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 ..وصارت احلال صبية

صدر العدد األول من احلال يف شباط  ،2005ويف هذا الشهر ،يصبح عمرها  12عاماً .لم تعد طفلة.
جاءت احلال ونحن نحاول أن نقول للعالم إننا فلسطينيون ،وإن لدينا الكثير مما ميكن قوله؛ ليس فقط عن أرض الديانات واحتاللها ،وليس فقط
عما تدفعه فلسطني ثمناً بغية اخلالص من االحتالل؛ بل عن كل ما لديها من جمال.
وعلى مر  12عاماً ،أشرقت «احلال» يف كثير من األحيان ،وعانت يف أحيان كثيرة .عانت من الرقابة ومن احملاسبة ومن وجع االنقسام.
إال أنها أبقت الكتاب مفتوحاً ليأتي نصها :نصفُه من غزة ونصفه من الضفة.
ولذا ،جاء نبض قلبها متكام ً
ال وفلسطين ّياً ..وسيبقى.
لكل من كتب يف احلال حرفاً نقول شكراً ،ولكل من همس للحال نصيحة نقول شكرا ،ولكل من التقط للحال صورة أو خط كاريكاتيرا نقول شكرا.
ولكل من صمت نقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال.
ونضيف :واللسان أيضا ،فهو األكثر مسؤولية.
رئيسة التحرير
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 ١٦صفحة

انتخابات «حماس» :قيادة جديدة وسياسة قدمية
محمد يونس
أحدثــت االنتخابــات اجلاريــة يف حركــة «حمــاس» تغيرات
الفتــة يف املواقــع القياديــة ،لكــن التوقعات تشــير الى عدم
حــدوث تغييــر جوهــري يف السياســة احلالية التــي تتبعها
احلركة.
وانهــت «حماس» انتخابات الدوائــر االربع وهي قطاع غزة
والضفة الغربية والشــتات والســجون ،لكــن بقي لها اجراء
االنتخابات املركزية التي يجري فيها اختيار اعضاء املكتب
السياســي وعددهــم ثمانية عشــر عضــوا ،ورئيــس املكتب
ونائبه.
وقالت مصادر يف احلركة انه جرى تســمية اعضاء مجلس
الشــورى املركزي الذي يضــم  45عضوا من الدوائر االربع
(يصــار الحقــا الــى اضافــة  12شــخصا اليه مــن كفاءات
احلركة وكفاءات اســامية) ،وان التحضيرات جارية لعقد
املجلــس يف احــدى دول املنطقــة ،ليقــوم بانتخــاب اعضــاء
ورئيس املكتب السياسي.
وطالــت التغيــرات يف هــذه االنتخابات اكثــر من نصف
اعضــاء املكتــب السياســي للحركة يف قطــاع غزة الذي
اختــار االســير احملــرر يحيى الســنوار ،املعــروف بقربه
مــن اجلنــاح العســكري ،رئيســا له ،مــا أثــار الكثير من
االســئلة حول مســتقبل القطاع يف ظل القيادة اجلديدة
التــي تقبــض يف يديها على مفاتيح احلرب والســام يف
القطاع.
ويعــد فــرع حركة «حمــاس» يف غزة الفرع املقــرر عمليا يف
السياســات اخلارجية والداخلية ،اذ يدير سلطة مؤلفة من
 50الف موظف ،وجناحا عسكريا يعد جيشا صغيرا ،يضم
حوالــي  30الف مقاتل ،وبيرقراطية كبيرة تدير شــبكة من
الشــركات واملؤسســات االقتصادية واالجتماعية والصحية
والتعليميــة ،بينها اجلامعة االكبر يف القطاع وهي اجلامعة
االسالمية.
ورغــم صــدور بعــض التصريحات النارية مــن اعضاء املكتب
السياســي املنتخــب حديثا يف غــزة مثل تصريحــات الدكتور
محمود الزهار حول احلرب االخيرة واحلاسمة مع اسرائيل،
اال ان مصادر مسؤولة يف احلركة تقول إن املرحلة املقبلة لن
تشهد مواجهات عسكرية مفتوحة مع اسرائيل.
واتخــذت حركــة «حمــاس» عقب حــرب العــام  2014قرارا
بعدم اللجوء الى املواجهة العسكرية املفتوحة مع اسرائيل،
اال يف حــال توفــر اســلحة قــادرة علــى حتييــد الطيــران
االســرائيلي الذي ادى قصفه املباشــر الــى تدمير اكثر من
 120الــف بيــت ومنشــأة وســقوط اكثر مــن  2400مواطن
غالبيتهم العظمى من املدنيني.
وكان عــدد مــن اعضــاء املكتب السياســي اجلديــد اعضاء
يف املكتــب السياســي الســابق الذي اشــرف علــى احلرب،
وشــارك يف اتخــاذ القــرار ،ومنهم رئيس املكتب السياســي
اجلديــد يحيــى الســنوار واالعضــاء الدكتــور خليــل احلية
ومحمود الزهار وروحي مشتهى وفتحي حماد.
وقــال مســؤول رفيــع يف احلركة« :النــواة املركزيــة للمكتب
السياســي اجلديــد كانــت يف املكتــب السياســي الســابق،
وشــاركت يف اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية ،وبالتالــي ال
يتوقع ان يكون هناك تغيرات يف املواجهة مع اسرائيل».
واضاف« :حركة حماس تعد للمواجهة مع اسرائيل ،كما لو
انها ستقع غدا ،لكنها لن تبادر الى هذه املواجهة».
ويتألــف املكتب السياســي احمللــي يف كل من الدوائر االربع
مــن  15عضــوا ،فيما يتألف املكتب السياســي املركزي من
 19عضوا ،ســتة من الضفة وســتة من قطاع غزة وستة من
الشتات .اما رئيس املكتب فيختاره اعضاء مجلس الشورى

املركزي بصورة حرة مباشرة.
وميتلــك خالــد مشــعل الرئيــس احلالي للمكتب السياســي
الــذي متنعــه اللوائــح الداخلية مــن الترشــح ملنصب رئيس
املكتب السياســي لدورة جديدة ،تأثيرا واســعا على مجلس
الشورى املركزي.
وقالــت مصــادر يف احلركة ان خالد مشــعل لن يفقد قوته
وتأثيــره يف احلركــة حتــى بعــد مغادرتــه املوقــع ،مرجحــة
عودته لتولي رئاسة املكتب السياسي بعد اربع سنوات.
وينبــع تأثيــر خالــد مشــعل الكبيــر يف حركة «حمــاس» من
شــخصيته الكارزميــة ،ومــن الدعــم الواســع الــذي يحظى

بــه مــن ممثلي احلركة يف الشــتات والضفــة الغربية الذين
يشــكلون ثلثي اعضاء مجلس الشــورى واملكتب السياســي،
باالضافــة الــى تأثيره ايضا على بعض اوســاط احلركة يف
قطاع غزة مثل اسماعيل هنية وغيرها.
وقالــت مصادر عليمة ان مفاتيــح انتخاب الرئيس اجلديد
للمكتــب السياســي الــذي يتنافــس فيــه اســماعيل هنيــة
وموســى ابــو مــرزوق ،بيــد خالــد مشــعل ،مشــيرة الــى انه
يفضل اســماعيل هنية خليفة له يف رئاســة املكتب على ابو
مرزوق خصمه التاريخي.
ويعزى تفضيل خالد مشعل لهنية على ابو مرزوق الى قلقه

مــن قيــام ابو مــرزوق بالســيطرة على مكونــات احلركة يف
الشــتات واقامــة حاجز مينع عودته الــى قيادتها يف الدورة
االنتخابية التالية ،بعد اربع سنوات.
وتعــود اخلصومــة بــن مشــعل وابــو مــرزوق الــى اواســط
التســعينيات ،عندمــا كان ابــو مرزوق يتولى رئاســة املكتب
السياسي للحركة ،فيما كان مشعل يتولى موقع نائب رئيس
املكتــب السياســي .وعقــب اعتقال ابو مــرزوق يف الواليات
املتحــدة ،يف العــام  ،1995ملدة عامني ،جرى اختيار مشــعل
رئيســا للمكتــب السياســي ،مــا مكنــه مــن الســيطرة علــى
مفتايح احلركة الى يومنا هذا.
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"فتح" اتفقت على نائب رئيس احلركة ولم تتفق على خليفته يف الرئاسة
محمد يونس
بعد مخاض طويل وعســير اســتغرق حوالي شهرين ونصف الشهر ،جنحت
اللجنــة املركزيــة حلركــة "فتــح" يف انتخاب نائــب لرئيس احلركــة (محمود
العالول) ملدة عام واحد ،وهو ما حمل رســالة إلى الرأي العام الفلســطيني
مفادهــا ان االتفــاق كان صعبــا ،وانــه اتفــاق مؤقــت ،وان االختيــار ال يعني
ان العالــول ســيكون الرجــل الثانــي يف احلركــة ،وانــه تاليا لن يكــون خليفة
للرئيس ،يف حال مغادرته املشهد ألي سبب كان.
ودأبــت اللجنــة املركزيــة حلركــة "فتــح" علــى توزيــع املواقع علــى اعضائها
الفائزيــن يف االجتمــاع األول لها بعد انتهاء اعمال املؤمتر العام ،لكن وجود
خالفــات جديــة على موقع نائب الرئيس دفع بهــا لتأجيل هذا التوزيع مرة
تلو األخرى .ويعود اخلالف يف جوهره الى عدم اتفاق احلركة على الرجل
الثاني فيها املرشح خلالفة الرئيس يف احلركة واملنظمة والسلطة.
وظهــرت اكثــر مــن وجهة نظــر ،واكثر من معســكر يف اللجنــة املركزية ازاء
موقــع نائــب الرئيــس .اولــى وجهات النظــر طالبت باختيار األســير مروان
البرغوثي ملوقع نائب الرئيس استنادا الى الى حصوله على املوقع األول يف
انتخابات املؤمتر ،وحصوله على املوقع األول ،يف استطالعات الرأي العام،
يف أية انتخابات مستقبلية لرئاسة السلطة ،ووجوده يف األسر.
وطالبــت بعــض االوســاط "الفتحاوية" باختيــار مروان ملوقــع نائب الرئيس
لتأهيلــه لقيــادة احلركــة مــن ســجنه ،يف املرحلــة املقبلة ،التــي تتحول فيها
اســرائيل مــن نظــام احتــال الــى نظــام "ابرتهايــد" شــبيه بنظــام الفصــل
العنصــري الســابق يف جنــوب افريقيا ،والــذي قاد نيلســون مانديال نضال
شعبه السقاطه من وراء قضبان السجن.
لكــن العديــد من اعضاء اللجنة املركزيــة لم يرق لهم اختيار البرغوثي لهذا
املنصــب ،بعضهــم ألنــه كان يريــد املنصب لــه ،والبعض اآلخر لعــدم رغبته
برؤيــة مــروان يف صــدارة حركــة "فتــح" التي حتولــت يف العقــد األخير من
حركة حترر الى نظام سياسي للسلطة الفلسطينية.
وقــال الدكتــور ناصر القدوة الذي تولى مفوضية االعالم والثقافة يف اللجنة
املركزيــة اجلديدة" :جرى اقتراح اســم مروان البرغوثي ،لكن البعض عارض
بسبب وجوده يف األسر ،وتاليا عدم قدرته على تولي مهام املنصب احلساس،
وهنــا اقتــرح البعض التصويــت على ذلك ،لكن كان هناك اعتقاد بان اخضاع
مروان لالنتخاب ال يليق مبكانته يف احلركة ،فجرى اسقاط االقتراح".
وثاني هذه املعسكرات كان جبريل الرجوب الذي اعتبر حصوله على املوقع
الثاني يف انتخابات املؤمتر ،بعد مروان البرغوثي ،ترشيحا له لتولي منصب
نائب الرئيس .واستند الرجوب الى عدة عوامل منها الكاريزما الشخصية
واملهارات القيادية ،والتاريخ يف احلركة ،والنجاح يف املهام التي توالها مثل
احتاد كرة القدم وغيرها.
لكن العوامل التي استند اليها الرجوب ،شكلت عامل قلق لدى عدد من اعضاء

اللجنة الذين اعتبروا أن وصوله الى هذا املوقع سيعبد الطريق امامه للوصول
الى رئاســة احلركة ،وتاليا الســلطة ،والتفرد بالقرار ،واقصاء خصومه .وشــكل
عدد من اعضاء اللجنة حاجزا امام الرجوب ملنعه من الوصول الى املوقع.
وثالــث هــذه املعســكرات كان محمــود العالــول .ويقــول اعضــاء يف اللجنــة
املركزيــة بــان الرئيــس محمــود عبــاس هو الذي رجــح كفة اختيــار العالول
السباب عديدة.
وقال اعضاء يف اللجنة ان الرئيس عباس كان يفضل واحدا من اثنني ملوقع
نائــب الرئيــس ،وهمــا صائب عريقــات او محمــود العالول .وجــرى ترجيع
العالول على عريقات لتاريخه يف احلركة.
ورغم رغبه الرئيس عباس يف تولي العالول موقع نائب الرئيس ،اال ان شدة
التنافس جعلته يوافق على حتديد فترة تولي جميع اعضاء اللجنة ملواقعهم
ملدة عام واحد فقط يصار بعدها الى البحث فيها مجددا.
وقوبــل انتخــاب العالول يف موقع نائب رئيس احلركة مبعارضة شــديدة من
األسير مروان البرغوثي.
وخرج اعتراض مروان البرغوثي الى الرأي العام على شــكل بيان أصدرته
زوجتــه احملاميــة فدوى البرغوثــي ،طالبت فيه اللجنــة املركزية بـ"مراجعة"
قرارها.
وقالــت فــدوى يف بيانهــا" :حركــة حماس اختارت أســي ًرا محــر ًرا هو يحيى
الســنوار ليقودهــا يف غــزة ،ويف حــن أن أمني عام اجلبهة الشــعبية ،أحمد
ســعداتً ،
أيضــا يقبــع يف زنازيــن االحتالل اإلســرائيلي ،فرغــم ذلك ،تصر
اللجنة املركزية ولألسف على أن مروان غائب".
وظل الفلســطينيون لفترة طويلة يعرفون من هو الرجل الثاني يف املؤسســة
السياســية ،يف حركــة "فتــح" ومنظمــة التحريــر ،مــا شــكل عامل اســتقرار
للنظام السياسي .لكن منذ منذ رحيل الرئيس السابق ياسر عرفات ،غاب
الرجل الثاني عن املشهد ،ما أثار قلقا دائما على استقرار هذا النظام مما
قد يحمله املستقبل.
وتزامــن توزيــع مواقــع اللجنــة املركزيــة يف حركــة "فتــح" مع زيــارة رئيــس الوزراء
االســرائيلي بنيامــن نتانياهــو التاريخيــة الــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة للقاء
الســيد اجلديــد لـ"البيت األبيض" دونالد ترامب الــذي ال يخفي نيته تغيير قواعد
العملية السياسية واستبدال حل الدولتني بحل آخر اكثر قبوال من جانب اسرائيل.
ووجه العديد من املراقبني انتقادات حلركة "فتح" على الصراع على املواقع
يف الوقت الذي تعمل فيه اسرائيل وحليفها ترامب على التحضير لتصفية
القضية الفلسطينية .وقال الدكتور علي اجلرباوي استاذ العلوم السياسية
يف جامعــة بيرزيــت" :يف ذات اللحظــة التــي كان فيهــا ترامــب ونتنياهــو
مجتمعــن التخاذ قرارات حاســمة بشــأن مصيرنــا ،كانت اللجنــة املركزية
حلركة فتح منشغلة يف توزيع املناصب على اعضائها".

هدم البيت ..رعب يالزم قرابة  60ألف ًا من فلسطينيي الداخل
أزهار عويضة -سعد*
اتبــع االحتالل االســرائيلي سياســة هدم البيوت للفلســطينيني
يف الداخــل احملتــل عــام  48كإحدى سياســات التطهير العرقي
التــي ُيارســها االحتــال منــذ عــام  1948حتــى اليــوم ،فهــدم
البيــوت وصعوبــة إصــدار التراخيــص والغرامات التــي يدفعها
الفلسطينيون يف ارضهم والتي تتعدى عشرات ماليني الشواقل
سنويا ،هي سياسة ممنهجة ضد اصحاب االرض االصليني.
وحســب معطيــات االبحــاث التي اجرتها مؤسســة «بيتســيلم»،
هدمــت ســلطات االحتــال  48منشــأة ومبنــى غيــر ســكني يف
القــدس الشــرقية ،و 88منــزالً و 215شــخصاً فقــدوا منازلهم،
و 160طف ً
ال اصبحوا بال منازل يف عام .2016
ويف هــذا الســياق ،قالــت عضــو الكنيســت حنــن الزعبــي:
«إن التظاهــرات واالحتجاجــات األخيــرة التــي نــزل إليهــا
آالف ،وحــراك الطــاب واملعلمــن يف هذه القضيــة ،والوقفات
والتجمهر الســريع لآلالف ،تدل على شــعب حي ال يســاوم ،وال
يقبــل عنصريــة تص ّر علــى إهانتــه ،ومخطط اســتعماري يصر
على محاصرته ،وشرطة تصر على إدانته بعد قتله».
وأضافت الزعبي« :هذا احلراك املتواصل مفهوم ومتوقع متاماً،
بالذات عندما نتكلم عن هجمة فاشــية ســافرة شملت القوانني
واحلركات السياسية والشارع ،ويف سياق أزمة املشروع الوطني
وعالم عربي مفكك ومتعتك».
وشــددت الزعبي على ضرورة «ان يســتمر حراكنا نهجاً نضالياً
وليــس تنفيســاً للغضــب أليــام عــدة ،وأن يتحــول لرافعــة تعيد
احلياة حلراكنا الطالبي ،والشــبابي ،واألهلي ،واحلزبي .ويعيد
التأكيد على قواعد لعبة تضغط املؤسسة اإلسرائيلية وتشغلها
وتربكهــا وتفاجئهــا ،وتقنعهــا أننا لــن نرضخ ولــن نحرص على
شيء أكثر من حرصنا على حقوقنا».
وأنهت الزعبي قائلة« :هناك دائما متّس ٌع للنقد ،وحتى الغضب

علينــا كقيــادة ،نحن نعي ذلك ونقدره ،وهذا ما نحتاجه أحياناً،
موحــدة ،وحصــرت جميعهــا يف امليــدان،
ّ
لكــن القيــادة اآلن ّ
وستســتمر ،وطاملــا هي كذلــك ،فهنالك مصــدر وحيد للغضب،
واســتعمال وحيد له ،وطاقة للخروج والعمل والنضال واحلراك
السياسي ،وتوجيهه للمشاركة والتحشيد يف االحتجاجات.
بــدوره ،قــال احملامي جهــاد ابو رية« :إن سياســة هــدم البيوت
بالداخل احملتل ليست باألمر اجلديد ولكنها جزء ال يتجزأ من
النكبة املستمرة التي يعيشها الفلسطينيون».
وأضــاف« :احلجــج الواهيــة التــي يعطونهــا لهــدم البيــوت هي
التراخيــص ،يف حــن انهــم هــم من يرفــض اعطــاء التراخيص
لفلســطينيي الداخل احملتل ،فهناك اليوم من  50الفا الى 100
الــف بيــت غيــر مرخص ،وهــذا ليس بســبب اهمــال املواطنني
للحصــول علــى التراخيــص ،بل ان سياســات كثيــرة حتول دون
حصولهم على التراخيص».
وأكــد ابــو ريــة« :أن احلكومة االســرائيلية مــن منطلق عنصري
ومن منطلق سياسة تهجير تعمل على التضييق على فلسطينيي
الداخــل احملتــل ،وبالتالي تأتي بنفس احلجج التي هي الســبب
الرئيس فيها».
وشــدد ابــو رية على «ان هذا نظــام فصل ومتييز عنصري ضد
فلسطينيي الداخل ،وما تقوم به احلكومة االسرائيلية هو اثبات
ان القضية ليست قضية مدنية وليست قضية تراخيص وليست
قضيــة بنــاء ،هذه قضيــة وطنية ،قضية مالحقة للفلســطينيني
يف الداخــل ،لذلــك يتوجــب علينــا نحن كفلســطينيني نعيش يف
الداخل احملتل ،التصدي لها».
وتابع ابو رية« :عدد فلسطينيي الداخل منذ النكبة وحتى اليوم
ازداد  8اضعاف تقريبا ،بينما املناطق السكنية لهم تقلصت».
يف مدينــة ســخنني يعيــش ثالثــون الــف نســمة علــى منطقــة اقل من

ثالثني الف دومن بينما املجلس االقليمي «مسجاف» املجاور لسخنني
فيه خمس وعشرون نسمة ،ومساحته حوالي مئتي الف دومن».
وقــال ابو رية« :حســب قانون جلان القبول االســرائيلي ،ممنوع على
الفلسطيني ان يسكن يف  ٪ 70من البلدات داخل االراضي احملتلة».
وأنهــى ابو رية حديثه قائ ً
ال« :هدم البيوت يُشــكل رعباً حلوالي

 50الى  60الف عائلة فلسطينية ،عدا عن عشرات املاليني من
الغرامات التي يدفعها الفلســطيني ســنويا ملؤسســات االحتالل
بسبب عدم وجود ترخيص بناء».
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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حركة املقاطعة « »BDSتواجه هجوم ًا
إسرائيلي ًا معاكس ًا وحتديات دولية صعبة
ندين عرنكي*
تواجه احلركة الدولية ملقاطعة اسرائيل  BDSوالنشطاء
الفاعلــون فيها هذه االيام ،هجوماً اســرائيلياً عنيفاً محلياً
ســيما بعد اتساع انتشارها وزيادة عدد املؤيدين
وعاملياً ،ال ّ
لهــا والضاغطــن مــن أجل تبنــي املقاطعة كفعــل مقاوم يف
وجــه دولــة االحتــال« .احلال» التقت املنســق العــام للجنة
الوطنيــة الفلســطينية للمقاطعة محمود نواجعة ،ومنســقة
جلنة املقاطعة يف جامعة بيرزيت ســامية البطمة ،للحديث
عن التحديات التي تواجهها احلركة.

عشرات املاليني ملواجهة BDS

أكــد املنســق العــام للجنة املقاطعــة محمود نواجعــة أن احلركة
تعتبــر املصاعــب التي تواجههــا حتديات ،وهي ليســت جديدة،
لكنهــا تصاعــدت يف الفتــرة األخيــرة خاصــة بعدمــا اعتبــرت
احلكومة االسرائيلية أن املقاطعة أصبحت خطراً استراتيجياً.
وجــاء ذلــك على لســان عدد من املســؤولني االســرائيليني منهم
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير األمن جلعاد أردان.
وتركزت التصعيدات بنقل ملف مواجهة حركة املقاطعة من
وزارة الشــؤون اخلارجية إلى وزارة الشــؤون االســتراتيجية
التــي يتوالهــا أردان باإلضافة إلى ضــخ ماليني الدوالرات
ملوازنة هذه الوزارة .وحول ذلك قال نواجعة« :كان احلديث
عن  100مليون يف البداية ،لكن اليوم هناك موازنات أخرى
لــم يعلن عنها» .ويف خطــوة مماثلة ،ضخ اللوبي الصهيوني
يف الواليــات املتحــدة ماليــن الــدوالرات ملواجهــة حركــة
 BDSمنها  20مليون دوالر يف اجلامعات األمريكية.
من جهتها قالت منســقة جلنــة املقاطعة يف جامعة بيرزيت
سامية البطمة إن املصاعب أساسها وأهمها اسرائيل فهي
حتــارب املقاطعة محلياً ودولياً بشــكل عنيف كون املقاطعة
متــارس الضغط عليها .ويتمثل ذلك بالوزارة اخلاصة التي
أنشــأتها احلكومة االســرائيلية حملاربــة  ،BDSوأضافت
بطمة أن هذه الوزارة تقوم برصد نشــاطات املقاطعة حول
العالم وتهاجمها وحتاول مقاضاة النشطاء قانونياً.

