمد العاي�ش– طالب هند�سة
الداع�ش��ية لي�س��ت بال�ض��رورة �أن توجد يف دين بعينه ،وال ثقافة اجتماعية
حم��ددة ،الداع�ش��ية فك��رة �س��وداء ،ومب��د�أ مغل��وط ،يعي���ش يف ذه��ن كل
متعج��رف �ش��اذ عن قاع��دة احل��وار ال�س��ليم ،والنقا���ش البن��اء ،واحلرية
توجه ،يزرعه الأب الذي ال يدرك طريقة للرتبية مع
املن�ش��ودة .الداع�ش��ية ّ
ابنه �إال ال�ض��رب والتوبيخ وال�شتائم ،فيغلي احلقد يف دم االبن حتى ينفجر
يف كل النا�س بال حدود وال �ضوابط .الداع�شية ال عالقة لها بالإ�سالم� ،إمنا هي منتج خبيث �أفرزته القوات اال�ستعمارية
يف بالدنا العربية ،ور�س��خته الأنظمة اجلائرة على مدار ال�س��نوات املا�ض��ية ،وهي فكر �س��طحي �ض��حل ،لن يبقى ولن
يتمدد و�إمنا �سيزول ببزوغ فجر بوادر �أي وحدة ا�سالمية عربية قريبة ب�إذن اهلل.

�إ�ستربق يحيى– طالبة �إعالم
بالن�س��بة يل -كفتاة ت�س��مع عن الداع�ش��ية وال تراها� -أعتق��د �أنها تعي�ش يف
الإعالم� ،سواء حمطات �أو �إذاعات وحتى مواقع التوا�صل االجتماعي ،ومن
�أراد التخل�ص منها ،ال يتابع �أخبارها.

حممد حو�شية  -طالب هند�سة
داع���ش عب��ارة عن فكرة متطرفة اكرث منها ا�شخا�ص��ا وتنظيما ،وهي موجودة بداخل كل واحد فينا بن�س��ب خمتلفة
ومتفاوت��ة! وحله��ا يكون عن طريق الرتبية اال�س��رية وتغيري �أو تعديل املناهج املدر�س��ية وتغيري �أدوار امل�ؤ�س�س��ة
الديني��ة والأحزاب وامل�ؤ�س�س��ات املدني��ة واملفكرين واملثقفني والإع�لام .كل هذه االطراف يج��ب ان تعمل من اجل
حماربة الداع�شية .وداع�ش كفكرة ،وان اختلفت امل�سميات ،هي يف كل �شخ�ص بالعامل.

رامز املفدي– طالب هند�سة كهرباء
ت�شكل داع�ش الأ�ص��نام الفكرية املرت�سخة يف عقولنا والتي نعتقد ب�صحتها
وال ميك��ن التخل���ص منه��ا ،ب��ل وميكنن��ا االقتتال ح��ال تعر�ض اح��د لهذه
اال�ص��نام (املفاهيم واالفكار) .والتخل�ص منها �صعب ويحتاج اىل التوعية
املبكرة على احلرية وعدم التع�صب.

ال�شهد يف عنب اخلليل ..و�صابون اجلمال يف بذوره
تانيا كرجة
يف زاوي��ة ببيته��ا الريف��ي ،حي��ث تف��وح رائح��ة
املنتوج��ات املحلي��ة يف بل��دة بي��ت �أم��ر ،تعك��ف
�أ�س��مهان بريغي��ث على �ص��نع �ص��ابون م��ن زيت
ب��ذور العن��ب ،يف جتربة �شخ�ص��ية ال�س��تخال�ص
هذا الزيت ل�ص��نع �ص��ابون منه ،يف منطقة ت�شتهر
بزراعة العنب.

بداية الفكرة

تق��ول بريغي��ث�" :إن الفك��رة ج��اءت م��ن ب��اب
ا�س��تغالل ب��ذور العن��ب الت��ي تبقى بعد ع�ص��ره
ل�ص��نع الدب�س وامللنب وال�ش��دة والعنطبيخ .وقد
دلتني �ص��ديقة متخ�ص�ص��ة بالكيمي��اء على فكرة
�صنع ال�صابون من زيت بذور العنب ،حيث بينت
يل �أن��ه يحتوي على مواد حمف��زة لتجديد اخلاليا
واحلماية من �أ�شعة ال�شم�س".

و�أ�ض��افت" :جرب��ت ال�ص��ابون �أول م��رة عل��ى
ب�ش��رتي ،ث��م جربت��ه �ص��ديقاتي والحظ��ن نتائج
مبهرة جعلت من باقي فتيات البلدة ،وخ�صو�ص��اً
العرائ�س ،يقبلن على �شرائهـا.
وع��ن كمي��ة �إنتاج ال�ص��ابون ،قال��ت بريغيث �إنها
�أنتج��ت يف �أول عام بد�أت فيه هذه ال�ص��ناعة 150
قطعة �صابون ،ويف ال�سنة التالية ،زاد الإنتاج �إىل
 500قطعة� .أما هذه ال�سنة ،ف�ست�ضاعف الكمية.
�أما عن طريقة �ص��نع ال�ص��ابون ،فتقول بريغيث:
"�أ�ضع ال�صودا �أو ًال ،ثم �أ�ضيف زيت بذور العنب
وزي��ت الزيت��ون والزي��وت املعطرة ،و�أ�س��تمر يف
التحريك من دون ا�ستخدام النار لطبخ ال�صابون،
ُ�ص��ب يف قوال��ب ،ث��م ت�س��تخرج بع��د �أن جتمد
وت َ
خالل ثالث �ساعات".

النتيجة خري ترويج

و�أ�ش��ارت بريغي��ث �إىل �أن الرتوي��ج ملنتوجها كان

عن طريق الأ�ش��خا�ص املجربني لل�ص��ابون ،وهو
الأ�س��لوب الأهم يف الرتويج ،قبل اللجوء لو�سائل
التوا�صل االجتماعي.
تق��ول �آالء �ش��اهني ( 28عاماً) م��ن اخلليل ،وهي
�إحدى الفتيات اللواتي جربن ال�ص��ابون وتواظب
عل��ى ا�س��تخدامه� ،إنه��ا الق��ت نتائ��ج ملحوظ��ة
وممتازة على ب�ش��رتها ،التي كان��ت تعاين من بقع
وحروق �ش��م�س وبداية جتاعيد ،التي اختفت بعد
ا�ستخدام هذا ال�صابون".
ويف حديثن��ا مع خبرية التجميل الري�س��ا الطوري
م��ن اخلليل ،قال �إن "هناك مي ًال نحو ا�س��تخدام ما
هو طبيعي وم�ض��مون من قبل الفتيات وال�سيدات
يف ع��امل التجمي��ل ،كما �أن ال�ص��ابون يعد و�س��يلة
مك ّملة للتجميل �إىل جانب الكرميات وطرق العناية
الأخرى بالب�ش��رة ،عل ًم��ا �أن بذور العنب تدخل يف
�صناعة كرميات الب�شرة ،ملا لها من فوائد يف �إنتاج
الكوالجني الذي ي�شد الب�شرة".
�أ�سمهان بريغيث تعر�ض �صابون بذور العنب الذي ت�صنعه.
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مراجعات احلركات الإ�سالمية ..بني التوقف واللحاق باللحظة التاريخية!
عالء الريماوي*
احل��ركات العربية واال�س�لامية متر يف مراحل ع�بر التاريخ
تتطل��ب منه��ا ان حت��دث تغ�يرا نوعي��ا عل��ى نط��اق البني��ة
النوعية وحت��ى الفكرية والتنظيمية ،فف��ي العديد من الدول
العربي��ة تبقى احلركات اال�س�لامية بعيدة عن احلكم وحتى
ت��كاد تك��ون م�ش��اركتها معدومة لأ�س��باب عدي��دة ،فهل حان
الوق��ت لتق��وم احل��ركات اال�س�لامية ببع���ض املراجعات ام
انها �س��تحافظ على مكانتها التقليدية؟ ا�سئلة اخرى يطرحها
مراقبون :هل �س��تذهب احل��ركات اال�س�لامية اىل املراجعات
ك��ي تخ��رج م��ن عب��اءة ال�ش��عارات القدمي��ة بع��د تطورات
الربيع العربي؟ هل �س��تظل رهينة رد الفعل ام ان املراجعات
�ستقودها ملناطق جديدة يف انظمتها الداخلية؟ ا�سئلة من هذا
القبي��ل واخ��رى طرحناها عل��ى عدد من املخت�ص�ين يف الفكر
ال�سيا�سي اال�سالمي.

حمودة :املراجعات �ضرورية

�س��ميح حمودة ا�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة بريزيت
حت��دث عن واقع احل��ركات العربية ا�س�لامية وقال ان هناك
مراجع��ة لكنه��ا �ض��عيفة و�أ�ش��ار اىل ان "املراجع��ات دائم��ا
�ض��رورية ،املراجع��ة والنق��د الذات��ي لتق��ومي امل�س�يرة امر
�ض��روري ودائ��م وغ�ير مق�ترن بالربي��ع العرب��ي او غريه،
للأ�س��ف ه��ذه املراجعات بني االح��زاب العربي��ة واحلركات
العربي��ة ين��در �أن حت�ص��ل ،لذلك نح��ن نرى تك��رار االخطاء
وعدم اال�ستفادة من جتارب التاريخ .
وي�ض��يف حمودة :هناك ق�س��م من احلركات اال�س�لامية لديه
حاج��ز من اخلوف مبا يخ�ص املراجعات خوفا على �س��معته
وان يت��م احلدي��ث عن اخطاء يف املا�ض��ي وبالت��ايل ي�ؤثر على
بنية احلركات ومتا�س��كها ،لذلك جند م�س��ائل النقد الذاتي او
اال�س��تماع لنق��د االخرين م�س��ائل غري مرحب بها يف �ص��فوف
الكثري من احلركات اال�سالمية وغري اال�سالمية.
وتابع حمودة" :حركة النه�ضة يف تون�س اجتهت يف م�ؤمترها

�سري عرابي

االخ�ير لعمل مراجعة واع��ادة النظر يف الكثري من الق�ض��ايا
التي كانت تعتمدها وف�صلت اجلانب الدعوي عن ال�سيا�سي.
وق��ال النا�ش��ط ال�سيا�س��ي حمم��د حو�ش��ية �إن "احل��ركات
اال�سالمية ن�شـ�أت بعد �سقوط اخلالفة وكانت جماعة االخوان
امل�س��لمني هي اوىل هذه اجلماعات حيث ت�أ�س�س��ت عام ١٩٢٧
وكانت ت�سعى اىل اال�صالح الديني واال�صالح املجتمعي كحل
يتنا�س��ب مع الع�ص��ر �آنذاك و�صوال اىل اال�ص�لاح ال�سيا�سي،
متبع��ة يف ذل��ك الط��رق اال�ص�لاحية ال�س��لمية يف تعاملها مع
االنظم��ة العربية القائمة .وا�ض��اف" :م��رت جتربة االخوان
يف ه��ذه الدول بالكث�ير من حاالت املد واجلزر على م�س��توى
النج��اح او الف�ش��ل وكان ه��ذا الف�ش��ل �س��ببا يف ن�ش��وء كث�ير
من احل��ركات واالحزاب م��ن رحم االخوان امل�س��لمني ولعل
ابرزها حزب التحرير العاملي واجلماعة اال�س�لامية واجلهاد
اال�سالمي.
وخل���ص حو�ش��ية للق��ول" :ما ميك��ن قوله ه��و ان احلركات
الإ�س�لامية لي�س��ت جدي��دة على املنطق��ة ولديه��ا مراحل مد
وج��زر فاملراجع��ات مل تك��ن بالق��در املطلوب -ع��دا جتربة
اجلماعة الإ�س�لامية يف م�ص��ر -ام��ا بعد الث��ورات فلقد كان
هن��اك حدي��ث عن مراجع��ات لكنها مل ت��ر الن��ور �أو االهتمام
املطلوب لعدة عوامل واعتبارات".

حممد حو�شية

عالء الرمياوي

الرمياوي :الإ�سالميون
�أكرث دميقراطية من الآخرين

وعلى ال�صعيد ذاته ،اكد عالء الرمياوي مدير قناة القد�س
يف ال�ضفة ان املراجعات �ضمن جدول احلركات اال�سالمية،
وخ���ص بالذك��ر حركة االخوان امل�س��لمني ،وم��ن هنا قال:
"�إن حتدثن��ا ع��ن حرك��ة االخوان امل�س��لمني ،فهي حركة
وا�س��عة وتع��د م��ن اعم��ق احل��ركات ال�سيا�س��ية يف البعد
الع��ام يف الوطن العربي �س��واء كان ذل��ك يف عملية منهجية
للم�شاركة يف العمل ال�سيا�سي او قيادتها يف ال�شارع العربي
اثن��اء الث��ورات العربي��ة ،ويف احلديث ع��ن املراجعة فان
حرك��ة االخ��وان اك�ثر احل��ركات الت��ي حتي��ا عل��ى البعد
الدميقراط��ي ،فهي مار�س��ت االنتخاب قب��ل غريها ومثلت
القي��ادة االنتخابي��ة يف اكرث م��ن موطن وانا ا�ش�ير هنا اىل
االردن وفل�س��طني ويف االنتخاب��ات الداخلي��ة على �س��بيل
املثال م�صر وتون�س .

