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فلسطني األسطورة

ستذهب فلسطني كحرة مشت لعقود يف طريق ال نهاية له.
ستذهب إلى الغد بكامل العتاد وبكامل احللم ،ولن يتدخل املوت هذه املرة.
ستجد طريقاً مختصراً إلى ما هو أبعد من برج إيفل ،وهناك حتماً ما هو أبعد.
لن تنظر خلفها تبعاً لوصية عجوز البحر.
وفلسطني ستُقبل يف املوعد املنتظر ،ليس كدولة وليس كوطن؛ ستقبل علينا فلسطني كأسطورة الوجود.
ما من فلسطني غيرها ،وال يف أي مكان يف هذا الوجود .ميوت شعبها يف كل حلظة ألجلها ومعها وفيها ،ويبقى متيماً يف حبها.
الشعب فداك يا فلسطني ،ونحن كلنا على موعد مع دفع الثمن ،الثمن املطلوب لتسعدي من جديد ،فأنت الوطن.
ألم نقل قبل قليل إنك لست مجرد وطن؟
تراجعنا!
أنت وطن ،ونحن نعرف ،بحق ،ما يعنيه الوطن.
رئيسة التحرير
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ينقــــل الفلـسـطينيــــون حتـالفـهـــــم
اإلســتراتيجي مــن أميــركا إلــى أوروبــا

محمد يونس
تلقــى الرئيــس محمــود عباس ،منذ ســنوات ،نصيحة من احد السياســيني بنقل
عالقة التحالف االستراتيجي من الواليات املتحدة الى االحتاد األوروبي.
لــم تؤخــذ النصيحة على محمل اجلــد ،لكن تطورين كبيرين قد يدفعان بحدوث
هــذا التغييــر :األول قدوم رئيس أميركي جديد اكثر انحيازا الســرائيل ،والثاني
انعقاد املؤمتر الدولي للسالم يف العاصمة الفرنسية باريس ،بحضور دولي كبير
متثــل يف أكثــر مــن  70دولة ،يف مقدمتها كبار الــدول االوروبية املؤثرة يف احللبة
الدوليــة مثــل فرنســا وأملانيا وغيرهمــا ،وعدد من املنظمــات الدولية واالقليمية
مثــل االمم املتحــدة ،واالحتاد االوروبي ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون
االسالمي ،واالحتاد االفريقي ،ومجموعة "بريكس".
وقال سفير فلسطني يف باريس الدكتور سلمان الهريف لـ "احلال"" :أثبت مؤمتر باريس
انه ميكننا االعتماد على اوروبا ،فالدول االوروبية اكثر تأثرا من غيرها باحوال املنطقة،
وعليه فهذه الدول قلقة من انهيار حل الدولتني ،ولذلك فانها ستدفع بثقلها يف املرحلة
املقبلة من اجل مواجهة االجراءات االسرائيلية الرامية الى انهاء حل الدولتني".
واضــاف" :اعــاد مؤمتــر باريــس القضية الفلســطينية الــى االجنــدة الدولية من
جديــد ،بعــد ان غابت حتــت ركام القضايــا االقليمية املتفجــرة ،وبالتالي ميكننا
البنــاء عليــه يف املســتقبل ملواجهة السياســيات االســرائيلية ،وملواجهــة االنحياز

االميركي غير احملسوب يف عهد الرئيس االميركي ترامب لهذه السياسات مثل
االستيطان والضم".
وحافــظ الرئيــس محمــود عبــاس ،منذ انتخابة رئيســا مطلع العــام  ،2005على
عالقة حتالف خاصة مع الواليات املتحدة االميركية ،الراعي الوحيد واحلصري
لعملية السالم والداعم االكبر للسلطة (اكثر من  400مليون دوالر سنويا).
وتعمقت هذه العالقة يف عهد الرئيس السابق باراك اوباما ،الذي يقول املقربون
مــن الرئيــس عبــاس إنه بذل جهــدا كبيرا من اجــل ايجاد حل سياســي للقضية
الفلســطينية ومارس ضغوطا على اســرائيل لوقف االستيطان ،لكنه فشل بسبب
تطويقه من قبل االغلبية اجلمهورية يف "الكونغرس" االميركي.
وتوجــت العالقــة الفلســطينية اخلاصــة مــع ادارة اوبامــا بامتنــاع االخيــرة عــن
اســتخدام حــق النقــض "الفيتــو" ضــد قــرار مجلــس االمــن الدولي رقــم 2334
اخلاص باالستيطان ،وتوقيع اوباما ،يف االيام االخيرة من ادارته ،على مساعدة
للسلطة قدرها  221مليون دوالر.
لكــن "شــهر العســل" الطويــل بــن الفلســطينيني وادارة اوبامــا الــذي اســتمر 8
سنوات ،انتهى فور دخول الرئيس اجلديد دونالد ترامب الى البيت األبيض.
وال يخفــي ترامــب انحيــازه الســافر حلكومــة اليمني يف اســرائيل ،وهــو ما يثير
قلق الفلسطينيني من قيام هذه احلكومة بتنفيذ خططتها املؤجلة يف عهده مثل
ضم الكتل االستيطانية السرائيل ،واقامة مستوطنة  »1التي تشكل آخر حاجز
اســتيطاني يفصل شــمال ووســط الضفة عن جنوبها ،ويعيق التواصل اجلغرايف

؟

الالزم القامة دولة فلسطينية متصلة مستقبال.
وتلقــى الرئيــس محمــود عبــاس العديد مــن االقتراحــات للتعامل مع السياســة
االمريكيــة اجلديــدة املتوقعة ازاء الصراع الفلســطيني االســرائيلي ،واحتماالت
نقــل الســفارة مــن تــل ابيــب الــى القــدس ،وتوفير غطاء لسياســات ضــم الكتل
االســتيطانية وغيرها .لكن املقربني منه يقولون انه يفضل التريث حلني اتضاح
معالم السياسية اخلارجية للرئيس اجلديد.
ومن ابرز االقتراحات قطع العالقة مع ادارة ترامب ،ونقل التحالف الفلسطيني
االستراتيجي الى االحتاد االوروبي.
وقــال الســفير الفلســطيني يف باريس" :عندما تنجح فرنســا يف جمــع العالم يف
مؤمتر دولي كبير للتعبير عن القلق من انهيار حل الدولتني ،وعندما يشكل هذا
املؤمتر جلانا ،واحدة برئاسة املانيا لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ،والثانية
اقتصاديــة لتنميــة املنطقة برئاســة االحتاد االوروبــي ،والثالثــة للمجتمع املدني
برئاسة السويد ،فهذا يعني اعترافا اوروبيا فعليا بدولة فلسطني".
واضــاف" :املؤمتــر الدولــي ســيعود لالنعقاد ،واللجــان الثالث بــدأت يف العمل،
ونحــن نتوقــع ان يتمخــض عــن دعــم سياســي واقتصــادي وفني القامــة الدولة
الفلسطينية ومؤسساتها ،وعن اعتراف اوروبي جماعي بدولة فلسطني".
واضاف" :اذا حتقق هدف االعتراف االوروبي بدولة فلســطني على حدود العام
 ،67فهذا وحدة كاف ملواجهة احلكومة اليمينية يف اســرائيل وحتالفها مع ادارة
ترامب".
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"صفحة املنسق اإلسرائيلي" ..محاولة لتبييض وجه االحتالل
منار عاروري*
أظهــرت دراســة بحثيــة أجريــت يف جامعة بيرزيــت بعنوان
«تأثيــر صفحــات فيســبوك اإلســرائيلية الناطقــة بالعربية
علــى اجلمهــور الفلســطيني» صفحــة "املنســق" كحالــة
دراســية" ،عــدة نتائــج كان أبرزهــا حصول صفحة املنســق
اإلسرائيلية على  %76تعليقات ايجابية و %24سلبية.
وأوضحت الدراســة جناح اخلطاب السياســي اإلســرائيلي
بالتغلغل إلى اجلمهور الفلسطيني ،حيث قدم املستخدمون
الفلســطينيون أعلــى نســبة تفاعــل يف صفحــة منســق مــا
تسمى "اإلدارة املدنية" االحتاللية ،بنسبة  .%76ومن جانب
آخــر ،حصــدت الصفحــة علــى أعلــى معــدل إعجــاب من
فلسطينيني بنسبة  ،%69بينما حصلت باقي الدول العربية
على أقل النسب.
وأكدت الدراســة عدم صدق "املنســق االسرائيلي" بالتركيز
على اجلانب اإلنســاني كما ذكر يف هدف إنشــاء الصفحة
بل ركز بالدرجة االولى على اجلانب السياسي فكانت نسبة
املنشورات السياسية  207واملنشورات اإلنسانية .173
وأوضحــت الدراســة ان املنســق ركــز علــى نشــر املــواد
التســويقية مبقــدار  450منشــورا .أمــا االخباريــة فكانت
 120والدعائية  90منشورا.
وقال اســتاذ اإلعالم يف جامعة بيرزيت ومشــرف الدراســة
محمــد أبــو الــرب ان املنشــورات التــي حصلت علــى أعلى
نسبة تفاعل هي املنشورات التي حتدثت عن بيع التصاريح
وآليــات جديــدة الســتصدار التصاريــح ،مؤكــدا ان تفاعــل
اجلمهــور علــى صفحة املنســق حقيقــي بالرغم مــن وجود
نسبة قليلة من احلسابات الوهمية.

هدف صفحة املنسق

وقال الباحث يف الشــؤون اإلســرائيلية محمد ابو عالن ان
صفحــة املنســق لــم تنشــأ بشــكل عبثي بل ضمــن مخطط
تابع لوزارة احلرب اإلسرائيلية من أجل خلق آليات تواصل
مباشرة مع الفلسطينيني ومحاولة حل بعض القضايا التي

محمد أبو الرب

يحتاجونها بعيداً عن مؤسسات السلطة.
وأضــاف أبــو عــان ان الصفحــة حتــاول تبييــض وجــه
االحتــال باختــاق بعــض األحــداث ونشــر بعــض الصور
علــى هــذه الصفحة للتســويق لســلطة االحتــال والتغطية
على جرائم القتل التي يقومون بها ،مشــددا على ان هدف
املنسق االسرائيلي "ابراز االحتالل كشيء إيجابي".
واوضح أبو عالن أن تفاعل اجلمهور الفلســطيني والعربي
مــع املنســق ليــس فقــط مــن بــاب اإليجابيــة ،بــل هــو مــن
اجــل اســتغالل حاجــة النــاس ،فهنــاك مواطنــون بحاجــة
الــى تصاريــح العــاج وتصاريح للعمل .ومــن ناحية أخرى،
هنــاك مواطنون عليهم منــع امني ،ويعتقدون أنه من خالل
التواصل املباشر مع هذا املوقع ميكن حل املشاكل.
وقــال احملــرر يف جريــدة احليــاة اجلديدة واملتابع للشــؤون
اإلســرائيلية خلدون البرغوثي" :هناك شكوك بوجود فلترة
قــد تزيــل التعليقــات التي حترج املنســق يف منصبه وداخل
صفحتــه ،أي كل مــا يحرجه من باب النقاش املنطقي كقوة
احتــال ،مــا يعطــي انطباعــا ســلبيا عــن الفلســطيني من
خالل الشــتائم ،ومن جانب آخر ما يعطي انطباعا ايجابيا
عن عالقة بعض الفلســطينيني مع شــخص ميارس ســلطة
االحتالل عليهم".
وقــال أبــو عــان إن وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية تديــر

محمد أبو عالن

خلدون البرغوثي

صفحتهــا بـــ 5لغات ،وبالتالــي جند اهتماما كبيــرا مبواقع
التواصــل االجتماعــي خاصــة ان فئة الشــباب هــي األكثر
استخداما لوسائل التواصل االجتماعي.
وقال البرغوثي إن خطورة التواصل املباشر مع ادارة االحتالل
تأتي على حساب التواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية،
وتزيد فرص التواصل مع سلطات االحتالل ،وهذا بحد ذاته
نقطة خطرة وجتاوز للمؤسسات الفلسطينية.
وأضــاف أبــو عــان أن اخلطــورة كبيرة جدا بســبب وجود
متابعــن عــرب مؤيديــن ومشــاركني يف صفحــة املنســق،
وبالتالي ،هو تلميع لسلطة االحتالل عند العرب.
وأكــد أبو عــان والبرغوثي ان التواصل املباشــر يؤدي الى
احتمالية كبيرة بتجنيد الشباب الفلسطينيني مع املخابرات
اإلسرائيلية ،وهذه اخلطورة ال تواجهها توعية للشباب من
املؤسسات الفلسطينية.
وقال الصحفي علي عبيدات إنه من الصعب جدا السيطرة
علــى مثــل هــذه الصفحات يف ظــل االنفــات احلاصل يف
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ولكــن باالمــكان ،بــل مــن
الضــروري ،التوعية قــدر االمكان مبخاطر هذه الصفحات
التــي تهــدف لتلميــع صــورة االحتــال وحتســينها وإظهاره
مبظهر اإلنساني واحلريص على شعبنا ،علما أن استيطانه
ينهش األرض الفلسطينية ليل نهار.

علي عبيدات

دور اإلعالم احلكومي واحمللي

وعــن دور االعــام احلكومــي واحمللــي يف مواجهــة هــذه
الظاهــرة ،قــال البرغوثــي" :يجــب علــى اإلعــام احمللــي
توعيــة اجلمهــور الفلســطيني بخطورة التعامل مع املنســق
االســرائيلي مــن جانــب ،ومن جانــب آخر توعيــة من يلجأ
إلــى هــذه الصفحــة مــن اجــل احلصــول على االستفســار
واملعلومــات أو مــن أجل خدمات تتعلق مبــا يقدمه اجلانب
اإلسرائيلي.
واكــد ابــو عــان أن اإلعــام احمللــي غيــر موجــود علــى
صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،ويجب على الشــباب
يف الدرجــة االولــى ان يقومــوا بهــذا الــدور قبــل اإلعــام
احلكومــي .واوضــح ان هنــاك مســؤولية تقــع على وســائل
اإلعــام احمللية وكليــات اإلعالم من أجــل توعية اجلمهور
بهذا اخلصوص واحلديث عن هذا املوضوع.
وقــال عبيــدات" :ال يوجــد اي دور لإلعــام احلكومــي
الفلســطيني حاليــا يف مواجهــة مثــل هــذه املخاطر يف ظل
وجود االنقسام ،لكن من واجبه توعية اجلمهور الفلسطيني
مــن املخاطر التي تترتب عليها متابعة مثل هذه الصفحات
التي يحاول االحتالل الترويج لنفسه من خاللها".
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

قانون جاهز لوقف التالعب باألرصاد اجلوية
باسل رزق اهلل*
تكثــر يف فصــل الشــتاء التوقعــات اجلوية حيث يتصــدر هواة
الطقــس مواقــع التواصــل االجتماعــي لينشــروا "توقعاتهــم"
حــول احلالــة اجلويــة .ويف اآلونة االخيرة ظهــرت العديد من
التوقعات اجلوية غير الصحيحة ما اثار بلبلة وارباكا انعكســا
علــى كافــة مناحي احليــاة .خالل االعوام االخيــرة ومع ظهور
مواقــع التواصــل االجتماعي انتشــرت العديد مــن الصفحات
التــي حتمل اســم "الراصد اجلــوي" لتقدم توقعــات للمتابعني
خاصة يف فصل الشتاء وتقوم هذه املواقع على اساس االثارة،
فما هي اثار التنبؤات غير الصحيحة؟ ومن يتحمل املسؤولية؟
ومــا احلــل لظاهــرة "الراصد اجلوي الهــاوي"؟ احلال طرحت
هذه االســئلة على مختصني ومتابعني وجهات رسمية لتحصل
على املواقف التالية:

ملحم :عدم ثقة بني املزارع والراصد

يقــول الرئيس التنفيذي الحتاد املزارعني الفلســطينيني عباس ملحم:
ان املــزارع الفلســطيني يعانــي من حالــة االرباك اجلــوي الناجمة عن
فوضــى االرصــاد" ،فعند ظهــور معلومات تتحدث عــن منخفض جوي
عال لدى املزارعني من أجل انقاذ مزروعاتهم
يصبح هناك استنهاض ٍ
ولكــن عندمــا تظهــر التنبــؤات االولــى على انهــا خاطئــة وثانية كذلك
وثالثة ،فإن هذا ينتج عدم ثقة بني املزارع والراصد اجلوي".
واشــار ملحم إلى "أن املزارع ،ألنه فقد الثقة بالرصد اجلوي،
فهــو قــد يقــع فريســة للمنخفــض اجلــوي احلقيقــي النــه لم
يتحضــر بالشــكل الــكايف" .امــا عــن اخلســائر التــي تنتج عن
فوضى االرصاد اجلوية فال ارقام وال احصائيات موجودة وال
يتم احصاؤها بشــكل منفصل بل جتمع ضمن اخلســائر التي
تتسبب فيها العواصف ،حسب وصف ملحم.
وتابــع ملحــم" :احلــل الوحيــد لهذا االمــر ان يبقــى املزارع يف
حالة جاهزية دائمة ويتوقع االسوأ دائماً".
هــذا االربــاك ال يقتصــر علــى املزارعني ،فاملوظفــون وطالب
املدارس واجلامعات يقعون ُعرضة لها وقد يقرر اهالي الطلبة
عــدم ارســال ابنائهــم إلى املــدارس او ال يتوجــه املوظفون إلى
اماكن عملهم بسبب التوقعات اجلوية.

أبو غوش :االرباك يسبب
احتكار السلع وزيادة االسعار

وقــال الصحفــي االقتصــادي ايهــم ابــو غــوش" :ان املواقــع
االلكترونية قد تنشــر اخبــارا غير صحيحة وفيها تهويل حول
النشرات اجلوية لعدة اهداف ابرزها رفع عدد زيارات املوقع،
كمــا ان هنــاك جهــات اقتصاديــة تســتفيد مــن هــذا التهويــل
لتســويق "املنتجات الشــتوية" ،فمن خالل النشرات اجلوية يتم
حتفيز املستهلك لالقبال على هذه السلع".
واعتبــر ابــو غــوش ان هــذه البلبلــة تنعكــس علــى احلالــة
االقتصاديــة الهشــة ،فمثــ ً
ا خالل فصل الشــتاء يزداد الطلب
علــى العديــد مــن الســلع ابرزهــا الغــاز ،وهــذه الســلع تدخل
ملناطق السلطة الفلسطينية بكميات محددة وعند ظهور اخبار
منخفــض جــوي يزداد الطلــب عليها ما يؤدي إلــى نفادها من
السوق وخلق ارباك لدى املستهلك واملزود.

حاليقة :الوعي بأخبار الطقس

بــدوره ،قــال ناشــر موقع "طقــس الوطن" قصــي احلاليقة ان
االرباك ينتج عندما يقرأ املواطن نشرات مختلفة يف اكثر من
موقع ما يتســبب يف فوضى باملجتمع ،فيما أكد على ان هناك
مواقع صحفية همها االكبر هو احلصول على زيارات ملواقعها
وزيــادة تصفحهــا فتعمد إلى نشــر تنبؤات جوية غير صحيحة
مبنية على االثارة وتقوم مبشاركتها على "فيسبوك" من خالل
وضعها كاعالنات ممولة.
واضاف حاليقة ان القضية ليست مبنية على حتميل املسؤولية
لطــرف مــن االطــراف ولكن يجب رفــع الوعي لــدى املواطن يف
معرفة اجلهة الصحيحة الخذ االخبار ،فاملســؤولية تنقسم على
املواطن الذي يجب ان يعرف املصدر الصحيح للمعلومات ،فيما
تتحمل املســؤولية االكبر وســائل االعالم التي توجه الرأي العام
والتي متلك القدرة على ابراز الصحيح من اخبار الطقس.
اما عن سن قوانني تنظم عمل االرصاد ،فقال حاليقة انه من غير
املنطقي معاقبة الراصدين الهواة ولكن يجب ان يكون هناك قانون

ينظــم عمــل جهــات الرصد اجلــوي فاجلهــات التي متتلــك طاقما
ولديهــا القــدرة يجــب التعــاون والتكامل معهــا ،اما املواقــع الهاوية
والراصدون الهواة فيجب وضع حد لتسببهم باإلرباك والفوضى.

أبو أسعد :ال تتعاملوا مع الهواة

مــن جانبــه ،حمــل مدير دائــرة االرصــاد اجلوية الفلســطينية
يوســف ابو اســعد املواطن ووســائل االعالم احمللية املسؤولية
النهــم يتعاطــون مــع الراصديــن الهواة ويتم تســويقهم بشــكل
كبيــر .وقــال "ان االرصــاد اجلويــة متتلــك موقعــا الكترونيــا
وصفحة على موقع "فيسبوك" وهي مصدر موثوق".
واعتبر ابو اســعد ان املواطن هو الذي يســبب لنفســه املعاناة،
فحالــة الطقــس تؤخذ من مصــادر موثوقة واالرصــاد اجلوية
تعمم نشرتها على أكثر من  200وسيلة اعالم وموقع.

وأكــد ان االرصــاد اجلويــة تعمل للحد من هــذه الظاهرة فهي
قامــت بالتواصــل مع وزارة االعالم التــي اصدرت قراراً يجبر
وســائل االعــام احملليــة ان تاخــذ نشــرتها اجلوية مــن دائرة
االرصاد الفلســطينية .وأشار ابو اسعد إلى ان دائرة االرصاد
ال متانع وجود قطاع خاص يف مجال االرصاد اجلوية ولكن من
يريــد العمــل يف هذا املجال يجب ان ميتلك شــهادة اختصاص
وخبرة ومعدات متكنه من الرصد ليخرج بنتائج دقيقة.
وللحــد مــن ظاهــرة الراصديــن الهــواة ،قال ابو اســعد ان
دائــرة االرصــاد اجلويــة قامت باعــداد قانون ســتكون فيه
اجراءات مشددة حتد من هواة الطقس من خالل عقوبات
تتراوح بني الغرامة املالية والســجن الذي يصل إلى ســنتني
فيما ينتظر القانون املصادقة عليه.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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يف مقابلة أجرتها معها صحيفة "احلال"

غامن :فلسطينيو  ..48مواطنة منقوصة يف إسرائيل وإقصاء من املشروع الوطني
أنس أبو عريش
تعتبــر املديــرة العامــة للمركــز الفلســطيني للدراســات
اإلســرائيلية "مــدار" ،األســتاذة املســاعدة يف برنامــج
الدراســات اإلســرائيلية يف جامعــة بيرزيــت ،هنيــدة غــامن
أن الفلســطينيني داخــل األراضــي احملتلــة عــام ،1948
يقفون على العتبة بني عدة حقول قومية ومدنية متشــابكة
ومتناقضة جتعل من دورهم يف املشروع الوطني الفلسطيني
دوراً مركباً ومعقداً.
الفلســطينيون يف الداخــل بالنســبة لغــامن -يتواجدون بني
شيئني أو موضوعني من دون أن يكونوا جزءاً كام ً
ال من أي
منهمــا ،ودون أن يكونــوا قد تعرضوا لإلقصاء بشــكل كامل
مــن أحــد الطرفــن ،وبالتالي فهــم يتموضعــون على حافة
العديــد مــن الدوائر املتناقضة واملتشــابكة .من جهة يوجد
الفلســطينيون يف الداخل ضمن املشــروع الفلسطيني العام
الذي تشكل خارج حدود فلسطني املنكوبة عام  ،1948لكنه
ظل خارج املشــروع التحرري واملخيال القومي الذي تشــكل
باألســاس خــارج احلدود ،لكنه بدأ بالعــودة التدريجية إلى
املخيــال القومــي مع بــدء اإلنتاج األدبي الثقــايف يف الوطن
احملتل الذي بدأ مع نشــر غســان كنفاني كتابه عن شــعراء
املقاومة يف األرض احملتلة وبعد انتشار شعر املقاومة الذي
بــدأ باألســاس على يــد مجموعة من شــعراء الداخل ،التي
حتولت إلى حاملة الهوية الوطنية.
مــن جهــة أخرى ،متوضــع الفلســطينيون يف الداخل ضمن
احليــز املدنــي اإلســرائيلي بعــد نكبــة  1948كمواطنني يف
دولــة أقيمت على أنقاض شــعبهم وحلمهم ووطنهم ،تراهم
جــزءاً مــن عدوهــا القومــي وتتعامــل معهــم مــن منطلــق
السيطرة على خطرهم الكامن.
وهــذا الوضــع جعــل مــن الفلســطينيني يف الداخــل كمــا
تشــرح غــامن لـ"احلال" -يقفــون فعلياً بني دولة اســتعمارية
استيطانية تعمل على لفظهم ،وبني مواطنة منقوصة قائمة
علــى االســتثناء ،بني الوطــن احملتل الذي تشــبثوا به ،وبني
املواطنة يف املستعمرة.

استثناء

تقــول غــامن إن الفلســطينيني يف إســرائيل يتعرضــون
لالستثناء من جهتني ،أوالً :من املشروع القومي الفلسطيني
سواء مشروع التحرير أو مشروع إقامة الدولة على أقل من
 %22مــن مســاحتها ،ثانيــاً :من إســرائيل ،التــي تعمل على

إقصائهــم كآخــر غيــر مرغوب بــه ،وبالتالي فالفلســطيني
داخــل األراضــي احملتلة عام  1948هــو نتاج جدلية العيش
يف قلــب الوطــن وحــواف السياســة ،يف الرغبة يف احلفاظ
والتمســك باملــكان الــذي هــو لــب الصــراع ،وبني مســاعي
الدولة املستمرة يف محاوالتها إقصاءه من احليز .وال شك
أن هذه احلالة وصل إليها الفلســطينيون يف الداخل ألنهم
كانوا األقلية التي جنت من ويالت النكبة وظلوا يف بالدهم،
فكانــوا أقــل مــن مجتمــع ولكن أكثر مــن جماعــة ،أقل من
مواطنني لكن أكثر من رعايا.

تفكيك االستعمار من الداخل

تــرى غــامن أن الفلســطينيني يف إســرائيل ظلوا مــن النكبة
وحتــى انتهــاء احلكــم العســكري غير مرئيــن ،مبعنى أنهم
كانــوا فعليــاً مقطوعــن عــن العالــم العربــي وعــن املجتمع
اليهــودي على الســواء ،وإضافة إلــى انقطاعهم هذا ،كانوا
إلــى حــد بعيد ممحيني من الناحية الوطنية واملدنية ،ألنهم
كانوا يعتبرون يف نظر العالم العربي والفلسطينيني إلى حد
مــا عمــاء للدولــة اليهودية التي كانت تــرى فيهم مواطنني
أعداء بسبب مصاحلهم املشتركة مع العرب خارج احلدود،
وهو ما أفضى إلى تهميش فعلي مزدوج من طرفني.
لكن إلغاء احلكم العسكري عام  1966واحتالل باقي أجزاء
فلســطني عام  1967أديا إلى تخفيف هذا احملو والتغييب
مــن الدائرتــن الفلســطينية واإلســرائيلية ،وإلــى ظهورهم
مجــدداً ألن "احلــدود الفاصلــة بــن أبنــاء الشــعب الواحد
حتولت إلى حدود سهلة للعبور ،وطمس احلدود بني العرب
واليهود ،يف احليز التشغيلي على األقل" كما تقول.
وتضيــف" :التغيــرات التــي رافقــت التحــوالت التاريخيــة،
وخاصــة بعــد  1967وانهيــار حلــم حترير فلســطني ،أ ّثرت
إســتراتيجياً علــى الطريقــة التــي خبر فيها الفلســطينيون
يف الداخــل الواقــع القومــي .فقــد توقف الفلســطينيون يف
إســرائيل بعــد النكســة عــن االعتقاد بأن إســرائيل تشــكل
حالة اســتعمار عابــرة ،وحتولوا نحو خيــار "العمل املدني/
املواطني" ،كخيار اســتراتيجي ،وإن اختلفت أهداف العمل
التــي تتــراوح مــا بني الرغبــة يف التأثير ضمــن محدوديات
الواقــع السياســي ،مروراً بالســعي نحو االندمــاج ،ووصوالً
إلــى الرغبــة يف تفكيــك النظام االســتعماري االســتيطاني
مــن داخلــه ،لكــن املهم هنــا ،هــو أن التيار الغالــب يف هذا

اإلطــار هــو التيار الذي يدعو إلى العمــل من أجل التوصل
إلى مساواة مدنية وقومية ،وتشكل القائمة املشتركة حالياً
ممثله األهم".