محاولة الوصم بـ «االرهاب»

مــن ناحيــة أخــرى قــال نواجعــة إن اجلانــب االســرائيلي
حــاول مواجهــة احلركة على أســاس أنها حركــة «إرهابية»

أو «داعشــية» مؤكــداً أن هــذه االدعــاءات بــاءت بالفشــل،
وأرجــع ذلــك إلى جنــاح حركــة املقاطعة الدوليــة يف إثبات
وجهــة نظرها وعملها ضمن القانون الدولي وضمن حقوق
اإلنسان.
فيما بينت البطمة أن دولة االحتالل تعتبر  BDSيف أوروبا
نوعــاً مــن أنــواع العنصرية ضــد اليهود .وتتجــه احلمالت
الصهيونيــة اليــوم إلى الترهيب عن طريق تخويف نشــطاء
حركــة املقاطعــة بالضغــط عليهــم بأكثر مــن طريقة وعلى
الصعيــد الشــخصي .كمــا تقوم بالتشــهير بهــم يف اإلعالم
واتهامهــم باالنتمــاء إلى حركات إرهابيــة .وأضاف نواجعة
أن االحتالل مينع نشطاء املقاطعة من زيارة فلسطني ،كما
مينع قيادة حركة املقاطعة من مغادرة فلسطني ،ومثال ذلك
املنــع الذي فــرض على عمر البرغوثي وهو أحد مؤسســي
احلركة.

مواجهات قانونية يف اميركا

ويقــوم الهجــوم االســرائيلي املضاد بترهيب نشــطاء حركة
 BDSعبــر ســن تشــريعات وقوانني ضــد احلركة .وحول
ذلك قال نواجعة إن أكثر من  31والية يف الواليات املتحدة
ســنت تشــريعات وقوانني ملواجهة حركة املقاطعة والضغط
باجتاههــا لكنهــا غير نافذة حتى هذه اللحظة .وأضاف أن
حاكــم واليــة نيويــورك قــال إن مــن ســيتبنى حركة BDS
ســوف نقاطعــه موضحــاً أن هــذا لــه عالقــة بالعطــاءات
احلكوميــة ،ورفــض أن تكــون الشــركات واملؤسســات
والتحالفات املقاطعة ضمن الدعم احلكومي.
وأضاف أن هناك محاوالت لتمرير مشــروع قرار فيدرالي
عــن طريق الكونغرس األميركي لكنه فشــل ،ويجري العمل
على التصويت عليه مرة أخرى.
ويف ذات الســياق ،ســنت احملكمــة العليــا الفرنســية قانوناً
يجرم حركة املقاطعة ،واحلركة بصدد عرضه على محكمة
حقوق اإلنسان.

مالحقات ضد النشطاء يف اوروبا

وينســحب هــذا التجــرمي وفقــاً لنواجعة على النشــطاء يف
اململكــة املتحــدة بعــد متريــر قانــون يجــرم حركــة BDS

محمود نواجعة

سامية البطمة

والتعامل معها .كما يشــمل الهجوم االســرائيلي رفع قضايا
ضــد النشــطاء ،ليأخــذ املوضــوع منحــى قانونيــا يُتهم فيه
الناشــطون مبعــاداة الســامية وهي جرمية حســب القانون
يف أوروبا .وبحسب نواجعة من املمكن أن تصل احملاكمات
حــد اإلدانــة والتي تأتــي بتواطؤ من احملاكم أو الســلطات،
ويف بعــض احلــاالت تتــراوح األحــكام بالســجن بــن أربــع
وخمــس ســنوات .وهــذا مــا تعرض لــه نشــطاء  BDSيف
إســبانيا بعد تدخلهم للضغط على مهرجان كان يستضيف
مســتوطنا اســرائيليا يدعــم اجليــش اإلســرائيلي يف كل
جرائمه ويبررها ،وبناء عليه مت تفســير منعه من املشــاركة
يف املهرجان بأنه معاداة للسامية .وملواجهة هذه التحديات
أوضــح نواجعــة أن حركــة املقاطعــة تقــوم بالضغــط علــى
احلكومــات وإشــغال الــرأي بهــذه القضايــا باإلضافــة إلى
املســاعدات القانونيــة إلخراج النشــطاء منهــا .فيما قالت
البطمة «نحن نعادي االســرائيليني احملتلني لبالدنا بصرف
النظر عن دينهم .ونشــرح أن معاداتنا لالسرائيليني سببها
منظومــة االســتعمار وهــي ليســت معــاداة لليهــود بســبب
منظومــة الديــن .والطريقــة التــي نواجه فيها هــي اجلدل
واإلقنــاع والشــرح وإبــراز الوجــه احلقيقــي االســرائيل».
وعلــى الصعيــد احمللــي ،هنــاك قانون مــن احملكمــة العليا
االســرائيلية يج ّرم نشطاء احلركة من حملة الهوية الزرقاء

وبطريقة غير مباشــرة .ففي حال ســجلت إحدى الشركات
التــي تتــم مقاطعتها خســارة معينة تقوم برفــع قضايا ضد
نشطاء احلركة.

حمالت مستمرة

ويجــري العمــل فلســطينياً وفقــاً خلطــط اســتراتيجية مــن
خالل برامج وأنشــطة وحمالت تنفذها احلركة لنشر ثقافة
املقاطعة ،منها برنامج الحتاد املعلمني وهو عضو يف الهيئة
العامــة للجنــة الوطنيــة للمقاطعــة .ويقــوم البرنامــج علــى
تعميــق ثقافــة املقاطعة يف املدارس عنــد الطالب من خالل
تدريــب  1500معلــم ومعلمــة مــن مديريــات الضفــة بهــدف
إطــاق  500حملــة يف املــدارس بعنوان «املدرســة ومحيطها
خــال من املنتجات االســرائيلية» ،وعن ذلك قال نواجعة «مت
ٍ
االتفــاق مــع االحتــاد على برنامــج من جزئني ،اجلــزء األول
تدريــب  700معلــم ومعلمة واجلــزء الثاني تدريب  800معلم
ومعلمــة ،وبنــاء على هــذه التدريبات ،يتــم تكوين مجموعات
يف املــدارس مــن  25طالــب وطالبة» .وأضــاف أن منع وزارة
التربيــة والتعليــم دخــول املنتجات االســرائيلية إلى املدارس
يجب أن ترافقه حمالت إلخالء محيطها من هذه املنتجات.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

إخالء مستوطنة عمونا ..لعبة إعالمية إسرائيلية خلداع الرأي العام
جهاد القاق*
إنهــا لعبــة إعالمية فقط ،فبعد قرار إســرائيل تفكيك
مســتوطنة عمونــا ،تبعته قــرارات باملصادرة والتوســع
يف كل الضفــة ،ويف الوقــت الــذي قررت فيــه احملكمة
العليا االســرائيلية إخالء مستوطنة عمونا املقامة على
أراضي املواطنني يف قرى شمال شرق رام اهلل ،صادق
وزيــر جيش االحتالل افيغــدور ليبرمان على قرار بناء
ثالثة آالف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.
وجاء قرار بناء الوحدات اجلديدة إلرضاء املستوطنني
الذيــن مت اخالؤهــم من مســتوطنة عمونا بداية شــهر
شــباط املاضــي ،عقــب قيــام اصحــاب االرض الذيــن
اقيمــت املســتوطنة علــى أراضيهــم ،املســماة «ظهــر
املــزارع» ،بتقــدمي طلــب التمــاس للمحكمــة العليــا
االسرائيلية ،وبعد عدة تأجيالت ،أمرت احملكمة العليا
بإخــاء املســتوطنة ،إذ تعتبــر عمونــا مســتوطنة غيــر
قانونية ،أي أنها مبنية على أراضي املواطنني اخلاصة
دون علــم الدولــة ،عقــب قيام املســتوطنني عــام 1997
باالستيالء على االراضي بالقوة ،حيث كان يسكن فيها
ما يقارب  40عائلة يهودية.
ويف فصــول مســرحية االخــاء ،يعــد رئيــس احلكومة
االســرائيلية بنيامني نتنياهو اصحاب املســتوطنة بعدة
تعويضات من اجل تخفيف غضبهم ،تشــمل دفع مبالغ
مالية وهدم بيوت الفلسطينيني منفذي العمليات وبناء
وحدات استيطانية جديدة ،ال سيما بعد تولي الرئيس
االمريكي اجلديد دونالد ترامب.
وحــول املوضــوع ،قــال رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار
واالســتيطان وليد عســاف لـــ «احلال» إن قــرار اخالء

عمونــا هــو قــرار متأخر جــدا ،وجاء بعــد أكثر من 20
عاما على استيالء املستوطنني على االراضي.
وأضــاف عســاف« :هــذا االخــاء جــاء بعــد صفقــة
حكوميــة بــن املســتوطنني واحلكومــة ،تكفــل هــذه
الصفقــة منحهــم مئات آالف الشــواقل ،باإلضافة الى
ارض فلســطينية جديــدة تقــع قرب قــرب قرية جالود
جنوب نابلس سيتم نقلهم اليها ،بينما القرار الصحيح
يقضــي بعقابهــم وتدفيعهــم غرامــات ماليــة مقابــل
استيالئهم على اراضي املواطنني».
وتابــع عســاف« :املســاحة اجلديــدة التــي منحــت
ملستوطني عمونا اكبر واوسع ،وستقام عليها مستعمرة
جديــدة مقــرة رســميا من احلكومــة ،وهــذا يعني أنهم
ســيحصلون علــى امتيــازات وتراخيص وأمــوال ،بينما
البــؤرة الســابقة عمونــا كانت مقامة بقرار اســتعماري
مدعوم من االحتالل بشكل غير معلن».
وأكد عســاف أن اسرائيل تشن هجمة استيطانية غير
مسبوقة ،ال سيما عقب حصولها على الضوء االخضر
مــن الواليــات املتحدة منذ تولي ترامــب ،وبدون تدخل
دولــي جــاد وتنفيــذ لقــرارات مجلــس االمن ستســتمر
اســرائيل ببنــاء الوحــدات االســتيطانية التــي تضــرب
بعرض احلائط كل التنديدات التي تصدر هنا وهناك.
ورأى عســاف أن اســرائيل ازادت غطرســة بعــد تولي
ترامــب ،ســواء يف بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية
وإعالن ضم معالي ادوميم وســن قانون تســوية (نهب)
االراضي وتشريع البؤر االستيطانية.
مــن جانبــه قال رئيس بلدية ســلواد عبــد اجلواد صالح

احلاجة مرمي حماد

عبد اجلواد صالح

إن اخالء مستوطنة عمونا سابقة قانونية لم حتصل من
قبل ،وهذا االخالء لم يأت من فراغ بل جاء بعد متابعة
حثيثة مع هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان واملؤسسات
احلكومية واخلاصة باالضافة إلى مؤسسات إسرائيلية
وقفت الى جانب احلق الفلسطيني.
وأشاد صالح بجهود املواطنني وأصحاب االراضي الذين
أحضــروا كافــة الوثائــق الرســمية التــي تثبــت احقيتهم
باالرض ،مضيفا أنها كانت مبثابة السالح الذي توصلنا
مــن خاللــه الــى حقنا بأرضنا ،ال ســيما بعد عدم وجود
اي وثيقة لدى املستوطنني لرفعها ضدنا.
ودعــا صالح كافة رؤســاء البلديــات واملجالس القروية
ألن يتســلحوا بالوثائق الرســمية ،وان يســلكوا الطريق
الــذي ســلكته بلديــة ســلواد واصحــاب االراضــي التي
نهبهــا مســتوطنو عمونــا ،باالضافة الــى زرع االراضي
والتحصن فيها من اجل لفت انظار املستوطنني عنها.
ال تــزال مــرمي حمــاد محتفظة حتــى االن بباقة القمح
التــي قطفتهــا من ارضها عندما ســرقها املســتوطنون

وليد عساف

وحرقــوا الــزرع ،فهــي مؤمنــة بأنهــا ســتعود ذات يــوم
وتزرعهــا ،رغــم مــا عرض لها مــن مبالغ ماليــة مقابل
تخليها عن ارضها.
تقول مرمي انها ترعرعت يف هذه االرض ،وان شرايني
جسمها من ترابها ،وما زالت تردد «بقوة وارادة أخذنا
الشهادة ،،بقوة وارادة طلعنا عمونا».
وحمــاد تبلــغ مــن العمــر ( 83عامــا) ،قضــت اكثــر من
 20عامــا مــن عمرها وهــي تنظر بحســرة الى ارضها
التي نهبها منها املســتوطنون وأقاموا عليها مســتوطنة
عمونا.
وأمنيــة احلاجــة مــرمي هــي ان تكــون حمامــة تطيــر
وتستشــهد يف أرضهــا ،هــذه االرض التــي كانت تصبح
ومتســي بهــا ،ويف ليلــة وضحاها ســرقها املســتوطنون
وأقامــوا عليهــا بؤرتهم االســتيطانية عمونا ،ولكن بعد
اكثر من  20عاما مت اخالء املستوطنة.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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يف مقابلة لـ «احلال» مع رئيسة وحدة النوع االجتماعي يف وزارة التربية والتعليم

خلود ناصر :املنهاج الفلسطيني ال مييز ضد املرأة
لـكنـه ليس كـافيـ ًا إللغـاء التمييز بني اجلــنســني
أمجد سمحان*
قالت رئيسة وحدة النوع االجتماعي يف وزارة
التربيــة والتعليم العالي خلود ناصر إن املنهاج
املدرســي الفلســطيني ال مييز ضد املرأة لكنه
ليــس كافيــا اللغــاء التمييــز بني اجلنســن يف
فلسطني.
جــاء ذلــك يف مقابلــة اجرتهــا «احلــال» معهــا
للوقوف على تطور مؤشر النوع االجتماعي يف
وزارة التربية والتعليم العالي ،كبرى مؤسسات
صناعة الثقافة العامة يف فلسطني.
واكــدت ناصــر ان الــوزارة عملــت قبــل عــام
ونصــف العــام وقفة يف النــوع االجتماعي كما
طرحت بعض التســاؤالت حول ما يجب عمله
يف النــوع االجتماعي وماهيــة االولويات وعلى
ماذا يجب التركيز وما هي الفجوات واملشاكل
املوجودة لوضع خطة واســتراتيجية لتجاوزها
وحلها.
وتابعت« :وجدنا اننا بحاجة لعمل تقييم شامل
يف موضــوع النوع االجتماعي يف قطاع التعليم
فحددنا الفجوات التي ما زالت قائمة وعميقة
ويفتــرض علينــا حتديــد مــا يجــب عملــه بنا ًء
على ذلك ،ونفذنا دراســة شاملة لكل املوضوع
ووضعنا سياسات مقترحة حلل هذه املشاكل .
وهنا نص املقابلة:
* هل تعتقديــن ان املناهج وحدها قادرة
او كفيلة بإلغاء التمييز بني اجلنسيني؟

 هنــاك نوعــان مــن املناهــج ،همــا املنهــاجاملكتــوب واملنهاج اخلفي ويجــب علينا التمييز
بينهمــا ،فاملنهــاج اخلفــي هو كيفية اســتيعاب
الطالــب للمنهــاج وكيفيــة انعــكاس ذلــك على
ســلوكه ،لذلــك ال تكفــي املــادة املكتوبــة لكــي
حتدث تغييرا حقيقيا.
واعتقــد اننــا يجــب ان نكــون قادريــن علــى
التغييــر قليــا يف نظرة املعلــم ملوضوعة النوع
االجتماعــي ،بحيــث نضمــن ان الطريقة التي
يتم ايصال املنهاج بها الى الطالب ال يوجد بها
رســائل ســلبية فيمــا يتعلق بالنــوع االجتماعي
والعدالــة واملســاواة ،لذلك يعــد املنهاج عامال
مهماً لكنه غير كاف.
* مــا مــدى قناعــة الــكادر التدريســي
الفلســطيني باملســاواة بني اجلنســن يف
املجتمع؟
 اعتقــد ان قناعــة معلمينــا بهــذا املوضــوعمتفاوتــة .نحــن لــم نقم بقياس مــدى قناعتهم
بالنــوع االجتماعــي ،لكــن مــا يظهــر لنــا
انطباعيــاً ان إقناعهــم بحاجــة لتدخل ،ســواء
علــى مســتوى املعلمــن او املوظفــن ،فمــن
اهــم اهدافنــا للســنوات الثــاث املقبلــة يف
ظــل االســتراتيجيات اجلديــدة ،ان جنــد لغــة
مشتركة باحلد االدنى بني الناس بحيث يصبح
مفهــوم النــوع االجتماعــي بنفــس املعنــى لدى

جميــع من يذكــره ،ويوجد هنــاك خلط واضح
بــن مفهــوم النــوع االجتماعــي ومفهوم متكني
املرأة ،وبالتالي ســوف يؤثر ذلك وينعكس على
الطــاب ،ال نســتطيع ان نلــوم املعلــم الن هذه
الثقافة ثقافة مجتمع كامل ،نحن بدأنا بالعمل
من خالل الوزارة على ايجاد لغة مشــتركة بني
املعلمــن بعــد قيامنــا بعمل تقييم لعــام 2016
ووضــع اولوياتنــا للعمــل عليهــا وتطويرها من
خــال خطتنا االســتراتيجية لألعوام -2017
.2022
* مــن خــال متابعتــك ،هــل تالحظــن
تغيــرا يف ســلوك الطــاب والطالبــات
واملعلمــن واملعلمــات ،كل منهــم جتــاه
االخر؟
 ان مصــدر تعلــم االطفــال يف هــذا اليــوم اليقتصــر علــى املــدارس ،فهناك عــدة مصادر،
إذ يتأثــر الطالب اكثر باحمليط الذي ينشــأ به
والبيئــة مــن حوله وخاصة البيئــة االفتراضية
سواء من تلفاز او انترنت .وبالنظر للدراسات
القائمــة على هــذا اجلانب ،فــإن االطفال من
عمــر  16-12عامــا يتأثــرون باألصدقاء اكثر
مــن االهــل واملعلمــن يف املــدارس ،واملنهــاج
القائــم حاليــا يوجــد بــه تغييــر جيــد ،فهناك
تطــور واضح عــن املناهج االردنيــة واملصرية،
وجنحنــا يف ادخــال املــواد التــي تتحــدث عــن

العدالة واملساواة والتغيير يف صورة املرأة .قد
ال يكون التغيير باملســتوى املطلوب ،لكن يوجد
تطــور واضــح وملحوظ ،خاصــة عندما نقارن
بني الطالب الذين درســوا املنهاج االردني ملدة
 12عامــا والفلســطيني ،هنا ســنالحظ وجود
تغيير يف السلوك االجتماعي.
* برأيك ،هل جنحنا يف موضوع املســاواة
بــن الرجــل واملــرأة؟ فحتى االن نســبة
التحصيــل االكادميي اعلــى لالناث منها
عند الذكــور ولكن يف ســوق العمل جند
العكس.
 اذا دققنا النظر يف الفضاء العام ،سوف جندحضور االناث اقل يف مؤسســات التشــغيل ،ما
يعكــس ظلما واضحــا لالناث يف احلصول على
فــرص عمــل ،علما ان مؤشــرات حضورهن يف
املــدارس واجلامعــات اعلــى مــن الذكــور .هذا
بحاجة الى تدخالت حكومية وتغييرات يف بنية
الثقافــة احمللية لنصل الى حالة من التوازن يف
مدخالت ومخرجــات العملية التعليمية ،ونأمل
من خالل املنهاج الفلسطيني وتدخالت الوزارة
ان نحدث هذا التغيير.
* كيف تفسرين تقلد الذكور على نسبة
اعلى يف املراكــز القيادية (من مدير «ج»
فاعلــى) ،علم ًا ان نســبة تفوق االناث يف
الثانوية العامة اعلى من الذكور ،ونسبة

االناث يف التعليم العالي اعلى من الذكور
ايض ًا؟
 اذا نظرنــا الــى توزيــع االنــاث يف التعليــمالعالــي ،فــا توجــد بهــا عدالــة ،فمعظــم
االنــاث يذهنب لدراســة التربية يف ظل احلالة
االقتصادية الصعبة ،صحيح ان هناك التحاقا
بنســبة عاليــة من قبــل االنــاث يف اجلامعات،
لكن هــذا االلتحاق يف مجاالت محددة يكرس
اعــادة انتــاج االدوار يف املجتمع ،فصنع القرار
الفلســطيني مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالعقليــة
الذكوريــة وهــذه املشــكلة عربيــة وعامليــة وال
تقتصر على فلسطني.
ونحــن نعمــل علــى زيــادة فــرص النســاء يف
احلصول على فرص عمل وننتقل من الشــعار
للتطبيــق على ارض الواقع ،الن اخلطاب على
الساحة الفلسطينية داعم جداً لدور املرأة يف
صنــع القرار ونأمل ان حتمل الســنوات املقبلة
التغييرات املطلوبة.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

فيل غير ضخم يعالج طالب وأساتذة بيرزيت!
مارينا بارسكيفا*
«فيل يعالج طالب بيرزيت» ،فكرة حتتاج إلى
تفكير ليستوعبها الكثيرون ،ولكنها أصبحت
فعالية حقيقية من خالل أعضاء موقع «بير
حكايــا» ،فاملوقــع اإللكترونــي الــذي يُعنــى
بشــؤون الطلبــة الفلســطينيني ،بــدأ بفعالية
لترفيــه طلبــة جامعة بيرزيت الذيــن يعانون
مــن ضغــط االمتحانــات النهائيــة للفصــل
الدراسي عام  ،2017-2016ومتثلت الفكرة
يف قيــام طالــب بتمثيــل دور طبيــب نفســي
للطالب وأعضاء الهيئة التدريســية ،يجلس
مــع الطــاب بعــد خروجهــم مــن االمتحــان
النهائي ويستمع لشكاواهم ،ويعطيهم حلوال
ووصفات أدوية وهمية للتخفيف عنهم.
يقــول الطالب يــزن البرغوثي الذي مثل دور
الدكتــور فيــل إن الفكــرة انطلقــت مــن أحد
أعضــاء فريــق التســويق لــدى بيــر حكايــا،
وأضــاف أنه بالرغــم من كون العيادة وهمية
وترفيهيــة ،إال أنهــا عاجلــت عــدة مواضيــع
يعاني منها الطالب فيما يتعلق باالمتحانات
بطريقــة توعويــة ،وأثــرت إيجابيــاً علــى
الطالب ،بدءاً بإعطائهم حلوال إلى مســاندة
نفسية.
ويســتغرب البرغوثــي مــن حجــم الطــاب
الذيــن يحضــرون لتقــدمي االمتحــان وهــم
جاهلــون مبحتــوى املادة كونهم لم يدرســوا،
موضحا أنه يف هذه احلالة مت فهم األسباب
يف بعــض األحيــان ،ويف أحيــان أخــرى مت
تقدمي نصائح للطالب لعدم الوقوع يف نفس
األخطــاء مرة أخرى .وأضاف أنه يســتحيل
احلصــول علــى ما هــو صعب بســهولة دون
تعب.