عرابي :الربيع �أكرب من طاقة الإ�سالميني

ويف نف���س ال�س��ياق ،و�ض��ح الكات��ب والباحث �س��ري عرابي
�أن احل��ركات اال�س�لامية م��رت يف مرحلت�ين ما قب��ل "الربيع
العرب��ي" وم��ا بعده ،م�ش�يرا اىل انه من" املفرت���ض �أن تكون

�سميح حمودة

املراجعات �سابقة على ما �سمي بالربيع العربي".
وا�ضاف عرابي" :ولكن الربيع العربي منعطف مف�صلي،
لي���س يف تاريخ الإ�س�لاميني �أنف�س��هم ،ب��ل يف تاريخ الأمة
كله��ا ،فنح��ن يف حلظة �س��يولة عالي��ة الكثافة و�ش��ديدة
التح��والت ،تنه��ار فيه��ا دول وجمتمع��ات وت�ش��رد فيها
�ش��عوب ،وت�س��قط فيها �أيديولوجي��ات ،وتخرج حركات
و�أح��زاب م��ن التاري��خ" .وتابع يق��ول :يف اعتق��ادي �أن
املرحل��ة الثاني��ة مما �س��مي الربي��ع العرب��ي� ،أي مرحلة
الفو�ضى واالنهيارات� ،أكرب من قدرة وطاقة الإ�سالميني
جمتمعني ،وقد و�ص��ل الإ�س�لاميون �إىل �س��اعة احلقيقة،
بعدم��ا �ص��عدوا �إىل ذروة تل��ك التح��والت يف مرحلته��ا
الأوىل ،ثم ف�ش��لوا يف مرحلتها الثانية ،وقد تبني �أنهم غري
م�ؤهل�ين للتعام��ل مع هذه اللحظ��ة التاريخي��ة� ،إذ كانوا
يفتق��رون متاما للعدة ال�سيا�س��ية والفكري��ة والتنظيمية
والنف�س��ية للتعام��ل معه��ا ،خا�ص��ة �أنه��م ا�س��تخدموا
�أدواته��م القدمية ملرحلة جديدة خمتلف��ة متاما وهم بني
�س��يناريوهات اخل��روج من التاري��خ �أو اللح��اق جمددا
باللحظة التاريخية".
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مجرد الجئة من فلسطين
إياد صنديد*
�إبراهي��م �ش��واهني �أح��د �أبن��اء خمي��م الريم��وك لالجئ�ين
الفل�س��طينيني الواقع جنوب العا�صمة ال�سورية دم�شق ،كان
له ن�صيب من امل�أ�ساة ال�سورية ،فعند ا�شتداد احلرب باملخيم
قرر ان ينجو بعائلته امل�ؤلفة من زوجته �شادية واطفاله ربيع
وفرح و�أ�سماء ،فذهب اىل لبنان وحتديدا اىل خميم الر�شيدية
لالجئني الفل�سطينيني يف اجلنوب اللبناين.
�س��كن �أبو ربيع وعائلته منزال �صغريا قدميا ال ي�صلح لرتبية
املوا�ش��ي -ان �ص��ح التعب�ير -ولكن ت��دين �أجرته كان �س��ببا
با�ستئجاره.
يف بداية اللجوء اىل لبنان عانى ابو ربيع من �ص��عوبة الت�أقلم
م��ع واقعه اجلديد والبحث عن عمل يطع��م به اطفاله .وبعد
جه��د جهي��د ،وجد عم�لا يف حم��ل للح��دادة العامة بب�ض��عة
دوالرات كانت كفيلة بت�أمني قوت العائلة.
بع��د م��رور عامني عل��ى جلوء العائل��ة� ،أجنبت �ش��ادية �آخر
العنقود ،وهي طفلة جميلة ،جاءت لتكون البل�س��م على جرح
اللجوء .قرر ابو ربيع ت�س��ميتها "�ش��ام" ،وعند �س�ؤال �شادية
له عن �سبب ت�سميتها اجاب :لل�شام معزة يف قلبي ال تو�صف،
فل�س��طني كان��ت االم الت��ي ولدتن��ي ولك��ن االم الت��ي ربتن��ي
وتعبت علي هي ال�شام".
مرت االيام مت�سارعة دون جديد يذكر بحالة العائلة والطفلة
كربت و�أ�ص��بحت بنت ربيعني ،ال بل بن��ت خريفني ،لأن ايام
الالجئ ال حتمل زهور الربيع.
ه ٌّم كبري كانت حتمله الزوجة �ش��ادية بقلبها فااليام ال�س��الفة
جعلته��ا تخ��اف م��ن االي��ام القادم��ة ،تخ��اف على م�س��تقبل
اطفالها وم�ص�يرهم املجه��ول ،ذلك اله��م كان يكرب حتى ادى

جللطة قلبية.
ويف يوم هو االق�س��ى يف تاريخ العائلة ا�ص��ابت �شادية جلطة
قلبية ،ويف احلقيقة اجللطة كانت لكل العائلة ف�أم ربيع كانت
مبثابة �شريان احلياة لعائلتها.
ا�س��رع اب��و ربي��ع يطل��ب جن��دة ج��اره لي�أخ��ذ �ش��ادية اىل
م�ست�ش��فى املخي��م ،ولكن ذلك امل�ست�ش��فى مل يك��ن قادرا على
احت��واء ومعاجلة م��ا يف قلب �ش��ادية من هم��وم ،فحولها اىل
خارج ا�س��وار املخيم ،وهناك ،وعلى الفور �أدخلوها اىل غرفة
العناية الفائقة.
يق��ول ابو ربيع وا�ص��فا تل��ك احلادثة :مل �أك��ن واعيا على ما
يح��دث حويل ،كن��ت �أدعو رب��ي يف قرارة نف�س��ي ان يكون كل
ما يجري كابو�س��ا عاب��را ،فت�أتي بعد قليل �ش��ادية وتوقظني
لن�ش��رب قهوة ال�صباح �س��وي ًة ،ولكن هذا مل يحدث ،نعم هو
كابو�س ولكنه واقعي� ،ش��ادية لن توقظني ،اليوم انا من علي
�إيقاظها ،وكم هي �صعب ٌة تلك املهمة.
"كنت م�ش��تتا لدرجة كبرية فالتفكري باالوالد ي�ش��غل بايل
اي�ض��ا ،وم��ا زاد الط�ين بلة ه��و مطالب��ة امل�ست�ش��فى بدفع
امل�س��تحقات املالي��ة ل�ش��ادية ،ا�س��تغربت م��ن ه��ذا الطلب
النني كنت اظ��ن ان االونروا تتكفل بدفع التكاليف فذهبت
اىل مكتب االونروا يف مدينة �ص��ور ال�ستف�سر منهم فاجابوين
ب���أن حال��ة زوجتي تدخل �ض��من التقلي�ص��ات الت��ي اقرتها
الوكالة و�أن االونروا �س��تدفع جزءا من امل�س��تحقات ولكن
لي�س كلها.
كان ذلك الكالم ثقيل الوقع يف نف�س ابو ربيع ،فمن �أين �سي�أتي
مببلغ العالج الكبري؟
م�ض��ت اربعة ايام على دخول �ش��ادية للم�ست�شفى وابو ربيع
مل ي�ؤمن املبلغ ،فقررت ادارة امل�ست�ش��فى ان تنقل �شادية من

غرفة العناية املركزة اىل غرفة عادية ،وعندما �س�أل ابو ربيع
عن �س��بب ذلك اجاب��وه بانها حت�س��نت و�أن طبيبها املخت�ص
امر بذلك.
مل تلبث �شادية �إال �ساعة واحدة فقط ،فبد�أت تلتقط �أنفا�سها
االخ�يرة متمني��ة ان ت��ودع اطفاله��ا فقط ،ولكن مل ي�س��عفها
الوق��ت ،فتوفيت ،توفيت ويف قلبها غ�ص��ة و�ش��وق لأطفالها،
توفي��ت لأن اب��و ربيع مل يكن قاد ًرا على دف��ع تكاليف مكوثها
بغرف��ة العناية ،توفيت وتركت خلفها �أربعة �أطفال ال يقوون
على �إعالة �أنف�سهم.

�أب��و ربي��ع كان مذه��وال مم��ا يح��دث ،فب��د�أ ي�ض��رب ر�أ�س��ه
باجلدران و�أ�ش��بع امل�ست�شفى بال�شتائم ولكن ما نفع هذا كله؟
لن تعود �شادية لو حطم امل�ست�شفى ب�أكملها.
بعد الت�أكد من طبيب �شادية ب�أنه مل ي�أمر ب�إخراجها من غرفة
العناي��ة ت�أكدت �إدارة امل�ست�ش��فى ان ما ح��دث هو اهمال من
موظفيها ،ف�أعفت ابو ربيع من امل�ستحقات ولكن اي�ضا ما نفع
هذا كله؟ ف�شادية لن تعود الطفالها بعد اليوم.
• كاتب من خميم الر�شيدية يف جنوب لبنان
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"أالقي زيك فين يا علي"..
بكاء خاص على خاطف طائرة في السبعينيات

													
بطلة امل�سرحية وكاتبتها رائدة طه خالل �أحد العرو�ض.

محمود عدامة*
كان ذلك اليوم م�أ�س��اويا ب��كل معنى الكلمة على هذه العائلة،
وا�س��تيقظت القد�س و�أهل فل�س��طني على اخب��ار حزينة ،ففي
متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف من م�ساء يوم ،1972/5/8
راق��ب اجلمي��ع االخب��ار ب�ش��كل ه�س��تريي ،و�س���ألوا :م��اذا
�سيح�صل ،فج�أة �صرخ اجلميع :عملية ..عملية.
كانت الطفلة رائدة يف ال�س��ابعة من عمره��ا عندما قبلها منفذ
العملي��ة وقال له��ا "بحبك ياب��ا ،تذكريني" ،ودم��وع زوجته
ت�س��يل عل��ى خديها ،فم�س��ح تل��ك الدم��وع قائ�لا" :اطمئني،
�س���أظل معك اىل االبد ،حتى وان ا�ست�شهدت" ،فقد كانت لديه
اربع بنات :رائدة ،و�سهري ،و�شريين ،ومي�س.
ذهب اىل املطار� .ص��عد اىل الطائرة التي ت�س��مى �س��ابينا
رحل��ة ( )571القادم��ة م��ن بروك�س��ل ،وا�س��توىل عليها
ه��و ورفاق��ه ليب��ادل ركاب الطائرة ب�أ�س��رى يف �س��جون
االحتالل ،كان ال�ش��اب علي طه يف ريعان �شبابه ،ووهب
روح��ه لفل�س��طني وت��رك وراءه �إرث��ا تاريخي��ا كب�يرا
لتل��ك العائلة وذلك ال�ش��عب احلافل بق�ص���ص الن�ض��ال
والت�ضحية.
هبط��ت الطائ��رة يف مط��ار الل��د بت��ل �أبي��ب ،وحلظ��ة
ا�س��تقرار الطائرة على �أحد مدرجات املطار ،ابلغ قائد
املجموع��ة برج املطار با�س��تيالء جمموع��ة من منظمة
�أيلول اال�س��ود على الطائرة ،وابلغ الربج كذلك بطلب
املنظم��ة �إط�لاق �س��راح  100فدائي ا�س�ير خالل مهلة
ال تزي��د عن � 21س��اعة واال �س��تقوم املجموعة بتفجري
الطائ��رة بركابه��ا ،وابلغ��وا ال�برج ب�أ�س��ماء املطلوب
اطالق �سراحهم.

نهاية الهجوم

قد مت الهجوم على الطائرة يف الوقت الذي كان رجال ال�صليب
االحم��ر يتفاو�ض��ون م��ن اج��ل اطالق �س��راح ال��ركاب ،كان
الهجوم مفاجئا ،فقد اقتحم فريق الإنقاذ اال�سرائيلي الطائرة
بقي��ادة ايهود ب��اراك وتنفي��ذ بنيامني نتنياه��و وداين ياتوم،
حيث ا�ست�ش��هد املالزم االول علي طه قائد املجموعة وامللقب
"بالكابنت ر�أفت" عن عمر يناهز الـ 33عاما ،وا�ست�شهد معه

رفيقه عبد العزيز االطر�ش ،ومت اعتقال ترييز هل�س��ة ورميا
عي�س��ى طنو�س ،اللتني �أفرج عنهما يف عملية تبادل اال�س��رى
عام .1982

دعوين �أزر قرب �أخي

مر ثالث �س��نوات عل��ى احتجاز جثمان "عل��ي" .ذهبت �أخته
�س��هيلة طه اىل ال�ص��ليب االحمر العاملي واىل ال�سلطات بطلب
ال�سماح لها بر�ؤية اخيها ودفنه ،لكن مل جتد حماوالتها نفعا.
توجهت املحامية فليت�س��يا النغر ،وهي حمامية تدافع ب�شكل
كبري عن حقوق الفل�سطينيني وعن ق�ضايا اال�سرى ومنا�صرة
للق�ض��ية الفل�سطينية ،ذهبت اىل ال�س��لطات املخت�صة مطالبة
بال�س��ماح لأخت ال�شهيد باحلداد على موت �أخيها على قربه.
كان اجل��واب" :ال�ش��هيد املذك��ور مقبور يف مقربة ا�س�لامية
بح��وزة اجلي���ش اال�س��رائيلي ،وح�س��ب انظم��ة اجلي���ش
اال�س��رائيلي ،من املمكن اخراج اجلثة من قربها بعد �سنة من
يوم دفنها فقط" .مل تكتف �س��هيلة م��ن هذه االجابة ،وطلبت
بو�س��اطة املحامية ان ترى قرب اخيه��ا حتى وان كان بحوزة
اجلي�ش اال�س��رائيلي ،ومل ي��رد اي جواب على طلب �س��هيلة
التي ظلت تطالب" :دعوين �أزر قرب �أخي".
كان��ت العالق��ة بني علي و�س��هيلة مميزة ج��دا وكانت مبثابة
اخت��ه الكب�يرة ،تقول �س��هيلة" :ن��ار االخ ما بتنطف��ي اال اذا
�ش��فته مدف��ون ومرت��اح" .ففي و�ص��يته ،كت��ب ان��ه يريد ان
يدف��ن بالقد�س ،وهو امل��كان الذي ترعرع وترب��ى فيه ،وكان
"الرتجمان ال�سياحي" الوحيد يف املدينة ،وال�شخ�ص الوحيد
الذي يتكلم اللغة االيرانية اي�ضا.
لكن مل يوافق اليهود على دفنه بالقد�س خوفا من حتول قربه
�إىل م��زار ،ومل يعط��وا اي خيارات ،وظل عل��ي بالثالجة ملدة
ثالث �س��نوات ،زادت �سهيلة ا�ص��رارا وقوة ،وظلت متم�سكة
ير�ؤية اخيها ،وكلما �س��معت يف الأخبار عن جميء �شخ�ص��ية
�سيا�س��ية �إىل الب�لاد ،تتوجه الي��ه لتطالب بدف��ن علي .وذات
ي��وم ،كان��ت ت�س��مع االخب��ار وه��ي "تعج��ن" ،و�س��معت ان
هرني كي�سنجر وزير اخلارجية االمريكي موجود يف القد�س،
ف�أعطت العجني لزوجة ابنها وخرجت م�س��رعة ،هكذا تروي
عائلة ال�شهيد تطورات الق�صة.
توجه��ت م��ن مكان مل��كان ،اجلمي��ع �س��خر منه��ا ،فذهبت اىل

�ص��حيفة ال�شعب و�س�ألتهم عن كي�سنجر .اجلميع �ضحك ،ومل
ت�س��تطع الو�ص��ول اليه ،يف اليوم الثاين زادت ا�ص��رارا وقوة
اك�ثر .ذهبت اىل القن�ص��لية االمريكية وقالت �أين كي�س��نجر؟
فردت عليها امر�أة بان كي�س��نجر غري موجود هنا ،كي�س��نجر
موج��ود يف فندق ماميال بالقد���س .ذهبت اىل الفندق ،فوجدت
�ش��ابا يجل���س على "الكاون�تر" فقالت له "يا ابن��ي ،انا جاية
ا�ش��وف كي�س��نجر" ،فرد ال�ش��اب "وال ،بدك ت�شويف كي�سنجر
مرة وحدة؟!" .قالت �س��هيلة والدموع على خديها" :اللي �إله
ح��ق يا �إبني ب�ش��وف اللي بده اي��اه" ،فجاء القائ��م باالعمال
وامللحق الع�سكري االمريكي وقال لها�" :إنتي مرة جمنونة"،
فردت �سهيلة" :انا عاقلة وانا بدي ا�شوف كي�سنجر وانا بدي
ادفن اخوي وارجعه" ،وبع��د ذلك فتحت امر�أة الباب فر�أت
�س��هيلة كي�س��نجر يقطع "الكوري��دور" ونادت ب�ص��وت عال:
"كي�س��نجر" ،وال�س��يدة الت��ي كانت واقفة عل��ى الباب يكاد
يغمى عليها من �ش��دة الده�شة وهذه اجلر�أة .حتدثت �سهيلة
مع كي�س��نجر دون اي موعد واي توقعات وقالت له ق�ص��تها،
وحينها قال لها كي�سنجر كلمة واحدة وهي�" :أوكي� ..أوكي".
وعادت �سهيلة اىل منزلها وكانت متعبة جدا .تو�ض�أت و�صلت
ونامت .بعدها طرق الباب فوجدت اخاها واخربها ان برقية
و�ص��لت اليه يف املحل بالبل��دة القدمية بالقد�س وقال" :علينا
�أخذ املحامي واالوراق وامللفات ونذهب اىل بيت �إيل ال�ستالم
اجلثة ،ف�صرخت �سهيلة وقالت "اليوم عيد يا �أخي".
بعد ا�ست�ش��هاد علي ،عر�ض��ت احلكومة امل�ص��رية تبني بنات
ال�ش��هيد علي ط��ه ،فقال الرئي�س الفل�س��طيني يا�س��ر عرفات:
"ايه ،دا دول بناتنا ..دول بنات الثورة" ،وتبناهن الرئي�س
اب��و عمار ،وعلمه��ن ،وزوجهن ،فتعلمت بنت ال�ش��هيد رائدة
طه ال�ص��حافة واالعالم وعملت �س��كرترية �صحافية للرئي�س
الراحل يا�س��ر عرفات ملدة � 8سنوات ،وكانت �صديقة ال�شاعر
حممود دروي�ش ،وعا�ش��ت طفولتها يف بريوت بعد ا�ست�ش��هاد
ابيها.

