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سيمفونية وطن

يقال إنه أتى إلينا متسل ً
ال مختبئاً يف إحدى السفن التي رست على شواطئنا ،وعلى غير عادتنا ،ال يسعنا إال عدم الترحيب به!
ً
ومع أنه ال ميلك الطيران طويال ،إال أنه ذكي مبا يكفي ليعرف كيف ومتى يقتنص صغار طيورنا ،فيقتلها بدم بارد.
وعلى غير عادتنا أيضاً ،فعلينا التشجيع على طرده ،وإال ،فإن أحفادنا لن يسمعوا زقزقة العصافير كثيراً.
ٍّ
متخف كعادة األعداء.
إنه الغراب الهندي ،عدو حقيقي
وكما نخشى على فقداننا زقزقة عصافيرنا ،فإننا نخشى كثيراً من األعداء على ما منلك ونحب.
نريد أن يستمع أبناؤنا وأحفادنا وكل أجيالنا القادمة إلى األبد ،صوت حفيف أشجار اللوز يف رام اهلل ،ورنني عروق كروم العنب يف اخلليل ،وعزف
سعف نخيل أريحا ،وكل هذا اإليقاع سيأتينا مصحوباً بهدير أمواج بحر غزة.
واملايسترو يف هذه السيمفونية صوت األذان يف املسجد االقصى.
الوطنية.
الوحدة
وعاشت
عشنا كما ر ّبانا واقعنا؛ منيز العدو املهدد لبقائنا ونقنصه.
رئيسة التحرير
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 ١٦صفحة

االنقسام بسرعة البرق ..وإنهاؤه بسرعة السلحفاة
محمد يونس
استغرق االنقسام يف حزيران عام  ،2007الذي اطلقت عليه
حماس اســم «احلســم العســكري» وســمته فتح «االنقالب
االســود» ،اربعــة ايام .واتفــق مؤخراً يف القاهــرة على انهاء
املرحلــة االولــى منــه خــال اربعــة أشــهر ،لكــن كثيــراً مــن
املراقبني يتوقعون ان يستغرق سنوات.
وتتبــع حركــة فتــح يف انهــاء االنقســام اســلوبا يقــوم على
«تســليم احلكــم» .امــا حركة حمــاس ،فتتبع اســلوبا يقوم
على «هدم اجلسور» ،اي هدم كل جسر يجري قطعه نحو
انهاء االنقسام ،كي ال تكون متاحة العودة اليه من جديد.
ونــص االتفاق على انهاء االنقســام علــى مرحلتني :االولى،
وهي متكني احلكومة ،وجتري خالل اربعة أشــهر ،والثانية،
وتشــمل القضايا الكبرى مثل الشراكة يف منظمة التحرير،
واعــادة بنــاء املجلس الوطنــي ،وتفعيل املجلس التشــريعي
وغيرهــا ،يجــري التباحــث بشــأنها يف لقــاء فصائلــي يف
القاهرة يف احلادي والعشرين من الشهر اجلاري.
وتشــمل املرحلة االولى ،تســلم احلكومة الــوزارات ،واملعابر،
وايجــاد حل ملشــكلة املوظفني املدنيني والعســكريني الذين
عينتهــم حكومــات حركــة حمــاس ،وعددهم اكثــر  40الف
موظف ،منهم  23الف موظف يف القطاعات املدنية ،و 17
الف موظف يف اجهزة الشرطة واالمن.
واتفــق علــى ان يجري تعيــن جلنة اداريــة وقانونية لبحث
قضايــا املوظفــن املدنيني ،وعلى ذهاب قــادة اجهزة االمن
يف الضفة الى غزة ،وااللتقاء مع نظرائهم للبحث يف كيفية
اعادة بناء اجهزة االمن والشرطة من جديد.
وتســلمت احلكومة ،رســميا ،املعابر مطلع الشــهر اجلاري،
لكــن لــم يجــر بعد االنتهاء مــن ملفي املؤسســات والدوائر
احلكومية ،واالجهزة االمنية التي اتفق على تشــكيل جلنة
ادارية ومالية حلل االولى ،وزيارة وفد من قادة اجهزة األمن
يف الضفة الى غزة وااللتقاء بنظرائهم لالتفاق على الثانية
(اجهزة االمن) وهي القضية االكثر تعقيدا.
واتسم تسليم املعابر بتوتر الفت بني حركتي فتح وحماس.
واصــدر عضــو املكتــب السياســي لـ»حمــاس» موســى ابو
مــرزوق بيانــا مقتضبــا ،عقب تســليم املعابــر عكس حجم
االختالف يف املفاهيم بني احلركتني حول انهاء االنقســام،
اذ جاء فيه :إن عبارات التسليم ،والتمكني وشرعية طرف،
دون الطــرف اآلخــر ،ال وجــود لهــا فيمــا مت التوقيــع عليه.
وأضــاف« :إن اتفــاق املصاحلــة يف الرابع مــن أيار  2011يف
العاصمــة املصريــة القاهــرة قائم علــى الشــراكة والتوافق
الوطني».
ويقــر املســؤولون يف احلركتــن بوجــود فجــوة كبيــرة يف
مواقفهمــا مــن قضايــا املرحلــة األولــى .فحركــة حمــاس
تطالــب بدمــج املوظفني اجلــدد الذين عينتهــم حكوماتها،
مــع املوظفــن القدامــى الذين عينتهم الســلطة .اما حركة
فتــح ،فتقــول إنه ال ميكنها قبول اجهزة االمن التي عينتها
حمــاس ،النهــا ،واحلال هذه ،ســتحكم الســلطة من خالل
نفوذهــا يف اجلهــاز االمنــي ،وانــه ال ميكنهــا قبــول جميع
املوظفني املدنيني الن عددهم يفوق قدرتها على استيعابهم
الى جانب املوظفني القدامى.
وقــال مســؤول رفيــع يف فتــح« :حركــة حمــاس تريــد ان
تتــرك احلكومــة ،لكنهــا تريد أن تواصــل احلكم من خالل
عناصرهــا وضباطهــا الذيــن تريــد ان تزرعهــم يف اجهــزة
االمــن والشــرطة» .وأضــاف« :يوجــد يف غــزة  17الف رجل
امــن عينتهــم حركة حماس ،وبقاء هؤالء يف مواقعهم يعني
ان احلركــة ســتواصل الســيطرة علــى القطــاع مــن داخــل
السلطة».

وهناك خالفات ايضا حول موظفي اجلهاز املدني .فحركة
حمــاس تطالــب ببقــاء جميــع موظفيها يف القطــاع العام،
بينهــا حركــة فتح تقول إنه يجــب البحث عن حلول اخرى،
مثــل احالــة العــدد االكبــر منهم الــى تقاعد خــاص يتولى
صندوق دولي ،وليس الســلطة ،متويل مستحقاتهم املالية.
ويقول مقربون من الرئيس محمود عباس ان احلل النهائي
لقضيــة املوظفــن مرهون بوجود متويل دولي الن الســلطة
غير قادرة على حل هذا امللف.
وتشــهد حركــة حماس خالفات داخلية ،تظهــر احيانا الى
الســطح ،بشــأن «التنــازالت» التــي تقدمهــا احلركــة النهاء
االنقســام .لكــن مقربني من صانع القــرار االول يف احلركة
ماض الى انهاء
يف غزة ،يحيى الســنوار ،يقولون ان الرجل ٍ
االنقسام حتى لو تطلب االمر تنازالت مؤملة جدا.
وقــال احــد املقربــن منــه« :نحن متمســكون ببقــاء اجهزة
االمــن احلاليــة يف مواقعهــا ،واعادة دمجهــا يف اجهزة امن
الســلطة ،لكن اذا اصرت الســلطة على خالف ذلك ،فاننا
ســنبحث عــن مخــرج» .واضــاف« :ســيكون البديــل لبقــاء
اجهزة االمن احلالية صعبا ،لكنه ليس مستحيال» .ومضى
يقــول« :اجهــزة االمــن احلالية اجهزة قويــة وفاعلة ،ومصر
تطالــب ببقائهــا النهــا اثبــت قدرتها على حفــظ االمن يف
غزة ،وعلى احلدود ،ويف حال حلها واخراجها من اخلدمة،
فــان هنــاك قلقــا حقيقيــا من عــودة الفوضى التــي كانت
سائدة قبل االنقسام من جديد».
وقــال اللــواء توفيــق ابــو نعيــم قائــد قــوى االمــن يف غزة،
حــول ملــف موظفي األجهــزة األمنيــة« :كلنا أبناء الشــعب
الفلســطيني ،ولــن يكــون هنــاك إقصــاء ألي موظــف يف
األجهــزة األمنيــة بغــزة ،ولــن نقبــل أن يكون هنــاك إقصاء
ألحد».
وأضــاف« :هنــاك اتفــاق وقــع بالقاهــرة عــام  2011وضــع
أساســاً لدمــج األجهــزة األمنيــة ،وحــ ًّ
ا لقضيــة موظفــي
األجهزة األمنية يف غزة ،ويجب حل قضية املوظفني».
لكن حركة فتح ترى ان اتفاق القاهرة املذكور تآكل مع الزمن
ولــم يعــد صاحلا ملعاجلــة القضايا الراهنة ،وهــو ما يجعل
الكثيرين يعتقدون ان حل مشــكلة اجهزة االمن سيتســغرق
الكثير من الوقت ،خاصة أن مصر ،الراعية لالتفاق ،تساند
مطلــب حمــاس ببقــاء هذه االجهزة يف اخلدمــة ،لدورها يف
محاربة اجلماعات السلفية وحماية احلدود.
وإضافة الى اجهزة الشرطة واالمن ،يشكل اجلناح العسكري
حلركــة حمــاس معضلــة يف الطريق إلــى انهاء االنقســام.
يقــول الدكتور محمد اشــتية عضــو اللجنة املركزية حلركة
فتــح ان مــن اهــم اســتحقاقات املصاحلــة وجــود «ســلطة
واحدة ورجل امن واحد وبندقية واحدة» .ويشير العديد من
قــادة فتــح الى ان هذا املطلب الــذي يردده الرئيس محمود
عبــاس يعنــي عودة حماس الى دورها حركة سياســية الى
جانب احلركات السياسية الفلسطينية.
وطالــب الرئيــس محمــود عبــاس حركــة حمــاس ،يف اكثر
مــن مناســبة ،بإيجــاد حــل جلناحهــا العســكري .وقال يف
اجتماع آخير للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ويف مقابلة
مع وســائل اعالم أجنبية ،انه لن يقبل بوجود «ميليشــيات
مسلحة» يف غزة.
لكــن ليــس مــن املعــروف اذا كان موقــف الرئيــس محمود
عباس هذا مناورة تفاوضية او اصراراً نهائياً.
ويقول مقربون من الرئيس إنه ما زال يتقدم بحذر شــديد
يف ملــف إنهــاء االنقســام ،مشــيرين الى انه لغايــة اآلن لم
يلغ املراســيم والقرارات التي اتخذ مبوجبها «اجراءات غير
ِ
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مسبوقة» يف غزة مثل تقليص رواتب املوظفني بنسبة ،٪30
وتقليص كميات الكهرباء وغيرها.
وقدمــت حركــة حمــاس «عرضــاً» جديــا للرئيــس محمود
عبــاس لقبــول بقــاء جناحهــا العســكري يف غــزة ،يقــوم
علــى التعهــد أمام الراعي املصري ،بعــدم القيام باي عمل
عســكري مــن قطاع غــزة ،وعدم ظهــور اي رجل مســلح او
مقنع على االرض يف القطاع.
ويرى بعض املراقبني ان الرئيس عباس قد يقبل يف النهاية
هــذا التعهــد ،يف حال تنــازل حماس عــن مطالبها االخرى
بشأن اجهزة األمن والشرطة واملوظفني املدنيني وغيرها.
لكــن حتــى يف حال نقل الســلطة يف غزة مــن حماس الى
احلكومــة ،فــان امللفــات الكبــرى يف انهــاء االنقســام ،تظل

قائمــة ،دون وجــود ضمانــات بالتوصــل الــى حــل لهــا يف
الزمن املنظور ،مثل الشراكة يف منظمة التحرير واحلكومة
وغيرها.
ويقــول مقربــون مــن الرئيس محمــود عباس انــه ال ميكن
قبــول مشــاركة حمــاس يف منظمة التحريــر ويف احلكومة
دون اعترافهــا بالبرنامــج السياســي للحكومــة وللمنظمــة
االمــر الــذي ترفضــه حمــاس النــه ينطــوي علــى اعتراف
باسرائيل باالتفاقات املوقعة معها.
وللتغلــب على هــذه العقبة ،وغيرها ،تقتــرح حماس العودة
الــى اتفــاق القاهــرة  ،2011لكن حركة فتح تقــول إن مياها
كثيرة جرت حتت اجلســر منذ االتفــاق املذكور ،وان الكثير
من بنوده لم تعد صاحلة للمرحلة احلالية.
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يف مقابلة أجرتها معه صحيفة «احلال»

شـعـث :ســـيـاســـة ترامب ما زالــت مـبـهـمـة
وسنرفضها إذا جاءت على حساب مطالبـنا
نعمل حال ّياً على إحياء املبادرة الفرنسية وتقوية الدورين الروسي والصيني
أجرى الحوار :جهاد القاق *
قــال مستشــار الرئيــس للشــؤون اخلارجيــة
والعالقــات الدوليــة الدكتــور نبيــل شــعث إن
سياســة الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب مــا
زالــت مبهمة وغير معروفــة النهايات ،وان علينا
نســتعد لهــا ،فــان توافقت مع
كفلســطينيني أن
ّ
مطالبنا ،منشــي بهــا ،وان جتاوزتنا ،نتصدى لها
بالرفض.
جــاء ذلــك يف مقابلــة اجرتها صحيفــة «احلال»
مــع شــعث يف رام اهلل عقــب عودتــه مــن جولــة
سياســية يف بروكســل يف األســبوع االخيــر مــن
الشهر املاضي.
وأضاف شعث ان مسارنا السياسي االن سيقوى
مــن خــال املصاحلــة ،الن االنقســام كان ذريعــة
لبعــض الدول يف االســرة الدوليــة كي ال متضي
قدما يف مسيرة املفاوضات إلنهاء الصراع.
ويف امللفــات الداخليــة ،تابع شــعث انه ال بد من
املضــي قدمــا يف إصــاح منظمــة التحريــر بعد
املصاحلة التي متت.
وحتفــظ القيــادي التاريخــي يف حركــة فتــح يف
االجابــة عــن احتمالية عمل مصاحلــات بني ما
صار يعرف بتيار محمد دحالن وحركة فتح االم
يف الفترة املقبلة.
وهنا نص املقابلة:
مــا هو شــكل توجهنــا القــادم لــأمم املتحدة،
خاصــة انك عائد هذا االســبوع مــن جولة من
بروكســل يف إطار اجلهــود السياســية املقبلة؟
إلى أين نحن ذاهبون يف امللف السياسي؟
 املجتمــع الدولــي دائمــا يلــوم الفلســطينينيُ
يقــف عائقــاً أمــام أي تقــدم
باالنقســام الــذي
للقضية الفلســطينية .وال شــك يف أن املصاحلة
والوحــدة الوطنيــة الفلســطينية ســوف تعمــل
علــى تقوية موقفنــا ومطالبنا باالعتــراف بدولة
فلســطني ،وهــي نقطة فاصلة ســتقطع الشــك
حولنــا وحــول مــا منثلــه ،ويتطلــب ذلــك حــراكا
مستمرا لدعم وإعمار غزة ملا عانته يف السنوات
الســابقة من حــروب ،باالضافة الــى العديد من
املشاكل أهمها البطالة والكهرباء واملاء ،وبالتالي
ســنعمل وخاصة بعد الوحــدة الوطنية على حل
جار
تلــك املشــاكل التي أرهقت شــعبنا ،فالعمل ٍ
علــى قدم وســاق مــن أجل حتقيــق الوحدة التي
ســتقوينا سياســ ّياً وشــعب ّياً ،ومتكننا من توجيه
جزء من حراكنا إلعمار قطاع غزة.
ونحن كفلســطينيني نواجه صعوبات يف مواجهة
االحتــال االســرائيلي الــذي لــم يعتــرف لنا باي
شــيء ،وبالتالــي هنالــك مشــكلة كبيــرة وينبغي
علينا معرفة ذلك ،حتى نتمكن من مواجهتها.

وعلــى اجلميــع ان يــدرك أننا لــن نذهب إلى أي
حل إقليمي دون تلبية مطالبنا ،وأهمها االعتراف
بدولــة فلســطني وعاصمتهــا القــدس الشــرقية
وحــل مشــكلة الالجئــن ،وبالتالي ســنذهب الى
حل سلمي يستند الى الشرعية الدولية لضمان
حقنا وحق شعبنا.
ونحــن على حــوار مســتمر مع روســيا والصني،
وأنا كنت يف بروكســل إلحياء املبادرة الفرنســية،
وتفعيل املســاهمة الروســية والصينية ،فيتوجب
علينا حماية املشــروع الوطني الفلســطيني إلى
أن يأتي حل سلمي يضمن اعترافاً كام ً
ال بنا.
ما الــذي تريده أمريكا من صفقــة القرن ،وإلى
أين ستأخذنا تلك الصفقة؟
 حتــى اآلن ال يوجــد شــيء مــن الرئيــساالمريكــي ،ومــن الواضــح أن سياســة ترامــب
مــا زالــت ُمبهمة ،توعد ســابقاً بنقل الســفارة
االمريكيــة للقــدس ولكنــه حتى هــذه اللحظة
لــم يفعــل ذلــك ،نحــن علــى اتصــال مســتمر
مــع الواليــات املتحــدة وقلنا لها مــا نريده نحن
كفلســطينيني ومــا هي مطالبنا ،فــإذا توافقت
مــع مطالبنــا ،فســوف نتماشــى معهــا ،ويف
حــال توجهــت سياســتها نحــو صالــح الكيــان
االسرائيلي ،فسوف نرفض ذلك.
يف حــال جنحــت املصاحلــة وتوحــد الصــف
الفلســطيني ،هــل ســنرى تغيــر ًا يف املوقــف
الدولي وخاصة الدول العربية؟
 املشــكلة الكبــرى تكمــن يف مشــاكل الــدولالعربيــة الداخليــة وما تعانيه مــن حروب ،ونأمل
أن تعود وتلتحم الوحدة العربية حتى نتمكن من
مواجهــة اي خطــر ،وال شــك يف أن بعــض الدول
العربية لعبت دوراً إيجابياً كبيراً يف سبيل إمتام
املصاحلــة الفســطينية وعلى رأســها دولة مصر
الشــقيقة التي فتحت ذراعها لنا كفلســطينيني،
وهذا ال يعني انه ال يوجد هناك دول لعبت دوراً
سلبياً يف القضية الفلسطينية.
ولكــن الــكل متابــع ومهتــم يف إمتــام املصاحلــة
الفلسطينية ،فهي السالح الذي سوف يساعدنا
دولياً وعلى كافة االصعدة وليس فقط عربياً.
مــا هي عوامــل التفجيــر التي بقيــت يف ملف
املصاحلة ،وعوامل السيطرة؟
قطعنا شوطا كبيرا بخصوص املصاحلة وخاصة
بعــد قيام حركة حمــاس بحل اللجنة االدارية يف
جار يف سبيل تفعيل حكومة
قطاع غزة ،والعمل ٍ
الوفاق الوطنــي ،ولالتفاق على آلية االنتخابات،
واستالم احلدود واملعابر وفتحها.
وهنالــك بعض الصعوبــات التي تتطلب مجهودا
كبيــرا حللهــا وعلى رأســها قضية األمن وســاح