وأوضــح البرغوثي أن املوضوع تضمن جزءا
كبيــرا مــن الفكاهــة أيضــاً ،فلم يتــم وصف
أدويــة حقيقية للطالب فهم ليســوا مرضى،
بل مت إعطاء بعض النصائح بطريقة تضحك
الطرف اآلخر ،مثل شرب أربع كاسات شاي
قبــل الدراســة ،أو نســيان االمتحانــات بعد
تقدميها واالستمتاع مبشاهدة فيلم.
وأوضحــت منســقة املشــروع ملــى عمــرو أن
حملــة دكتــور فيــل هــي حملة تهدف لرســم
االبتســامة علــى وجــوه الطــاب ،كمــا هــو
هــدف موقــع بيــر حكايــا .فاســتوحى اســم
احلملــة من كلمة فيــل باإلجنليزية (،)feel
التــي تعنــي «الشــعور» ،وثانيــاً مــن الطبيب
النفساني احلقيقي فيل.
وأضافــت أن احلملــة موجهــة للطــاب
املكتئبــن واملضغوطني يف فترة االمتحانات،
فالطبيــب ليــس باحلقيقــة طبيبــا نفســيا،
وحتــى االدوية كانــت عبارة عن وصفات من
قبيل النوم بعد االمتحان ،أو شرب ميرمية،
أو ملــح وليمــون يف ســاعة معينــة ،وذلــك
للترفيه عن الطالب وإلضحاكه ،إضافة الى
وجود صندوق صغير على شــكل بئر بجانب
الطبيب يسحب منه الطالب مقولة مضحكة
أو نصيحة ملا بعد االمتحان.

شكاوى الهيئة التدريسية

ولــم تخــل احلملــة مــن مشــاركات اســاتذة
اجلامعة لشــكاواهم وما يسببه الطالب من
ضغط عليهم ،فشــارك عدة أســاتذة ومنهم
د .سعد منر ود .سونيا منر.
فقــد اشــتكت الدكتــورة منــر مــن كثــرة

صورة للدكتور فيل خالل إحدى جلسات العالج للمحاضرين

التالخيــص املوجــودة لــكل مــادة ،وكونهــا ال
تغطــي املادة بشــكل جيد وكامــل ،وقالت إن
الطــاب يعتمــدون بكثــرة علــى التالخيص
دون الرجــوع للكتــاب املقــرر ،ويعتبــر هــذا
من أهم األســباب لتدنــي عالمات الطالب،
وأيضــاً اشــتكت مــن كون الطالب يدرســون
يف اليــوم الســابق لالمتحــان فقــط ،فــا
يســتطيعون إنهــاء املــادة بأكملهــا بصــورة
جيدة ،ولذلك يلجأون للتالخيص القصيرة.

وعــن حالــة الدكتورة ســونيا ،قــال «الدكتور
فيل» إنه ســعيد مبشاركة األساتذة باحلملة
التي حصلت على موافقتهم واستحســانهم،
واضــاف «وصفــت للدكتــورة ســونيا عالجا
فعــاال جــداً ،وهو أن تســتقيل مــن اجلامعة،
فترتاح من هم الطالب».
وقالــت الطالبــة تســنيم يوســف التي جلأت
إلــى الدكتور فيل بعــد االمتحان النهائي لها
خــال الفصل إنهــا أعجبت بالفكــرة كثيراً،

وبرأيهــا أنهــا فتــرة يحتــاج الطالــب خاللها
لدعم واهتمام إضايف يف هذه الفترة ،لذلك
هنــأت فريــق بيــر حكايــا على هــذه املبادرة
اللطيفــة .وأضافت« :بير حكايا وفر فرصة
للطــاب ،ونحــن كنا بحاجة لشــخص نتكلم
معه ونشاركه ضغوطاتنا ،وهذا ما قدمه بير
حكايا لنا».
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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العقرباوي ..من «أبو العجايز»
إلى حكواتي فلسطني اجلديد
منار عاروري*
«أنا واحد من الناس قررت أتعب على نفســي عشــان أكون
متميز بشــيء أنا بحبه وبآمــن فيه ،والقيمة احلقيقية مش
مــن وضعــك املــادي وال شــهادتك وال مركــز عائلتك» .هذه
هــي قناعة حمزة أســامة ديرية العقربــاوي ( 32عاما) من
بلدة عقربا جنوب شرق نابلس ،فهو فالح من أسرة مزارعة
وأبويــن كادحــن يف األرض ،يعشــق االرض ويعتبرها امللهم
االول واحلقيقــي ملــا وصــل إليــه ،ويعرف عن نفســه دائما
علــى انه فالح ومن اســرة فالحة« .أنــا ما ولدت ويف بثمي
معلقــة ذهــب وال كنت نابغة زمانــي ،بس أنا آمنت إنه قيمة
االنســان مــا يحســنه ،كما يف مقولة االمــام علي اللي دامياً
املعلم (منير فاشة) بذكرني فيها».
عــام  2009نظمــت أول جولــة للعقربــاوي ضمــن مبــادرة
ســميت الســياحة يف عقربــا ،وكانت تهــدف لتعريف الناس
مبواقع البلدة ثم كانت النقلة النوعية يف اجلوالت يف العام
 ،2012حيث اســتضافه فريق جتوال ســفر ليصبح متجوال
معهم ثم واحدا من الفريق االساسي يف ادارة املجموعة.
ويف عــام  ،2013شــارك العقربــاوي يف مهرجان احلكايات
يف فلســطني ،ولــم يكــن يومهــا يــرى نفســه حكواتيــا ،لكن
اصــرار اصدقائه بأنه حكواتــي بالفطرة دفعه الن يبدأ مع
مجموعة من االصدقاء اول مشروع توثيقي للتراث الشعبي
باسم «خوريفية» وقد نشرت  3حلقات منها على اليوتيوب
وهــو برنامــج يتحــدث عن الفصــول واملواســم الزراعية يف
فلسطني.
وعن تشــجيع االســرة ،يقــول العقرباوي« :قــد يكون للعائلة
دور يف ذلــك فجدي احلاج خضــر احلمزة ()2000-1922
كان راويــا وميتلــك ذاكــرة حديديــة يحفــظ تاريــخ البلــد
وانســاب عائالتها واحداث البلدة التي عاصرها او سمعها
يف طفولته من كبار السن».
وعــن رحلــة االســتعداد لالنطــاق يف هــذا الفــن الشــعبي

النــادر قــال« :بــدأ اهتمامــي بالتــراث جمعــا وتوثيقــا يف
 ،2006حيث كنت اسعى لتوثيق بعض ما يخص بلدتي عبر
اجراء مقابالت مع كبار الســن ثم تدرجت يف املشــروع ،إذ
اضطــررت الجــراء مقابالت يف منطقــة جنوب نابلس ومن
هنا بدأ اهتمامي يتوسع».
وشــارك حمــزة يف مجــاورات منهــا فلســطني مــن بحرهــا
لنهرهــا ثــم مجــاورة احلكواتيــن العــرب  2015ومجــاورة
احلكواتيــن العــرب  2016وشــارك يف مهرجــان احلكايــا
العاشــر يف االردن ومهرجان ايام قرطاج املســرحية ،2016
ويف الوقت احلالي يعمل على عروض مع مجموعة احلكايا
يف فلســطني ويقدم امســيات وفعاليات يف الضفة وغالبية
املشاركات تطوعية منه.
وعن وجود دعم رســمي أو أهلي يريده العقرباوي قال :أنا
لــم أذهب الي وزراة ،وتعبت على نفســي بنفســي ،أشــتري
كتبا كل شهر بقيمة  500شيقل كحد أدنى من العام 2005
وعنــدي مكتبة فيها كتب مهمة ونادرة واساســية ملن يحتاج
التعلم والبحث يف تاريخ وتراث فلسطني والعالم العربي».
واوضــح احلكواتــي اجلديــد انــه يكتب يف التراث الشــعبي
واملعتقــدات الشــعبية ولديه اشــياء جميلــة وطريفة جمعها
وسيســعى الــى نشــرها ذات يــوم« :اعمــل حاليــاً بشــكل
اساسي على توثيق التراث الشعبي والتاريخ الثوري للشعب
الفلســطيني .وأنــا متفــرغ يف العــام  2017الجــل اجناز ما
اؤمن به».

من هو احلكواتي؟

وعندما سألنا حمزة عمن هو احلكواتي ،اوضح انه االمني
علــى لــون من ألــوان التــراث الشــعبي ويحمل علــى عاتقه
ابقــاء هــذه احلكايــات حيــة ومتداولة بني النــاس الن حياة
احلكايــات والتــراث بتداولها ،ويف اللحظة التي نتوقف عن

ســرد االمثــال واحلكايــات واملوروث الشــعبي نحكــم عليها
باملوت.
واضاف« :لذا فاحلكواتي واحد من حراس ذاكرتنا الشعبية
وأمــن علــى مــوروث من أغنــى موروثــات العالــم التراثية،
واحلكاء ليس ســارد قصص لألطفال كما يتخيل البعض..
احلكاء هو حارس أمني على اإلرث احملكي وجمهوره متنوع
ومتعدد ومختلف.
وعــن رحلــة جمع احلكايــا تابع العقربــاوي« :أذكر يف بداية
مشــواري البحثي جمعا وتوثيقاً يف عام  2007-2006كان
الناس يلقبونني باملجنون وابو العجايز وينصحوني بالتوقف
عــن ذلــك ،وأنا كنت ســعيدا بهذه التســمية ،لكــن اليوم انا
مرجــع ألي شــخص يحتاج منــي معلومة او مرجعا من اجل
إجنــاز بحث او مشــروع تخــرج ،وأكون ســعيدا جدا عندما
يلقبنــي النــاس بســبب عالقتي مع التراث (ابــو التراث) أو
(احلكواتي) ،وأملس من جمهوري تقديرا واهتماما وتفاعال
حقيقيا مع ما اجنزه واقدمه لهم».
وقــال احلكواتي الشــاب« :يف اجلــوالت التي انظمها لطلبة
اجلامعات وللشــباب واملبادرين ولباص السوشــال ميديا يف
فلســطينن احــرص دائما علــى تقدمي شــيء مختلف .اركز
على تاريخ املكان السياسي واالجتماعي واخلرايف والثوري
وما يرتبط باملواقع التي نذهب لها من خرافات واســاطير
وحكايات».
واضــاف العقربــاوي انــه االن واحد من فريــق حكايا التابع
للملتقى التربوي العربي« :نســعى جاهدين إلعادة احلكاية
ملكانتهــا وموقعهــا احلقيقي ونحاول الســباحة عكس التيار
العادة احلكاية ملوقعها بعد سيطرة وسائل السوشال ميديا
علــى اهتمام النــاس ووقتهم .لذلك نحــاول تقدمي احلكاية
بطريقة مختلفة ومخاطبة اجلمهور باللغة اللي يفهمها ،لغة
السوشــال ميديــا ..ونحاول احلصول علــى التدريب الالزم

والشــيء الــذي يلــزم لكي نبقــى قريبني مــن املجتمع الذي
تتسارع فيه االهتمامات بعيدا عن التراث.
«انــا اؤمــن انــه كل حــدا فينــا حــكاء بالفطــرة ،وهــو مليء
باحلكايات الن االنســان مجبول بحياته بحكايات ال تنتهي،
وبالتالــي كلنا حكائني بالفطرة ..واحلق أنا ممنت ألصدقاء
كثر هم امللهم االساسي للشيء اللي بعمله ،وهم من زرع ّ
يف
هذه البذرة والروح ،وهم من يدفعني دائما للمضي لألمام.
فشكراً لهم».
* طالبة يف دائرة اإلعالم يف جامعة بيرزيت

عدي الدباغ ..فتى الهالل املدلل أصبح هدافا
مؤمن أمين حامد*
يقفــز وكــرة القــدم عابرا مع غروب الشــمس إلى زقاق
حــارة الســعدية يف البلــدة القدمية مــن مدينة القدس،
عبــر بــاب الســاهرة ،املنفذ الوحيد الــذي يوصل عدي
الدباغ ( 19عاما) إلى خطوط الطباشــير التي ترسمها
يــداه وبقيــة أصدقائــه األطفال ،على شــكل مســتطيل
لكنــه ليــس أخضر ،وتصنــع على طرفيــه قوائم املرمى
من احلجارة او من ســال النفايات ،يســلم على أقرانه
وتتــم عمليــة القســمة العدديــة ،قبل أن تنطلــق أرجلهم
تــركل الكــرة يف كل اجتاه دون تكتيك أو احتراف ،ولكن
بشغف ومتعة.
مــن تلــك احلــارة املقدســية كانــت بدايــة احلكايــة ملوهبــة
فلســطينية كبــرت مــع كــرة القــدم ،وأضحــت اليوم اســما
يصــرخ بــه معلــق املبــاراة محتفــا بأهداف هــال القدس
بإمضاء الالعب عدي الدباغ صاحب الرقم « »15يف الوقت
القاتــل ،أي بدل الضائع .وتشــاهده علــى عناوين الصحف
واملواقــع اإلخباريــة بصفتــه «البديــل احلاســم» ،مــا دفعــه
للقــول« :انــه ألمر جميل ،ويربي الفخر ايضا حينما يرتبط
اســمك بقلــب ،وأمتنــى أن أظــل على هــذا املنــوال وأتطور
أكثر فأكثر».

حارس السعدية ..مدافع الهالل

صعــد الدبــاغ مــن الفئــات العمريــة لنــادي هــال القدس،
متصــدر ســلم الترتيــب العــام ،ويعلــب اآلن موســمه الثاني
بــذات القميص ،لكــن حتت كاميرات البث املباشــر لدوري
احملترفــن ،ويقــدم اداء مهاريــا وتهديفيــا قــل نظيــره ،إذ
يقبــض علــى صــدارة الهدافــن يف فريقه ،ويحتــل وصافة
الترتيب ضمن قائمة هدايف الدوري.
وبالعودة إلى زقاق حارة الســعدية ،فإن موهبة الدباغ التي
ِ
تكتــف مبلعب الطباشــير
كانــت بدايتهــا من احلراســة لــم
ومرمــى احلجارة ،فقرر االنتقال للعب يف امللعب املخصص
لنــادي أبنــاء القدس ،الذي يقع على مقربة من حارته األم،

وظل مع األبناء لفترة وجيزة ،قبل ان ينتقل إلى نادي شباب
الرام ،ليصعد منه إلى أروقة الهالل املقدسي ويشغل مكانه
يف الدفاع.

دباغ بألوان املنتخب

«كــرة القــدم هوايتــي منــذ الطفولة ،وهــي اللعبة األكثر
متعة بالنســبة لي ،ولذا قررت أن أكون معشــوقها» ،كان
ينطق كل حرف بهدوء وخجل ،هدوء الواثق من نفســه،
وخجــل املتحدث لإلعــام ،ويف الوقت عينه ،نقلت هذه
الكلمات الســبب املباشر الذي وقف وراء تفجر موهبته
وجعلهــا حتظــى باهتمــام اجلاهزيــن اإلداري والفنــي
للمنتخــب ،ليتم اختياره لتمثيل فلســطني يف املســتطيل
األخضــر يف كافة املســابقات التي شــارك بهــا املنتخب
حتت  19عاما.
وعلــى بعد خطوة من مشــاركته مــع املنتخب الوطني ،كانت
جتربتــه مــع املنتخب الشــباب حافلــة بالــدروس والتجارب
الثريــة كمــا قــال الدبــاغ ،وأضــاف« :أتاحت مشــاركتي مع
املنتخــب الفرصــة لــي إلضافــة وتعلــم كيفيــة التمركــز يف
امللعــب ،وفهم كل املراكز االخرى والتــدرب عليها ،وبالتالي
ســاهمت يف تطويــر العديــد مــن اجلوانب يف مســيرتي ،ال
ســيما امليــزة التي تضيفها املشــاركة مع املنتخب من ســفر
واحتــكاك بالفــرق واملنتخبــات اخلارجيــة ،مــا يــؤدي إلــى
تطوير املستوى ألي العب».
يف تلــك املرحلــة ومــا ســبقها لم تكــن يد العطــف من أهله
متنــع عنــه أي مســاعدة أو دعــم ،فبابتســامته التي عبرت
من قلبه والتصقت على طاولة احلوار أمامنا ،وجه رســالة
شكره يف البداية إلى عائلته« .أمي وأبي قدما لي التشجيع
وسبل الراحة ،وساهما يف زيادة ثقتي بنفسي» قال الدباغ.
وكان مبرافقتــه صديقني له احتضنهما بنظرة دافئة وقال:
«اصدقائــي كذلك ،دائما ما اجدهم إلى جانبي ،يحضرون
إلــى املالعــب ملشــاهدتي وتشــجيعي ،ما يولد لــدي الدافع

حتى أرد لهم اجلميل وألعب ألجلهم».
عــدي الدبــاغ اليوم ركيــزة تهديفية يف هــال القدس ،رغم
مشــاركاته بدقائــق متواضعــة وكونــه البديل الهــداف ،فإن
وصولــه للمشــاركة الرســمية مــع الفريــق االول يف هــال
العاصمــة كان بحــد ذاتــه اجنــازا وهو بهــذا العمر ،فخلف
ذلــك تقــف أيــدي املدربني التــي وجهت مســار موهبته مبا
يحقــق لــه مواصلــة النجــاح ،ومــن اولئــك املدربــن الذيــن
خصهــم بالشــكر ،مدرب منتخب الشــباب أميــن صندوقة،
واملدب أمجد طه ،إلى جانب املدرب احلالي لهالل القدس
خضر عبيد« .هؤالء كانوا ســندا لي يف مســيرتي الكروية»
قال عدي.

خلي «الفطبول» ينفعك!

مســيرة الدبــاغ لــم تخ ُل من املعيقــات ،إذ واجــه يف مرحلة
الثانويــة العامــة بعــض املتاعــب التــي حالــت بــن أقدامــه
وكــرة القــدم ،فقــد تخلــى عــن التدريبــات واملباريــات مــع
هــال القــدس ،أثناء عبوره اختبــارات الثانوية العامة« :يف
التوجيهــي تصــل بك الطريــق إلى مرحلة تتوقــف فيها عن
لعب الفطبول وتصب كل اهتمامك جتاه دراستك».
ويذكــر يف أحــد املواقــف أثنــاء الثانويــة العامــة انــه تقــدم
بطلب إلى مدير مدرسته بعد عودته من املنتخب ،للتحويل
مــن العلمــي إلى االدبي ،نظرا لفترتــه غيابه عن احلصص
الصفيــة ،ولكــن طلبه هذا لم يل َق التوقيع االيجابي من قبل
املديــر ،وقــال لــه« :خلــي الفطبــول ينفعــك» علــى حد قول
الدبــاغ ،وامت دراســته ومتكن من االلتحــاق بجامعة بيرزيت
بتخصــص الرياضــة ،الــذي «يتناســب مع هوايتــه وينميها»
حسبما أضاف.
وختامــا ملقابلتنــا مــع هــذا النجــم ،متنــى أن يحســم هالل
العاصمــة يف هــذا املوســم لقــب دوري احملترفني ،ويضيف
إلــى جــواره حقيبــة كأس فلســطني ،مؤكدا علــى مواصلته
اللعــب حتــت ضــوء الهالل ،ملــا قدمه هذا النــادي من دعم

مــادي ومعنــوي لعــدي ،مضيفا« :وصلت إلى هذا املســتوى
لوقــوف النادي إلى جانبي ،وقد كنت «الفتى املدلل» بينهم،
ولــذا ال أفكــر مبغادرة الفريق» ،مشــيرا يف الوقت ذاته إلى
امكانيــة خــوض جتربة جديدة حاملا يصلــه عرض خارجي
فقط.
طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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تنتظر الزفاف ألسيرها بعد  20عام ًا
عروس
فاطمة املجد..
ٌ
ُ

بيان بيضون
فاطمــة علــي بربر ،أو (فاطمة املجد) كما حتب أن تســ ّمي
نفســها ،لــم تكد تنهي ثالثة أعــوام من بدء حياتها الزوجية
مع مجد -أبو املنتصر ،ولم مير على تاريخ إجنابها لطفلتها
زينــة ســوى  15يومــا ،حتى خطــف االحتــال زوجها مجد
بربــر مــن بيته يف حــي رأس العامود بالقــدس ،لتبدأ رحلة
انتظــار طالــت  15عامــا ،ولــن تنتهــي قبل انقضــاء خمس
سنوات أُخَ ر.
«احلال» التقت فاطمة ،لتتحدث عن ســنوات أســر زوجها،
ولقائــه أول مــرة بابنتــه ،واألمــل الــذي تعيــش عليــه لتلتي
زوجها بعد حترره.
بعد كل هذه السنني من تغييب زوجك عن بيته وأوالده،
ما هي أصعب اللحظات واملواقف التي مترين بها؟
أصعب اللحظات التي مررت بها ،وال أزال أعيشها كل يوم،
هــي أوقــات الفرح والترح ،فأنا أتذكر زوجي يف كل حلظة،
ال ســيما عندمــا نفقــد أحدا من أفــراد العائلة؛ قبل شــهر
شــعرت بصعوبــة بالغــة حــن زرت زوجــي يف الســجن وأنا
مضطرة إلخباره بوفاة عمه ،وهو الذي فقد ابن عمه وعما
آخر خالل فترة سجنه.
ويف مواقــف الفــرح أيضــا ،كنــت أشــعر بصعوبــة بالغــة،
وأحــاول التعايــش مع أجــواء الفرح ولكــن فرحتي منتقصة
بسبب غياب حبيبي وزوجي.
عندما اعتقل زوجك ،كنت ابنة  23عاما واليوم أنت
تبلغــن  38عامــا من العمر ،كيــف تلخصني  15عاما
من نضال قدمته شابة مقدسية مثلك؟
لــم يكــن ســهال أبــدا أن أدرك غياب زوجي عنــي ألكثر من
 20عامــا ،وكان وقــع خبــر حكمــه كالصاعقة على رأســي،
وليس هناك أي وصف آخر ممكن أن يصف شــعوري ذلك
اليــوم ،ولكــن مــا أســتطيع قولــه هــو أنني أســتطيع بفضل
قدمي .وأعتبر أن أهم
األمل املزروع بداخلي أن أقف على
ّ
إجنازاتي اليوم هما ولديا منتصر وزينة ،فنضالي كان بهما
ولهما.
ما هو السالح الذي تسلحت به من أجل خوض هذه
املعركة الطويلة؟
تســلحت بســاح األمــل وحبــي لزوجــي الــذي اخترتــه
واختارنــي؛ احلب واألمل الالمتناهي بيننا ،تســلحت أيضا
بحب ودعم عائلتي وعائلة زوجي واألصدقاء ،كما ساعدت

مجد وزوجته ،ومجد يحمل زينة مرتني :وعمرها أيام ،وعمرها  15عاما.

نفســي بنفســي عــن طريــق الرياضــة والقــراءة ،وزوجــي
يدعمني نفسيا يف كل زيارة ،يشد من أزري وأشد من أزره.