الدور املزدوج للنكبة

وتعتبــر هنيــدة غــامن أن النكبة التي حصلت للفلســطينيني
عــام  ،1948ورغــم أنها كانت كارثية بكل املقاييس ،إال أنها
لعبــت دوراً مزدوجــاً يف بنــاء الهوية الفلســطينية احلديثة،
إذ تشــكل النكبة حلظة االنشــطار والهدم للكل الفلسطيني
الواحــد ،وتشــتيته إلــى أجــزاء موزعــة جيو -سياســياً من
جهة ،بينما تشــكل من جهة أخرى عقدة الربط األساســية
التــي تقــع يف صلــب بنــاء الهويــة القوميــة اجلمعيــة ،ألن
النكبــة حتضــر يف الثقافة القومية بوصفها حدثاً مؤسســاً
مشــتركاً يجمع الكل الفلسطيني املشــتت واملتشظي بفعلها
باألساس .وبالنسبة لغامن ،فإن املعنى املزدوج للنكبة ميكننا
من التعامل معها ليس فقط كعامل تشــتيت ومتزيق للذات
الواحــدة ،بــل كعامــل توحيــد وجتميــع لألجزاء أيضــاً ،ألن
النكبــة بهــذا املعنــى تتحــول مــن نهايــة إلى خامتــة حتتمل
البدايــات اجلديــدة ،وعتبة من أجل بنــاء الكينونة الوطنية
الفلســطينية للشــعب كوحدة وجدانية واحدة ،لها تعبيرات
سياسية متوازية.
وتشــكل النكبة ،يف هذا الســياق ،اللحظة الزمانية اجلامعة
والعقــدة التي تربــط خيوط اجلماعات املجزأة يف ســردية
واحدة لها مكوناتها ،وميكن للفلســطيني أن يشــعر جتاهها
بالتعاطــف وبأنهــا تعبــر عن مكنوناتــه النفســية فيتضامن
معهــا .وهــي ،بهــذا املعنــى ،آليــة إلنتــاج الهويــة الوطنيــة
اجلمعية الذي يتحلق حولها الفلســطينيون .من هنا ،ميكن
أن نفهم ملاذا ال يعد سميح القاسم ومحمود درويش وتوفيق
زياد وراشــد حســن وحنا أبو حنا شــعراء املواطنني العرب
يف إسرائيل ،بل شعراء فلسطينيني.
لكن يف مقابل الهوية اجلامعة والســردية القومية الواحدة،
كما تصفها غامن ،اســتمرت حالة التشــظي السياســي دون
روابــط أو أطــر جامعــة لهــا ،لذلــك فقــد تطــور املشــروع
الوطنــي يف الشــتات كمشــروع حتــرر مــن االســتعمار
الصهيوني واســتعادة احلقوق وحترير فلســطني ،ومشــروع
الدولــة الحقــاً لكن دون أن يكون فلســطينيو الداخل ضمن
هذا املشروع ،وكانوا (أي فلسطينيو الداخل) ينخرطون يف
منظومة الدولة اإلسرائيلية على أساس مواطنتهم ،وطوروا
مشاريعهم السياســية ولغتهم احلقوقية وأدواتهم النضالية

املختلفة ضمن عالقات القوة والســياقات املوضوعية التي
يتفاعلون معها.

بيت القصيد

وحول ســؤالها عن املطلوب من الفلســطينيني حالياً ،جتيب
غــامن بــأن الفلســطينيني يف كل أماكن تواجدهــم يختلفون
علــى كثيــر مــن القضايا ،لكنهــم يتفقــون يف غالبيتهم على
أن التجزئــة والتشــظي مــن عوامــل الضعــف ،وأنــه مــن
األســهل إلســرائيل أن تواجه كل جماعة مبفردها ،بدالً من
مواجهتهــم كجماعــة واحدة .ويف هذا الشــأن فإن الطريقة
األمثــل لتجــاوز الشــرذمة هــي إيجــاد أطــر وطنيــة جامعة
للتنسيق والتشبيك السياسي من جهة ،ويف موازاة املشاريع
السياســية للجماعات املختلفة مع التركيز على االســتثمار
يف اجلامع الوطني من جهة أخرى .يف إطار ذلك ترى غامن
أن على املشــروع الوطني اجلامع أن يشــمل الفلســطينيني
يف الداخــل ،وأن يكــون لهــم دور أساســي ضمــن خارطــة
املجموعات الفلســطينية ،وضمن خصوصية موقعه املتوتر
واملفتوح على كل اخليارات ،وأن يشكل بيت القصيد يف أي
مشروع وطني جامع.

لهذه األسباب يتحدث فلسطينيون اللغة العبرية
تانيا كرجة
يعانــي فلســطينيو  1948حالــة نضال دائمة ضد سياســة التهويد،
التي حتاول طمس كل ما ميت لفلسطني بصلة ،وتأتي على الثقافة
كمكون أساســي تســتهدفه بشتى الوسائل ،ولعل إحداها استهداف
اللغة ،ما و ّلد حالة اغتراب مع العربية لدى البعض ،بســبب إحالل
اللغة العبرية مكانها يف االستخدام اليومي .وباتت العبرية منتشرة
علــى ألســنة كثيريــن .فهــل ميكــن اعتبــار ذلــك سياســة إجرائيــة
مفروضــة مــن دولــة االحتــال يجــب الوعــي منهــا؟ أم هــو مجــرد
إعجاب بلغة "احملتل"؟ أم أن الضرورة تدفع لتعلمها واستخدامها؟
يــرى ســامح أبــو وديــع مــن كفــر قاســم أن االســتخدام اليومي
للغــة العبريــة مــن الفلســطينيني يف الداخــل احملتــل أضعــف
اللغة العربية األم لديهم ،ســواء بســبب التعليم املفروض عليهم
بالعبريــة ،واســتخدامها الضــروري يف احليــاة املهنيــة ،ويف
اإلجــراءات الرســمية .وأضاف" :لقد وصل األمــر عند البعض
فتحضر على
أن تخونــه الكلمــات وال يجد مرادفا لها بالعربية،
ُ
لسانه املرادفات بالعبرية بشكل تلقائي".
ودعــا أبــو وديع إلــى احملافظة علــى اللغة العربية مــن التهويد،
خصوصا لدى األجيال القادمة.

لغة "األسياد"

من جهته ،فســر أســتاذ علم اإلجتمــاع يف جامعة بيرزيت زهير
صبــاغ ،هذه الظاهرة بالقــول" :التحدث باللغة العبرية من دون
داع ضروري ناجم عن خلل يف الهوية العربية واالنتماء العربي،
ٍ
مــا يتســبب يف جهــل باالثنتــن معاً" ،معتبــرا أن "من يســتخدم
اللغة العبرية بال ضرورة ،يشعر بنوع من الرقي املزيف ،أو لديه
شعور بالنقص يريد أن يغطيه مبصطلحات عبرية ،لكن هذا ال

يعني أنه إن عرف لغة األسياد أصبح سيداً!".
وأضــاف صبــاغ" :مهــم أن يتعلم اإلنســان لغات أخرى غيــر لغته األم،
واللغــة العربيــة لغــة عريقة وغنيــة ومتطورة ،متلــك أدوات كافية حتى
نعبر بها عما نريد ،وليس أد َّل على ذلك من جامعة دمشق التي تد ّر ُس
الطب باللغة العربية ،كما أن اللغة العربية تش ّكل ثلث اللغة الفارسية،
و %20من اللغة التركية ،ورافدا لـ  1200كلمة للغة اإلسبانية".
وأشــار صبــاغ إلــى أن "اللغــة ال تقــوى بــدون ممارســتها كتابــة
ومحادثة ،واالنتماء هو الدرع احلصني ضد احتالل اللغة العبرية".

اغتراب العربية

"ال منــاص أمــام الفلســطيني يف الداخــل احملتــل مــن إتقــان
اللغــة العبريــة حتــى يســتطيع العيــش يف ظــل االحتــال" ،هذا
مــا قالــه أســتاذ اللغــة العربيــة يف جامعة بيرزيــت ناصر الدين
أبــو خضيــر ،الــذي اعتبــر أن هــذه الظاهــرة تعود إلــى طبيعة
االحتــال اإلســرائيلي" ،فهــو من النــوع اإلحاللــي ،أي أنه جاء
ليطرد السكان األصليني ويح ّل محلّهم ،وليس احتالالً للسيطرة
اخلارجة كما االنتداب البريطاني".
وتابــع أبو خضير" :ما يحــدث مقدمة تؤدي إلى نتيجة ،وهي
طمــس الهويــة العربية الفلســطينية يف الداخل احملتل ،وأهم
مكونــات الهويــة هــو اللغــة ،التــي تعانــي حالــة مــن اإلهمال
الشــديد ،كمــا يعيــش الفلســطيني يف الداخــل حالــة مــن
االغتــراب" .وأشــار إلــى أن هنــاك بدايــة حلــراك اجتماعي
لقيادات من الوســط العربي وبعض أعضاء الكنيست العرب
لبلــورة الهويــة العربيــة الفلســطينية واحملافظــة علــى اللغــة
العربية وبعثها من جديد.

يف القدس

"إن إدخال اللغة العبرية بدل اللغة العربية يف القدس هو خطة
ألســرلة األدمغة ،من خالل فرض املناهج العبرية ،ومؤسســات
التطبيــع التــي تقــوم بفعاليات جتمــع بني اليهــود والعرب حتت
مســمى الســام ،وخلــو التعليــم العالــي مــن التدريــس باللغــة
العربيــة" ،هــذا مــا عبر عنه طالــب القانون يف جامعــة بيرزيت

عبد اهلل عبد احلق.
وتابع عبد احلق" :املواطن الفلسطيني يف القدس الغربية يتعرض
ملشــروع تهويــد اللغــة ،الــذي يجبره لتعلــم اللغة العبرية ،وأبســط
مثــال على ذلك تســمية الشــوارع مبســميات عبريــة ال نفهمها إال
إذا اجتهدنا يف البحث عن معناها يف العربية ،وهكذا نتعلم اللغة
العبرية بأسلوب إجباري ،وأنا أتعلمها مجبراً ولست مخيراً".
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«الباطون املغشوش» ..مالبسات قد تكسر حلم منزل العمر

سجود ناجي*
لــم يفــرح املواطــن (س .ع) مــن احدى قرى غــرب رام اهلل
مبنزلــه الذي لم يُتم انشــاءه ،حيث قــام بهدم جزء منه بعد
 28يومــاً مــن البناء ،وكان هذا هو حال املواطن أحمد عمر
الــذي اضطــر لهدم أعمــدة بيته بعد  30يوما من إنشــائها
الكتشــافه غشــا يف الباطــون الذي ثبت عــدم صالحيته أو
مطابقتــه للمواصفــات الفلســطينية .وذات احلــال واجــه
املواطــن (ت .ر) مــن بلــدة اخــرى باحملافظــة الــذي واجــه
العديــد مــن املشــاكل خالل ســقف منزله وحتــى االن يأمل
احلصول على تعويضات رغم مرور عامني على مشكلته.
يف هــذا التحقيــق ،سنكشــف عــن املوضــوع الــذي ال يتنبه
لــه الكثيــرون وهــو الذي يدفعهــم لهدم جزء مــن بيوتهم أو
إعادة البناء بصورة غير التي كانوا يرغبون بها منذ البداية
والقبــول بأنصــاف احللــول جــراء اســتخدام باطون ســيئ
املواصفات.
توجهنــا ملنــزل (س.ع) مــن احــدى قــرى رام اهلل الــذي لــم
يرغــب بذكر اســمه ألســبابه اخلاصــة فقال« :كنــت متفقاً
مع مصنع ما الحضار الباطون لكن قريباً لي يعمل مبصنع
آخــر ألغــى االتفــاق قبــل يــوم واحد من بــدء العمــل وح ّول
املشــروع للمصنــع الــذي يعمل بــه ،وقدم لي عرضــاً مغرياً
حيــث إن الســعر النقابي لكــوب الباطون هو  320شــيق ً
ال،
علي قريبي فكان  250شيق ً
ال».
أما السعر الذي عرضه ّ
واضاف« :يف يوم اإلنشاء حضرت اخلالطات إلمتام البناء
لكن حلســن حظي انني عملت بالبناء يف الســابق واستطيع
متييز الباطون الســليم ،وتنبهــت لرؤية الباطون بحالة غير
معتــادة فأوقفــت «صب الباطون» على الفــور ولم يتم صب
سقف املنزل.
وتابــع يقــول« :كان الباطــون جامــداً وليســت فيــه طــراوة،
ورغــم األمطــار الغزيــرة التــي كانــت حينها ،بقــي الباطون
جامــداً ،وبالتزامــن مع وجود ســيارات الباطــون ،تواجدت
ســيارات الفحوصــات املخبرية وقامت بأخــذ عينة «لبنية»
 أي عينــة أوليــة -من كافة الســيارات وبعــد ظهور نتيجةالفحــص األولــي تبــن أن الباطون ال يحمل القــوة املطلوبة
لهذا اإلنشاء وهناك غش واضح يف مكوناته.
ولفحــص عينــة مــن الباطون قــال املواطــن (س،ع) :أخذت
عينــة أوليــة منــذ البدايــة وكانــت النتيجة ســيئة والفحص
الثانــي أقــل مــن القــوة املطلوبــة لهــذا اإلنشــاء ،والفحص

النهائــي الــذي يجــرى بعد  28يومــاً من البنــاء كان مقبوال
لكن ليس كما أرغب وهذا يضمن أن لي حقا عند املصنع.
وقــال املواطــن (س .ع) إن املصنع شــكك بنتائــج املختبرين
األول والثانــي إلــى أن قمنــا بالفحــص ســويا يف مختبرات
جامعــة بيرزيــت بإشــراف املهندس مروان شــطارة وبعدها
أقــر املصنــع بخطئــه .وأوضــح أن تكلفــة الفحوصــات
واخلســائر التي وصلت لـ 5000شــيقل هو من قام بدفعها
شخصياً ،حيث إن املصنع كان يف حالة نكران للخطأ الذي
ارتكبته.
وكان املصنــع عــرض عليه حــل اخلالف بطريقــة ودية بني
الطرفني .يقول« :عرضوا علي أن يقوموا بوضع صبة فوق
الصبــة املوجودة لكن هذا ســيضر البنــاء ويثقله أكثر فكان
خياراً مرفوضاً» .واضاف «توصلنا إلى تسوية أن يبقى لي
حــق لــدى املصنع مبقــدار  60كوباً أي صبــة جديدة تقريباً
ويحــق لــي اســتخدامها متــى اشــاء والقبول بقــوة الباطون
القليلة حالياً» ،وهذا االتفاق كان شــفهيا ومبنيا على الثقة
بني املواطن وأصحاب املصنع.

رأي متعهد بناء

وأفاد متعهد البناء محمد أبو هنية الذي أشرف على إنشاء
منــزل املواطــن (س.ع) مبــا يلي« :صفقــات الباطون حتتاج
إلــى ثالثــة أيام على األقل لالتفاق بني املصنع واملالك على
ســعر الكوب وتفاصيل أخرى ،وحــن تتم صفقة بناء منزل
مساحته 300م يف أقل من ساعة هاتفياً ،فهذا أمر مريب.
ويف سياق حتمل املصانع للتكلفة واخلسائر ،قال أبو هنية:
يف عــام  2002مت هــدم  22عامــوداً ومصعديــن يف إحــدى
املنشــآت يف رام اهلل بســبب خلــل يف الباطــون املســتخدم،
حيث إن حوالي  20مهندساً تدخلوا يف األمر ومت الفحص
أكثــر مــن مــرة لكــن لــم يصــل الباطون إلــى مســتوى القوة
املطلوبة ومت التوصل الى قرار هدم البناء .وأردف أن تكلفة
الهدم وأجور العمال والتعويضات على تأخير اإلنشــاء كلها
وقعت على املصنع.

رأي فني مختبرات

الفنــي غســان بــزور مــن مختبرات حجــاوي اإلنشــائية يف
نابلــس قــال »:املختبــرات تقوم بتســجيل الفحوصــات آلياً

علــى ماكينــات إلكترونيــة وتســجلها مباشــرة ،فــا توجــد
احتماليــة تالعــب من قبل املختبــرات يف النتائج» .وأردف:
«إن كان هنــاك خلــل يف النتائــج للعينــة ذاتهــا أو اختالف،
فذلــك بســبب ظروف العينة التي تقــام عليها الفحوصات،
إذ رمبا تعرضت للتلف».
جديــر بالذكــر أننا حاولنــا االتصال مع عــدد من أصحاب
مصانــع الباطون للحصول على اجابات حول حدوث هكذا
مالبسات لكن كل محاوالتنا قوبلت بالرفض.

خسارة لن يعوضها أحد

ويف حالة شــبيهة جتســدت يف املواطن (ت .ر) حيث رفض
املصنع االعتراف بخطئه عدة مرات ما اضطره الى إحالة
املوضــوع إلــى مؤسســة املواصفــات واملقاييــس للنظــر يف
املشكلة ،وإن لم تستطع حلها فسيلجأ الى احملكمة.
وقــال« :دفعــت أكثــر مــن  4000شــيكل بــن الفحوصــات
واملختبرات وليس عندي أمل ان أحصل على شيء منهم».

رأي املواصفات واملقاييس

ويف حديــث لنــا مــع املهندســة جميلــة ناصــر من مؤسســة

املواصفات واملقاييس الفلســطينية ،أطلعتنا على معلومات
بشأن مكونات الباطون السليم ومتى يعد مغشوشاً فقالت:
«الباطــون يتكون من املواد اخلام :اإلســمنت والركام واملياه
ومضافــات أخــرى وهــذا الباطــون املتعارف عليه والســليم
وتختلف النســب حســب نوع اإلنشــاء ،أما يف حالة حدوث
خلــل يف أحــد املكونــات املذكــورة ولو بنســب بســيطة غير
املتفــق عليهــا ،هنــا نســتطيع القــول إن املصنــع أخطــأ أو
تالعــب بالباطــون» .وأوضحــت أن الفحوصــات التــي تتــم
حتــت إشــرافها يتحمــل تكلفتهــا املصنع بالكامــل يف إتفاق
مســبق وال تدفع املؤسســة أي مبلغ فهي غير مســؤولة عن
احلالة.
وأضافــت أن الفحــص األول الذي يقوم بــه املواطن وكلفته
 100دوالر يكون على نفقته اخلاصة أما باقي الفحوصات
فيفترض أن يتحمل تكلفتها املصنع بالكامل.
وقالــت إن احللــول التــي تطرح يف حالة حدوث أي مشــكلة
هــي إعادة البنــاء مرة أخرى أو تدعيــم البناء وهدم اجلزء
الذي تعرض للخلل باإلضافة الى التعويض.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

عائالت املساجني الغزيني« :رضينا بالبني والبني ما رضي فينا»
نرمين الجدي
بــن الفينة واألخــرى ،يقف ليلتقط أنفاســه ،من ثم تتابع
عينــاه بدقــة آخر ســيارة تأتي للمــكان ،فيســرع إليها كي
يعــرض بضاعتــه املتواضعة علــى قائد الســيارة وركابها،
والتــي جمعهــا يف صندوق صغير من الكرتــون ومللم معها
انتظــار أمــه وبــكاء إخوته اجليــاع ،واخليــارات املطروحة
أمام جتارته املبهمة :إما أن يشــتري منه ســائقها وركابها
أو يقابل بالتأفف والطرد.
محمــود ابن التســعة أعوام هــو االبن البكــر لعائلته ،وقد
كتب القدر عليه حتمل مســؤوليات جمة رغم صغر ســنه،
نتيجــة قيــام والــده ببيــع وتعاطــي «الترامــادول» املخدر،
املتعارف عليه بـ»األترمال» يف غزة.
يقــول محمــود« :بعــد أن حكمــت احملكمة بســجن والدي
عامني ،بقينا عدة أســابيع دون أن نشــتري طعاماً وكانت
جدتــي تقــدم لنــا الوجبــات مــن حــن إلــى آخــر حســب
مقدرتهــا ،فأشــرت علــى أمــي أن تشــتري لــي علبــة مــن
البســكويت ،باإلضافــة إلــى احملــارم الورقيــة كــي أبيعها
بعــد الدوام املدرســي ،ويف نهاية اليــوم اجمع ربحي منها،
أحيانا  10شــواكل وأحياناً أخــرى يقدم الركاب نقودا لي
دون أن يشتروا».
يتابع محمود« :يف الفترة األولى من ســجن والدي انتقلنا
للســكن يف بيــت جــدي حســب طلبــه ،كــي يهتم بنــا أكثر
ولكنــي لم أشــعر بالراحة هناك ،ألن خالــي كان يضربني
دوماً إن أردت أن ألعب أو أن أخرج إلى الشارع حيث كان
ينعتنــي دومــاً بابــن «الترملجــي» ،وأني ســأصبح مثل أبي
عندمــا أكبر ،أصبحت أهــرب إلى بيت جدتي حتى بقيت
عندهــا ومــن ثم تبعتنــي أمي وإخوتــي ،أخوالي ال يعلمون
أننــي حســن اخللق والســلوك ،ال أعــرف ملــاذا يعاملونني

كأني من تعاطيت املخدرات».
أما الشــابة الثالثينية (ع.ح) فلهــا من الفاجعة نصيب
أكبــر ،حيــث تقــول« :بعد تعــرف الشــرطة على زوجي
واعترافــه بارتــكاب جرميــة قتــل شــنيعة بحق مســنة،
هربــت إلــى بيــت أهلــي خوفاً مــن قيــام ذوي املغدورة
باالقتصــاص منــي ومــن أطفالي ،لكــن اهلل رحيم بنا،
وبعــد احلكم عليه باإلعدام (لم ينفذ بعد) ،انتقلت أنا
وأطفالــي إلى بيــت باإليجار بالكاد نســتطيع أن ندفع
إيجاره عن طريق الشــؤون االجتماعية ،ويعمل أوالدي
يف السوق ،بحمل حاجيات املتسوقني إلى األماكن التي
يريدها الزبائن».
تتابع« :نتيجة للســمعة الســيئة التي جلبها زوجي لنا ،فال
أحــد مــن اجليــران يــدق بــاب بيتي خوفــاً علــى أرواحهم
وكأني وأطفالي نترصد لقتلهم ،وعند خروجي من املنزل
يف بعض األحيان اســتمع إليهم يتهامســون ويعرفون عني
أنها زوجة فالن القاتل ويبدأون بالسب والشتم».
حتدثــت األخصائيــة النفســية ملعان أبو حجيــر لـ»احلال»
عــن غيــاب األب عــن األســرة وخاصــة إن كان مســجوناً،
بالقــول« :هــذه قضيــة كبيــرة وتصاحبهــا مشــكلة أكبــر
تنعكس على نفســية األبناء باإلضافة إلى ضغوط نفســية
تصــل إلى مرحلة االكتئاب والفراغ العاطفي واإلحســاس
بالعار نتيجة سجن األب أو الزوج ،ويزداد هذا اإلحساس
كلما كانت اجلرمية متس الشرف واألخالق والوطن أكثر،
فيأتي اللوم من األهل واجليران واحمليط بل املجتمع».
أما بالنســبة لذوي املســجون ،فهناك نصائح طرحتها أبو
حجيــر حول االســتمرارية يف ممارســة حياتهــم الطبيعية
واالبتعــاد عــن نقمــات املجتمــع لهــم ،تقــول« :يجــب أال

يستســلم ذوو املســاجني لضغــوط احليــاة ،وأن يعلموا أن
ابــن املجــرم ليس مجرما ،ويجب أال يعاقبه املجتمع بجرم
لم يرتكبه ،فهذه هي اجلرمية األكبر ،وليس أمامهم سوى
الصبر واالحتساب عند اهلل ،واالستمرار باحلياة».
وتكمل أبو حجير :على املجتمع أن يتعامل معهم معامل ًة
حســنة ،فهــم ليســوا مســؤولني عن هــذه اجلرمية« ،وال
تــزر وازرة وزر أخــرى» ،وضربــت مثــاالً علــى ذلك قيام
الكثيــر من األهالي بتعطيل الزواج والعدول عن إمتامه،
ألن والد الشــاب كانت ســمعته غير حسنة أو الفتاة كان

أخوهــا أو أبوها أو أحد أفــراد عائلتها قد ارتكب خط ًأ
ما ،األمر الذي اعتبرته حكماً من املجتمع باإلعدام على
األبريــاء دون ذنــب ارتكبــوه ،ما يؤدي إلــى تأخر الزواج
واالكتئــاب النفســي واخليبــة ،وقد يفتــح املجال جلرائم
أخرى.
وتضيــف األخصائيــة« :علينــا أن نعمــل علــى دمجهــم
باملجتمع ومساندتهم ومشاركتهم باحلياة حتى نساعدهم
يف خدمــة مجتمعهــم بــدل أن نســاعدهم ألن يتحولــوا
مجرمني بسبب نظرة املجتمع».
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غزة :سخط شعبي واعتراض حقوقي على شروط حماس للسفر
فايز أبوعون
ما إن يفيق سكان قطاع غزة من صدمة تكون قد خلَّفتها
أزمــة ما ،كأزمة الكهرباء مثــ ً
ا ،حتى يعودوا ليدخلوا يف
أزمــة أخــرى جديدة ،رمبا تكــون أكثر وطأة وأشــد وقعاً
عليهم من ذي قبل.
ففــي األســبوعني اآلخريــن ،ســارعت حكومــة «حركــة
حماس» ،إلى إصدار القرارات التي يرى فيها مختصون
اقتصاديون ومواطنون أَثقلت كاهلهم الهموم ،أنها تهدف
إلــى جبايــة األمــوال مــن املواطنــن األكثر فقــراً واألقل
حظــاً يف إيجــاد فــرص عمــل ،مثــل قــرار منــع ســفرهم
عبــر معبــر بيت حانون «إيرز» احلــدودي ،دون حصولهم
على تســوية الذمم املالية املســتحقة للوزارات والبلديات
وشركة الكهرباء ،وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي
االقتصــاد الوطنــي واملاليــة ،وكذلــك آخــر فاتــورة مــن
البلدية التابع لها املواطن ُمسددة فيها قيمة املياه ،وآخر
فاتورة كهرباء ُمسددة ،وذلك قبل مغادرته القطاع.
ونتيجــة لهــذه القــرارات ،عمــت موجــة مــن الســخط
واالحتجاجات ،ع َّبرت عنها مؤسســات حكومية وســكان
القطــاع كل بطريقته اخلاصة ،فمنهم من ع َّبر من خالل
نشــره ملقاطــع الفيديــو القصيــرة ،وآخــرون بالتغريدات
علــى صفحــات التواصل االجتماعــي ،ومنهم من حتدث
بشــكل علني يف املجالس والدواويــن ،وآخرون بني ركاب
السيارات العمومية وغيرها.
ويحتــاج املواطــن إلــى أســبوع إن لــم يكن أكثــر من ذلك
للحصــول علــى كل هــذه األوراق ،ناهيــك عــن حاجتهــم
للحصــول علــى طوابع «دمغــات» ،األمر الذي ســيكلفهم
نفقات لم تكن يف احلسبان.

جباية وديون

املواطــن تشــرين ياغــي ( 42عامــاً) ،اعتبــر مــا طلبتــه
احلكومــة يف غــزة مــن احلصــول بــراءة ذمة ،عبــارة عن
جباية فقط ،معبراً عن ســخطه الشديد من إثقال كاهل
املواطــن الغلبــان بــكل هــذه الطلبــات دون توفيــر أدنــى
مقومــات احليــاة ،مطالبــاً بإلغــاء القــرار وتوفيــر كل ما
يُسهل على املواطنني ال أن يُعسر عليهم.
مــن جهتــه ،قــال املواطن فايــز العمري :يجب أال يشــمل
هــذا القــرار كافــة املواطنــن الراغبــن بالســفر ،وإمنــا
التجــار ورجــال األعمــال املقتدريــن الذيــن لــم تتضــرر
مصاحلهــم ،وذلك دون اســتثناء ،أي دون النظر النتمائه
احلزبي.
وأضــاف« :مــن أيــن ميكــن ملواطــن ال يجــد قــوت يومــه
وأطفاله أن يدفع ما عليه من مستحقات متراكمة طوال
هذه السنوات ،وملاذا صبرت احلكومة كل هذه املدة حتى
تطالبــه اليوم بدفعهــا؟ ،املطلوب توفير فــرص عمل لهم
ومن ثم مطالبتهم بدفع ما عليهم».

رواتب املوظفني

بــدوره ،أكــد الدكتــور ســمير أبــو مــدهلل عميــد كليــة
االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة األزهر بغزة ،أن ما
تقوم به حكومة حماس يف غزة من إجراءات خالل هذه
الفتــرة هدفــه زيــادة حجــم اجلباية للحصــول على أكبر
قــدر من األموال لســد األزمــة املالية التي تعاني منها يف
دفع رواتب موظفيها.
وذكــر أبــو مــدهلل أن هــذا القــرار يف بدايتــه كان يشــمل

كافة املواطنني الراغبني بالســفر ،ولكن حني أصبح هناك
اســتنكار وتذمــر شــديدان مــن قبــل كافــة فئــات املجتمــع
وخاصــة املؤسســات احلكوميــة والقطاعــات االقتصادية،
اقتصر األمر على التجار ورجال األعمال الراغبني بالسفر
ســواء كان إلــى دول خارجيــة أو زيــارة الضفــة الغربيــة أو
األراضــي احملتلــة عــام  ،48وهذا بحد ذاته سيشــكل عبئا
اقتصاديــا إضافيا علــى بعض التجار خاصة الصغار منهم
الذين تعرضت منشآتهم االقتصادية لعدوانات متكررة من
قبــل االحتــال اإلســرائيلي ،ومت تدميرهــا وتوقــف العمل
فيهــا ،يف حــن لــم تتوقــف وزارتــا املاليــة واالقتصــاد عن
احتساب الضريبة عليهم طوال هذه املدة.
وأضــاف «أعتقــد أن حكومــة حمــاس لــن تتراجــع عــن
قرارهــا هــذا ،بــل ستســتمر يف طلــب براءة الذمــة منهم
حســب ما هو مســجل لديها وليس حســب ما هو موجود
علــى أرض الواقــع ،ناهيــك عن فــرض أذونات اســتيراد
على باقي التجار الذين ما زالوا قيد العمل كفرض رسوم
على كافة الســلع التي يتم استيرادها ،بالرغم من دفعهم
مــا عليهــم من ضرائــب للجانب اإلســرائيلي الذي يدخل
يف إطار املقاصة.