املقاومــة ،ولكــن العزميــة قويــة وســنعمل علــى
مواجهة كافة املشــاكل والصعوبات التي ســتقف
امــام إمتــام املصاحلــة ،وبالتالــي قطعنا شــوطا
إيجابيا وال أحد ينكر ذلك.
برأيــك هــل هنــاك تفكيــر إلصــاح منظمــة
التحريــر ،أم أن اخليــارات ســتبقى مرتبطــة
باملراحل التي متر بها املنظمة؟
منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي املمثــل
الشــرعي والوحيد للشــعب الفلســطيني ،وال بد
مــن إحياء وتفعيل املنظمة وهذا يتطلب مجهودا
كبيــرا إلعادة ما كانت عليــه منظمة التحرير يف
السابق.
وال يوجد هنالك شيء صعب ومستحيل ،وينبغي
علينــا معرفة ذلك وخاصــة بعد حتقيق الوحدة،
منظمة التحرير هي املظلة التي نقف خلفها يف
سبيل حتقيق مشروعنا الوطني .وبالتالي تفعيل
املنظمــة أمر يف غاية األهمية اتفقت عليه كافة
الفصائل.
هــل ســقطت فكرة الكفــاح املســلح مقابل حل
ســلمي مرحلي مع االحتالل ،أم أنها لم تسقط
بعد؟
ال أحد يستطيع أن ينكر أن املقاومة حق لشعبنا
الــذي اغتصبــت أرضــه أمــام عينيــه ،ممارســة
املقاومــة حــق طاملا لم تلتــزم إســرائيل بالقانون
الدولــي ،ولكن نحن ال نســلك طريــق املقاومة ملا
له من نتائج سلبية وخيمة نحن بغنى عنها.
نحــن داخــل وطــن صغيــر وبإمكانيــات محدودة
ونواجه قوة عســكرية ضخمة ،وممارســة الكفاح

واملقاومة مكلف جدا وعلى كافة االصعدة ،وخير
مثــال على ذلك غزة التــي خاضعت عدة حروب
واســتخدم ســاح املقاومــة واطلقــت الصواريــخ
علــى اســرائيل ،ولكن باملقابل دمــرت غزة وكانت
االضرار اضعاف الفوائد.
وبالتالي املطلوب هو النضال الشــعبي والسلمي
ومقاطعــة اســرائيل والتوجــه للمحافــل الدوليــة
لردع اسرائيل عما تقوم به.
هــل من املمكــن ان تتــم مصاحلــة جديدة بني
تيارات حركــة فتح ،تنهي اخلالفــات الداخلية
لتتوحــد احلركة ،خاصــة أن تيــار ًا كبيرا حلق
بدحالن وبــات خارج إطار احلركــة ،وهل هناك
تفكير إلعادة توحيد كافة إطر احلركة؟
 تقــع علــى عاتــق حركة فتــح مســؤولية كبيرةوهــي توحيد إطــر احلركة ،وهذا كان جزءا مهما
من أهداف مؤمتر فتح السابع.
الوحــدة الوطنية قائمــة وقواعدها عمل حكومة
وحــدة وطنية تشــمل كافــة االحــزاب والفصائل،
ولكــن ال داعــي حلــل كافــة االحــزاب وحتويلهــا
حلــزب واحــد ،وليــس هــذا املطلــوب ،بــل يجــب
توحيــد اجلهــود لعمــل وحدة داخــل االحزاب من
اجل تقويتها حتى تلتحم بعضها ببعض.
وال مانــع مــن ان يقوم أي منشــق عــن حركة فتح
بعمــل حــزب له طاملا أنه قانونــي ،ولكن ليس ان
يأتي لفرض نفســه على حركة فتح وتقف خلفه
أجندات خارجية ،فهذا مرفوض متاماً.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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مسيرة السالم النسوية :سجال حاد بني فكرة اختراق اآلخر وتهمة التطبيع
إيناس بكر*
يف وقت تنادي فيه حركة مقاطعة إســرائيل  BDSبرفض
كافــة أشــكال التطبيــع مــع املجتمــع اإلســرائيلي ،خرجــت
مؤخــراً بعــض املظاهــر التــي عارضــت ذلــك ،كان آخرهــا
«مســيرة الســام النســائية» يف مدينــة أريحــا بــن نســاءٍ
فلســطينيات ومستوطنات إســرائيليات ،والتي القت غضباً
ٍ
أوســاط من الشعب الفلسطيني ،باعتبارها أحد
كبيراً لدى
بعض آخر أنها يف إطار
أشــكال التطبيــع ،يف حني اعتبرهــا ٌ
االشتباك السياسي والفكري مع احملتل.
«احلال» التقت عدداً من اآلراء مستوضحة هذه املواقف.
املنســق العام للجنة مقاطعة إسرائيل محمود النواجعة رأى
أن مســيرة الســام النســائية تعكــس مدى ضعــف اجلهات
التطبيعية واملعنية بالتطبيع يف الشــارع الفلســطيني ،وهذا
ما كان واضحاً يف أخذ نساء فلسطينيات ملثل هذه األنشطة
دون إعالمهن بفحوى املشاركة ،على حد قوله ،لذلك هناك
العديــد من النســاء انســحنب مــن هذه املســيرة على الرغم
مــن أن عــدد الفلســطينيات املشــاركات كان قلي ً
ال جــ ّداً ،ما
يدل على الرفض الشعبي للتطبيع واللجان التطبيعية التي
تقوم مبثل هذه املسيرات.

منتخب األحالم اإلسرائيلي

وعــن قيــام إســرائيل بتجنيــد  6فلســطينيني مــن الداخــل
الفلســطيني ملكافحــة حركــة مقاطعة إســرائيل  ،BDSقال
نواجعــة ،إن «هــذا جــزء من محــاوالت االحتــال لوقف حركة
املقاطعة ،ولكن هذا يدل على مقدار الضعف والرعب لديهم،
الــذي وصل لدرجة جتنيد أشــخاص» .وأضــاف« :من الواضح
أنهــم فقدوا عقولهم ،يف محاولــة مواجهة حركة ضخمة ج ّداً
تعتبــر مــن أقوى حــركات التضامن يف العالــم» .مبيناً أن مثل
هذا املوقف ال ميكن أن يؤثر على حركة بضخامة طرح حركة
املقاطعــة يف مواجهــة نظام االبارتهايــد ،وهذا ال يذكر إال بكل
محاوالت األنظمة البائسة كنظام االبارتهايد يف افريقيا.

اختراق للمجتمع الفلسطيني

وعبــر منســق القــوى الوطنيــة واإلســامية عصــام بكــر
عــن «خطــورة اتســاع نطــاق عمليــات التطبيــع واحملــاوالت
ٍ
مبســميات
اإلســرائيلية الختــراق املجتمــع الفلســطيني
مختلفــة» ،وبــن بكــر أن «االجنــرار نحــو مربــع التطبيــع
تــارة مبشــاريع التبــادل الثقــايف والشــبابي وغيرهــا ،ما هي
إال محــاوالت للتغطيــة علــى جرائــم االحتــال االســرائيلي
لتجميــل صورتهــا أمــام املجتمــع الدولي ،واظهــار صورة أن
الشــعب لديه عالقات «شبه طبيعية» مع دولة االحتالل ،إال
أن العالقــة الطبيعية معه نراهــا يف عمليات القتل واإلذالل
على احلواجز واتساع نطاق االستعمار والتهويد وغيرها من
اجلرائم املرتكبة».

محمود نواجعة

وعن «مســيرة الســام النسائية» ،بني بكر أن هذه احملاوالت
مرفوضــة ،وهناك من يختبئــون وراءها وال يعلمون مضمون
اجلهــات اإلســرائيلية منهــا ،مضيفــاً «ان هنــاك عــدداً مــن
النســوة مت االتصــال بهــن للمشــاركة يف املســيرة ،وتبني أنه
مت احلديــث معهــن عــن رحلــة للحديقة اإلســبانية ،ولم يتم
التطــرق الى لقاء تطبيعــي ،وفوجئن بعد النزول من الباص
أن هناك العديد من نساء املستوطنات املعروفات مبواقفهن
الرافضة للحقوق الفلسطينية».
وبــن بكــر ان «املعيــار الذي نــص عليه تعريــف املقاطعة يف
تعريف التطبيع بتحرمي أي لقاءات مع اي مستوى اسرائيلي
ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشــر ،إال بعد اعتراف هذا
الطــرف باحلقــوق الوطنيــة املنصــوص عليهــا بالقانــون
الدولــي» ،مشــددا علــى انه «دون ذلك ســتبقى أي محاوالت
او عالقات للتواصل مع االحتالل اإلســرائيلي او مؤسســاته
تنطوي على خطورة كبيرة من شأنها جتميل صورة االحتالل
التــي تتعــرى امام العالم على أنها دولة متارس جرائم حرب
وإرهــاب دولــة منظماً بحق الشــعب الفلســطيني ،والعالقة
الطبيعيــة معها هي مبحاســبتها ومعاقبتهــا على جرائمها
مــن قبل املؤسســات الدولية كافة ،وفــرض العقوبات عليها
حتى متتثل للقانون الدولي».

جتميل صورة االحتالل

ويف الســياق ذاتــه ،بينت منســقة جلنــة املقاطعة يف جامعة
بيرزيــت ســامية البطمــة ،أن هــذه املســيرة النســائية هــي
«مســيرة تطبيعيــة ،ألن األســس التي قامــت عليها ال تأخذ
بعــن االعتبــار أن عالقتنا مع اإلســرائيليني غير متســاوية،
كوننــا شــعباً واقعــاً حتت االحتــال وهم احملتلون» ،مشــيرة
الــى أن «االســاس الــذي قامــت عليه هذه املســيرة هو «بناء
جســور الســام» ،إال ان الشعب الفلسطيني لديه جتربة 40

عصام بكر

سامية بطمة

عاماً مع عملية الســام التي لم ِ
تعط النتيجة املرجوة وهي
إنهاء االســتعمار واشــكاله .وأن إسرائيل تستخدم هذا النوع
مــن الفعاليــات لتبــن للعالم انهــم والفلســطينيني يعملون
على إنشــاء الســام ،لذلك ال حاجة لتدخل دولي ،كما انها
تســتخدمها لتخفيف االنتقاد ملمارســات االحتــال الدولية
وجتميل لصورتها ،وهذا ليس من مصلحتنا».
وأوضحت بطمة ،انه «ال يوجد لدينا إشكال مع اإلسرائيليني
اذا كان السبب انهاء االستعمار ،إال أن هذه النشاطات تظهر
اننا واإلسرائيليني يف خندق واحد ،لكن على ارض الواقع هو
العكس متاماً ،لذلك نحن نرحب باإلســرائيليني املســتعدين
ملناقضة الصهيونية وذلك بتفكيك منظومتها ككل».

ٌ
اشتباك سياسي
جلنة التواصل..
وفكري وليس تطبيعاً

وقــال نائــب رئيــس جلنة التواصــل مع املجتمع اإلســرائيلي
إلياس زنانيري إن هذه املســيرة جاءت ضمن حراك شــعبي
ال عالقــة للجنــة التواصل به أبداً ،امنا املجموعة النســائية
التــي بدأت هذه النشــاطات قبل عــام ونصف العام توجهت
مرة أخرى إلى جلنة التواصل ومتنت أن تكون هناك مشاركة
نســائية رمزيــة ،مبعنــى أن تشــارك فلســطينيات وان يكون
هنــاك موقف فلســطيني يطــرح امام املســتمعات ،وبالتالي
صدرت املوافقة الرســمية ومت توجيه رســالة باســم الرئيس
محمود عباس موجهة إلى احملتشدات اللواتي وصل عددهن
إلــى حوالــي  20-15الف ،ورفض زنانيري مــا مت تداوله عن
عــدم معرفة النســاء بأنها مســيرة مع الطرف اإلســرائيلي،
وأعتبر ان هذا مجرد ســوء تفاهم قد حصل وكان باإلمكان
جتــاوزه ،حيــث انه مت الطلب من النســاء املشــاركة مبحض
ارادتهن دون ان يكون هناك أي تشويش.
واضــاف زنانيــري« :يف نهايــة املطــاف كانــت الفعاليــة

نساء فلسطينيات وإسرائيليات يف املسيرة املثيرة للجدل التي نظمت الشهر املاضي(.الصورة عن موقع اجلزيرة)

الياس زنانيري

حتــت سياســة االشــتباك السياســي الفكــري احلقيقــي
مــع االســرائيليني وليســت تطبيعــاً ،ألن التطبيــع عمليــاً
هــو العالقــة الناشــئة بني شــرائح فلســطينية واســرائيلية
تنطلــق من اســاس احتــال دائــم وأن من املمكــن التعايش
ونســج عالقــة طبيعيــة معــه ،وهــذا الــكالم مرفــوض وال
يقبــل بــه أي فلســطيني ،بينمــا االشــتباك السياســي هو
أن تقــارع االســرائيلي احلجــة باحلجــة وان توضــح لــه
املوقــف الفلســطيني الذي ال ميكــن ان يقبل بأقل من دولة
فلسطينية مستقلة كاملة السيادة».
وبني زنانيري أن جلنة التواصل هي جلنة رسمية منبثقة عن
منظمة التحرير وحركة فتح ،شكلها الرئيس محمود عباس
يف  ،2012ومهمتها االشتباك واحلوار السياسي والفكري مع
مختلف شــرائح املجتمع اإلسرائيلي إليصال رسالة واضحة
لإلســرائيليني عــن موقف الفلســطيني املبنــي على ضمان
الســامي ،بنا ًء على برنامج الســام الفلسطيني والبرنامج
السياســي ملنظمــة التحريــر القائــم علــى حــل الدولتــن،
دولــة فلســطينية مســتقلة كاملــة الســيادة على حــدود 67
وعاصمتها القدس الشرقية ،وهذا ما ال يدركه اإلسرائيليون
كونهــم يســتمعون لوســائل إعــام واجهزة اســرائيلية تخدم
السياســة الراهنة للحكومة االكثر ميينية يف اســرائيل منذ
قيامهــا قبل  70عامــا ،مبيناً أن اللجنة حتاول الوصول إلى
املترددين اإلسرائيليني الذين تصل نسبتهم إلى حوالي ٪40
والذيــن يتأرجحــون بــن اليمــن واليســار حســب الظروف
العامة ،إليصال موقف فلســطيني واضح يساعد على فهم
أن هنــاك شــريكاً فلســطين ّياً علــى اجلانب اآلخر مســتع ّدا
للتوصــل التفــاق إلنهاء الصراع يرضي اجلميع ،شــريطة أن
يكون على اساس الشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة.
* خريجة حديثاً من دائرة اإلعالم يف جامعة بيرزيت
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 ..هكذا تبتز مخابرات االحتالل عمالنا

غيروا قناعات «جيل السكاكني» وادخلوا على صفحة «املنسق»
إيمان عودة*
باتــت التصاريــح التي يحصل عليها العمال الفلســطينيون
للدخــول إلــى األراضــي احملتلة والعمــل فيها ،وســيلة ابتزاز
تفرضهــا املخابرات اإلســرائيلية على العمــال ،فالعامل ويف
عز انغماسه يف حتصيل لقمة عيشه وعيش عائلته ،يفاجأ
بهاتــف من مخابرات االحتالل تســاومه على منح التصريح
مقابل مطالب يطلبها رجل املخابرات املتصل تتعلق بتقدمي
معلومــات او مقابــل مجــرد مناهضــة منفــذي هجمــات
«السكاكني» ،او اقناع الناس بال جدوى املقاومة وأن االفضل
احلياة والتعايش مع االحتالل.
ولم تســجل املؤسســات الفلســطينية الرســمية اية شكاوى
يف هــذا اجلانــب ،وهو ما تفســره هذه املؤسســات انه راجع
خلوف العمال على لقمة عيشهم او خوفهم من أية تق ّوالت
على كرامتهم وسمعتهم الوطنية ،أو خوفا من أن تقوم أذرع
االحتالل بقطع أرزاقهم.
«احلــال» يف تقريرها هذا حاورت عدداً من العمال وتوجهت
إلــى املؤسســات املختصــة ملعرفــة اإلجــراءات او التحــركات
التــي تقــوم بهــا لرفع الظلم عــن الباحثني عــن لقمة عيش
اطفالهــم يف ظــروف غيــر إنســانية وصعبة وحتــت االبتزاز
يف أي حلظة.

«ادخل على صفحة املنسق»

يف مقابلــة أجريــت مــع العامــل (م .د) البالــغ مــن العمر 29
عامــاً ،روى لنــا كيــف متــت مســاومته كــي يحــاول إقناع ما
يســميه ضابــط املخابــرات «جيــل الســكاكني» للتوقــف عن
العمليات .يقول« :بعد خمسة أشهر من إعطائي التصريح،
وبعــد أن تأكــدوا مــن أن وضعي املادي بدأ بالتحســن ،بدأت
املكاملــات الهاتفيــة تصــل ،وتطلبنــي املخابرات اإلســرائيلية
إلجراء مقابلة ،وعند احلضور تقوم بالسؤال عن العمل وإذا
كانت لدي نية باالستمرار ،وعندما اإلجابة بـ «نعم» ،يقومون
باملســاومة عبــر أن أقــوم بتنفيذ طلباتهم مقابل االســتمرار
يف العمــل» .وأضــاف «ويف الفتــرة االخيــرة تغيــرت سياســة
املخابــرات وصــار الضباط يطلبون أن أقوم بإقناع الشــباب،
وخصوصاً اجليل اجلديد ،أن عمليات الطعن التي يقومون
بهــا محرمــة وتترتــب عليهــا نتائج ســلبية عديــدة من هدم
املنازل والسجن وغيره وذلك بهدف ردعهم».
األغرب من ذلك كما قال (م .د)« :طلبوا مني بشدة الدخول
ودعــم صفحــة املنســق اإلســرائيلي يــوآف مردخــاي علــى
الفيســبوك ،فرفضــت» .واضــاف« :خــال الســنة ونصــف

الســنة التــي عملت بها وردتني  4مكاملــات هاتفية وإحداها
كانــت باالتصــال علــى منزلــي وســؤال زوجتــي مــا إذا كنت
موجودا ،حيث كانت تفاصيل حياتي الشخصية بني أيديهم
ويتابعوننــي ،وقــد مزقت مؤخرا التصريح ،وبعدها لم يردني
أي اتصال منهم».

«وطنيتي ليست بألفي شيقل»

العامــل (ص .ر) يبلــغ مــن العمــر  27عامــاً روى لـــ «احلال»
كيف متت محاولة استمالته ليعمل لصالح االحتالل ،يقول:
«كنــت أعمــل يف شــركة يف مدينــة رام اهلل ،وأتانــي عــرض
أن أعمــل يف الداخــل احملتــل ،ونظرا ملغريــات األجور مقابل
األجــور داخــل أراضي الســلطة وافقت ،حيــث عملت هناك
ملدة ثالثة أشهر».
وتابــع« :ويف الســكن الذي كنت أنام فيه أدخلوا اســرائيليني
يتحدثــون العربية بطالقة ،كانوا يخوضون معنا يف أحاديث
سياســية طويلــة .وعنــد عودتــي لــرام اهلل ،قــدم اجليــش
اإلســرائيلي إلــى منزلــي واســتلمت منهــم طلبــا ملقابلة مع
املخابرات اإلســرائيلية يف معســكر «عوفر» ،وعندما ذهبت،
قدموا لي مغريات مادية مقابل العمل معهم ،وحلسن احلظ
أنني من الشباب امللمني والعارفني بأساليب احملتلني ،وكنت
مقتنعــا بأنــه ال ميكــن أن أخــون وطني مقابل  2000شــيقل
زيــادة ،ويف النهايــة قمت بوضع حد لهم وتركت العمل داخل
االرض احملتلة حتى ال يواصلوا ابتزازي».