صفقة شاليط أفقدتني األمل

هــل مررت مبوقف أو حلظة شــعرت بها أنك ترغبني
باالستسالم أو التوقف؟
قبــل خمســة أعــوام ،حــن عقــدت صفقــة تبادل األســرى
باجلنــدي اإلســرائيلي (جلعاد شــاليط) ،كان لدي أمل بأن
زوجــي ســيكون يف قائمــة احملرريــن ،وبــدأت تهيئة نفســي
وعقلــي بأن زوجي ســوف يتحرر .وهنــا كانت الصدمة فلم
يكــن اســمه ضمن أســماء احملرريــن ،أصبت بتعــب داخلي
جســيم واتخــذت قــرارا بصمــت بينــي وبــن نفســي بعــدم
البقاء ،حقا شــعرت حينها بجرح كبير وكأن مجد قد أعيد
اعتقاله من جديد ،واستسلمت ألسبوع موجع ،ولكن عدت
ألملي ولوعدي الذي قطعته لزوجي.
كما واجهت أملا رهيبا عندما كان يشارك زوجي باإلضراب
عــن الطعــام ..لــم أكد أتعرف على مالمــح وجهه ملا أصابه
من شحوب ونحافة وهزل يف جسمه ،ما جعلني أبكي أليام
بعد الزيارة.
كيف ترين حياتك بعد خمســة أعوام ،بعد اإلفراج
عــن مجد ،مــا هــي تصوراتــك حليــاة جتمعكما مع
طفليكما بعد  15عاما من الفراق؟
هنــا احلياة ســتكون كما أحلــم وكما يحلم هــو ،فأنا ومجد
نتحــدث كثيــرا خــال الزيارات يف العامــن األخيرين كيف

ســتكون حياتنــا بعــد اإلفــراج عنــه ،ونخطــط لعمــل عرس
فلســطيني جديــد أرتــدي فيــه البدلــة البيضــاء ،فجــل ما
قضينــاه مــن الوقت مع بعضنا كان ســنتني وســبعة شــهور،
ونتحدث عن خططنا بالســفر مع أوالدنا ،لتعويض أنفســنا
عــن الفــراق واحلرمان .نريد أن نعيش معا ،وأن نفرح معا،
وأن نقضي ما تبقى من حياتنا سويا ،وأنا مؤمنة متاما بأن
مجد يستحق كل هذا االنتظار.
ما هي أبرز املخاوف التي يخيل لك أنك ستواجهينها
بعد اإلفراج عن مجد؟
أحاول يف الزيارات أن أضع مجد يف صورة حياتي أنا وأوالدي
والعائلة واألصدقاء والعمل ،ليكون على دراية مستمرة بطبيعة
حياتنا ومجرياتها ،وباملقابل فأنا أعده باســتمرار بأنني ســوف
أحتمــل أي اختــاف قد يحدث يف وجهــات النظر ،وأتوقع منه
وواع لــكل مــا يدور
ذلــك أيضــا ألن أبــا املنتصــر رجــل مثقــف ٍ
حوله ،فقد أنهى تعليمه اجلامعي خالل فترة وجوده يف السجن
وحصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس واملاجســتير يف العلــوم
السياســية ،ويحاضر اآلن لألســرى املنتســبني إلــى اجلامعات
وذلك باعتماد من وزارة شؤون األسرى وجامعة القدس.

زينة تلتقي والدها بعد  15عاما

صفي لنا حلظــة لقاء زينة بوالدهــا واحتضانه لها
أول مرة بعد أن غادرها وهي ابنة الـ 15يوما؟
هــي حلظــات بســيطة ،بضــع دقائــق كان فيهــا زوجــي مجــد
متخوفــا جــدا من لقــاء ابنته ،أمــا أنا فكنت خائفــة على زينة

من لقاء والدها ،فقد كانت عيناها تتحدثان بالصدمة ،تبتسم
والدمــوع يف عينيهــا وكأنهــا ال تريد أن ترمش حتى ال تســقط
دموعها على خديها .دقات قلوبنا كانت مســموعة .أخذ مجد
يتلمس وجه زينة وشعرها ،حملها وهو يقول لي« :فاطمة زينة
كبيرة ووزنها ثقيل» ،فأجبته« :عمرها  15سنة يعني صبية».
هــل وجــدت أن املجتمــع ،أفــرادا وجماعــات يعطــي زوجة
األســير حقها ،ويدعمها ،ويســاندها ،ويقدر ما متر به من
صعوبات احلياة ،أم أنه قد يتركها تخوض معاركها وحيدة؟
وهــل تقــدم املؤسســات الرســمية واألهلية لزوجة األســير
الدعم الكايف سواء كان ماديا أو معنويا أو نفسيا؟
مجتمعنــا ليــس مجتمعــا داعمــا ،ومــن يســاند أحيانــا هم
األهل فقط ،ولكن أستطيع القول إن فاطمة صنعت نفسها
بنفســها ،وجعلت منها امرأة قوية دون أية مســاعدة .ليس
هناك أي دعم مقدم من أي جهة أو مؤسسة باستثناء وزارة
شؤون األسرى واحملررين الذين يقدمون الدعم املالي.
مــا هي أهــم نشــاطاتك يف ســياق العمــل املجتمعي
والتطوعي املتعلق بأهالي األسرى والشهداء؟
لم أذكر يوما أنني تخليت عن مساعدة معنوية ألي أم أسير
أو زوجة أســير أو أخت أســير ،ولكنني أحتيز كثيرا لزوجة
األســير ،أشــعر أنهــا أنــا وأنا هــي ،وكنت وما زلــت داعمة
لقضيــة األســرى وأهاليهــم ،وأقف يف الصفــوف األولى يف
االعتصامــات أمــام الصليــب األحمــر تضامنــا مــع قضايا
األســرى بغض النظر عن انتمائهم السياسي ،خصوصا يف
مراحل اإلضراب عن الطعام لنيل حريتهم.

كيف يفكر أربعة طالب وأستاذ من بيرزيت مبصلحة الفالح الفلسطيني؟
سجود ناجي*
فاجأ أربعة طلبة من كلية الهندسة املزارعني باإلعالن عن
اختراع كســارة حتد من مشــكلة احلجــارة املتناثرة وآثارها
الســلبية علــى االراضــي ،هــذه االثــار التــي قــد تصــل الى
اتالف اآلالت داخل احلقل وإعاقة املزارعني يف عملهم.
ووظــف الطلبة ســامح أبو غــوش ومهدي الســالم وصهيب
منصــور وباســل دلبح مشــروع تخرجهم يف اختراع كســارة
حجــارة ،بإشــراف أســتاذ دائــرة الهندســة امليكانيكيــة
وامليكاترونكس د .سامح أبو عواد.
وأوضــح د .أبــو عواد أن فكرة املشــروع جاءت من تذمرات
املزارعــن يف األغــوار .وأضــاف أنــه خــال حديثــه إلــى
مهندس زراعي باملوضوع ،اهتدى إلى أن تكســير احلجارة
أفضــل من التخلص منها ،حيث تعزز نســبة الكالســيوم يف
التربة ،إضاف ًة إلى تعزيز نفاذية املاء داخلها ومنع تسطحها
يف فصل الصيف ،لذلك توجه مع الطلبة الى فكرة اختراع
كســارة حتطــم احلجــارة وتعيدها إلــى األرض لالســتفادة
منها.
واوضــح أبــو عــواد أنــه مت اختيــار هــذا املشــروع ضمــن
خيــارات عــدة ألهميتــه يف القطــاع الزراعــي ،وأضــاف أن
مســتوى الطلبــة كان رائعاً يف العمــل اجلماعي وكان هناك
تناغم وتكامل فيما بينهم.

التمويل والدعم

ومت تطوير املشــروع بتمويل من مؤسسة النيزك وبالشراكة
مع شركة نقب ومؤسسها إبراهيم دعابس ،ويف هذا الشأن
قــال د .أبــو عــواد« :قدمت مؤسســة النيــزك الدعم املادي
واملعنــوي والفنــي للمشــروع ،وهــم شــركاء حقيقيــون ،ومت
توقيع اتفاقية شــراكة بني الطرفني تنص على أنه يف حالة

إمتــام النموذج األول من الكســارة ،ستســعى املؤسســة الى
إيجــاد مســتثمرين لتبنــي حتويل هــذا النموذج إلى شــركة
توفر العمل للخريجني.
وأعــرب د .أبــو عــواد عن فخــره باختيار الطالب ملشــاريع
تخــدم املواطــن الفلســطيني وقضايــاه ،فقــال« :اقصــى ما
نطمــح له أن جند طالبنا يبدعــون ويبتكرون حلوالً لواقعنا
احمللي يف ظل التحديات القائمة» .وتابع قوله أن املدرسني
والطلبة يقدمون رسالة صادقة وهادفة وال يحتاجون سوى
الدعم واملتابعة من اجلهات املختصة.
وذكــر الطالب ســامح أبــو غوش أن الكســارة حالياً أُجنزت
نظرياً ومت إحضار القطع واللوازم لها ،لكن لم تدخل ضمن
إطار التنفيذ العملي والتركيب حتى االن ،مؤكداً أن تركيب
الكسارة سيجري يف االيام املقبلة.

مبدأ العمل

وأوضــح الطالــب مهدي الســالم مبدأ عمل الكســارة الذي
يتمثــل يف مرحلتــن :األولــى هــي جمــع احلجــارة والثانيــة
تتمثــل يف نقلهــا إلــى الكســارة حيث تقــوم بتكســيرها إلى
أجــزاء صغيــرة وهــذه األجــزاء الصغيــرة تعود إلــى التربة
لزيادة نفاذيتها وحل مشكلة تكتالت التربة.
وقــال أن عمل الكســارة يتشــابه مع عمل آلــة خلع البطاطا
التــي صنعتها شــركة نقــب ،فكان هناك تعاون من الشــركة
معهم وتوجيه لهم خالل العمل.
وأكــد أن هــذه الكســارة فريــدة مــن نوعها حســب تعبيره ،
حيــث إنها تقــوم بجمع احلجارة وتكســيرها يف وقت واحد
وهذه امليزة ال تتواجد يف االالت احمللية وال العاملية ،إضاف ًة
إلى قدرتها على استيعاب حجارة بأحجام مختلفة ،مشيراً

د .سامح أبو عواد

مهدي السالم

إلــى أنــه ســيتم تطوير الكســارة باملســتقبل القريب بشــكل
كبير.
ويالمــس املشــروع حياة املــزارع الفلســطيني ،وعن ذلك
يقول الســالم« :أنا فالح ومن االشــخاص الذين تضرروا
بســبب وجــود مثل هذه احلجــارة بــاألرض الزراعية ،ما
شجعني أكثر خلوض هذه التجربة للتخلص من سلبيات
احلجــارة املوجــودة وإمــداد التربــة بفوائدهــا ،وأكــد أنه
مســتعد لســماع أي مشــكلة تواجــه املزارعــن للتفكيــر
بحلول لها.

التحديات والصعوبات

وأعــرب الســالم عــن وجــود صعوبــات خــال ســير العمــل تكمن
يف املواصــات مــن اجلامعــة إلى األغــوار حيث مقر شــركة نقب
ملتابعة التصميم واإلنشــاء ،آم ً
ال أن يحصل هو وزمالؤه على دعم
وتسهيالت خالل املواصالت ليتسنى لهم متابعة العمل عن كثب.
ويأمــل الطــاب متابعــة اجلهــات املختصــة ماديــاً وفنيــاً،
وتوسيع آفاق عالقاتهم يف مجال الزراعة للخروج من هذا
املشروع بأكبر قائدة مرجوة للقطاع الزراعي الفلسطيني.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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ورقة معلوماتية حول :املبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم الفلسطيني
مركز تطوير اإلعالم -جامعة بيرزيت
يف مســعى إلــى تنظيــم قطــاع اإلعــام الفلســطيني،
مبــا ينســجم مــع املعاييــر الدوليــة لعمــل اإلعــام ،أطلــق
مركــز تطويــر اإلعــام املبــادرة الوطنيــة لتطويــر اإلعالم
الفلســطيني ،بالشــراكة مــع مجلس الــوزراء ممث ً
ال مبكتب
اإلعــام احلكومي ،ليشــكل املركز فريقــاً وطن ّياً ميثل أكثر
من ثمانني مؤسسة وطنية يف الضفة وغزة ،على أن يتبنى
مجلــس الــوزراء مخرجاتهــا ،وتنفــذ هــذه املبــادرة بدعــم
مــن وكالــة التنمية الدولية الســويدية (ســيدا) ،ومؤسســة
هاينرش بول األملانية ،واملؤسسة الفنلندية للتعليم املستمر،
واليونســكو ،وهي تســتند إلى "دراسة تقييم تطور اإلعالم
يف فلسطني" التي أعدها املركز قبل إطالق املبادرة.
يف هــذا املؤمتــر ،الــذي عقد يف غزة يف  15شــباط ،ويف
الضفــة يف  22شــباط احلالــي ،اســتعرض املؤمترون ما
مت إجنــازه علــى صعيــد مســودات القوانــن واملســاقات
األكادمييــة ومدونات الســلوك املهني واالبحــاث العلمية
واملقــاالت املتخصصــة ومختلــف التطــورات على محاور
املبــادرة التســعة وعملهــا ،التي تشــكلت لــكل محور منها
جلنــة متخصصة من ذوي الشــأن واخلبــراء ،من الضفة
وغزة ،وجنمل اإلجنازات والتطورات فيما يلي:

محاور املبادرة
احملور األول :اإلصالح القانوني
يهــدف هــذا احملــور إلى إيجــاد بيئــة عصرية تكفــل حرية
اإلعــام وتدفق املعلومات ،وضمان انســجام القوانني لبناء
منظومة تشــريعية متكاملة تلبي اخلصوصية الفلســطينية،
وتســتجيب للمعاييــر الدوليــة وااللتزامــات املترتبــة علــى
انضمام فلسطني للمواثيق واملعاهدات الدولية.
وعملــت جلنــة اإلصــاح القانونــي ،التــي تضــم :نقابــة
الصحافيــن الفلســطينيني ،ومعهــد احلقــوق -جامعــة
بيرزيت ،ومركز مدى -رام اهلل ،والهيئة املستقلة حلقوق
اإلنســان  -رام اهلل ،وديــوان الفتــوى والتشــريع ،ووزارة
االتصــاالت ،ووزارة اإلعــام ،ومؤسســة ســوى  -رام
اهلل ،واملجلــس األعلــى للقضــاء الفلســطيني ،وجامعــة
فلســطني -غــزة ،ومؤسســة الضميــر حلقــوق اإلنســان،
واملعهد الفلســطيني لالتصال والتنمية ،وإذاعة الشــعب،
وجامعة اإلســراء -غزة ،ونقابة احملامني الفلســطينيني،
والكاتــب توفيــق أبو شــومر -غــزة؛ على تقدمي مشــاريع
قوانــن جديــدة ،واقتــراح تعديــات علــى القوانــن
الســارية ،بالتعــاون الوثيق بني جلنة اإلصــاح القانوني،
ونقابــة الصحافيني الفلســطينيني وعدد من املؤسســات
اإلعالميــة والقانونيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة،
ومجموعة من اخلبراء احملليني واإلقليميني والدوليني.
وقــد أنتجــت اللجنــة خــال الفتــرة املاضيــة :مســودة "قانون
املجلس األعلى لإلعالم" ،ومسودة "قانون نقابة الصحافيني"،
مســودة "قانون املرئي واملســموع" ،وقانون املطبوعات والنشر
املعــدل ،وقانــون حــق احلصــول علــى املعلومــات ،إضافة إلى
بحثــن متخصصــن ،األول بعنــوان "حريــة الصحافــة يف
التشــريعات الفلســطينية" للباحــث ماجــد العــاروري ،والثاني
بعنــوان "جاهزيــة املؤسســات اإلعالميــة الســتخدام حــق
احلصول على املعلومات" للباحث محمد أبو عرقوب.

احملور الثاني :التطوير األكادميي
يهدف هذا احملور إلى املســاهمة يف إنتاج مســاقات دراســية
جديدة ،وإدخالها يف اخلطة التدريســية لدرجة البكالوريوس
يف الصحافــة لــدى كليــات ودوائــر اإلعــام يف اجلامعــات
الفلسطينية ،مبشاركة أساتذة إعالم من كافة دوائر اإلعالم
يف اجلامعات احمللية الشريكة يف اللجنة األكادميية.
وقــد أنتجت جلنة التطويــر األكادميي ،التي تضم :دائرة
اإلعــام -جامعــة بيرزيــت ،وجامعــة اخلليــل ،وجامعــة
القــدس ،وجامعــة النجاح ،واجلامعــة العربية األمريكية،
وجامعــة بيــت حلــم ،وجامعــة بيت حلــم األهليــة ،وكلية
العروب ،والكلية العصرية ،وراديو اف ام ،ووزارة اإلعالم،
واجلامعــة اإلســامية -غــزة ،وكليــة فلســطني التقنيــة،
وجامعــة األمــة -غــزة ،وجامعــة األزهــر -غــزة ،وملتقى
إعالميــات اجلنــوب -غــزة ،وكليــة العلــوم التطبيقيــة،

وجامعة األقصى -غزة ،وجامعة غزة ،وجامعة فلسطني،
ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،وكليــة الدراســات
املتوســطة؛ خــال الفترة املاضية ،ثالثة مســاقات ،هي:
مســاق اإلعــام والقانــون ،ومســاق أخالقيــات اإلعالم،
ومساق اإلعالم والنوع االجتماعي.
وقد مت تأليف املساقات باتباع منهج التأليف التشاركي،
وباعتمــاد طريقــة "النمــوذج التعلمــي" مبا يشــمل عرض
الشــق التطبيقــي لكل تخصــص ،والنشــاطات التفاعلية
بــن الطلبــة واحملاضريــن ،والقــراءات اإلضافيــة .وهي
مساقات جتريبية سيتم طرحها يف اجلامعات الشريكة.

احملور الثالث :النوع االجتماعي
يهــدف هــذا احملور إلــى بناء إســتراتيجية متكاملة لإلعالم
يف فلسطني ،بحيث تعمل على تشخيص الواقع ،وتضع رؤى
عصرية للتدخل املتخصص والنوعي ،بغية ترسيخ وتأصيل
مفاهيم جديدة من منظور النوع االجتماعي ،تلغي النمطية
السائدة جتاه صورة املرأة والرجل يف اإلعالم.
وقــد أنتجــت جلنة النــوع االجتماعي ،التــي تضم :مركز
دراســات املرأة ،ومعهد دراســات املرأة -جامعة بيرزيت،
وجمعيــة املــرأة العاملــة ،وجامعــة القدس ،ومركــز املرأة
لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ،وطاقــم شــؤون املرأة،
وتنميــة وإعــام املــرأة "تــام" ،ومركز االعــام املجتمعي،
ووزارة شــؤون املــرأة ،وملتقــى إعالميــات اجلنــوب-
غــزة ،ومركز شــؤون املــرأة ،ونادي اإلعــام االجتماعي،
ومركــز امليــزان حلقوق اإلنســان ،وجمعية املــرأة العاملة
للتنميــة ،ومركز مدى للحريــات اإلعالمية؛ خالل الفترة
املاضيــة ،وثيقة مطلبية قدمت إلى األمانة العامة لنقابة
الصحافيــن ،حول تدخالت محــور النوع االجتماعي يف
مســودة قانون نقابة الصحافيني املادة  ،30بحيث ال تقل
نســبة متثيــل املرأة يف عضوية النقابة عــن  ،%35ووثيقة
توجيهيــة توضــح آليــات تدخّ ل محــور النــوع االجتماعي
يف عمــل كافــة محــاور املبــادرة الوطنيــة ،وكذلك مســاق
اإلعــام والنــوع االجتماعــي ،الهــادف إلــى رفــع درجــة
الوعي اجلندري يف صفوف طلبة اإلعالم ،ومتكينهم من
تناول القضايا االجتماعية من منظور النوع االجتماعي.
كما أصدرت "وثيقة سياســات حساسة للنوع االجتماعي
يف املؤسســات اإلعالميــة" التــي أعلــن عنهــا بتاريــخ
 8آذار  ،2016بحضــور قرابــة  300مــن الصحافيــن
واملؤسســات النســوية ومؤسســات املجتمع املدني وبعض
الدوائــر احلكوميــة ،بهــدف الوصول إلــى إدارة إعالمية
مراعيــة للنوع االجتماعي .كمــا أصدرت وحدة األبحاث
والسياســات يف مركز تطوير اإلعالم ثالثة أبحاث لرفد
وتعزيــز عمــل جلنــة النــوع االجتماعــي ،وهــي" :العوامل
املؤثــرة يف توظيــف اإلعالميــات الفلســطينيات" للباحثة
ناهــد أبــو طعيمــة ،و"التعميــم والتعتيم يف قضايــا النوع
االجتماعــي" باللغتني العربية واإلجنليزية للباحث صالح
مشــارقة ،و"إعالم املؤسســات النســوية :قــراءة يف األثر
واالحتياج" للباحثتني جنود القاسم وليلى املدلل.

احملور الرابع :البنية التحتية
يهــدف هــذا احملــور إلــى توعيــة املؤسســات اإلعالميــة
(تلفزيــون /إذاعة /شــركات إنتاج) ،حــول ماهية التحول
الرقمــي /الديجيتــال ،والعمــل معهــا على كيفيــة تطويع
هــذه التقنيــة اجلديــدة يف عالــم تكنولوجيــا املعلومــات،
خلدمــة احملطــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة والوصول إلى
أكبر عدد من املشاهدين واملستمعني ،وذلك بالتعاون مع
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وتضــم جلنــة البنية التحتية :وزارة االتصــاالت ،وتلفزيون
وطــن -رام اهلل ،وكليــة العــروب ،ووزارة العمــل ،ووزارة
اإلعالم ،واخلبير مأمون مطر -مدرب وخبير يف اإلعالم
اجلديــد ،وشــركة حضــارة ،وتلفزيــون فلســطني ،وشــركة
ســكرين لإلنتــاج -غــزة ،وشــبكة أمــن ،وشــركة ميديــا
جروب ،وشركة ستاركوم ،واملهندس رشاد أبو مدللة.
وأنتج خالل الفترة املاضية فيلم ( )Animationقصير
يشــرح ماهية التحول الرقمي ،وومضات إذاعية تثقيفية
حــول التحول الرقمــي موجهة للجمهور .كما صدر بحث
بعنــوان "تأثيــر التحــول الرقمي على احملطــات اإلذاعية
والتلفزيونية الفلسطينية" ،للباحث مأمون مطر.