رأي قانوني

الهيئة املســتقلة حلقوق اإلنسان «ديوان املظالم» يف غزة،
عبــرت عــن قلقها من قــرار فرض قيود على الســفر من
قطــاع غــزة ،واعتبرته مخالفاً للقانون ،ومساســاً خطيراً
باحلق يف حرية التنقل والسفر ،الذي ال يجوز فرض أي
قيود عليه إال بأمر قضائي.
مســاس
وأكــدت أنهــا تــرى أن هــذا القــرار ينطــوي علــى
ٍ
باحلــق يف التنقــل والســفر الــذي يكفلــه اإلعــان العاملــي

حلقوق اإلنســان ،والعهد الدولــي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياســية ،ويخالــف املــادة ( )11مــن القانون األساســي
الفلسطيني املعدل لسنة  ،2003التي تنص على أن احلرية
الشــخصية حــق طبيعــي ،ومكفولــة بالقانــون ،وال يجــوز
تقييد حرية املواطن بأي قيد ،أو منعه من التنقل إال بأمر
قضائــي ،كمــا أنــه يخالف املــادة ( )277من قانــون أصول
احملاكمــات املدنيــة والتجاريــة رقم ( )2لســنة  ،2001التي
تستوجب صدور أمر قضائي للمنع من السفر.
وطالبــت الهيئــة املســتقلة حكومــة حمــاس بالتراجع عن
هــذا القرار وبالتوقف عن إصــدار أي قرارات ،أو اتخاذ
أي إجــراءات مســتقبلية متــس احلق يف التنقل والســفر،
والعمل على اتخاذ التدابير كافة حلماية هذا احلق الذي
يحظــى بحمايــة دســتورية ،وال يجوز أن تُفــرض عليه أي
قيود إال وفقاً ألحكام القانون.
بدورهــا ،ورداً علــى االتهامات املوجهــة لها من حقوقيني
ومواطنــن بعــدم قانونية هذا القرار ،قال الناطق باســم
وزارة داخلية حكومة حماس بغزة إياد البزم «نحن نعاني
مــن أزمــة شــديدة يف األمــور اخلدماتية ،واجلميــع يعلم
أزمــة الكهربــاء ،وبالتالــي ال بد أن تقوم الفئــات املقتدرة
بتسديد الفواتير املستحقة عليها ،هذا حق طبيعي».
وأضاف« :ما حدث هو إرســال تعميم يسري على التجار
ورجــال األعمــال فقط ،بأن يقوموا بتســوية املســتحقات
املالية عليهم لشركتي الكهرباء واملياه».
وتابــع البــزم« :مــن غير املعقــول أن يكونوا رجــال أعمال
وجتاراً مقتدرين وال يســددون فواتيرهم» ،مشيراً إلى أن
التعميم مينح التجار فترة مؤقتة لتســوية أمورهم ثم بعد
ذلــك ســتصدر اجلهات املختصة قــراراً بتفعيــل التعميم
والعمل به.

ماذا تفعل عند انقطاع التيار الكهربائي؟
مؤمن العامودي

محمد حمو ( 26عام ًا)
عامل يف مطعم للمأكوالت الشعبية
أزمة الكهرباء أثرت على جميع فئات الشــعب خاصة أصحاب احملال التجارية،
ونحن تأثرنا من عدة أمور منها تلف البضائع بسبب ضعف التخزين وعدم عمل
الثالجات بكفاءة وتعطلها أيضا ،كما أننا نضطر الستخدام املولدات الكهربائية
بشكل دائم.

خليل أبو سلمية
( 78عام ًا)
أعانــي مــن عــدة أمــراض ،ويف ظــل أزمــة الكهرباء تــزداد معاناتي من هشاشــة
العظام ،فأنا بحاجةٍ دائمة للتدفئة ،وال أجد ســبيالً إال صوبات الغاز (مع قلته)
واحلطب (مع خطورته) للتدفئة.

عبد اهلل أبو كرش ( 36عام ًا)
صاحب محل لبيع الدواجن
انقطاع الكهرباء يؤثر علينا سلباً يف البيع ،واكتفاء الزبائن بشراء كميات قليلة مبا يكفي
ليوم واحد بســبب اســتمرار أزمة وعدم اعتمادهم على الثالجات ،كما نضطر تشــغيل
ٍ
املولد الكهربائي طوال الوقت ،األمر الذي يتطلب الكثير من الوقود ويقلل الربح.

محمد عوض اهلل ( 31عام ًا) خياط
نعاني من قلة العمل والتأخر ألوقات طويلة يف تســليم مالبس الزبائن والطلبيات،
كمــا نضطــر للعمــل حتى منتصف الليل أو فجراً ،متاشــياً مــع توقيت وصل التيار،
األمر الذي أربك حياتنا.
نعيم حسن النفار ( 30عام ًا)
صاحب مؤسسة إنتاج إعالمي
نعانــي مــن توقــف العمل يف املؤسســة كثيراً وتأجيــل األعمال أو فقدانهــا نتيجة االنقطاع
املفاجــئ للتيــار ،األمــر الذي يشــكل خســائر كبيرة لنا وللمؤسســات املشــابهة ،كما يكلفنا
االشــتراك مبولد كهربائي مبالغ إضافية ،ونعاني كوننا نعمل يف الطابق احلادي عشــر يف
بــرج بغــزة مــن عــدم متكننا من اســتضافة الزبائن أو إجــراء مقابالت يف املؤسســة نتيجة
رفض املواطنني استخدام الساللم.
إميان العقيلي ( 23عام ًا)
مصممة جرافيك
الكهرباء يف واقعي كمصممة لها تأثيرات نفســية وعملية ،فأضطر لتأجيل العمل إلى وقت
علي ،وأحتول للبطاريــات عند انقطاع التيار
وصــل التيــار األمر الذي يشــكل ضغطــاً رهيباً ّ
التي ال تدوم طوي ً
ال ،وفجأة يصبح لدي وقت فراغ كبير ،خاص ًة أن عملي إلكتروني ويعتمد
بشــكل كبير ،كما نعيش يف مجتمعنا هوســاً إلعادة شــحن البطاريات ألنها لن
على الكهرباء
ٍ
تسعفنا إن لم أشحنها جيداً وقت وصل التيار.

جميلة الهباش ( 22عام ًا) طالبة

هاني عجور ( 41عام ًا) صاحب منجرة

أعانــي مــن أزمة انقطاع الكهربــاء خاصة مع تقدميي لالمتحانات يف هذه األيام ،حيث
بتر
اضطر لتكثيف الدراســة يف أوقات النهار على ضوء الشــمس ،كما أنني أعاني من ٍ
يف أقدامي جراء قصف إســرائيلي األمر الذي يزيد من معاناتي وإخوتي كوني أســكن
يف الطابق الثالث وأصعد إلى منزلي بشق األنفس.

أزمة الكهرباء تضعنا مبشــاكل مع الزبائن وتربك مواعيد التســليم وجتهيز أعمال الناس،
كما أوجدت لدينا خل ً
ال يف مواعيد العمل اليومي لعدم معرفة موعد عودة الكهرباء ،وتقل
األربــاح نتيجــة تشــغيل مولــد كهربائي كبير يســتطيع حتمــل اآلليات الكبيــرة ،يف كثير من
األوقات ،كما نضطر للعمل يف أوقات متأخرة أو باكرة جداً كي نتمكن من إجناز أعمالنا.
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بيرزيت وفلسطني على موعد مع مفاجآت مسرح نسيب شاهني

إيناس بكر*
يف اطــار اســتمرارها بالتطــور واالبــداع ،افتتحــت جامعــة
بيرزيــت يف  19كانــون االول  ،2015اول مســرح فلســطيني
مجهــز باحــدث التقنيــات بتبــرع مــن املرحــوم نســيب عزيز
شــاهني ،ويقــع يف الطــرف الشــمالي الشــرقي مــن جامعــة
بيرزيت ،ويتسع لـ  862شخصا ،ليكون اداة لتعزيز وتنشيط
الثقافة الفنية واملوسيقية وابراز دور اجلامعة الثقايف.
وقــال منســق العــروض والنشــاطات ســابقا باملســرح يــزن
الشــروف ،ان هنــاك اتفاقيــة بــن اجلامعــة ومعهــد ادوارد
سعيد الوطني للموسيقى التابع ملجلس امناء جامعة بيرزيت
بــان تتــم ادارة املســرح مــن قبلهــم وتنظيم عروض املســرح،
وباإلمكان استئجاره من قبل جهات خارجية ايضاً.
واضاف الشــروف" :اســتضاف املســرح العديد من العروض
احملليــة واخلارجية املتنوعة مثل اوركســترا البلطيق وفرقة
مســار اجبــاري املصريــة ،ومحليا االوركســترا الفلســطينية
وكورال الثورة وفرقة هوا دايف من اجلوالن السوري احملتل،
إال ان هنــاك العديد من الصعوبــات والتحديات التي تواجه
ادارة مســرح نســيب عزيــز شــاهني اهمها عرقلــة االحتالل
االســرائيلي لبعــض الوافدين او اعضاء الفــرق من الدخول
لالراضــي احملتلــة مثــل منــع  7مــن اعضــاء االوركســترا
الفلســطينية املقيمني يف اخلارج من الدخول الى فلســطني
لتقــدمي العــرض .ومحليــا هنــاك حتد مــا زال قائمــا لزيادة
الترويج للمســرح والعروض القائمة فيه كون املســرح حديث
االنشاء ،باالضافة الى تنوع العروض التي بعضها يكون غير
مألوف لدى املجتمع الفلسطيني مثل املوسيقى الكالسيكية،
وهو ما يصعب مهمة تسويق العروض وفعاليات املسرح.

مسرح فني ثقايف أكادميي

قــال نائــب املديــر العــام للبرامــج والعــروض املوســيقية يف
معهــد ادوارد ســعيد الوطني للموســيقى محمــد مراغة ،ان
جامعــة بيرزيت ارتــأت تكليف معهد ادوارد ســعيد الوطني
للموســيقى بــإدارة مســرح نســيب شــاهني واحلفــاظ عليــه
كمســرح فنــي ثقــايف اكادميــي ومنذ حلظــة تكليفــه بتنظيم
عــروض املســرح ،قــام املعهد بتنظيــم العديد مــن الفعاليات

املتفرقــة ،حتــى وضــع املعهــد برنامجا متكامــا على خطى
املهرجان يضم عروضا متنوعة مثل املوســيقى الكالســيكية
والعربيــة والوطنيــة والعــزف ،مثــل برنامــج خريــف ،2016
الذي بدأ بفرقة من اجلوالن السوري يف شهر تشرين االول
ليختتم باالوركسترا الفلسطينية يف نهاية شهر كانون االول،
ويأتــي هــذا البرنامــج على مدة طويلة االمــد تتخللها يف كل
اسبوع او اسبوعني فعالية يف املسرح.
واضاف مراغة ان مســرح نســيب شاهني يكاد يكون الوحيد
يف فلسطني الذي ينتج برنامجه بنفسه ،اي ان باقي املسارح
الفلسطينية يقوم باستئجارها اصحاب العروض والفعاليات
للتقدمي فيها ،اال ان مســرح نســيب شاهني يقوم بإنتاج هذه
العروض بتخصيص موازنة لها ،واســتخدام املنتجني وكتاب
النصــوص واملصوريــن إلخــراج عــرض متكامل ،وهــذا على
حــد قوله ليس بالســهل ،بــل انه مكلف جدا ،مــا يتطلب من
اجلامعة واملعهد توفير املنح من جهات خارجية إلنتاج هذه
العــروض ،الن ايــرادات التذاكــر ال تكفــي حاليــا ،بحكــم ان
أسعار التذاكر مخفضة جدا.
وتابع مراغة" :احدى املشــاكل االساســية التــي عانينا منها،
هــي عــزوف الطلبــة واالســاتذة ومجتمع اجلامعــة ككل عن
احلضور الى الفعاليات املختلفة ،وهذا جاء بعكس توقعاتنا،
وهو ما يســتدعي انشــاء حوار بني مجلس اجلامعة واالندية
والطلبــة انفســهم حلل هــذه املشــكلة وزيادة حجــم التفاعل
ومشاركة الطالب ومجتمع اجلامعة يف العروض املقدمة من
املسرح ،خاصة ان تكلفة التذاكر قليلة جدا.

الترويج للفعاليات

وللوقــوف علــى دور مكتــب العالقــات العامــة يف اجلامعــة
للترويــج للمســرح ،التقــت "احلــال" مديرة العالقــات العامة
يف اجلامعــة لبنــى عبد الهادي التي أوضحــت ان دورهم يف
الترويج للمســرح يتم مبســاعدة معهد ادوارد سعيد الوطني
للموســيقى وقالــت" :دور مكتــب العالقــات العامــة للترويــج
كان مســاعدا جدا ملعهد ادوارد ســعيد ،عبــر تزويده بقوائم
للمدعويــن ونشــر الفعاليــات والدعــوات ملجتمــع اجلامعــة

إبراهيم أبو هشهش

لبنى عبد الهادي

وللمجتمــع الفلســطيني بشــكل عام ،وذلك مــن خالل املوقع
االلكترونــي للجامعــة او مواقع التواصــل االجتماعي التابعة
لها".
واضافــت عبــد الهــادي ان كل دعــوة لنشــاط للمســرح يتــم
وضعهــا علــى صفحــة املوقــع االلكترونــي وعلــى صفحــات
التواصل االجتماعي وبجري توزيعها للطلبة عبر بوابة ريتاج
والعضاء مجلس اجلامعة بواســطة خدمة كل املســتخدمني
 ، all usersعــدا عــن زوايــا املوقــع االلكتروني التي توثق
كل النشــاطات ويعلن عنها عبر زوايا للفعاليات ،وبعد انتهاء
الفعالية يقوم مكتب العالقات العامة بإصدار تقرير اخباري
عنها ،ويروج له يف كافة وسائل االعالم.
وأوضحــت عبــد الهــادي أن إقبال جمهور اجلامعــة والطلبة
علــى نشــاطات املســرح ،يزيــد عنــد تنظيــم مســرحيات
وفعاليات شعبية أكثر من فعاليات عاملية ،ولكن لكل نوع من
النشاطات جمهوره اخلاص ،فمن العاملني وأعضاء اجلامعة
مــن يتحمس ج ّدًا لألوركســترا العاملية ،ومنهم من يرغب يف
مشــاهدة فعاليــات محلية ،ولكن كجامعــة ،نعمل على تنظيم
مختلف أنواع الفعاليات وتقدميها لتناسب أذواق اجلميع.
ويعد انشاء كلية للفنون يف اجلامعة مهما للمسرح عبر البدء
بتعليم املوســيقى يف حرم اجلامعة وهو ما ســيزيد من ثقافة
الطــاب واقبالهــم على الفنون املختلفة بشــكل اكبر من ذي
قبل على حد قولها.

محمد مراغة

يزن شروف

أهمية املسرح يف إحياء الثقافة الفنية

وقال االســتاذ املشــارك يف االدب العربي احلديث يف جامعة
بيرزيــت ابراهيــم ابو هشــهش ،ان مســرح اجلامعــة ضرورة
اساســية للتطــور الثقــايف ليــس فقط ضمن جامعــة بيرزيت
وال يف التنميــة الثقافيــة لطــاب بيرزيت ،امنا يف فلســطني
بأســرها ،الن املســرح اجلامعــي عــاد ًة هــو نــواة النشــاط
املســرحي خــارج اجلامعــة وهــذا مــا يحدث يف اغلــب دولنا
العربية.
واضــاف ابــو هشــهش ان املســرح يســمى "ابو الفنــون" النه
يجمــع جميــع الفنــون معا مثــل :املوســيقى والشــعر واالدب
والفنــون البصريــة يف الوقت نفســه والفنــون احلركية ،وهو
علــى عالقــة مباشــرة باجلمهــور ،وبهــذا يختلــف عــن انواع
االدب االخــرى التــي تكــون علــى عالقــة غيــر مباشــرة مــع
اجلمهور مثل الســينما وحتى القراءة ،لذلك فالتفاعل يكون
اكثر حيوية ومباشرة من بقية الفنون االخرى.
وتابع االستاذ املشارك يف االدب العربي احلديث ان املسرح
نشــاط حضــاري واساســي ،ويجــب ان يعــزز هــذا النشــاط
املســرحي باملزيــد من الدعم ،ويجب ايضــا على الطالب ان
يعتادوا على حضور املســرحيات التي تقدمها اجلامعة ،وان
تكون هذه املسرحيات من مستوى راق وعميق.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

البرمجة للصغار ..شغف وهواية وبرامج وألعاب
فنتينا شولي
عندمــا تســمع كلمــة البرمجــة تتقافــز إلــى ذهنــك صــور
أشــخاص بنظــارات أمــام حواســيب تظهــر على شاشــاتها
أرقام ورموز قد ال تعني لك شــيئاً ،لكن هل ســبق وتعرفت
علــى أطفــال مبرمجــن؟ "احلــال" قابلــت مجموعــة مــن
األطفــال جمعهــم شــغف البرمجــة وحــب إيجــاد احللــول
الرقمية للمشاكل اليومية.

جتارب مميزة

مسعود الر ّموز ( 13عاما) متدرب يف مركز let's code
(أول مركز لتعليم البرمجة لألطفال يف فلسطني) ،انخرط
يف تعلــم البرمجــة فقط للتخلص من ملــل العطلة على حد
قولــه ،دون أن يعلــم أنهــا ســتغدو هوايــة له فيمــا بعد .بدأ
مســعود مبرحلــة إنشــاء األلعــاب وكانــت لعبتــه األولى كما
وصفها لنا" :فيها شخصان أحدهما ساحر واآلخر إنسان،
وإذا المســك الســاحر تخســرين نقاطاً ،أما إذا اســتطعت
جتنبه ملدة  3ثوان فإنك تربحني نقاطاً إضافية".
جنــى املصــري ( 16عامــا) متدربة هي األخــرى يف املركز،
دخلــت مجــال البرمجــة بتشــجيع مــن صديقــة لهــا ،ويف
ذهنهــا صورة مملة عن املبرمجني ،ولكنّها بعد تعلم األكواد
البرمجيــة ،بــدأت بالتفكيــر يف إيجــاد حــل لــكل مشــكلة
تواجهها عبر التكنولوجيا.
جنى بدأت بتعلم تصميم نظام آللة حاســبة وأنهت املرحلة
األولــى ،التــي تعلمت فيها لغة البرمجة  ،C++بعمل تطبيق
بسيط ميكن املريض من إدخال األعراض التي يعاني منها
ليحدد له التطبيق ما يعاني منه وألي طبيب يتوجه.
جنــى اآلن علــى وشــك إنهــاء املرحلــة الثانيــة وتعمــل على
مشــروعها النهائــي فيهــا وهــو تطبيــق لهواتــف األندرويد
مــن أجل تشــجيع القراءة ،تشــرح جنى عــن تطبيقها" :هذا
التطبيق ميكن املستخدم من إدخال الكتب التي قرأها وما
تعلمه منها بشــكل يتيح للجميع رؤيته ومشاركته ،باإلضافة
إلى متابعة أحدث الكتب عبر نظام مكتبي الكتروني".

تتابــع جنــى أن تعلمهــا البرمجــة ال يعني أ ّنها ســتتوجه لها
كتخصــص خالل دراســتها اجلامعية ،بل البرمجة أســلوب
حلل املشــاكل اليومية التي تواجهنا ،لألزمة ولنقص الكتب
وللمطاعــم وغيــر ذلك ،وتخطــط لتعلم تصميــم املواقع يف
املرحلة الثالثة التي ستبدأ بها عما قريب.
يوســف ( 8ســنوات) ،تقــول هنــادي هموز إحــدى املدربات
واملؤسســات ملركــز " :Let's codeكان يأتــي شــبه نائــم
يف األيــام األولــى اللتحاقــه ،لكنّــه اآلن مــن أنشــط الطلبة
املشــاركني فهو يســهر مع أخته حتى الســاعة  1لي ً
ال لينتج
يف كل مــرة لعبــة مختلفــة عــن األخــرى ،علــى الرغــم مــن
أنــه طلــب مــن كل طفــل إنتــاج لعبــة واحدة فقــط يف نهاية
التدريب".
ومن املشاريع املميزة التي أنتجها األطفال خالل تدريبهم
بحســب رأي املدربني ،لعبة من  3مراحل تتلخص املهمة
فيهــا يف إســعاد الشــخصيات املوجــودة من أجــل الفوز،
صممتها الطفلة ميار الكوني بعد أن طلبت منها لعبة من
مرحلــة واحدة فقط كما بقية الطالب ،واملشــروع اآلخر
كان برنامجاً لتخفيف حدة األزمة املوجودة يف الطرقات
بحيــث يختــار لــك البرنامــج الطريــق األقصــر واألقــل
ازدحامــاً يف آن واحــد ،وهنــاك برنامــج لتخفيــف أزمــة
املطاعم حيث ميكنك الدخول وتســجيل طلبك إلكترونيا
ومن ثم يصل إلى الشيف املوجود يف املطبخ ويبدأ العمل
على تنفيذه ،وآخرها كان كاميرا لتحليل الصور من أجل
احلفــاظ علــى ســرية األماكــن وتنظيم الدخول بحســب
هوية الوجه فقط.

تطور يف الشخصية

مهــا كنعان ،والــدة  3أطفال يف املركز ،حرصت على دخول
عالــم البرمجــة إلميانهــا بــأن املســتقبل للرقميــات ،وألن
األطفــال يحبــون معرفة ســر تصميم األلعــاب اإللكترونية،
تقول إن شــخصية أوالدها تطورت كثيراً خالل انخراطهم

أطفال خالل أحد التدريبات على البرمجة.

يف البرمجــة وألعــاب املنطــق األخــرى ،فهــي كانت ســعيدة
جــداً بوقوفهــم أمــام اجلمهــور بعــد كســر حواجــز اخلجل
وحتدثهــم عــن مشــاريعهم النهائيــة ،باإلضافــة إلــى تطور
اللغة االجنليزية واالســتفادة من بعض املعلومات البرمجية
مــن أجــل فهــم منهــاج التكنولوجيــا املدرســي أكثــر ،وخلق
طرق أخرى حلل املشــاكل اليومية التي تواجههم ولكن عبر
البرمجة.

ما هو Let's code

ماهــر النحلة قال لـ "احلال" عن تأســيس :Let's code
"بــدأت الفكــرة عندمــا كنــا أنــا وهنــادي أعضــاء يف ٍ
نــاد
للبرمجــة لتعليــم األطفــال ،ومــن ثــم قمنــا بإعــداد خطــة
مشــروع إلنشــاء مركز لتعليم األطفــال البرمجة ولكن على
مــدى طويــل وبتركيــز وتفاصيــل أكثــر ،قدمناهــا جلائــزة

مؤسســة التعاون للشــباب املبدع نهاية عام  ،2015وتأهلنا
ضمن الفرق اخلمسة األولى من بني  15فريقا متأهال من
الضفة و 15من قطاع غزة".
تتضمــن اخلطــة التدريبية للمركز  5مراحل أهمها تصميم
األلعــاب وفقــا خليــال كل طفــل باإلضافات التــي يريدها،
وهــذه تكــون لألطفــال الصغار الذين يبدأون مبادة تســمى
 ،Drag and dropباإلضافــة إلــى تصميــم التطبيقات
واملواقــع اإللكترونيــة باســتخدام لغــات البرمجــة ابتــداء بـ
 ،C++وتتخلل هذه املراحل ألعاب وجلســات عصف ذهني
لطــرح املشــاكل اليومية والتفكيــر بحلول برمجيــة لها ،من
أجــل تطويــر شــخصية األطفــال وإخراجهــم مــن مراحــل
اخلجل حيث يقف كل طفل ويتحدث عن جتربته ومشروعه
الــذي أعــده والذي ميكن أن يســ ّوقه يف حــال أراد ذلك يف
املستقبل القريب.
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جد ًا" يجب تكرميها يف جامعة بيرزيت
"أياد نظيفة ّ
ٍ
أريج عطاري*
جنود مجهولون يصنعون اجلمال داخل جامعة بيرزيت ،فما
أن تتجول داخل اجلامعة وبني كلياتها حتى تشاهد بعينيك
أشخاصاً منشغلني يف أعمالهم يتنقلون من مكان آلخر كي
تبقــى بيرزيــت يف كامــل أناقتها ورونقهــا ،ومالمحهم تبدو
عليهــا عالمــات التعب واإلرهاق يف ســبيل تأديــة واجبهم،
إنهم عمال النظافة يف جامعة بيرزيت.
يف هذا التقرير ،نلتقي عددا من هؤالء "اجلميلني" ،نســمع
كلماتهــم ،مــا الــذي يحبونه يف ســلوك املعلمــن والطالب؟
ومــا الــذي ال يحبونه؟ ونحاور ايضا عددا من الطلبة الذي
كرموهم بكلماتهم.
إميان قعد

كلمات لطيفة

إميــان القعــد مــن قريــة أبو قش تعمــل يف جامعــة بيرزيت
منذ  6ســنوات ،وهي مســؤولة منذ ما يقارب سنة عن كلية
التنميــة ومــن قبلها كلية الدراســات العليا .يبدأ عملها منذ
الســاعة السادســة والنصــف صباحا حتى الســاعة الثالثة
مســا ًء ،فما أن تصبح الســاعة  3مســا ًء حتى يكون قد نال
من جســدها التعب ما يكفي ،ولكنها ال تنســى الشاب الذي
يســاعدها أحيانا يف كــب النفايــات وال املعلمني واملوظفني
الذيــن ال يبخلــون عليهــا بكلماتهــم اللطيفــة والداعمة لها،
لذلك ،وبالرغم من التعب والشقاء يف العمل وعدم رضاها
عــن الراتــب الشــهري الــذي حتصــل عليــه ،إال انهــا دائما
تشــعر بالســعادة واالحترام والشــعور مع اآلخر بينها وبني
كل احمليطني بها من موظفني وطالب.
إيهــاب خصيــب طالــب اإلعــام يف جامعة بيرزيــت يقول انه
منــذ يومــه األول الــذي التحــق بــه يف اجلامعــة حتــى اآلن لم
يــر يومــا تقصيــرا من ناحيــة النظافــة ،شــوارعها ،حدائقها،
ساحاتها دائما نظيفة ،فعمال النظافة داخل اجلامعة يبدأون
منــذ الصبــاح الباكر يف العمل لكي يبقى هذا الصرح يف أبهى
حلــة ،وال أتخيــل كيف ســيكون حــال اجلامعــة دون وجودهم،
فبأعمالهــم تنعكس صورة جميلة عــن جامعة بيرزيت .ويقول

ان كلمة "يعطيك العافية" ال تكلف املار بجانبهم شيئا وعندما
يسمعها احد منهم ،فهي كفيلة بان ترسم ابتسامة ولو صغيرة
علــى وجوههــم وتخفــف ولــو جزءا بســيطا مــن تعبهــم طيلة
اليــوم ،داعيا الى نشــر الوعي بــن الطلبة عن ضرورة احترام
عمــال النظافة والدور الكبير الــذي يقومون به ،وميكن أيضا
استغالل جانب العمل التعاوني يف مساعدتهم.

محبة الناس

عدنــان فحــل من قرية كوبــر يعمل يف جامعــة بيرزيت منذ
ما يقارب  12سنة ،عمل يف البداية يف كلية العلوم ومن ثم
انتقــل إلــى مبنى الرئاســة وحاليا يعمــل يف مبنى اإلعالم،
يقــول" :ال يخلــو العمــل مــن الظلــم ،فمهما حاولــت إرضاء
اجلميــع ،لــن تتمكن من إدراك هذه الغايــة" ،ورغم كل هذا
إال أنــه يصــف عالقتــه مــع كافــة احمليطــن به مــن طالب
وموظفــن ومعلمــن بالرائعــة جــدا واملليئة باحملبــة واملودة
واالحترام املتبادل.
فاطمة حميدات طالبة إدارة األعمال ترى أن تلك "األيادي
النظيفــة" هــي أكثــر األيادي التي تســتحق منــا كل التقدير
واالحتــرام فبفضلهــم يبقــى املــكان جميال ونظيفــا فأينما

عدنان فحل

فادي الفار

تلتفت بنظرك داخل اجلامعة ترى أناســا يشــقون ويتعبون
من اجل أن تبقى اجلامعة بقاعاتها وســاحاتها وشــوارعها
نظيفــة فــا يصح بعــد كل هذا املجهود الــذي يبذله هؤالء
األشــخاص أال نقابلهــم علــى األقل بابتســامة وكلمة شــكر
وتقدير ترفع من معنوياتهم.