مرداوي :املشكلة يف تصاريح
خارج نطاق مكاتب العمل

وردا علــى هــذه القضيــة قال مســؤول ملــف العاملني داخل
اخلــط األخضر يف وزارة العمل عبد الكرمي مرداوي« :الوزارة
لديهــا مكاتــب منتشــرة يف جميــع أنحاء الضفــة ،ويف حال
تعــرض عمالنــا الفلســطينيني ألي ابتــزاز ،يتوجــب عليهــم
التقدم بالشــكوى إلينا ،ونحن بدورنا كوزارة عمل وبالشــراكة
مع مؤسسات حقوقية عاملة داخل اخلط األخضر ومناطق
الســلطة نقــوم بتحصيــل حقوقــه عــن طريــق محامــن
متخصصــن ترفع إليهــم القضايا ويقومون بدورهم برفعها
للمحاكم اإلسرائيلية ضد أي جهة حاولت االبتزاز.
وأضــاف :وفيمــا يتعلــق بالتهديدات التي تصــل العمال من
خــال الهواتــف احملمولة ،فإلــى اآلن ،لم تصلنا أي شــكوى

نقاش فلسطيني ساخن

عبد الكرمي مرداوي

حسن خليفة

مسجلة ولم يتوجه أي عامل لدوائر التشغيل لدينا ليفصح
عن هكذا تهديدات».
وتابع« :التصاريح التي نتعامل معها هي تصاريح منظمة تصدر
عــن مكاتب العمل اإلســرائيلية .أمــا التصاريح التي تصدر عن
اإلدارة املدنية واملســتوطنات ،فــا نتعامل معها ،وحاالت االبتزاز
حتــدث غالبــا ضمــن نطــاق التصاريــح التي تصدر عــن اإلدارة
املدنية والتصاريح غير القانونية التي تصدر للعمال».
وفسر ان السبب يف عدم وجود شكاوى حول حاالت ابتزاز
مســجلة «هــو أن العامــل يــرى أنــه إذا تقدم بشــكوى ضد
اجلهــة التــي قامت بابتزازه ،فإن اجلانب اإلســرائيلي فورا
يقــوم مبنعــه امنيــا مــن الدخول إلــى إســرائيل ومنعه من
الســفر للخــارج ،وألنهــا دولــة احتالل ،فهي تســيطر على
املعابــر واحلــدود وكل شــيء ،وقال« :أنا أســمع يف الشــارع
كثيــرون يتحدثــون عــن هــذه احلــاالت لكننــي كــوزارة ال
أســتطيع القيــام بــأي إجــراء دون صفــة رســمية من قبل
اناس يتقدمون بشكوى».
وأكــد أن هنــاك دوراً علــى نقابــات العمــال القيــام به يتعلق
باحلمــات التوعوية واالحتكاك بالطبقة العاملة على ارض
الواقــع وتوعيتها من املخاطر ،مشــيرا إلــى أن النقابة «تقوم
بدورهــا بشــكل جيد على املســتوى اإلعالمــي ،لكن يتوجب
عليهــم «النقابــات» النــزول إلــى املعابر واالحتــكاك بالعمال
بشكل اكبر واالستماع لهمومهم».

حتصيل النتائج يأتي
ضمن برنامج متكامل

ويف لقــاء مــع ســكرتير الدائــرة القوميــة باالحتــاد العــام
لنقابــات العمــال يف فلســطني حســن خليفــة قــال« :عنــد
احلديث عن الشكاوى التي ترفع إلينا من قبل العمال داخل
اخلط األخضر ،فإن نســبتها مرتفعة ،وذلك حســب طبيعة
املنطقة واحملافظة ،ودورنا هنا يكمن يف مالحقة السماسرة
واملشــغلني اإلســرائيليني عن طريق الوحدة القانونية بوجود
محامني نتعامل معهم داخل اخلط األخضر».
واضــاف« :أما فيما يتعلق بقضايــا االبتزاز ،فنحن نطالب العمال
الذيــن يتعرضون ملثل هذا االبتزاز بالتوجه للنقابات ،حتى نتمكن
عــن طريق احملامني من رفع الشــكوى إلــى منظمة العمل الدولية
واملنظمــات األجنبيــة التــي نتعامل معها كوننا عضــواً يف منظمة
العمــل الدوليــة» .وأضــاف :يف كل ســنة تقــوم وحــدة مــن منظمة
العمل الدولية مبراجعة تقارير االنتهاكات التي تصدر عن النقابة.
وأكد خليفة على دور النقابة يف احلمالت التوعوية فيما يتعلق
بحقوق العمال ،وقال« :يف األول من أيار من كل عام نتوجه إلى
احلواجــز ونحتــك بالعمــال ،رغم أن ذلك يشــكل خطــرا علينا،
الن هــذه اإلجــراءات يفتــرض أن تتــم بناء على تنســيق مســبق
ويف معظم احلاالت كانت ترفض من قبل اجلانب االسرائيلي».
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

استقالل كردستان -العــــــ

أمجد سمحان*
ً
نقاشــا سياســياً جا ّداً يف فلســطني،
فتح مطلب االكراد العراقيني باالســتقالل
فانقســم النــاس بني مؤيدين لشــعب تعطش كثيرا للحريــة ،وبني مناهضني رأوا
يف اخلطوة الكردية تفتيتا لألرض العربية ،وخدمة إلســرائيل التي تشــتغل منذ
عقود على دول للقوميات.
«احلــال» التقــت ثالثــة محللني مــن وجهات نظــر مختلفة واطلت علــى النقاش
الفلسطيني حول مسألة االستقالل الكردي يف املواقف التالية:

حمودة :االستقالل حق ولكن..

قال اســتاذ العلوم السياســية يف جامعة بيرزيت د .ســميح حمودة ان السياســة
الواقعيــة ال تقــوم على اســاس احلــق وهذا يعني ان االكراد كقوميــة لو ارادوا ان
يشــكلوا دولة ســيواجهون بالرفض من ســوريا والعراق وتركيا وايران وبالتالي لن
يســتطيعوا ان يصلــوا الــى دولة قومية كردية الن ذلــك يتعارض مع مصالح هذه
الدول وهذه الدول مؤثرة وقوية وستمنع حقهم يف اقامة دولة.
واضاف حمودة« :احملاولة التي يقوم بها مســعود برزاني (رئيس إقليم كردســتان
منذ  2005حتى مطلع الشــهر اجلاري) من اجل اســتقالل كردســتان عن العراق
هــي محاولــة مأجــورة وليســت خالصــت النية لالكــراد فهو االن يقيــم عالقات
قوية مع اســرائيل واســرائيل تســتغل هذا الوجود من اجل االقتراب من احلدود
االيرانيــة وان يصبــح إلســرائيل نفــوذ كبير يف اقليم كردســتان ،نفــوذ مخابراتي

وامني وعسكري ،ما يهدد امن الدول العربية وايران ايضا» .وهو يرى فيه محاولة
ليســت بنية حســنة بل حتقق مصالح برزاني وعائلته فهو يســتولي على اموال
االقليم ويسخرها لنفسه.
وتابــع حمــودة ان «احلــل يكــون مبعاملة االكــراد بالعــدل واعطائهم حصتهم
مــن املــوارد الطبيعية املوجودة يف االقليــم وعدم التفريق بينهم وبني االخرين،
والقوميــة العربيــة ال تعــارض االكــراد وال حتاربهــم ولكن حصــل هناك ظلم
مــن حــزب البعث نتيجة مطالبة االكراد باالســتقالل ســابقا من خالل والد
البرزانــي الــذي حتالــف يف حينها مــع الواليات املتحدة ،ويعود ذلك الســباب
سياســية وليــس ألســباب عرقيــة ،ويكفينا ان نقول ان صــاح الدين االيوبي
كان من االكراد».

رشيد :سرقه ألرضنا القومية

ورأى احمللــل والكاتــب ســعادة رشــيد ان انفصــال اقليم كردســتان العراق ســرقة
ألرضنا القومية على حد قوله« ،ال اوافق من وجهه نظر قومية وسياســية على
مشــروع اســتقالل مــا يســمى كردســتان يف شــمال العــراق وهي التســمية التي
افضلهــا ،إضافــة إلــى أنــي أرى أن هــذا املشــروع مغامر ولن يكتب لــه النجاح ال
بسبب تضاده مع املشروع القومي فحسب وامنا النه سيعود ايضا بالضرر على
األمــة العربيــة عمومــا وعلــى الكرد خصوصا بســبب ما ســيريقه مــن دماء وما

يستنزفه من طاقات وثروات».
وحــول توقيــت طلــب االســتقالل قــال رشــيد «هــذا املشــروع اخــذ شــكله
الدراماتيكــي عبــر االســتفتاء الــذي مت إجــراؤه مؤخــرا ،واملالحــظ انــه مت
باســتعجال وبالتزامــن مع هزمية املشــروع املعــادي الذي قادتــه اجلماعات
التكفيرية التي بدأت تلفظ أنفاســها ،لذلك كان ال بد ملن حركها وأنشــأها
ومولهــا ودربهــا من أن يســتعيض عنهــا بجماعات انفصاليــة اخرى لتبقى
عامل عدم استقرار يف املنطقة».
ورفض رشــيد بالكامل فكرة انفصال االكراد عن العراق وطنهم االم وقال« :مطلب الكرد
غير محق ،اذ ال ميكن قبول ان تقوم كل اقلية باالنفصال عن وطنها خاصة ان املشــرق
العربــي خصوصــا والعالــم العربــي عمومــا ملــيء باالقليــات ،مثــا يوجــد يف لبنان 16
مجموعة بني عرقية ودينية ،ويف كل من ســوريا والعراق ما يزيد عن العشــرين ،واذا كان
لالكراد مثل هذا احلق فلم ال يكون للشيعة او السنة او املوارنة أو الدروز يف لبنان؟!».
وتابــع يقــول« :هــذا االســتقالل الكردي قــد يدعو الســريان والكلدان والشــركس
والتركمــان يف العراق للمطالبة باالســتقالل ،اذاً ،هــذا املطلب غير واقعي ويهدد
االمن القومي للجوار باســره وال يهدد العراق فحســب ،وإذا كان يوجد يف العراق
 5ماليــن كــردي حســب احصاءات البرزانــي غير الدقيقــة واملبالغة ،فيوجد يف
تركيــا قرابــة  25مليــون كــردي ،ويف ايران مــا يزيد عن  10ماليني ،ويف ســوريا 3
ماليــن ،فهــل ســيلتحق هؤالء بذلــك الكيان ام انهم ســيقومون ايضا مبشــاريع
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دوريات وحواجز وحمالت توعية على األبواب

الشرطة والدفاع املدني واملواصالت :جاهزون ملواجهة طوارئ الشتاء
سجود ناجي*
يشــهد كل شــتاء حــوادث غــرق وســير وانهيــارات يف األراضي الفلســطينية جراء
األجواء العاصفة ،ومع بداية الفصل ،تطلق األجهزة الفلسطينية خططها ملواجهة
طوارئ وتطورات فصل الشتاء .ترصد «احلال» يف هذا التقرير استعدادات الدفاع
املدنــي والشــرطة ووزارة النقــل واملواصــات ودوريــات الســامة علــى الطــرق ،يف
محاولة لفحصها والوقوف على اخلطط املرصودة لهذا الشتاء.
بدايــ ًة ،التقــت «احلــال» املتحدث باســم املجلس األعلى للمرور ناصر أبو شــربك،
الذي أطلعنا على التحضيرات ملوسم شتاء  2017وتفاصيل احلملة الشتوية لهذا
العام ،وأوضح أبو شربك أن احلملة الشتوية تبدأ عادة يف األول من شهر تشرين
الثانــي وتنتهــي يف شــهر آذار ،وتتضمن فحصاً شــام ً
ال للمركبــات على الطرقات
تقنياً وفنياً وميكانيكياً ،إضافة إلى حملة إعالمية مرافقة ومتزامنة معها.
وأضــاف أبــو شــربك« :احلملــة اإلعالميــة مهمــة جــ ّداً ،حيــث تتضمن إرشــادات
للسائقني واملواطنني ومتابعة حلالة الطقس ومستجداته لتزويد املواطنني بها».
وأـشار أبو شربك إلى أن هناك تطويراً يف هذه احلمالت لفصل الشتاء وأبرز هذه
التطورات هو توسيع التعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية الهالل األحمر.
ويف تفاصيــل أكثــر حــول هــذا التعاون ،قال أبو شــربك« :أضفنــا حمالت توعوية
جديــدة للمــدارس ومكثفة ،وشــكلنا جلان تدريــب مدربني ومتدربــن بالتعاون مع
جمعية الهالل األحمر لنشر وعي أكبر بني املواطنني».
وحول أهم املشاكل التي تتعرض لها الطرق خالل فصل الشتاء ،أوضح أبو شربك
أن مسألة جتميع املياه واحلصى واحلجارة التي قد ال يراها السائق تعيق مروره
وهــذه أكثر املشــاكل شــيوعاً خاصة خالل هطول األمطار للمــرة األولى ،حيث إن
املطــر ينظــف الشــوارع ويســحب معه تلك احلصــى واحلجارة فتتجمــع يف مكان
معني ليفاجأ بها السائق وتعيق مروره.
وحول احللول املطروحة لهذه املشــكلة ،قال أبو شــربك إن «الشــوارع التي حتصل
فيهــا هذه املشــكلة املتكررة معروفــة ،لذلك نضع خططاً مرورية بديلة إلصالحها،
وبذات الوقت تأمني مسالك آمنة للمواطن».
رض لكــن يف البداية يقاوم املواطنون أي
وتابــع أبــو شــربك« :تعاون املواطن معنا ُم ٍ
تغيير ملسالك الطرق والتحويالت واخلطط املرورية اجلديدة وهذا تخوف طبيعي
من التغيير ،لكن الفائدة على املدى البعيد هي لصالح املواطن وسالمته».
ووجــه أبو شــربك رســالة عبــر صحيفة «احلال» إلى الشــارع الفلســطيني قائال:
«حوادث الطرق تســتنزف الكثير من أرواح شــبابنا ،ومعدل الوفيات جتاوزت 130
حالــة العــام املنصرم ،لذلك ،أرجو أن يزداد الوعي والتعامل بسالســة مع اخلطط
املوضوعة ألجل سالمتنا جميعاً».

الشرطة :نصب حواجز الفحص

ويف ســياق متصل ،أوضح مدير إدارة مرور محافظة رام اهلل والبيرة العقيد فؤاد
أبــو عرقــوب أن شــرطة املرور تســأل املواطنــن خالل الفحص الشــتوي عاد ًة عن
إطــارات املركبــات من حيث صالحيتها ودرجة التالمس اجليد مع ســطح الطريق
إضافــ ًة إلــى كل محتوياتهــا امليكانيكية واألضواء ودرجة احلــرارة واملبردات إضافة
إلــى كل األوراق القانونيــة بشــكل رئيســي .وتابــع« :كل هــذه األمــور نركــز عليهــا

ناصر ابو شربك

أحمد صالح

فؤاد أبو عرقوب

ونطلع املواطنني على أننا سنتطرق لهذه التفاصيل عن طريق النشرات التوعوية
واحلمالت اإلعالمية».
وحــول طبيعــة عمــل وحتضيــرات شــرطة املــرور خالل فصــل الشــتاء أوضح أبو
عرقــوب أن الشــرطة تقــوم بنصــب حواجــز عشــوائية بالتعــاون مــع وزارة النقــل
واملواصالت على الطرقات ،ويف حال وجد خلل بسيط يف املركبة ،يقوم الشرطي
بتنبيه السائق ومتابعة أمر إصالح ذلك اخللل ،ويف حال وجدت أعطال كثيرة يف
املركبة ،يتم تنزيلها عن الشارع لتشخيصها لدى دائرة الترخيص.

فحص أكثر من عشرين ألف سيارة

وعبر أبو عرقوب عن رضاه من التحضيرات التي تعتبر شبه جاهزة وكاملة لشتاء
هذا العام وقال« :مشاكل الطرق كانت أقل العام املنصرم عن األعوام التي سبقت
يف فصــل الشــتاء» ،ونــوه إلــى أن حوادث الطرق يف الشــتاء ال تزيد بــل خطورتها
أكبر ،حيث سجل ما يقارب  10630حادثا العام السابق حسب إحصائيات املجلس
األعلــى للمــرور و 135حالة وفــاة ،يف حني أنه مت فحص  207541مركبة ومت حجز
 8519مركبــة حســب إحصائيــات املجلــس املذكور ،وهذا مقارنة مع أعوام ســابقة
يعتبر األقل واألخف ضرراً .وعقب بقوله« :املشــاكل أقل ألن االســتعداد ملواجهتها
أكبــر وألن تســاقط الثلــوج أقل من األعوام الســابقة ومتت الســيطرة عليه وفيما
يخص هذا الشتاء فاالستعدادات له على أكمل وجه».

 120ضابط مرور يف اخلدمة

وأطلعنــا أبــو عرقوب على عدد العاملني يف قســم املــرور ويبلغ  120ضابط صف
وعنصرا ،مؤكداً أن شــرطة الســير تزيد من خبراء الســير لتعزز تواجدهم خاصة
يف فصل الشتاء.
وصــرح أبــو عرقوب أن التركيز على نوع مخالفة محدد حســب برنامج املخالفات
والتقاريــر املرفوعــة أمر معتاد ،ويف فصل الشــتاء هذا العام ســيتم التركيز على
الشاحنات واحلمولة املوجودة فيها من حيث الترتيب والكمية ،إضافة إلى التركيز

محمد يعقوب

على السيارات غير القانونية بسبب تزايد احلوادث املسجلة ضدها.
وختــم أبــو عرقــوب بقوله« :كل ســائق يعــرف مركبته وما حتتاجــه من فحوصات
وإصــاح وإن كلفــت القليــل مــن املال ،فسيكســب املواطــن باملقابل حياتــه وحياة
الركاب ،والفحص الشتوي لسالمتك أوال».

خطط يف كل محافظة للدفاع املدني

وأوضح أحمد صالح من طاقم الدفاع املدني أن الدفاع املدني على أهبة االستعداد ألي
طارئ خالل الشتاء .وأضاف أن االستعدادات أخذت منحنى أعمق ،حيث مت التحضير
ملوســم الشــتاء القادم بشكل مكثف ،وهناك تعاون بني احملافظات ومع املجلس األعلى
للمرور والشرطة فيما يخص إعطاء دورات مكثفة للمواطنني واملتطوعني.
وحول استعداد الدفاع املدني لفصل الشتاء ،صرح املالزم من إدارة العالقات العامة
يف الدفــاع املدنــي محمد يعقوب أنــه مت وضع خطة يف كافة احملافظات بالتعاون
مــع مكتــب احملافظ يف كل محافــظ واحلكم احمللي واألشــغال العامة والبلديات
واملجالس القروية للتعامل مع أي طارئ ،كما ان الطواقم والفرق التطوعية جاهزة
بالكامــل للتعامــل مع الطوارئ ،ال ســيما يف املناطق التي ال يوجد بها مراكز دفاع
مدنــي .وأضــاف« :هناك تعاون كبير مع املجالــس القروية ومجموعات املتطوعني
يف تلك املناطق».
يذكر أن هناك ما يقارب  155مركبة خاصة لإلطفاء واإلنقاذ يف الضفة الغربية،
و 55مركــز دفــاع مدنــي وثالث وحدات دعم ومســاندة موزعة يف محافظات جنني
والقدس واخلليل.
وحول توصيات الدفاع املدني للمواطنني ،أكد يعقوب ان اجلهاز سينشر بيانا كما
هو احلال يف كل عام حول التوصيات واالحتياطات الالزمة لشــتاء آمن ،موضحا
ان بإمــكان كل مواطــن االطالع عليها من خالل الصفحة الرســمية للدفاع املدني
ووسائل اإلعالم.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

ــــــراق :تقرير للمصير أم تفتيت للقومية؟
انفصال مماثلة؟!».
وختــم رشــيد بالقــول ان «اســرائيل هــي احملــرض االول لــدول االقليــات منــذ
اخلمســينيات وحتــى االن ،وهــي رابحــة ان جنح مشــروعهم وغير خاســرة اذا مت
ذبحهم ،االكراد يقادون من إســرائيل وبعض قياداتهم يقودون شــعبهم نحو مجزرة
مروعة اذا لم يتداركوا انفسهم».