احملور اخلامس :التدريب اإلعالمي
يهــدف هــذا احملور إلــى تنظيم واقــع التدريب اإلعالمي
يف فلســطني ،وخلــق كــوادر تدريــب إعالميــة وتطويرها
وتوجيههــا ،لرفــع كفــاءة التدريــب يف فلســطني ،وخدمة
املؤسسات اإلعالمية واملجتمعية على السواء.
وقــد أنتجــت جلنــة التدريب اإلعالمــي ،التي تضــم :نقابة
الصحافيــن الفلســطينيني ،و ،BBCوكليــة العــروب،
وتلفزيــون فلســطني ،والدفاع املدني الفلســطيني ،وشــبكة
أمني اإلعالمية ،ومؤسسة بياالرا ،ومنتدى شارك الشبابي،
ومركــز مــدى للحريــات ،ومركز املــرأة لإلرشــاد القانوني،
وكليــة دار الكلمــة ،والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان،
واجلامعة اإلســامية ،وائتالف أمان ،وصحيفة فلســطني،
ومؤسســة بيــت الصحافــة -غــزة ،وصفــد بــرس -غــزة،
وصحيفــة األيــام ،والصحافيــة ماجــدة البلبيســي ،ومركــز
امليــزان حلقــوق اإلنســان ،ومركــز غــزة حلريــة الصحافة،
وجامعــة األقصــى ،ونــادي اإلعــام االجتماعــي؛ خــال
الفترة املاضية وثيقة "السياســات الضامنة جلودة التدريب
اإلعالمي" ،التي متت صياغتها اســتناداً إلى نتائج دراســة
تقييم تطور اإلعالم يف فلســطني التي نفذها مركز تطوير
اإلعــام بالتعــاون مــع اليونســكو ،والبحــث الــذي أصدره
مركز تطوير اإلعالم حول تنظيم قطاع التدريب اإلعالمي
تبي وجود خلل
يف فلســطني للباحــث محمد الشــعيبي ،إذ ّ
وفوضــى يف قطــاع التدريب اإلعالمي يف فلســطني ،وعليه
جاءت هذه السياسات لضبط وتنظيم هذا القطاع.

احملور السادس :السالمة املهنية
التدخالت األبرز يف هذا احملور كانت مساندة املركز ونقابة
الصحافيني لليونسكو من خالل حضور الورشات اخلاصة
بعملهــم علــى تقدمي منهاج الســامة املهنيــة للصحافيني،
وتقــدمي املالحظــات حولــه ،واملنهــاج مت تقدميــه لــوزارة
التربيــة والتعليــم العالي العتماده كمســاق جامعي ،لتكون
فلسطني أول دولة عربية تعتمد مساق السالمة املهنية يف
جامعاتها ،مبا يساعد يف نشر ثقافة السالمة املهنية لدى
طلبــة الصحافــة واإلعــام قبل تخرجهــم وانتقالهم للعمل
يف امليــدان .وقــد بــدأت نقابــة الصحافيني الفلســطينيني
واالحتاد الدولي للصحافيني اتصاالت ومشــاورات إلنشاء
املركــز الوطنــي لســامة الصحافيني يف فلســطني ،لتكون
دولة فلســطني هي الدولة املبادرة إلنشــاء مثل هذا املركز
لتقــدمي اخلدمــات التدريبيــة واالستشــارات للصحافيــن
الفلسطينيني والصحافيني العرب يف هذا املجال.

احملور السابع :التنظيم الذاتي
يهدف هذا احملور إلى املساهمة يف تنظيم عمل املؤسسات
اإلعالمية ،عبر ترسيخ مفهوم التنظيم الذاتي كأحد أسس
صقل البيئة التشــريعية الناظمة لإلعالم يف فلســطني ،من
خالل :تعزيز السلوك املهني بني الصحافيني الفلسطينيني،
وتعزيــز االلتــزام األخالقــي يف ممارســة املهنــة ،والعمــل
علــى إطــاق تشــكيالت نقابيــة تســ ّهل إجــراءات التحكيم
يف اإلشــكاليات بــن الصحفيــن واجلمهــور واملؤسســات
اإلعالمية ،وتضمن اجلودة اإلعالمية.
وقــد أنتجــت جلنــة التنظيــم الذاتــي ،التــي تضــم:
شــبكة أمــن اإلعالميــة -رام اهلل ،ونقابــة الصحافيــن
الفلسطينيني ،ومركز مدى للحريات اإلعالمية ،وجامعة
اخلليــل ،واجلامعــة العربيــة األمريكيــة ،ووكالــة أمــد-
غــزة ،وإذاعــة رايــة أف أم ،ونــادي اإلعالميــات -غــزة،
وتلفزيون فلسطني ،ومركز شؤون املرأة -غزة ،وصحيفة
االســتقالل -غزة ،ووكالة صفــا اإلخبارية -غزة ،وموقع
صفــد برس ،وشــبكة معــاً اإلخباريــة ،والصحايف بســام
املدهــون ،والصحافيــة لنا شــاهني ،والصحافيــة عروبة
عثمــان ،والصحافيــة مهــا قاســم ،شــركة إنــك لالنتــاج
االعالمــي ،والصحــايف أحمــد عــودة ،والصحافية حنان
أبــو دغيــم؛ خــال الفتــرة املاضيــة ،وثيقــة السياســات
التحريريــة املراعيــة للنوع االجتماعي ،ومدونة الســلوك
املهنــي األخالقــي لنقابــة الصحافيــن الفلســطينيني،
والسياســات التحريريــة للمؤسســات اإلعالميــة .كمــا
أعــدت اللجنــة نظــام هيئــة شــكاوى اإلعــام والدعاوى
التأديبية ،املســتمدة من قانــون املجلس األعلى لإلعالم،

وهي جهة وسيطة حلل النزاعات املتعلقة باإلعالم.
كما صدرت عن املركز إنتاجات تخدم هذا احملور ،وهي
دراســة "أخالقيــات مهنــة الصحافــة يف ســياق الصــراع
الفلســطيني اإلسرائيلي" للباحثتني هداية شمعون ومنى
خضر ،ومقالة بعنوان "سيســيولوجيا تواصل الصحفيني
علــى مواقع التواصــل االجتماعي" للباحثة إســراء اليف،
ومقالــة بعنوان "اإلعــان التجاري املضلــل يف الصحافة
الفلسطينية" للباحث منجد أبو شرار.

احملور الثامن :اإلعالم واملجتمع
يهــدف هــذا احملــور إلى رفــع مســتوى التفاعــل املتبادل
بــن اإلعــام وأفــراد املجتمــع املدنــي ،لتحقيــق التنمية
والدميقراطية وتشــجيع املشــاركة النشطة ،وخلق أدوات
فاعلة يف التثقيف اإلعالمي وبناء إعالم مجتمعي هادف
كنــوع مــن التعدديــة والتنــوع ،عبــر بنــاء أســس التثقيف
اإلعالمــي يف املدارس والكليات واجلامعات ،ومن خالل
عمــل جلنة اإلعــام واملجتمع التي تضــم :الدفاع املدني
الفلسطيني ،ودائرة الثقافة واإلعالم يف منظمة التحرير
الفلسطينية ،والهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،وتلفزيون
وطــن ،والقدس دوت كوم ،واالئتــاف من أجل النزاهة/
أمــان ،وجامعــة النجــاح ،وشــبكة هنــا القــدس ،وهيئــة
مكافحة الفســاد ،ومركز الدميقراطيــة والقانون ،ونادي
اإلعالم االجتماعــي ،ونادي اإلعالميات ،ونادي اإلعالم
اجلديــد ،واملــدرب خالــد صــايف -غزة ،واملــدرب محمد
أبــو القمبــز -غــزة ،والصحافية ســمر الدرميلــي -غزة،
وصحيفــة احليــاة اجلديــدة ،والدكتور حســام أبو ســتة،
والصحايف هاني حبيب.
وقــد صــدر عن املركز خــال الفترة املاضيــة دليل التثقيف
اإلعالمــي باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ،الــذي يتحــدث
عــن اإلعــام والصحافــة يف العصــر الرقمــي ،ويســتعرض
أنــواع الصحافــة وأدواتها ،ويــزود القارئ باملعرفــة النقدية
واملهــارات األساســية يف الكتابــة لوســائل اإلعــام .كمــا
أطلــق املركــز منصــة إلكترونيــة تفاعليــة باللغتــن العربيــة
واإلجنليزيــة حــول التثقيــف اإلعالمــي تســتعرض املنصــة
مــادة دليــل التثقيف اإلعالمي بشــكل يحقــق التفاعل حول
املواضيــع الــواردة فيــه .وصــدرت أيضــاً مدونــة ســلوك
ملســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعي ،والئحة إرشــادية
حول التحقق من املعلومات .وصدرت مقالتان متخصصتان
حــول املوضــوع ،األولى بعنــوان "صحافة املواطــن وتأثيرها
علــى مصادر وســائل اإلعــام احمللية" للباحثــة تاال حالوة،
والثانية بعنوان "توجهات اجلمهور نحو احلمالت اإلعالمية
التي ينفذها الصحفيون" للباحث عاطف شقير.

احملور التاسع :اإلعالم العمومي
ويهــدف هــذا احملــور إلــى التعريف مبفهــوم اإلعــام العمومي
ومؤسساته ،وهي التلفزيون واإلذاعة ووكالة وفا وجريدة احلياة
اجلديــدة ،وتعزيــز هذا املفهــوم على صعيد القوانــن والتنظيم
اإلداري والتدريــب ،مؤسســات اإلعــام العمومي يف فلســطني.
وتضــم جلنة اإلعالم العمومي :شــبكة أمــن اإلعالمية ،ونقابة
الصحافيني الفلســطينيني ،وجريــدة احلياة اجلديدة ،وتلفزيون
فلسطني ،وإذاعة صوت فلسطني ،واجلامعة العربية األمريكية،
وشــبكة املنظمــات األهليــة ،ووكالــة وفا ،ووكالة معــا ،وصحيفة
الرسالة -غزة ،واإلعالمي طالل عوكل -غزة.
وقد صدرت خالل الفترة املاضية دراسة "اإلعالم العمومي
الفلســطيني" للباحثــن ســعيد أبــو معال ،أســتاذ االعالم يف
اجلامعــة األمريكيــة ،والصحــايف عمــر نزال ،التــي خلصت
إلــى :ضــرورة حل مســألة تبعية هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون:
للســلطة أم للمنظمــة ،واســتكمال التحــول إلــى هيئــة عامة
طبقاً ملرسوم رئاسي ،وتشكيل مجلس أمناء تنوعي ومستقل
ليعكــس التعدديــة والتنوع يف املضامني اإلعالمية ،وأن تكون
امليزانية عامة ومســتقلة وكافية وغير خاضعة ألية تأثيرات
أو تقليصــات ،تدريــب الكادر على أســس اإلعــام العمومي
وما يعنيه من موضوعية وحتلل من االنتماء احلزبي.
كل الكتــب والدراســات واألدلــة والوثائــق جتدونهــا على
موقع مركز تطوير اإلعالم على اإلنترنت:
mdc.birzeit.edu
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مركز تطوير اإلعالم ينظم مؤمتــــــــــ

أوصــى املؤمتــرون يف رام اهلل ،باألخــذ مبخرجــات محــاور املبادرة التســعة ،التــي عمل عليهــا إعالميون وخبراء
متخصصون يف احلقول التي عملوا فيها بالتشارك خالل الفترة املاضية ،وتشكيل جلنة من املؤمتر ملتابعة وضع
هذه القوانني على طاولة رئيس احلكومة وطرحها لنقاش أوســع ،وضرورة العمل للضغط من أجل أقرار قانون
حق احلصول على املعلومات والنشــر ،واعتماد مســاق االعالم والنوع االجتماعي يف اجلامعات املختلفة وتدريب
املدرســن عليه ،وأهمية تنظيم قطاع التدريب اإلعالمي حتى يكون مهنيا وأن تكون هذه التدريبات منطلقة من
احتياجات السوق.

رام اهلل ()2017/2/22
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ـــــــر املبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم

أوصــى املؤمتــرون يف غــزة بالعمــل علــى إيجاد آليــات لتطبيق مخرجــات املبادرة ،مــن بينها مســودات القوانني،
ومدونات السلوك املهني ،واعتماد املساقات األكادميية يف اجلامعات ،التي بدأت بعضها بإدراجها ضمن خططها
األكادميية ،من أجل الوصول إلعالم فلســطيني صادق وحر ومعاصر ،والعمل على رفع نســبة اإلناث يف مختلف
املؤسســات اإلعالمية ،بخاصة يف مواقع صنع القرار ،وترســيخ أدوات التنظيم الذاتي يف املؤسســات اإلعالمية
مبختلف أشكالها وألوانها مبا يضمن بيئة إعالمية مهنية ومنظمة ونزيهة.

غزة ()2017/2/15
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مركز تطوير اإلعالم ينظم مؤمتـر املبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم

طاقم مركز تطوير اإلعالم مع رئيس جامعة بيرزيت قبيل بدء أعمال املؤمتر.
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ارتخاء اللسان وتقطع األربطة واالرجتاجات أشهر االصابات

اعتزال وهواجس لدى الرياضيني جراء غياب الطب الرياضي
إيناس بكر*
ال ميكــن عــزل الطــب الرياضي عن تطور املســيرة
الرياضيــة يف املشــهد الفلســطيني ،ويعــد ضعــف
تشــخيص االصابــة ومعاجلتهــا احــد اهــم اســباب
اعتــزال الالعــب ملســيرته الرياضيــة ،مــا يــؤدي
بشــكل او بآخر الى تراجع عــدد الالعبني وخوفهم
مــن االســتمرار يف احليــاة الرياضيــة خوفــا علــى
سالمتهم.
«احلــال» قابلــت عددا مــن ابناء املالعــب وتطرقت
لغيــاب الطــب الرياضــي عــن املباريــات الرياضية،
واســتمعت الــى شــكاوى مــن البعــض وحلــول لهذه
الثغرة التي يطالب كثيرون بسدها.
التقينــا العبــة املنتخــب الفلســطيني لكــرة القــدم
وفريــق ســرية رام اهلل تالني ابــو غزالة ،التي عانت
مــن اصابــة قطــع يف الربــاط الصليبــي ،التــي تعد
احدى اصعب االصابات التي من املمكن ان يتعرض
لهــا الالعــب ،تقــول« :اصبت عــام  2014يف عمان
عنــد خروجــي مــع فريــق ارثوذكســي بيت ســاحور
للمشــاركة يف مبــاراة وديــة يف االردن» ،واضافــت:
«عدنا للعب مع املنتخب الفلســطيني ،اذ كان هناك
تدريــب ومعســكرات رياضية وضغــط متارين ،كان
هذا بعد االصابة بقرابة خمسة شهور واصلت فيها
اللعب مع اصابة ركبتي.
ووصلــت االصابــة ذروتهــا عندما كانت ابــو غزالة يف
متاريــن مع املنتخب الفلســطيني للتحضير لتصفيات
آسيا ،حيث تطورت اصابة ركبتها من متزق غضاريف
الــى قطــع يف الرباط الصليبــي ،واحتاجت الى صورة
رنــن مغناطيســي لتشــخيص احلالة التــي تكفل فيها
االحتــاد الفلســطيني والطاقم الفنــي التابع له ،وعند
تشــخيص االصابــة قالت ابو غزالــة ان الدعم االكبر
جاء من رئيس االحتاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل
الرجــوب ،الــذي وقف الــى جانبها وعمــل على توفير
كافــة وســائل الراحــة لهــا ،اذ تكفل االحتــاد بتكاليف

العملية كونها العبة يف املنتخب الفلسطيني.
اال ان املشــكلة الكبــرى التــي حصلــت معهــا لــم تكن
اجــراء العمليــة ،بــل مــا بعــد العمليــة وهــي مرحلــة
العــاج الطبيعــي والتأهيــل مــا بعد االصابــة ،حيث
تقــع مهمة تأهيل الالعب بعد االصابة على املصاب
نفســه ،لغيــاب االهتمــام بالطــب الرياضــي ومراكز
تأهيــل الالعبــن ،باالضافــة الى عدم وجــود تأمني
علــى الالعــب يف النــوادي الرياضيــة يف فلســطني.
واضطــرت ابــو غزالــة للذهــاب للعــاج الطبيعــي
قبل اجرائها العملية يف «املستشــفيات االســرائيلية»
بالقــدس احملتلــة ،وذلك لعدم وجــود مراكز مختصة
بالضفة.

اخلوف من االصابة جعل
االعتزال احلل االمثل

ســليم احلصــري العب املنتخــب الفلســطيني لكرة
السلة وفريق سرية رام اهلل سابقا واملدرب احلالي
لالشــبال الناشئني يف سرية رام اهلل االولى تعرض
لالصابــة يف ركبتــه عام  ،2009اثنــاء مباراة فريقه
يف بطولــة الشــهداء يف مدينــة رام اهلل التــي كانــت
احلد الفاصل يف اكمال مســيرته الرياضية كالعب
كرة سلة.
تكمــن معانــاة احلصــري يف عــدم قــدرة اي مــن
االطبــاء الفلســطينيني واملستشــفيات الفلســطينية
على تشخيص اصابته ،ما استدعى منه السفر الى
االردن بقرارٍ من ادارة الســرية ،لتشــخيص اصابته
التي شخصت بقطع بالرباط الصليبي ،يقول« :اكثر
مــا نعانــي منه كرياضيــن هو عدم معرفــة االطباء
الفلسطينيني باصابة قطع الرباط الصليبي وتأثير
ذلــك على مســيرتنا» ،فعدم القدرة على تشــخيص
االصابــة يعني عدم القــدرة على عالجها ،ما يؤدي
الى انتهاء مسيرة الالعب.

سليم احلصري

سبع كوكش

بعــد تشــخيص اصابتــه بقطــع بالربــاط الصليبي،
اجــرى احلصــري العمليــة علــى يــد طبيــب اردني،
اال ان الطامــة اكبــرى كانــت بعدم وجــود اخصائي
عــاج طبيعــي يف الضفــة ،فــكان علــى تواصــل مع
اخصائي من االردن عبر شبكة االنترنت اي «عالج
عــن بعد»! ،بقي على هذه احلال لعدة اشــهر ،حتى
قــرر فيهــا ان يقوم بتدريب نفســه بنفســه ،ومترين
عضالت الركبة ليعود الى وضعه الطبيعي.
يضيــف ســليم احلصــري ان احــد اهــم اســباب
اعتزالــي اللعــب هــو هاجــس اخلــوف املــازم لــي
مــن اعادة اصابــة ركبتي وهل انا قــادر على العودة
الــى املالعــب ،خاصــة انه ال يوجــد اي مرافقني او
مدربــن ملالزمتــه وتقــدمي النصائح لــه ،للمحافظة
علــى ركبته مــن االصابة مرة اخــرى ،يقول« :لذلك
قــررت االعتــزال الننــي ســأكون خائفــا مــن عــودة
اصابتــي يف أي مبــاراة سأشــارك فيهــا» ،وهــذا
اخلــوف مــا زال مســيطراً علــي يف تدريــب اشــبال
الســرية مــن ان يصــاب اي العــب منهــم ،وال تكون
هناك قدرة لالطباء على تشخيص هذه االصابة.

غياب ثقافة الطب الرياضي

واكد مدرب كرة السلة للبنات والناشئني يف دالسال
بيــت حلــم توفيــق رفيــدي ،ان الطــب الرياضي هو

توفيق رفيدي

أحــد فــروع الطــب احلديثــة وامله ّمــة يف امليــدان
الصحــي والرياضــي حيــث إن أهميتــه تكمــن يف
ّ
متابعــة وتشــخيص وعــاج وتأهيــل الالعبــن مــن
االصابــات أو حتــى تقييــم الوضــع البدني لالعبني
مــن جانب ،اضافة الى أهمية اجلانب التوعوي من
حيــث الوقايــة مــن التعــ ّرض الصابة ما مــن جانب
اخر .لكن لألســف هذا املجال مه ّمش ويكاد ينعدم
يف الساحة الرياضية الفلسطينية بالرغم من وجود
الصحي املؤهل يف هذا املجال هنا
قليــل من الكادر
ّ
كأط ّباء رياضيني متخصصني ،على حد قوله.
ويــرى رفيــدي ان أحــد األســباب يف شــح هــذا
التخصــص هو غيــاب الثقافة الرياضية الشــمولية
وكأحــد اهــم االمثلــة علــى ذلــك هــو انــه غالبا ما
تكــون املد ّرجــات يف بعــض الصــاالت املغلقــة مليئة
باملدخنــن الذيــن يدخنــون أثناء املباريــات ،اضافة
الــى عــدم االنتظــام يف اجــراء فحوصــات صحيــة
قبلية ألي بطولة.
ويضيــف رفيــدي ان أبرز املشــكالت التــي يعانيها
الالعبــون يف امليــدان هــي ارتخــاء عضلــة اللســان
أو مــا يعــرف باملفهــوم اخلاطــئ (بلــع اللســان)،
ومشــكالت يف األربطة وخاصة الهاللي والصليبي،
و»خلع الكتف» ،وارجتاج يف الدماغ والكســور أو أي
حالة حرجة أخرى.

تالني أبو غزالة

جهود االحتاد الفلسطيني
وأكــد رئيــس الدائــرة الطبيــة يف احتاد كــرة القدم طبيب
املنتخب الفلسطيني سبع كوكش ،ان هناك جهودا مبذولة
مــن قبــل رئيس احتــاد كرة القدم جبريــل الرجوب لتعزيز
وتقوية احتاد الطب الرياضي منذ ترؤسه لالحتاد.
مناح بحســب كوكش،
وتأتــي هــذه اخلطوات علــى عدة ٍ
اذ قام االحتاد بعمل ورشات عمل يف املالعب واحضار
خبــراء اجانــب باالضافة الى تأهيــل املعاجلني احملليني
ومعاجلــي االنديــة ،هــذا باإلضافــة الــى عمــل دورات
اســعاف اولــي لالنديــة بالتعــاون مــع الهــال االحمــر
الفلســطيني وتطويــر واطالــة املالعــب ،كمــا ان هنــاك
جهودا كبيرة للتركيز على قضية املنشطات ،كون االحتاد
اصبــح عضــواً كامال يف جلنة غرب آســيا للمنشــطات،
والعمل على سحب املنشطات من فلسطني.
ويــرى كوكــش ان التقصيــر احلاصــل يف موضــوع
الطــب الرياضــي يأتــي من االندية وليــس االحتاد،
الن النــادي يحضــر اي معالــج بشــهادته بالنســبة
لالحتراف الكامل واجلزئي ،والذي من املفترض ان
يكون طبيب العب -معاجلا ،وهذا ما ليس موجودا
هنــا ،وبدوره يقوم االحتاد بحل هذه االشــكالية من
خالل العديد من ورشات العمل.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

البضائع املصرية تغزو أسواق القطاع

عودة أنفاق غزة للعمل« ..مصائب قوم عند قوم فوائد»
نادر الصفدي
بعد توقف استمر ألكثر من  4سنوات ،بدأ «شريان احلياة»
الوحيد لسكان قطاع غزة احملاصرين تتدفق به الدماء من
جديــد ليُنعــش أســواق القطــاع التــي عانت من فتــرة ركود
طويلــة ،يف ظــل األزمــات اإلنســانية واالقتصاديــة الكبيرة
التي يعيشــها الغزيون ،لكن هذه االنتعاشــة انعكســت سلباً
على شريحة أخرى من التجار.
خالل جتوالك يف أســواق القطــاع اجلنوبية ،جتد البضائع
املصريــة التــي يتــم تهريبهــا مــن خــال األنفــاق احلدودية
وســط إقبــال كبيــر لــدى املواطنــن النخفــاض أســعارها
مقارنــة بالبضائــع التــي تدخــل القطاع عبر معبــر كرم أبو
سالم التجاري.
التجــار خالــد قشــطة ( 44عامــاً) ،أحــد ُمــاك األنفــاق
احلدودية أقصى جنوب قطاع غزة ،أكد أن العمل باألنفاق
احلدوديــة مع مصــر بدأ يعود مجدداً ولكــن بصورة بطيئة
بعض الشيء بسبب اإلجراءات املشددة التي يتبعها اجليش
املصــري علــى طــول املنطقة احلدوديــة الفاصلــة بني غزة
ومصر.
وأضــاف قشــطة لصحيفة «احلــال»“ :منذ شــهرين تقريباً
بدأنا بإدخال بعض البضائع األساسية واملهمة للقطاع عبر
عدد محدود من األنفاق”.
وأوضــح أنهم ال يدخلــون كافة أنواع البضائع املصرية لغزة
عبــر األنفاق ،ولكنهــم يختارون فقط البضائع غير املتوفرة
يف األســواق والتي يسهل عليهم سحبها عبر األنفاق ،نظراً
ألن الوضع األمني يف منطقة سيناء ال يزال مضطربا.
وذكر قشطة أنهم يهتمون يف بداية األمر ومنذ شهر تقريباً
علــى إدخــال «األدوية وطعــام األطفال ،وكذلــك قطع غيار
الســيارات والدراجات النارية صغيرة احلجم ،وبعض أنواع
السجائر واملعسل إضافة للخراف واألسماك».