قناعة وابتسامة

يســرا نخلــة من مخيــم اجللــزون تعمل يف جامعــة بيرزيت
منذ  7سنوات وتنقلت من كلية التمريض للتربية للهندسة،
لتســتقر أخيــرا يف كليــة اآلداب منــذ أربــع ســنوات ،تقول:
"مرتاحــة احلمد هلل ،صح الشــغل متعب بس تعودت" .هذا
ما قالته أم احمد .ورغم تعب العمل وشــقاء املهنة إال أنها
تعمــل بنفســية مرتاحة ورضى وقناعــة ،وال يخلو يومها من
التعامل اجليد واالحترام من احمليطني والكلمات املســاندة
واملقــدرة لذلــك التعــب ،وذكــرت يســرا أنهــا تابعة لشــركة
بيســان للتنظيــف وإنهم أيضا يتعاملون مــع العاملني لديهم
بشكل محترم جدا.
فادي الفار من قرية دير أبو مشعل يعمل يف جامعة بيرزيت
منــذ ســنة وهــو احــد العاملــن يف كلية الهندســة وصاحب

يسرا نخلة

ابتســامة دائمــة ،حســب مــا وصــف نفســه ،يعمــل برضــى
وقناعة وســعيد يف عمله رغم كل شــيء" .راضي ومرتاح ال
بزعل حدا وال حدا بزعلني" ،هكذا وصف باختصار طبيعة
يومه الذي يقضيه بني قاعات الكلية التي يعمل بها.
وعــن العاملــن يف اجلامعــة وحضورهــم يف حيــاة الطالــب،
تقول نور أبو رميلة طالبة علم النفس" :منذ دخولي اجلامعة
اعتبرتهــا عاملي الثاني بعد بيئتي ومنطقتي التي أتيت منها،
كطالبة من القدس كنت قلقة من اختالف األجواء واحمليط،
وعندمــا دخلــت جامعــة بيرزيــت اعتبرتهــا عاملــي اجلميــل
الــذي اســتطيع أن أتواجــد يف أي جــزء منــه واشــعر براحة
تامة ونظافة يف كافة أرجائه ،كنت دائما اشــعر بضرورة أن
أقدم لو شــيئا بســيطا لصانعي جمال ورونق هذا املكان ويف
مقدمتهم األيدي العاملة الذين أتعامل معهم شخصيا كأهل
املــكان واقل شــيء ميكن تقدميه لهم كلمة شــكر عندما تقع
عيني على احد منهم يف أي مكان باجلامعة ،لوالهم ال توجد
حيــاة نظيفة وال مجتمــع راق .جزاهم اهلل كل اخلير وحفظ
لهم أياديهم الطاهرة والنظيفة".
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

األولى من نوعها يف الضفة الغربية

مكتبة البصيرة يف جنني تنير عالم املكفوفني
عزيزة ظاهر
يف بدايــة العــام املاضــي ،افتتحــت جمعية ملتقــى البصيرة
يف جنــن مكتبــة ثقافيــة للمكفوفــن هي األولــى من نوعها
بالضفــة الغربية بالنظامني الصوتي واملقروء ،وذلك ضمن
مشــروع إدراج ذوي اإلعاقة يف توجهات القطاع الثقايف يف
فلســطني ،وكانــت هــذه املكتبــة مبثابة قبس نــور ينير درب
املكفوفني ،بعد أن أصبحت مقصداً للعشرات منهم إلشغال
وقت فراغهم وإلثراء معلوماتهم.

اإلعاقة ال تلغي الطاقة

عــن فكــرة جمعيــة ملتقــى البصيــرة ،حتدثــت "احلــال" مــع
رئيــس مجلــس اإلدارة معــن محاجنــة الــذي قــال" :جمعية
ملتقــى البصيــرة للمكفوفني هي فكرة شــبابية تبــادرت إلى
األذهان يف العام  2006من مجموعة من الشــباب املكفوفني
يف محافظتي جنني وطوباس ،من منطلق أن واقعهم العام ال
يرتقي إلى املســتوى املطلوب الــذي يطمحون إليه ويتمنونه،
رغــم أنهــم ميلكون قــدرات وطاقات قد تفــوق قدرات بعض
أقرانهــم مــن غيــر املكفوفــن ،وقــد رأت اجلمعيــة النور يف
عام  2011لتكون جمعية خيرية غير ربحية ،ودعماً وســنداً
للمكفوفــن الفلســطينيني ،ولتقــدم لهم خدمــات متنوعة يف
كافة املجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية
والتوعويــة للمكفوفــن وألوليــاء أمورهــم" .ويتابــع" :أهم ما
مييــز اجلمعية أن من يقودها هم شــباب مكفوفون مبدعون
ومتميــزون ،وصــل عددهــم إلــى  200منتســب ،وقد وجدت
اجلمعيــة لتعــزز مــن قدراتهــم ولتحقيــق أهدافهــم وحتديد
احتياجاتهم ،وليثبتوا للمجتمع أن اإلعاقة ال تلغي الطاقة".

حلم حتقق

"نحــو إدراج اإلعاقــة يف توجهات القطــاع الثقايف" هو أحد
أهــم مشــاريع اجلمعيــة الــذي كان نتاجــه افتتــاح مكتبــة
البصيــرة للمكفوفــن بالنظامــن املســموع واملقــروء بدعم
مــن وزارة الثقافــة الفلســطينية .يقــول أمني ســر اجلمعية

مصطفى أبو راس" :ســاهمت املكتبة بشــكل كبير يف توفير
البيئــة الثقافيــة املوائمة للمكفوفني لزيادة نســبة اطالعهم
على النتاج األدبي وتعزيز اجلانب الثقايف لديهم ،من خالل
النظام املقروء ،ويشــمل كتباً مطبوعــة بطريقة بريل ،وكتبا
النصيــة علــى شــكل ملفــات "وورد" تتم قراءتهــا من خالل
البرنامــج الناطــق "قارئ الشاشــة" علــى الكمبيوتر .وتضم
املكتبــة عشــرات املصاحــف املطبوعة بطريقــة بريل ومنها
الناطقــة ،وكتبــا أدبية وثقافيــة وقصصا متنوعــة مطبوعة
بلغــة بريــل يصل عددهــا إلى  200كتاب ،إلــى جانب آالف
الكتب املسموعة عبر أجهزة احلاسوب الصوتية اخلاصة".
وأشــار أبو راس إلى أن ملتقى البصيرة للمكفوفني يشارك
ســنويا يف فعاليات ملتقــى املكفوفني العرب الذي ينفذ من
خالل جمعية املكفوفني الكويتية يف دولة الكويت ،ويتضمن
امللتقــى عــددا مــن الفعاليــات الثقافية والفنيــة والترفيهية
للمكفوفــن مبشــاركة  15دولــة عربيــة ،حيث ميثــل ملتقى
البصيــرة دولة فلســطني ،وقد حــازت اجلمعية على جوائز
عديدة من خالل هذه املشاركة يف الشعر واألدب".

محدودية اإلمكانات

عشــرات املكفوفــن يف محافظتــي جنــن وطوبــاس يرتــادون
املكتبــة املتواضعــة بحجمهــا ،لكنها متثل بالنســبة لهم فســحة
شاســعة للحصــول على دروس تعليميــة مختلفة رغم محدودية
اإلمكانات .تقول ســام احلاج املديرة اإلدارية يف اجلمعية عن
احتياجــات اجلمعيــة والصعوبات التي تواجههم" :جزء بســيط
من الكتب املوجودة على شكل ملفات وورد ،التي يتجاوز عددها
 ،4000تتم طباعتها بلغة بريل نظرا لصعوبة توفير أوراق بريل
للطباعــة ولقدم نوعيــة الطابعة املوجودة يف اجلمعية .وكنا قد
طالبنا وزارة الثقافة بتوفير طابعة حديثة ،وحصلنا على وعود،
وقــد أحالــت الــوزارة طلبنا لــوزارة املالية ،وحتى اليــوم لم يتم
التواصل معنا والرد على مطلبنا ،واملكتبة تفتقر لوجود أجهزة
حاســوب ،فجهاز حاســوب واحد ال يكفي لعشــرات املكفوفني،

موارد متواضعة بانتظار املساعدة للتطوير.

عدا عن ضيق مقر اجلمعية الذي هو باألساس مقر مستأجر،
ناهيــك عن صغر املســاحة التي حتتــوي املكتبة التي ال تتجاوز
 5خزائــن ،يف كل خزانــة  5رفــوف ،ونطمح أن ننقل املكتبة إلى
قاعة أوسع لتتسع لعدد أكبر من املنتسبني".

املكتبة بيتنا الثاني

يف املكتبة ،املكفوفون يطالعون ويقرأون ويبحثون ويتجولون
يف اإلنترنــت .الكفيــف بهــاء خمايســة ( 22عامــاً) من بلدة
اليامــون مبحافظــة جنــن يحمــل شــهادة بكالوريــوس يف
الشــريعة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة ،يقــول" :املكتبــة
عــززت لــدي القــدرات التقنيــة والتكنولوجيــة مــن خــال
البرامــج اخلاصة باملكفوفني واالنخــراط ببرامج التواصل
االجتماعــي ،مــن ســكايب وفيســبوك وغيرهمــا ،وأقضــي
أوقاتاً طويلة يف املكتبة ،ال سيما أنني تخرجت من اجلامعة
ولم أحصل على وظيفة ،ما زاد عدد ساعات الفراغ عندي،

وهنا باملكتبة بيتي الثاني أجد كل ســبل العلم واملعرفة مللء
أوقــات فراغــي الطويلــة" .وشــاركه الرأي ابــن خاله عبادة
خمايسة ابن الثالثني عاما ويعمل مدرسا يف مدرسة النور
للمكفوفني ،مبينا انه يتوجه للمكتبة بشــكل شبه يومي بعد
انتهــاء دوامه املدرســي للبحــث والتنقيــب يف مراجع وكتب
املكتبــة عــن كل مــا هــو جديــد يف ســبيل توصيــل املعلومة
بشكل ســلس لطلبته ،ولتطوير قدراته التربوية والتعليمية.
بدورها ،أشارت ياسمني ضراغمة ( 23عاما) ،وهي طالبة
ماجســتير يف كلية القانــون يف جامعة النجاح الوطنية ،إلى
أن املكتبة وفرت لها بيئة دراســية مريحة ومرنة طيلة فترة
دراســتها اجلامعيــة ،كما أنهــا تزور املكتبــة دائما لتحضير
رسالة املاجستير اخلاصة بها".

مزيد من الصور على موقع "احلال" اإللكتروني
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لو كنت صحفي ًا ..عن ماذا ستكتب؟

والء حجيجي  -طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
تطــرح "احلــال" علــى القــراء واملتابعــن يف عددهــا هــذا ســؤال :لو كنت صحفيا ،عن ماذا كنت ســتكتب؟ ،ليس من باب االطالع على اهتماماتهم فقــط ،بل لفتح الباب امام الصحفيني ملعرفة ما يهتم بــه القارى ،وما هي هموم الناس
العاديني؟ وما هي مشاغلهم وقضاياهم؟ وما الذي يريدون قراءته؟ وما الذي ملوا من تكراره يف الصحف واالذاعات والتلفزيونات؟
هنــا نحــن مــن منهــج مهنــي متامــا نحــاول ان نؤســس لعالقة تبادلية وحوارية بني توجهــات الصحفيني واحتياجات اجلمهور لعلنــا نكون قد وفقنا يف توطني منهج عاملي حول التربية االعالمية التي تســعى يف أحــد تفرعاتها إلى نقد
املؤسسات والصحفيني ليكونوا اكثر قربا من اجلمهور ودوافعه واحتياجاته املعلوماتية .هنا نص االجابات التي حصلنا عليها من اجلمهور:
ميريان موسى طالبة تعليم اجتماعيات مرحلة عليا يف جامعة بيرزيت
مواضيع كثيرة ال يهتم بها الصحفيون يف وطننا ،ولكن أكثر ما يشغل بالي هم الصحفيون أنفسهم ،ملاذا ال
يجرؤ أحد ويكتب عما يعانيه يف وظفيته دائماً تتكرر على مسامعنا "حرية التعبير" ونحن على علم بأنه
غالبا ما يتم اضطهادهم بشكل كبير ،وتعرضهم للتهديد مينعهم من طرح القضايا احلساسة او طرحهم
ملوضوع او قضية تخص اشخاصا لهم وزنهم يف البلد.
عندما يشعر الصحفي بحريته ،سوف يبدع ويبحث عن شتى املواضيع ويكتب عنها ،سوف انتظر ذلك من الصحفي
اجلــريء الــذي يعبــر عما يتعرض له هــو وزمالؤه .وهناك ايضا قضايا عامة يتم اهمالهــا ،مثل قضية الذوق العام،
ولنأخــذ التدخــن كمثــال .االعالم يســتطيع ان يلعب دورا مهما يف هذه القضية ،يف ظل ارتفــاع عدد املدخنني ،والتدخني يف االماكن العامة دون
اي اعتبار لالشخاص املتواجدين ،فالتدخني السلبي ال يقل ضرره عن ضرر التدخني على املدخن نفسه" ،دخّ ن ما شئت ،ولكن ال تؤذِ غيرك".
نسرين حلس ربة منزل
لو كنت إعالمية أو أمتلك وسيلة إعالمية ،سأسلط الضوء بال شك على القضايا املجتمعية ،يف املجتمع الفلسطيني،
ال ســيما أنها ال تالقي الضجة اإلعالمية الالزمة بالتوازي مع خطورة بعضها وســرعة تفشــيها ،على ســبيل املثال،
القتل على خلفية الشــرف .إن عدم تناول هذا املوضوع يف فلســطني بشــكل كاف ،يجعله أشــبه باجلرمية الســرية،
إذ تُقتل الفتاة غالبا بال ذنب ويدفن املوضوع فورا ،وال يالقي املجرم قصاصا رادعا ،فال نالقي مالحقة إعالمية
كافيــة بهــذا اخلصــوص .وكذلــك موضــوع التحرش اللفظي وغيــاب الرقابــة احلكومية وعدم االهتمــام مبثل هذه
القضايا إال بذكرها هامشيا دون التنويه إلى مدى خطورة األمر .كذلك الوضع يف قطاع غزة ،الذي لم يأخذ حقه
بشكل كاف يف وسائل االعالم ،خاصة مع موجة انقطاع الكهرباء األخيرة وغرق املجتمع الغزي يف الظالم  22ساعة وقد تكون  24أحياناً،
فإنه وان مت تناوله وذكره ،يكون لغرض الذكر فقط ،وكأنه أمر اعتيادي دون تعمق وتفاصيل توثق الوضع املأساوي على ارض الواقع.
سياف زراع ناشط شبابي
قليلة هي املواضيع التي يهملها الصحفيني ،ولكن هناك بعض القضايا تكون على هامش اولوياتهم سواء
كان مبحض ارادتهم او بأمر من الوســيلة االعالمية التابعني لها ،اهمها األخطاء الطبية ،فمن املســؤول
وكيفيــة محاســبته ،كلهــا يجب احلديث عنها بجرأة ودون خوف ،فقدان ارواح وتشــوه اجســاد واصابات
بالشلل نتيجة خطأ طبي بسيط موضوع جدير باإلعالم التركيز عليه واعطاؤه اهمية.
ايضاً ال نرى حتقيقات صحفية جريئة حول الفساد ،وكذلك قضايا تتعلق بالوضع االقتصادي وخصوصاً
االحتكار املخيف املوجود بالشركات للسلع واهمها االتصاالت واإلنترنت ،فالصحفيون ال يركزون على حماية املستهلك والرقابة
على سوق السلع الغذائية.
هبة بطة ناشطة شبابية
ثالثة مواضيع أراها مهمة ،ال تأخذ حقها يف االعالم أهمها قضية االستغالل الوظيفي التي يعاني منها
الشاب الفلسطيني ،وتدني االجور خصوصا حلديثي التخرج من اجلامعات ،وهذا كاف الن يحبط اجليل
الشاب ويحمله على التخلي عن أحالمه وطموحاته وآماله التي رسمها .وتدني األجور يشكل عائقاً أمام
استمراريتهم يف العمل.
موضــوع آخــر هــو العنف ضد املرأة باختالف اشــكاله :اجلســدي والنفســي واللفظي ،فهو يطرح بشــكل
خجــول ومحــدود ،وال يعطــي معاجلــة من شــأنها زيادة الوعــي أو حتى إعطاء املجتمع الفكــرة الكاملة أو
الواضحة ملا يجري يف مثل هذه القضايا .هناك أيضا قضية فســاد األغذية ودرجة وعي الناس بها ،إذ يكتفي اإلعالم باألخبار
الســريعة واآلنيــة عــن موضوع فســاد األغذية وكمية الضبط اليومي التي حتدث ،ولكن ما مــدى وصحة املأكوالت التي نتناولها،
ونظافة وسالمة املطاعم واألدوات واملواد املستخدمة لتحضير الطعام ،عدا عن انتشار منتوجات غذائية تقترب صالحيتها من
االنتهاء ،وتباع باجلملة ،ومدى تأثير ذلك على صحة االنسان على املدى البعيد.

سارة دجاني طالبة إعالم يف جامعة بيرزيت
إعالمنــا ال يحــب القصــص ،أو باالحــرى ليــس اإلعــام مــن ال يحبها ،امنــا االعالميون انفســهم ،إذ
يكتفي معظمهم بنقل االخبار ويقلب بعدها صفحة يف دفتر ،يذكرون اسم الشهيد وعمره وينسون أن
ميجدوا ذكراه بقصة صحفية تقول لنا من كان هذا االنســان قبل ان يصبح شــهيداً ،فهم ال يؤنســنون
االحداث ،هذا اوال.
وثانيــا :ال يتطــرق اعالمنــا للمشــاكل اخلفية التي يعلمها اجلميع يف املجتمــع ولكن ال أحد يجرؤ على
طرحهــا كاملخــدرات مثــا ،فقلما جتــد حتقيقاً او تقريراً عن هكذا مواضيع ،مــع اننا نعلم ان االعالم
له ضغط قوي يستطيع يف الكثير من االحيان ان يضغط بدوره على اجلهة املسؤولة لتغيير ما يريده،
لكنه ال يفعل ببساطة ،بالنسبة لي انتهجت لنفسي نهج القصص التي ال متوت ،وصادف انني اسكن القدس التي تخلق لنا كل
يوم ألف قصة وقصة ،فال اكاد أنهي قصة هنا حتى تظهر لي اخرى.
محمد بدر طالب إعالم يف جامعة بيرزيت
الصحفي الفلســطيني صاحب رســالة وليس مجرد ناقل للمعلومة ومحرر لألخبار ومصور لألحداث،
فهــو بــكل األحــوال يجــب أال ينفصل عن قضيته الوطنية ،وهمه األكبر يجــب أن يكون إيصال مظلومية
الشــعب الفلســطيني للعالم من خالل أنســنة عالية لألحداث ،فالقضية الوطنية ال تتجزأ ،كما يترتب
عليــه التركيــز علــى املواضيــع الثقافيــة والفنيــة التــي تظهــر اجلانب احلضاري لشــعبنا .وقــد حاولت
البربوغاندا االسرائيلية تشويه صورته وخلق صورة منطية سيئة عنه حول العالم.
ويف اجلانــب االخــر ،علــى الصحفيــن ان يقومــوا بــدور اختراق القواعــد املجتمعية التــي حتكم املضامني
االعالمية فيما يخص قضايا املجتمع ومنها قضايا املرأة ،فهذه املهمة تتطلب تشكيل وعي جديد حول دور املرأة؛ والتركيز احلالي
لالعالم الفلســطيني على دور بعض النســاء هو تركيز على النخبة النســائية مع تهميش لقضايا الفئة األوســع من نســاء مجتمعنا،
فعليه أن ميارس دورا وطنيا خارجيا وداخليا مع حركة قوية لترجمة املأساة الفلسطينية بلغات مختلفة وبألوان صحفية مختلفة.
طارق اخلضوري طالب علوم سياسية يف جامعة بيرزيت
ال يعطي االعالم اهمية لقضية االعتقال السياســي لطلبة اجلامعات من قبل األجهزة األمنية بســبب
أعمالهــم النقابيــة وانتمائهم السياســي ،كذلك ال تغطى اخبار انتشــار االمــراض او البرامج والكتابات
الصحية ،وايضا ال يغطي الصحفيون قضايا املخدرات التي اصبحت منتشــرة بشــكل كبير خاصة يف
املناطق الكثيفة بالسكان كاملخيمات واملناطق القريبة من املستوطنات.
يجب على الصحفيني متابعة هذه القضايا ونشر التحقيقات حولها .وميكن ايضا الكتابة والعمل على
مــواد صحفيــة اقتصادية حتت اشــراف خبــراء اقتصاديني إلرشــاد وتوجيه املواطن حــول كيفية ادارة
انفاقه الشهري وكيفية إدارة املشاريع الصغيرة للتقليل من حجم القروض للبنوك.

عقبة فالح مدير مدرسة قراوة وكفر عني الثانوية
يتجنــب اإلعــام كثيــرا طرح القضايــا االجتماعية والقضايا التــي متس املعتقدات الدينيــة والفكرية،
حيــث يعتبرونهــا قضايــا حساســة وميكــن ان تتــم مهاجمتهــم مــن قبــل املجتمــع ،مثل لبــاس املرأة يف
مجتمعنــا كارتــداء احلجاب واجللباب بطريقة غير ما هو متعارف عليه يف اإلســام "اللباس املتدين"،
وجتنب انتقاد أئمة املساجد واملواضيع التي يتم اختيارها يف خطبة اجلمعة ،من حيث طولها وقصرها
ومواضيعها ،وأيضاً هناك مظاهر اصبحت منتشــرة بشــكل كبير كنوع من البهرجة يف املســاجد بدال
من انفاقها على الفقراء واحملتاجني ،كذلك االمر يف شــهر رمضان ،فيصرف الكثير من املال يف غير
موضعه وهناك عدد من العادات والتقاليد التي يجب توعية الناس لها من خالل البرامج واملواد الصحفية

أكادميية القدس لكرة السلة ..حاضنة الستغالل طاقات الشباب وحمايتهم
أنوار خطيب
يف محاولة للنهوض بالشــباب املقدســيني واحتوائهم يف أنشــطة مفيدة ،تبعدهم عن مزالق
الرذيلــة والتعاطــي واالنحــراف ،أســس الشــاب املقدســي خالــد عاصــم بركات عــام 2015
أكادميية القدس لكرة الســلة للم شــمل الشــباب واألطفال املقدســيني يف جو رياضي مريح،
بعيداً عما يعانونه من ضغط واضطهاد وحصار وأسرلة.
وتســعى هذه األكادميية لتكون مكاناً للطفل والشــاب املقدســي للتعبير عن ذاته بالرياضة،
وإنشــاء وســيلة لتفريغ الطاقات يف مجال يعبر فيه عن نفســه بطريقة إيجابية .وقد أقيمت
هــذه األكادمييــة بالشــراكة مع عدة مؤسســات مقدســية مثل مؤسســة الرؤية الفلســطينية
وبدعم من عدة جهات
واحتاد قدســنا للرياضيات اجلماعية والفردية ومؤسســة خطابات،
ٍ
مقدسية.
وقــال بــركات يف حديــث مــع "احلال" إن فكــرة هذه األكادمييــة جاءت نظــراً حلاجة الطفل
املقدســي إلخــراج الطاقــات اإليجابية بداخله خــال إطار رياضي ،يختلف عــن باقي أنواع
الرياضات األخرى التي تســتهدف فئة معينة فقط ككرة القدم ،وكرة الســلة من الرياضات
الشعبية املنتشرة.
وتقيم األكادميية تدريباتها يف ملعب مدرســة الطور باملدينة املقدســة ،ملئة وثالثني مشــتركا
من كال اجلنسني ،ومن جميع األعمار.
وذكر بركات أنه بعد االنتساب لألكادميية يدمج العضو اجلديد يف الفريق املناسب له عمرياً
وجنســياً ،مضي ًفــا أن هــذه األكادميية تســعى الســتيعاب األطفال دون التطــرق الى وضعهم
االقتصادي ،حيث إن األكادميية تشكل حيزا ال بأس به ملمارسة الشبان املقدسيني الرياضة
دون إرهاق األهل مادياً ،يف ظل ما يعانيه املقدسي من ظروف معيشية واقتصادية صعبة.
وأضاف أنه نتيجة لألحداث واألوضاع األمنية يف املدينة املقدســة فإن األكادميية تضاعف
من جهودها وتعمل على تكثيف تدريباتها وأنشطتها بالوقت احلالي إلخراج الشبان من اجلو

الســلبي املشــحون امللطــخ بالدماء والعنصريــة والتحرش املقصود من االحتالل ،واســتمرار
التفكيــر الســلبي والدمــوي ،وحتويلهــا لطاقــات إيجابيــة بتوفيــر فعاليــات المنهجيــة تنمي
القــدرات الذاتيــة واملهــارات احلياتيــة والرياضية حتــى تفيدهم وتفيد مجتمعهم املقدســي
والفلسطيني على حد سواء.
وقــد لوحظــت مشــاركة طــاب األكادميية يف العديد مــن املباريات الرياضية على املســتوى
احمللــي ومنهــا :بطولة يوســف حمادنــة وحصل فريقها علــى املركز الثانــي ،وبطولة الدوري
الفلسطيني للناشئني الذي ينظمه االحتاد الفلسطيني لكرة السلة ،وبطولة آجنلو من تنظيم
جمعيــة بــرج اللقلــق ،والدوري الفلســطيني لآلنســات بتنظيم من االحتاد الفلســطيني لكرة
السلة أيضاً ،فض ً
ال عن خوض العديد من اللقاءات الودية.
وتوفــر أكادميية القدس لكرة الســلة ج ّواً مريحاً للفتيات املنتســبات لهــا ،إذ توفر لهن ملعبا
مغلقا ،فالعضوية ال تقتصر على الشبان فقط.
ويف هــذا الســياق ،قالــت املتدربــة باألكادمييــة ســمر وزوز ( 16عامــاً) مــن القــدس البلــدة
القدمية ،إن من أســباب انضمام االناث لهذه األكادميية الشــعور بالراحة والثقة بالطاقات
التدريبيــة واإلداريــة لألكادمييــة ،مضيفــة أنــه يف ظل تضييقــات املجتمع وحصــار العادات
والتقاليد املمارس على الفتيات ،فإننا بحاجة إلى طريقة خاصة للتعبير عن أنفسنا بطريقة
إيجابية جيدة ،خاصة أن الرياضة تهذب النفس واألخالق ،وتنمي القدرات وتعلم االنضباط
والطموح واملنافسة واخلسارة والنجاح ،فض ً
ال عن عدم االهتمام الكايف الذي يُعطى للنساء
يف مجال كرة السلة وذلك لضعف املنافسة احمللية وقلة الفتيات املتطلعات لهذه الرياضة.
وقالت وزوز إن "طموحي اآلن أن أصبح العبة مشاركة باملنتخب الوطني الفلسطيني يجوب
العالم ويخوض املباريات ويفوز ،فاملجتمع املقدسي ذو طاقات إيجابية ومهارات عالية كبتها
االحتالل وتضييقاته عليهم" ،متأملة تخصيص اهتمام أكبر لهذا النوع من الرياضة للفتيات
من قبل الهيئات الرسمية.
والدة الطفل املقدسي املنتسب لألكادميية محمد عليان قالت لـ"احلال" إن "هذه األكادميية

تطوير مهارات األطفال يف كرة السلة للمشاركة يف بطوالت محلية

ســاهمت بشــكل كبير يف توفير مكان آمن ومريح لألهل ولألطفال يف ظل وجود أُســر يعمل
فيهــا األبــوان وال يجــدان مــكان يقضي يف الطفل بعــض الوقت حلني رجوعهــم للمنزل ،كي
ينمــي قــدرات أبنائهــم وال يحبطهــا أو يشــعرهم بامللــل" ،مضيفــة أن املقدســيني يواجهــون
مشــكلة كبيرة يف إيجاد مكان ألبنائهم بعد املدرســة حتى ال يبقوا يف الشــوارع أو يف املنزل
وحدهــم ،وعرضــة للخطــر من اإلســرائيليني أو خطر التعــرض حلوادث أو لإلفســاد الذي
تزداد احتمالية التعرض له يف حالة وجود وقت فراغ كبير لديهم دون رقابة.
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تهديه يف مناسبات الزواج ألنه يعلم الصبر

الصبار وتبيعه وتعيد تدوير املخلفات
إميان عميرة ..تزرع
ّ
إمتياز المغربي
ينتشــر الصبار يف فلســطني ،ويســتفيد منه الناس كثمرة طيبة ولذيذة ،كما أنه،
رغم أشــواكه ،يســتخدم للزينة ،لقدرته على حتمل تغيرات الطقس .يف رام اهلل،
قررت صاحبة مشتل العائلة إميان عميرة أن تتخصص يف مجال زراعة وتشتيل
الصبار وبيعه ،لتكون بذلك أولى النساء الفلسطينيات اللواتي تخصصن يف هذا
املجال وعملن به.
يف مشــتلها ببلــدة بيتونيا ،التقت "احلال" عميــرة ( 38عا ًما) من مواليد القدس،
واحلاصلــة علــى شــهادة الدبلوم يف مجال الفنون ،التــي حتدثت عن حكايتها مع
الصبــار فقالــت" :كنت أســاعد أمــي وأنا صغيــره يف زراعة الصبــار والورود يف
بيتنا ،ثم كبرت وبدأت اهتم بوضع قوارير الزهور والصبار على شبابيك غرفتي،
ومن ثم كبر حلمي وقررت ان افتتح مشت ً
خاصا".
ال
ّ
وتابعــت" :حبــي لنبتــة الصبار واألفكار الفنية شــجعني كــي أتخصص يف زراعة
الصبار ،ألنها تتالءم مع األفكار والتنسيق املميز ،باإلضافة الى حتملها العطش،
ولسهولة العناية به".
وأضافــت" :ســميت مشــروعي باســم مشــتل العائلــة ألن البيت هو مــكان الفرح
والسعادة ،ويشاركني يف زراعة الصبار أوالدي وأبناء جيراني ،فالصبار هو مثل
فكرة األرض ،إذ يجمع الكل حوله".
وعن اجنذاب أوالدها لزراعة الصبار قالت" :ابنتي الكبرى دياال ال حتب زراعة
الصبــار ولكنهــا حتــب ان تدهن القواريــر وتلونها ،أما ابنــي األصغر قصي ،فهو
ميتلك نفس هوايتي ويحب الزراعة ،وحتديدا زراعة الصبار".
وتابعــت" :ولــداي يحبــان العمــل يف املشــتل ويجــدان فيــه متعتهمــا ويفرغان به
طاقتهمــا االيجابيــة ،ويعمــان معــي على التجهيــز لزراعة كميــات أكبر وترتيب
املكان وعمل بيت بالستك حلماية الصبار وجتديد االفكار والتنسيق باستمرار".
وعــن اســتخدامها ملخلفــات البيئــة يف زراعــة الصبــار ،قالــت" :أزرع نباتاتي يف
املخلفات التي أجدها يف الشوارع أو عند صديقاتي أو أهلي ،ويف كل مرة ،أشعر
كأنني أرســم على لوح ،وهذا دمج بني الفن والزراعة ،باإلضافة إلى أنني أدخل
األحجــار واخلشــب أيضــا" .وتابعت" :الفكــرة هي أن نعمل على أي شــي متوفر
ولســنا بحاجــة له ،مثل الفناجني واألباريق وحتــى العلب الفارغة وغيرها ،وهذا
من أجل حماية البيئة ونشر ثقافة إعادة التدوير".
وعمــا يعنيــه الصبــار لهــا ،قالت" :هــو القوه واجلمــال ،زهرة الصبــار من أجمل
الزهور ،وهي نبتة قوية ومريحة بسبب سهولة العناية بها".
وعن هداياها والصبار قالت" :الهدايا التي أقدمها يف جميع املناسبات هي نبتة
الصبــار ،ومــن خاللهــا أعبر عن حبــي لآلخرين وعن متنياتي لهــم بان تكون كل
حياتهم جميلة وهادئة".