إبراهيم :توقيت غير مناسب

ورأى اســتاذ العلــوم السياســية يف جامعــة بيرزيــت عبــد الرحمــن ابراهيــم أن
«االســتفتاء جاء بالوقت غير الصحيح ،والشــعب الكردي هو اكثر شــعب ظلمته
اجلغرافيا والتاريخ ،النه هو القومية الوحيدة الذي لم يحصل على دولة يف نتائج
اتفاقيــة ســايكس بيكو ،بعــد احلرب العامليــة االولى ،ومت تقســيم منطقة االكراد
على خمس دول».
وحــول عدالــة حقهــم يف طلــب تقريــر املصيــر اضــاف د .ابراهيم« :االكراد شــعب
مكتمل الصفات لتشكيل دولة ،واذا كنت سأجيب كفلسطيني ،فسوف اجيب بنعم
لهم احلق ،ولديهم حق يف تقرير مصيرهم وذلك حق اي شــعب يشــعر ويرغب يف
االستقالل النهم ال يشعرون باالنتماء للعراق وال سوريا وال ايران وال تركيا».
ويــرى احملاضــر يف جامعــة بيرزيــت ان االمــور تتعقــد اكثــر حول املطلــب الكردي
يف ظــل وجــود االكــراد يف مناطــق ذات طبيعــة نفطيــة يف الدول االربع ،ويتســبب
انفصالهم بخسارة اقتصادية لهذه الدول».
واعتبــر ابراهيــم ان «االســتفتاء االخيــر جــاء يف وقت ســيئ ،ومــن مقومات جناح

عبد الرحمن إبراهيم

سميح حمودة

اي شــيء هــو التوقيت اجليد ،وبســبب وجــود داعش يف املنطقــة والتعارضات
املوجــودة يف االقليــم ،فإن هذه االمور ال تســاعد االكــراد يف الوصول ملطالبهم،
لذلــك ال توجــد اي دولة تدعم مطلبهــم يف االنفصال ،ولكن كثيرين يدعمونهم

سعادة رشيد

يف تطوير احلكم الذاتي لهم حتى مرحلة قادمة».
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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هم من اجلدار وآخر من مجاري املستوطنني
قرى القدسّ ..

ضحى حميدان*
تُعانــي  16بلــدة وقريــة يف شــمال غــرب القــدس مــن
مشــاكل بيئيــة متمثلة بفيضــان املياه العادمــة القادمة
من املستوطنات التي اقيمت عنوة على أراضي األهالي
هناك ،مسببة تلفاً يف احملصول الزراعي و ُمحدثة دماراً
لألراضي الزراعية علما انها تشــكل مصدر رزق لسكان
مــكاب للنفايات الصلبة
املنطقــة باإلضافة لعدم وجود
َّ
األمر الذي أدى إلى مفاقمة الوضع سوءاً والتأثير على
الصحة السكانية.

ومجار
أبو عيد :جدار
ٍ

ٍ
قابلــة أجرتهــا «احلــال» مــع رئيس بلديــة بلدة
خــال ُم
بــدو ســالم أبــو عيد ،أوضــح أن ُمشــكلة امليــاه العادمة
يف ضواحــي القــدس هــي مشــكلة عامة وهــي من آثار
جــدار الفصــل العنصــري الــذي أقامته دولــة االحتالل
يف عــام  2003وبالتالــي أصبحــت ســيارات النضــح
تلقــي بهــذه امليــاه يف أماكــن قريبــة مــن األوديــة األمــر
الــذي أدى النتشــار احلشــرات املؤدية لألمــراض ،إال أن
املشــكلة الرئيســية تكمــن يف املياه العادمــة التي ت َ
ُضخ
مــن الوحدات االســتيطانية باجتاه أراضي قرية اجليب
الزراعية.
يقــول أبو عيــد« :كرئيــس للمجلس املشــترك للنفايات
الصلبــة قمــت بعمــل عريضة جمعت فيهــا تواقيع من
قبــل  6مراكــز طبيــة لوضــع حــدٍّ للمشــكلة» ،مبينا أن
هــذه امليــاه العادمــة أثرت بشــكل ال يســمح للمزروعات
النمــو بالشــكل الصحــي والصحيح .واضــاف ان «املياه
العادمة التي تنسكب يف مدخل بلدة بدو من جهة بلدة
اجليــب ناجتــة من الوحدات االســتيطانية التي لم يكن
عدد سكانها يزيد عند إنشائها عن  500مستوطن .أما
اآلن فالرقم يزيد عن  3000وبالتالي هذا يزيد من كمية
املياه العادمة املنسكبة.
وتابــع أبو عيد« :حتدثــت مع بعض املزارعني يف أراضي
القريــة وأخبرونــي أن الــدومن الواحــد كان يخــرج عائد
مــادي مبا يقارب الـ  5000شــيقل أمــا اآلن فهذا العائد
ال يتجــاوز الـــ  400شــيقل بســبب الضــرر الكبير الذي
أحدثته مياه الصرف الصحي يف تلك املنطقة».
وأشــار أبــو عيــد إلــى أن املجالــس القرويــة يف املنطقة
واملجلــس املشــترك للنفايــات الصلبــة ودائــرة امليــاه
ٍ
ومســاع حلــل
جهــود
والصــرف الصحــي احتــدت يف
ٍ
املشكلة فكانت لهم وقفة أمام املبنى التابع لهيئة األمم
املتحــدة «برنامج األمم املتحــدة اإلمنائي  »UNDPيف
رام اهلل يف الرابع شــهر نيســان املاضي وســلمت مذكرة

ثابت يوسف

سالم ابو عيد

محمد الطري

تطالــب فيهــا بالتدخل لوضع حد لهــذا اخلطر البيئي
والصحي على السكان يف املنطقة.
وأضــاف أبــو عيــد :كانت هناك اســتجابة مــن اجلانب
اإلســرائيلي بعد تدخل األمم املتحدة ،كما ُعقد اجتماع
بــن اجلانــب اإلســرائيلي والـــ  UNDPبخصــوص
املوضوع.
وبــن أبو عيد أن احلــل النهائي كان بطرح عطاء للبدء
بعمــل خــط صرف صحــي جديد يحــ ُّل املشــكلة ،وقد
مت إعطــاء أمــر التنفيــذ بعد ذلك لشــركة محلية ،واآلن
املشروع قيد التنفيذ.

حلــل املشــكلة بعد عدم اســتجابة الطرف اإلســرائيلي
لالرتباط ضارباً هذه املساعي بعرض احلائط».
وتابــع الطــري« :كان لنــا نحــن محافظــة قــرى شــمال
غــرب القــدس بالتعــاون مع كافــة املجالــس احمللية يف
 16قريــة وبلــدة لقــاء قبل عدة أشــهر مــع برنامج األمم
املتحــدة اإلمنائي  UNDPبخصــوص املوضوع ،ومتت
االســتجابة لنا بالضغط على الطرف اإلســرائيلي بعد
تســليمنا مذكــرة احتجــاج شــديدة اللهجــة للمبعــوث
الدولي لألمم املتحدة نشرح فيها الوضع الكارثي لتأثير
هــذه امليــاه علــى البيئة والســكان ،وقد ملســنا آثار هذه
االســتجابة يف الشــهر األخيــر علــى وجــه اخلصوص،
واآلن هنــاك أعمــال مكثفة يف ســبيل إجــراء إصالحات
على خطوط مياه الصرف الصحي يف هذه األراضي».
ودعــا الطــري الهيئــات احملليــة والــوزارات للمســاعدة
يف تنفيــذ املشــاريع احليويــة كتوفيــر مكبــات للنفايات
ومشــاريع إصالح خطوط للصرف الصحي ،كما طالب
وزارة احلكــم احمللــي ووزارة الزراعة مبســاعدة املزارعني
التالفــة أراضيهــم بفعــل امليــاه العادمــة بإصــاح هــذه
األراضي وشقّ الطرق الزراعية لتعزيز صمود الناس يف
أراضيهم وتعزيز صمود أهالي املنطقة التي يقدر عدد
سكانها بـ  70ألف مواطن.

منخفــض باإلضافــة إلى أن بناء اجلــدار الفاصل حول
املنطقة عمل على مفاقمة املشكلة وزيادة الوضع سو ًءا،
كمــا أن تصنيــف املنطقــة «ج» مينــع تدخــل الســلطة
الفلسطينية يف هذه القضية ويُص ّعب عملية حلها.
وأوضح يوســف أن سلطة جودة البيئة ليس لها اتصال
مباشــر مع ما تســمى اإلدارة املدنية والوســيط الوحيد
لهــم هو االرتباط الفلســطيني الــذي يتواصل بدوره مع
اجلانب اإلســرائيلي .وبني أن سلطة جودة البيئة ذهبت
مــع فريــق الرقابة والتفتيــش يف جولة تفقدية كشــفت
فيهــا عــن املشــاكل التــي تعاني منهــا املنطقــة ،كما أن
أعمال اإلصالح اآلن جارية على اخلط املتعطل.
وأضاف يوسف لـ «احلال» أن هناك مشكلة أخرى قريبة
يف نفس املنطقة ،هي تسرب املياه العادمة القادمة من
بلدية رام اهلل باجتاه معســكر «عوفر» امتداداً إلى قرية
بيــر نبــاال انتها ًء بفيضانها يف ســهل اجليــب وهذا زاد
الوضــع ســو ًءا ،مشــيرا الــى أن إصــاح اخلــط قائم يف
الوضــع الراهــن ،إضافة لذلك هنــاك تخطيط الجتماع
قريــب مــع جلنــة الســامة واحملافظــة ووزارة األشــغال
لدراسة حل املشكلة بشكل نهائي.
وأشار يوسف إلى أن هناك مل ّفاً سنو ّياً توضع فيه أبرز
االنتهاكات البيئية اإلسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية
يتم تســليمه ملندوب األمم املتحدة يف املنطقة ،وبدورها
تتابــع هيئــة األمم املتحــدة يف املنطقــة املوضــوع مــع
اجلانب اإلسرائيلي.

ّ
الطري :توجهنا للهيئات الدولية

مــن جانبــه قــال مدير احملافظــة يف قرى شــمال غرب
القــدس محمــد الطــري« :ميــاه الصــرف الصحي هذه
تأتــي مــن الوحــدات االســتيطانية الواقعة بــن أراضي
قريــة اجليــب وقريــة بــدو وهــي كل مــن مســتوطنة
(جفعون) و(جفعات زئيف) و(جفعون حاداشــاه) ،وتتعمد
هــذه املســتوطنات ســكب امليــاه العادمــة علــى أراضي
املزارعني وعلى األراضي اخلصبة وخصوصاً يف منطقة
ســهل اجليــب ألن هذه املنطقــة تعتبر الســلة الغذائية
ملدينة القدس وهي مصدر رزق رئيسي للمزارعني .كما
يتعمــد االحتالل القضاء علــى خصوبة هذه التربة من
خالل ســكب املياه العادمة يف هذه األراضي الواقعة يف
جهة ما خلف اجلدار».
وأضــاف الطري« :احملافظة عقدت اجتماعاً مع رؤســاء
املجالــس احملليــة تباحثــوا فيــه بالطريقــة األنســب

يوسف :أعمال التصليح جارية اآلن

يف الســياق ذاتــه ،قال مدير مكتب ســلطة جودة البيئة
يف محافظــة رام اهلل والبيــرة ثابت يوســف إن املشــكلة
تكمــن يف أن املنطقــة املتعرضة لهذه املياه تقع يف مكان

* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

اللــــواء مـحــمــود الـروســــان
عيسى عبد الحفيظ
مناضــل عربــي أردنــي قومي حمــل بندقيته ،جنبــاً إلى
جنــب ،مــع إخوتــه شــعب فلســطني ليجســد التالحــم
العربي مع القضية الفلسطينية.
بــدأ نضالــه منــذ االنتــداب البريطانــي علــى فلســطني
والهيمنة على األردن .وقف برجولة ضد وعد بلفور وخلق
كيان صهيوني يف فلسطني على حساب شعبها الذي لم
يكن (أبو زياد) يرى أي فرق بينه وبني شعب األردن.
من مواليد قرية ســما الروســان شمال األردن عام .1922
ينحــدر مــن أســرة عســكرية ذات بعــد قومــي ،فوالــده
املناضل أحمد أبو الروســان درس يف الرشــيدية بالقدس
وأنهى الثانوية يف مدينة السلط.
التحق بســلك التعليــم يف إعدادية الهاشــمية عام 1942
لكنه لم يلبث أن انتقل إلى الســلك العســكري عام 1943
وتخرج برتبة مرشــح أســوة بوالده وعمه الذي تخرج من
الكلية العسكرية يف إسطنبول.
تــدرج الفقيــد أبــو زياد يف الرتــب العســكرية حتى تولى
منصــب رئيــس أركان حــرب الكتيبة الرابعــة حتت قيادة
حابــس املجالــي التي كان لها شــرف الدفاع عن القدس
عــام  1948وكان مــن أبطــال معركة باب الــواد واللطرون

التــي حافظــت علــى القدس من الســقوط بيــد القوات
الصهيونية وسجلت يف معاركها مواقف مشرفة رغم قلة
العتاد والسالح.
التحــق عــام  1949بكليــة األركان البريطانية وتخرج منها
بشهادة ضابط ُركن.
كان اجليــش األردنــي حتت قيادة (جلوب باشــا) الذي لم
يغفر للضباط األردنيني الذين شــاركوا بحرب فلســطني
وكان يعاملهــم باســتعالء ،األمــر الــذي ســاهم يف دفعهم
للتفكيــر يف إنهــاء الســيطرة البريطانيــة علــى اجليش،
وكان منهــم (عبــد اهلل التــل ،وعلــي أبــو نــوار ،ومحمــود
الروســان) ،وبعد انكشــاف أمر عبد اهلل التل الذي غادر
إلى القاهرة ،قاموا بتشكيل تنظيم سري.
كان الشــك يســاور (جلوب) من هؤالء الضباط ،وعندما
شــعر باخلطــورة نفــى محمــود الروســان إلى واشــنطن
كملحق عســكري يف الســفارة األردنية وعلي أبو نوار إلى
باريس عام .1952
اســتثمر الروســان وجوده يف واشــنطن منذ عام - 1952
 1956فحصل على شهادة جامعية يف اإلدارة العامة.
عــاد علــي أبو نــوار بعد عمليــة تعريب اجليــش األردني

وطــرد كلوب باشــا كرئيس ألركان اجليــش األردني ،وعاد
محمود الروسان كقائد لسالح املدرعات.
اتهــم بالتعــاون مع النظــام املصــري والتخطيط النقالب
األمــر الــذي أدى إلى إصدار حكم بســجنه عشــرة أعوام
أمضــى منهــا أربع ســنوات يف منفى اجلفــر الصحراوي
وأفرج عنه عام .1963
أســس شركة احلمامات املعدنية على نهر اليرموك عام
 1956وبقــي يــرأس مجلس إدارتها حتــى عام  1970وكان
قد جنح يف انتخابات  1967البرملانية حيث شــغل مقعد
محافظة إربد.
انضم إلى املقاومة الفلســطينية وخــرج مع املقاومة عام
 1970إلى سوريا.
خطفته السياســة من عالم ِ
الشــعر واألدب فلم يشــتهر
كشاعر بقدر شهرته كسياسي ،لكنه أصدر عدة دواوين
شعرية حافلة باحلس الوطني والقومي منها:
على دروب الكفاح ،القدس .1964
عصارة الروح ،دمشق .1980
دمــوع وأناشــيد إلــى عائدةُ ،مهــدى إلــى روح ابنته عائدة
التي أطلق عليها هذا االسم تيمناً بالعودة إلى فلسطني.

أزهار لم تذبل.
مشاعل على الطريق.
الدروس احلربية لضباط اجليش العربي األردني.
معارك باب الواد واللطرون.
فلسطني وتدويل القدس (رسالة ماجستير).
عشــق فلســطني والنضــال وأعطــى جل عمــره من أجل
القضيــة القوميــة وبقــي حتــى عــام  1980حيــث توفــاه
األجل و ُدفن يف مسقط رأسه قرية سما الروسان بجنازة
مهيبة.
راحل كبير ،لواء عسكري ،مناضل قومي ،شاعر موهوب
يحمل جزءاً مهماً من تاريخ فلســطني والقدس واملعارك
وتأســيس اجليــش األردنــي وتعريبــه ،وتــرك إرثــاً وطنياً
وقومياً جديراً بالتنويه واالحتفاء به يف كل املناسبات.
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سباقات جري ودراجات هوائية وعرض رالي للسيارات

متعددة حتتضنه أريحا
«قمر حتت البحر» ..مهرجان رياضي برسائل
ّ
أحمد العلي
«ســباق قمــر حتــت البحــر» ،هكذا ُســ ّم ي الســباق الذي ينظمــه املجلس األعلى للشــباب
والرياضة يف مدينة أريحا ،يف الســابع عشــر من شــهر تشــرين الثاني اجلاري ،مبشــاركة،
يأمل املنظمون أن تصل إلى  10آالف مشارك.
وقبــل عــدة أشــهر ،طرحت اللجنة ّ
املنظمة للســباق ،تســاؤالً من خــال الصفحة اخلاصة
بالســباق على موقع «فيســبوك» ،الختيار اســم مناسب للســباق ،ووقع االختيار على اسم
«سباق قمر حتت البحر».

ملاذا أريحا؟

«إ ّن اختيــار أريحــا الســتضافة احلدث ،بســبب طابعهــا اخلاص ،كونها مــن أقدم املدن يف
العالــم ،إلــى جانــب موقعهــا كأكثــر بقعة انخفاضــاً عن ســطح األرض ،يضــاف إلى ذلك
ســهولة األرض وانبســاطها ،األمــر الــذي يســ ّهل مــن حركة املشــاركني يف الســباق ،وهو ما
يتماشــى مــع القانــون الدولي للماراثونات ،حيــث يتطلّب أال يزيد منســوب ارتفاع الطريق
عــن 1م لــكل 1كــم ،وهو مــا حتقّق يف أريحا ،لذلك لم يتردد االحتــاد الدولي أللعاب القوى
يف منح فلســطني رخصة هذا الســباق» ،حســب مــا ذكر «لصحيفة احلــال» ،املدير الفني
للسباق ،مفيد عبداهلل.
وأضــاف أ ّنــه مت اعتمــاد مــن  20إلــى  25حكمــاً ،سينتشــرون علــى طــول خط الســباقات
املختلفــة ،مهمتهم مراقبة الطريق وســير املتســابقني ،ملنع حــدوث أي مخالفات ،حيث ّ
مت
إعداد احل ّكام بشكل جيد بعد خضوعهم لدورة تدريبية حول إدارة السباق فنّياً ،علماً بأ ّن
احلكام هم متطوعون من طلبة الرياضة يف اجلامعة العربية األمريكية بجنني ،سينض ّمون
ملجموعة أخرى من احلكام من مدينة أريحا.

مسافات السباق

سيشمل السباق منافسات ع ّدة ،منها سباق الركض ملسافة  10كم ،وسباق العائلة ملسافة
 5كــم ،إضافــة إلى ركوب الدراجات الهوائية ملســافة  21كــم ،وقد حظيت باعتراف قانوني
من خالل االحتاد الدولي أللعاب القوى ،حيث ســينطلق الســباق متام الســاعة التاســعة
صباحــاً مــن أمــام مدينة األمــل الشــبابية الرياضية يف أريحــا بالقرب من حديقــة باباي،
علــى أن يكــون التج ّمــع الســاعة الثامنــة تقريبــاً لعمل التدريبــات اإلحمائيــة الالزمة قبل
االنطــاق ،يضــاف إلــى ذلك ،ســباق اســتعراضي لرالــي الســيارات والدراجــات النارية يف
جامعة االستقالل بأريحا أيضاً.