ولفــت إلــى أن عــدد األنفــاق التــي تعمــل اآلن قليــل للغاية
مقارنــة بفتــرة مــا قبــل  4ســنوات علــى األقــل ،وتوقــع أن
تســتأنف عشــرات األنفاق احلدودية عملهــا مجدداً خالل
الفترة القليلة املقبلة ،خاصة وأن أعمال الصيانة والترميم
جتري بداخل عدد كبير منها.

تضرر البضائع احمللية

التجــار الغــزي إبراهيــم اخلواجــة ،جلــس أمــام محله وهو
يضع يده على خده ،بســبب تكســد البضائع التي يعرضها
دون أن يجد أحداً يشتري.
يقول اخلواجة لصحيفة «احلال»“ :منذ شــهر تقريباً وهذا
حالنــا ،نفتــح احملــل ونعــرض بضاعتنا للمواطنــن ،لكن ال
أحــد يشــتري ،والكل يفضل أن يلعب دور املشــاهد فقط».
ويضيــف“ :البضائــع التي أعرضها أســتوردها من اخلارج
عــن طريــق معبــر كــرم أبــو ســالم التجــاري ،ومنــذ عادت
األنفاق احلدودية للعمل ،وبضاعتي ال تباع».
وأوضــح أن البضاعــة التي يســتوردها يتم تهريب مثلها من
مصــر عبــر األنفــاق احلدوديــة ،وهــي اآلن تغزو األســواق
وبأســعار رخيصة للغاية ،مشيراً إلى أن املواطنني يفضلون
األسعار الرخيصة على حساب اجلودة.
ولفــت التاجــر اخلواجــة إلــى انه نتيجــة “غــزو” البضائع
املصريــة لألســواق احمللية بات الوضع يضيــق بتجار غزة،
وحتى أن البضائع التي يتم استيرادها من اخلارج قد تفسد
بأي حلظة ،وخاصة اللحوم واألســماك املجمدة نتيجة قلة
حركة شراء املواطنني وتوجههم للبضائع املصرية املهربة.
وتشــهد أســواق قطاع غزة منافســة شــديدة بــن البضائع
التــي تدخــل عبــر املعبر التجاري الرســمي ،وبــن نظيرتها
التــي تدخل عبر األنفاق األرضية ،نظراً النخفاض أســعار

األخيرة بنسب تصل إلى نصف السعر أحياناً.
وكانــت األنفــاق األرضية املمتدة من قطــاع غزة إلى مصر،
تشــ ّكل ممــراً مهمــاً لســكان القطــاع يف الفتــرة املمتدة بني
 ،2013-2007إذ اعتمــدوا عليها آنذاك لســد احتياجاتهم
من أدوية وأغذية ووقود.
بــدوره ،أكــد طــال أبــو ظريفــة ،عضــو املكتــب السياســي
للجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني ،أن األنفــاق
احلدودية هي «ظاهرة مؤقتة» خرجت بسبب حاجة سكان
القطاع احملاصرين للغذاء والدواء يف ظل احلصار.
ولفــت أبــو ظريفة إلى أن تطبيق فكرة التبادل التجاري بني
غــزة ومصر فيه منفعة وفائدة كبيرة للطرفني ،وسيســاهم
تدريجياً بالقضاء على ظاهرة األنفاق بأكملها كون احلاجة
داع يف ظل فتح معبر رفح بصورة رســمية
لهــا ال يكــون لها ٍ
ودائمة.
مــن جهتــه ،يقول احمللــل واخلبيــر يف الشــأن االقتصادي،
معــن رجب إن“ :عــودة العمل باألنفــاق احلدودية وإدخال
البضائــع املصريــة ألســواق قطــاع غــزة تســاهم يف إنعاش
الوضــع االقتصــادي املتــردي يف القطــاع بفعــل احلصــار
اإلسرائيلي وإغالق املعابر».
ويؤكــد رجــب لصحيفــة «احلــال» ،أن األســواق يف القطــاع
بــدت ممتلئــة فعــ ً
ا بأنــواع كثيرة مــن البضائــع واملنتجات
التــي يتــم تهريبها من جمهورية مصــر العربية ،وهذا األمر
مفيد وإيجابي للمواطن صاحب الدخل واملتواضع لشرائها
مقارنــة بأســعار البضائع األخرى التي يتم اســتيرادها من
اخلارج.
ويضيــف اخلبيــر االقتصــادي“ :األنفــاق احلدوديــة متثــل
متنفســا احتياطيــا لســكان القطــاع لتتــزود بالبضائــع
الرخيصــة وغيــر املتوفــرة يف غــزة يف ظل احلصــار ،لكنها

ليست ح ً
ال دائما يجب االعتماد عليه ،وإمنا مجرد ظاهرة
مؤقتة لسد احلاجات».
ولفــت رجــب إلــى أن قطاع غــزة يعاني منذ ســنوات طويلة
نقصا كبيرا يف البضائع التجارية ،وعمل األنفاق احلدودية
وإدخــال البضائــع لغزة قد يســاهم يف إعادة التــوازن لهذه
البضائــع خاصــة أن أســعارها رخيصة وتلقى قبــوال كبيرا
لدى املواطنني».
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عزيزي الطالب :برأيك ..ما الذي لم تستطع كليتك أن توفره لك؟
إيمان عودة  -طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

أدهم علي -كلية التجارة ،سنة ثالثة
ما ال توفره لي كليتي هو التدريب العملي ،مبعنى انني اتلقى املادة نظريا دون تطبيق ،وعندما انضم لسوق
العمــل ،ال اســتفيد ممــا كنــت اتلقاه يف اجلامعة من مواد نظرية ،فمثــا اجلامعة ال تعطيني ما احتاجه من
التعليــم علــى احلاســوب والبرامــج املختلفة ،بل تكتفي بإعطــاء الدورات التي ال تكون قوية بالشــكل الكايف
وهذا يؤثر على مجال خبرتي .ايضا نحن نعاني من مشكلة عدد الطالب الكبير يف الكلية والشعب القليلة،
وهــذا يشــكل ضغطــا على الشــعب ،وايضا هناك صعوبــة يف التســجيل وتغير املواد ومواعيــد احملاضرات
بسبب عدد الطالب الكبير ،ونشهد جتمعا كبيرا وغير منظم من الطالب امام غرف املرشدين.

أمنية عبد اهلل -كلية احلقوق واإلدارة العامة ،سنة ثالثة
نحن كطالب قانون نعاني من مشــكلة عدم توفر كلية تســتوعب هذا العدد الكبير من الطالب ،اذ ان
اغلب محاضراتنا تستوعبها كليات الهندسة والتمريض والتكنولوجيا ،ويف اوقات االمتحانات ،جند ان
اساتذة الدائرة يجدون صعوبة يف حجز القاعات من الكليات االخرى نظرا الن ملحق الدائرة يحتوي
على قاعتني ،واغلب الوقت تعقد االجتماعات فيهما ،وانا امتنى ان ينتهي بناء الكلية قبل ان اتخرج.
كما نواجه مشكلة مع االرشاد ،فمع بداية كل فصل انا كطالبة انتظر ساعات من اجل احلصول على
دور ،رغم ان اســمي يكون مدونا على الورقة ،ويف نهاية االمر ،يفتعل الطالب مشــكلة بســبب انعدام
النظام واعود الى منزلي بعد ساعات من االنتظار دون احلصول على مقابلة املرشدة.

أمير حموري -تخصص اإلعالم ،سنة رابعة
هناك عدة مســاقات تغيب عن خطة الدائرة ،كمداخل الفلســفة التي ال بد منها لتأســيس عقل معريف
لصحفيي املســتقبل ،الن الصحفي املعريف هو االقدر على التأثير يف مجتمعه والفلســفة هي الطريقة
املثلى لذلك ،أي ان املشكلة ثقافية ،ايضا معدات الدائرة قليلة مقارنة بعدد الطالب ،وعدد املدرسني
ايضا ال يتناسب مع عدد الطلبة.

حنني بركات -كلية التمريض واملهن الصحية تخصص متريض ،سنة رابعة
نحــن كطــاب متريــض يف ســنتنا االولى واجهنا مشــكلة عدم توفر مــواد حتضيرية لتعريفنــا بالتخصص
واملصطلحــات الطبيــة التــي ســنواجهها خالل ســنني الدراســة ،أي انه مــن الصعب على الطالــب ان يبدأ
بدراسة مواد التخصص يف اول سنة له ،فمثال هناك مادتا تخصص على الطالب ان يدرسهما يف فصله
االول يف اجلامعــة ،وهــذا صعــب الن املصطلحــات باللغة االجنليزية ،واملشــكلة الثانيــة تكمن يف ان هناك
مــادة ال تفتــح اال يف الفصــل االول مــن كل ســنة ،أي ان الطالب اذا رســب فيها عليه ان ينتظر ســنة كاملة
لكي يتمكن من اعادة تقدميها ،واملشكلة الثالثة التي نواجهها يف الكلية تكمن يف ان هناك عددا كبيرا من
الطالب يسكنون يف مناطق الضفة مثل بيرزيت ورام اهلل ،وعند التدريب يف مستشفيات القدس ،يواجهون
اوال مشكلة التصاريح وثانيا مشكلة الوقت ،أي ان الطالب ال يستطيع الوصول يف السابعة صباحا.

عبد اهلل كرمي -كلية الهندسة تخصص هندسة ميكاترونكس ،سنة ثالثة
كليــة الهندســة قدميــة نســبيا ،وبعض املختبــرات فيها موجودة منذ بداية نشــأتها ،واالجهزة التي نســتخدمها
قدمية جدا ،وال تتماشــى مع التطور ،خصوصا ان الهندســة امليكانيكية هندســة متطورة ،وعليه فان االدوات
يجب ان تتطور لتتماشى معها ،لكن رغم ذلك هناك مختبرات متطورة جدا ،لكن ال يتوفر فيها مساعد تدريس
قــادر علــى التدريــس فيها ،رغم ان الكليــة تعمل على هذا املوضوع ،اال ان املختبرات لم تفتح بعد امام الطلبة،
واملختبــرات املوجــودة حتتــوي على اجهزة قدمية جدا ،كما أننا كطالب هندســة نحتــاج الى دورات ،والدورات
املتاحة توفرها النوادي وجهات خارجية وليس اجلامعة بشكل خاص من خالل خطة الطالب ،كما اننا نواجه
مشــكلة مــع املــواد ،ففــي بعــض املختبرات تكون اعــادة ملختبر اخر ،مثــا :مختبر الفيزياء  2نعيــده يف مختبر
البيسك ،ومختبر البيسك نفس مختبر الفيزياء  ،2لكن اضافوا عليه زيادة جتربة او جتربتني.

غدير محمود اخلطيب -كلية اآلداب تخصص لغة اجنليزية فرعي ترجمة ،سنة ثانية
تتمثل مشــكلتنا يف نقص مســاعدي التدريس يف الدائرة خصوصا يف احملاضرات الكتابية ،فمثال
ال يوجد استاذ يصحح اخطاء الطالب ويتابع امورهم غير االستاذ الرسمي للمادة ،ونظرا ألعداد
الطالب الكبيرة وعدد االساتذة القليل ،يقع على عاتق االستاذ حمل كبير ،وال توجد امكانية لفتح
شــعب جديدة الن االســاتذة متقيدون بعدد شــعب معينة .والكتل الطالبية ايضا ال تســتطيع توفير
الكتب االجنليزية الالزمة ،واجلامعة توفر لنا الكتب لكن سعرها يكون مرتفعا جدا.

عمران دار علي -كلية اآلداب تخصص رياضة ،سنة ثانية
تتمثــل مشــكلتنا يف نقــص غــرف النــادي ،اجلامعــة ال توفــر لنــا غرفا للنــادي ،والكتــل الطالبية لم تســتطع
مســاعدتنا يف الطلبــات التــي نقدمهــا لهــم يف طلــب املضارب وكــرات التنس و»التيشــرتات» بحجــة ان هذه
االدوات بالنهايــة ســوف تعــود للدائــرة بســبب انه ال يوجد لدينا غرفــة ناد .كما ان اجلامعة لــم تقدم لنا أي
دعم مادي ،ونحن نعاني ايضا من نقص يف اخلزائن كوننا من اكثر الطالب الذين يحتاجون اخلزائن بحجة
ان ميزانيــة اجلامعــة ال تكفــي ،كمــا اننــا نعاني من مشــكلة املاء البارد جدا يف الشــتاء خصوصا اننا كطالب
رياضة نحتاج الى االستحمام بعد االلعاب الرياضية .وحاليا ،نحن نعمل على اصدار مجلة لنا لدعم انفسنا.

لؤي عويضات -كلية تكنولوجيا املعلومات تخصص علم حاسوب ،سنة ثالثة
عندمــا دخلــت التخصــص عــام  ،2014دمجــوا كلية الهندســة وكليــة تكنولوجيــا املعلومــات ،فاصبحت
دائرة تكنولوجيا املعلومات تضم علم احلاســوب وهندســة احلاســوب وهندســة كهربائية ،أي ان طالب
التخصصــات الثالثــة يحصلــون علــى محاضراتهــم يف قاعــات كلية تكنولوجيــا املعلومات ،وهذا ســبب
ضغطا كبيرا على قاعات الكلية نتيجة اندماج التخصصات الثالثة ،فمثال انا كطالب علم حاسوب لدي
محاضرة يف كلية الهندسة بدال من كليتي ،اذ ان اعتماد احملاضرة الكبير على «البروجيكتر» وهذا ال يتوفر يف كلية الهندسة،
فيأخذ االستاذ وقتا طويال يف ربط االسالك قبل البدء يف شرح املادة ،رغم ان كلية املعلومات وفرت قاعات مجهزة لهذا النوع
من احملاضرات ،اال ان العدد الكبير من الطالب والضغط الكبير على القاعات يكون على حساب الطالب.

كيف تؤثر وسائل التواصل االجتماعي على مزاجك؟
أنوار الخطيب
أنس إسماعيل -صحايف يف إذاعة املؤشر برام اهلل
تؤثر وسائل التواصل على مزاجي بشكل سلبي لكثرة املنشورات السلبية التي أشاهدها،
من قتل وســرقة وأمور ســيئة تشعرني اننا نعيش يف غابة .أما األمور اإليجابية فقليلة.
حتى التعليقات ،فعلى األغلب هي هجومية مهما كان املنشور.

راما يوسف -صحافية يف قناة الغد
ال تؤثر وســائل التواصل على مزاجي كثيرا .وميكن أن تســاعد بالضغط باجتاه قضية
معينــة .وأحيانــا ،كثــرة النشــر حــول أمــر ما ،قــد يدفعنــي إلى االنتبــاه له .شــخصياً،
أستخدمها اكثر ملعرفة األخبار واالستماع إلى مجهات النظر املختلفة.

عرفات الديك  -شاعر
وســائل التواصل تؤثر علي ســلباً وإيجاباً .أحيانا أشــعر بالســعادة عند تصفحها ،وأحياناً
بتعاسة .لكن مواقع التواصل أصبحت جزءاً من حياتنا ،إن لم تكن احلياة الكاملة بالنسبة
للبعض ،ولذلك ،فإن عالقات هذا االفتراض أكثر من مجرد افتراض ،وهي تأخذ من حيز
التفكير متاما قدر ما تأخذ من أوقاتنا.

صوفيا دعيبس -من وزارة اخلارجية
ال تتضمن وسائل التواصل فقط أفكارا وآراء ومواقف ،بل توفر لنا أيضا مؤثرات بصرية وسمعية.
وهــي تؤثــر حتماً علــى مزاج املتلقي الذي يكون عرضة لتداول القضايــا الدولية واجلدلية او حتى
الشــخصية منهــا ،حيــث ميكن أن تطغــى الطاقة االيجابية على صفحاتــه االلكترونية ،أو ميكن أن
تصبح أخبار احلروب والقتل التي نتداولها كثيرا والتي نعاصرها يف وقتنا هذا سبباً يف انزعاجه.
ولذلك ،أفضل االبتعاد بني احلني واآلخر عنها ألنها تؤثر باألغلب سلبا على مزاجي.

االثنني  ٢٠١٧/٢/٢٧م  -املوافق  ٣٠جمادىاألولى 1438هـ

«الحال»  -العدد  - ١٣٥السنة الثانية عشرة
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حمزة رضوان  -طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

يزداد عدد خريجي الصحافة واإلعالم يوم ًا بعد يوم يف مجتمعنا الفلسطيني ،لكن قلة قليلة من تعمل يف هذا املجال ،فهل تكفي الدراسة األكادميية ملمارسة العمل
الصحفي ،أم يحتاج اخلريج للتجربة العملية؟ وما النقص الواجب تعويضه كي ينطلق اخلريج إلى سوق العمل؟
د .محسن اإلفرجني -أكادميي يف اإلعالم
الدراســة األكادميية ال تكفي ألي من التخصصات ،فما بالك إذا كان األمر يتعلق مبهنة الصحافة .بالتأكيد يحتاج
اخلريج للكثير الكثير.
الصحافــة هــي علــم وفن وممارســة ،والصحافة هي مهنة املهارات ،وامليدان هو خير معلــم ومدرب للصحفي .وكل هذه
املرتكزات ال تعني إهمال وإلغاء قيمة اجلانب األكادميي والنظري ،فكل علم يتم تأصيله وفق أسس نظرية قبل الشروع
مبمارسته عملياً ،لكن اجلانب األهم يف معادلة الصحافة أن اجلانب العملي وامليداني يجب أن يتفوق كثيراً على اجلانب
صحفي مهني وليس مجرد حملة شهادات صحفية.
جيل
النظري واألكادميي ،إذا كان الهدف هو تخريج ٍ
ٍ
األولويات ألي صحفي مبتدئ هي االقتراب أكثر من امليدان والتعلم باملمارسة من خالل خوض التجارب املختلفة متسلحاً
باملهارات املتعددة والثقافة التي تشكل حصناً يحميه من التيه والضياع وسط األحداث واآلراء والتحليالت وغيرها.
باسل خلف -مراسل التلفزيون العربي
التعليــم األكادميــي يف مجــال الصحافــة وغيره يضيف لإلنســان قواعد انطالق قوية نحو ســوق العمل وتعتبر خطوة
أساســية يف محطــة أي صحفــي ينــوى شــق طريقــه بقوة .ويتبــادر للذهن لــدى كثير مــن طلبة أقســام الصحافة أن
دراستهم لن تكون ذات جدوى وأهمية يف حياتهم العملية وهذا خاطئ ،العملية تكاملية بالدرجة األولى.
واملهم يف مجال الصحافة أن يشمل التعليم األكادميي مساقات تطبيقية يف مجاالت الصحافة املختلفة تؤهل الدارس
ألن يكــون جاهــزاً للعمــل مباشــرة ،وعــدم تطبيــق هــذا األمر يف عدد مــن اجلامعات ال يعنــي أن املشــكلة يف التعليم
األكادميي بقدر ما تكون املشكلة يف إدارات اجلامعات التي ال تلبي احلد املطلوب من املساقات العملية للطلبة.
وجهــة نظــري أن الدارســن للصحافة عليهم مســؤولية التطوير الذاتي واملتابعة أوال ً بــأول واعتبار التعليم األكادميي
أساسا قويا ،وساحة العمل متيز بالضرورة بني الصحفي املعتمد على أسس علمية عن الصحفيني الهواة.

محمد املشهراوي -مراسل سكاي نيوز عربية
دراســة اإلعالم تزود الطالب مبفاتيح العمل النظرية فقط ،وهي أشــبه بدليل إرشــادي مكتوب يفهم منه دارســه
بحال من األحوال ،صحفياً.
خارطة طريقه ومبادئ خطواته يف العمل يف املجال اإلعالمي ،وال تصنع منه ٍ
الصحفــي يُعــ ّرف غالبــاً باملمــارس للمهنــة ،واملطلوب منه ليصل إلــى هذه املرحلة ،إثبات شــغفه بها وقدراته على
تقدمي اجلديد الذي مييزه عن غيره يف ميدانها ،فاخلبرات العملية أساس النجاح.

ورود دياب -مذيعة أخبار يف إذاعة الوطن
الدراســة األكادميية ال تكفي طالب الصحافة كي يخرج مؤه ً
ســيفاجأ مبدى
ال إلى ســوق العمل امليداني ،ألنه
َ
اتساع الفجوة بني الدراسة األكادميية والواقع ،وتخصص الصحافة كباقي التخصصات يف اجلانب األكادميي،
وهناك الكثير من األعمال اإلعالمية مثل التقدمي التلفزيوني أو املراسلة التي ال تتأتى مهاراتها إال بالتدريب
واملمارسة.
أنــا أنصــح مــن يريد أن ينهي دراســته األكادميية يف اجلامعة ويكون جاهــزاً للعمل الصحفي أن يبدأ بالتدريب
امليداني يف مطابخ اإلعالم احلقيقي من أول سنة دراسية حتى آخر يوم فيها ،حتى ال يتفاجأ بالواقع.

أسامة لبد -إعالمي وناشط
الدراســة األكادمييــة ال تكفــي ،فهــي مبثابة األســاس واللبنة األولى التي تضع الصحفــي يف أول الطريق ،ومن ثم
ينطلق للحياة العملية ،وامليدان هو من يصنع الصحفي واحتكاكه بالواقع وعالقاته مع الصحفيني واخلبرات التي
يكتسبها من خالل الدورات التدريبية.
امليدان مكمل للعلم ،وعلم بدون عمل ال قيمة له ،وكذلك عمل بال علم عشوائي غير منظم.

محمد أبو الرب -أستاذ اإلعالم يف جامعة بيرزيت
بالطبــع تؤثــر وســائل التواصــل االجتماعي علــى مزاجية املتصفح ،وهنــاك  3عوامل تؤثر على نفســية
ومزاجية مســتخدمها ،وهي :نوعية األصدقاء ،وطبيعة املنشــورات ،إضافة إلى حالة املســتخدم نفســه،
وفضوله ومستوى رضاه عن واقعه وظروفه ،فهذه كلها حتكم حجم تأثره مبنشورات اآلخرين ،خصوصا
تلك التي يستعرض أصحابها حلظات السعادة أو السفر أو الهدايا واملفاجآت ومحبة االخرين.

محمد إدريس -صحايف
غالبا تسعدني على الصعيد الشخصي ،خصوصا عندما أتصفحها مع فنجان قهوة ،فعلى مواقع
التواصــل ميــزح االنســان أكثــر مــن احلقيقة ،الن الفرصة متاحه أكثر ،وأشــعر أن هناك مســاحة
كافية للسعادة فيها باإلضافة إلى وجود عدة وسائل للسعادة واملزاح فيها مثل «الستكرز».