"�أالقي زيك فني يا علي"

رح��ل علي وترك لزوجته ان تتدب��ر الأمور ،وعن غياب االب
واليتم واحلرمان بالرغم من االحاطة االبوية التي غمر بها "
ابو عمار" عائلة ال�ش��هيد ،ق��ررت رائدة البنت الكربى البوح

ت�صوير� :إياد جاد اهلل

مبا اثقل قلبها من اوجاع و�أرادت ان حتكي ق�صة حياتها وما
تعر�ض��ت له عائلة ال�ش��هيد وزوجته وبناته بعد ا�ست�شهاده،
وت�س��تعيد رائدة يف م�س��رحيتها ذكرى ابيها ب�ش��كل ح�ضاري
الف��ت للنظ��ر ولتثبت للع��امل ان والدها كان وفيا ال�ص��دقائه
الذي��ن غيبتهم جدران ال�س��جون ،كان وفيا له���ؤالء و�أراد ان
ي�ضحي بحياته من اجل اطالق �سراحهم.
يف امل�ش��هد االول للم�س��رحية تعر�ض��ت رائ��دة ط��ه ملحاول��ة
اعتداء جن�س��ي من قبل �ش��خ�ص يفرت�ض انه �صاحب من�صب
رفيع امل�س��توى يف منظمة التحرير الفل�س��طينية تروي رائدة
كي��ف هجم على غرفتها وكيف �ص��رخت ب�أعلى �ص��وتها وهو
�س�لاحها حينه حت��ى هرب املعتدي ،وعندما ع��رف ابو عمار
انتق��م لها على طريقته ،حينها �ش��عرت رائ��دة بفقدان االب،
االب احلقيقي.
مت��ر عل��ى خلفية امل�س��رح بع���ض ال�ص��ور واال�ص��وات التي
�س��اعدت رائدة على رواية ق�ص��تها ،ورغم ان املمثلة وحدها
هي من تروي� ،إال انها �أدت اكرث من �شخ�صية باحرتاف.

دموع على امل�سرح

خ�لال العر���ض ،مل تف��ارق الدمع��ة امل�س��رح ،فابنة ال�ش��هيد
اعتم��دت اال�س��لوب امل�ض��حك املبكي ،ف�أ�ض��افت اىل كل حدث
م�ؤث��ر �أ�س��لوبا كوميدي��ا حت��ى ال يك��ون العم��ل عاطفيا ،ويف
اجلزء الثاين من امل�س��رحية تربز �شخ�ص��ية �ش��قيقة ال�ش��هيد
عل��ي طه "�س��هيلة" ب�أداء �س��ل�س وفكاهي وج��ريء ،تتقم�ص
رائدة �شخ�ص��ية عمتها التي مل ت�ستطع حتى يف ايام الربد ان
تن��ام حتت اغطي��ة بعد ان علمت ان جث��ة اخيها علي ال تزال
يف ثالجة املوتى عند اال�سرائيليني ،حتى مرور � 44سنة على
ا�ست�شهاد علي ،مل تنعم ب�أكل اي مثلجات.
يذك��ر ان م�س��رحية "�أالق��ي زي��ك ف�ين ي��ا عل��ي" م��ن كتاب��ة
ومتثي��ل رائدة طه واخراج لينا ابي�ض ،وعر�ض��ت يف القد�س
واخللي��ل وبيت حل��م ورام اهلل وبريزيت وحيف��ا ،حيث نالت
�إعجاب الفل�س��طينيني يف جولتها االوىل يف فل�سطني ،وعر�ضت
امل�س��رحية يف لبن��ان واالردن وتون�س والكوي��ت وغريها من
البلدان.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بيزيت
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�أحمد نا�صر ..يعلمك الربجمة عرب البث املبا�شر من "�سلواد �سيتي"
مؤمن أمين حامد*
ات�س��ع حلمه بات�س��اع ف�س��حة البيت اجلديد الذي �س��كنه
�أحمد نا�ص��ر حماد ( 26عاما) يف جبل العا�ص��ور يف بلدة
�س��لواد �ش��رق رام اهلل ،وانتقل من كون��ه "مدمن �ألعاب"
كم��ا كان يعرف يف احلارة القدمية يف البلدة� ،إىل م�ص��نع
ومطور لهذه االلعاب ،حتى �أ�س���س عدة �شركات يف جمال
الربجمة والتدريب على ال�شبكة العنكبوتية.
ول��ج �إىل ع��امل احلوا�س��يب م��ن ب��اب الألعاب ،فق��د كان
م�ض��ربا للأمث��ال يف �إدمان��ه الكب�ير عليه��ا وامتالك��ه
�أ�ش��رطتها" :كان عن��دي فوق الألف �ش��ريط �أت��اري" كما
خط��وات �آخرها كانت غرف
يق��ول� ،إال ان��ه خطا بعد ذلك
ٍ
الربامج احلا�سوبية "املتوا�ضعة" و�شارك عرب االنرتنت
يف املنتديات املخت�صة باملجال التقني ،التي �ساعدته على
التعلم الذاتي.

�أول �إجناز

يق��ول احم��د" :كان عندي ح��ب للربامج ،قب��ل �أن �أبد�أ يف
الربجمة" ،وكان �شغفه الكبري وراء ا�ستمرارية بحثه عن
خمتل��ف الربامج احلا�س��وبية ،ومورد البح��ث عنها كان
�ش��بكة االنرتنت والأقرا�ص املدجمة ،و�سجل �أول �إجناز
له بعد م�ش��اركته يف م�سابقة عن طريق املدر�سة وهو ابن
ال�ص��ف العا�ش��ر ،يف ت�ص��مم الربامج التعليمية وح�ص��د
حينه��ا املرك��ز االول على م�س��توى الرتبي��ة والتعليم يف
حمافظ��ة رام اهلل والبرية ،ما اك�س��به دفعة كبرية للأمام
يف م�ساره التناف�سي.
�ش�� ّمر �أحمد نا�صر عن �ساعديه وكر�س �أوقاته منذ ال�صف
ال�س��ابع حت��ى الي��وم يف تطوي��ر عالقت��ه م��ع الكمبيوتر:
"عندما كنت يف ال�صف ال�سابع كان عندي متجر �صغري يف
البيت لت�ص��ليح الكمبيوترات ،وب��د�أت بذلك بعدما تعطل
اجلهاز الذي املكه ،ففتحت��ه ونظفته من الغبار ،واعدت
علي
جتمعي��ه ،ومن ثم تعلمت "الفرمتة" بنف�س��ي ليطلق ّ
يف احلارة و�صف م�صلح الكمبيوترات".

اكت�شف نف�سه بنف�سه

انطل��ق احمد �إىل ال�س��وق املحلية بطرحه ال��ذي قدمه �إىل
عم��ه بعم��ل م�ش��روع يف قريت��ه �س��لواد ،وكان امل�ش��روع
عب��ارة عن حمل انرتنت واجهزة كمبيوتر ،ظل يعمل فيه
من ال�ص��ف التا�سع حتى ال�سنة الثانية يف اجلامعة" :هذا
املحل �ش��كل حتد ًيا يل يف جمال �إدارة املن�ش���آت التجارية،
عل��ى م�س��تويات ع��دة ،م��ن حي��ث التقني��ات والعالقات

والتعامل مع النا�س".
لظروفه االقت�صادية واجلامعية وحاجته املا�سة للوقت،
قرر ترك العمل وتفرغ للدرا�س��ة .وعن ذلك القرار يقول:
�شعرت �أين كنت حمروما ب�س��بب الدرا�سة ،ولكن انطلقت
من جديد يف جمال الربجمة يف �س��نتي اجلامعية الثالثة".
ويف عام  2011بد�أ بت�س��جيل فيديوه��ات على قناته على
موقع "يوتي��وب" ،وكان يتناول وح��دات املقررات التي
يجد �ص��عوبة يف فهمها وي�شرحها على �ش��كل فيديوهات،
"وقبل االمتحان� ،أح�ضر الفيديو و�أكون جاهزا ،حتى �إن
زمالء �آخري��ن يل كانوا يدخلون وي�س��تفيدون من العمل،
حينه��ا ،اكت�ش��فت ان ل��دي موهبة يف تب�س��يط امل�ش��كالت
الربجمية وتقدميها ب�شكل �سل�س".
ونتيجة ن�شاطاته الكبرية يف اجلامعة ،ح�صل على فر�صة
عمل يف �إحدى �شركات الربجمة الفل�سطينية ،وك�سب ثقة
ال�ش��ركة يف ف�ترة وجيزة ،ف�أم�س��ك بزم��ام التدريب على
ر�أ�س فريق عمل م�ساعد.

من �سلواد �إىل العامل

مل َ
يلق اهتماما كما يريد يف ال�ش��ركة التي عمل بها ،فانتقل
لت�أ�س��ي�س �شركة خا�ص��ة به للربجميات اطلق عليها ا�سم
"�أحم��د نا�ص��ر للحلول ال�ش��املة" ،موقعه��ا يف �أمرييكا
بال�ش��راكة مع والده� .أما �س��بب وجودها يف امريكا ،فهذا
يعود للم�ش��اكل التي توجد يف فل�سطني ،من حيث توا�ضع
درجة الأمان يف التعامالت املالية االلكرتونية ،باال�ضافة
�إىل عدم القدرة على فتح ح�ساب على مطور �أبل.
وانفلت �أحمد نا�صر من عقاله املحلي و�شرد نحو العاملية
راكبا �أجهزت��ه االلكرتونية ومطقطقا على لوحة املفاتيح
ي�ض��يف �أم��را ويح��ذف �آخ��ر ،لي�ش��كل يف اخلت��ام برامج
خمتلف��ة وين�ش��رها عل��ى ب�س��طات اال�س��واق الهوائية يف
متاجر �أبل وغوغل بالي املعروفني.

�أحمد املعلم

كان امل�ش�تركون يف التدريب��ات الت��ي يقدمه��ا حمّ��اد
يفرت�ض��ون �أنه �أمريك��ي الإقامة واجلن�س��ية نظرا للهجة
الأمريكي��ة التي ك�س��بها ،وحينها مل يك��ن املتدربون على
عل��م انه من �س��لواد ،او كما قال "�س��لواد �س��يتي" ،نكاية
بنيويورك �سيتي.
وذاعت �ش��هرته على من�صة "يونيتي" العاملية يف دورات
تدريبي��ة خمت�ص��ة بتطوي��ر الألعاب ،و�أ�ص��بحت لديه 6
دورات يف ه��ذا املجال ،كله��ا باالجنليزية ،قب��ل ان يعيد
النظ��ر قلي�لا ويبح��ث يف ال�س��وق العربي��ة ع��ن دورات

�أحمد يف ا�ستوديو التدريب املجهز ب�أحدث التقنيات.

م�شابهة� ،إال انه ا�صطدم بالعدم ،ف�شرع يف تكوين دورات
برجمية باللغة العربية.
وكي ال يخ�س��ر ا�سمه على ال�س��احة الأجنبية ،قرر �إن�شاء
موق��ع جدي��د يحمل ا�س��مه لك��ن باللغ��ة العربية "AN
بالعرب��ي" ،وق��ام برتجم��ة مواده الت��ي �أجنزه��ا باللغة
االجنليزي��ة �إىل اللغة العربي��ة ،واح�س ب�إقبال الفت على
ه��ذه ال��دورات ،لكن لي���س بالقدر ال��ذي القاه يف �س��احة
التدريب الأجنبية ،فبينما كان ي�شرتك معه  7000طالب
�س��نويا يف الغ��رب ،ا�ش�ترك مع��ه  700طال��ب �س��نويا يف
الوطن العربي.
ب��د�أ م��ن االلع��اب وانتق��ل الحق��ا �إىل ان�ش��اء "مدر�س��ة
الربجم��ة" الت��ي ربطه��ا م��ع موق��ع " ANبالعربي" ثم
ان�ش���أ �أكادميية باالجنليزي ووا�ص��ل تو�س��عه بت�أ�سي�س
"مدر�سة الربجمة العربية" التي اخت�ص بها يف "الويب،
والأندروي��د ،وت�ص��ميم املواق��ع"� ،أي �أنه��ا كان��ت عل��ى
�شاكلة �أو�سع يف جمال الربجمة.
ويف ني�س��ان م��ن العام اجل��اري ،اطلق اكادميي��ة لتعليم
الربجم��ة باللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة ،يح��اول
الو�ص��ول منها نح��و العاليمة ،وقام ب��دورات يف االيفون
وحتديثه االخري.