وأضافــت" :مهما كانت املناســبة ،وحتديدا يف مناســبات الــزواج والنجاح ،فإنني
أهــدي الصبــار ،الن هــذه األمــور حتتــاج الى الصبر وقــوة التحمــل ،ويف النهاية
تزهر حياتهم وتصبح كزهرة الصبار اجلميلة".
وعمــن يســاندها مــن عائلتهــا ،قالــت" :كنت قد اتفقــت مع أخي خــال اعتقاله
لســنوات طوليــة يف ســجون االحتــال اإلســرائيلي ،على أن نفتتح مشــتل صبار
لنا ،ولكنني افتتحته قبل أن يخرج من األسر ،وهو بدوره قدم املساعدة لي ،فهو
سندي احلقيقي يف مشروعي اخلاص".
وعن مشــاركتها يف معارض محلية أو خارج فلســطني قالت" :شــاركت يف العديد
من املعارض احمللية ،وكنت أعرض باســتمرار أفكاراً جديدة يف مجال التنســيق
اخلاص بالصبار".
وتابعت" :يف كل معرض أشــارك به أقوم بإعداد وتنســيق الصبار بشــكل مختلف
عن املعرض السابق ألنني أحب التغير والتجديد يف عملي ،فالصبار ليس مجرد
نبتة توضع يف قوار ،هو بحاجة الى عناية وجمالية يف عرضه على الزبائن".
وأضافت" :األسواق التي أشارك بها ليست محددة ،فانا أشارك يف جميع األسواق
التي تســمح لي بعرض الصبار وبيعه مثل ســوق احلرجة يف رام اهلل وغيره ،حيث
ينظم يوم واحد يف األســبوع أو الشــهر ،وتتم فيه دعوة الناس للحضور واملشــاهدة
والبيع ،وحاليا لدي زاوية دائمة يف فندق اجليروسالم يف القدس".
تعمــل عميــرة علــى تدريب الطالب يف هذا املجال ،تقــول" :أعطي دورات للكبار
والصغار يف مجال فنون الزراعة وحتديدا الصبار ،واشعر ان املتدربني يتفاعلون
مع املوضوع ويقومون بزراعة نبات الصبار يف بيوتهم".
وحول شــراء شــتل الصبار من االحتالل ،قالت" :يف بداية مشروعي اكتشفت ان
شــتل الصبــار يتم شــراؤه من االحتالل ،وقــررت ان أقوم بتشــتيل الصبار وعدم
شــرائه مــن االحتــال مطلقا ،ولم أفكر حينها ان أصبح بائعة ،وأحيانا لألســف
أضطر ان اشتري شيئا من إسرائيل ،ولكن أنا مصممة ان أكون من يشتل بنفسه
بعــد فتــرة ان شــاء اهلل" .وتابعــت" :أحتــاج إلــى دعم مالــي كي أســتطيع تنفيذ
أفكاري على مساحة اكبر ،الن تشتيل الصبار يحتاج الى مساحة كبيرة نوعا ما".
وعن أنواع الصبار ،قالت" :هناك أنواع عديدة ،منها الصبار العصاري الفلسطيني
وهو بدون شــوك ،وهناك أنواع أخرى مســتوردة من هولندا ،باإلضافة الى أنواع
كثيرة دخلت السوق حاليا".
وأضافت" :الصبار العصاري بطيء النمو لدرجة ان الناس تشــعر أنها صناعية
وال يتأكــدون منهــا إال بعد ملســها ..والصبار ليس له موســم معــن ،فهو يزرع يف
جميع املواسم ولكنه يحتاج الى وقت وجهد كبير ألنه يأخذ وقتا طويال نوعا ما
حتى ينمو وأمتكن من االستفادة منه".

عمل عائلي يحول األشياء املهملة إلى لوحات بديعة.

وعن أسعار الصبار ،قالت" :أعددت قوارير تتناسب أسعارها مع اجلميع ،وتبدأ
من سعر  5شواقل فما فوق ،وثمن أغلى صبارة يف مشتلي  80شيقال".
وحول إقبال الزبائن على شــراء الصبار قالت" :يف البداية ،كان املشــروع بطيئا،
ولكن حاليا أصبح أفضل ،وبدأت الناس تشتري الصبار".
وعــن طموحاتهــا قالــت" :أمتنى ان يكبر أوالدي وان يكملــوا الطريق الذي بدأت
بــه ،ويف الوقــت احلالــي ،تــدرس ابنتــي دياال تخصــص الفنون ،امــا ابني قصي
فسيتخصص يف مجال الزراعة ،وهما يحمالن نفس هواياتي".

مزيد من الصور على موقع "احلال" اإللكتروني

االحتالل يحاول إطفاء نور "شمس احلضارات"
عبد القادر عقل
على بُعد نحو  12كيلو متراً شمال غرب نابلس ،تتربع البقعة
األثريــة األولى من حيث التنوع الطبيعي يف عدد احلضارات
املتعاقبــة عليها ،بلدة سبســطية أو "شــمس احلضارات" كما
أرض يُق ّدر
يحلــو ألهاليهــا ونشــطائها تســميتها ،متتد علــى ٍ
وتصــر على االحتفاظ مبوروثها
عمرهــا بثالثة ٍ
قرون ون ّيفّ ،
والصمود يف وجه مخططات االحتالل وقرصنته املتدحرجة.
يقــول الصحفي أوس غزال من ســكان سبســطية" :ال يخفى
علــى ٍ
كنــز تراثي وأثــري ،فهي
أحــد ما حتويه سبســطية من ٍ
حتتضن آثاراً من عصور متعددة ،ففيها آثار تعود للحضارات
البيزنطيــة والرومانية واليونانية إضافــة للكنعانية ،وهذا ما
جعلهــا محــط أنظــار االحتــال منــذ ســيطرته علــى الضفة
الغربية والقدس عام 1967م".
ٍ
مبجموعــات كبيرة من
ويتابــع غــزال" :البلــدة األثرية تزخــر
األعمــدة القدميــة ،حتــى أن شــارعاً فيهــا يســمى شــارع
األعمــدة ،وحتــوي القبور القدميــة ،واملعابد واملســارح ،ويعد
املــدرج الرومانــي أشــهر املدرجــات األثرية فيهــا ،كما يوجد
مســجد يُعتقَــد أن صــاح الديــن األيوبــي شــ ّيده تزامنــا مع
فتــح بيت املقدس ،إضافة لســاحة البيــادر الرومانية ،ومعبد
أغسطس ،وكنيسة بيزنطية".

بدايات القرصنة

بدأ االحتالل اجلزء األول من "فيلم الرعب" الذي يســتهدف
اآلثار يف سبسطية باكراً ،منذ ثمانينيات القرن املاضي ،ويف
هذا الصدد ،يقول مدير العالقات العامة يف بلدية سبسطية
معتصــم عليوي إن القرصنة االســرائيلية على اآلثار شــملت
يف البدايــة التماثيــل التاريخيــة التــي كانــت داخــل املســجد
العثماني ،حيث جرى ضمها للمتاحف االسرائيلية.
ويؤكــد عليوي أن االســرائيليني حاولوا تغييــر الطابع األثري
األصلــي قبل قدوم الســلطة الوطنية الفلســطينية من خالل

مكان آخر
نقل بعض املعالم من املقبرة امللكية الرومانية إلى ٍ
يف الســاحة ،لكنهم فشــلوا يف إزاحة القبور الكبيرة فتركوها
مكانها.
يوضــح عليــوي أن املرحلــة الثانية من التهويد وســرقة اآلثار
جــاءت بعــد اتفاق أوســلو ،عبــر تصنيف املنطقــة األثرية يف
سبســطية تصنيفا اســتثنائيا ،حيث تقع اآلثار ضمن منطقة
"ج" األمــر الــذي يعني الســيطرة االســرائيلية التامــة ،وعدم
السماح للفلسطينيني بأي خطوات إلحياء السياحة أو تنفيذ
مشــاريع أخرى ،مشــيراً إلى أن مســتوطنة "شــايف شــمرون"
قضمت جزءا من أراضي سبسطية.
يف ذات الســياق ،يؤكد مســؤول ملف االســتيطان يف شــمال
الضفــة غســان دغلــس أن املنطقة األثرية يف سبســطية هي
منــوذ ٌج ملا تعانيه الضفة الغربية من االســتيطان و"األســرلة"
الفتاً إلى أن االحتالل بشكل عام يحاول فرض روايته املزيفة
كأمــر واقــع ،ويف ذات الوقت مينع الفلســطينيني ســواء كانوا
ٍ
أفراداً أو مؤسسات حكومية من احلفاظ على املعالم األثرية.
ويضيف دغلس" :كل العوامل على األرض تشير إلى مخطط
مجهول قادم يســتهدف سبســطية ،واألدلة علــى ذلك كثيرة،
أبرزهــا منــع التواجد الفلســطيني يف املنطقــة األثرية ،ونقل
االحتفــاالت باألعياد اليهودية إليها ،وهدم ممتلكات األهالي
قرب املكان األثري".

مخطط "أريئيل"

وكان تقريــر صــادر عــن منظمــة إســرائيلية "عميق شــيفه"،
مشــروع تهويدي أطلقتــه جامعــة "أريئيل"
كشــف عــن وجــود
ٍ
االســرائيلية الواقعة يف وسط الضفة ،يطال مدينتي القدس
واخلليل ويضم سبســطية أيضا ،ويشــمل املخطط تخصيص
ثــاث مناطــق للحفريــات يف موقــع التــل األثــري الــذي تبلغ
مســاحته  115دومنــاً ،اجلامعــة ينــدرج ضمــن مســؤوليتها

				
حجارة سبسطية "تؤرشف" تاريخ حضارات مرت عليها.

التنقيب عن اآلثار يف الضفة الغربية.
وأكد التقرير أن املخطط التهويدي له بُع ٌد آخر ،يشمل فصل
املنطقــة األثريــة التي تســاوي نصف مســاحة سبســطية عن
بقيــة أنحــاء البلــدة ،متهيدا جلعــل املنطقة يهوديــة خالصة،
تنفيذاً لقرار سلطة الطبيعة االسرائيلية ،حيث تعتبر املنطقة
األثرية منذ السبعينيات تابع ًة لها.

صراع السارية

ضمــن فعاليــات إحياء الســياحة وتعريف اجلمهــور الداخلي
واخلارجــي بآثــار سبســطية واألخطــار ُ
املدقــة بهــا ،رفــع
ٍ
سارية استقرت يف أعلى التل
نشــطاء العلم الفلسطيني على

"فلسطني أون الين"

األثــري ،القريب من املقبــرة امللكية يف املنطقة األثرية ،ومنذ
ذلك احلني ،بدأت معركة السارية.
يقــول مديــر العالقــات العامــة يف بلديــة سبســطية معتصــم
عليــوي" :االحتالل لم ُيهل ســارية العلــم طوي ً
ال ،فانتزع العلم
عنها عشرات املرات ،لكن يف كل مرة كان الشبان يعيدون رفع
العلم مجدداً ،واستمر الكر والفر بني جنود االحتالل والش ّبان
فجروا السارية
وســط مواجهات متكررة" ،موضحاً أن اجلنود ّ
خالل أحد االقتحامات للبلدة يف نهاية العام املاضي.

مزيد من الصور على موقع "احلال" اإللكتروني
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مـــدرب وعارض الســـيرك محمد أبو ســـخا
يقـــع يف شـــباك االعتقـــال اإلداري
ويكمل" :ق ّدم محمد عدة عروض فنية يف مختلف محافظات الضفة الغربية ،وشارك
يف دورات تدريبية مختلفة يف فرنســا وأملانيا وبلجيكا ،وكان من املقرر أن يشــارك يف
تدريبات أخرى يف آذار وحزيران من العام املاضي ،غير أن االعتقال حرمه من ذلك".

املهرج ..محبوب األطفال

أبو سخا ..راسم البسمة على شفاه األطفال.

أحمد البيتاوي
لــم يكــن مدرب وعارض الســيرك محمد أبو ســخا يعتقد أن مــروره عبر حاجز
زعترة جنوب مدينة نابلس نهاية العام  2015متوجها إلى عمله يف بيرزيت شمال
رام اهلل؛ ســيوقعه يف شــباك االعتقال اإلداري ملدة زادت عن ســنة ،دون أن يبدو
النور يف نهاية النفق حتى هذه اللحظة.
يف عصــر ذلــك اليــوم ،أوقــف جنود االحتــال املركبة العموميــة التي كان يســتقلها أبو
سخا ،وبعد التدقيق يف هويات ركابها طلبوا منه النزول ،ثم شرعوا بتفتيشه وأبقوه يف
العراء والبرد القارس أكثر من ثالث ســاعات ،قبل نقله معصوب العينني مقيد اليدين
إلى معسكر حوارة ،وهناك بقي  7أيام مت خاللها حتويله إلى االعتقال اإلداري.
فيصل أبو سخا حتدث لـ"احلال" عن بداية ظهور موهبة ابنه فقال" :بدأ محمد
مشــواره مــع الســيرك عندمــا كان العــب جمباز يف نــادي جنــن الرياضي ،ولم
يكــن عمــره آنذاك يتجاوز الـ 15عاماً ،ثم انتقل عام  2007إلى مدرســة ســيرك
فلسطني وبدأ كطالب فيها ،قبل أن يصبح بعد  4أعوام مدرباً وعارضاً".

وعــن احلــركات والعروض التي يتقنها ويقدمها ،أشــار والده إلى أن محمد (25
عاماً) يتقن الكثير من احلركات البهلوانية كالقفز يف الهواء واملشي على احلبال
وقــذف الكــرات يف الهواء ،باإلضافة لتقدميه عروضاً مســرحية أخرى ،وإتقانه
دور "املهرج" ،حتى صار محبوباً عند األطفال.
شــادي زمرد مدير مدرســة سيرك فلسطني وأحد مؤسسيها ،حتدث من جانبه،
فقــال" :منــذ أكثــر مــن عامــن ،بــدأ محمــد بتدريــب  30طفــ ً
ا وفتى مــن ذوي
اإلعاقات العقلية واجلسدية ،يف خطوة إنسانية تهدف لدمج وتأهيل هذه الفئة
املهمشــة يف املجتمــع ،حيــث كان طموحه الدائم أن يجعل من هؤالء األشــخاص
العاجزين عارضي سيرك محترفني".
وذكــر زمــرد خــال حديثــه لـ"احلــال" أن محمد حقــق يف هذا اإلطــار جناحات
كبيــرة؛ فالطفــل محمد البرغوثي ( 11عاماً) ،اســتطاع بفضل التدريبات املشــي
أكثــر من  8خطوات دون اســتخدام جهــاز "الوكر" ،حيث يعاني من إعاقة حركية
منذ والدته ،ويضيف" :يسجل حملمد أنه ح ّول السيرك لوسيلة عالجية جسدية
ونفسية".
وأشــار مديــر املدرســة التي تضــم أكثر من  300طالب وطالبــة ،إلى أن األطفال
املعاقني تعلقوا مبحمد بشــكل كبير لشــخصيته املرحة وعروضه الكوميدية التي
يقدمهــا وصبــره عليهــم ،وهم يســألون عنه باســتمرار ويتمنون اإلفــراج عنه يف
أقرب وقت ،مضي ًفا" :محمد لديه قدرة سحرية على رسم االبتسامة على وجوه
األطفال ،أعتقد أن هذا هو سر حبهم له".
ولفــت زمــرد إلى أن غياب أبو ســخا تــرك فراغاً يف العروض التــي كان يقدمها
خاصة لشريحة األطفال واملعاقني ،وهو ما دفع املدرسة لتقدمي عروض بديلة.

تضامن دولي

وعن الفعاليات التضامنية التي أطلقتها املدرســة مع أبو ســخا ،أوضح زمرد أن
هذه النشــاطات بدأت منذ اليوم العتقاله ،حيث شــملت حملة تضامنية واســعة

من مدارس الســيرك العربية واألجنبية وصلت حتى البرازيل وكندا والدمنارك
وايطاليــا وبريطانيــا ،باإلضافــة إلــى وقفــات احتجاجيــة أمــام ســفارات دولــة
االحتــال ،وإرســال عــدة برقيــات للحكومات األجنبيــة تطالبها بقطــع عالقتها
مع دولة االحتالل.
وتابع" :يف يوم محكمة محمد األولى ،حضر اجللســة ممثلون عن مكتب االحتاد
األوروبــي والقنصليــة البلجيكيــة ومكتــب املمثليــة السويســرية لــدى الســلطة
الفلســطينية ووكالــة التعاون اإلســبانية ومنظمة العفو الدولية ومؤسســة أخرى
إيطالية ومندوبون من حركة التضامن الدولية".
وتطــرق زمــرد إلــى آخر هــذه النشــاطات التي شــملت تصميم قمصــان مكتوب
عليهــا باللغــة االجنليزية "احلرية ألبو ســخا" ،حيث مــن املقرر أن يرتديها خالل
عروضهم وعملهم فنانون عامليون ومغنون وراقصون والعبو سيرك وحتى أطباء.

واحد من بني  700معتقل إداري

ويعــد أبــو ســخا واحداً من بــن  700معتقل إداري حتتجزهــم دولة االحتالل يف
ســجونها دون توجيــه تهــم محددة بحقهم ،ويكتفي القاضــي باالطالع على ملف
ســري تقدمــه النيابــة العســكرية اإلســرائيلية لتبريــر متديد اعتقالهــم كل مرة،
ومينــع محامــي الدفــاع مــن االطــاع عليه ،وغالباً مــا يكون هــذا امللف خالصة
استنتاجات أو تكهنات يرفعها جهاز املخابرات اإلسرائيلية.
من ناحيته ،أكد محامي مؤسسة الضمير محمود حسان لـ"احلال" أن سلطات االحتالل
تدعــي أن أبــو ســخا نفــذ عــدة نشــاطات يف إطــار تنظيــم محظــور "يف إشــارة للجبهة
الشــعبية" ،وتســتند على اعتراف واحد "ضعيف" أدلى به أحد األســرى ،مشيراً إلى انه
جرى متديد اعتقاله قبل عدة أيام ملدة ستة شهور وذلك للمرة الثالثة منذ اعتقاله.
وشدد حسان على أن أبو سخا تعرض لالستجواب فور اعتقاله ولم يثبت بحقه
ارتكاب أية "مخالفة" ،مشــيراً إلى عدم وجود أي مواد جديدة يف ملفه ،وهو ما
يعني ترجيح التوجه للمحكمة العليا اإلسرائيلية النتزاع قرار باإلفراج عنه.
أمــا والدتــه التــي متكنــت من زيــارة ابنها مرة واحدة يف ســجن مجــدو ،فأكدت
أن محمد يواصل داخل الســجن تدريب األســرى األطفال خاصة املعاقني منهم
الذيــن أصيبــوا برصاص االحتالل ،وتابعت" :يحرص محمــد حتى رغم اعتقاله
علــى أن يكمــل دوره بالتخفيــف عــن األطفال مــن خالل العروض التــي يقدمها،
كما يسعى لتحويل السجن لسيرك صغير أو مخيم صيفي" ،على حد وصفها.

أبو حنيش :الهواية أخذتني إلى العمل يف "ديزني"
الرا كنعان
ثمة من يضحون مبواهبهم يف ســبيل احلفاظ على وظائفهم التي أنفقوا
ســنوات دراســتهم مــن اجــل احلصــول عليهــا ،وكثيــرون ال يعلمــون أن
مواهبهم هذه ،التي يغفلون عنها ،قد تكون الســبب الرئيســي يف رفعتهم،
وإجنازهــم املهنــي .عالء أبو حنيش لم يكن أحد هؤالء األشــخاص ،فهو،
رغم دراسته تخصصا ال يروق له بسبب معدله العالي ،إال انه ع َّوض هذا
وذهب بعيداً يف متابعة هوايته ودراستها بشكل يؤهله لالعتماد عليها يف
تقدمه الوظيفي.
لــم يكــن أبو حنيش ليأخذ بجديــة البريد االلكتروني من شــركة "ديزني"
للرســوم املتحركــة الــذي وصلــه بعــد ثالثــة أســابيع مــن إرســاله لبريــد
الكترونــي ض ّمنــه ســيرة ذاتية له رتّبهــا على عجل إرضا ًء ألســتاذه الذي
أقنعــه بإرســالها للشــركة بعــد اطالعــه علــى أعمالــه املتميــزة يف مجال
الرسوم املتحركة خالل دراسته "عن بعد" يف مدرسة لتعليم "األنيميشن".
أبــو حنيــش املولــود يف الكويت ألبوين فلســطينيني من قريــة بيت دجن يف
محافظة نابلس ،واملستقر اآلن يف األردن ،الذي درس احلاسوب يف جامعة
اليرموك ،لغياب تخصص املادة التي يحبها وهي "األنيميشن" لكونه يعشق
أفالم الرسوم املتحركة؛ يف إحدى حلظات العمل اململة يف روتينها ،قرر أن
فســجل يف مدرســة تعطي دروساً من خالل اإلنترنت أنهاها
يطور هوايته،
َّ
بعد عام ونصف العام ليكون أول خ ٍّريج منها من خالل التعلم "عن بعد".
يقول أبو حنيش" :عندما طلب مني األســتاذ (توني) معلمي يف املدرســة
مراســلة شــركة ديزنــي ،نظــرت لــه بســخرية واســتهجان وقلت لــه أنا؟!
"قدم ولن تخســر شــيئاً" .وهذا ما
لديزنــي؟ هــل جننــت؟! .لكنه قال ليّ :
حصــل .قدمــت لهــم علــى عجالــة ،وأنا علــى قناعــة بعــدم إجابتهم على
طلبي ،فقد كنت مستهيناً بنفسي ،وبقدراتي".
وتابــع :عندمــا وصلني إمييل من شــركة ديزني بعد أســابيع ،ظننت األمر
مجــرد "مزحــة" أو "مقلــب" مارســه معــي بعــض األصدقــاء ،ولــذا كانــت
إجابتــي لهم تتناســب وهذا الشــعور ،فالبريد الــذي وصلني كان مقتضباً
وقصيــراً باللغــة اإلجنليزيــة ""Hey Alaa, this is Matt from
 ،""Disney, please send me your full CVفــرددت عليــه
باقتضــاب أكثــر ،ومبــا يتناســب مــع الســخرية التــي كنــت أظنــه يحملها
 ،""”HAHAHAHAHAHAHA Mattفأنــا لــم أكــن اعتقــد

للحظــة واحــد أن هــذه الرســالة هــي فع ً
ال من "مــات" من "ديزنــي" ،وما
جعلنــي أصــدق هــو اإلجابــة على رســالة الســخرية التــي أرســلتها لهم:
HAHAHAHAHAHA Alaa, This is my number call
 ،"" !meفاتصلــت بــه وصعقــت لكونــه حقــاً مــن ديزنــي ،فأرســلت لهم
ســيرتي الذاتيــة كمــا طلبوا ،وبعد  48ســاعة جاء الرد بضرورة بإرســال
معلومات عني وعن عملي وشهادتي وجنسيتي من أجل إصدار الفيزا.
قــدم أبــو حنيــش إلصــدار الفيزا لــه ولزوجته وابنتــه كنــدة ،وذهبوا إلى
أميركا ،وأقام يف والية كاليفورنيا مبدينة لوس اجنلوس ،وكان العقد بني
عالء والشــركة لســنة واحدة وذلك للعمل على فيلمني ،فالنظام يف شركة
ديزني يقوم على التعاقد ســنوياً ،وعلى أفالم بعينها ،وهذه هي سياســة
الشركة :العمل على فيلم ،وبعد االنتهاء منه وحتقيق األرباح بعد عرضه
يف السينما ،يتم اختيار مجموعه أخرى للعمل على الفيلم القادم.
أقام أبو حنيش سنتني للتدريب والعمل .يقول عن هذه الفترة :يف البداية،
كانــت هنــاك دورة تدريبيــة للعمــل على فيلم "فــروزن" الشــهير ،يف العام
 ،2013الــذي لــم يحصــل على األوســكار ،وبعد انتهاء العمــل فيه ،عملت
الشــركة على فيلم " ،"big hero sixيف العام  ،2014وكان دوري فيه
حتريــك الشــخصيات ،وهذا الفيلم حصل على جائزتي "أوســكار" ،وبعد
االنتهاء منه ،عملنا على فيلم قصير اسمه "."feast
يعمل أبو حنيش اليوم محاضراً يف كلية القدس بالعاصمة األردنية عمان،
ويعطي مســاق "أنيمشــن" ،ويقول" :لم أكن مهتماً مبوضوع الراتب بقدر
اخلبــرة التي اكتســبتها خالل عملــي مع "ديزني" يف فيلــم عاملي ،فراتبي
ً
قليل ،وبالكاد يكفي الســتئجار "اســتوديو" صغير ومصروف،
هنــاك كان
باإلضافة لتأمني صحي لنا".
بعــد عودتــه لألردن ،عمل أبو حنيش يف شــركة "ربيكــون" املتخصصة يف
صناعة األفالم ،وقد أنتجت فيلماً عرض على قناة (أم بي سي  )3اسمه
(.)Ben and ezy
"حصلــت علــى عــروض عمل عاملية ،فقــد جاءني عرض للعمــل يف كندا،
لكن الراتب لم يكن مناســبا ،وأدرس عرضاً قدمته لي شــركة بريطانية،
لكــن همــي الكبير اآلن ،هو احلصول على جوائز عاملية وتطوير نفســي"،
يقول أبو حنيش.