مناسبة السباق

وخــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،دأبت األســرة الرياضية يف فلســطني ،على تخصيص
عــدة أيــام من شــهر تشــرين الثانــي ،لتنظيــم العديد من النشــاطات الرياضيــة ،مبا فيها
بطولــة النكبــة الكرويــة الدولية التي ألغيت مؤخــراً ،نتيجة ازدحام األجنــدة الكروية وزيادة
االســتحقاقات اخلارجية لألندية واملنتخبات ،فباتت الفرصة مواتية يف هذا العام إلطالق
السباق بالفترة ذاتها.
وقــد أكــد رئيس املجلس األعلى للشــباب والرياضــة ،اللواء جبريل الرجــوب ،خالل مؤمتر
صحفي ُعقد مؤخراً يف أكادميية جوزيف بالتر بالبيرة ،أ ّن احلدث ســيصبح ثابتاً ســنو ّياً
يف أجنــدة املجلــس ،باعتبــاره يخدم احلركة الرياضيــة ،والقضايا الوطنية ،مشــيراً إلى أن
سباقاً مماث ً
ال ،سيقام يف قطاع غزة يف اخلامس والعشرين من شهر كانون الثاني املقبل.
وتطرق الرجوب للرســائل السياســية التي يحملها الســباق وتتزامن مع مناســبات وطنية
يف شــهر تشــرين الثاني ،وعلى رأســها رفض الظلم الواقع على الفلســطينيني مبرور مئة
عام على وعد بلفور املشــؤوم ،الذي يعد مساســا بحقوق االنســان ،وأكد أن الفلســطينيني
ســيعبرون عــن رفضهــم مبســاعدة احللفــاء والداعمــن للقضيــة الفلســطينية من خالل

الســباق خاصــة مبشــاركة ما يقــارب  25دولة من حــول العالم يف النشــاط ،ومرور الذكرى
 13لرحيــل ،ياســر عرفــات ،الــذي يجب تخليد ذكــراه كل حلظة ،إضافة إلــى ذكرى إعالن
االســتقالل يف اخلامس عشــر من تشــرين الثاني ،كما يوافق اليوم التاســع والعشــرين من
الشهر نفسه يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني.

تفاعل إعالمي

من ناحية إعالمية ،أ ّكد مدير وحدة اإلعالم يف املجلس األعلى للشــباب والرياضة محمود
السقا ،لـ «احلال» ،أ ّنه ملس تفاع ً
ال مميزاً من وسائل اإلعالم احمللية والعربية واألجنبية مع
احلدث ،وظهر ذلك جل ّياً من خالل حضورهم املؤمتر الصحايف اخلاص بالسباق ،وما تبع
ذلك من إجراء مقابالت وعمل تقارير إعالمية وصحافية .وأ ّكد ّ
الســقا أهمية اإلعالم يف
احلضور والتغطية ،إليصال الرســالة الفلســطينية للعالم أجمع ،مبا حتمله من مضامني
وطنية ،ترتبط باحلركة الرياضية والشبابية والكشفية يف فلسطني.

مزيد من الصور على موقع «احلال» اإللكتروني.

ال تتمتع بأي دعم وال يحظى ممارسوها بأماكن تدريب مالئمة

«تدريب الشوارع» ..رياضة فردية تعاني اإلهمال يف غزة
سيد إسماعيل
«أنفقت ما يقارب األلف دوالر ،خالل عامني تقريباً على املجسمات
ُ
احلديدية التي كنا نتدرب عليها ،وأقمناها على الشــاطئ مبدينة
غزة ،لتقوم بلدية املدينة بخلعها مرتني وإتالفها .ذهبنا إلى البلدية
وطلبنــا أن يكــون لنا مكان ملمارســة رياضتنا ولكــن دون جدوى،»..
ســكت بكر املقادمة ( 25عاماً) ،قبل أن يواصل بالقول« :ملا يئســنا
مــن أن توفــر البلديــة مكانــاً لنا كي منــارس رياضتنــا ،حتدثنا مع
وزارة الشباب والرياضة فواجهتنا عقبات مالية أيضاً .لهذا السبب
افترق أعضاء فريقنا الذي كان أحد أكبر الفرق املمارســة لرياضة
«تدريب الشوارع» يف قطاع غزة».

كيف نشأت «تدريب الشوارع»؟

حســب موقع  ،www.street-workouts.comفإن جذور
رياضة «تدريب الشــوارع» تعود يف ممارســاتها األساســية إلى عهد
اإلغريــق ،الذيــن كانــوا ميارســون الرياضة يف الهــواء الطلق .إال أن
التأســيس الفعلــي لهــذه الرياضــة قــد كان يف الواليــات املتحــدة
األمريكية ،حيثُ بدأت ممارستها على يد سكان ضواحي نيويورك
الفقراء الذين لم يكونوا قادرين على دفع التكاليف العالية ملمارسة
الرياضــة يف قاعــات املخصصــة لذلــك ،مــا دفعهم إلى اســتغالل
احلدائق واملتنزهات واألماكن املفتوحة ملمارسة هذه الرياضة.
ويــؤدي ممارســو هــذه الرياضــة حــركات فرديــة ،على مجســمات
حديديــة أقيمــت يف أماكــن مفتوحة ،إذ تتطلب ممارســتها الكثير
من الرشاقة واملرونة والقوة اجلسدية .وقد تأسست هيئة فدرالية
للعبة عام  ،2011حيثُ كانت أول بطولة عاملية لها يف ريجا عاصمة
جمهورية التفيا بذات الســنة ،ومنذ ذلك احلني ،توســعت وتطورت
ليدخــل عضويــة الفيدراليــة عشــرات البلــدان العربيــة واألجنبية،
مــن بينهــا الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وروســيا ودولــة االحتــال
اإلســرائيلي ،وبالنســبة للــدول العربية فهنالك اإلمــارات واجلزائر
وتونــس وليبيــا ،ورغم وجود بعض الفرق التي مارســت اللعبة بغزة
منذ سنوات ،إال أن فلسطني لم حتصل بعد على عضوية اللجنة
الفدرالية لها.
«تعرفت على هذه الرياضة من خــال مقاطع الفيديو
يقــول بكــر:
ُ
علــى موقــع «يوتيوب» ،ألقوم عام  2014مبمارســتها .وما ســاعدني
علــى ذلــك لياقتــي البدنيــة العاليــة التي اكتســبتها من ممارســة

رياضة السباحة منذ الطفولة ،ألؤسس فريقاً اسمهBar Palestine
 ،احتوى على ســتة أفراد بينهم طفالن .مارســنا اللعبة من خالل
مجســمات أقمناها على شــاطئ البحر ،بســبب عدم توفر أماكن
ملمارســة اللعبة ،كما أننا كنا منارســها دون وجود إجراءات الوقاية
بحكم تكلفتها العالية التي لم تكن لدينا وهذا أمر خطير للغاية،
لذلك كان رمل الشاطئ كفي ً
ال بالتخفيف من حدة سقطاتنا خالل
التمارين».
بعــد شــهور طويلــة ،استســلم بكــر أخيــراً واضطــر حلــل الفريق،
بســبب الظــروف احملبطة ملمارســي هــذه الرياضــة يف قطاع غزة:
«أجريــت معنا عشــرات اللقاءات الصحافيــة ولكن دون جدوى .ها
نحــن نضطــر أخيراً للتخلي عن أحالمنا واالستســام لواقعنا املر.
بشكل عام ال حتظى بأي دعم سواء أكان
جميع الرياضات الفردية
ٍ
رســمياً أو بدعم الشــركات الكبــرى على غرار «جــوال» و»الوطنية»
وغيرهما .أنا مث ً
فزت باملراتب األولى ملســابقات الســباحة على
ال ُ
مستوى قطاع غزة خلمس سنوات كاملة ،ورغم ذلك ،لم أحظ بأي
اهتمــام أو دعــم ،بعكس ما يحدث بالنســبة للرياضات اجلماعية،
خاصة كرة القدم».

«تكاليف معداتها عالية»

بعــد مضــي أربع ســنوات على ممارســته اللعبة ،يســترجع محمد
الهــور ( 23عامــاً) بدايــة قصة «حبه» مــع رياضة تدريب الشــوارع:
رأيت
«وقعــت يف غــرام هــذه اللعبــة منــذ اللحظــة األولى ،عندمــا ُ
ُ
نوع
مقطعــاً مصــوراً لهــا يف موقــع «يوتيــوب» ،ولم أكن أمــارس أي ٍ
كثير ممن ميارســونها اآلن .لم أدرِ كيف
من الرياضة ،على عكس ٍ
ورحت
جهزت مكاناً ملمارســتها ،بأبســط اإلمكانيــات املتاحة لدي،
ُ
ُ
ٍ
بشــغف عظيــم .انضم إلي الحقاً محمــد النباهني (16
أمارســها
عاماً) كي نكون فريق  GBSملمارسة هذه اللعبة.»..
فريــق محمــد الهــور واحــد من عــدة فرق متــارس رياضــة «تدريب
الشوارع» يف غزة ،وتعمل دون أي دعم أو تنسيق مع أية جهة كانت.
يقــول محمــد« :أمــارس هــذه الرياضــة يف مكان مفتــوح هو قطعة
أرض مملوكــة ألحــد أعمامــي .هنالــك معــدات كاملة تقوم شــركة
ٍ
َ
إليــك حيثما كنت ،مرفقــاً بها بالطبع
بعينهــا بإنتاجهــا وإرســالها
دليــل االســتخدام وإجــراءات الوقايــة واألمان مــن اإلصابات خالل

إحدى الفرق خالل تدريب لها يف غزة.

التدريــب .لم أســتطع شــراء تلك املعــدات بالطبع بســبب تكلفتها
العاليــة جــداً بالنســبة لــي ،إضافة إلى اســتحالة نقلهــا إلى غزة
بفعل احلصار».

عقبات صعبة

بسبب الظروف غير املالئمة ملمارسة اللعبة ،تعرض محمد الهور
إلصابــات متعــددة ،إذ تســتلزم ممارســة الرياضــة جتهيــز أرضية
مبواصفات خاصة المتصاص الصدمات ،إضافة إلى أن املجســم
احلديــدي الذي ميــارس محمد رياضته عليه ال يطابق املواصفات
العامليــة التــي حددتها الفيدراليــة الدولية اخلاصــة باللعبة .يتابع
اضطــررت يف مرتني
«أصبــت عدة مرات خــال التدريب،
محمــد:
ُ
ُ
منهمــا للتوقــف عــن التــدرب ملدة شــهور طويلة يف كل مــرة ،حيثُ
أصبــت بجــروح وكدمــات عميقــة يف الوجه ،وبوتر قدمــي ،إذ إنني
ُ
أقــوم بالتمارين دون أية إجــراءات أمان حقيقية .ورغم ذلك ،فإنني
مستمر نظراً لشغفي الشديد بهذه اللعبة».
ويتمتــع محمــد الهور بشــعبية ،إذ يتابع حســابه على «فيســبوك»
أكثــر مــن  11ألــف متابع ،فقد اســتطاع مبالمح جســده الرياضي

القــوي ،ومقاطــع الفيديــو اخلاصــة بتمريناتــه أن يكــون ذا شــهرة
محلية قوية يف اللعبة ،إال أن معضلة السفر من أجل املشاركة يف
البطــوالت اخلارجيــة تبقى املشــكلة األبرز لديه« :مبــا أنه ال توجد
اضطررت للبحث
جلنة محلية ملمارســة اللعبة يف فلســطني ،فقد
ُ
عــن فرصة للمشــاركة يف مســابقة محلية خارج فلســطني ،إال أن
اإلغالق شبه املستمر ملعبر رفح أدى إلى تعطل حتقيق هذا احللم
حتى اآلن».
أمــا بكــر املقادمــة ،فيتمــم بالقــول« :ظهورنا يف وســائل اإلعالم ال
يعنــي أن أمــور لعبتنا علــى ما يرام .إن هــذه الرياضة كأي رياضة
فرديــة حتتاج إلــى توفر الدعم بكل أنواعه لتحقيق ممارســة آمنة
لهــا ولتأســيس جلنــة فيدراليــة فلســطينية محليــة قــادرة علــى
النهوض مبســتوى هذه الرياضة والوصول بها إلى االحترافية ومن
ثــم العاملية ،مــع إمكانية االنتقال للخارج بهدف املنافســة والتدرب
وتبــادل اخلبــرات بني الالعبني واحلكام على الســواء .ودون كل ما
قلتهُ ،فال ميكن حتقيق أي تطوير حقيقي للعبتنا ،وأحالمنا متوت
يوماً بعد يوم».
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هذا ما قاله احلائزون على شهادة الكفاءة النحوية

خمسة من الفائزين يف امتحان «الكفاءة النحوية» ،يحملون شهاداتهم.
قبل أيام ،اختتم مركز تطوير اإلعالم -جامعة بيرزيت دورة يف التدقيق اللغوي ،شارك فيها عشرات املهتمني ،وقدمها املدرب عارف حجاوي.
وهذه الدورة تنظم للعام الثالث على التوالي ،وتتميز عن غيرها بأن يف نهايتها امتحا ًنا يف التدقيق اللغوي ،يحصل من يجتازه على إجازة يف «الكفاءة النحوية وضبط النص» ،تفيد بأنه مدقق ميتلك املهارات واملعارف الالزمة لعمله.
وقد اجتاز االمتحان هذا العام ستة مشاركني ،ونالوا اإلجازة .يف الرابط التالي ،االختبار الذي تقدم له املشاركونhttps://www.facebook.com/MDC.BZU/posts/1839696369377384 :
ويف هذا الرابط ،إجابات االختبار ،ننشرها جمي ًعا ،لعل الفائدة تع ّمhttps://www.facebook.com/MDC.BZU/posts/1840644782615876 :
ويف الرابط التالي ،اخلبر املفصل حول الدورة ،وصور متعددة من أروقتهاhttp://mdc.birzeit.edu/page-819-ar.html :
«احلال» طلبت من الفائزين أن يتحدثوا حول عالقتهم بالعربية ،وكيفية تطوير لغتهم ،حتى متكنوا من اجتياز امتحان متخصص وصعب.

إسراء اليف
ملعلمي اللغة العربية فضل يف صنع العالقة مع اللغة بشكل يتفوق على كونها اللسان الذي ُولدت به أو
نشأت عليه ،فمعلم يكرس مهارات التمثيل على املسرح باللغة الفصحى ،وآخر يركز على مهارات اخلط،
وثالــث متعتــه النحــو ،ورابــع يطور القدرة على كتابة اإلنشــاء ،ومهارات اإللقاء ،أنــا طائر يحط على هذه
األفنان زائ ًرا ومشار ًكا ،متعل ًما وشاد ًيا.
أمــا اجتيــاز االمتحــان وخاصة بعد طول انقطاع عن النحو حتديــدًا فهو مرتبط ً
أول :بالعالقة املميزة مع
انصــب على عالمات الترقيم وتتبع
مــادة اللغــة العربية ،وثان ًيا :مبمارســة التدقيق اللغوي الذي غال ًبا ما
ّ
الهمــزات وبعــض مــا نُصــب أو ُجــر خط ًأ ،وثال ًثا :االنشــداد الذي وفّرتــه الدورة مع املعلومــات واملراجعات

عيسى رشماوي
يف املدرســة ،تســتطيع اجلزم ،إن كنت حتب اللغة العربية كما ّدة تدرســها قســراً أم ال ،وميكن ،على األقل ،أن
تنافر بينكما خالل الصفوف املتوسطة ،وهناك إ ّما أن تُبنى العالق ُة أو تُهدم لألبد ،فلست
باجنذاب أو
حتس
ٍ
ٍ
ّ
أذكر شخصاً كره هذه املا ّدة صغيراً وأح ّبها «على َكبَر» ،وال حتّى ما ندر.
أ ّمــا أنــا ،فعشــقتُها ،ميكــن أن يكون ذلــك ألنني كنت أبرع يف إمالئها ونحوها منــذ الصغر ،ما جعلني أحت ّدث
عنهــا كثيــراً لكــي أنتهــز الفرصــة وأقول يف الســياق« :آه ،اللغــة العربيــة ،عالماتي فيها كاملة» ،جملة تشــبع
غــروري ،تترافــق مــع ضحكة مصطنعة قصيرة تصل بهذا الغرور إلــى الق ّمة .اعذروني ،فقد كنت صغيراً ،لن
يؤذي غروري أحداً.

واملشاركة بني املشاركني ،فبعض املواضيع لم أسمع عنها يف مناهج اللغة التي درستها يف الفرع العلمي.
أمــا مصــادر املعلومــات فمتنوعة؛ بعضها يقــوم على املالحظة كاملرور على املفردات املتشــابهة يف القرآن
«ح َرصــت» ،وكتاب قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم لعبد الســام هارون ،وكذلك ســؤال
مثــل« :حتــرِص» و َ
العارفــن يف فنــون اللغة فأجلأ لشــقيقي ً
مثل ،وتتبع النقاشــات علــى هامش بعض النصوص من خالل
حسابات بعض األصدقاء أو املنتديات ،وغيرها الكثير ،وأجد راحتي ومتعتي يف وضع الرحال بباب بعض
الكتب القدمية كأدب الكاتب البن قتيبة.
أما احملافظة على املهارة ،فتكون بعدم الشــبع أو االرتواء ،وما دام هناك ما خفي يف فنون اللغة ،فال بد
مــن مواصلــة البحــث والتعلم ،والكتابة املســتمرة ،ومتريــر املكتوب إلى من هو أدرى بفكــرة النص ومبناه،
ومن اكتفى قل زاده ،ومن سعى لم يخ ُل وفاضه.

وسيطرت عليه ليتح ّول من غرور ساذج إلى بعض املفخرة،
رافق هذا الغرور ح ّب ي للعربية ،فكبر معها ومعي،
ُ
فاســتخدمتها بانخراطي يف العمل النقابي والسياســي بجامعتي بيرزيت ،ال ســ ّيما خالل مناظرةٍ انتخابية
خُ ضتها بشغف ،و ّ
منيتها الحقاً من خالل مهنة الصحافة ا ّلتي اخترتها متأخراً.
وجاءت دورة الكفاءة النحوية ،واتُّهمت ومن معي من مح ّب ي اللغة بأن ما نفعله أحياناً بتصحيح أخطاء غيرنا
هو محض «هوس» ،وشــخص ّياً أرى الوصف ثقي ً
ال علينا ،فنحن لســنا مهووســن ،إننا فقط «عشــا ٌق للّغة»،
ومنطقي ّإل مع محبوبته ،واألهم من ذلك ،فهو رزي ٌن ّإل بني
ذكي ّإل مع عشــيقته،
ٌّ
والعاشــق ،يا قارئ النصٌّ ،
أحضان خليلة سهره.
ٍ
طريقة
وأخيــراً ،مــا جعلني أســتغرب أكثــر ،أن التّهمة عادة يالزمها دفا ٌع يُناقضها ،إال أننــي تعلّمت أن أفضل
للدفاع عن تهمة الهوس باللّغة ،هي التعلّق بها أكثر ،فيكون «على األقل» هوسك على حق ،ال يُخطئ.

نهاد أبو غوش
أعتبر نفسي عاشقا للّغة العربية ،أستمتع بجمالياتها وغناها ،ويؤذيني سماع من يخطئون بها وخاصة
السياســيني واخلطبــاء والصحافيني .ومع أني أنهيــت الثانوية منذ نحو أربعة عقود ،فقد حافظت على
صلتي الوثيقة باللغة :قراء ًة وكتاب ًة ،ثم متابع ًة لدروس أبنائي.
لكن شيئا من اخلجل راودني ،فهذه دورة
سمعت عن دورات الكفاءة النحوية منذ بدئها ،أحببت املشاركة ّ
للشــباب واخلريجــن اجلــدد ،وأنــا على أبــواب التقاعد ،واملثل الشــعبي عن الذي شــاب والكتّاب حاضر
بقســوة ،لكــن تشــجيع الزمــاء يف مركز تطويــر اإلعالم ب ّدد التردد ،فالتحقت متحمســاً .ومــا زاد األمور
تشويقاً هو مشاركة ابنتي ريتا وتشجيعها.