ا�ستوديو ح�صري

ومل يكن ح ّماد م�س��تقرا يف مكان خم�ص���ص لطبيعة عمله:
"كنت اعمل يف البيت قبل ان انتقل �إىل الأ�ستوديو الذي
�أن��ا فيه حالي��ا" ،وكان قد جهز نف�س��ه يف الفرتة الأخرية
يف كل النواح��ي الت��ي متكنه من حتقي��ق التكامل لإجناح
م�ش��روع اال�س��توديو ،ال �س��يما الت�س��ويق الإلك�تروين،
والت�ص��ميم ،وت�س��جيل الفيدي��و وال�ص��وت والإ�ض��اءة،
معتمدا على ا�س��تثمار الأموال العائدة من الدورات التي
يقدمها� ،س��اعيا �إىل تطوير الأجه��زة والأدوات الالزمة"،
حتى تو�صل �إىل امتالك كل ما يتمناه �أي مدرب برجمة".
كان ه��ذه الأ�س��توديو الذي راقب و�س��جل �أحمد خطوات
�إن�ش��ائه حلظة بلحظة نقلة نوعية يف م�ساره مع التدريب
الربجم��ي" .ميكنن��ي اعتب��اره �أول �أ�س��توديو يف الوط��ن
العرب��ي لتعلي��م الربجم��ة ،والربجم��ة االحرتافية على
وج��ه اخل�ص��و�ص" ،وب�ش��كل عام ،يق��وم فيه بت�س��جيل
وتطوي��ر الألع��اب االلكرتونية ،ال �س��يما تعليم النا�س يف
جم��االت الربجم��ة االحرتافي��ة لزبائن على امل�س��تويني
املحلي والعاملي.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

املحامي الكردي� :إ�صدار قانون لنقابة ال�صحافيني خطوة يف االجتاه ال�صحيح
منار عاروري*
ق��ال املحامي وع�ض��و جمل���س نقاب��ة ال�ص��حافيني مو�س��ى الكردي
ان الق�ض��اء الفل�س��طيني يعي���ش حالة م��ن االزمات الكب�يرة نتيجة
االنق�سام من جهة ،حيث �أ�صبحت ال�سلطة الق�ضائية �سلطة منق�سمة
بدال ان تدار من جمل�س ق�ضائي واحد معني من الرئي�س.
ج��اء ذل��ك يف مقابل��ة �أجرته��ا "احل��ال" مع الك��ردي حول �أو�ض��اع
الق�ض��اء الفل�س��طيني ب�ش��كل عام وتوجه نقابة ال�صحافيني لإ�صدار
قانون من الرئي�س يقوي النقابة ويحول ال�صحافة اىل مهنة م�ستقلة.
وا�ض��اف الكردي انه مت ت�ش��كيل جمل�س ق�ضاء جديد يف قطاع
غزة ال ميت ب�ص��لة لقانون ا�س��تقالل ال�س��لطة الق�ضائية ومت
ت�ش��كيل املحاكم الت��ي مت تعيينها من �س��لطة القطاع وبالتايل
ال�سلطة الق�ضائية املمثلة مبجل�س الق�ضاء االعلى ال ت�ستطيع
ان متار�س كافة �صالحياتها على �شطري الوطن.
ومن ناحية اخرى ا�ضاف الكردي هناك �صعوبة يف حمافظات
ال�ض��فة حيث ان الق�ض��اء ال ي�س��تطيع ان يق��وم بواجبه على
اكم��ل وال ي�س��تطيع اح�ض��ار ال�ش��هود من مناط��ق "ج" التي
حتتاج اىل تن�سيق امني م�سبق وغالبا ال يتكلل بالنجاح.
واو�ض��ح ع��دم وج��ود �أي جناح��ات يف ظل وجود االنق�س��ام

يف ال�س��لطة الق�ض��ائية بقطاع غزة وال�ض��فة الغربية ووجود
االحتالل من ناحية.
من ناحية �أخرى� ،أ�ض��اف الكردي �أن الق�ض��اء الفل�سطيني يف
الف�ترة االخ�يرة مل يقم ب�أي ا�ض��افات حيث هن��اك حالة من
الرتهل والرتدي يف �أو�ض��اع اجلهاز الق�ضائي وعند ا�صالحه
ي�ستطيع ان يقوم بواجبه على اكمل وجه.
واك��د الكردي انه م��ع زوال االحتالل و�إنهاء االنق�س��ام ومع
�ص��دور قرار �سيا�س��ي من اعلى �س��لطة يف البالد �ست�س��تطيع
ال�سلطات الثالث ممار�سة اعمالها بكل حرية.

قانون نقابة ال�صحافيني

واعت�بر الك��ردي ان عم��ل نقاب��ة ال�ص��حافيني الفل�س��طينيني
على قان��ون لها ،توج��ه يف االجتاه ال�ص��حيح لتقوية النقابة
كم�ؤ�س�سة وال�صحافة كمهنة م�ستقلة.
واو�ض��ح ان نقاب��ة املحام�ين م��ن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي لها دور
مهم يف ابداء املالحظات وامل�ش��اركة يف �ص��ياغة الت�ش��ريعات
خا�صة الت�ش��ريعات التي تتعلق بحقوق االن�سان واحلريات
العام��ة ومنه��ا قانون ال�ص��حافة واملطبوع��ات م�ؤكدا وجود
تعاون م�س��بق من اجل مناق�ش��ة م�سودة قانون جديد لقانون

املطبوع��ات بالتن�س��يق م��ع نقاب��ة ال�ص��حافيني واملحام�ين
من اج��ل االتف��اق والتفاهم على كاف��ة الت�ش��ريعات املتعلقة
بالقانونني .
واك��د الك��ردي �أهمي��ة ا�ص��دار قان��ون ع�ص��ري لل�ص��حافة
واملطبوعات ين�س��جم مع قوانني االن�س��ان واحلريات العامة
ومينح نقابة ال�ص��حافيني وال�ص��حافيني �ص�لاحيات وا�سعة
بحيث تتمكن من ان تكون ال�سلطة الرابعة يف البالد.

احلال القانوين يف فل�سطني

واو�ض��ح الك��ردي ان احل��ال القانوين لي�س مبع��زل عن واقع
ال�س��لطات الث�لاث ،فالقاع��دة اال�سا�س��ية ان �س��ن القوان�ين
والت�ش��ريعات م��ن �ص�لاحيات املجل���س الت�ش��ريعي واالن
املجل���س معط��ل والرئي���س يقوم ب��دور ا�س��تثنائي من خالل
ا�ص��دار قوان�ين وت�ش��ريعات م��ن اج��ل ان يت�س��نى معاجلة
الكثري من الق�ضايا داخل ال�ضفة الغربية .
ويف املقاب��ل ق��ال الك��ردي ان �س��لطة قط��اع غ��زة �أ�ص��درت
جمموع��ة كبرية من القوانني وتعديل جمموعة اخرى بحيث
هذه القوانني والتعديالت غري �س��ارية يف ال�ضفة وكذلك االمر
يف قط��اع غزة حيث تتعامل املحاكم م��ع القرارات والقوانني

الت��ي ي�ص��درها الرئي���س ب�ص��ورة انتقائي��ة ،فمنها م��ا ينال
اعجابها وت�أخذ به ومنها ما تتجاهله.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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"البوسطة" ..كلمة تؤرق األسرى الفلسطينيين وتتصدر قاموس معاناتهم
أحمد البيتاوي
يف �ساعات الفجر الأوىل ،ي�س��تيقظ الأ�سرى على �صوت طرق �أبواب
غرفهم و�ص��وت ال�سال�سل والقيود و�ص��راخ جنود وحدة النح�شون
(وه��ي وح��دة ع�س��كرية �إ�س��رائيلية مهمته��ا التعامل مع ال�س��جون
واملعتقل�ين)" :بو�س��طة ..بو�س��طة" .وه��ي كلم��ة واح��دة ،ولكنها
تختزل �أوجه معاناة متعددة يعي�شها الأ�سري الفل�سطيني يف �سجون
االحتالل.
و"البو�س��طة" هو امل�صطلح الذي يطلقه الأ�س��رى على عملية نقلهم
م��ن �س��جن لآخ��ر �أو �إىل املحكمة ،وتك��ون عادة يف حافالت خا�ص��ة
يتخلله��ا مبي��ت الأ�س�ير يف املعاب��ر واحتج��ازه ل�س��اعات يف �أقفا�ص
حديدية يف ظروف �صعبة ،وقد متتد هذه "الرحلة" لأكرث من ثمانية
�أيام متوا�صلة.
وم��ن اجلدير بالذك��ر �أن �إدارة �س��جون االحتالل جل���أت منذ 2006
للبو�س��طة املطول��ة كو�س��يلة لنق��ل الأ�س��رى ،بهدف تقلي��ل النفقات
واخت�ص��ار ع��دد النقليات ،غ�ير �أن هذا الرت�ش��يد كان وال يزال على
ح�ساب الأ�سرى و�صحتهم ،فامل�شوار الذي ال يزيد عن  40كم ي�صبح
�أكرث من  400كم ب�س��بب البو�س��طة وتعقيداتها .فعلى �سبيل املثال،
�إذا �أراد االحت�لال نقل �أحد الأ�س��رى من �س��جن "عوف��ر" �إىل حمكمة
"�سامل" قرب �سجن "جمدو" ،فهي ال تقوم بذلك مبا�شرة ،بل تنقله
�أو ًال �إىل معبار "الرملة" ،ثم �إىل �سجن "اجللمة" ،وهناك يتوقف عدة
�ساعات ،وبعدها �إىل �سجن "�سيلمون" ،وهناك يتوقف مدة م�شابهة،
ثم �إىل �س��جن "�ش��طة" و"جلبوع" ،ومنه �إىل معبار "جمدو" ،وهناك
ميك��ث يومً��ا �أو يومني ،ويف الي��وم التايل ،ينقل �إىل حمكمة "�س��امل"،
وبعد ذلك ،يعود بنف�س الطريقة �إىل وجهته الأوىل.

حالة اكتئاب

الأ�س�ير املحرر يو�سف زهري ( 35عاماً) من رام اهلل حتدث ل�صحيفة
"احلال" ،فقال" :ت�ش��كل البو�س��طة للأ�س�ير م�ص��در قل��ق وتوتر،
فالكلمة �أ�ص��بحت مقرتنة بالتع��ب واالنتظار وقلة الن��وم ،حتى �أن
الكثري من الأ�سرى يف�ضلون عدم ح�ضور جل�سات حماكمهم وجعلها
غيابي��ة ،كم��ا �أن بع�ض املر�ض��ى يتحملون �أوجاعهم عل��ى نقلهم �إىل
امل�ش��ايف هروب��اً من جحي��م البو�س��طة" .وي�ض��يف�" :إذا جاء ا�س��م
الأ�سري على نقليات البو�سطة يتغري وجهه ويدخل يف حالة اكتئاب،
ويتجمع الأ�س��رى حوله ملوا�س��اته" ،ويكمل�" :إذا ما حاولنا جتزئة
البو�س��طة �إىل �أق�س��ام ،فهي ت�ش��مل :احلافلة ،واملعابر ،والأقفا�ص،

وعملية النقل نف�سها ،ولكل جزء من هذه الأق�سام ق�صة وحكاية".
وتبد�أ البو�س��طة عادة يف �س��اعة مبكرة من الفجر ،حيث يتم �إخراج
الأ�س��رى وتكبي��ل �أيديهم و�أرجله��م ويجربون على ارت��داء مالب�س
ال�س��جن البنية "ال�ش��اباط" ،ث��م يتم جتميع وفرز املن��وي نقلهم �إىل
ال�سجون �أو املحاكم يف �أقفا�ص حديدية مهينة.
ً
وي�ص��ف الأ�س�ير املح��رر عمار �أ�س��عد ( 30عاما) م��ن مدينة نابل�س
لـ"احل��ال" هذه الأقفا�ص ،فيقول" :ال ت�ص��لح لال�س��تخدام الآدمي،
وه��ي ت�ش��به تلك التي يتم جتمي��ع احليوانات فيها" .وي�ش�ير �إىل �أن
�إدارة �س��جون االحت�لال �س��بق �أن �أغلقت هذه الأقفا���ص بعد زيارة
قامت بها وزيرة الق�ضاء الإ�سرائيلية ال�سابقة "ت�سيبي ليفني" ،غري
�أن االحتالل ما لبثت �أن �أعاد افتتاحها بعد تنحيها عن من�صبها.
"وقد ميكث الأ�سرى يف الأقفا�ص ثالث �ساعات �أو يزيد ،يتم خاللها
ت�ش��خي�ص بطاقاته��م االعتقالية والت�أك��د من وجهته��م يف �إجراءات
طويل��ة ،ويتخللها �أي�ض��اً توقف جنود "النح�ش��ون" الإ�س��رائيليني
ع��ن العمل لتن��اول الطع��ام� ،إ�ض��افة للتفتي�ش الي��دوي والآيل الذي
ي�ستمر �أكرث من ن�صف �ساعة" ،ح�سب �أ�سعد.
وي�ض��يف" :الأقفا���ص تفتقر للتهوية يف ال�ص��يف وتت�س��م بالربودة
ال�ش��ديدة يف ال�ش��تاء ،حي��ث ال يق��وى الأ�س�ير عل��ى اجللو���س على
مقاعده��ا احلديدي��ة� ،إ�ض��افة �إىل �أن حماماته��ا قذرة ومك�ش��وفة �أو
م�ستورة بباب ن�صفي".

احلافلة املجنونة

م��ن ناحيته ،قال الأ�س�ير املحرر عبد الرحمن حم��اد ( 45عاماً) من
اخللي��ل ،ع��ن حافلة البو�س��طة" :ه��ذه البا�ص��ات حديدي��ة املقاعد
واجلوان��ب والظه��ر ،وال ميكن الر�ؤي��ة من خالل نوافذه��ا املغطاة
باحلديد والثقوب ال�ص��غرية ،ويف حاالت عديدة ال يتم الف�ص��ل بني
الأ�سرى الأمنيني وال�س��جناء اجلنائيني ،فقد يت�صادف وجود �أ�سري
واح��د برفق��ة �أكرث م��ن � 30س��جي ًنا �إ�س��رائيليًّا ،وغالباً م��ا يتعر�ض
الأ�سرى مل�ضايقات يتخللها ال�شتم ب�ألفاظ نابية".
وذك��ر حم��اد لـ"احلال" �أن الطريق ت�س��تغرق �أحيان��اً �أكرث من ثماين
�س��اعات متوا�صلة مينع الأ�س�ير خاللها من ق�ضاء احلاجة �أو الأكل
وال�ش��رب ،الفتاً �إىل "انه يف بع�ض احلاالت اخلا�ص��ة يو�ضع الأ�سري
يف احلافلة داخل قف�ص �ضيق وال يقدر على الوقوف �أو مد قدميه".
و�أ�ض��اف" :تب��د�أ العظ��ام بالتيب���س والأي��دي بالت��ورم والأرج��ل
باالنتف��اخ ب�س��بب القي��ود احلديدي��ة ،ع��دا ع��ن ال��دوار و(زوفان)
املعدة ،وعبثاً يحاول الأ�سري النوم و�أخذ ق�سط من الراحة".

و�أو�ض��ح" :اجللو���س بح��د ذات��ه معان��اة ،فالكر�س��ي ب�لا �أيد على
جانبيه وهو ما يعني ارتطام الأ�سري باملقعد الأمامي و�سقوطه على
الأر���ض عند كل منعطف ،هذا عدا عن امل�ض��ايقات التي يتعر�ض لها
الأ�سري على يد جنود النح�شون ،الذين ال ي�ستمعون لأية �شكوى".
ويكمل" :مع مرور الوقت والتعب ال�ش��ديد ،ي�شعر الأ�سرى باجلوع
وبحاجة ملحة لق�ض��اء احلاج��ة ،فيبد�أون بال�ص��راخ والطرق على
�أب��واب احلافلة ،الأمر ال��ذي غالباً ما يقاب��ل بالتجاهل من اجلنود،
وبعد طول انتظار ،كان ي�س��مح لنا بق�ضاء احلاجة ملدة ثالث دقائق
فقط ودون فك الكلب�شات".
ومن املفارقات "الإيجابية" التي حتدث يف البو�س��طة ح�س��ب حماد
"�أن الأ�س��رى يجربون على اال�س��تعانة ببع�ض��هم والتعاون فيما
بينهم بغ�ض النظر عن �أعمارهم �أو انتمائهم ال�سيا�سي ،ففتح �سحاب
اجلاكي��ت �أو �إخ��راج حمرمة م��ن اجلي��ب �أو رفع البنط��ال بحاجة
مل�س��اعدة ،وكذا حماولة النوم التي ال تتم �إال بعد �أن ي�ض��ع الأ�س�ير

ر�أ�س��ه عل��ى كتف زميل��ه ،كما يج�برون على ال�س�ير معاً وتن�س��يق
خطواته��م عندم��ا يقي��دون بنف���س القي��ود ،لأن ت�أخر �أو ا�س��تعجال
احدهم يعني وقوع الآخر".