أبو حنيش يحمل جائزة األوسكار عن فيلم عمل فيه ،وبوستر الفيلم
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أزمة الكهرباء يف غزة ..ظاهرها مالي وباطنها سياسي

ظافر ملحم

انتصار أبو جهل
"شــح" الكهرباء ،بفعل
منذ عشــر ســنوات ،تعاني غزة من
ّ
أزمــات ظاهرهــا مالية وباطنها سياســية ،يتجرع علقمها
شــعب كلما أدرك مســؤولوه أن طاقة حتمله أوشكت على
بإبر تخديرية سرعان ما يذهب مفعولها
النفاد ،شحنوها ٍ
لتشتد األزمة من جديد.
حتاول "احلال" يف هذا التقرير الوقوف على أسباب أزمة
الكهرباء ،وحتاور األطراف املعنية.
فقــد أكد مديــر العالقات العامة يف شــركة توليد كهرباء
غزة طارق لبد لـ "احلال" أن أسباب أزمة الكهرباء تتمثل
يف نقــص كمياتهــا الــواردة مــن مصادرهــا مــن اجلانبني
اإلســرائيلي واملصــري ،فضــ ً
ا عــن نقــص الوقــود الذي
تعمل به احملطة.
وتابــع لبــد" :الشــركة حتتــاج يف ذروة الصيــف إلــى 450
ميجــاوات ،ويف ذروة الشــتاء  550ميجــاوات ،علمــاً أن
مــا كان متوفــراً قبــل وصــول املنحة القطريــة فقط 160
بعجز يصل إلى أكثر من ."%70
ميجاوات،
ٍ
وأوضح أن الشركة تعاني من قلة نسبة امللتزمني بالدفع،
إذ تتجاوز نســبتهم  ،%40مبيناً أنهم ال يســتطيعون شــراء
كميــات أكبــر من الوقــود بفعل نقص اجلبايــة والضرائب
الباهظة املفروضة على الوقود الالزم لتشغيل احملطة.
وأشــار إلى أن الشــركة تنفذ حمالت مســتمرة لتشــجيع
املشــتركني علــى ســداد الرســوم ،الفتــاً إلــى أنهــا تتعاون
مــع احلكومة كي يدفع املشــتركون ثمن اســتهالكهم ،لكن
األوضاع االقتصادية حتول دون استجابة الكثرين.
وعن نظام الدفع املســبق أشــار لبد إلى أن البنك الدولي
تبرع مبا يقارب الـ  80ألف عداد مسبق الدفع ،وال تزال
سلطة الطاقة يف رام اهلل حتتجزهم.
من ناحيته ،قال مدير العالقات العامة يف سلطة الطاقة
بغــزة أحمــد أبــو العمرين لـ"احلــال" ":األزمة تشــتد عاماً
بعــد عام ،بفعل العجــز املتراكم لتوليد الكهرباء يف مقابل
الزيادة السكانية والعمرانية".

طارق لبد

أحمد أبو العمرين

وتابع" :هناك مشــاريع عدة تســاهم يف حل أزمة الكهرباء
تتمثــل يف مشــروع خــط  161مــن اجلانــب اإلســرائيلي،
ومشــروع تبديــل الســوالر الصناعــي بالغــاز الطبيعــي،
باإلضافة إلى مشروع الربط الثماني مع دولة مصر".
وبــن أن الضرائــب املفروضــة علــى الوقــود ترفع ســعره
إلــى ثالثة أضعاف ســعره احلقيقي ،وذلــك بفعل ضريبة
"البلــو" ،وهــي ضريبــة إضافيــة مرتفعــة علــى وقــود
احملروقــات والوقود الصناعي املســتخدم لتوليد الطاقة،
التــي تصل إلــى  200يف املائة ،فض ً
ال عن ضرائب أخرى
تصل إلى  128يف املئة ،الفتاً إلى أن ما يتم احلديث عنه
إعالمياً برفع الضريبة ال يشمل إال "البلو".
"نحن ندور يف دائرةٍ مفرغة ،والضرائب باهظة جداً ،لذا ال
نقوى إال على شراء كميات محدودة" بحسب أبو العمرين.
وعــن حــق الســلطة الفلســطينية فــرض الضرائــب علــى
الوقــود كغيــره مــن الســلع األخرى قــال أبــو العمرين" :ال
يوجــد يف العالــم حكومــة تفــرض ضريبــة علــى نفســها،
ونحن من نقوم بشراء الوقود وليس شركة الكهرباء ،وفق
اتفاقية عام  ،2003فض ً
ال على أن تقدمي الكهرباء خدمة
إنسانية".
وأكــد أن طاقــة رام اهلل تُعفــي اجلهــات املانحــة يف حــال
تبرعهــا لشــراء الوقود مــن الضرائب ،مســتدركاً أن غزة
أولــى باإلعفــاء ،مبيناً أنهــم يبذلون جهــوداً غير منقطعة
حلــل األزمة من خالل زيادة التحصيل والتواصل مع دول
عدة لتوفير الوقود.
علــى الصعيــد اآلخــر ،قال القائــم بأعمال رئيس ســلطة
الطاقة يف رام اهلل ظافر ملحم لـ"احلال"" :أزمة الكهرباء
يف غزة تتمحور يف زيادة االســتهالك ســنوياً مبعدل يصل
إلى  %10دون زيادة يف املصادر واإلمدادات".
وأكــد ملحم أن توفير مصــادر أخرى مرتبط باإلمكانيات
املادية لشــركة الكهرباء التي يجب أن توفرها ،فالشــركة
قطاع ربحي وليس خدماتيا ،واصفاً إياه بـ "منجم ذهب"،
منوهاً إلى أن السلطة ال تريد أن تربح ولكنها ال تريد أن
تتكبد خسائر.

هاني الثوابتة

وتابــع" :ندفع عن الشــركة شــهرياً من  40إلــى  50مليون
شــيكل للجانــب اإلســرائيلي ،و 8إلــى  10ماليــن شــيكل
للجانــب املصــري ،فضــ ً
ا عن تكفلنــا بصيانــة اخلطوط
واإلمــدادات وبناء األبــراج وجميع األمور الفنية والتقنية،
وإعفائنــا بشــكل مســتمر جلــزء كبيــر مــن الضرائــب
املفروضة على الوقود".
ونوه ملحم إلى تركز املشــكلة يف أن نســبة جباية الكهرباء
مقابــل اســتهالكها يف غــزة تســاوي صفــرا ،موضحــاً أن
احلــل يكمــن يف إعــادة هيكلــة شــركة الكهربــاء وســلطة
الطاقــة يف غــزة ،ومتكــن حكومــة الوفــاق والقطاعــات
األخــرى بتولــي زمام األمور ،لفــرض القانون وحل األزمة
بشــكل جــذري" ،وال توجــد نيــة صادقة لتســليم الشــركة
ٍ
والسلطة للحكومة".
وفنــد ملحــم االتهامــات التــي ُوجهت لطاقــة رام اهلل من
قبــل القائمــن علــى غــزة قائــ ً
ا" :فيمــا يتعلق باملشــاريع
التطويريــة وزيــادة املصــادر ،فنحن بحاجــة إلى ضمانات
مالية ،وكل ما حصلنا عليه حتى اللحظة هو مجرد كالم،
لن نغامر به".
وأكــد أن القائمــن على حكم غــزة يريدون احلصول على
الكهربــاء دون دفــع مقابــل ،منوهــاً إلــى أن تطبيــق تلــك
املشاريع قد يكبد احلكومة ملياري دوالر سنوياً.
أمــا فيمــا يتعلق بالضرائــب املفروضة علــى الوقود ،فقد
أوضح ملحم أنهم يقومون بإعفاء ما نســبته  60إلى %80
مــن ضريبــة "البلو" منــذ ســنوات ،معتبــراً الضريبة أمرا
طبيعيا ،تفرضه كل حكومات العالم على البضائع ،عالوة
علــى أن الضريبــة ليســت مفروضــة على ســلطة الطاقة
كجهة حكومية ،فهي مجرد وسيط لشراء الوقود.
وعن عدادات الدفع املسبق احملتجزة لدى طاقة رام اهلل
وفــق ما أفــادت كهرباء غزة ،بني ملحــم أن البنك الدولي
ٍ
مبنحــة مالية بقيمة  8إلى  15مليون دوالر ،تشــمل
تبــرع
إعــادة تأهيــل الشــبكات واحملــوالت واألبــراج والكوابــل
واألعمــدة ،منوهــاً إلــى أن مــا مت تخصصيــه للعــدادات
مســبقة الدفع هو مليون دوالر فقط ،مســتدركاً أن املبلغ

فايز أبو شمالة

ال يكفــي يف أحســن األحــوال إال لشــراء  6إلــى  8آالف
عــداد ،علمــاً أن عــدد املشــتركني يف القطــاع يبلغ حوالي
 250ألف.
هــذا وكانــت الفصائــل الفلســطينية قــد طرحــت يف 14
كانــون الثاني اجلــاري ،مبادر ًة حلل أزمــة الكهرباء تتمثل
يف  8نقاط ،أهمها تشكيل جلنة هيئة وطنية ملتابعة حلول
أزمة الكهرباء ،وإعادة تشــكيل مجلس إدارة الشــركة مبا
يراعى اخلبرة والتعددية السياسية واملهنية ،وزيادة نسبة
بشــكل كامل ،وبحث ســبل
اجلبايــة ،ورفــع ضريبة "البلو"
ٍ
تطبيق املشاريع التطويرية إلنهاء األزمة.
وقال القيادي يف اجلبهة الشعبية هاني الثوابتة لـ"احلال":
"املبــادرة التي قدمناها قابلة للتطبيق إذا ما توفرت النية
احلقيقة لدى كال الطرفني".
وبــن أن حمــاس وحكومــة الوفــاق الوطنــي وافقتاعلــى
املبادرة ،وأكدا جاهزيتهما لتطبيقها ،الفتاً إلى أن املبادرة
ســتدخل حيز التنفيــذ خالل األيام القادمــة ،مؤكداً أنهم
ســيصارحون الشــعب عالنيــ ًة بالطرف الذي قــد يحاول
إعاقــة عملهــا ،الفتــاً إلى إمكانيــة إعادة صياغــة أي بند
عليه خالف بني الطرفني.
ٍ
وعقــب ملحــم علــى املبادرة بضــرورة توفير ٍ
قانونية
بيئــة
ٍ
مالئمة لتطبيقها ،لفرض إدارتهم على الشركة والسلطة.
مــن ناحيتــه ،أكــد احمللــل السياســي فايــز أبو شــمالة أن
معاجلــة أزمــة الكهرباء تتم عبر مســارين :رفع الضرائب
عــن الوقــود ،كــون الشــركة باألســاس ال تســجل أي ربــح
يذكــر ،وأرباحهــا وهميــة طاملــا لــم تتحصــل عليهــا مــن
املشــتركني ،وفــق مــا أكدت جلنــة الفصائل التــي اطلعت
علــى حســابات الشــركة ،وذلك بســبب ضعــف التحصيل
لألوضــاع االقتصاديــة التــي يعيشــها القطــاع .والثانــي
أن علــى الشــركة إيجــاد طريقــة ملالحقة كل مــن ال يدفع
استهالكه لها ،واإلسراع بتركيب عدادات الدفع املسبق.
وختــم حديثــه قائــ ً
ا" :احلــل يكمــن يف حتمــل الفصائــل
الفلســطينية مســؤوليتها جتاه الشــعب وعمــل جلنة عليا
تشرف على عمل شركة الكهرباء".

نقص وسائل منع احلمل يف غزة ..والذريعة عجز يف امليزانية
عبد اهلل أبو حشيش
منــذ مــا يقــارب العــام ،لم يصل لقطــاع غزة مــن منظمة
الصحة العاملية ،وبشكل خاص من صندوق األمم املتحدة
للســكان ( ،)UNFPAأي شــحنات مــن وســائل منــع
احلمــل .لكــن وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن "األونروا"
اســتطاعت أن توفرهــا عــن طريــق ميزانيــة خاصــة لها،
ووزعــت الكميــة التي حتتاجهــا عياداتها ،أما املؤسســات
اخلاصــة ،فقد وفــرت بعض أنواع هذه الوســائل وفتحت
البــاب للحصول على االستشــارات الصحيــة والعالجات
األخرى.
لكــن املشــكلة اســتمرت يف مستشــفيات وعيــادات وزارة
الصحــة التــي تعانــي أصــا مــن نقــص حــاد يف األدويــة
واملســتلزمات الطبية املختلفة بســبب احلصــار املفروض
على قطاع غزة والنمو السكاني املتزايد.
من بني السيدات اللواتي يعانني نهاد عاشور ،حيث كانت
حتصــل على حبوب منع احلمل مــن خالل عيادة الرمال،

ولكــن بعــد انقطاعهــا ،عانــت يف احلصول عليهــا .تقول:
"زوجي ال يعمل وهو غير مســتعد لشــراء هذا الدواء ملنع
احلمل ،وأبحث عن أفضل الطرق لتجنب احلمل ،فلدي 6
اطفال ،والوضع املادي ال يحتمل أن أجنب أكثر".

تنظيم األسرة

مديــرة دائــرة األمومــة يف عيــادة الرمال الدكتــورة نهلة
حلــس قالــت لـ"احلــال"" :إن مــن أهم األهــداف العاملية
االغاثيــة تقليــل الوفيــات لألمومــة واملواليــد وتقليــل
احلاجــة غير امللباة ،وكذلك فرص احلمل غير املرغوب
فيــه ،وزيــادة صحــة األم واملواليد ،فقد يســتنفد احلمل
املتكــرر طاقــة املــرأة اجلســدية والنفســية واملادية ،كما
يؤثــر علــى صحة الطفل ورعايته وتربيته وعلى األســرة
واملجتمع".
وأضافــت أن "تقــارب الــوالدات يجعــل األم عاجــزة عن

رعايــة زوجهــا وبيتها وأوالدهــا ويجعلها غير قادرة على
العناية بنفســها وصحتها النشــغالها بأكثر من شــيء يف
وقــت واحــد ،وأضــرار احلمــل املتكــرر ال تقتصــر علــى
األم فقــط ،بــل أيضــا علــى صحــة املولــود ،فقــد يؤدي
إلــى إجنــاب طفــل ضعيــف أو ناقــص الــوزن أو مصاب
باألمراض ،إضافة إلى انه قد يتعرض الطفل للمخاطر
أثنــاء الــوالدة مــن خــال احلمل املتعســر نتيجــة تكرار
احلمــل وعدم التنظيم ،وعــدم كفاية الطفل من الرعاية
واالهتمام واحلنان".
كما أن اســتقرار األســرة من نتائج احلمل املتكرر مهدد،
وقــد يــؤدي إلــى خالفــات زوجية بســبب ازدحــام البيت
ونقــص احتياجــات األســرة ،وال ســيما تعليــم األطفــال
وتقليــل نصيب الفرد داخل األســرة من الغــذاء والرعاية
الصحيــة ،مــا يؤثــر علــى ســلوكيات الفــرد ألن العوز قد
يدفع إلى االنحراف اإلجرامي مستقب ً
ال.
كل هــذه األســباب ،وفــق حلــس ،دفعــت صنــدوق األمم
املتحدة اإلسكاني إلى االهتمام بتنظيم األسرة عن طريق

توفيــر وســائل املباعدة مــا بني احلمل وســهولة الوصول
واحلصــول على هذه الوســائل والتثقيــف الصحي كذلك
من أجل جناح مشاريعها التي تدعو لها يف تنظيم األسرة.
ونوهــت حلــس إلــى أنــه على الرغــم من عــدم توفر هذه
الوســائل بســبب عــدم توريدهــا للقطاع الصحــي ،إال أن
عيــادات وزارة الصحــة كانــت تعمــل علــى فتــح امللفــات
لسيدات وتقدمي املشورة والفحص اإلكلينيكي والسريري،
ولكن إذا احتاجت ألي وســيلة ،فال ميكن توفيرها ،فقط
ننصحها للحصول عليها من اخلارج.
وأكــدت أن تقليــص منظمــة الصحــة العامليــة خدماتهــا
وأهمها توقف وصول وســائل تنظيم األســرة لقطاع غزة
يعتبر مشكلة كبيرة أدت إلى تراجع يف استخدام الوسائل
وصعوبــة الوصــول إلــى اخلدمــات وعــدم الوصــول إلــى
أهداف تنظيم األســرة ،فتكلفة شراء هذه الوسائل كبيرة
مقارنة من الوضع االقتصادي للعائالت يف قطاع غزة.
صندوق األمم املتحدة اإلســكاني برر عدم توفير وســائل
منع احلمل بأن هناك عجزًا يف امليزانية.
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يأخذها باالعتبار مع التحصيل األكادميي

التوجيهي اجلديد يفتح األبواب أمام املواهب واملهارات
مادلين شعبان
عقب إعالن وزارة التربية والتعليم يف فلســطني استحداث
نظــام جديــد للتوجيهي يف فلســطني ،تنوعت اآلراء بني من
أيــد العمل بهذا النظام ومــن عارضه .ويرى القائمون على
العملية التعليمية أن النظام اجلديد يواكب التطور ويراعي
مهارات الطلبة.
ويعتبــر ملــف اجنــاز الطالــب أحــد املكونــات األساســية
لنظــام التوجيهي اجلديــد بحيث ســيتضمن أعمال الطلبة
وإجنازاتهــم اإلبداعيــة يف الصفــن احلادي عشــر والثاني
عشــر ،وقــد بــدأ تطبيقــه هــذا العــام الدراســي (/2016
 )2017لطلبة الصف احلادي عشر.
وحتدد يف هذا امللف مختلف املهارات واألعمال التي يتميز
بهــا الطلبــة ،وكذلــك االجتاهات التي تشــير إلــى تطورهم
ومنوهــم املعريف وســلوكياتهم ،ووفق منــوذج أُع ّد خصوصاً
لهذا الغرض.
الطالبــة يــارا صبيحــات التــي حصلــت علــى املركــز األول
يف مســابقة العــزف علــى مســتوى مديريــة تربيــة جنــن
وهــي األولــى على صفهــا احلادي عشــر يف "العلمي" تقول
لـ"احلــال"" :وجــود ملــف لالجنــاز يتــم تقييمــي بنــاء عليه،
شــجعني على االســتمرار يف تعلم املوســيقى وكذلك شــجع
والدي على إرسالي باستمرار الى معهد املوسيقى".
وتضيــف صبيحــات أنــه "يف الوقت الــذي كان فيه اجلميع
يعتقــد ،ومنهــم والــدي ،أن الدراســة لالمتحانــات ومتابعة
الــدروس الصفيــة واملــواد املطروحة يف املنهــاج هي األهم،
باتــوا علــى وعي بأهميــة اجلوانب األخرى واملهــارات التي
امتتع بها بعيدا عن جو الكتاب التقليدي".
وتقول حنان أبو احلســن من املشــرفني على إعطاء دورات
ملف اإلجناز للمعلمات يف وزارة التربية إنها مع العمل بهذا
امللــف "كونه جاء كردة فعل علــى التقييم التقليدي ،واصفة
هــذا امللــف بالتقييم احلقيقي "ألنه يظهر مواهب ومهارات

كامنــة عنــد الطلبة يصعب قياســها من خــال االختبارات
املدرســية" .وتضيــف أبــو احلســن أن ملــف اإلجنــاز "يع ّود
الطلبــة علــى الترتيــب والتنظيــم والســلوك القيــم ،ويبعث
فيهم احليوية".
مــن ناحيــة أخرى ،تعارض املعلمة دولــت أحمد العمل بهذا
النظــام قائلــة إن "العمل بهذا امللف لن يغير أي شــيء على
أرض الواقــع" موضحــة انــه "علــى ســبيل املثــال ،اذا كان
الطالــب لديــه ميــول للتمثيــل والدراما ،وكان ملــف إجنازه
يبــن ذلــك ،فعلى االغلب أال يوافــق األهل على دخوله هذا
املجال ،كونه غير مألوف مجتمعيا ،وبالتالي سيكون العمل
فيه غير ٍ
مجد".
وترى املواطنة ليندا هاني ان العمل بهذا امللف إيجابي كونه
سيساهم يف تغيير الثقافة السائدة من خالل االعتماد على
الكتــاب املقرر واالمتحانــات كأداة لتقييم الطلبة .وتضيف
أنــه عندما قدمــت امتحان التوجيهي قبــل ثالثة أعوام ،لم
يحالفها احلظ يف النجاح من املرة األولى بســبب انشــغالها
يف تنمية مهاراتها يف التطريز.
اخلبيــر يف املجــال التربــوي محمــود الفطافطــة يقــول "إن
وظيفــة أي منهــاج تعليمــي هــي تطوير الشــخصية املتعلمة
ا وســلوكاً ونفســية .فــإذا لم يكــن هذا املنهــاج مؤه ً
عقــ ً
ال
لذلك ،فال داعي للعمل به أص ً
ال ،فاملنهاج هو الذي يؤصل
املعرفة ويبني توجهات العقول".
ويضيــف الفطافطــة أن "املنهــاج الفلســطيني املدرســي،
وعبر مســيرته التي تتجاوز العقدين شــابته عدة النواقص
واالشــكاليات ،ألســباب رئيســية ،أهمها :حداثــة التجربة،
ومحدوديــة اخلبرات ،وضعف االطالع على جتارب مناهج
دول أخــرى ،ولكــن يف املجمــل ،كان هذا املنهاج يســد ثغرة
ليســت بالقليلــة يف ميــدان احلقــل التعليمــي املدرســي ،ال
ســيما أن املناهــج التــي كانت تدرس للفلســطينيني ،ســواء

االردنية يف الضفة واملصرية يف القطاع ،بعيدة إلى حد ما
عن اخلصوصية والثقافة الوطنية الفلسطينية يف العموم".
ويتابــع الفطافطــة "باالطــاع علــى التوجيهــي اجلديــد،
فإنني أراه مناســباً ،ال ســيما أنه يســاهم يف عملية تطوير
املنهــاج نحو تكريس مفهوم فكري وتربوي مختلف وجديد،
بعيدا عن التقليدية والتلقني ،ومثل هذا املنهاج يســاعد يف
تأســيس بنيــة وقاعــدة معرفية قائمة على املعــارف والقيم
احملفزة ،ويسهم يف التنشئة االجتماعية والوطنية السليمة،
ويصقل مهارات التفكير ،ويراعي الفروق الفردية".
ويـأمل مناصرو هذا النظام أن يكون تفاعليا عصريا يحمل
مالمــح وســمات وطنية ترســخ مفاهيم االنتمــاء واملواطنة،
واالســتناد إلــى التعلــم النشــط الفاعــل ،والتعلــم التعاوني

وباللعــب وبتوظيــف التكنولوجيــا واملوســيقى والفنــون،
بحيــث يكــون املعلــم قائدا يحفــز الطلبة ويخلــق لهم فرص
االكتشــاف ،ما سيســاهم يف إحداث نقلة نوعية يف النظام
التعليمي يف فلسطني.
وتقع مسؤولية إعداد ملف إجناز الطالب على أحد املعلمني
يف املدرســة ،أمــا مســؤولية التدقيــق والتفريــغ يف منــوذج
تقديــر ملف اإلجنــاز ،فتعود للجنة مك ّونة من ثالثة أعضاء
تختارهم مديرية التربية والتعليم ،على أن تكون نتيجة هذا
امللف ملحقة لكشــف الثانوية العامة .ويصدر التقييم العام
والنهائــي مللف اإلجناز مــن اإلدارة العامة للقياس والتقومي
واالمتحانات وفق التصنيف الناجت للتوزيع الطبيعي ملجموع
النقاط التي حصل عليها الطالب او الطالبة.

 12ألف طالب من غزة يشاركون يف "حتدي القراءة العربي"
حنان أبو دغيم
على الرغم من أنه قارئ منذ صغره ودائم املطالعة واقتناء
الكتــب ،لكــن عندمــا يتعلــق األمر مبســابقة على املســتوى
العربي ،فان األمر يصبح فيه الكثير من املغامرة والتحدي
واإلصــرار علــى الفــوز .هكذا يصــف لنا الطالــب عمر أبو
حســنة ( 14عامــا) مشــاركته يف مســابقة حتــدي القــراءة
العربي يف موسمها الثاني.
ويحــاول عمــر اجلمــع بــن دراســته وقــراءة الكتــب وفهــم
فحواها .وحول مشاركته يقول" :لدي أمل كبير يف تسجيل
مراكز متقدمة يف املســابقة لكن هديف األساســي هو تنمية
ثقافتــي وزيــادة االطــاع على املعــارف املختلفــة" ،مضيفا:
"والدتي تعمل مدرسة وغرست فينا منذ صغرنا حب اللغة
العربيــة ،لذلــك ،فأنا ومنــذ تعلمت القراءة وأنــا أختار من
الكتب ما يعجبني وأقرأها".
املختلــف اليــوم لــدى عمــر خــال مشــاركته يف املســابقة
اهتمامــه بتنويــع الكتــب التــي يختارهــا وليــس فقــط مــا
يستهوي رغباته.
أمــا دميــا املدهــون ( 15عامــا) طالبــة املدرســة التي تعمل
مقدمة برامج يف إذاعة وزارة التربية والتعليم ،فكانت كلها
شغف وإصرار على خوض املسابقة حيث قالت" :فلسطني
دائمــا مميــزة ويف طليعة املــدارس املميزة يف العالم العربي
بدليــل حصولهــا علــى أفضــل مدرســة يف موســم حتــدي
القراءة األول العام املاضي".
دميا متنت أيضا أن تفوز فلســطني لهذا العام يف املســابقة
ومتنــت أن تصــل إلــى التصفيــات النهائيــة علــى مســتوى
الطالب العرب املشاركني.
ورغــم الرغبة اجلامحة للطالب يف املشــاركة ،إال أن ثمة
عقبــات يحاولــون التغلب عليها ،فكغيرهــا من الطالبات،
فــإن بلســم النونــو الطالبــة يف الصــف الســادس تواجــه
مشــكلة نقــص الكتــب يف مكتبــة املدرســة ،حيــث تضطر
إلى اســتعارة الكتب من بعض املكتبات العامة أو مكتبات
مراكــز الطفولــة ،وهــذا حســب رأيهــا يأخــذ مــن وقتهــا
وجهدها الكثير.

يف حــن أن الطالبــة ميــار صرصــور أعربــت عــن معاناتها
من انقطاع التيار الكهربائي ،حيث ال تستطيع مساء قراءة
الكتب على ضوء الشــمعة أو الليدات ألنه ســيؤذي عينيها،
لذلــك ،فإنهــا غالبــا مــا تقــرأ يف النهــار ،وهــذا يزيــد مــن
اجلهد الذي تبذله ويتعارض أحيانا مع واجباتها املدرســية
وامتحاناتها.

مشاركة الفتة

وتشــارك مدارس قطاع غزة احلكوميــة والوكالة واخلاصة
ألول مــرة يف املســابقة حيــث حالت بعض اإلجــراءات دون
مشــاركتها يف املوســم األول للمســابقة التــي يرعاهــا نائب
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حاكم دبي الشــيخ
محمد بن راشــد آل مكتوم والتي تهدف إلى إشــراك مليون
قــارئ عبــر الوطــن العربــي بقــراءة خمســن مليــون كتــاب
مبعدل  50كتا ًبا لكل طالب.
ويقول منســق املسابقة يف قطاع غزة هاني الهور" :تفاجأنا
مــن حجــم اإلقبال مــن الطــاب والطالبات على املشــاركة
منــذ اإلعــان عن إطالق املســابقة قبل نحو حوالي شــهر،
حيــث ســجلت حوالي  334مدرســة بواقــع  12ألف طالب
وطالبــة مــن مختلــف مــدراس القطــاع" ،مضيفــا" :خــال
جوالتنــا املســتمرة على املدارس ،نلمــس التصميم واإلرادة
عنــد الطــاب للقراءة بهدف الثقافــة واملعرفة أوال ومن ثم
للفوز يف املسابقة".
وعــن أســس املشــاركة يف املســابقة ،يشــير الهــور إلــى أنه
مطلــوب مــن كل طالــب مشــارك قــراءة خمســن كتابــا يف
مختلــف املجاالت ثــم تقدمي ملخصات لها وشــروحات تنم
عــن إدراكــه ملا جاء فيها وحملتواها ،مؤكدا أنه ســيتم تعيني
جلنة من الكفاءات الختبار الطالب على مســتوى املدارس
أوال ثــم يف املرحلــة الثانية على مســتوى املديريات ثم على
مســتوى فلســطني عمومــا ،وأخيــرا من ســيفوز سيشــارك
يف التصفيــات علــى املســتوى العربــي يف فعاليــات اختتــام
املسابقة يف دبي.

طلبة املدارس ينافسون للفوز ويتعلمون حب القراءة.