الدورة كانت مفيد ًة جدا ،ومع مد ّرب متميز على املستوى العربي ال احمللّي فقط ،فهي تساهم يف تعزيز
معارفــك التــي تكتســبها أحيانا بالذائقة والقياس ،وتلفت انتباهك لنقــاط ضعفك ،والتفاعل مع املد ّرب
واملشاركني يضفي متع ًة على الفائدة.
الســن وال العلــم وال القدر ،ولو أتيح لي
لــدي قناعــة راســخة أن ال كبيــر على العلم والتعلُّم ،ال من حيث
ّ
ّ
مجانية.
فسأشارك يف أي دورة ،سواء يف حقوق اإلنسان أو اللغة اإلسبانية ،وح ّبذا لو كانت ّ
ثم إن اللغة ركن من أركان هويتنا الوطنية ،ووعاء لها .وهو ّيتنا مستهدفة من قبل االحتالل كما هو وجودنا
مســتهدف ،وإتقان اللغة يفتح أمام املرء آفاقا واســعة الكتشــاف اإلبداع .وأنصح زمالئي والدارســن بأن
احلس النقدي عند القراءة واالســتماع .وأخيراً ،فإن لغتنا وقواعدها ليســت طالســم معقّدة
ين ّموا لديهم
ّ
بل هي نظام من املنطق والقواعد اجلمالية.
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اليسار اإلسرائيلي
على ميني اليمني
أسيل دزدار
لم أكن متفوقة باللغة العربية يف أغلب صفويف الدراسية ،ولكنني يف صف ّْي احلادي عشر والتوجيهي أصبحت كذلك .كيف؟ أدركت ببساطة
أثناء الدراسة أن النحو يف اللغة العربية ،ما هو إال أمر « َمن َْطقَةِ ما يقال».
كنــت أقــرأ اجلملــة وأفكــر بحيثياتهــا من ناحية ما هو الفعل ،ومتى حصل ،ومن قام به ،وعلــى من وقع .بعد ذلك انتقلت إلى ما هو أصعب،
كيف حصل الفعل وهو «احلال» ،ثم ملاذا وقع وهو «املفعول ألجله» ،وهكذا.
َمن َْطق ُْت اللغة العربية يف املدرسة ويف جامعة بيرزيت أيضاً ،ضمن مواد اللغة العربية  1و 2املفروضتني على طالب اجلامعة ،ومن هنا بدأت
تتراكم اللغة العربية يف عقلي ،مروراً باألعداد فاألخطاء الشائعة فاإلمالء.
قاس ودقيق ،ولكن هذا التطبيق حصل يف مواد التخصص اجلامعي .ففي تخصصي ،وهو اإلعالم ،هناك
إلى هنا ،كان التراكم دون تطبيق ٍ
مواد يف اللغة العربية تعيد ما تناولته ســابقتها ولكن بشــكل أعمق ،وذلك عن طريق دراســة اللغة الصحافية املســتخدمة يف وســائل اإلعالم
بأنواعها .هذا ما فعلناه يف مســاق «قواعد لغة اإلعالم» مع األســتاذ ناصر الدين أبو خضير .وأصبح املوضوع ذا مســتوى أعلى عندما دققنا
رواية مع األســتاذ علي مناصرة يف مســاق «لغة اإلعالم» ،ما يعني التيقظ الدائم يف كل كلمة .وغير ذلك ،فكنّا نشــكل نصوصاً إخبارية طيلة احملاضرة التي تصل إلى  4ســاعات ،نرصد
األخطاء ونصححها ،ونعرب اجلمل.
غير اجلامعة ،فإنني قرأت القرآن كثيراً ،وبالتالي أستطيع قياس ما أقرأ من نصوص تبعاً له ،وحتديدا حركات أواخر الكلمات .فعلى سبيل املثال ،يلعب القياس دورا كبيرا يف املمنوع من
الصرف ،قد ننسى قاعدة ما ولكن يقظة األذن وموازنة ما تسمع مع ما سمعت سابقا جتعالنك تدرك اخلطأ أو الصواب ،وهذا يتطلب ذاكرة قوية أيضا ال تنسى ما م َّر عليها سابقا.
كما أن عملي كمذيعة يدفعني إلى تشكيل كل الكلمات التي أقرأها على الهواء ،ما يعني أنني سأرجع لإلنترنت او ألستاذ أو لزميل عندما أشك يف حركة كلمة ما ،إن لم ألتف على حركة
الكلمة بإعادة صياغة اجلملة .والقصد هنا أن تقوية اللغة ال ميكن أن تكون إال مبمارستها.

مروة
سوسن ّ

جليل شــهد اعتنا ًء كبيراً
جتربتي يف التعامل مع اللغة العربية لصيق ٌة بثقافتي التي اكتســبتها من عائلتي ومجتمعي ،وأنا أنتمي
ٍ
يدي من
باللغــة العربيــة وبــاألدب ،ســواء يف املنهاج
املدرســي أو يف األوســاط واحللقــات الثقافية .بدأت باكراً بقراءة كل مــا وقع بني ّ
ّ
قصــص املغامــرات والتح ّري التي انتشــرت بكثرة يف الســتينيات ،وكانــت أولى القراءات التي تركت أثراً ّ
يف رواية «طفولتي» ملكســيم
غوركــي ،التــي كانــت هديــة عيد ميالدي احلادي عشــر .تلك كانت فاحتة نهمــي لقراءة الروايات والكتب بــكل صنوفها ورافقني يف
ّاب ذوو نصوص جميلة ولغة قوية مثل ميخائيل نعيمة وأمني نخلة وجبران خليل جبران وتوفيق
تلك الفترة من عمري مؤ ّلفون وكت ٌ
ووجهوها نحو
يوســف عواد وإلياس أبو شــبكة وبدر شــاكر الســياب واجلاحظ وكثيرين غيرهم ّ
ممن ش ّكلوا ذائقتي األدبية واللغوية ّ
مزيد من اإلبحار يف اللغة واألدب .ال أقرأ كثيراً يف كتب النحو ،رغم اعتمادي كتاب «النحو الوايف» لعباس حســن مرجعاً أساســياً،
ولرمبا ســاهمت قراءتي الدائمة للروايات وكتب الفلســفة ّ
والشــعر يف مت ّكني من اللغة العربية الصحيحة إلى ح ّد كبير .كما أنني
أحرص على جتنُّب قراءة أ ّية رواية ،عربية كانت أم مترجمة ،غير مصوغة بلغة عربية ســليمة .علّمتني ســنوات خبرتي يف القراءة
املعانــي تتجلّى أكثر ما
أن أتســامح مــع خطــأ بســيط يف النحــو إن عــ َّوض عنه ثراءٌ يف املعنى وإغنــاءٌ يف املضمون ،لكني أعتقد أ ّن
َ
تتجلى بواسطة ٍ
لغة جميلة الصوغ سليمة النحو.

ملك عفونة
ّص ،والعالقات
حني يتعلّق األمر بالكتابة ،يستهويني اخلوض يف املواضيع التي غال ًبا ما تتعلّق
ّ
بالصياغة وطبيعة اللّغة وبُنية الن ّ
الصوت ّيــة الفاعلــة باخلفــاء ،واالختالفات الوظيف ّية التي تعبث فيها األفعال املتقاربة باملعنى ،وكيف ّية تناســله من املســافات التي
ّ
تُرتّب الكلمات فيها نفسها حني تختار أن تتفاعل بطريقة ال بأخرى .هذه امل ّرة األولى التي أجدني أحت ّدث فيها عن فعل الكتابة
أفضل اخلــوض فيه ،رغم حرصي على إتقــان لغتي وعملي مح ّرر ًة للّغــة العرب ّية ،وما
مــن بــاب النّحــو واإلمــاء ،أمــ ٌر ال أح ّبه وال ّ
يستلزمه ذلك من ٍ
ّص الذي يسلّمني جسده ،وأقول
بحث متواصل ،وأحيا ًنا محموم ،من أجل احلفاظ على مستوىً يليق بثقة الن ّ
جسده ألبيح لنفسي االحتفاء بأناقة اللّغة ،التي أعتبرها األمر الوحيد الذي يب ّرر هوس املد ّققني بتصحيح األخطاء النّحو ّية يف
مما كان
املواضع التي -وال بأس إن اعترفنا بذلك -ال تؤ ّثر إن ُوجدت فيها على املعنى ،الذي أصبح مع التّقادم أق ّل حاج ًة للتف ّرد ّ
عليه حني كانت العرب ّية صنع َة أهلها وموضوع إعجازهم.
ٍ
بشوكة صغيرة
إ ًذا ،ولئال يصبح تنازلي عن عدم اخلوض يف أهم ّية النّحو خارج سياقاته الفلسف ّية كلّ ًّيا ،سأخ ُز جلد هذه الفقرة
ً
مستيقظا يف وعيها أنّ حاجتنا لتدقيق املنطق واألخالق واملعنى يف نصوصنا أه ّم يف هذه املرحلة من تدقيق سالمة اللّغة،
ليظ ّل
ّص كما لو أنّ التّدقيق اللّغوي ســيخفّف من فداحة
دون أن ينتقــص هــذا التّفضيــل مــن مكانــة النّحــو قيد مرتبةّ ،إل أنّ من املؤلِم جتمي َل اخلواء املعنوي ،واملرور على الن ّ
مجتمع بأكمله.
املغالطات املنطق ّية فيه ،متغاضني عن أثره يف نحت أدمغة الق ّراء نحتًا بطي ًئا ناع ًما نحو ضياع احلساسية النّقد ّية من
ٍ

املشاركون يف دورة الكفاءة النحوية يف صورة جماعية.

فؤاد أبو حامد*
كعادتــي مســاء كل جمعــة ،جلســت ملتابعة «اســتوديو اجلمعــة» يف القنوات
التلفزيونيــة اإلســرائيلية ،ويف هــذه الليلة ،تقدم القنــوات مجلة إخبارية عن
حصاد األســبوع ،وفيها تســتمع لتقارير إخبارية موســعة وحتليالت عميقة.
وعادة ،أتنقل بني القنوات الختيار تقرير أراه الفتاً.
داني كوشــمارو هو مقدم البرنامج يف القناة الثانية ،وقد قدم حلقة مميزة يف
الذكرى الثانية والعشــرين الغتيال رئيس الوزراء اإلســرائيلي األســبق إســحاق
رابني ،حيث جمع  4رؤساء أركان سابقني يف اجليش اإلسرائيلي ،وحتدث معهم
عن إرث الرجل السياسي واألمني .كل املتحدثني ،دون استثناء ،أثنوا على رابني
كقائد ،وعمل ّياً ،كانت سهامهم موجهة لرئيس الوزراء احلالي بنيامني نتنياهو،
فهو ال يتقدم باملســيرة الســلمية مثل رابني .كلهم ،دون اســتثناء ،كانت آراؤهم
يسارية ،وأجمعوا على ضرورة االنفصال عن الفلسطينيني.
يف العامني  2012وُ ،2013عرض الفيلم الوثائقي ()The Gatekeepers
الذي بث كمسلسل أيضاً .هذا العمل يجمع بني ستة من رؤساء جهاز األمن
اإلسرائيلي العام «الشاباك» الذين لم يعودوا على رأس عملهم ،ظهروا وهم
يحللون السياسة اإلسرائيلية من وجهة نظرهم ،ويتحدثون عن رؤيتهم للحل
مــع الفلســطينيني .جميعهم ،دون اســتثناء ،أجمعوا علــى أن هناك احتالالً
يجب إنهاؤه.
وهذه احلالة ليســت جديدة يف إســرائيل ،أي أن قادة قوى األمن الذين كانوا
باألمــس القريــب فقط يف مقدمة معســكر احلفاظ على سياســة احلكومة
االســتيطانية؛ تكتشــف عند انتهاء مهامهم أنهم «يساريون» ،مع أنهم متتعوا
كمــا يقولــون -بحريــة عمل وصالحيات واســعة يف الضفــة الغربية وقطاعغزة ،حتى أن أحدهم استخدم مصطلح «كنا ملوكاً» .صحيح أن لهذا األمر
دالالت كثيرة عن خدمة املنظومة مبعزل عن رأيك السياسي ،وأحياناً خدمة
املنظومــة بإخــاص حتــى وهــي تعارض رأيــك السياســي ،لكن لهــذا أيضاً
داللة على فصل الســلطات البالغ األهمية لتســيير أمور الدولة ،فالســلطة
التنفيذية تنفذ سياسات السلطة السياسية دون تسييس املؤسسة األمنية.
هذه القيادات متثل ظاهرة يف املجتمع اإلســرائيلي ألفراد يع ّرفون أنفســهم
على أنهم يســاريون سياســ ّياً ،وأنهم مع االنفصال عن اجلانب الفلسطيني،
وذلك دون حتمل أي مسؤولية أخالقية عن االحتالل وجرائمه بعد أن شاركوا
فع ً
ال بأجهزة االحتالل املختلفة ،وباألخص اخلدمة باجليش.
اليســار يف العالم مفهوم اقتصادي ،ويف إســرائيل سياسي أمني ،وبعد ذلك
اقتصادي اجتماعي .بدأ اليسار يف إسرائيل طريقه قبل قيام الدولة كيسار
اقتصــادي اجتماعــي ،هذا يف الوقت الذي أنشــئت فيه املســتوطنات األولى
التــي كانــت تســمى «القــرى التعاونيــة» .وكانت هنــاك طبقة عمــال يهودية
واســعة .وهذه التيارات أسســت لتشــكيل اقتصاد اشــتراكي اجتماعي .بعد
قيــام دولة إســرائيل ،قــاد حزب عمال إســرائيل ،الذي تطــور الحقاً ليصير
حــزب العمــل ،رأس احلربة يف قيادة اليســار االقتصادي بقيــادة بن غوريون
حتــى عــام  ،1967حيــث بــدأ اليســار السياســي يظهر يف كل ما سيســمى
الحقاً احلل السياسي على أساس العام .1967
اليســار اإلســرائيلي املؤمن بحل الدولتني ينقســم إلى قسمني أساسيني يف
تصوره ملســتقبل دولة إســرائيل :القســم األول يريد أن تكون الدولة دولة لكل
مواطنيهــا ،مبــن فيهــم املواطنــون العرب .أما القســم الثاني ،فينــادي بدولة
يهودية دميقراطية ،وهو األكثر انتشــاراً يف صفوف اليســار .إن حل الدولتني
الــذي ينــادون بــه نابع مــن مصلحة إســرائيلية عليــا للحفاظ علــى يهودية
الدولة وقوتها وحتسني روابطها االقتصادية واالجتماعية مع املنطقة.
يخطئ كثير من الفلســطينيني بتعريف مفهوم اليســار اإلسرائيلي ،فلو سألت من
ينادي بحل الدولتني عن مفهومه لهذا احلل ،وسألته عن ماهية الدولة الفلسطينية
املقبولة عليه من ناحية السيادة واألمن واحلدود وغير ذلك من القضايا؛ الكتشفت
عــدم توافــق كامــ ً
ا بــن الفهــم الفلســطيني ورؤيــة اليســار اإلســرائيلي ،فغالبية
اليســاريني يريدون إقامة دولة فلســطينية بعد ضم الكتل االســتيطانية إلسرائيل،
وأن تكون الدولة الفلســطينية العتيدة منزوعة الســاح .أما فيما يخص الالجئني؛
فمتفق عليه بالرفض عند كافة أطياف املجتمع اإلسرائيلي.
الفلســطينيون ينظــرون إلــى اليســار ككتلــة واحدة ،وقــد تغريهم أحيانــاً كثيرة
كلمــات وتصرفــات يطلقهــا هؤالء ،ســواء كانوا جماعــات أو أفــراداً ،دون الفهم
احلقيقــي واالنتبــاه لالختالفات بني األحزاب اليســارية املختلفــة .اليوم ،رئيس
حــزب العمــل املنتخــب آيف جبــاي يغــازل اليمــن اإلســرائيلي إذا رغــب بتقوية
احتماالت انتخابه ،ويدافع عن حق املستوطنني يف البقاء مبستوطناتهم!
زعمــاء حــزب العمــل كانوا يف احلكم مرات عديدة منــذ عام  ،1967وهم من
أقامــوا الكثيــر مــن املســتوطنات الكبرى يف الضفــة الغربيــة ،ومعظمهم لم
يتقدمــوا بخطــوات حقيقية إلقامة دولة فلســطينية .حتى يف أوســلو ،وهي
أقــرب نقطــة التقاء بني الفلســطينيني واإلســرائيليني ،لم يتــم احلديث عن
دولة أو الجئني أو قدس ،ومت تأجيلها ملا تسمى مفاوضات احلل الدائم التي
لم ِ
تأت قط ،ولن تأتي أبداً ،على ما يبدو ،ويفسر اإلسرائيليون هذا التأجيل
يوم ّياً على أرض الواقع بتكثيف البناء االســتيطاني ،وحســم األمر بخطوات
عمالقة على األرض فيما يتعلق بالقدس ،لعدم إعادتها للفلســطينيني .أما
فيمــا يخــص الالجئني ،فاألمر محســوم متاماً لدى معظــم أطياف املجتمع
اإلسرائيلي بيمينه ويساره :ال تنازل يف هذه القضية.
* أكادميي وباحث يف الشأن اإلسرائيلي
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مكب نفايات إلنتاج الغاز ..مشروع واعد يفيد نصف سكان القطاع
يحيى موسى

على مســاحة  235دومنا شــرقي منطقة «الفخاري» الواقعة
شــرق محافظــة خــان يونــس جنوبــي القطــاع ،تتواصــل
اعمال انشــاء مشــروع اعادة تدوير مكــب النفايات اخلاصة
مبحافظــات :رفــح ،وخــان يونــس ،والوســطى ،والــذي مــن
املفترض االنتهاء منه نهاية عام 2018م.
ويعــد مكــب النفايــات الــذي ما زال قيد اإلنشــاء مشــروعا
اســتراتيجيا سيســتفيد منــه نصــف ســكان القطــاع ،ألنــه
يقــوم علــى مبــدأ التخلــص اآلمــن مــن النفايــات ،وبالتالي
احلفــاظ علــى البيئــة ،والتربــة ،وميــاه اخلزان اجلــويف ،وله
فوائــد اقتصاديــة تتمثــل بخلق فــرص عمل ،واعــادة تدوير
البالســتيك ،والــورق ،واحلديــد ،وكذلــك انتــاج غــاز امليثــان
كمصــدر للطاقــة البلدية يف ظل أزمــة الكهرباء التي يعاني
منها قطاع غزة.
وتنتــج محافظــة رفح وحدها ،حســب بلدية رفــح ،نحو 120
طنــا مــن النفايــات يوميــا ،فيمــا تنتــج محافظــات القطاع
نحو  1700طن من النفايات بشــكل يومي ،وهو ما يتســبب
مبشــاكل بيئيــة تؤثــر علــى التربة واخلــزان اجلــويف نتيجة
طريقــة التخلــص العشــوائية من النفايات مــن خالل دفنها
بطرق غير آمنة.
ويبــن املديــر التنفيــذي ملجلــس إدارة «النفايــات الصلبــة»
بجنــوب قطــاع غــزة علــي برهــوم أن مشــروع اعــادة تدويــر
النفايــات الصلبــة يخدم  17بلدية ،ويســتفيد منه نحو %50
من سكان القطاع.
وقــال برهــوم يف حديــث مــع صحيفة «احلال»« :إن املشــروع
يهــدف إلــى إنشــاء مكــب صحــي للتخلــص مــن النفايــات
الصلبة» ،مشــيرا إلى أنهم بدأوا باملشــروع يف تشــرين األول
2016م ،ومن املفترض أن ينتهي يف نهاية 2018م.
وميتد املشــروع الواقع شرقي منطقة الفخاري الواقعة شرق
محافظــة خــان يونس ،كمــا تابع ،على مســاحة  235دومنا،
وميوله البنك الدولي ،والوكالة الفرنســية للتنمية ،واالحتاد
األوروبــي ،بتكلفــة  35مليون دوالر للمرحلــة األولى ،موضحا
أن هــذه املرحلة تتضمن إنشــاء محطتــي ترحيل للنفايات،
و «آليــات وشــاحنات توريــد» بهــدف خدمة اجلمــع الثانوي،
وترحيل النفايات الصلبة للمكب.
وتخدم املرحلة األولى من املشروع ،حسب للمدير التنفيذي،
ســكان املنطقــة املذكــورة حتى عــام 2030م ،ثم تبــدأ املرحلة
الثانية التي لم يتم بعد حتديد أرضها.
وبشــأن نوعية اســتفادة املواطنني من املشروع ،أوضح برهوم
أن مكــب النفايــات بشــكله احلالــي يجب إغالقه فــورا ألنه
مضــر بالبيئــة والصحــة ،وكونــه ممتلئــاً ويشــكل نوعــاً من

الضغط على البيئة والصحة.
وفيمــا يتعلق بآلية العمل باملشــروع اجلديــد ،أوضح أن آلية
عمــل املشــروع تتمثل يف إيجــاد بنية حتتيــة إلدارة النفايات
الصلبة ،متهيدا إلنشاء طرق متعددة لالستفادة من النفايات
الصلبة من خالل اعادة االســتخدام والتدوير ،فضال عن أن
القائمــن علــى املشــروع يجــرون دراســات الســتيضاح مدى
الفائــدة املرجــوة مــن إعــادة التدويــر واالســتخدام وتوليــد
الطاقــة ،وتقليــل حجــم النفايــات املــراد التخلــص منهــا،
وبالتالي ايجاد عمر أطول ملكب النفايات الصلبة.
وحتويل النفايات إلى غاز امليثان – حسب برهوم – هو جزء
مــن آليــة االســتفادة من املشــروع مبجــال الطاقــة ،مبيناً أن
طريقــة توليــد غاز امليثان تتم من خــال جتميع غاز امليثان
يف البداية من أجل جتنب احلرائق واالنفجارات باملكب.