حتركات قانونية

من جانبه� ،أكد رئي�س نادي الأ�س�ير الفل�س��طيني ق��دورة فار�س� ،أن
حمام��ي النادي قدم��وا عدة اعرتا�ض��ات للمحاكم الإ�س��رائيلية من
�أج��ل �إلغاء البو�س��طة �أو حت�س�ين ظروفها على �أق��ل تقدير ،غري �أن
�إدارة ال�س��جون ما زالت متاطل وترف�ض اال�س��تجابة لهذه الطلبات
املتكررة ،الفتا �إىل �أنهم ب�ص��دد التوجه للمحكمة العليا الإ�س��رائيلية
خالل املرحلة املقبلة .و�أ�ضاف" :طالبنا مرار ًا ب�إعادة ت�صميم �شكل
البو�س��طة وتقلي�ص الأ�س��باب التي ت�س��تدعي نقل الأ�سرى ،خا�صة
املر�ض��ى من خالل �إقامة عيادات متخ�ص�ص��ة يف كل �س��جن وغريها
من املطالب التي ما زالت تقابل من قبل �إدارة ال�سجون بالرف�ض".

ً
ً
المقدسي القواسمي ..روائي بعد ثالثين عاما من العمل خياطا

اخلطيب يف �أحد معار�ضه ،ويف خميطته

أنوار الخطيب
بع��د ثالث�ين عاماً من العم��ل يف مهنة اخلياطة ،بد�أ املقد�س��ي عي�س��ى
القوا�س��مي من مواليد باب ال�سل�س��لة عام  1962رحلته الأدبية داخل
�أ�س��وار القد�س القدمية ،و�أ�ص��در ع��دة �أعمال روائي��ة� ،أولها "هم�س
الظالل" ،و�أ�صبح ع�ضو االحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني،
ً
وع�ضوا يف ندوة اليوم ال�سابع بالقد�س ،التي تناق�ش كتاباً كل �أ�سبوع
منذ �أكرث من  23عاماً.
در���س القوا�س��مي يف مدار���س القد�س لكن��ه مل ين ِه درا�س��ته اجلامعية
كاملة ،حيث ترك جامعة بيت حلم بعد الدرا�سة ل�سنتني ،ليعمل بعدها
بع��دة وظائف ،ثم التحق يف الأردن بفريق ع�ين كارم لكرة القدم ،لكنه

عاد �إىل القد�س وح�صل على �شهادة يف ت�صميم الأزياء ،وما زال يعتا�ش
من العمل ً
خياطا يف حمل ب�شارع الزهراء يف املدينة املحتلة.
بد�أ القوا�س��مي رحلته مع الأدب بعد �شغفه بالقراءة ،واالطالع على
�أدب ج�بران خليل جربان ،ثم الأدب الرو�س��ي ،فبد�أ يكتب ن�صو�ص��اً
وق�ص�صاً ق�ص�يرة وخواطر ،ثم �أ�صدر روايته الأوىل "هم�س الظالل"
عام  .2008بعدها� ،أ�ص��در "ال�ش��غف" ،و"عازفة الناي" و"�س��اهرة
دربا���س" و"من ال�ش��اطىء البعيد" ،ثم �أ�ص��در رواي��ة "النزوح نحو
القمر" ،التي فازت بجائرة �أف�ض��ل رواية فل�س��طينية عام  ،2011من
منتدى املثقفني املقد�سيني.
يقول القوا�سمي �إن هناك �آالف احلكايات حتت االحتالل التي يتوجب
على الكاتب التقاطها وجت�سيدها ،م�ؤكدًا �أن �أعماله الروائية ال ت�سعى

لتجمي��ل الواق��ع يف ظ��ل ما تتعر���ض له املدين��ة املقد�س��ة ،ويف ظل ما
ً
حماوال
يتعر�ض له الكتاب والأدباء املقد�س��يون من حماوالت طم�س،
التوج��ه ب�أعمال��ه الأدبي��ة نحو جت�س��يد الرواي��ة احلقيقي��ة للمدينة
املقد�س��ة وعك�س احلياة املقد�س��ية الت��ي متيز يف تفا�ص��يلها وجودنا
وثباتنا يف فل�سطني.
وداخ��ل �أ�س��وار القد���س القدمي��ة ،ب��د�أ القوا�س��مي ت�ص��وير الأمكنة
والتج��وال باملدين��ة للتعري��ف ب��كل ما داخله��ا من تاريخ وح�ض��ارة
وقد�س��ية ديني��ة و�أبنية معماري��ة من عهود خمتلف��ة ،ونظم معار�ض
نال��ت �إعج��اب املتابع�ين� .إذ كان �أول معر���ض ل��ه يف مرك��ز �إ�س��عاف
الن�شا�ش��يبي يف القد�س ،ث��م يف بيت حلم باملركز الرو�س��ي ،وانتقل �إىل
ً
وحتديدا �إىل املخيمات الفل�سطينية ،ف�أقام �أربعة معار�ض.
الأردن،

م�ؤخرًا� ،أقام القوا�سمي جمعية خا�صة للعناية بالأطفال الفل�سطينيني
املر�ض��ى بال�س��رطان املوجودي��ن يف امل�ست�ش��فيات الإ�س��رائيلية ،فقد
عا���ش ظ��روف اب��ن عم��ه رجائ��ي قوا�س��مي الذي �أ�ص��يب طفل��ه ابن
احلادية ع�ش��رة بال�س��رطان ،فقرر وزوجته وجمموعة من الأ�صدقاء
والأطب��اء �إقام��ة اجلمعي��ة ،وه��ي جمعي��ة ن�س��ائم املقد�س��ية ،وقبل
�ش��هر ،افتتح مبنى اجلمعية يف وادي اجلوز ب�ش��كل ر�سمي بتربع من
املقد�س��ي ولي��د اخلطاري ببيت��ه ،ليكون ً
مق��را للجمعي��ة ،الهادفة �إىل
التعري��ف مبر�ض ال�س��رطان لدى الأطفال واالهتمام ب�إح�ض��ارهم من
غزة وال�ضفة وت�أمني ال�سكن واملوا�صالت للمرافقني ووجبات الطعام
و�ش��راء الأجهزة التي يحتاجها الطفل بع��د عودته �إىل بيته ،وحتاول
اجلمعية تنظيم دورات تدري�س الأطفال �أثناء �إقامتهم بامل�ست�شفيات.
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رائحة الشام في جنين

أسرار هصيص
دخل��ت م��ن بوابة بنية كبرية اتخذت �ش��ك ًال مقو�س��اً يف
ُ
�أعاله��ا وتناث��رت فيها الزخارف يف الو�س��ط على �ش��كل
ح��زام ،مل �أفك��ر كث�ير ًا ،فخطوات��ي كان��ت �أ�س��رع م��ن
تفكريي الذي �أوقفه نادلٌ ا�س��تقبلني بلهفة ،م�ستف�س��ر ًا
ع��ن طلب��ي� ،أخ��ذت �أ�ش��رح ل��ه �أين جئ��ت لأع��د م��ادة
أخذت
�صحافية عن املقهى .مل �أكمل حديثي مع النادلُ � .
�أبحر يف تفا�صيل املكان.
ب�ص��وته اله��ادئ ج��د ًا ي��روي �ص��احب مقه��ى دم�ش��ق
غ�س��ان ال�س��عدي حكاية املقهى ال��ذي كان �أ�ص��له بيتاً،
فيقول� :أع�شق الأماكن القدمية ،وترميمها وا�ستعمالها
ب�شكل �ص��حيح ،وكان لدي مقهى غري هذا بال�شراكة مع
�إخوت��ي ،لكن��ي فك��رت يف عم��ل مقهى خا�ص ب��ي ،وكان
الن�ص��يب �أن ح�ص��لت عل��ى ه��ذا املكان وه��و بيت قدمي
ج��دا ،وق��د بن��ي عل��ى مرحلت�ين :فالطاب��ق الأول ُبني
يف الثالثيني��ات والث��اين بن��ي يف اخلم�س��ينيات ،وخ�لال
ترميمه واجهتنا م�ش��كالت هند�سية ،فالبيت كان عبارة
ع��ن غرف وامل�ش��كلة متثل��ت يف فتح الواجه��ات وقد مت
التغلب عليها.

مقطوعة مو�سيقية ونعناع

تداخلت �أ�ص��وات زقزقات ع�ص��افري ملونة حتت�ض��نها
�أقفا���ص حديدي��ة يف املقه��ى ،م��ع �ص��وت غن��اء فريوز
انبع��ث من مذياع ق��دمي اتخذ م��ن زاوية بعي��دة مكاناً
ل��ه ،كل ه��ذا اجلمال للأ�ص��وات املالئكية مت��ازج لينتج
مقطوعة مو�سيقية فريدة يف هذا املقهى.
�أثن��اء ا�س��تغراقي يف �س��ماع تل��ك املقطوع��ة� ،أخذين من
عاملي �ص��وت النادل الذي �أح�ض��ر يل �ش��اياً
َ
غامق اللون
تطفو على �س��طحه ورقتان من النعناع الأخ�ض��ر ،قلت
يف نف�س��ي�" :أن��ا ال �أح��ب ال�ش��اي بالنعن��اع!" ،ولكن��ي
فعلي �أن �أجترع ر�شفة
وب�س��بب حلويل �ضيفة يف املقهىّ ،
�أو ر�ش��فتني تقدي��ر ًا لواجب ال�ض��يافة .ولكنن��ي عندما
�ش��عرت برغبة يف تن��اول الك�أ�س كل��ه ،فقد كان
تذوقت��ه
ُ
لذي��ذ ًا �إىل احل��د الذي جعلني �أ�ش��ك يف مكونات ال�ش��اي
هذا؟ �أهو نعناع �أم �شاي معتق برائحة ال�شام؟

قطع من املوزاييك

وقط��ع نحا�س��ية قدمي��ة كان��ت تزين
�أدواتٌ مو�س��يقية
ٌ
ج��دران املقه��ى� ،إ�ض��افة �إىل �ش��يء من الن��ادر وجوده
يف بقي��ة املقاه��ي يف جنني ،فثمة الع�ش��رات من ال�ص��ور
واملقوالت لل�سا�سة والثوريني والأدباء على اجلدران؛

وك�أنها قطع من املوزاييك تتجمع لتبهر الناظر وجتعله
يغار من جمالها!
"مل �أرد �أن يك��ون ه��ذا املكان جمرد مقه��ى� ،أردت �أن
�أ�ص��نع مقه��ى من ط��راز جدي��د ،يربط الزائ��ر بالرتاث
القدمي و�ص��ور ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأدبية ت�ساعد
الزائ��ر عل��ى التع��رف على حياته��ا وبع���ض مقوالتها،
و�أنا �أحر�ص على تخ�ص��ي�ص جزء م��ن ريع هذا املقهى
للجان��ب الرتاثي والثقايف والوطني"� ،ش��رح ال�س��عدي
ذلك يف �شيء من الإ�سهاب.
ً
توق��ف ال�س��عدي عن ال�ش��رح قليال ث��م ا�س��ت�أنف" :هذا
امل��كان مل مي���ض عل��ى �إن�ش��ائه �إال �س��نة تقريب��ا ،و�أن��ا
�أح��اول تطوي��ره باال�س��تفادة م��ن مقرتح��ات الزبائ��ن
اليومية ،يهمني ر�أي الزبون يف املقهى و�أحاول تطويره
مبا ير�ضيه".
الطاب��ع الذي توزعت فيه قطع الأث��اث يف املقهى �أعطاه
�ص��فة ال�صالة ذات الغرف املنفتحة على بع�ضها ،ولع ّل
هذا هدف من�ش��ود من �صاحب املقهى الذي كان حري�صاً
على �أن يجل�س الزبائن ويرون بع�ض��هم بعيد ًا عن قيود
الطاوالت والكرا�سي.

عراقة "�أر�ض الديار"

�أم��ا ال�س��احة اخللفي��ة للمقه��ى ،فه��ي لي�س��ت عادي��ة،
ب��ل متي��زت بت�ص��ميمها ك�س��ائر �أركان��ه ،فهي كم��ا قال
ال�س��عدي� ":أر���ض دي��ار بن�ص��ها ناف��ورة وحواليه��ا
الزريعة واخل�ضرة".
كان��ت النافورة تفي�ض ما ًء يتناث��ر كحبات الل�ؤل�ؤ منها،
ويف �أ�س��فل الناف��ورة �أزه��ار ب�أل��وان خمتلف��ة �أ�ص��ابها
الذب��ول� ،أع��ادين ذاك امل�ش��هد �إىل دم�ش��ق مبا�ض��يها
الل�ؤل�ؤي ،وحا�ضرها الذابل وزهورها امليتة.
�أما م��ا حول النافورة فهي �ألوان �ش��تى لأزهار طبيعية
"ت�س ّر الناظرين" ،وعرو�ش من اللون الأخ�ضر ح ّولت
امل��كان جلنّ��ة حقيقي��ة ،وعل��ى "�أر���ض الدي��ار" كم��ا
ي�س��مونها تتوزع طاوالت زجاجية تتفرد يف م�ض��مونها
�أك�ثر من �ش��كلها .فهي كما و�ص��فها ال�س��عدي ":حتوي
�أر�ش��يفاً جلريدة القد�س يعود لعام � ،"1969أي م�ض��ى
عليها ما يقارب الأربعني عاماً.
جل�س��ت م��ع النادل الذي ق��دم يل ال�ش��اي بالنعناع على
ُ
�إح��دى الطاوالت الزجاجية تل��ك ،وقد بدت على مالمح
طلب��ت منه �أن يحدثني قلي ًال عن عمله يف
وجهه التعب.
ُ