زينب حمارشة -مقدمة برامج تلفزيونية
مواقــع التواصــل االجتماعــي صنعت فارقاً يف حياة كل روادها ،إذ نتلقى من خاللها ســيال
من املعلومات الســعيدة واحلزينة ،وطبيعة الطاقة التي تعكســها علينا تعتمد على الرســالة
التــي حتملهــا تلك الوســائل خالل تصفحنا لها ومدى قابليتنــا للتأثر بها ،ويف كل األحوال،
فلها تأثيرها وكأننا نعيش احلدث عن قرب.

رمي أبو حصيرة -مذيعة يف قناة القدس الفضائية
الدراســة األكادمييــة ال تكفــي وحدهــا للصحفي ،فكثيرون هم الصحفيون الــذي يعملون يف املجال اإلعالمي
وهم لم يدرسوا الصحافة واإلعالم أكادميياً ،لذلك على الطالب اخلريج أن يتدرب يف املؤسسات اإلعالمية
وأن يلتحق بالدورات العملية التدريبية حتى يط ّور من إمكانياته وقدراته التي ال تتيحها اجلامعات ،باإلضافة
إلى االستزادة يف القراءة والثقافة ،وأن يتحلوا باملسؤولية ويستشعروا خطورة املهنة التي سيعملون بها.

أحمد املدهون -نائب مدير وكالة الرأي احلكومية
ٍ
ٍ
تدريبية
جتربة
الدراســة األكادمييــة ال تكفــي لدخول ســوق العمــل اإلعالمي ،بل يحتاج اخلريج ألن يخــوض يف
مميــزة وأن يتعلــم مــن اآلخرين ،وهناك جانب هام يجــب أن يتقنه ،وهو التعليم الذاتي من خالل مالحظة عمل
اآلخرين واملختصني يف مجال اإلعالم.

هاجر حرب -مراسلة قناة املسيرة
الدراســة األكادميية لم تكن يوماً لتخّ رج صحفيا جديرا بأن يصنع له اســما يف ربوع صاحبة اجلاللة ،ويف الوقت
ذاته ال يستطيع أحد أن ينكر أهمية ودور الدراسة األكادميية يف منح دارسي اإلعالم أساسيات العمل اإلعالمي،
ولكنــي مــا زلــت علــى قناعــة تامة بــأن امليدان دائماً هــو من يصنع الصحفــي ،لذا فإن من اختار دراســة تخصص
الصحافة واإلعالم عليه أن يبحث لنفسه عن موطئ قدم يف املؤسسات اإلعالمية حتى أثناء املرحلة اجلامعية ملا
لذلــك مــن أهمية كبرى يف إكســابه عددا من املهارات العمليــة يف مجال اإلعالم باختالف أنواعه .كما أن احلديث
عن االعتماد على الدراســة األكادميية فقط يف ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي يشــهدها عاملنا اليوم بات درباً
من اخليال ،فال ميكن بحال أن يتم سلخ طالب اإلعالم يف مجال الدراسة األكادميية عن هذه الثورة الكبيرة.

إياد الرواغ -مذيع يف إذاعة صوت األقصى
الدراســة األكادمييــة تفيــدك يف معرفة القوانني والوســائل واملصطلحات ،لكن املمارســة العمليــة جتعلك مواكباً
للمجريات على أرض الواقع وتتعرف من خاللها على املشاكل التي تواجه الصحفي يف عمله وجتبره على التغلب
عليها ،لذلك يجب على الصحفي أن يلم بكليهما وباألخص اجلانب العملي.

سماح أبو دية -صحفية تكتب يف مجلة الغيداء
الدراسة األكادميية ال تكفي وهذا عن جتربة ،أنا تخرجت من كلية اإلعالم مبعدل امتياز وشعرت بأني ال أعرف
شيئاً يف بداية عملي ،إال أساسيات العمل الصحفي وأصول ممارسة املهنة ،وبعد االنخراط يف العمل اإلعالمي
املهني يف بعض املؤسســات أتقنت الكثير من الفنون الصحفية وأخذت خبر ًة ليســت بالهينة وتبني لي بعد ذلك
أن املمارسة العملية بشكل مهني والتجربة هي أجنع بكثير من اجلانب النظري.

جنوى احلمدان -صحافية يف شبكة راية اإلعالمية
أنا مع النصيحة التي تقول« :ال تتصفح بريدك االلكتروني او حسابك على فيسبوك فور االستيقاظ
من النوم» .إذ يؤثر تصفح فيسبوك بصورة كبيرة على طاقتي ،ويستطيع ان يشحن يومي بطاقة سلبية
كبرى .وهذا ليس دائما وإمنا يف حاالت معينة عندما تكون هناك قضية تثور على الســطح وتســبب
جتاذبــات تتحول إلى شــتائم واتهامات وكالم بذيء واســتفزازي ،إضافة إلــى الصور ومقاطع الفيديو
التي ينشرها البعض أحيانا لفظائع ،كلي إميان أنه أخالقيا ال يجوز نشرها.

أنصار نعامنة -عالقات عامة
وســائل التواصــل االجتماعــي تشــحنني بالطاقــة الســلبية بالغالــب ،وتعكــر مزاجي غالباً ،وأشــعر
باستياء فعلي وقلة منفعة يف كل مرة أتصفحها ،بسبب االستخدام اخلاطئ لها واملسيء لها ولنا.

دميا زغير -طبيبة مخبرية
وســائل التواصــل االجتماعــي تســعدني كثيــرا .فأنا أشــاهد أخبــار وصور أصدقائــي ،وأعيش
ذكريــات جميلــة .كمــا أنهــا تســهل علي الوصول إلــى أي معلومــة .وتذكرني مبواقــف وأصدقاء
أقــارب .هنــاك أمــور تســبب احلــزن ،لكننــي أحــب أن أظل على تواصــل مع أصدقائــي ،ولو يف
العالم االقتراضي.
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بعد انخفاض أسعاره وارتفاع االستهالك

«الذهب األحمر» يزين املوائد الفلسطينية
زكارنة
إيمان حامد
سالم
بــات مبقــدور املواطنني علــى اختالف مســتوياتهم
املعيشــية تزيني موائدهم باللحوم احلمراء ،بعد أن
كان صعباً على الكثيرين من ذوي الدخل املنخفض؛
فقد شهدت األسواق الفلسطينية انخفاضاً واضحاً
على أســعار حلوم العجل منذ ما يقارب الشــهرين،
مــع بقــاء أســعار حلوم اخلــراف علــى حالها ،حيث
أصبــح يتــراوح ســعر كيلــو حلــم العجــل بــن الـ35
والـ 45شيقال ،بعد أن كان بني الـ 50والـ 60شيق ً
ال.
فمــا هي األســباب وراء هذا االنخفــاض؟ وهل أثر
ســلباً علــى أربــاح التجــار واللحامني؟ ومــا هو دور
املسؤولني يف تنظيم عملية البيع؟

محدودية األرباح

قــال احلــاج أحمــد أبو عطيــة القرعــاوي ،صاحب
ملحمــة األقصــى ،وهــي مــن أقــدم مالحــم مدينــة
جنني ،إن ربحه يف حالتي الغالء والرخص محدود.
وأضاف أن من يتأثر بذلك بشكل أكبر هم املربون.
وعــن الســعر الــذي يبيــع بــه ،أوضــح أنــه كان يبيع
الكيلــو بــــ 60شــيق ً
ال قبل االنخفاض ،وبعــده بــ 44
شيق ً
ال.
وحتدث حســن الديراوي صاحب ملحمة الصداقة
البالــغ عمرها  10ســنوات ،عن بيعــه للكيلو بــ ،48
موضحاً أنه لن يحقق الربح إذا باعها بــ  ،35حيث
أنــه يقــوم بتظيــف اللحــوم قبــل بيعهــا ،وتخليصها
مــن الدهــون واألجزاء غير الصاحلة لالســتهالك،
مضيفــاً أنــه ال يســتطيع تعليــق اللحــوم يف ملحمته
دون تنظيف ومخالفة ما اعتاد عليه زبائنه.
ويف بلدة قباطية جنوب جنني ،قال حمدان سباعنة
صاحــب ملحمة األقصى ،إنه يبيع كيلو حلم العجل
بــ 35شيق ً
ال ،وإن أرباحه لم تنخفض بل يف ازدياد،
مضيفــاً أن هــذا االنخفــاض أدى إلــى زيادة نســبة
البيع.

حقيقة االنخفاض

يقــول خليــل العارضة مدير دائرة حماية املســتهلك
يف محافظة جنني ،إن انخفاض أســعار اللحوم أمر

طبيعــي ،نظــراً النخفاض ســعر كيلــو العجل احلي
إلــى  13-11شــيقال ،بعــد أن كان  26-24شــيقال،
أي أكثر من النصف.
وأضاف أن عنصر املنافســة ســاهم بشكل كبير يف
انخفاضهــا كذلــك ،الذي برز بــن أصحاب مالحم
محافظــة جنــن بشــكل أكبــر ،مــا أدى إلــى تراجع
أسعار اللحوم فيها أكثر من باقي احملافظات.
كما يعود الســبب الرئيســي لالنخفاض ،كما أوضح
عمــاد أبــو طبيــخ مديــر عــام مديريــة االقتصــاد
الوطنــي يف محافظــة جنــن ،إلى وجــود فائض من
العجــول يف األراضــي احملتلــة ،األمر الذي اســتغله
أصحــاب املالحم الفلســطينية ،فاســتوردوا اللحوم
بشــكل كبيــر ،مــا أدى إلى وجــود كميــات كبيرة من
العجول يف األراضي الفلسطينية تفوق كمية الطلب
عليها ،فانخفض سعر بيعها.

لكل حدث توابع

وأوضــح أبــو طبيــخ أن هــذا االنخفــاض حمل معه
آثاراً ايجابية وسلبية ،على املستهلك واللحام ،فبات
مبقدور األول ممارسة حقه الطبيعي وشراء اللحوم
بسعر منخفض ،حيث قال« :من حق املستهلك يوكل
حلمة».
وعــن خســارة التجــار واللحامــن ،قــال إن األثــر
الســلبي عليهــم متثــل يف انخفــاض هامــش الربح،
موضحاً« :ال أســتطيع التحدث عن اخلسارة ،ألنني
ال أقتنــع أن صاحــب الســلعة يقبــل البيع بخســارة،
إمنا هو انخفاض يف هامش الربح».

ذبائح مسنة!

ونفــى العارضــة اإلشــاعات التــي تتحــدث عن كون
اللحوم غير صاحلة لالستهالك ،وعن كونها ألبقار
كبيــرة بالســن أو شــارفت علــى املــوت ،موضحاً أن
يف مســلخ بلديــة جنني طبيبــاً بيطرياً يشــرف على
سالمة اللحوم وصالحيتها للعرض يف األسواق.
ويف هــذا الســياق ،أكــد أحمــد جــرادات الطبيــب
البيطري يف مســلخ البلدية على التزامه باحملافظة

عماد أبو طبيخ

علــى صحة اللحوم التي تخرج من املســلخ ،لضمان
حمايــة املســتهلك ،وقــال إنــه ال يتــردد يف إتــاف
احليوانات التي قد تسبب أمراضاً له.
وفيمــا يتعلق بالذبائح كبيرة الســن واألبقار ،أوضح
جرادات أنه ال يوجد قانون فلســطيني مينع ذبحها
مــا دامــت ســليمة وخاليــة مــن األمــراض وقابلــة
لالستهالك.
وأضــاف أن املســتهلك يعلــم ســن الذبيحــة قبــل
شــرائها ،بواســطة ختــم املســلخ املوجــود عليهــا،
فاخلتــم األزرق خــاص للعجــول ،واألحمــر لألبقــار
والذبائــح كبيــرة الســن ،األمــر الذي مينــع تعرضه
للغش واخلداع.
وعــن البلــدان التي ال متتلك مســلخاً ،مثل قباطية،
وعرابة ،ويعبد ،قال جرادات إن القانون يلزم البلدة
التــي يتجــاوز عــدد ســكانها  10آالف نســمة وجود
مســلخ خــاص بهــا ،وإذا كانت أقــل ،فيتوجب عليها
اللجوء ملسلخ محافظتها.
وبخصوص دور دائرة حماية املستهلك يف احملافظة
على صحة اللحوم ،حتدث مدير الدائرة عن وجود
ٍ
بجوالت روتينية ودورية بشــكل
طواقم خاصة تقوم

أســبوعي علــى مالحــم جنــن ،للتأكــد مــن صحــة
وسالمة اللحوم املعروضة للبيع فيها.

غش وخداع

وفيمــا يتعلق بتفاوت أســعار اللحــوم يف محافظات
الضفة الغربية ،حتدث مدير دائرة حماية املستهلك
عــن عدم وجــود نظام حتديد األســعار يف سياســة
السلطة الفلسطينية ،ألنها تتبع للسوق احلر.
وأضــاف أنــه يف حــال مت حتديــد أســعار اللحــوم
مــن قبل الســلطة ،يتوجــب عليها دفــع التعويضات
للحامني يف حاالت اخلسارة ،وهو أمر غير ممكن.
وقــال إن دور الســلطة يكمــن يف تنظيــم األســعار عــن
طريــق إلــزام اللحامــن والتجــار بإشــهارها ،لضمــان
حماية املستهلكني من الغش ،وأضاف أن وزارة الزراعة
واالقتصاد عملت مؤخراً على تنظيم السوق ،وذلك بأن
يكون السعر األقصى لكيلو حلم العجل  45شيق ًال.
بــدوره ،أوضــح أبــو طبيــخ مديــر دائــرة االقتصاد،
أن الســبب يف اختــاف األســعار مــن محافظة إلى
أخــرى ،يعــود إلــى فروقــات بســيطة ،لهــا عالقــة
باملكان وحجم االستخدام والتجارة فيها.

ارتفاع نسبة االستهالك

وقــال أشــرف طحاينــة مــن بلــدة الســيلة احلارثية
شــمال جنــن ،إن نســبة اســتهالكه للحــوم العجــل
ارتفعــت بعــد انخفاض اســعارها .كمــا حتدث عن
فــرق النظافــة يف اللحــوم قبــل وبعــد االنخفــاض،
مشــيراً إلــى أنهــا كانت أكثــر نظافة قبــل انخفاض
أسعارها.
وحتدث وليد أبو الرب من قرية مسلية جنوب شرق
جنــن ،أن انخفــاض أســعار اللحــوم أدى إلى زيادة
اســتهالكها لــدى عائلتــه .وأضــاف أن االنخفــاض
ســاهم يف زيــادة الشــراء ،فبــات املواطــن يشــتري
كيلوين بدالً من كيلو واحد ،ويخاف أن تعود اللحوم
لسعرها األصلي املرتفع.
وقال أســتاذ اإلعالم يف اجلامعة العربية األمريكية
سعيد أبو معال :من املؤكد ان االستهالك تضاعف،
بداللة اعداد ما يذبحه اللحامون.
وأضــاف ان النــاس تــرددت بدايــة يف االقبال على
الشــراء مخافــة ان يكــون يف ذلــك غــش او خداع،
لكــن عندمــا امتدت الظاهرة حملال كثيرة بدا االمر
للمواطن عاديا.

عالقة غزة ومصر  ..نقطة حتول محتملة مدخلها أمني
موسى
إيمان حامد
يحيى
بات حفظ احلدود بني مصر وقطاع غزة ،أحد أهم
األسباب التي أشارت إلى حتسن العالقة بني قطاع
غزة ومصر ،حســبما يرى مراقبون ،خاصة يف ظل
ما يجري من أحداث يف سيناء.
والتقــى نائــب رئيس حركة حماس إســماعيل هنية
يف أواخــر كانــون ثانــي املاضــي ،رفقــة وفــد رفيــع
املســتوى مــن حمــاس ،مبســؤولني مــن املخابــرات
احلربية املصرية ،وبحثوا ضمن ما بحثوا «مواضيع
أمنية» حسب تصريحات لقادة حماس.
املتحــدث باســم حركــة حمــاس حــازم قاســم يؤكد
أن حركتــه تتطلــع إلــى تعزيــز العالقــة مــع مصــر
خــال املرحلــة املقبلــة ،وأن تقــوم مصــر بدورهــا
القومــي يف دعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني ،يف
مواجهة اعتداءات االحتالل على األرض واإلنســان
الفلسطيني.
ويضيــف لصحيفة «احلال»« :نتطلع أن تقوم مبصر
بدورها يف مواجهة احلصار ،وأن تســاهم يف اجناز
ملــف املصاحلة الفلســطينية» ،موضحــا ،أنه خالل
اللقــاءات الســابقة ملســت حركتــه وجود مؤشــرات
إيجابية مصرية لتطوير العالقة مع حماس وغزة.
وأوضــح أنــه يف اللقــاءات األخيــرة عرضت حماس
موقفهــا مــن طبيعيــة العالقــة مــع مصــر ،وحفــظ
األمــن املتبادل للطرفني ،وعدم تدخلها يف الشــؤون
الداخليــة ألي دولــة ،وأن العالقــة يجــب أن تتطور،
منوها إلى أن التوجه املصرية إيجابي.
اللــواء املتقاعد يف القوات املســلحة املصرية طلعت

مســلم يقــول « :إن العالقــة بــن مصــر وغــزة ،من
املمكــن أن حتــدث حتــوال مبجــاالت كثيــرة» ،مبينا
أن غــزة تســتطيع أن تعتمــد علــى مصــر بأمــور
كثيــرة ،ومصــر تســتطيع أن تســتفيد مــن غــزة من
أجــل مراعــاة مصاحلها األمنية ،مبجــاالت التعاون
املتعددة.
ويضيف مســلم لصحيفة «احلال»« :مصر تســتطيع
أن تقــدم خدمــات كثيــرة للقطاع ،خاصــة ما يتعلق
مبعبــر رفــح ،وأن تقــدم التعــاون يف كل االجتاهات
التعليميــة والصحيــة واملواصــات ،كذلك املجاالت
التجارية واالقتصادية».
وذهــب لإلشــارة إلــى أن التعــاون بــن اجلانبــن
يف املجــاالت املذكــورة كان معمــوال بــه ،قبــل بــدء
اخلالفــات منــذ عــام 2003م ،متوقعــا حتســن
العالقات بني اجلانبني خالل الفترة القادمة.
إال أنــه عبــر عــن خشــيته مــن أن يكــون التحــول
يف العالقــة مرتبطــا بتصــور معــن حلــل الصــراع
الفلســطيني ،مؤكــدا أن التعــاون بــن مصــر وغــزة
يجــب أن يكــون شــامال وقائمــا علــى العالقــات
األخوية بني الشعبني املصري والفلسطيني.
وفيمــا يتعلق بكيفية جتاوز العقبــات بني اجلانبني،
قائــا« :إن ذلك يكون من خــال الصراحة الكاملة
لــكل جانــب مبــا لديه ،ســواء مبــا ميكــن أن يقدمه
من إيجابيات ،أو الســلبيات التي يخشــى منها ،وأن
يكــون هنــاك إخالص يف محاولــة الوصول إلى حل
للقضايا العالقة».

د .ناجي شراب

حازم قاسم

اللواء طلعت مسلم

ويبــن أن الطرفــن قــادران علــى أن يتوصــا إلــى
حلــول لتلك القضايا التــي جرى بحثها يف اللقاءات
األخيــرة واملتعلقة بترتيبات أمنية على حدود قطاع
غزة مع مصر.

وأن غــزة حتكمهــا محددات خاصة بالنســبة ملصر
كالعوامل التاريخية واالجتماعية واألمنية».
ومصــر حتاول ،وفق الكاتب واحمللل السياســي ،أن
تكــون عالقتها باجلزء غير متناقضة جتاه القضية
ككل.
وذهــب لإلشــارة إلــى أنــه يف اآلونة األخيــرة هناك
عوامــل فرضــت إعــادة تقييــم العالقــة خصوصــا
يف البعــد األمنــي ومــا يجــري يف ســيناء ،واملتعلقــة
باحلــدود الشــرقية ملصــر مــع غــزة ،مبينــا أن غزة
متثل إحدى دوائر األمن املصري «فمصر ال ميكنها
جتاهل القطاع «.
ومــن املــدركات السياســية التــي حتكــم الســلوك
السياسي املصري ،حسب شراب ،أن مصر وصلت
لقناعــة أن حمــاس الفاعــل الرئيســي بغــزة وقادرة
على حفظ احلدود األمنية.
أمــا مــن جانــب حركــة حمــاس ،كمــا تابــع ،فهــي

اجلغرافيــا املتعلقــة مبعبــر رفــح الوحيــد مــع غزة،
الفتــا إلــى أن البديــل عــن معبــر رفــح هــو املعابــر
اإلســرائيلية ،وهذا البديل حتكمــه عوامل احلرب،
وعوامل أخرى ال ميكن القبول بها فلسطينيا.
وتابع شــراب« :حماس تســعى ألن تكون لها شرعية
إقليميــة ودولية ،وحضور معتــرف به ..وهي تدرك
أن النظام السياسي املصري ثابت ومستقر إلى حد
كبير وعليها أن تتعامل مع األمر الواقع».
وأضــاف أن هنــاك عامــا مهمــا يدفــع حركــة
حمــاس للعالقــة مع مصــر ،باعتبارها املســؤولة
عن غزة ،يف ظل املعاناة االقتصادية واإلنســانية
نتيجــة احلصار اإلســرائيلي ،مؤكــدا أن كل هذه
األمــور فرضت على حماس االنفتاح على مصر،
بــأن تكــون أكثــر واقعيــة واســتجابة وتكيفــا مــع
االعتبــارات األمنيــة التــي كانــت املدخــل إلعادة
تقييم العالقة بني الطرفني.