مشروع إستراتيجي

وأشــار إلــى أن غــاز امليثــان يتولد بعــد فترة مــن عملية دفن
النفايــات التــي تبــدأ غالبــاً بعــد خمس ســنوات مــن عملية
الدفــن ،حتــى تكــون له جــدوى اقتصادية ،مؤكدا أن املشــروع
إســتراتيجي ويخــدم ســكان القطــاع باحملافظــات اجلنوبيــة
لسنوات طويلة ويوفر بنية حتتية وطريقة آمنة للتخلص من
النفايات الصلبة بطريقة تخدم املواطن وحتافظ على بيئته.

أمــا انعكاســه علــى املواطــن يف مجــال توفير فــرص عمل،
حســبما ذكــر ،فهــو ميثــل فرصة لتشــغيل عاملــن مبجال
احلفــر والنقل والترحيل ،واإلنشــاءات ،وعلــى املدى الطويل،
يوفر نوعاً من العمالة يف اعادة التدوير ،وعندما يتولد الغاز
ويولــد طاقــة تكفي لتشــغيل محطات املعاجلــة فيه ،فضال
عــن إعــادة التدوير واالســتخدام للنفايــات الصلبة لصناعة
مخصــب التربــة «الكومبســت» ،وإعــادة تدويــر البالســتيك
والورق واحلديد والكرتون.
وتوفــر اعادة تدويــر النفايات ،والكالم لبرهــوم ،فرص عمل
من خالل اجلمع واعادة املعاجلة والتصنيع ،فتؤدي لتحسني
الوضــع االقتصــادي ،وتــؤدي لتقليــل حجــم النفايــات التــي
تذهب للمكب ،باعتبار األرض محدودة وبالتالي تطول عمر
املكب يف اعادة التدوير واالستخدام.
ولــدى ســؤاله حول الفرق بــن طرق التخلص مــن النفايات
بإعــادة التدويــر عن الطرق الســابقة بالدفــن ،بني أن الفرق
حاليــا أن هنــاك بنيــة حتتيــة للتخلص اآلمن مــن النفايات
بعــدم تلــوث التربيــة وامليــاه اجلوفيــة ،وعدم ايجــاد مصادر
تلوث على الصحة العامة ،من خالل التخلص من النفايات
بطريقة هندســية تتالءم مع عملية الدفن بطريقة صحية،
مشــيرا إلى عملية فصل النفايات التي متثل فرصة إلعادة
االســتخدام والتدويــر من خالل الفصــل مبحطات الترحيل

أو املكب املركزي.
أمــا حاليــا ،فيتــم دفــن النفايــات بشــكل عشــوائي ،فترمى
النفايــات بأماكــن خارجــة عــن الســيطرة وتســبب مشــاكل
لآلثار فضال عن رائحتها على املنطقة احمليطة ،لكن املكب
اجلديد يحد من ذلك.
مدير عام حماية البيئة يف سلطة جودة البيئة بهاء األغا من
جانبــه ،يوضح أن املشــروع يحقق فوائد متعددة االجتاهات،
أولها التخلص اآلمن من النفايات الصلبة بطريقة آمنة.
وقــال األغــا لصحيفــة «احلــال»« :إن الطريقــة احلاليــة يف
ترحيــل النفايــات ،تتــم مــن خــال ترحيلها ملكــب النفايات
ودفنها ،وهذا بحاجة ملزيد من األراضي واملساحات السنوية
ملكبــات النفايــات» ،مؤكدا أن مشــروع اعــادة تدوير النفايات
العضويــة وتخميرهــا واســتخراج غــاز امليثان يحقــق فائدة
كبيرة.
ويتــم ترحيــل أكثــر من  1700طــن من النفايــات يوميا ،على
مستوى قطاع غزة ،منها أكثر من ألف طن نفايات عضوية،
معتبــرا أن اســتثمار املشــروع وحتويل النفايات لغــاز امليثان
جتربــة رائــدة ،ولــو توســعت بعد ذلــك ،فســيظهر أثره على
املواطنــن مــن أكثــر من اجتاه ســواء فيما يتعلــق بالتخلص
الســليم مــن النفايات الصلبة ،أو اســتحداث مصادر طاقة
متجددة.

من مراحل العمل يف املكب بصيغته اجلديدة.

خيال الغور
صايل دراغمةّ ..
عبد الباسط خلف
يتباهى صايل علي دراغمة بعالم اخليل والفروسية ،الذي ورثه عن
والده وجده ونقله إلى أوالده وأحفاده ،فيما الزمه أكثر من  50عا ًما.
مخضبــة باحلناء :بدأت مع اخليــول وأنا ابن
يســرد بلحيــة كثيفة
ّ
ست سنوات ،ويومها ّدربني وشجعني والدي على ركوبها وتطويعها
يقــص لــي حكاية جدي وأســافه الفرســان،
واالهتمــام بهــا ،وكان
ّ
ويتسابق معي يف أراضي األغوار وطوباس الواسعة.

فرسان األفراح

يتابــع دراغمــة وهــو يتفقد حصانه الرمــادي (وضــاح) :كنت أتنقل
مــن بيتنــا يف خربة الدير (دمرها االحتالل عام  1967وكانت املوقع
احلدودي األخير مع نهر األردن) وأصل الضفة الشرقية ،وال أنسى
كيف كنا نتســابق أمام العروس القادمة على هودج (مكان مغطى
علــى ظهــر جمل) ،ونتبارى علــى عبور مياه الشــريعة (نهر األردن)
والسباحة مع اخليول.
ووفــق الــراوي ،الــذي أبصــر النور عــام  1954فإن والــده كان ً
خيال
بارعــاً حتــى وفاته عــام  .1989أما جده زامل ،فظــل يركب الفرس
حلني وفاته عام  ،1960وهو ما ورثه عن والده قبل سنوات طويلة،
فارســا ،واســتطاع
وكان شــقيق جده عبد (أو شــقريحة كما لقّبوه) ً
الهرب من ســجن شــطة على فرســه التي ربطها اجلنود اإلجنليز
بسالسل يف يديها ،فيما كان أعمامه :مصطفى ،وحافظ ويوسف
خ ّيالة نقلوا ما أحبوه ألوالدهم.
يوالــي دراغمــة :إخوتــي  ،11ســتة منهــم خيالــة ،كنا نتســابق م ًعا،
وكانت هناك عادة اجلري يف الســهول خالل األعراس ،وأذكر جيدًا

الفرســان الذين اســتقبلوا امللك األردني الراحل احلسني بن طالل
فرسا لزفة العريس
الذي زارنا قبل النكسة .ومن يطلب اليوم منا ً
نقدمها مجا ًنا ،ويعمل أوالدي يف بيع مستلزمات اخليول.

«عنتر» بال «عبلة»!

ويضيف :خرجنا مرة من الصف اخلامس ،وذهبنا إلى بلدة املشارع
عروســا للشــاب حسني الطوباسي ،وسبقت
قضاء إربد ،وأحضرنا
ً
فرســي كل الفرســان ،وكنــت أســمي ركوبتــي الســريعة واجلميلــة
(غزالة) ،وقد د ّربتها على اللحاق بالغزالن.
يواصــل دراغمــة :تنقلت بــن خيول وأحصنة كثيــرة ،ومنها :غزالة،
وســلمى ،والعب ّية ،وشــمس ،وكرميــة ،ومرح ،وفرح ،ووضــاح ،وعنتر،
وشــلهوب ،وشــهاب ،وضحى ،وكل اسم كان يدل على صفة حاملة،
لكننــي ال أنســى (غزالــة) التــي لم تتكــرر بســرعتها وجمالها ،فلم
يصــدف أن ســبقها أحــد .يتابع :حرصــت على تنظيم مســابقات
ســرجا جميــ ً
ا ،ونقلت ألوالدي :علي،
ألبنائــي ،وكنت أعطي الفائز
ً
ومحمــد ،وأحمــد ،وعبد الرحمن ،الفروســية ،وبــدأ أحفادي :أحمد
( 10سنوات) ،ومحمد ( ،)8وريان ( )6بركوب اخليول.

مربط الفرس

وحســب دراغمــة ،فــإن عالــم اخليول جميــل ،فاحلصــان الذكر يغدر
ويحقــد ،أمــا الفــرس (األنثــى) فأكثــر وفــا ًء لصاحبهــا ،ويف قامــوس
اخل ّيالــة ،هنــاك أدوات و»إكسســوارات» للخيــول ،منهــا :الســرج،
والعو ّينــات (للعيــون) ،وال ّرســن (من اجللد الطبيعــي املربوط بحلقات

معدنية) ،واللجام (للفم) الذي يقســم إلى« :الع ّذار» ّ
و»الشــوبند» ،وهما
مصنوعان من صوف الغنم ،وهناك «العنان» الذي يساعد على حتكم
الفارس بفرســه خالل املســير .فيما تُطعم اخليول احللوى والسكاكر
لتدليلهــا ،وتُزّيــن بالصــوف واخلرز ،وال تُربط األصايــل منها .يضيف:
ميا بألف وخمســمئة دينار ،واليــوم تباع بـ
كانــت اخليــل األصليــة قد ً
 25ألف شــيقل ،وأهدى امللك األردني الراحل حســن بن طالل والدي
فرسا عام  ،1960إال أنها ماتت بعد حتميل أكياس قمح عليها.
ً

«أبو ملعون»

واســتناداً ّ
خليــال طوباس ،فــإن الفرس حتمل  11شــه ًرا ،وناد ًرا ما
تضــع توأمــن .وتصلــح للمنافســة والصيــد واحلراثة ،لكــن إذا ما
جــرى اســتخدامها لتحميل أوزان ثقيلة ،فإنها تنفق ،وحني تكســر
أطرافهــا ال ّ
جتبــر ،وأخطر ما يصيبهــا داء (أبو ملعون) الذي يطال

األمعاء ويجعلها تتشابك .وحتتاج يوم ًيا نحو  35لتر ماء ،وتستهلك
وقشا بـقرابة  30شيق ً
عل ًفا ً
ال.
ويتابــع :تراجعــت اليوم مهنــة حذو اخليول (وضــع حلقات معدنية
على حوافرها تتغير كل ســتة أشــهر) ،وكان يتقنها عندنا :لقمان،
وجــاد اهلل ،ومثقــال أبــو امللح .وتعرضت حلادث ســقوط وحيد عن
حصان ،وكســرت يدي ،ويف اليــوم التالي عدت لركوب جوادي ،ولم
مينعني عنه إال املفصل الصناعي ،الذي يعيش معي منذ سنتني.
ينهــي دراغمــة ،الــذي عمــل ً
جنــارا :مرضــت قبل شــهرين ،ودخلت
يف غيبوبــة ،وأخبــر األطباء زوجتي بأن كل أجهزة جســمي توقفت
عن العمل ،وعجزوا عن فعل شــيء ،وطلبوا من عائلتي االســتعداد
لدفنــي ،إال أن «معجــزة» وقعــت وأعادتنــي إلــى احلياة ،بعد ســت
ســاعات مــن «املوت» ،وشــاهدوني أتي ّمــم يف التراب الــذي وضعته
قرب السرير!
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تخرج بال توقف
أطباء األسنان بغزة ..بطالة كبيرة وجامعات
ّ
فاطمة الزهراء سحويل
فيما كانت املشكلة هي صعوبة وكلفة دراسة تخصص طب األسنان لدى شريحة كبيرة من
املؤهلني ،فإن إقبال كثيرين على هذا التخصص ،رغم كل العوائق املادية ،أدى إلى «تخمة»
يف أعــداد اخلريجــن ،الذيــن توزعوا بني العمل برواتب متدنية جــ ّدًا ،أو اجللوس على دكة
البطالة التي طالت مختلف التخصصات.
يتحدث طبيب األســنان ســليمان الســاق عن أوضاع اخلريجني أطباء األســنان يف قطاع
غزة لصحيفة «احلال» قائ ً
ال« :املقياس اليوم هو من يعمل أكثر براتب أقل وليس الكفاءة،
نتيجــة العــدد الكبيــر غيــر املنظــم للخريجــن املضطرين للقبــول بأقل من احلــد األدنى
لألجــور ،فمــاذا يعنــي أن يعمل طبيب براتب ال يتجاوز  350شــيق ً
ال شــهر ًّيا؟ أو يلتزم ببند
النسبة مع أحد املراكز؟ فالراتب ال يتالءم مع تكلفة الدراسة واجلهد املبذول ،ما يؤدي إلى
إحباط الطبيب وفقدان شــغف املهنة ،وقد تفاقمت األزمة لعدم وجود خطة إســتراتيجية
لتنظيم استيعاب اجلامعات ألعداد الطلبة املتزايدة ،ووضع حلول ألزمة اخلريجني».
من جهته ،دعا رئيس قســم أمراض الفم يف كلية طب األســنان بجامعة األزهر د .أشــرف
شــامية إلــى إيجــاد رؤية لتطوير العمل الســني يف القطاع ،حيث أرجــع تكدس اخلريجني
إلــى اإلقبــال الكبير على دخول كلية طب األســنان يف ظل محدوديــة الوظائف والتكاليف
الباهظة لتجهيز عيادة خاصة.
وأوضح أنه يجب وضع رؤية صحية خدماتية وتعليمية تشمل جميع أطباء األسنان يف كل
مكان ،مضيفا أن «أعداد طلبة الكلية تتزايد داخل مســاحة محدودة .ومع األســف ،فوفقاً
لرؤيــة املجتمــع ،كل مــن يحصــل علــى امتياز يف شــهادة الثانويــة العامة ،يجــب أن يدرس
الطب ،ما أوجد توجهاً لدى الكلية لتوعية طلبة املرحلة الثانوية بطبيعة العمل ومخاطره،
كي تتشكل لديهم رؤية أوضح عن التخصص وليس اختياره ملجرد اعتقاد األهل أن طبيب
األســنان كنــز يتحــرك علــى األرض ،لذلك نقول دائمــاً للطلبة :يف اللحظــة التي ترى فيها
جيب املريض قبل فمه ،فعليك أن تتخلى عن الطب وتكتفى بفتح سوبرماركت».
ويتابع شامية أنه نتيجة استقبال أعداد كبيرة هذا العام ،أصبح هناك احتياج واضح لزيادة
الكادر األكادميي ،وعدد من يحملون شهادات الدراسات العليا قليل.
ورأى شــامية ازديــاد عــدد اخلريجني من زاوية أخــرى ،يقول :إن تخريج أطباء جدد أدى إلى
تطوير املهنة يف القطاع ،فقد كانت اخلدمة املقدمة للمواطن قبل خمس ســنوات متردية،
واليــوم تطــور وعــي املواطن بأهمية العناية باألســنان مــن ناحية جتميليــة وليس عالجية
فقط ،والتكدس يف أعداد اخلريجني حقيقة موجودة ،وقد ســبق أن أعلنت النقابة ضرورة
التوقف عن التســجيل يف التخصص ملدة خمس ســنوات ،ويف الوقت نفســه ،شــكل العدد
دافعــا تنافســيا لتقــدمي أفضــل خدمــة للمواطن بســعر أقــل ،وتطور كليات طب األســنان
والعمل السني يعيقه غياب آفاق التطوير.
من جانبه ،اعتبر عميد كلية طب األســنان بجامعة االزهر د .وســيم مشــتهى وجود الكلية
ضــرورة ألنهــا خفضــت تكاليــف الدراســة باخلــارج يف ظــل احلصــار ،وقد واجهــت الكلية
يف بدايتهــا نقــص الــكادر األكادميــي كونهــا األولى يف القطــاع ،لذلك مت ابتعــاث عدد من
األكادمييــن لســد الشــواغر يف مختلف التخصصات ،ويتوفــر اآلن أخصائي حاصل على
درجــة ماجســتير أو دكتــوراة يف كل تخصــص ،والطلبــة متكنــوا من كســب ثقــة املواطنني،
وتستقبل العيادات حاليا ما يقارب أربعة آالف مريض سنويا.
وحسب العميد مشتهى ،استقبلت الكلية هذا العام  120طالباً وطالبة من أصل  350طلب
انتساب ،معتبرا أن ازدياد االقبال يضع اجلامعة أمام مسؤولية مجتمعية.
ووفقاً ملشــتهى ،فال يوجد قرار من وزارة التربية والتعليم العالي يحدد عدد الطلبة الذين ميكن
قبولهم ،موضحاً أن «الدور األساسي لنا تعليم الطلبة وليس توظيفهم ،لذلك عملنا على التوافق

ريما محمد زنادة

مختبر يف جامعة فلسطني

وسيم مشتهى

سليمان السالق

مع إدارة اجلامعة لزيادة عدد العيادات لتصل  50عيادة بالتزامن مع اإلعالن عن شواغر وظيفية
لزيادة الكادر األكادميي ،لكن من يحملون درجة الدكتوراة يف القطاع والضفة قليل.
وقد استقبلت جامعة فلسطني هذا العام  56طلب انتساب وفقا لعميد كلية طب األسنان
ونقيــب أطبــاء األســنان د .جمــال نعيــم ،الذي يقول« :حاولنــا هذا العام االلتــزام بقبول 30
إلى  35طالباً فقط ،لكن إغالق املعابر أدى لرفع نســبة التســجيل ،لســنا مع زيادة العدد
ألن الســوق الفلســطينية ال تســتطيع اســتيعاب عدد أكبر ،لذلك كثفنا االهتمام باجلانب
العملــي لنحقــق مســتوى مهنيّاً يــؤدي لتطوير املهنة محليّــاً ،ومن وجهة نظري ،فمســتوى
الطــاب اخلريجــن منافس ،ما دفع األطبــاء القدامى لتطوير عملهم ،ونحن بحاجة ملزيد
من الكادر األكادميي».
بــن نعيــم أن النقابــة تعمل على التواصل مــع اخلريجني من خالل
ويف الســياق النقابــيّ ،

جمال نعيم

اشرف شامية

األنشطة املختلفة ومتابعة مشاكل األطباء ،ومعرفة احتياجاتهم ،معتبراً احلديث عن غياب
دور النقابة يف تنظيم املهنة غير صحيح ،ألنه متت مراســلة وزارة التربية والتعليم العالي
واحلديــث مــع اجلامعــات عن ضرورة تقليل عدد الطالب ،لكن االنقســام السياســي أعاق
العمل ،ورغم الصعوبات ،متكنت النقابة من اقرار عدد من القوانني التي تنظم املهنة مثل
قانــون ترخيــص العيادات ،وحتديد احلد األدنى لألســعار وأجور األطبــاء ،كما أَقر القانون
األساســي للنقابة الذي يدعم نظام التمثيل النســبي ،وتأمل النقابة أن يتحقق االســتقرار
السياسي لتتمكن من ممارسة دورها بقوة.

مزيد من الصور على موقع «احلال» اإللكتروني

كيف جنح جنوم «تيدكس فلسطني»؟
متكن مجموعة شبان من غزة ،من تنظيم نسخة من البرنامج األميركي الشهير "تيد" ،وقدم فيه عدد من أصحاب التجارب
امللهمة حصيلة خبرتهم ،التي رأينا يف "احلال" أن من األهمية استضافة بعضهم هنا ،للحديث عن جتاربهم التي عرضوها.