املقهى ،فقال�" :أعمل هنا منذ بداية ت�أ�سي�س هذا املقهى،
و�أحب �أجواء العمل هنا و�أ�ش��عر �أين يف �س��وريا فالنا�س
يجل�س��ون ح��ول النافورة ،وه��م يحبون زي��ارة املكان
لأنهم ترون فيه اجلديد والرتاث الذي يحنون له".
الالف��ت لع�ين الداخ��ل �إىل امل��كان �أنّ جمي��ع اجلال�س�ين
في��ه م��ن الرجال ،ه��ذا م��ا جعلني يائ�س��ة م��ن زيارته
مرة �أخرى لتذوق ال�ش��اي بالنعناع ،لكنّ كلمات النادل
طم�أنتن��ي ح�ين �أخربين ب���أنّ الطاب��ق الثاين م��ن املقهى
�سيكون خم�ص�صا للعائالت قريباً.
�أح��د الزبائ��ن كان م�س��ند ًا ظه��ره على الكنب��ة ويدخن
الأرجيل��ة ،ق��ال يل�" :أزور ه��ذا امل��كان لأين �أ�ش��عر �أن��ه
يتالءم مع جو املدينة ،ونحن يف جنني نبحث عن �أماكن
حمرتم��ة وراقية لنزورها ،والذي ي�ش��دين يف زيارة هذا
املقه��ى ه��و الرتاث والق��دم ال��ذي �أراه متج�س��د ًا فيها،
واالرتباط مع �سوريا يف اجلل�سات وامل�سمى".
غ��ادرت املقهى بع��د �أن قلت لنف�س��ي :دم�ش��ق اجلميلة
التي �ش��ممت رائحتها لن متوت ،فكيف متوت وهي حية
يف قلوبنا؟ ويا�س��مينها يعر�ش على جدران الذاكرة؟ لن
متوت دم�شق وهي يف قلب فل�سطني.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -فتح تجري
جديد قدمي
لك��ن املحلل ال�سيا�س��ي والكات��ب هاين امل�ص��ري ،يقول �إن
اجلديد الذي �سيناق�ش��ه امل�ؤمتر قدمي ،فهو متديد وجتديد
قي��ادة الرئي�س �أبو مازن ،مع تغيري قد يت�س��ع يف القيادة،
بحيث ت�ضاف عنا�صر جديدة يغلب عليها الوالء ،وتفتقر
للم�ؤه�لات وللتاريخ الن�ض��ايل ،ال��ذي م ّيز الرعي��ل الأول
والثاين للحركة فتح ،ما من �ش�أنه �إ�ضعاف احلركة ،يف ظل
تفاقم اخلالف مع دحالن وجماعته.
وبتاب��ع� :إذا �أق�ص��ى الرئي���س املزي��د م��ن معار�ض��يه،
وخ�صو�ص��ا م��ن الذي��ن له��م خلفي��ة �أمني��ة وامت��داد بني
ً
امل�س��لحني ،فهذا �سي�ؤدي �إىل ان�ش��قاق يف "فتح" �أخطر من
خ�صو�ص��ا �إذا �شمل الإق�ص��اء �أو الإ�ضعاف
كل �س��ابقيه،
ً
عنا�صر لها ت�أييد �شعبي ووطني.
وح�س��ب امل�ص��ري الذي حتدث لـ "احلال" من وا�شنطن،

خ�صو�ص��ا العربية� ،أدت عمل ًيا
ف�إن ال�ض��غوط اخلارجية
ً
�إىل �إبع��اد دحالن عن املناف�س��ه والإ�س��راع بعق��د امل�ؤمتر
ال�سابع؛ لإغالق طريق العودة عليه ،ومنعه من التناف�س
عل��ى خالف��ة الرئي�س .كما فاقم��ت العالقات الفل�س��طينية
امل�ص��رية والإماراتي��ة وال�س��عودية والأردني��ة ،و�إن
بتفاوت ،فلي�س كل هذه البلدان لها الت�أييد نف�سه لدحالن.
وي�ض��يف :اخلطوط احلمراء لـ"فت��ح" الآن متقاطعة مع
خط��وط الرئي�س ،وهي البقاء بالو�ض��ع نف�س��ه ،وحماولة
منع��ه من التده��ور �أكرث ،والبقاء باال�س�تراتيجية ذاتها،
م��ع تعديلها قلي ًال دون الو�ص��ول �إىل اعتماد ا�س�تراتيجية
جديدة.
و ُيلخ�ص امل�ص��ري :امل�ؤمتر انتخابي ،وتوزيع ح�ص���ص،
وهند�س��ة فت��ح �أكرث عل��ى مقا���س الرئي���س ،وكل امللفات
الأخ��رى عمل ًي��ا م�ؤجلة� ،أو �س��يتم املرور بها ب�س��رعة من

قبيل "رفع العتب".

ثابت ومتغري
لك��ن �أ�س��تاذ العل��وم ال�سيا�س��ية يف جامعة قطر د .با�س��م
الزبيدي ،ير�س��م لوحة قامتة للم�ؤمتر ،الذي ينبغي �أن يف
احل��ال الطبيعي تلم���س ومعرفة �إىل �أين يذهب امل�ش��روع
الوطني؟ و�أين و�صلت احلركة يف بناء الوطن؟
وي�ؤك��د �أن "فت��ح" �س��تناق�ش كل الق�ض��ايا الهام�ش��ية،
إحلاحا .و�س��تتابع
و�س��يرتك ال�س���ؤال الأ�سا�س��ي الأك�ثر � ً
"التقرح��ات" وتبع��ات احل��رب الداخلية ب�ين االقطاب
واملح��اور ،كالداخ��ل واخل��ارج ،وال�ش��مال واجلن��وب،
واملرك��زي والث��وري ،وال�ش��ارع وال�س��جون ،وغ��زة
وال�ضفة ،وتقفز عن اجلوهر.
ويتوق��ع الزبي��دي �أن تنتج عن امل�ؤمتر توليفة �شخ�ص��ية

وفئوي��ة ووظيفي��ة �س��تحاول خل��ق حال��ة م��ن الت��وازن
وتهدئ��ة خمتل��ف التي��ارات ،وه��ي توليف��ة ال عالق��ة له��ا
بال�س���ؤال الكب�ير والأه��م ،ب��ل تعميق للت�ص��رف مبنطق
"القبيلة".
وي�ض��يف :و�ص��لت "فت��ح" �إىل حالة م��ن التي��ه ،وفقدان
البو�ص��لة ،ومل تع��د تع��رف هويته��ا ،ما مينع ملع��ان �أي
برنام��ج �أو حالة من�س��جمة م��ع الكفاح الوطن��ي .يف وقت
انقل��ب الثابت واملتغري ،ف�أ�ص��بحت احلرك��ة هي الثابت،
واملتغري كل �شيء ما عداها.
وح�س��ب الزبي��دي ،ف���إن امل�ؤمت��ر ال�س��ابع �س��يعزز م��ن
(�ص��مغ) القبيلة ،دون التط��رق �إىل هدم الرتاتبية القائمة
داخل "فتح" ،التي لن تقدم �أي برنامج ،و�س��تكفي برتديد
ال�ش��عارات غ�ير امللزمة عمل ًيا ،والعاج��زة عن تقدمي حل
للق�ضية.
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سامر جرادات يحارب من أجل صناعة اإلنتاج الموسيقي في فلسطين
ندين عرنكي*
"املو�س��يقى بكل �أ�شكالها جميلة" ،عبارة تتكرر على ل�سان
املنتج واملو�س��يقي �س��امر جرادات ،الذي بد�أ العمل يف جمال
الإنت��اج من��ذ ح��وايل �أربع �س��نوات� ،إ�ض��افة اىل درا�س��ته يف
معهد �إدوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى.
تع ّلم جرادات ،وهو خريج جامعة بريزيت ،عزف الإيقاع يف
املعهد حيث يعمل الآن ،كما ا�ش�ترك يف برنامج "مو�س��يقى
ال�شعوب" للدرا�سة والبحث ،وهو عبارة عن �إقامات فنية يف
عدة �أماكن يف �أكرث من دولة ،وهذا البحث عبارة عن م�شوار
حياة كونه يظل قائماً طوال الوقت".
وم��ن خ�لال ه��ذا البحث ،غط��ى ج��رادات ثالثة �أمن��اط من
املو�س��يقى ه��ي الإفريقي��ة والالتيني��ة ومو�س��يقى اجل��از.
وبع��د �إقامت��ه يف الهن��د وتركي��ا وكوب��ا وال�س��نغال وتعرفه
على املو�س��يقى التقليدية هناك ،بد�أ العمل يف جمال الإنتاج.
وع��ن ه��ذه امل�س�يرة ق��ال" :عمل��ت كمو�س��يقي وع��ازف مع
ع��دة فرق فل�س��طينية وتعرفت على الكثري م��ن الفنانني من
فل�سطني والعامل ،وبعد ثماين �سنوات من العزف والعرو�ض
املو�س��يقية والفني��ة ،انتبه��ت �إىل �أن الإنت��اج املو�س��يقي يف
فل�سطني �شحيح ،وهو بحاجة لطاقة وعمل كبريين".
ومن هنا بد�أ جرادات العمل مع الفرق الفل�س��طينية لإعطائها
الهيكلية املهنية لت�ص��در �إنتاجاتها وتكون على م�س��توى �أي
فرقة عاملية ،ليكون جرادات املنتج املو�س��يقي واملتخ�ص�ص
الوحيد على م�س��توى فل�سطني .وحول ذلك �أ�ضاف" :للأ�سف
لي�س هناك �أحد متخ�ص���ص يف جمال الإنتاج املو�سيقي ،لدينا
�أكادمييات للمو�س��يقى وعدة معاهد تدر�س املو�س��يقى لكنها
غري خمت�ص��ة بالإنتاج املو�س��يقي ،ه��ذا مع العل��م �أن معهد

�إدوارد �سعيد �أنتج عددا من الألبومات لكن الإنتاج كان على
مدار ع�شر �سنوات".
وينق�س��م عم��ل ج��رادات يف الإنتاج املو�س��يقي �إىل ق�س��مني:
الأول ل��ه عالق��ة بالإنتاج املو�س��يقي املحلي ويه��دف لإنتاج
�أعمال مو�س��يقية لف��رق وفنانني فل�س��طينيني ،واجلزء الثاين
ل��ه عالقة بامل�ش��اريع وه��ي تهتم بامل��زج والدمج ب�ين �ألوان
و�أمناط مو�سيقية خمتلفة.
ومن هذه امل�ش��اريع �سل�س��لة عب��ور ،وهي م�ش��روع �إنتاجي
مو�س��يقي يهت��م ب�إنت��اج مو�س��يقى لفرق فل�س��طينية ت�ص��در
�أعمالها لأول مرة .و�ض ّم م�شروع عبور الأول �ستة �ألبومات:
"زه��ر الل��وز" لترييز �س��ليمان ويزن �إبراهيم ،و"ق�ص��تنا"
لفرق��ة ه��وا دايف ،و"الطاب��ق الرابع" ملحمد جن��م ،و"قرار"
لرباع��ي �أوان ،و"التوب��ة" ملجموع��ة �ش��راكة ،والألب��وم
الأخري "ر�س��ائل" كان خمت�ص��اً ب�آلة البيانو .ويجري العمل
الآن عل��ى م�ش��روع عب��ور الث��اين وهو ي�ض��م �س��بعة �أعمال
جديدة.
وجل��رادات �أي�ض��اً م�ش��اريع �أخ��رى منه��ا "عرب��ي غرب��ي"،
و"مو�س��يقى ب�لا حدود" ،وه��و �أول م�ش��روع يف بداية بحث
جرادات ،واجتمع فيه عدد من املو�س��يقيني من  14دولة من
العامل يف رام اهلل ،وكانت فكرته مزج �ألوان مو�سيقية خمتلفة
ب�ش��كل واحد على امل�س��رح .و�ضم امل�ش��روع مو�سيقى اجلاز
ومو�سيقى هندية وعربية وفالمينجو وعدة �أمناط خمتلفة،
جمع "مو�س��يقى بال حدود" املو�س��يقيني مل��دة طويلة للعمل
على �إنتاج عر�ض ميزج كل هذه الألوان.
وعل��ى امل�س��توى املحلي عم��ل ج��رادات م�ؤخر ًا عل��ى �إنتاج
�أعم��ال ك��ورال الثورة ،وهو عب��ارة عن عر�ض ت�أ�س���س عام
 ،2015وكان �أول �أعم��ال الكورال "نزلنا ع ال�ش��وارع" وهو

أغان من الثورة الفل�س��طينية واالنتفا�ض��ة .وعن
جمموع��ة � ٍ
كورال الث��ورة قال جرادات "تطورت الفك��رة نتيجة لتطور
بحثنا وتعمقنا يف الأر�ش��يف فوجدن��ا العديد من الأغاين غري
املعروفة لنا كمو�سيقيني".
و�أ�ض��اف" :بع��د �أن رجعن��ا لأر�ش��يف الإذاع��ة التون�س��ية
واجلزائري��ة والفل�س��طينية وجدنا فيها �أغ��اين كتبها وحلنها
فل�سطينيون وعرب للثورة الفل�سطينية وكمية الإنتاج كانت
كب�يرة" .وكان العر�ض الثاين للك��ورال "املجد للثورة" هذا
الع��ام يف مهرجان فل�س��طني الدويل ،وه��دَف العر�ض لإعادة
ط��رح �أغ��اين الثورة م��ع الرتكيز عل��ى غري املع��روف منها.
و�أو�ضح جرادات �أن الأغنية الوطنية �أو ال�سيا�سية �إن �صح
التعبري تغري �ش��كلها وم�ضمونها ،وهذا يخ�ضع لعدة عوامل
منها �سيا�س��ية ومنها طبيعة الو�ض��ع القائم" ،ل��ذا قررنا �أال
نذهب لأي توجه �أو �ض��غط �س��واء كان �سيا�س�� ّيا �أو غريه بل
قررنا الذهاب �إىل ر�ؤيتنا اخلا�صة بفل�سطني".
وق��ال �إن ه��ذه الأغ��اين كان��ت تع�بر ع��ن ر�أي و�ش��عور كل
فل�سطيني على اختالف لونه وف�ص��يله وتوجهه ،وال�صورة
الي��وم �آخ��ذة بالتغيري ،ل��ذا تهم���ش �أو تغ�ير دور الفنان �أو
املو�س��يقي جتاه بلده واملحيط الذي يعي�ش فيه .و�أ�ض��اف:
"ن�س��عى لنعي��د �إىل الذاك��رة الكلم��ات الت��ي كان��ت تكت��ب
والأحل��ان الت��ي �أنتجت للث��ورة على �أم��ل �أن يقودنا هذا �إىل
�إنتاج عمل كامل بنف�س هذا امل�ض��مون ،والفكرة كانت �إرجاع
الأغاين لل�س��احة لن�س��تطيع فيما بعد �إعادة توزيعها و�إنتاج
عمل جديد".
�س��امر جرادات ي�ش��تغل يف �إنتاج مو�س��يقى م�س��تقلة بعيدة
ع��ن �أي��ة م�ؤ�س�س��ات �أو �ش��ركات �ض��خمة ،ويعت�بر �أن ثق��ة
املو�س��يقيني به وعالقته اجليدة بهم �ساعدته وجعلته يقطع

ن�ص��ف الطريق يف م�ش��وار الإنتاج .لكن ه��ذا الطريق ال يخلو
م��ن العقب��ات يف ظل ع��دم توفر �أي �ش��يء له عالق��ة بالإنتاج
املو�سيقي يف بالدنا ،فالإنتاج يت�ضمن جمموعة مراحل �شبيهة
ببناء بيت ،من ت�س��ويق وترويج وتوزيع وت�س��جيل وتنظيم
عرو���ض ،وعادة ما تقوم جهات خمتلف��ة بهذه الأعمال .وعن
ذلك قال جرادات "امل�ش��كلة التي �أواجهها هي القيام بكل هذه
املهام ،وهذا يزيد من ال�ضغط والتوتر".
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

طفرة يف مراكز تنحيف الوزن :هل هي جمرد ا�ستثمارات �أم للجمال �أم لل�صحة العامة؟
مرينا برسكيفا*
ال�س��منة ،والنحافة ،وال�ش��كل اخلارجي� ،أ�ص��بحت م�ص��طلحات
نكاد ن�سمعها با�ستمرار كل يوم ،و�أ�صبحنا نرى العديد من املراكز
املخت�ص��ة يف �إنقا�ص �أو اك�ساب الوزن ،منها ما هو لل�صحة العامة
ومنها للجمال واللياقة .و�ش��هدت االعوام االخرية افتتاح العديد
م��ن ه��ذه املراكز منه��ا املرخ�ص ومنها غ�ير املرخ���ص ،ومنها ما
يدار ب�أيدي متخ�ص�ص��ات يف التغذية ومنها ما يكون جمرد توزيع
ن�ش��رات ومراقب��ة املراجع�ين فق��ط" .احل��ال" يف التقري��ر الت��ايل
حتاول احل�ص��ول على ر�أي متخ�ص�ص�ين يف هذه املراكز لتفح�ص
اجلدوى ال�صحية منها ووملعرفة �إن كانت جمرد جتارة فقط.