خاليا قراءة

ويف محاولــة مــن املــدارس لتقــدمي كل التســهيالت والدعــم
والتشــجيع للطــاب على االســتمرار يف القــراءة ،يتم ترتيب
لقاءات أسبوعيا بني الطالب واألهل وإدارة املدرسة لتقدمي
الكتب والقصص للطالب وشرح أسس املشاركة الصحيحة.
ويف فعاليــة مميزة ،أقامت مدرســة الكرمــل الثانوية للبنني
يف مدينــة غزة مخيمــا حمل عنوان "كتاب وقلم" حدثنا عن
تفاصيلــه مدير املدرســة ريــاض لبد قائــا" :املخيم يهدف
إلى تشجيع الطالب على القراءة وتعليمهم أسس التلخيص
الســليمة واملثالية ،وكان الهدف األساســي أن يقرأ الطالب
أمام املدرســن ويســاعدوهم علــى اختيار الكتب املناســبة
لهم" .وكان للمدرسة دور مميز يف تصميم برنامج تطبيقي
علــى الهواتــف الذكيــة ،حســب تأكيــد املديــر لبــد ،فهــي
تهــدف إلــى تســهيل وصول الطــاب إلى الكتــب وحتميلها

علــى الهواتــف احملمولــة ليســاعدهم علــى القــراءة يف كل
األماكــن ،مشــيرا إلى أن أحد أهم ايجابيــات هذا التطبيق
واملشاركة بشكل عام يف املسابقة أنها قننت من االستخدام
املفــرط لألجهزة الذكيــة ومواقع التواصل االجتماعي التي
ال تضيــف لهــم كثيــرا ال على املســتوى االجتماعي وال على
املستوى الثقايف واملعريف.
املديــر لبــد أكــد أن هــدف الطــاب وهدف املدرســة ليس
فقــط الفــوز وإمنــا بشــكل عــام غــرس حــب القــراءة عند
الطــاب وجعلهــا جزءا أساســيا من تكوينهــم واهتماماتهم
اليومية.
يشار إلى أن فلسطني شاركت يف املوسم األول من املسابقة
العام املاضي وفازت مدرسة "طالئع األمل" الثانوية مبدينة
نابلس شــمال الضفــة الغربية احملتلة كأفضل مدرســة من
بني ما يزيد على  30ألف مدرسة بالعالم العربي.

السبت  ٢٠١٧/١/٢٨م  -املوافق  30ربيع الثاني 1438هـ
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شيرين العكة
ســيقابلك بابتســامة عريضــة ،ونظــرات مرحــة حنونــة تبدو واضحــة من خلف
زجــاج نظارتــه الط ّبيــة ،ســتصاب باحليــرة "هل يعرفنــي"؟ ،لكنه ســيحرك يديه
وأصابعه مباد ًرا بالتعرف عليك ،حتى إذا شئت صار لك زمي ً
ال وصدي ًقا ومعل ًما،
ليــس لــك فحســب ،جــ ّرب أن ترافقه الســير يف شــوارع غزة؛ ســتفاجأ من كثرة
معارفــه وأصدقائــه ،اجلميــع يلوحون له ،وآخــرون يتواصلون معه بلغة اإلشــارة
التي اكتسبوها منه.
"كنت صغي ًرا وغاض ًبا جدًا من احلياة ،ناقما على حالتي ،أرى األشــياء واألفواه
تتحــرك مــن حولــي وال تعبر أذني ،ال أســتطيع ســماعهم وهم ً
أيضــا ال ميتلكون
طريقــ ًة ملخاطبتــي ،ال يتفهمــون حاجتــي" ،هذا مــا ع ّبر عنه األصــم محمود أبو
نامــوس ( 28عا ًمــا) ،بعدمــا ترجمت أفكاره مرح شعشــاعة املختصة يف تفســير
لغة اإلشارة.
لكن حمى شــوكية ضربت
لــم يولــد محمود فاقدًا للنطق والســمع بشــكل كاملّ ،
جســده وهو يف ســن الرابعة ،أفقدته الســمع والنطق ،كما أن شــقيقه بالل من
الصم ً
أيضا ،وال يعاني بقية اخوته من نفس اإلعاقة ،وال األب واألم.
"كنت أرفض وضع السماعة على أذني ،كانت تضايقني وتضعف تركيزي ،أعيت
تصرفاتــي محــاوالت أمــي يف التعامل معي ،حتى وضعتني بــن يدي امرأة أذكر
أنهــا تشــببها إلــى حد ما ،انهــا صديقتها ومعلمــة للصم" ،بدأ بالتأثــر بها لكنها
اختفت فجأة من حياته ،فقد ماتت ،ما اضطر األم إلرســاله إلى مدرســة الصم
بغزة كي يلتحق بالتعليم.
كان محمود مكرها على التواجد يف املدرســة ،فثمة أطفال أغراب يتحركون يف
كل مكان ،يفقدونه تركيزه ،وال ميتلك طريقة للتفاهم معهم ،حتى بدأ باالجنذاب
منهن العديد من
كن أكثر هدو ًءا من الذكور ،واكتسب
ّ
إلى زميالته االناث اللواتي ّ
اإلشارات والتصويب لعادته اخلاطئة.
تفوق يف دروســه وبالرغم من مســاعدته لزمالئه يف فهم دروسهم ،إال أنه حصد
يف الثانويــة العامــة املركــز األول علــى فئة الصم يف قطاع غــزة ،درس باجلامعة
اإلســامية بغــزة دبلــوم إبــداع حاســوب ،وتخــرج باالمتيــاز رغــم تعــرض منزله
للقصف يف العدوان االسرائيلي على غزة .2014

كحــال اخلريجــن يف غــزة ال يجــد محمــود -األول علــى دفعتــه -فرصــة عمل،
لكنه يعمل يف الدهان وبيع الدجاج ليكســب رزقه ،ويشــير إلى مواقف كثيرة من
حياته تعرض فيها لالســتغالل والتقليل من شــخصه ،فقد كان رب العمل ينعته
بـــ "األهبــل" ويقلــل من أجره ويحصر دوره كعامــل نظافة ،لكنه أصر على حتدي
األخيــر ،وأداء بقيــة األعمــال األخرى بســرعة واتقــان ،وأصبح العامــل الذي ال
غنى عنه.
ينشــط محمــود يف مجــال ذوي اإلعاقــة خاصة الصــم ،فهو معلم للغة اإلشــارة،
يدعــو اجلميــع الكتســاب لغته كــي يتمكن مــن محاورتهم ،يقــول" :كانت حاجتي
لوجــود وســيط بينــي وبني الناس تــزداد خاصة خالل اجلامعــة ،ولصعوبة توفر
من يرافقني من اخوتي وأصدقائي ،بدأت بتعليم زمالئي باجلامعة وقت الدوام
ويف املكتبة والشارع".
اســتمر بتعليم لغة اإلشــارة لكل من يتعرف عليه وأصبح يعطي دورات مجانية،
ورغم اجهاد هذه الدورات له ،إال أنه يرفض باملقابل طلب املال ،خشية أن يتراجع
الشــباب عن التعلم ،وأضاف" :أريد أن يزيد عدد املترجمني للغة اإلشــارة ،أريد
أن نخلق احلوار ومنكن الناس من فهم األشخاص الصم ومعاملتهم باحترام".
من خالل متابعة مرح ألعمال محمود ،تقول" :عند وجود بعض القضايا املهمة،
أو اكتسابه ملفردات جديدة ،يسجل محمود تفسيره له من خالل تصوير فيديو،
ويبثها لزمالئه الصم عبر الفيس بوك لتحقيق االستفادة".
وكان له دور يف حتســن حياة بعض االناث من الصم ،اللواتي مينعهن أهلن من
مغــادرة املنزل والتفاعل مع املجتمع ،لكنه اســتطاع محاورتهم وكســب موافقتهم
للســماح لبناتهم باخلروج واملشــاركة يف الدورات ،ومنهن من ستصبح معلمة لغة
إشارة قري ًبا.
يبتســم محمــود ويحكــي عن طالب يف املرحلة االبتدائية مــن الصم "حمود طفل
دروسا خصوصية
صغير مســتواه الدراســي ضعيف ،أداوم على زيارته واعطائه
ً
ني استياءه
يف املنهاج ،ال أريد أن يخســر مســتقبله بسبب صعوبة الفهم لديه" ،وب ّ
مــن عــزوف عــدد كبيــر من الصم عــن الدراســة االكادميية ،وتوجههــم إلى تعلم
احلــرف ،فبحســبه قضيتهــم حتتــاج إلــى املتعلمني الذيــن ســيرفعونها للمطالبة

دورات مجانية لتعلم لغة الصم.

بظروف وفرص أفضل يف التعليم والعمل.
عن طموحه ،ينتظر محمود بفارغ الصبر أن يسمح له بإكمال البكالوريوس وعدم
تقييد الصم بالدبلوم أو بتخصصات دراسية معينة ،يطمح ً
أيضا أن يكون سفي ًرا
للصم ،يتحدث بلسانهم وينقل معاناتهم ،وأكد من خالل مترجمته مرح "أريد أن
أحميهم من ظلم الناس واستغاللهم لعجزهم" ،ويفضل االرتباط بفتاة أنعم اهلل
عليها بالسمع والنطق ،كي تكون يف عونه وجوازًا لعبوره إلى العالم.
يتناوب على مرافقة محمود أصدقاؤه الذين اكتســبوا منه لغة اإلشــارة ،بعضهم
متمكــن يف الترجمــة وأصبح يســاعده خــال الدورات التدريبيــة ،يقول محمود:
"عالقتي باملترجمني مبنيه على الثقة والتفاهم ،لذا أخذت على عاتقي تعليمهم
وزرع التفاهــم والصبــر داخلهم" ،وختم حديثه متمن ًيــا عليهم أن يكملوا ما بدأوا
بتعلمه ،حتى يزهر التفاهم بني الناس.

القواسمي ..فنانة مكياج سينمائي مبواد بسيطة
دنيا إنعيم
مبواد غذائية منزلية كالكاتشب وزيت جوز الهند والنشا ومواد أخرى،
بــدأت رغــد القواســمي ( 17عامــا) فن املكيــاج الســينمائي ،من خالل
فيديوهات شاهدتها عبر "يوتيوب" ،وبدأت بتطبيقها على أرض الواقع،
عبــر خلــط املــواد ببعضها .ومرة بعد أخــرى ،تطور معها مــا تفعله من
لوحــات تظهر اجلســد بصــورة مغايــرة ،وكأن طلقة نارية قــد اخترقت
اليــد ،ولهيــب نار التهــم الوجه ،دون اللجوء ملراكــز تدريبية ،بل معتمدة
على نفسها فقط.
حبهــا وشــغفها للتطور دفعهــا للذهاب ألحــد محال العطارة ،لتشــتري
بعض املواد ومتزجها وتصبح أكثر واقعية يف املكياج السينمائي ،فكانت
النتيجة أجمل وأكثر وضوحا عن سابقاتها ،والقت تشجيعا من عائلتها،
وبــدأت بتنفيــذ املكيــاج على إخوتها ومــن ثم صديقاتهــا اللواتي يطلنب
جتربته عليهن.
تقول رغد" :ما يستخدمه الفنانون يف اخلارج من مواد غير متوافرة يف
فلسطني ،لذلك حاولت البحث عن شيء مشابه ومبواد متوفرة باملنزل،
وبعد مزجها بدأت بالتجربة ،وأعجبني ما أصنع".
كمــا تتقــن رغــد فــن الرســم التشــكيلي عبــر لوحــات بألــوان االكريلك
والفحــم ،الــذي تتقنه منذ الصغــر ،وعملت رغد على تطوير قلمها عبر
دورة تعلمت خاللها أساســيات الرســم بالرصاص ،واجتهدت بعد ذلك
للرسم بصورة احترافية.
االستحســان والتشــجيع الــذي القته مــن العائلة واحمليطــن ومعلماتها
باملدرســة ،دفعها الحقا لتقدمي عروض حية أمام اجلمهور لفن املكياج
الســينمائي .أحــد العــروض احتضنتــه مدرســتها وداد ناصــر الديــن
بحضــور ممثلــن عــن وزارة التربية والتعليم باحملافظــة ،والقى إعجاباً
من اجلمهور كفن غريب من نوعه.
وتشارك رغد نهاية الشهر اجلاري مبعرض فني يف دولة قطر ،ستعرض
خاللــه مــا تتقنــه من فن املكياج الســينمائي ،الذي ســيضم معرضاً لها
ومســابقة بــن مشــاركني من عدة دول ،كما أنها عضــو يف ملتقى جفرا
للفن التشكيلي الفلسطيني الذي يضم فنانني من الضفة الغربية.
ســتتخذ رغــد مــن الفنــون موهبــة ترافقهــا لســنوات قادمــة ،مبتعــدة
عــن التخصــص فيــه يف دراســتها اجلامعيــة ،إذ تطمــح لدراســة أحــد
التخصصات العلمية حال تخطيها امتحان الثانوية العامة لهذا العام.
وتســتغل رغــد مواقــع التواصــل االجتماعــي لعــرض أعمالهــا باملكيــاج
السينمائي لألصدقاء وتلقي تعليقاتهم على ما تقوم بعمله.

مزيد من الصور على موقع "احلال" اإللكتروني

عينات من عمل رغد على أجسام أقاربها.
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حسن حظ أبطال روايات باولو كويلو

ميس البرغوثي *
"الروتــن والنمطيــة من األمور القاتلــة التي تقودنا للتفكير
باالنتحار ،كما السعي إلرضاء اآلخرين ،عدم إدراك فرديتنا
ومتيزنا يف املجتمع ،والتسليم واخلضوع ملا يفرضه ،تقودنا
للجنون الذي يستحيل الشفاء منه إال بإدراك قيمة احلياة،
والتــي تتحقــق بإدراكنــا باقتــراب املجهــول "املــوت" .املوت
ميكنه أن يقودنا للحياة ،أو لالمباالة ،فإدراك انتهاء احلياة
ال يستدعي تعق ً
ال أو احتراماً ألحد".
أفكار فلســفية أدخلها علــى روايته ،الكاتب البرازيلي باولو
كويلــو املولــود يف ريــودي جانيرو عام  ،1947وقد اتســمت
مبعان روحية تالمسنا كونها منا.
ٍ
رواياته
البطلــة فتــاة يف الرابعــة والعشــرين ،تقيــم يف لوبالنــا-
ســلوفانيا ،متلــك كل متاع احلياة مــن جمال ،وعائلة محبة،
وعشــاق وســيمني ،ووظيفــة مريحــة ،وال تقدر ذلــك ،تقرر
ببساطة وضع حد لهذه احلياة الروتينية الفارغة ،بال سبب
ولكن لتكرار سؤال :ماذا بعد؟! ،يف عقلها ،كأي عقل بشري
طبيعــي .ال أعلــم إذا كان الكاتب قد عبر عن امللل بحدة أم
بواقعية نسبية ،ولكن هذا ما سيحصل.
فكــرت يف طــرق إلنهــاء حياتهــا ،ونفــت ما يشــوه مظهرها
ومظهــر غرفتهــا ،كجــرح معصمهــا أو القفــز عــن مرتفــع،
قــررت أخــذ جرعــة زائدة مــن األقــراص املهدئــة ،طريقة
معقولة وال تعبث بلوحة وجهها املرسومة بدقة.
بانتظــار املــوت ،تصفحــت مجلــة ،رأت مقــاال بعنــوان "أين
تقع ســلوفينيا؟" ،وال أحد يعلم ،ما أثار اســتفزازها لترســل
رســالة للمجلة ،وكانت لهدفني ،برأيي :لغضبها من جهلهم
مــكان بلدتهــا ،ولتدعــم فعــل االنتحار بغضب كانــت املقالة
أثارته فيها.
حلســن حظنــا كقــراء ال نحــب أن يقــع بطــل الروايــة يف
مكروه ،ولســوء حظ البطلة ،فشلت خطتها ،شعرت بدوخة
أســقطتها أرضاً لتســتيقظ على ضوء نفت كونه بالســماء،
نظــراً لعــدم احلاجة له ،وعلى أصــوات أيقنت أنها أصوات
بشر ،ولكنها لم تدرك أنها إن لم تكن يف السماء ستكون يف
مستشفى األمراض العقلية املسمى "فيليت".
فسر باولو ما يفهمه املجتمع إذا ما رأى فعال يناقض سلوكه
اجلماعــي ،فهــو شــائع أن نصف من يختلــف عنا باجلنون،
وباولو لم يعن فعل "االنتحار" فقط ،بل كل فعل خارج إطار
املجتمع ،ولهذا ذكر أن ك ً
ال منا مجنون بطريقته.

نعود لبؤس فيرونيكا ،التي استيقظت يف مكان لم تفكر فيه
يومــاً ،مــكان تفعــل ما يحلــو لك بال مراقبــة ،وال غرابة وال
انتظار تصديقهم جلنونك أو عدمه.
فلســفة ،اعتبرتها عبثاً منه لنــا للتفكر بحياتنا ،والكف عن
التعلــق والغــوص بكل عقبة تواجهنــا ،والتي متيتنا وتكرهنا
باحليــاة ،يحــاول باولــو القول إننــا ال ندرك احليــاة إال إذا
أدركنــا املــوت ،ويقولهــا بواســطة الدكتــور "ايغور" مســؤول
فيليــت ،الــذي يخبر فيرونيكا أنها تعاني من تلف يف القلب
لن يبقها على قيد احلياة طوي ً
ال ،وهنا تكتشف أنها أغفلت
نصــف حياتها ،كمــا يفعل غالبيتنا .إيغــور خدعها بطريقة
أنانية ،وبالوقت ذاته ملصلحتها.
يقــول الدكتــور إن اجلنــون يحــدث "عندمــا يخالف البشــر
قوانــن الطبيعــة" ،وأرى أن إيغــور صــورة املجتمــع نفســه،
يخالــف مــن يخالفه ويصفــه باجلنون ،ويســعى ليبعده عن
العاقلني.
إحدى النزيالت تســأل فيرونيكا عــن فعلها بصفع أحدهم
عندما أهانها ،وملاذا لم حتافظ على رباطة جأشها ،جتيب
ببساطة "كرامتي" ،وعن أي كرامة تتحدث يف فيليت؟!
برأيــي هــذا جواب اســتعان الكاتب به ليظهر صفــة "التعقل"
بخالف باقي النزالء ،الذين حتماً لن يكترثوا إلهانة ،ببساطة
ألنهم ال يأبهون مبا يقال ،وال يعلمون ماهيته يف عاملهم.
تخــاف فيرونيــكا موتــا يهاجمهــا فجأة ،لســبب صحي بال
ســابق إنــذار ،وبــا قدرتهــا علــى التحكم بــه ،تريــد إعادة
النظــر يف حياتهــا ،ومجــاراة عاملهــا اجلديــد ،الــذي ال
يســتدعي تعقــ ً
ا ،فكل حلظة خيار لها بــن احلياة واملوت،
تريــد إظهــار ذاتهــا احلقيقية وعيش كل مشــاعر كبتتها يف
ذات متعقلة مزيفة.
قالت ماري لفيرونيكا" :ابقي مجنونة ،لكن تصريف كالناس
الطبيعيني ..تعلمي القيام بذلك من دون لفت االنتباه".
ما عنته الشخصية ،أن لكل منا ذاتاً مزيفة وأخرى صادقة
حقيقية ،أوالهما التعقل ،واألخرى اجلنون ،وعلينا املوازنة
بينهمــا بال لفــت االنتباه ،واألهم أال نــدوس على إحداهما
من أجل املجتمع ،والتصرف بهما حسب املوقف.
أثــرت فيرونيــكا علــى بعــض الشــخصيات عندمــا علمــوا
باقتــراب موتهــا ،فــكان لهــا نقاط تأثيــر يف "زيديــكا" التي
تعانــي االكتئــاب ،شــريكتها يف الغرفــة وأول عالقــة لها يف

غالف الرواية ،و"بوستر" الفيلم املأخوذ منها.

املكان.
زيديــكا أعطــت للجنــون معنــى وعلمتــه لفيرونيــكا ،هو أن
كل مــن يعيش عامله اخلاص يكتســب الصفة ،كاملضطربني
عقليــاً ،الفصاميــن ،املهووســن ،أي كل مــن يختلــف عــن
املجتمع.
"مــاري" محاميــة تعانــي مــن اخلــوف املرضــي إلصابتهــا
بنوبــات ،و"إدوارد" الــذي يعانــي الفصــام ،والــذي أحدثــت
فيرونيكا أثراً حاداً يف قلبه حتى وقعا يف احلب ،فخرج من
مرضــه ،هنــا تتبلور قصة حب لتكون ســبباً لعودته لواقعه،
ودافعاً يعلقها باحلياة لعيشها بذاتها احلقيقية التي كبتتها
ذاتها املزيفة.
يشــكك الكاتــب يف اجلنــون ،ليســيطر علــى عقلــك ويريك
أنه اجلزء اخلفي من شــخصيتك احلقيقية ،عند وحدتك،
وواقعيــاً أنــت تخشــى إظهــار هــذا اجلانب أمــام اآلخرين،
ملعرفتــك بأنــه ليــس مقبــوالً كونــه يخالــف مــا يفرضونــه.
يقنعك بأن كل إنسان مجنون ،واختالفنا هو جنوننا.

قــرأت الروايــة نحــو خمــس مــرات ،لعلمــي بأننــي كل مرة
أكتشــف نواحي جديدة ،والكثير منا فكر كفيرونيكا ،وهذا
مــا أحببتــه يف وجــود روايــة تتحــدث عن اجلانــب الواقعي
العقلي املخفي ،بطريقة فلســفية مؤثرة ،فهي لم تكن فقط
جتربــة حدثــت مــع الكاتــب يف الصغــر ،بل تفســير لتفكير
يحوم يف أدمغتنا كبشر.
أدركــت أن طبيعتنــا بســلوكنا اجلنونــي ،حتــوي ســعادتنا
احلقيقية ،وإن حاولنا إخراجها أمام اجلميع ،ال يف اخلفاء،
نصبح أكثر ســعادة وعفوية ،لهذا أعيش بتوازن كما تعلمت
مــن باولــو ،أتصرف كما يســتدعي املوقــف ،بعقالنية كانت
أو جنــون ،باخلفــاء أو العالنية ،بال اكتراث ،فلن أنتظر من
يكــذب حــول اقتــراب موتــي ،أو دخولــي ملستشــفى ألدرك
قيمة مشاعر مكبوتة وحياة استغفلتها.
إن أضعت مسار احلياة ،عليك بتلك الرواية لتقودك.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

صديقةِ ..س ّر طوباس!
عبد الباسط خلف
حتتفــظ جــدران منزل قــدمي يف قلب طوبــاس بصورة
امــرأة تعتمــر اليانــس ،وهــو الــزي التقليــدي األبيض
ألهالي املدينة الذي يحجب شــعر الرأس ،فيما يُكحل
الوشم األخضر أو (الس ّيال) وجه صديقة عبد الرحمن
صوافطة ،التي رحلت قبل  18عا ًما ،وال تفارق سيرتها
األلسن حتى اليوم.
أبصــرت صاحبــة الصورة النور عام  ،1915وعاشــت نحو
صراعا مع االحتالل البريطاني،
تسعة عقود ،خاضت فيها
ً
الــذي كان يطــارد القمــح ويصــادره جلنوده خالل ســنوات
القحط ،وأطلقت أول جمعية خيرية يف مدينتها ،وارتبطت
بصداقة متينة مع الشــاعرة فدوى طوقان ،وكانتا تتبادالن
الزيارات ،وعاشــت مرارة النكبة والنكســةّ ،
ونظمت جنازة
رمزية ومســيرة حزن يوم غاب الزعيم جمال عبد الناصر
عن املشهد ،ورحلت عام .1999

رائدة وجمعية

يقــول ابــن أخيها عــزت ( 80عا ًمــا) :عرفت عمتي عن
قرب ،فقد رافقتها طوي ً
ال ،وســكنا م ًعا يف العلية (بيت
مرتفــع يُصعــد إليــه بــدرج) ،وعاشــت وهمــوم طوباس
والوطــن يف قلبهــا ،ولــم تتعلــم؛ لعــدم وجود مــدارس.
وكانــت تديــر  700دومن تزرعهــا بالقمــح والبطيــخ
واخلضــار يف أراضي األغوار ،وأسســت روضة أطفال
وجمعــت حولهــا رحــاب خضيــري ،ونــوال العمــري،
وســكينة ضبابات ،وسعدة مبسلط ،وأخريات ،ليشكلن
أول جمعية خيرية.

ويضيــف :حرصــت عمتــي علــى اســتضافة املربيــات،
فكانــت تدعوهــن للغــداء ،وتقــدم لهــن كل العــون،
وتشاركهن يف حل مشاكل الطالبات ،وأتذكر يوم زارتنا
أول مديرة للمدرســة آمنة عبد الهادي ،التي ســاهمت
يف تأســيس مستشــفى االحتاد النسائي بنابلس ،وليلى
الكرد أول معلمة تصلنا من نابلس.

سالح القمح

ووفق صوافطة ،فإن عمته التي عملت ُمسعفة متطوعة
ألهالــي املدينــة ،صاحبــة بــاع طويــل يف مقارعة جنود
االحتــال البريطانــي ،حني كانــوا يالحقــون احلنطة،
فتهــ ّرب بنفســها األكياس إلى كهوف املدينة ومشــارف
األغــوار ،وتوصــل القمــح إلــى احملتاجــن بعــد حلــول
الظالم ،وتخفيه عن األعني .وحني كرر اجلنود تفتيش
منزلها تشــاجرت معهم ،فنقلوا اســمها إلى مســؤولهم
الكبيــر ،ليحضــر حاكــم اللــواء اإلجنليــزي (دقليــش)
ومســاعده إلى بيتها ،ليقول إنها تتســبب بالشــغب مع
اجلنــود ،والقمــح ليــس مــن حقهــا .فترد عليــه بأن ما
يتوفر لديها بالكاد يكفي إطعام أسرتها ،فكل اجليران
واحلــي هــم أوالدها وأهلها ،وتخبــره بأن والدها حتت
التــراب (رحــل عام  ،)1928وليــس يف املنزل غير أمها
شفيقة ،واألخوات صدقية ووجيه ،فمنحها ورقة تأمر
اجلنود بعدم تفتيش بيتها مرة أخرى.
وبحسب ما يردده طوباسيون كثر ،فإن الراحلة شجعت
أهالــي املدينــة علــى تعليــم البنــات؛ كونهــا حرمت من

ذلــك .وكانت كثي ًرا ما تذكرهــم بأختهم وجيه ،وكرمية
يوسف ،وحليمة محمود ،اللواتي كن يجلسن يف الصف
نفســه مــع التالميذ ،وهن بنــات وجهــاء املدينة ،األمر
الذي سر مفتش التربية يوسف مختار ،ودفع باألهالي
الح ًقا للسماح بتعليم الفتيات.

مئة رجل

فيمــا يــروي ســمير أبــو دواس :كانــت املرحومــة أم
طوبــاس كلهــا ،وتتفوق على مئة رجــل ،وقاومت احملتل
البريطاني ،ودشــنت العمل اخليري ،وظلت أشــهر من
نار على علم .ويف أيلول  ،1970بدأت باإلعداد جلنازة
رمزيــة للزعيــم الراحل عبــد الناصر ،وطلبــت مني أن
أنشــر الدعوة بــن أصدقائي ،وأن نحضر الشــعارات،
وجندت من طرفها النســاء والرجال ،وال ينســى أهالي
مدينتنــا ما حــدث حتى اليوم ،فقــد خرجنا ليومني يف
املسيرة ،وحرصت على توفير املاء للمشاركني.
يتابــع :يومها كنت يف أول إجازتي الدراســية من جامعة
بيــروت العربيــة ،وحملنــي الشــبان على األكتــاف ،وكنا
نهتــف شــعارات حماســية تبكــي الزعيــم الــذي خســره
العــرب ،وتدعــو لتحريــر األرض احملتلة ،وفتــح جبهات
القتــال ،وكانــت املرحومــة صديقــة تتقــدم الصفــوف،
وتســير خلــف النعــش الرمــزي ،وحتمــل املــاء ومــواد
اإلسعاف األولي .ويف األيام التالية ،بدأ حاكم االحتالل
العســكري باســتجواب الوجهــاء ،واســتغرب مــن كــون
طوباس مدينة ناصرية ،تهتم كثيراً برئيس مصري.

صديقة عبد الرحمن صوافطة.

وال تسقط من ذاكرة أبو دواس كيف أن جدته املريضة
خضــرة احلامد أصــرت على حمل جالون ماء حديدي
(كانــوا يســمونه جلــن دبابــة) لتغســيل صوافطــة يــوم
رحيلها مباء زمزم ،الذي كانت حتتفظ به ،وســارت به
مسافة طويلة ،وهو على رأسها.
فيمــا تتوقــف مهــا دراغمــة رئيســة جمعيــة طوبــاس
اخليريــة ،اإلطار الذي كانت صديقة أولى مؤسســاته،
يف أرشــيف اجلمعيــة ،وتتبــع وثائــق عديدة تشــير إلى
حجــم نشــاط الراحلــة ،وتســمع كثيــراً عــن عطائهــا
وتشــجيعها للعمــل اخليــري ،وحتتــرم نضالهــا لتعليــم
الفتيات.
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 100قصيدة والطبعة األولى  3000نسخة

أشعار محمود درويش بالصينية
شلش
إيمان حامد
أحمد
يف العاصمــة الصينيــة بكــن ،صــدر مؤخــ ًرا
كتاب "عاشق من فلسطني :مختارات من شعر
محمود درويش" عن دار هونان للنشــر لآلداب
والفنــون التابعــة ملجموعــة تشــونغنان للنشــر
ووسائل اإلعالم.
ويضــم الكتــاب نحــو  100قصيــدة لدرويــش،
وهــو أول إصدار يتُرجــم قصائد لدرويش من
اللغة العربية إلى اللغة الصينية.
ترجــم القصائــد الدكتــور شــوي تشــينغ قــوه،
املعروف باسم (بسام) ،أستاذ اللغة العربية يف
جامعة الدراســات األجنبيــة يف بكني ،وزميلته
تانــغ جون ،التي حازت علــى درجة الدكتوراة،
وكانت أطروحتها عن الشاعر درويش.