عوامل حتكم

الكاتــب واحمللــل السياســي ناجــي شــراب ،يقــول
«إن العالقــة بــن غزة ومصر حتكمهــا عوامل كثير
ومحددات سواء من جانب غزة أو مصر» ،مضيفا:
«علينــا النظــر إلــى غــزة علــى أنهــا جزء مــن الكل
الفلســطيني ،وبالتالي سياســة مصر جتــاه القطاع
ال بــد أن تتوافــق مصريــا جتــاه الــكل الفلســطيني
والقضية الفلسطينية».
ويضيــف شــراب لصحيفــة «احلــال» :إن السياســة
املصريــة واضحــة جتــاه القضيــة الفلســطينية ،أي
مــع شــرعية سياســية ،وقضية املصاحلــة الوطنية،
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صممته طالبات يف جامعة بيرزيت

تطبيق هاتفي إلدارة بيانات املرضى يحمي اخلصوصية ويكشف األخطاء الطبية
حامداهلل *
إيمان رزق
باسل
متكنــت ثــاث طالبات يف جامعــة بيرزيت من
تصميم تطبيق يقوم على إدارة بيانات املرضى
بشكل ذكي ،فيحافظ على خصوصية املرضى،
كمــا انــه يســاعد يف جعــل اخلدمــة الطبيــة
أكثــر عمليــة مــن خــال حتديــد صالحيــات
ومســؤوليات الطاقــم الطبــي يف التعامــل مــع
املريــض .الطالبــات صاحبــات التطبيــق هــن
ســام ردايدة وفيفيــان داود واميان ابو عياش
من تخصص الهندســة الكهربائية ،وقد نفذنه
بإشراف االستاذ يف دائرة الهندسة الكهربائية
جمال صيام.
للحديــث حــول أهميــة التطبيــق ومواصفاتــه،
قابلــت «احلــال» الطالبات واالســتاذ املشــرف
على تصميم التطبيق.
وقالــت فيفيــان داود ان فكــرة التطبيق جاءت
بســبب صعوبــة تعبئــة بيانــات املرضى بشــكل
ورقــي ،كمــا ان التطبيق مهم لكشــف األخطاء
الطبيــة ،فال ميكن شــطب واتــاف املعلومات
والعمليــات التــي أجريت للمريــض من قاعدة
البيانات.
ومــع انتشــار االخطــاء الطبيــة خــال الفتــرة
االخيــرة ،قالــت داود« :ان التطبيــق يتتبــع
معلومــات املريــض واالجراءات التــي اتخذها
الطبيــب املشــرف علــى حالته ،ما يســاهم يف
كشــف اخلطأ الطبــي ومعاجلتــه ان امكن ،او
كشف املسؤول عنه من خالل تسجيل حركات
الطاقم الطبي».
امــا عــن مواصفات التطبيــق ،فقالت داود انه
يحتــوي علــى دليــل ارشــادي يقــدم معلومــات
عــن التطبيق ،كما انه ســهل االســتخدام ،فهو
يقــوم علــى تعبئة حقــول معينة حــول املريض،
لتصبح هناك قاعدة بيانات ،ويحتوي التطبيق

عــال مــن أجــل احملافظة
علــى نظــام حمايــة ٍ
علــى ســرية املعلومــات وخصوصيــة املرضى،
فالتطبيــق ذكي وســهل وميكــن ان يتعامل معه
اي شخص بصفته ضمن العملية الطبية.

يرفع من خصوصية املريض

وقالت الطالبة ســام ردايدة ان االوراق التي
يتــم اســتخدامها يف املستشــفيات معرضــة
للتلــف والضيــاع ،وتكمن أهميــة التطبيق يف
قدرتــه علــى تخزيــن املعلومــات الطبيــة عن
كل مريــض يف قاعــدة بيانات ،ما يســاعد يف
حفظهــا مــن الضيــاع ،كمــا انه يوفــر الوقت
واجلهــد ،فالتطبيــق يحفــظ التاريــخ الطبــي
للمريــض ويبقيــه متوف ًرا ،ما يســهل الرجوع
اليه.
واوضحــت ردايــدة ان التطبيــق ينظــم العمــل
يف املراكــز الصحيــة فهــو يحــدد الصالحيات
واملســؤوليات لــكل فــرد يف الطاقــم الطبــي،
كما ان كل فرد ال يســتطيع جتاوز صالحياته،
فاملريض عندما يدخل املستشــفى يتم حتديد
االطبــاء املختصــن بحالتــه واملمرضني أيضا،
وهم املخولون بالوصول ملعلوماته الطبية.
وعــن اخلصوصيــة ،قالت ردايــدة ان التطبيق
يحمــي خصوصية املريض على عكس االوراق
التــي توضــع بالعــادة بجانــب املرضــى يف
املستشــفى ،إذ مــن املمكــن ان يطلــع عليها أي
شــخص ،لكن مع التطبيق ،فال يســتطيع احد
الوصول إلى املعلومات اال الشخص املخول.

تنظيم للعمل الطبي

بــدوره قــال االســتاذ يف دائــرة الهندســة
الكهربائيــة واملشــرف علــى التطبيــق جمــال
صيــام ان التطبيــق باألســاس يهــدف إليجــاد

الطالبات صاحبات التطبيق ،واألستاذ املشرف جمال صيام.

نظــام عمليــات متسلســل يبــدأ مــن اســتقبال
املرضى حتى خروجهم من املستشفى ،والفكرة
االساســية تقــوم علــى ان كل مريــض يحب ان
يُحدد من هو الطبيب واملمرض املســؤول عنه
وال يكــون هنــاك دخول عشــوائي لطبيب آخر
غير املتخصص اال باذن من املدير الطبي.
واشار صيام إلى ان التطبيق يجعل االجراءات
الطبيــة أكثــر عملية وســهولة فكل شــخص يف
الطاقــم الطبي يتلقى الواجبات املناطة به من
خــال هاتفــه ،كمــا ان التطبيق يتيــح للطبيب
القيــام بطلــب صــور أشــعة وحتاليــل مخبرية
للمريــض ويتلقــى النتائــج علــى هاتفــه الذكي
مــا يســرع االجــراءات التــي ميكــن اتخاذهــا
للمريض.

وأوضــح ان التطبيــق ليــس للطاقــم الطبــي
فقــط بــل املريض ً
ايضــا لديــه صالحية طلب
اخلدمــات مــن قســم التمريــض ويســتطيع
حتديد كفاءة اخلدمة واعطاء تقييم للجودة.
وأكــد صيــام ان االضافــة الفعلية هي اســلوب
حتديــد سلســلة العمليــات التــي اجريــت ،مــا
يســاهم يف الكشف عن االخطاء الطبية ،وهنا
يتحمــل كل فرد يف الطاقم الطبي مســؤولياته
بشكل مباشر.
وعــن امكانيــة طــرح التطبيــق بشــكل جتــاري
وتعميمــه قــال صيــام ان هــذا التطبيق ضمن
مشــروع يشــمل تطبيق اخر يقوم على عمليات
احلجــز للمرضــى يف العيــادات اخلارجيــة مع
وجود شفافية عالية يف احلجز ،كما انه سيتم

ربطــه بنظــام محاســبي يقــوم بحســاب كافــة
العمليــات التي اجريت ،كما ســيتم العمل على
ان تصبح هناك قراءة لألجهزة املتواجدة على
جســم املريض من خالل تطبيق وعن بعد دون
احلاجة للمراجعة بشكل يدوي.
واضاف صيام «اننا يف املرحلة احلالية ننتظر
ان يكتمل املشروع من ناحية عملية وبعد ذلك
من املمكن ان يتم طرحه.
يذكر ان التطبيق هو األول من نوعه يف فلسطني،
حيــث انــه يتوافق مــع أنظمــة تشــغيل «اندرويد»
و»آي أو اس» ،وكان قــد مت إنتاجــه باعتبــاره
مشروع تخرج لطالبات يف جامعة بيرزيت.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

طالبات هندسة وحاسوب يصممن تطبيقا ضد التغريدات املسيئة على تويتر
حجيجي*
إيمان حامد
والء
اجتمعــت اخلبــرة والعلــم وحــب التميــز
لتصميــم ابتــكار جديد يضــاف الى قائمة
ابداعــات طلبــة جامعــة بيرزيــت .فــرمي
جــازي ،ويــارا غــوادرة ،ودانيا شــلة ،ثالث
طالبــات مــن دائــرة هندســة الكهربــاء
متكــن
واحلاســوب يف جامعــة بيرزيــت
ّ
مــن تصميم نظــام آلي يعمــل على تصفية
التغريــدات غيــر املرغــوب بهــا «الشــاذة»
علــى مواقع التواصــل االجتماعي «تويتر»،
وذلــك بإشــراف أســتاذ الدائــرة د .محمد
حســن ،وطالب الدكتوراة يف جامعة تولوز
الفرنسية مهدي وشحة.
موضــوع طرح من بني عدة مواضيع للعمل
عليه كمشــروع تخرج ،لــم يكن هناك توقع
للوصــول الى هــذا النجــاح والتميز ،قالت
الطالبة يارا غوادرة« :يف البداية كان هدفنا
احلصول على تقدير يشعرنا بالرضى عن
أنفســنا ،ولكن ما ان بدأنا حتى أحسســنا
بأهميــة ما نقوم بــه وبدانا بالتطلع الى ما
هــو اكبــر من النجاح والوصــول الى تقدير
جيــد يف املســاق ،وخــال ما يقــارب العام
مــن العمل اجلاد ،املســتمر املتواصل حتى
جنحنا يف الوصول الى مبتغانا».
مــع انتشــار اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي ســنحت الفرصــة لعــدد مــن
املســتخدمني ســيئي النية اساءة استخدام
محتوى يف تويتر سواء اكان إلحداث ضرر
أو لإلســاءة لشــخص معــن او اإلســاءة
للمســتخدمني بشــكل عــام مــن خــال
نشــر مواضيــع وفايروســات او حســابات

وهمية ،ورســائل غير مرغوب بها وانتحال
شــخصية املســتخدمني ،ومــن هنــا جاءت
الضــرورة لتصميم آليــة تعمل على تصفية
محتوى املوقع ،هذا ما قالته الطالبة دانيا
شلة.
مــن جهتهــا قالــت الطالبــة رمي جــازي ان
النظام يكشف املستخدمني الذين يسيئون
اســتخدام اخلدمــات التــي يتيحهــا موقــع
«تويتــر» بحيــث يقــوم بتصفيــة التغريدات
غيــر املرغوبــة من خالل دراســة مجموعة
مــن اخلصائــص وبنــاء عليهــا يتــم حتديد
احلساب الشاذ.
واضافــت جــازي« :اشــخاص كثــر وصلوا
الــى نقــاط ابعــد مما ظنــوا انهم قــادرون
علــى الوصول اليهــا الن آخرين اكدوا لهم
عدم وجود املســتحيل ،فلــم يحصر الدعم
والتأييــد يف املجــال العملــي من االســاتذة
فحســب ،فاألهــل ودعواتهــم والســهر
الطويــل ،وجمــال الكلمات التــي تخرج من
االصدقــاء؛ تنمي شــعورا داخليــا بضرورة
االســتمرار واملواصلــة مــن اجــل اثبــات
الــذات وعدم خذل من وثقوا بهم ،والتطلع
الــى حتقيق حلــم مع نهاية مرحلــة التعليم
اجلامعــي التي تعتبــر بداية مرحلة جديدة
يف حيــاة اي شــخص ،والبدء بهــذا النجاح
يف املجــال العملــي ،مــن اهــم االســباب
لتحقيق املزيد من التقدم والنجاح.
وحتدثــت الطالبــة الشــلة عــن العديد من
الصعــاب التــي واجهتهن اثنــاء العمل ،كان
أبرزهــا عدم توفر االجهــزة الكافية للعمل

يارا غوادرة

بشكل مستمر ومتواصل يف بعض االوقات،
وصعوبة تشــغيل املشــروع ألنه بحاجة الى
حواســيب ضخمــة وقويــة ،وقالــت« :مــن
ناحيــة املشــاكل علــى النظام نفســه ،فكان
يجــب علينــا العمــل علــى مجموعــة مــن
اخلصائص لتمييز احلســابات الشاذة عن
غيرها والصعوبة يف جتميع املعلومات التي
جتري عليها التجارب وقد استغرق جتميع
هــذه املعلومات جــزءا كبيرا من املشــروع،
فــكان مــن الصعــب إيجــاد اخلصائــص
الفعالة والقوية للعمل عليها».
وواصلت جــازي احلديث بالقول« :بالرغم
مــن الصعاب التي واجهتنا ،إال أنه بالدعم
املتواصــل واملتابعــة مــن جانــب د .محمــد
حســن وطالــب الدكتــوراة مهــدي وشــحة
واهتمامه بأدق التفاصيل التي غفلنا عنها
احيانــا وإفادتنا من خبرته يف هذا املجال؛
استطعنا تخطي كل الصعاب.

رمي جازي

دانيا شلة

انتهــاء املرحلــة الثانويــة هي بدايــة ملرحلة
جديــدة قد يبــدع ويتميز فيهــا البعض إذا
جنحــوا يف اختيــار تخصصهــم األكادميي
بحــذر ودقــة واظهــار كل مــا ميلكــون مــن
قدرات وافــكار واختيار التخصص املالئم
لسوقنا الفلسطيني.
يف ذات الســياق أكد د .محمد حســن ان
مشــاريع التخرج من أهــم منتجات الطلبة
باجلامعــة ،وعليهــم اختيــار أفكارها بدقة
والعمــل بجــد إلجناحها وتســويقها ،ونحن
يف جامعــة بيرزيت نعتبر مشــاريع التخرج
أحــد اركان قــوة طــاب اجلامعــة ونعمــل
جاهدين على متابعتها ودعمها.
وعند ســؤال د .حســن عــن تطلعاتهم الى
هذه املشــاريع يف املســتقبل ،واين ستصل،
ومــا مقدار الدعم املوجــه واالهتمام العام
ملثل هذه االبتكارات واملشــاريع التي بدأت
تظهر بشكل كبير يف الفترة االخيرة ،قال:

محمد حسني

«هذه املشــاريع نقــوم مبتابعتها حتى تكون
نواة ملشــروع ناجح ومميــز وبجهود الطلبة
ومشرفيهم ،وايضا هناك دعم مالي بسيط
مخصص من قبل اجلامعة لدعم مشــاريع
طلبتها ،وكذلك من الدائرة ،وخالل الفترة
القادمــة ســنحاول مراســلة بعض اجلهات
لتسويق املشروع محليا واقليميا ،ومراسلة
بعــض املؤسســات احملليــة لدعم املشــاريع
الناشئة من خالل اجلامعة لنستمر بالعمل
على املشروع.
وختم بالقول« :دائرة الهندســة الكهربائية
وهندســة احلاســوب تعتبــر أكبــر دوائــر
اجلامعــة ،وطلبتهــا مميــزون أكادمييــا
ومهنيــا ،ويعملون يف كبرى شــركات الوطن
واخلــارج والدائــرة دائمــا تدعــم طلبتهــا
ليكونوا خير سفراء لها وللجامعة.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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نورا أبو ماضي مع ملحن عربي ومخرج أرجنتيني يف «آخر شتوية»
شولي*
إيمان حامد
فنتينا
بطابــع فلســطيني عاطفي ،كان فيديو كليب «آخر شــتوية»
للفنانــة الشــابة نــورا أبــو ماضي ،ابنــة محافظة ســلفيت،
التي تخرجت بشــهادة صحافة وعلوم سياســية من جامعة
بيرزيت ،ثم تركتها بعد حني لتتفرغ للفن الغنائي ،الذي كان
مبثابــة حلم منذ الصغر على حد قولها ،ســاعدها والداها
علــى تطويــره ،يف الوقــت الــذي ازداد فيــه إميانهــا بتقدمي
رســالة للتعبيــر عن القضايــا املختلفة مســتخدمة صوتها،
متخطيــة بذلــك كل العقبــات والتحديــات التــي واجهتهــا
وتواجهها.

«آخر شتوية»

هذا الكليب كان أول جتربة لنورا يف هذا املجال ،وبالنسبة
لها فقد شكل جتربة مهمة جدا يف مرحلة انتقالية يف زمن
أصبحت الصورة فيه مهمة جداً ،والفيديو كليب يســهم يف
انتشــار األغنيــة أكثــر على حد قول نــورا ،التي أضافت أن
هذه ليســت أغنيتها األولى ،ولكن سبب اختيارها لتحويلها
إلــى فيديــو كليب هو الطابع العاطفــي ،إذ إ ّنه األكثر رواجاً
يف العالــم العربــي ،باإلضافــة طبعــا إلــى احلاجــة إليصال
األغنيــة الفلســطينية باللهجــة واللحــن والتوزيــع واإلنتــاج
الفلسطيني إلى العالم العربي.
األغنيــة التــي مت تصويرهــا باملدينــة املســتدامة يف دبــي،
كانــت مــن إنتاج شــركة يانز ميــوزك وهي الشــركة املنتجة
لكافة أعمال نورا اآلن ،أما الكلمات واألحلان ،فهي حملمد
يانز ،واإلخراج لألرجنتيني داريو ســابينا ،الذي حول قصة
هذه االغنية إلى صور ومشــاهد تضفي اللمسة الغربية يف
اجواء عربية شتوية.

أعمال سابقة وقادمة

قبــل آخــر شــتوية ق ّدمــت نــورا أغانــي تناولــت مواضيــع

أغــان قاســمها املشــترك احلديــث عن
ٍ
مختلفــة ،فهنــاك 4
الغربــة واحلنــن والوداع بتوجه إنســاني ملتــزم ،وتوزيعات
الهيــب هوب واملوســيقى الكالســيكية ،مت جمعهــا يف ألبوم
واحد .وبالنســبة لإلصدارات الســابقة ،فقد صدرت لنورا
أغنية لألم ومجموعة من األغاني الوطنية واحلب.
«آخر شــتوية» لن يكــون الفيديو كليب األخير لنورا ،فهناك
غيره الكثير ،ويف هذا السياق تتابع نورا استكماال حلديثها
مــع «احلــال» عــن األعمال القادمــة« :قمنــا بتصوير فيديو
كليب ألغنية ذات طابع مختلف متاما عن الســابقة بعنوان
«حب احلياة» حتمل يف طياتها األمل والتفاؤل ،وعلى الرغم
من أننا كفلســطينيني نعيش حتت ضغوطات االحتالل ،إال
أننا نحب الفرح واحلياة ودائماً هناك مكان للتفاؤل».
كمــا تخطــط نورا أللبوم غنائــي جديد بطابع مختلف مييل
لروح الشــباب أكثر مبوضوعات جديدة ،وسيتم إطالقه يف
حفل يف دبي باإلمارات.
نــورا أبــو ماضي فازت باملرتبة األولى يف فئة الغناء املنفرد
يف مســابقة فلســطني الوطنيــة للموســيقى عــام ،2012
التــي نظمهــا معهــد إدوارد ســعيد .كما مثلت فلســطني يف
مهرجانــات عامليــة عديــدة وق ّدمــت أغنياتهــا يف فرنســا،
والنرويــج ،وإيطاليــا ،والســويد ،وإســبانيا ،وأملانيــا ،ودبي،
وأبو ظبي.
نــورا اآلن ســفيرة لصندوق االمم املتحدة للســكان وشــبكة
تثقيــف االقــران «وايبيير» ،وشــاركت العام املاضــي كفنانة
ممثلــة للشــباب الفلســطيني يف املنتــدى العاملــي للشــباب
والسالم واألمن الذي تنظمه األمم املتحدة والذي أقيم يف
األردن برعايــة وزارة اخلارجيــة األردنيــة .وتطمح اآلن ألن
تكون الصوت الذي يعبر عن الشباب يف كل مكان.
* خريجة حديثاً من دائرة اإلعالم يف جامعة بيرزيت

مصممة أزياء من اخلليل تطمح للوصول إلى العاملية
حامد
إيمانإنعيم
دنيا
منــذ الصغــر ،عشــقت رونــد احلســيني ( 27عاما)
الرســم ،عبر رســم أي شــيء تراه على ورقة بيضاء
ومــا توفــر من أقــام لتخرج بلوحة تســر من يراها
كطفلة يف مقتبل عمرها ،تار ًة ترســم منزال وأخرى
طفلــة تتزيــن بفســتان ،وغيرهــا مــن الرســومات،
لتصاحبها موهبة الرسم وتكبر معها.
عشــقها للمالبــس كان هــو الطاغــي ،عبر رســم ما
تشاهده من فساتني تعرض عبر شاشة التلفاز ،من
خــال عروض األزياء ،لتبدأ برســم مــا تراه خطوة
بخطوة لتتطور الحقا يف رسوماتها ،ما دفعها الحقا
لاللتحــاق بإحــدي دورات تصميــم األزياء والرســم
مبدينة بيت حلم بســن السادســة عشرة ،ومشاهدة
املزيد من الفيديوهات عبر موقع اليوتيوب.
تطورها يف رســم الفســاتني ،كان دافعاً لها إلرسال
تصاميمهــا ألحد محــال اخلياطة لتطبيق الرســمة
علــى أرض الواقــع .وكانــت التكلفــة العاليــة يف
التصنيــع دافعــاً لرونــد الحقــا لتتعلــم علــى ماكينة
اخلياطة ،وتقتني واحدة خاصة بها باملنزل ،وبدأت
بالتعلــم عليهــا خطــوة خطــوة وذلــك بالتجربة على
قطــع قماش ال حاجــة لها ،لتصبح الحقــاً محترفة
يف اخلياطة على املاكينة.
تطورها يف التصميم ،كان دافعاً ألحد معارض املالبس
النســائية للعمــل معهــا عبر تصميم ما لديهــا من أفكار

وخياطتها ،ثم تعرض داخل املعرض ،ما يكسب صاحب
احملل الشهرة ،دون أي ذكر لها أو السمها ،وهذا الشيء
بدأ يزعجها ما دفعها لترك العمل بعد فترة.
بعــد ذلــك عملــت داخــل املنــزل وبــدأت الترويج ملا
تصنع عبر مواقع التواصل االجتماعي واملجموعات
االلكترونيــة اخلاصــة بالتســوق ،والقــى عملهــا
استحســانا ،لتبــدأ الطلبــات تهــل عليهــا وتتوســع
لتشمل خارج إطار محافظة اخلليل.
تقــول احلســيني« :بــدأت أشــعر أن هنــاك تقديــرا
لعملي ،واسمي بدأ باالنتشار خطوة بخطوة .سابقا
كان أصحاب املعارض هم من ينالون الشــهرة ،وأنا
فقط اعمل من وراء الكواليس».
الــرواج الــذي القتــه تصماميهــا ،دفع بعــض املعارض
التجارية للتواصل معها من جديد لتصمم لهم األزياء
أو تقــدمي القصــات للمالبــس ،لكن جتربتها الســابقة
كانت درسا استفادت منه ،فهي ال تريد من جديد أن
يذهب اسمها وان تصبح خلف الكواليس مرة أخرى.
يف غرفة خاصة مبنزلها تصمم احلسيني ما تخطه
أناملها من رســومات لساعات عدة ،وحتاول تنظيم
وقتهــا بشــكل ال يؤثــر علــى عملها وأســرتها ،حيث
إنها أم ألربعة أطفال .كما تعمل أيضا على تنســيق
األشغال اليدوية ،وتزيينها بشكل جميل.
وتعمــل احلســيني على التحضير ملشــروع خاص بها،

عبــر امتــاك محــل خــاص تعــرض مــا تصممــه من
أزيــاء ،وتطمح من خالله إلى تشــغيل األيدي العاملة
وإعطاء الفرصة ملن ميتلكون حســا فنيا يف التصميم
واخلياطة ،وسينطلق خالل شهر نيسان املقبل.
حتمــل احلســيني شــهادة البكالوريوس يف هندســة
األجهــزة الطبية ،وتقول« :التصميم ليس بعيدا عن
الهندسة ،بل إن الصلة بينهما وثيقة».
التشــجيع والدعم العائلي كان له دور كبير فيما وصلت
إليه برأيها ،فقد بدأت بتجربة ما تصمم عبر قريباتها.
وتــرى احلســيني أن هناك فرصــة ملصممي األزياء
يف البلــد ،نظــرا العتمــاد عــدد كبيــر مــن املعارض
التجاريــة الكبيرة بالبلد على مشــاغلها التي تصمم
بداخلهــا مــا تريد من قطع عبــر توظيفها ملصممي
أزيــاء ،بالرغــم من اعتمــاد البعض على االســتيراد
من اخلارج.
وتطمح للوصول بأزيائها للعاملية ورفع اسم فلسطني
عاليا يف مجال تصميم األزياء ،كما ســتقيم عرضا
لألزيــاء خاصــا باألطفال يف اخلليل خالل األشــهر
القادمة ،تعكف على التحضير له حاليا.

مزيد من الصور على موقع
«احلال» اإللكتروني

روند احلسيني يف مشغلها.

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