�سياق �صحي خال�ص

توجهن��ا �أو ًال �إىل مرك��ز نيوت��ري هيل��ث ،املوج��ود يف �أرب��ع
حمافظ��ات يف ال�ض��فة ،فتكلمنا مع اخ�ص��ائية التغذية مدلني
نا�ص��ر ،الت��ي و�ض��حت �أن املرك��ز يق��دم خدم��ات تنحي��ف
ال��وزن ع��ن طريق احلمي��ة الغذائية ،التي ترتكز يف الأ�ش��هر
الأوىل عل��ى نظام ع��ايل الربوتني قليل الن�ش��ويات والدهون،
ال��ذي يفق��د ال�ش��خ�ص يف معظم احل��االت حوايل خم�س��ة �إىل
ع�ش��رة كيلوغرامات �شهريا ،وبعد ثالثة �إىل �أربعة �شهور من
اال�ستمرار يفقد ما يقارب  ٤٠-٣٠كيلوغراماً من وزنه.
"تت��م زي��ادة بع���ض �أنواع الأطعم��ة بعد ال�ش��هر الأول ما
ع��دا املمنوعات الدائمة من اللح��وم احلمراء ،املقايل ،فواكه
جمفف��ة� ،س��كريات وغريه��ا ،ويب��د�أ تغي�ير الربنام��ج ل��كل
مري�ض بعد ال�ش��هر الأول ،ويكون التغيري بنا ًء على خ�سارة
الوزن يف ال�شهر ال�سابق" ،ت�ضيف نا�صر.
و�أكدت نا�صر �أنها تراعي االحتياجات اخلا�صة لكل متابع عند
كتابة الربنامج ،الذي يتم و�ضعه بنا ًء على الوزن الذي يرغب
املتابع بالو�ص��ول �إليه بعد انتهاء اال�ش�تراك ،الذي يحدده �إما
عن طريق رقم يرغب بالو�صول �إليه �أو بال�شكل اخلارجي.
�أما فيما يخ�ص حتاليل الدم ف�أ�شارت �إىل �أنها �إ�ضافية وال يتم
طلبها �إال يف حالة كانت نتائج خ�سارة الوزن يف ال�شهر الأول
قليلة عن املعدل.

�سلوك �صحي ولي�س انقا�ص وزن

وحتدثت لنا ر�.أ� ٢١( .س��نة) عن جتربتها ،التي تو�ضح فيها
�أنها توجهت اىل �أحد املخت�صني ،و�أعطاها جدو ًال غذائياً ملدة
� ٧أ�ش��هر ون�صف ال�شهر ،متكنت خاللها من �إنقا�ص ما يقارب
 ٣٠كيلوغراماً من وزنها.
و�أو�ض��حت ر�.أ� .أنه��ا اطلع��ت على الربام��ج الغذائية لأكرث
م��ن مرك��ز تنحي��ف يف رام اهلل ،لكنه��ا اكت�ش��فت �أن الربنامج
الذي اختارت اتباعه عند �أخ�ص��ائي تغذية هو الأكرث فعالية
أ�س���س علمية .و�أ�ض��افت
و�ص��حي ًة ،كون��ه مو�ض��وعً ا عل��ى � ٍ
�أن ه��ذا النظ��ام الغذائ��ي يعتمد على تنظيم كمي��ات و�أوقات
تن��اول الطع��ام الت��ي ي�أكله��ا ال�ش��خ�ص ع��ادة ،وال يت��م فيه
حرمان املري�ض من �أي نوع طعام ،ما عدا الأطعمة امل�ض��رة
بال�صحة امل�شبعة بالزيوت والدهون.
و�أ�ضافت �أن الأخ�صائي يجب �أن يح�صل على نتيجة حتاليل
دم �شاملة ،قبل �إعطاء املري�ض �أي نظام غذائي ،بالإ�ضافة �إىل
فح�ص يجريه املخت�ص لقيا�س ن�سبة الدهون واملاء والأمالح
والع�ضالت يف اجل�سم.
ً
و�أكمل��ت �أن الأخ�ص��ائي كان مهتم��ا ب���أن يغ�ير من��ط حي��اة
املر�ض��ى ،و�أن ي�ص��بحوا مدرك�ين مل��ا يدخلونه لأج�س��امهم
وتنمي��ة ثقافة النم��ط ال�س��لوكي والغذائي ال�ص��حي لديهم،
ولي�س �إنقا�ص وزنهم فقط.
و�أنه��ت قوله��ا �إن الأخ�ص��ائي كان يغ�ير الربنام��ج املتب��ع
با�س��تمرار ومبا يالئم التغريات احلا�ص��لة على اجل�سم ،وال
يتوقف عن متابعة املري�ض �إال بعد الو�ص��ول للوزن ال�صحي
له ح�س��ب معادلة ن�س��بة الط��ول للوزن ،وعندها يتم و�ض��ع
برنامج تثبي��ت وزن ليكمل املري�ض اتباعه حتى بعد انتهائه
من املراجعات� .أم��ا فيما يخ�ص �آلية الدفع ،فتكون فقط عند
كتابة نظام غذائي جديد ،ولي�س على �أ�سا�س ا�شرتاك �شهري.

العالج لي�س موحدا للجميع

�أم��ا م��ن وجه��ة نظر خمت���ص �آخ��ر ،ف�أو�ض��حت �أخ�ص��ائية
التغذي��ة ربا زغري �أن اجلدول الغذائي لكل �ش��خ�ص يجب �أن
يو�ضع بخ�صو�صية تالئم كل فرد ولي�س على �أ�سا�س برنامج

يخ�ض��ع له اجلميع ،ب�س��بب ما قد يعانيه من ح�سا�س��يات �أو
�أمرا�ض .و�أكدت �أهمية حتاليل الدم الكاملة قبل بدء العالج،
ويو�ض��ع الربنامج لتغي�ير منط حياة ال�ش��خ�ص لنمط �أكرث
�صحية ي�ؤهلهم لفقدان الوزن تباعاً.
واو�ض��حت �أن النظام يجب �أن يعلمهم طرق الأكل ال�ص��حي
املالئم��ة لكل فرد ليخ�س��ر �أو يحافظ على الوزن ،و�أ�ض��افت:
"يتم تق�س��يم الوجبات على خم�س ح�ص�ص يومياً ،وال يتم
حرمان املري�ض من �أي نوع طعام ،بل ن�ص��مم نظاما خا�ص��ا
كام�لا متكام�لا من جميع اجله��ات ،يعتمد عل��ى طول ووزن
وعمر املري�ض".
�أما بخ�ص��و�ص احلمي��ة املرتكزة على ك�ثرة الربوتينات،
فقال��ت زغري �أنها جتهد الكبد والكل��ى وقد ت�ؤدي �إىل مر�ض
النقر�ص .و�أ�ض��افت �أن اجل�س��د الطبيعي عليه �أن يفقد من
ن�ص��ف كيل��و �إىل كيلوغرام واحد يف ال�ش��هر فق��ط ،والنظام
الغذائ��ي ال��ذي يفق��د ال�ش��خ�ص  ٥-٤كيلوغرام��ات خالل

�ش��هر ،يف معظ��م احلاالت ،يكون �ض��ار ًا وال يكون �ص��حياً،
وقد يك�س��ب ال�ش��خ�ص الوزن الذي خ�سره بعد التوقف عن
اتباعه.
وح��ذرت الأخ�ص��ائية من خط��ورة اتباع برنامج �شخ�ص��ي
دون ا�ست�ش��ارة �أخ�ص��ائي ،مل��ا ق��د يحمل��ه م��ن خماطر على
�ص��حة ال�شخ�ص ،وقد يقلل من بع�ض الأطعمة التي حتتوي
عل��ى فيتامينات ومعادن مفيدة .وحذرت اي�ض��ا من ان ي�أخذ
ال�شخ�ص حبوب تنزيل وزن م�ضرة بال�صحة.
ويت�ض��ح �أن املجتم��ع الفل�س��طيني كغ�يره م��ن املجتمع��ات
يعاين م��ن �أمناط الغذاء احلديث ،و�أن مراكز التنحيف باتت
�ض��رورية لتعلي��م النا�س �أمناط غذاء جدي��دة تقلل من خطر
ال�س��منة وحتافظ على �صحتهم العامة يف مواجهة االمرا�ض
واملخاطر ال�صحية.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ً
نشر أوراقا علمية محكمة في "مجلة الدراسات الفلسطينية"

مركز دراسات التنمية ..مساهمة فاعلة في نقاش
البدائل المتاحة لمقاربة الليبرالية الجديدة للتنمية

ألفت عثمان
يف �س��ياق �س��عي املراكز واملعاهد يف جامع��ة بريزيت لتعميم
املعرف��ة يف املجتمع املحلي ،انطال ًقا من قناعة اجلامعة بدور
ه��ذه املراكز املكمل لدور اجلامعة التنويري ،فقد ن�ش��ر مركز
درا�س��ات التنمية جمموع��ة من الأوراق العلمي��ة املحكمة يف
عدد خا�ص ن�شرته جملة الدرا�سات الفل�سطينية (Journal
� ،)of Palestine Studiesض��من �سل�س��لة "نقا���ش
جمتمع��ي حول البدائ��ل املتاحة ملقارب��ة الليربالية اجلديدة
للتنمي��ة وامل�س��اعدات يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتل��ة"،
الت��ي ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى ق�ض��ايا تنموي��ة واقت�ص��ادية
نقدي��ة يف تبن��ي �سيا�س��ات الليربالية اجلدي��دة يف ظل احلالة
اال�ستعمارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
ويهدف مركز درا�س��ات التنمية -جامعة بريزيت� ،إىل تعميق
مفاهيم التنمية وربطها ب�س��ياقها العملي من خالل تقدمي �أطر
نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع التنمية يف فل�سطني ،ويحاول
م��ن خ�لال جمع��ه ب�ين الأبح��اث الأكادميي��ة والن�ش��اطات
املجتمعي��ة� ،أن يع��زز الربط املحكم بني النظرية واملمار�س��ة
التنموية� ،ضمن عدد من امل�شاريع البحثية يف �شتى املجاالت
التنموية بالتعاون والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات حملية ودولية.
وت�أت��ي ه��ذه الأوراق كا�س��تجابة ل�ض��رورة �إع��ادة التفك�ير
بامل�س��ار التنم��وي القائ��م ،وم��ا ترت��ب علي��ه م��ن نتائج غري
مر�ض��ية ،وحملت ه��ذه الأوراق العناوي��ن التالية" :التنمية
ك�ص��راع للن�ض��ال :مواجهة واقع الهيمنة يف فل�سطني" ،لآدم
هنية ،و"طرق ن�س��يج احلياة :وف�ض��اءات التنمية يف ال�ضفة
الغربي��ة عندم��ا يتحول اال�س��تيطان الكولوني��ايل اىل تنمية"،
لعمر جعربي �س��لمنكا ،و"امل�ساعدات الإن�س��انية ودورها يف
�إ�ضعاف مقاومة اال�ستعمار :نحو �إحياء بدائل الت�ضامنية"،
لليندا طرب ،و"الرتويج للدميقراطية يف فل�سطني :امل�ساعدات
اخلارجي��ة ودمقرط��ة ال�ض��فة الغربية وقطاع غ��زة" ،لليلى
فر�سخ،

ليندا طرب

وق��د افتتح رج��ا اخلالدي الع��دد اخلا�ص مبقدم��ة ركز فيها
على �أهمية الدرا�س��ات الفل�سطينية كجزء من درا�سة املنطقة
وحتوالتها ،حيث �ش��دد على �أن "درا�س��ات ال�ش��رق الأو�سط
�أ�ص��بحت قاعدة �أكادميية ثابتة يف العق��ود الأخرية ،وكذلك
�أ�ص��بحت بع���ض اجلامع��ات متن��ح �ش��هادات جامعي��ة يف
الدرا�س��ات الفل�س��طينية .وقد طرح على مدى قرن كامل عدد
هائل من الكتب حول الق�ض��ايا الإن�سانية ،وما زالت الطبيعة
اجلدلية يف كثري من هذه الكتب قائمة .ومن هنا ،ف�إنه كان من
ال�ض��روري واملنطقي ظهور �أدب الدرا�سات الفل�سطينية على
الرغم من املخاطر الكامنة اقت�ص��ادياً وحتولها اىل موا�ض��يع
للدرا�س��ة ب��د ًال من �أن تكون مظاهر لل�ص��راع القائ��م من �أجل
التحرر والعدالة .و�ض��من ه��ذا املو�ض��وع العري�ض ،ازدهر
�أدب كامل ووا�سع على مدى الأعوام الثالثني املا�ضية (�إن مل
يكن �أكرث) حتت عنوان درا�سات التنمية الفل�سطينية ،يغطي
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية واحلكم والثقافة والبنى
التحتية وغريها من جماالت التنمية".
وت�س��لط "احلال" ال�ضوء يف هذا العدد على هذه الأوراق ،ودور
مركز درا�س��ات التنمية ،يف رفد املجتمع الفل�س��طيني بدرا�س��ات
وازنة ت�ضيء زوايا مهمة من ال�ش�أن اليومي ،ب�أ�سلوب علمي.

• التنمية ك�صراع للن�ضال :مواجهة واقع الهيمنة
يف فل�سطني� -آدم هنية

تعترب الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتلة متلقيا ًرئي�س��ياً لتدفق
الدع��م ال��دويل الذي يه��دف ظاهري��اً �إىل تطوير ن��اجت التنمية
الفل�س��طينية .ويطرح هذا املقال حتلي ًال نقدياً لكيفية ت�ص��ور
وممار�سة القوى الرئي�سية يف االرا�ضي املحتلة لهذه التنمية،
من خالل حتليل املفاهيم املختلفة للقوة (النفوذ) .ويتفح�ص
املق��ال كيف تخفي املقاربات املهيمنة ملو�ض��وع التنمية واقع
اال�س��تعمار اال�س��تيطاين الإ�س��رائيلي ع�بر جتاه��ل تاريخية
ال�ص��هيونية وم�ش��روعها ،بدمج بن��ى االحتالل الإ�س��رائيلي
با�سرتاتيجية التنمية الفل�س��طينية الر�سمية ،وتعزيز مفهوم

ليلى فر�سخ

اقت�ص��ادي يرى التنمية كعملية مو�ض��وعية وحمايدة تعمل
ف��وق وخ��ارج عالقات القوة .وبعد درا�س��ة بع���ض تداعيات
املقارب��ة احلالي��ة للتنمي��ة ،ي�س��تخل�ص املق��ال ،مبالحظ��ات
خمت�ص��رة ،كي��ف ميكن له��ذا التحلي��ل النقدي �أن ي�س��اعد يف
�إعادة �صياغة وتطوير ا�سرتاتيجية بديلة.