والدة الفكرة

يقــول د .بســام يف لقــاء مع صحيفــة "احلال"،
إن درويش اســم المع يف ســماء األدب العاملي،
وكان يــوم وفاته مبثابة النــور الذي أنار طريق
الكتاب للصدور.
ويضيــف" :يــوم الثامــن مــن متوز عــام ،2008
كانــت بكــن حتتفــل بإطــاق دورة األلعــاب
األوملبيــة ،بينمــا كان العالــم يف اليــوم التالــي
لالحتفــال يودع أبرز الشــعراء العامليني ،لكننا
يف الصــن لــم نســتطع يف ذلــك اليــوم القيــام
بــأي فعاليــة لتخليد ذكرى درويش ،وهذا ترك
أثــرا يف نفســي وبــدأت فكــرة ترجمــة أعماله
تراودنــي ،إلــى أن رأت النــور يف هــذا العــام
(.")2016
وترجــم د .بســام عدة قصائد لشــعراء عرب،
من بينهم الشــاعر الســوري "أدونيس" .يقول:
"إن بعــض األصدقاء مــن العرب عندما علموا
بترجمــة قصائــد لشــعراء عــرب ،قالــوا :متى
تترجــم لدرويــش؟ وعندهــا بــدأت اخلطــوات
الفعليــة بترجمة قصائــد متفرقة إلى أن متت
بلورة فكرة إصدار الكتاب".
ومنذ عام  ،2009بدأ د .بسام ترجمة قصائد
مختارة من أعمال درويش ،وحتى عام ،2015
كانــت عمليــة الترجمــة تتــم لقصائــد متفرقة
بغــرض نشــرها يف مجــات متخصصــة أو
ألغــراض علميــة كتلــك التي ترجمتهــا زميلته
تانغ جون خالل دراستها لدرجة الدكتوراة.

ويف عــام  ،2016بــدأت فكــرة إصــدار كتــاب
يضم مختارات من شــعر درويش ،حيث ترجم
د .بســام قصائد لهذا الغرض ،وأعاد صياغة
القصائــد املترجمــة مــن قبل زميلتــه لتقريبها
إلى اللغة الشعرية.

اختيار القصائد

يقســم نقــاد مراحــل شــعر درويــش إلــى عدة
أقســام ،جتمــع بينهــا عالقــة الشــاعر بوطنــه
وبقضيتــه وباملنفى وتــرك الديار ،وكل ذلك يف
ظــل عالقتــه بالــذات .وهذا ما حــاول الكتاب
تغطيته.
يقــول د .بســام لـ"احلــال" :إن الكتــاب يراعــي
أن القــارئ جديــد علــى شــعر درويــش ،لــذا،
فــإن القصائــد التي مت اختيارهــا غير طويلة،
وتغطــي مراحــل متعــددة مــن حيــاة درويــش
اإلبداعية.
ويوضــح د .بســام ،أن "القصائــد مت اختيارها
مــن جميــع دووايــن درويــش ،وتغطــي مراحــل
مختلفــة وموضوعات مختلفة ليتســنى للقارئ
الصينــي اإلملــام بأكبر قدر ممكــن من املعرفة
عــن املواضيــع التي كتب فيهــا درويش ،كما مت
التركيــز علــى القصائــد القصيــرة ،بينمــا مت
اختيــار املقدمة والنهاية من القصائد الطويلة
مثل اجلدارية".
ويضيــف د .بســام أنه حاول من خــال انتقاء
القصائــد إيصال رســائل للقــارئ الصيني عن
مالمــح شــخصية درويــش وآرائــه مــن قضايا
كثيــرة ،وتعريفــه بالقضايــا التــي كتــب عنهــا
درويش كالقضية الفلسطينية واملنفى واألرض
والوطن.

الترجمة واملعنى

وبــذل املترجمــان جهــوداً كبيــرة يف ترجمــة
قصائــد درويــش ،بســبب الطبيعــة اخلاصــة
لشعره.
ويوضــح د .بســام ،أن شــعر درويــش ميتــاز
بالغنائية واملوســيقى ،حيث إن عملية الترجمة
استطاعت رسم الصورة ،لكنها لم تستطع نقل
املوســيقى للقــارئ" ،إذ إن مــن الصعب ترجمة
املوسيقى ،فهي إحساس ال ميكن ترجمته ولن

املترجم الدكتور بسام ،وغالف الطبعة األولى من الكتاب.

يشــعر بــه أحــد إن لــم يكن عــاش احلالة التي
يتحدث عنها الشاعر يف النص األصلي".
ويضيف د .بســام أنه قــرأ العديد من قصائد
درويــش ووضعهــا ضمــن قائمــة القصائــد
للكتــاب ،لكنه اســتبعدها بعــد الترجمة "ألنها
فقدت روحها وموسيقاها".
ويشــير إلــى صعوبة أخــرى يف شــعر درويش،
حيــث يرتبط شــعره بحياته الذاتيــة ،وعالقته
باملنفــى والوطــن ،األمــر الــذي يجعــل مــن
الصعوبــة علــى أي قارئ صيني ،لم يعش حياة
مشابهة ،يشعر بالصورة الشعرية التي رسمها
درويش.

ردود فعل النقاد

وكانت ردود فعل النقاد إيجابية بشــأن الكتاب
الــذي صــدرت عنــه  3000نســخة يف طبعتــه

األولى.
ويف يــوم صدور الكتاب ،عقدت جلســة نقاش
حضرهــا عدد كبير من الشــعراء واألدباء ،من
بينهــم بي داو الشــاعر الصيني الكبير ،ونائب
رئيس احتاد كتاب الصني جيدي ماجيا.
وقــال ماجيــا يف حديــث صحــايف" :ال بــد أن
درويــش يرانــا ويراقــب كل مــا نعملــه رغم أنه
رحــل إلــى عالــم آخــر ،وال بــد أنه يشــعر بكل
فــرح وفخر إذا دخل مزيد من أعماله البديعة
إلــى حيز اللغــة الصينية العريقــة ،ومثلت مرة
أخرى بني أيدي من يعشــقونها يف هذه البقعة
الشاسعة من األرض".
وأضــاف ماجيــا" :ال شــك أن أشــعاره كعمــل
عربي كالســيكي ومبا حتمله من روح إنســانية
ستشكل جزءا مميزا من الكنز األدبي الشعري
للغة الصينية".

اللغة العربية يف الصني

ويدرس نحو مئتي طالب وطالبة اللغة العربية
يف جامعــة الدراســات الدوليــة يف بكني ،بينما
يقــدر عدد الصينيني الدارســن للغــة العربية
بعشــرات اآلالف ،إذ وصــل عــدد اجلامعــات
التــي تــدرس العربيــة يف الصني إلى خمســن
جامعة.
ويقول د .بسام :إن جامعة اللغات األجنبية يف
بكــن تُدرس اللغــة العربية ملدة أربع ســنوات،
يبــدأ فيها الطالب بدراســة األحرف األبجدية
وصــوال إلى بعض اللهجات العربية يف الســنة
األخيــرة ،كمــا يــدرس الطلبــة فصــوال مــن
األدب العربــي وتاريخ العــرب والتبادل العربي
الصينــي ،باالضافــة ملعلومــات عــن اإلســام
وبعض القضايا العربية.

شجرة بلوط أنكرتها قريتان
الحكيم أبو جاموس
إيمان حامد
عبد
يف موقــع متوســط علــى الطريــق الرابــط بــن
قريتــي جوريــش وقبالن ،إلى اجلنوب الشــرقي
مــن مدينــة نابلــس ،كانــت هنــاك شــجرة بلوط
يســمونها شــجرة
معمــرة ،أهالي جوريش كانوا
ّ
ّ
يسمونها شجرة جوريش،
قبالن ،وأهالي قبالن
ّ
يف إطــار غريــب نوعاً ما ،لم يُعــرف لغاية اليوم
الســبب الــذي يجعل كل فريــق يبتعد عن إظهار
ملكيــة هــذه البلوطــة لــه ،وعندمــا يتالســنون
مازحــن حــول هــذه احلكايــة يتّفقــون علــى
تسميتها بشجرة الشيخ حامت.
وتــروي احلكايــات أن الشــيخ حــامت املكنّــى بأبــي
محمــد ،وهــو مــن أوليــاء اهلل الصاحلــن ،كمــا
يصفــه أهــل املنطقــة ،مدفــون يف قريــة جوريــش،
وله فيها مقام معروف باسمه ،يُعرف أيضاً باملقام
األحمــدي ،ما زال قائمــاً رغم عبث لصوص اآلثار

بــه ،الذيــن حفــروه وتركوه قاعاً صفصفــا ،بصورة
مؤملــة جــداً ومهينة .وكان له ثــاث بلوطات حتيط
حتدها مع قرية
بقريــة جوريش ،واحدة من الغرب
ّ
وحتدها مع
قبــان ،والثانية من اجلنوب الشــرقي
ّ
وحتدها
قرية قصرة ،والثالثة من الشمال الغربي،
ّ
مع قرية أوصرين يف منطقة ما زالت تعرف باســم
مصلّــى الشــيخ ،يحكــي كبــار القرية أنــه كان دائم
الصالة يف ظلّها.
هــذه البلوطــات الثــاث اختفــت مؤخــراً ،األولــى
والثالثــة بســبب اإلهمــال وطيــش الشــباب ،حيــث
أقــدم البعــض على قطعهما وأخــذ حطبهما ،فيما
اجتُ ّثت الثالثة قبل ســنوات ،وأقيم مكانها مسجد.
ونظراً الستياء البعض مما حدث للبلوطة املشهورة
التــي تقع بني قبــان وجوريش ،قامت بلدية قبالن
بغــرس شــجرة زيتــون مكانهــا ،مــا زالــت تقــاوم

اجلفــاف وحتاول هزميته يف محاولة للنمو ،وتذ ّكر
بشجرة البلوط األم.
ويضفــي أهالي جوريش على هــذه البلوطات هال ًة
من القداســة ،إذ يعتقدون أن الشــيخ حامت كان قد
غرســها حلمايــة القريــة ،واألرض التــي حتيطهــا
مــا زالت لغايــة اليوم أراضي وقف إســامي ،وهم
ينأون بأنفسهم حتى عن أخذ حطبها اليابس.
وتتوســط شجرة البلوط هذه ،التي أنكرتها قريتان
ال خصيباً
وتبنّاها أحد أولياء اهلل الصاحلني ،ســه ً
يســ ّمى ســهل الفحــص ،بالقــرب مــن جبل شــامخ
يســ ّمى جبــل ال ُركبــة واملعــروف بجبــل املُقــر ،وهو
ثالث قمم جبال نابلس ويرتفع  891متراً عن سطح
البحــر وميكــن عبــره رؤيــة الســاحل الفلســطيني،
وأصبحت حتفّه أشجار التفاح واللوزيات والزيتون
والتني.

الزيتونة التي حلت محل شجرة البلوط.
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من هو الكاتب احلقيقي لقصيدة "من سجن عكا"؟

د .وداد البرغوثي
"من سجن عكا طلعت جنازة" قصيدة كتبت يف العام  ،1930وذاع
صيتها بني العامة الذين حفظوها وتناقلوها لشاعر شعبي كفيف
اسمه عبد الرحمن محمد حمدان البرغوثي امللقب بـ"اخلطابي"،
وانتشــرت بشــكل واسع جدا حني غنتها فرقة العاشقني يف مطلع
ثمانينيــات القــرن املاضــي .واجتهــد بعــض املجتهدين فنســبوها
للشــاعر الشــهيد نوح إبراهيم ،ولم ينســبها أحد لنوح إبراهيم إال
بعــد أن غنتهــا فرقــة العاشــقني ،علمــا أن مــن جمعوا تــراث نوح
إبراهيم لم يجدوا بني قصائده هذه القصيدة.
كانــت جداتــي وأغلب جدات كوبر أو حارتنــا على األقل ،يحفظن
األغنيــة عــن ظهــر قلب ،كــون قائلها شــاعرا له قيمتــه يف القرية
وأصبــح فيمــا بعد إماماً ملســجدها طيلة ثالثة عقــود ،وله الكثير
مــن القصائــد واألزجــال يف الوطنيات والغزل والرثــاء وغير ذلك
من املواضيع.
ربطتنــي بالشــاعر عالقة جوار ،فقــد كان كل ثالثاء أو أربعاء من
كل أســبوع يســتعني بشــخص ممن يتقنون القراءة يف احلارة حتى
يســ ّمعوا لــه خطبــة اجلمعــة ،ويســ ّمعوا له الســور القرآنيــة التي
يحفظها غيبا يف شــهر رمضان .وأريد لي أن أكون هذا الشــخص
حني أصبحت يف الصف الســادس وما بعده أتقن القراءة .وكانت
تطول اجللسات واحلديث عن الشعر ،وأصبحت فيما بعد أقرأ له
بعضا من أشــعاري ،فإذا صادف أن كان هناك كســر ما يف شــطر
أو جملة ،يقول" :هذي الكلمة خزقت ذاني" فأصححها.
وفــور تخرجــي مــن دراســة الصحافــة يف العــام  ،1984قررت أن
أجري لقاء مع هذا الشــاعر املظلوم وأســلط الضوء على أشعاره،
فكتبــت عنه ما نشــر يف صحيفــة امليثاق اليومية املقدســية حتت
عنــوان "عبــد الرحمــن اخلطابــي شــاعر حالــت الظــروف دون
شــهرته ولم حتل دون شــاعريته" ،وبعد ذلك نشــر نفس املوضوع
بتاريــخ  1987/11/20يف صحيفــة "الرايــة" التــي تصــدر يف
الناصرة ثم أعادت صحيفة الصدى األســبوعية املقدســية نشــره
بتاريــخ  ،1992/2/28وجــاء يف مســتهل مــا نشــرته الصــدى :يف
شــهر نيســان تأتي الذكرى الســنوية لوفاة الشــاعر عبد الرحمن
اخلطابي شاعر "من سجن عكا طلعت جنازة".
كان دافعــي اإلحســاس بأن هذا الشــاعر ظلمته احليــاة بأن فقد
بصــره منذ الرضاعة ،أو رمبا اكتشــف فقــده للبصر وهو رضيع،
وبأنــه تيتــم طفــا ،ولــد تقريبــا يف العــام  1910والتحــق مبكاتب
املعــارف حلفظ القرآن والدين .ويف العام  1924التحق مبدرســة
يف القدس وفصل منها يف العام  1926بسبب عمره يف دار األيتام،
وإذا لم تخني الذاكرة ،فبسبب قصيدة نقدية ملدير املدرسة .بعد
ذلك ظل شاعرنا يتنقل بني دير غسانة مسقط رأسه وكوبر حيث
أقاربه حتى ســنة  1956قبل أن يســتقر به املقام يف كوبر ،إذ عني

إماماً ملسجدها وتزوج منها وأمضى حياته فيها.
ال يتسع هنا املجال لنشر املقابلة كلها كون األمر يتعلق بالقصيدة
ســالفة الذكــر وال لتســليط الضــوء علــى بقية قصائــده وأزجاله،
وكــون "احلال" نشــرت يف عددها الســابق موضوعــا للزميل عماد
األصفــر يتعلــق بالشــاعر الشــهيد نــوح إبراهيــم ونســب الكاتــب
القصيــدة لــه ،فإننــي رأيت من الواجب أن أدلــي بدلوي لتصحيح
هذه املعلومة ،ليس ألني أفضل اخلطابي على نوح إبراهيم ،فليس
هناك من هو أفضل من الشهداء ،ولكن ألن لدي معلومات أعتقد
أنها احلقيقة التي أبني حجتي أو محاججتي عليها وهي كالتالي:
نظــم اخلطابــي قصيدته علــى األحرف الهجائية كمــا ذكر لي يف
املقابلــة وزودنــي بالقصيــدة مكتوبــة بخــط أبنائــه ،كل حــرف له
مقطع بشــكل متسلســل مــن األف إلــى الياء ،وسأنشــر القصيدة
أو مقاطــع منهــا ،وهــي ليســت القصيــدة الوحيدة لــه التي تكتب
بهذه الطريقة.
مــن ناحيــة ثانيــة ،فقــد حدثني اخلطابــي أنه حــن نظمها ذهب
إلى اإلذاعة إلذاعتها وحصلت مشادة كالمية مع يحيى اللبابيدي
مدير الفرقة املوســيقية ،بحضور إبراهيــم طوقان مدير اإلذاعة،
كــون القصيــدة ضد البريطانيني ومن الصعب إذاعتها خشــية أن
تؤدي إلى معاقبة القائمني علي اإلذاعة.
أمــا حجتــي الثالثــة فهــي أن الشــهيد نــوح إبراهيــم استشــهد يف
العــام  1938وكان يف اخلامســة والعشــرين من عمــره فيما كتبت
القصيــدة يف العــام  1938فهل يعقل أنها من نظم طفل يف الثالثة
عشــرة مــن عمره ،وإذا كان هــذا معقوال حيث يحاجج البعض أنه
كتب الشــعر منذ طفولته ،فهل من املعقول أن تكون قصيدة كتبها
يف الثالثة عشرة أقوى وأكثر متاسكا من ناحية املعنى واملبنى من
قصائد كتبها الشهيد بعدها؟
أمــا حجتي الرابعة وليســت األخيرة فهــي أن القصيدة ذات منط
مختلف متاماً من حيث بنيته الشعرية ومفرداته ووزنه وحلنه عن
أســلوب نوح إبراهيم ،إذ قرأت كل أشــعاره املنشــورة ،التي جمعها
الباحــث النصــراوي خالــد عــوض يف كتابــه "نوح إبراهيم شــاعر
وشهيد ثورة  ،"1936الصادر يف الناصرة عام  .1990وبالعودة إلى
قائمــة مراجعه ومصــادره فهي من مؤرخــن وباحثني ومعاصرين
ومقابالت مجايلني للشاعر وللثورة مثل :إميل توما ،وأكرم زعيتر،
وعبد الكرمي الكرمي ،وبيان احلوت ،وغيرهم الكثير ،ولم يشر أي
منهم للقصيدة موضوع اجلدل ال من قريب وال من بعيد .كل ذلك
إضافة إلى قراءتي ألشعار اخلطابي املوجودة يف املخطوطة بخط
أبنائه ،ناهيكم عن القصائد التي يحفظها عنه الناس يف محيطه
وهم من مجايليه وجيرانه ومريديه ،ومنها "من ســجن عكا" ،وها
هو النص الكامل للقصيدة:

أ :أمي الحزينة بالصوت تنادي ..ضاقت عليها كل البالد
نادوا فؤادي مهجة فؤادي ..يوم الثالثا بيعلقونا
ب :باب املحاكم صاحت يا ابني ..بدعي ع الحاكم هيل معذبني
والحاكم ظامل ما هو معجبني ..وإعدام الشباب ما هو قانونا
ت :تنده يا عطا من ورا الباب ..قعدت تستنظر منو الجواب
جابوا املشانق جابوا الشباب ..ما عدتوا ميا عاد تشوفونا
ث :ثالثة ماتوا موت األسود ..جودي عليهم بالدمع جودي
ال تشمت فيهم ولك يهودي ..رح ييجي يومك ولك صهيونا
ج :جابوا املرجيحة جابوا الحبال ..وين املرجيحة قالوا األبطال
هذي املرجيحة رشفنا الغايل ..يا أهل صفد ال تجزعونا
ح :حبسك يا عكا ما بدنا نشوفو ..هاتوا ملحمد ِح َنا لكفوفو
والجالد واقف بيهز سيوفو ..قاموا الثالثة يتسابقونا
خ :خيي يا يوسف وصاتك أمي ..إوعي يا أمي بعدي تهتمي
ألجل هالوطن ضحيت بدمي ..كلو لعيونك يا فلسطينا
د :دافع يا كاظم عن األوطان ..واثبت يا موىس مثل الشجعان
الوطن برفض أي خيانة ..الله يلعنهم اليل يخونونا*
ذ :ذمتنا العدى من خيانتنا ..بيع األرايض يفني أمتنا
هيا نتوحد يا جامعتنا ..ونريب الخاين يف فلسطينا
ر :رئيس املجلس إحنا رجالك ..يف نادي األمم ورينا افعالك
حافظ عالوطن أحسن وابقالك ..ليقولوا خانوا الحسينيونا
ز :زوروا املقابر يوم األعياد ..وامشوا لعكا شوفوا األمجاد
أهل الشجاعة عطا وفؤاد ..ما يهابوا الردى وال املنونا
س :سجن الحكومة ما عدنا نهابو ..بالحرب الطاحن دقينا ابوابو
هذا وطنا واحنا أصحابو ..هيا يا غرب قوموا ارحلونا
ش :شافوا املهالك يف معركتنا ..ما كانوا يظنوا هذي قوتنا
أظهرنا جزء من شجاعتنا ..وخلينا الباقي لغري اليوما
ص :صارت علينا جملة مصايب ..جروا علينا جيوش وكتائب
بالعزم الثابت نزلنا نحارب ..صاوبنا العدى وال صدونا
ض :ضموا الصليب إىل الهالل ..وامشوا يا عرب مثل األبطال
هيا لنحظى باالستقالل ..ونحيا جميعا يف فلسطينا
ط :طلبنا العفو ما سمعوا منا ..للشهر العارش واحنا نستنى
بعثنا الوفد تيدافع عنا ..خابت آمالو ورجع مغبونا
بنهاب
ظ :ظبوا املدافع ظبوا الدبابة ..إحنا ما بنخىش وال
ِ
اب ..لو نرشب منها كاس املنونا
وال اهتمينا بلمع الحر ِ
ع :عمدنا األرض بالدم األحمر ..وسالح الثائر يف إيدو يزأر
ويومٍ لقيتنا جموع العسكر ..رضبنا العدا وال صدونا
غ :غاروا علينا وال مدافعهم ..ما خوفتنا ورحنا نهاجمهم
الواحد م َنا باملية منهم ..فؤاد حجازي منور الكونا
الخطاب ..ويا بو عبيدة شوفوا مصايب
ف :فَلسطني نادت يا ابن
ِ
عطا ومحمد أسود الغابة ..خاضوا املعارك وال اهتمونا
ق :قالت فلسطني أنا املنكوبة ..وينك صالح الدين األيويب

الشاعر الشعبي عبد الرحمن محمد حمدان البرغوثي
امللقب بـ"اخلطابي".

أصبحنا بيد العدا ألعوبة ..مثل ما بدهم يتالعبونا
ك :كرث املظامل أدى انفجارا ..وبعد الليايل بيطلع نهارا
والزم الثورة تنشب هدارة ..إذا ما تغري هذا القانونا
ل :ليايل مرت كلها ظالمي ..وطري املنايا يف السام حامِ
قرر قرارو املندوب السامي ..شباب العرب يتعلقونا
م :من سجن عكا طلعت جنازة ..محمد جمجوم وفؤاد حجازي
جازي عليهم يا ريب جازي ..املندوب السامي وربعو عموما
الشباب
اب ..يوم الثالثا شنق
ِ
ن :نادى املنادي يا ناس إرض ِ
باتت األمة بحال اضطراب ..والقدس أضحت تبيك محزونا
هـ :هم الثالثة هم البواسل ..نزلوا ع العدا مثل الزالزل
سجل يا مسجل ال تسجل باطل ..سجل حقيقة لليقرأونا
و :واليهود قالت نلنا أربنا ..ما ظن العرب عادت تغلبنا
هذي الحكومة لبت طلبنا ..عانينا وعدنا لفلسطينا
ي :يوم الثالثا يا عطا الزير ..انظر املقدر والتقادير
للساعة تسعة يف الجنازير ..وبعدو بنتعلق ال تجزعونا
* مت حتويــر هــذا البيــت بتصــرف مــن الكاتبــة لتــايف
حساسية معينة.

انكسر عوده فتحول إلى "زرياب"
أسماء حمد
بعود مكســور وحلم صحيح ،شــق علي حســنني طريقه إلى
صناعة تلك اآللة الشرقية ،ليجد نفسه بعد ذلك من أوائل
احلرفيني املتخصصني يف هذه الصناعة مبحافظة نابلس.
ولــد حســنني عــام  1961لعائلــة فنيــة ســورية األصــل،
شــغفهم األول أنغام العود واملوشحات االندلسية ،حيث
كان والده ملحناً ،وصوته جميل ،وكذلك والدته.
عــن بدايتــه يف هــذه املهنة ،يقــول حســنني" :كنت أملك
عوداً قدمياً ،أمارس به هوايتي كعازف مبتدئ ،وهو آلة
قدمية مهترئة ،وبعد فترة اكتشــفت أنه انكســر ولم يعد
بإمكانــي العــزف عليه ،فعكفت علــى إصالحه وصيانته
بنفســي دون طلــب املســاعدة مــن أحد ،ألن هــذا العود
رمز مهم يف حياتي ،فقد اشــتريته وجمعت ثمنه قرشــاً
على قرش".
يف تلــك الفتــرة ،كانــت األفــكار تضطــرب يف مخيلــة
حسنني ،فتارة يريد السفر إلى سوريا باعتبارها املوطن
األصلــي للعود ،وتارة يريــد البقاء يف الوطن ،لكن ما لم

يكن بحسبانه هو أن يفيق من خياالته على صوت فكرة
إلصــاح العــود القــدمي ،وبالفعل جنح وأعــاد إلى العود
ارجتافة أوتار ال تنطق إال موسيقى.
لم تسر حياة حسنني املوسيقية على نفس الوتيرة ،حيث
املضي يف نفــس املجــال والوصول
رفــض الوالــد البنــه
ّ
ملرحلــة الصناعــة بحجــة أنهــا ال جتلــب لقمــة العيــش،
وهذا يف البداية .يروي حســنني احلكاية قائ ً
ال" :عندما
أنهيــت الثانوية العامة وحصلت على درجات متوســطة،
أقنعنــي والــدي بدراســة تخصــص التمريــض ،مصــراً
علــى ضــرورة حصولي على شــهادة تؤهلنــي لالنخراط
يف ســوق العمــل ،فالتحقت مبعهد املستشــفى اإلجنيلي
يف مدينــة نابلــس ،وانهمكت بالدراســة ،ومــن ثم عملت
ممرضاً بالســعودية وكنت بعيداً كل البعد عن ممارســة
هوايتي بعزف العود".
عندما تأكد حســنني من أن موهبته املوســيقية تســعفه
فعــ ً
ا ،بــدأ يفكــر بتأســيس ورشــة صغيرة ،وقــد أطلق

عليها اســم "زرياب" ،نســبة إلى أحد أشــهر املوسيقيني
يف التاريخ العربي ،على أنه جهز الورشــة بنفســه "فكل
اآلالت مبــا فيهــا القوالــب اخلاصــة ،واألعــواد علــى
اختالف أحجامها ،كانت من صنع يدي".
وبالرغــم مــن "املردود املالي القليــل" الذي يحصل عليه
مــن هذه املهنة ،إال أن حســنني يشــعر برضــى تام ،فقد
متكن بواسطتها من جتسيد حبه "اخلالص للموسيقى"،
إضافــة إلــى وضع "بصمــة مهمة بانفــرادي كأول صانع
عود باملدينة" ،إلى جانب قالئل يف فلســطني ،يســيرون
يف طريق صناعة اآللة األساس يف موسيقانا الشرقية.
بعد هذه التجارب ،ال سيما رفض والده ،ينصح حسنني
محبي الفن بتعلم "األصول األساســية منذ البداية ،ألن
تصحيــح العزف فيمــا بعد يتطلب جهــداً كبيراً ،ويؤخر
يف الوصول إلى التألق يف األداء ،وأنصح أيضاً بضرورة
البــدء مع أســتاذ للموســيقى اختصاراً للوقــت ،وتأكيداً
لضرورة تعلم أصول العزف الصحيحة".

انكسر عوده ،فأصلح مسار حياته.

املقاالت املنشورة يف هذا العدد من " احلال" تعبر عن وجهة نظر كاتبيها
هيئة التحرير:
عارف حجاوي ،لبنى عبد الهادي ،خالد سليم،
جمان قنيص ،سامية الزبيدي.

رئيسة التحرير :نبال ثوابتة

محرر مقيم:
صالح مشارقة

اإلخراج:
عاصم ناصر

التوزيع:
حسام البرغوثي

رسم كاريكاتوري:
مراد دراغمة

هيئة التأسيس:
عارف حجاوي ،عيسى بشارة
نبيل الخطيب ،وليد العمري

تصدر عن:

تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية (سيدا)
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