• ط��رق ن�سيج احل��ي��اة :وف�����ض��اءات التنمية يف
ال�ضفة ال��غ��رب��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��ول اال�ستيطان
الكولونيايل اىل تنمية -عمر جعربي �سلمنكا

يتح��دث ه��ذا املق��ال ع��ن اجلغرافي��ة ال�سيا�س��ية لال�س��تعمار
اال�س��تيطاين وكيفي��ة تطوي��ر البن��اء يف فل�س��طني ال��ذي يجمع
مناطق متباينة ومق�سمة على �أ�سا�س عن�صري .ويناق�ش املقال
كي��ف �أن الف�ض��اء اال�س��تعماري اال�س��تيطاين مرتب��ط عن قرب
بالبن��ى التحتية التي تن�ش���أ نتيجة التنمية وممار�س��ات الدعم
االن�س��اين ،ويناق�ش �أي�ض��اً كي��ف تقام الط��رق فعلي��اً ورمزياً،
كما يتفح�ص كيف �أن التنمية ،بد ًال من كونها و�س��يلة للتمكني،
ت�ص��بح �آلية الدارة االحتياجات االن�سانية للفل�سطينيني ذات
املدى الق�صري والتي يحددها وجود اال�ستعمار اال�ستيطاين.
�إن ا�شكاليات البنية التحتية للطرق تتيح لنا بتفح�ص العالقة
بني الأجن��دات الفل�س��طينية و�أجندات املانح�ين ،واخلطاب
املتب��ادل حول التنمية االقت�ص��ادية وبن��اء الدولة ،وبكلمات
�أخرى ،كيف يتم تطبيع البنى التحتية اال�ستيطانية من خالل
ربطها باحلداثة والتقدم واالن�سانية والتنمية.

• امل�ساعدات الإن�سانية ودوره��ا يف �إ�ضعاف مقاومة
اال�ستعمار :نحو �إحياء بدائل الت�ضامنية -ليندا طرب

تناق���ش ه��ذه الورقة ،الت��ي �أُعدت يف الأ�س��ا�س ملركز درا�س��ات
التنمي��ة يف جامعة بريزيت ع��ام  ،٢٠١١الدعم الإن�س��اين الذي
غمر الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة مع بداية االنتفا�ضة الثانية
( .)٢٠٠٥-٢٠٠٠وهي تقدم حتلي ًال نقدياً للدعم الدويل للتنمية
الذي وُجه للفل�س��طينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث

عمر جعربي �سلمنكا

�آدم هنية

اقت�ص��رت اتفاقي��ات �أو�س��لو عل��ى املناطق املحتلة ،م�س��تثنية
الأغلبية ال�س��احقة من ال�ش��عب الفل�س��طيني .وحالياً ،يت�صدى
الفل�س��طينيون خلطاب التنمية ال�س��ائد والنموذج االقت�صادي
النيولي�برايل ال��ذي اعتم��د يف اتفاقية �أو�س��لو وال��ذي ينظر �إىل
اال�س��تعمار اال�س��تيطاين كعن�ص��ر خارجي يجب على م�ش��روع
بن��اء الدولة الفل�س��طينية املزعوم �أن يتج��اوز عنه .وبالعودة
اىل ر�أي يو�س��ف �ص��ايغ القائل �إن التنمية ال ميكن �أن تتم يف ظل
اال�س��تعمار اال�ستيطاين ،ف�إن الفل�س��طينيني يطرحون بدائل عن
من��وذج ما بعد �أو�س��لو ت�ؤك��د على االعتماد عل��ى الذات وعلى
املقاومة .ويطرح النقا�ش نف�س��ه كم�س��اهمة يف هذه العملية من
خالل م�س��اءلة النزعة الال�سيا�س��ية يف العمل الإن�س��اين وتبيني
كيف �أن الفل�سطينيني يقومون ب�إيجاد بدائل عن الدعم الغذائي.

• الرتويج للدميقراطية يف فل�سطني :امل�ساعدات
اخل��ارج��ي��ة ودم��ق��رط��ة ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة -ليلى فر�سخ

بع��د انط�لاق اتفاقي��ة �أو�س��لو يف بداي��ة الت�س��عينيات ،خ�ص���ص
الداعم��ون الدولي��ون ملي��ارات ال��دوالرات مل�س��اعدة الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية املحتلة لبدء عملية التنمية االقت�ص��ادية التي اعتربت
�ض��رورية لبناء الدولة .ويطرح هذا املق��ال ،انه رغم توجيه الكثري
من االموال لتعزيز امل�شاريع الدميقراطية وم�شاركة املجتمع املدين،
ف�إنه ،وبعك�س النوايا ،قد قو�ضت هذه االهداف بد ًال من تعزيزها.
لق��د قامت الدول املانحة بقيادة الوالي��ات املتحدة واالحتاد
الأوروب��ي بت�ص��ميم وتنفي��ذ م�ش��اريع بتجاه��ل ت��ام للواقع
امل�س��بب للحقيقة الكامنة وراء امل�أزق الفل�س��طيني ،مبا يزيد
عل��ى  50عام��ا م��ن االحت�لال الع�س��كري واالط��ار الأو�س��ع
للم�شروع اال�ستعماري اال�ستيطاين.
وق��د �س��اهمت هذه امل�ش��اريع� ،إىل جانب حت�ص��نها بالأجندة
النيوليربالية ،يف الت�شرذم احلا�صل يف ال�سيا�سة الفل�سطينية،
ويف تنامي اال�س��تبداد ،تاركة االقت�صاد الفل�سطيني �أقل قدرة
على احلياة و�أكرث اعتماد ًا على ا�سرائيل من �أي وقت م�ضى.

رجا اخلالدي
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بشغب وشراسة..
موظفو جامعة بيرزيت وأساتذتها يعودون إلى وهج المالعب

					
فريق موظفي جامعة بريزيت متوجً ا بك�أ�س �إحدى البطوالت ،ومكللاً بالذهب.

أمير حموري*
بع��د غي��اب دام ل�س��نوات ،عاد فري��ق موظفي جامع��ة بريزي��ت �إىل �أر�ض
املالعب ب�شرا�س��ة� ،إذ مت �إحياء الفريق من جدي��د وبد�أ يخو�ض الدوريات
والبط��والت واملباريات الودي��ة .وبالرغم من �أن متو�س��ط �أعمار الالعبني
يرتاوح بني الـ � ،40-30إال �أنهم ال يزالون ينتظمون بالتدريب وميار�سون
هوايته��م ك�أنهم ما زالوا طالبً��ا ،ولكن اختلفت الظروف� ،إذ �إنهم يواجهون
بع�ض امل�ش��اكل التمويلية ونق�ص يف املعدات ،ونق�ص يف اللياقة �أحيا ًنا ،مل
حتل دون �إحراز ك�ؤو�س وفوز يف بطوالت ،وم�شاركات مهمة.

عاد جمدنا من جديد

عن عودة الفريق ،يقول مدير مركز الت�صوير يف كلية التجارة والعب خط
الو�س��ط يف الفريق فيه فاحت العطاري�" :ش��كلنا الفريق ع��ام  ،1996وكنا
ن�ش��ارك يف بطولت�ين كل عام حتى العام � ،2000إذ بد�أت �أحداث انتفا�ض��ة
الأق�ص��ى الثاني��ة وتعطل الفريق ب�س��بب الأو�ض��اع الأمنية ،ث��م عدنا �إىل
الكرة عام  2005ب�شكل �ضئيل ،حتى جاء الفريق الذي ن�شكله اليوم".
ويق��ول رئي�س ق�س��م االمتيازات الوظيفي��ة وعالقات العامل�ين و"املهاجم
ال�ش��ر�س" ال��ذي يلعب � ً
أي�ض��ا يف خط الو�س��ط علي نخلة" :ب��د�أت عملي يف
اجلامع��ة ع��ام  ،2008ويف ع��ام  ،2009بد�أن��ا ب�إع��ادة بن��اء الفريق ،وقد
خرج��ت الفكرة م��ن جمموعة م��ن املوظف�ين� ،إذ بد�أنا ب��ـ  10العبني وكنا
نلع��ب فيما بيننا �أو �ض��د الطلب��ة �أحيا ًنا� ،أي �أننا كن��ا منار�س هوايتنا ،ثم
عملنا على تطوير الفريق وبد�أنا خو�ض بطوالت منذ العام ."2012
ويف ه��ذا ال�ص��دد ،يق��ول املحا�س��ب يف الدائ��رة املالي��ة واملهاج��م عا�ش��ق
كري�س��تيانو رونال��دو حممد بياتن��ة" :ر�أينا �أن عندنا العب�ين قادرين على
املناف�س��ة وامل�ش��اركة يف بطوالت كرة القدم ،فقررنا النهو�ض بالفريق من
جديد وتوا�ص��لنا مع اجلامعة واجلهات املخت�ص��ة فيها و�شجعت الفكرة،

وهنا ..خالل و�ضع �إ�سرتاتيجية اللعب ..الهجوم دومًا.

و�شاركنا يف عدة دوريات وبطوالت".
�أم��ا حار���س عري��ن الفري��ق ،املوظ��ف يف مرك��ز تطوي��ر الإع�لام ح�س��ام
الربغوثي ،الذي ان�ضم للفريق حدي ًثا ،وذاد عن املرمى �أمام عدة هجمات،
فيقول�" :أحتاج �إىل الريا�ض��ة للمحافظة على اللياقة التي بد�أت ت�ض��يع يف
املكاتب والعمل اليومي".

�شعور العودة لأر�ض املالعب

وعن العودة �إىل امل�ستديرة ،قال "كابنت" الفريق مدير دائرة املوارد الب�شرية
حممد عبد املح�س��ن" :كنت �أمار�س كرة القدم و�أنا طالب يف اجلامعة ،وكنت
يف منتخبها ،والآن� ،ألعب يف فريق موظفي اجلامعة وهذا �شعور رائع ،ولكن
كنت �أتوقع �أن تكون الأمور �أ�سهل� ،إذ تواجهنا بع�ض ال�صعوبات يف املوارد،
فهي حمدودة ،ونحن نلعب دون دعم مايل ومعدات".
وتابع الكابنت عبد املح�س��ن�" :شاركنا يف عدة بطوالت ،واجلامعة �سمحت
لن��ا باخل��روج من دوامنا الر�س��مي ،و� ً
أي�ض��ا تكفل��ت بالت�أمينات ال�ص��حية
للإ�ص��ابات يف الفري��ق ،ونح��ن نثمن ونقدر ه��ذا للجامعة ،ولك��ن ال توجد
موازن��ة خم�ص�ص��ة للفريق ،مع العل��م �أننا منثل اجلامعة به��ذا الفريق".
و�أ�ض��اف" :لقد دعمتنا دائرة الرتبية الريا�ض��ية وخ�ص�ص رئي�س دائرتها
الأ�س��تاذ رايف ع�ص��فور وق ًت��ا لتدريبنا ،وخ�ض��نا عدة مباري��ات ودوريات
ح�صلنا يف �آخرها على املركز الأول".

ملاذا يلعبون؟

يقول املتع�ص��ب برازيليًّا ف��احت العطاري" :ما يجعلني �أمار�س الريا�ض��ة
�أنن��ي بحاجتها حاجت��ي للماء ،وطاملا �أن هناك ا�س��تمرارية يف املمار�س��ة،
ف�إنني �أ�س��تطيع �أن �أحافظ على لياقتي ،و�أنا �شخ�ص��يًّا مل �أنقطع عنها رغم
غياب الفريق� ،إذ كنت �أمار�سها يف �أماكن �أخرى".
و�أ�ض��اف" :كنت �ألعب مهاجمًا يف البداية ،ولكن مع تقدم �س��ني ،تراجعت
قلي ً
�لا يف خ��ط امللع��ب �إىل ال��وراء ،و�ألعب حاليا خط و�س��ط ،و�أنا �أ�ش��جع

الربازيل كمنتخب وريـال مدريد كفريق ،ولكن تع�صبي للربازيل يجعلني
�أف�ضل الالعب الربازيلي نيمار عن اجلميع".
وقال املهاجم نخلة�" :أنا �ش��خ�ص يع�شق كرة القدم ،ولدى متابعتي للكرة
عل��ى التلف��از �أبق��ى متوت�� ًرا و�أتابع دون غفل��ة ،وحني �أكون على �أر�ض��ية
امللعب� ،أحب اجلدية و�أكره اخلط�أ ،وقد �أغ�ضب رغم �أنني هادئ يف حياتي
الطبيعية ،ولكن حني يتعلق الأمر بكرة القدم ،ف�إنني ال �أمتالك �أع�ص��ابي،
حتى �إن كنا فقط نلعب من �أجل الت�سلية �أحيا ًنا".
و�أ�ض��اف" :هن��اك قب��ول من قب��ل الإدارة والنقاب��ة لتبني الفري��ق ،والنقابة
تقدم الدعم الأكرب ،واجلامعة تقدم دعمًا للفريق �أحيا ًنا ،كما �أننا جنلب دعمًا
خارجيًّ��ا فيما يتعلق بالبطوالت واملالب�س واملعدات ،وبالطبع نحن ن�س��اهم،
ولدينا �صندوق للفريق ي�ضع فيه كل العب �شهريًّا ما بني � 50إىل � 100شيقل".

طلبات الفريق من اجلامعة

ومن �أجل االرتقاء بفريق "نقابة موظفي و�أ�ساتذة جامعة بريزيت" ،يقول
عل��ي نخلة" :نتمن��ى �أن تقدم اجلامع��ة الدعم الالزم للفري��ق ،و�أن تتبناه
ب�ش��كل ر�سمي ،و�أن ت�ص��بح هناك فرق ريا�ض��ية �أخرى للموظفني من كرة
�سلة وطائرة وغريهما".
و�أ�ض��اف" :كما ن�أمل تخ�صي�ص مالعب لنتدرب فيها ،لأننا �أحيا ًنا ن�ست�أجر
مالعب خارجية ل�س��اعات ،وهذا � ً
أي�ض��ا قد يكلفنا ،لأنن��ا نتدرب يومني من
كل �أ�سبوع".
احلار���س الربغوثي دع��ا �إىل تبني هذا الفريق لوج�س��تيًّا ،فقد "حققنا قبل
�أ�شهر فو ًزا كبريًا يف دوري كبري نظمته نقابة ال�صحافيني ،ومل نهزم يف �أي
مباراة .فريقنا ي�ستحق الدعم".
و�أنه��ى عب��د املح�س��ن" :ن�أم��ل �أن تخ�ص���ص اجلامعة موازن��ة للفريق من
�ش�أنها �أن ت�ساعد الفريق على اال�ستمرارية ب�شكل �أف�ضل".
❊ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت.
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