املصور الصحايف مؤمن قريقع ( 29عام ًا)
النجــاح ال يحتــاج إلــى أقــدام بقدر حاجته إلى إقدام ،فهذا الشــعار الذي ترجمته يف حياتــي بخوض مغامرات مهنة
«املتاعب» املمتعة من خالل تصوير احلياة يف غزة بأحداثها املتالحقة فوق كرسي متحرك.
قدمي االثنتــن؛ بل كانت جراء قصف االحتالل اإلســرائيلي لغــزة ،وألنني ضحية
ولــم تكــن إعاقتــي خَ لقيــة بفقدان
ّ
احلرب ،ال أريد أن أكون ضحية للحياة ،لذلك أنا مؤمن أن احلرب كانت ستقضي على حياتي ،ولكن بقى جزء مني
معي ،ألكمل حياتي بثقتي باهلل تعالى بأنني قادر على مواجهة التحديات والصعوبات املختلفة .وبفضل اهلل تعالى،
فقد رزقت بالزوجة الصاحلة التي تشجعني على التميز والعمل ،وابتسامة بناتي التي تزين مالمحهن جتعلني أكثر
إصراراً على العطاء والعمل ،ألكون ابن غزة الذي يحمل الوجه اجلميل لها.

الدكتور صائب العويني ( 42عام ًا)
الطموح والرغبة احلقيقية يف وضع بصمة مميزة كانا وراء التفكير بتأسيس أول مختبر ومجموعة بحثية من علماء
متخصصني يف أبحاث السرطان معتمدين على زراعة األنسجة.
وجــاء ذلــك بعد دراســة تخصص األحياء يف اجلامعة اإلســامية ،وبعد ذلك أصبحت معيــداً يف اجلامعة ،األمر الذي
شــجعني للحصــول علــى املاجســتير ودبلومي حتاليل طبيــة وعلم النبات .هذا فتح ذهني أكثــر يف التعليم للحصول
على درجة الدكتوراة من جامعة كيب تاون ،حيث عملت هناك على إيجاد عالج لسرطاني الثدي واجللد ،وبعد ذلك
كان ال بد من العودة ألرض الوطن وتأسيس مختبر مجموعة بحثية لعالج مرض السرطان.

الفارسة هبة شاهني ( 17عام ًا)
والدتــي ببتــر خَ لقــي يف قدمــي كان احلاجــز األول الذي تخطيته حينما ركبت أول طرف صناعي والســير به قبل أن
أمت العام األول من عمري ،األمر الذي جعلني أدرك يف ســنوات مبكرة أنني قادرة على مواجهة مصطلح املســتحيل
الذي يسكن يف عقول الناس.
واليــوم ،اســتطعت بفضــل اهلل تعالى أن أكون أول فارســة متارس ركوب اخليل يف الشــرق األوســط مــن ذوي اإلعاقة
لألطــراف الصناعيــة ،األمــر الذي جعلنــي أطمح للعاملية بركوب اخليل ،فاإلنســان حينما يكون صاحــب إرادة قوية،
بالتأكيد سوف يتعدى احلواجز والصعوبات.

السياسي د .أحمد يوسف ( 67عام ًا)
تعزيز مبدأ التعايش وتغيير التفكير النمطي عن اإلسالم وعن فلسطني يف الغرب جعلني أنشر خالل مسيرة حياتي
العلمية والعملية أكثر من ( )30كتاباً باللغتني العربية واإلجنليزية.
والدتــي يف مخيــم رفــح جنــوب قطاع غزة شــكلت مالمح شــخصيتي ملواصلة مرحلة التعليــم والعمل .كما ســافرت إلى تركيا
ومصر واإلمارات ،وبعد ذلك حصلت على شهادة املاجستير يف الهندسة اإللكترونية ،وحصلت على درجة املاجستير يف اإلعالم
الدولــي ،تالهــا حصولــي علــى درجة الدكتوراة يف العلوم السياســية .وذلــك فتح لي آفاقاً للعمل مديراً تنفيذياً ملركز دراســات
وأبحاث يف العاصمة واشــنطن ملدة  10ســنوات ،قابلت خاللها الكثير من الشــخصيات العاملية والرؤســاء والكتاب واملثقفني،
وبعد ذلك عملت يف اجلزائر ،ويف عام ( )2006قررت العودة إلى قطاع غزة ألعني يف احلكومة كمستشــار سياســي ،ثم وكي ً
ال
لوزارة اخلارجية إلى عام ( ،)2011بعدها انتقلت للعمل األكادميي والدراسات البحثية يف مؤسسة «بيت احلكمة».

املصور الرسام شريف سرحان ( 41عام ًا)
من الرماد ومخلفات احلروب رســمت لوحات فنية بفن جديد بعد دمجها باحلرف العربي األصيل واحلضارة الفلســطينية
العريقة ،وذلك جعلني فناناً مشهوراً ليس يف فلسطني فحسب ،بل يف الكثير من الدول العربية والسير يف طريق العاملية.
كنــت أنظــر لهــذا الفــن بأنه يشــبهني ويعبر عن طموحاتي ،وذلــك جعلني أرغب أكثر يف االســتمرار بالعمل وتطوير
اخلطــوط والصــور بدمجهــا بجمــال األلــوان ،فهي تولد لــي الكثير من األعمال الفنيــة التي كان مرحبــاً بها .واليوم
أصبحت أعرض أعمالي يف فلسطني ولندن ،متجوالً بلوحاتي وأحياناً أخرى تسبقني إلى املعارض كما سبقتني إلى
الواليات املتحدة والبرازيل والنمسا وأملانيا والشارقة والقاهرة وقطر والعراق وفرنسا وايطاليا.
وأن يكون اإلنسان صاحب موهبة ال يكفي للتميز؛ بل األمر محتاج للتطوير من خالل الدراسة والتدريب ،األمر الذي
جعلني أحصل على العديد من اجلوائز ،وإنتاج كتاب للصور الفوتوغرافية.

مهندسة كمبيوتر صفاء حامد ( 32عام ًا)
إصابة طفلتي لبينا مبرض غريب نادر يف العالم يحدث مرة يف مليون نسمة أو أكثر ،جعلني أفكر بطريقة مختلفة
وعدم االستسالم لصعوبة الوضع.
فكــرت بطريقــة مختلفــة جعلتنــي أهتــم ليس فقــط بطفلتي؛ بل بكل من هــو مبثل وضعها الصحي ،لكــن هذه املرة
بطريقة إيجابية من خالل إنشــاء صفحة على الفيســبوك؛ حملاولة ربط كل األســر حول العالم الذين يعاني أطفالهم
مثل مرض طفلتي ،حتى أزيل الشــعور بألم املرض العضوي والنفســي .واليوم أســاند أكثر من ( )١٠٠عائلة يف مبادرة
تسعى جلعل النادرين ال يعيشون بغربة وسط زحام هذا العالم.
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يف سجون غزة ..اخللوة الشرعية من طرق اإلصالح

نرمين الجدي
«لم أكن أعلم معنى القســوة ،والغربة واخلوف،
وحتمل املسؤولية إال عندما ُسجن زوجي .منذ
ذلــك احلــن وأنــا أطلب زيارتــه وأذهــب برفقه
أطفالــي لرؤيتــه باســتمرار ،ويف إحــدى املــرات
طلــب منــى “الزيــارة الشــرعية" .يف البدايــة،
تــرددت كثيراً نظــراً لصعوبة الطلب ،ولكن بعد
إحلاحــه املســتمر ،وافقــت علــى مضــض .كان
األمــر يســبب لــي الكثيــر مــن احلــرج ،ألن كل
فــرد يعمــل يف الســجن يعرف ســبب قدومي.
كانــت فرحتــي مكتومــة عندما أجنبــت أصغر
بناتي “ســلمى" ألن والدها ال يزال يف الســجن
وســتكبر وهــو بعيــد عنهــا" .هكــذا حتدثــت
ملراســلة “احلال" الثالثينية “إميان" ،وهذا اســم
ٍ
غصــات أصابتهــا ،محاول ًة
مســتعار ،متجرع ًة
تلخيــص عذاباتها التي أرهقتها بســبب غياب
زوجهــا الدائم ،الــذي يقضي محكوميــ ًة عالي ًة
يف السجن.
وإميــان واحدة من عشــرات الزوجــات يف قطاع
ٍ
محاصرات داخل
غزة ،اللواتي وجدن أنفســهن
دائــرة ُتبرهن على حتمل مســؤولية أســرهن
وإكمــال املســير للحفــاظ علــى عوائلهــن مــن
جــرم ارتكبــه رب
التفــكك والتدميــر بســبب
ٍ
األســرة ،رغــم اختالف األســباب ،حيث أجبرت
نفســها حتــت ســتار “احلــال والعيــب وحــق
الــزوج" ان تقيم عالقة حميمة مع زوجها داخل
أســوار السجن ،وال تســتطيع إحداهن الشكوى
أو االحتجاج.
تطــرح املؤسســات اإلصالحيــة “الســجون"
يف قطــاع غــزة ،العديــد مــن برامــج الرعايــة
االجتماعيــة التــي تخصــص اهتمامهــا ليــس
للســجني فقــط داخــل اإلصالحيــة ،بــل تولــي

االهتمــام األكبــر بــه مــن اجلانــب االجتماعي،
وذلــك بإيجــاد برامــج تدعم الســجني وعائلته،
علــى مختلف اجلوانب ،كــي يتخطى العقبات
االجتماعيــة والنفســية واملاديــة ،والعمــل علــى
مســاعدة األسرة على التماسك وعدم انهيارها
يف ظل غياب األب الدائم.
تقــول األخصائيــة ســها حمــاد“ :يجــب توجيه
برامــج الدعم النفســي لزوجات النزالء بســبب
الضغوطــات التــي يتحملنهــا مــن املســؤولية
كامــل ،ناهيك عــن نظــرة املجتمع لهن
بشــكل
ٍ
ٍ
وألطفالهن" ،وتعمل املؤسسات اإلصالحية على
التخفيــف من الضغط النفســي الــذي متر به
عائــات النــزالء من رحــات ترفيهية جتمعهم
بوالدهــم ومشــروع “اخللــوة الشــرعية" الــذي
ســاعد املرأة كثيراً باســتعادة شــعورها بأنوثتها
ودورهــا الطبيعــي كامــرأة تكمل الرجــل وليس
كمعلَّقــة ومبعــدة عن زوجها تفقــد أجزاءها يف
كل مرحلة نفسية سيئة متر بها.
ولتوضيــح الزيــارة أو “اخللوة الشــرعية" ،تقول
حمــاد“ :هي أحــد البرامج التي ســاعدت على
التئام البنية األســرية “للنزالء" وعوائلهم ،حيث
ســمحت الزيارات العائليــة اخلاصة بالتواصل
بني املسجونني وزوجاتهم واستمرارية العالقات
الزوجيــة ،وحافظــت علــى العالقــات الثنائيــة
بني الزوجــن من االنهيار والتفكك واالنحراف،
وألغــت الفتــور اجلنســي بــن الزوجــة وزوجهــا
الســجني والعكــس ،كمــا أن نظــام “اخللــوة
الشــرعية" طبــق يف عهــد اخلليفــة عمــر بــن
اخلطاب ،حيث كان يُفرج على الســجني لزيارة
زوجته ومن ثم يعود إلى السجن مرة أخرى.
“أم أمين" ،وهو اســم مســتعار أيضاً ،من مخيم

النصيرات ،زوجة سجني ،ارتكب جرماً جنائياً،
تقــول“ :طاملــا أوقــع زوجي نفســه يف املشــاكل،
وبعــد ســجنه ،طلب أهلي الطــاق منه ،لكنني
رفضــت ذلك لتفكيــري مبصيــر أطفالي وماذا
ســيحدث لهم؟ وكيــف ســتصبح حياتهم؟ وأي
تشــتت وقهــر ســوف يلدغهــم عندمــا يقابلهم
املجتمــع بالنبــذ واجلحــود ألن والدهم ســجني
وأمهــم “مطلقــة" ،تُكمــل أم أميــن متجرعــة
أنفاســها الثقيلــة“ :كنــا نــزوره يف الســجن يف
ٍ
غرفــة صغيــرة وملــدة قصيرة أنا وأحــد أبنائي،
ويف إحدى املرات طلب مني “الزيارة الشرعية"،
إال أننــي رفضت ذلك وبشــدة ،ألســباب كثيرة،
منها أنه كان الســبب فيما حدث لي وألطفالي
ومن نظرة املجتمع إلينا ،ومن تعامل من حولنا
معنا ،إضافة إلى أن ذلك األمر محرج للغاية.
“احلال" حاورت إياد البزم املتحدث باســم وزارة
الداخليــة يف قطــاع غزة ،للســؤال عن مشــروع
“اخللوة الشــرعية) للنــزالء والهدف منه ،فقال:
“يبــدأ االهتمام بالنزيل -الســجني منذ صدور
احلكــم عليــه ودخولــه املؤسســة اإلصالحيــة
املعنيــة بتنفيــذ احلكم :الســجن ،ومتضية مده
حكمه فيها ،وهناك يســتعد النزيل للدخول يف
مرحلــة اإلصــاح التدريجي والتقومي لســلوكه،
ليرجــع مواطنــاً منتجــاً وأمينــاً داخــل مجتمعه
من خالل ما توفره هذه املؤسسات اإلصالحية
مــن برامــج جديدة تســاعده علــى التكيف مع
واقعــه اجلديد كمحكوم عليه ،وتهيئته نفســياً
لتقبل العقوبة ،كما أن اســتقرار أسرة السجني
يســاعد على استقرار نفســيته ودفعه للتفكير
بشــكل أفضل من أجلهم ،كونه ســيغيب فترات
ٍ
طويلة بعيداً عنهم.

وحول مشــروع “اخللوة الشــرعية" يقــول البزم:
“مت تطبيــق مشــروع (اخللــوة الشــرعية) منــذ
ثالث سنوات ،وطلب اخللوة يُقبل ملن تزوج قبل
دخوله الســجن وحكم مبحكوميــات عالية ،وال
ُينــح ألصحــاب احملكوميــات املخفضة ،حيث
يقــدم النزيــل طلبــاً إلــى إدارة الســجن يُعبــر
فيــه عن حاجتــه للخلوة الشــرعية ويحدد فيه
الوقت ،وبعد ذلك تُدرس حالته فإذا كانت مدة
محكوميتــه عالية يتم قبول الطلب بعد التأكد
مــن ســلوكياته وحســن ســيره داخــل املؤسســة

اإلصالحيــة ،مــن ثــم يتــم التواصــل مــع زوجة
الســجني والتنســيق بينهما ،حتى موعد “زيارة
اخللــوة" واصطحابهــا إحــدى الوالدتــن ،ويتــم
منظم ومضبوط" ،موضحاً أن
إطــار
األمــر وفق
ٍ
ٍ
مكان مهيأ لها ،حيث
اخللوة الشــرعية تتم يف ٍ
تشمل غرفة النوم باإلضافة إلى صالة ومرافق
تلــزم النزيــل يف خلوتــه الشــرعية ،ومتنح على
فترات متباعدة ،كما أن هذا احلق ُينح لكافة
النــزالء علــى اختــاف جرمهم والطريــق الذي
أودى بهم إلى املؤسسة اإلصالحية.

بعد اإلفراج عن السجينات ..سجن آخر وعقاب مجتمعي ووصمة عار
أنسام القطاع
حــن أنهــت إبتســام ( 43عا ًمــا) مــدة ســجنها
وهــي أم ألربعــة أبنــاء ،وخرجــت مــن ســجن
«أنصــار» بعد أن قضــت فيه قرابة العام بتهمة
النصــب واالحتيال ،مدعي ًة أنها جتيد الســحر
والشــعوذة «عرافــة» ،لم تكن تعلم مــا ينتظرها
خــارج أســوار الزنزانــة مــن نظرات لــ ْوم وعتاب
ووصمة عار من املجتمع.
ابتســام  -واالسم هنا مستعار كسائر األسماء
الــواردة يف التقريــر والتي حتفظــت احلال عن
ذكرهــا -دفعتهــا الظروف االقتصادية الســيئة
التــي تعيشــها هــي وأســرتها إلى القيــام بدور
العرافــة ،فزوجهــا تركهــا وتــزوج بأخــرى ،ولــم
يعــد يتعــرف عليهــا وعلــى أبنائها ،وكســجينة
مفرج عنها ،أصبحت أفضل أمانيها أن ينســى
املجتمــع وضعها الســابق ،وأن تبدأ حياتها من
جديد.
نقلــت أبناءهــا إلــى مدرســة بعيــدة جــ ّدًا عــن
مكان سكنها حتى ال تعرضهم للمضايقة التي
تتعــرض لها ،إذ أصبحــت منبوذة بعد خروجها
من الســجن ،وال يقبل أحد التعامل معها ،رغم
أنها عوقبت.
لــم يكــن حال ســعاد أفضــل من حال إبتســام
( 40عا ًما) ،وهي أم لســبعة أبناء ،التي سجنت
علــى خلفيــة الســرقة ،وبعد مضي املــدة التي
حكمــت بها ودفعها للغرامة املقررة ،لم يرحمها
املجتمع ،وأصبحت نظرات العار تالحقها أينما
ذهبــت ،وهنــاك مــن قطع عالقته بهــا وأصبح
ينادي أبناءها «يا والد السراقة».
تقدم خلطبة ابنتها أحد الشــبان ،وعندما علم
ذووه أن والدة العروس ممن لهن سوابق حبس،
رفضوا الزواج.
ولــم تكــن النظرة التي تعرضــت لها زينب (43
عا ًما) ،وهي أم لولدين ،كغيرها من السجينات،

فهي ســجنت على خلفيــة اتهامها بالتحريض
على قتل زوجها.
ســبع ســنوات قضتها يف أروقة احملاكم إلثبات
براءتهــا ،وكل محاولتهــا بــاءت بالفشــل ،وحكم
عليهــا بالســجن ســت ســنوات ،قضــت منهــا
أربعاً ،إلى أن ظهرت براءتها.
تقــول زينــب« :كان هناك تعاطف كبير من قبل
املجتمــع وكل مــن يعلم بقصتــي ،فلم أعانِ من
نظــرات لــ ْوم أو عتــاب من أي شــخص» ،معللة
ذلــك بــأن املجتمع ومــن حولها يؤمــن ببراءتها
علــى خــاف غيرهــا مــن الســجينات اللواتي
يعانني من وصمة عار ترافقهن طول حياتهن.

سمر قويدر

الرأي احلقوقي

يقول الناشــط احلقوقي وعضــو جمعية تعنى
بإدمــاج املفــرج عنهــم مــن الســجون ســامح
حمدان لـ «احلال» إن أكثر ما يعاني منه النزالء
بشــكل عام بعد اإلفــراج عنهم مبراكز االصالح
والتأهيــل هــو «أزمــة اإلفــراج» ،وهــذه األزمــة
تعتبر ســبباً من األسباب الرئيسية للعودة إلى
اجلرميــة ،خاصة أن املجتمعــات العربية تنظر
ملرتكبي اجلرائم على أنهم أشــخاص خارجون
عــن العــادات والتقاليــد واألنظمــة« ،فكيف لو
ارتكب هذه اجلرمية سيدة!».
ويتابع :من املشاكل التي تعاني منها السجينات
بعــد خروجهن من الســجن ،صعوبة حصولهن
على شهادة حسن سير وسلوك ،يف حال أرادت
موضحا أنها
الســيدة التقدم إلحدى الوظائف،
ً
«يف هــذه احلالــة ال تســتطيع العمــل يف أي
مكان».
ويضيــف« :ناضلنــا مــا يقــارب العامــن لتنال
إحــدى الســجينات شــهادة حســن الســير
والســلوك ،لتشــغل وظيفــة عاملــة نظافــة يف

سامح حمدان

أحد املستشفيات .تواجهنا العديد من املشاكل
إلعادة دمج املفرج عنهن يف املجتمع».
وباملقارنــة مــع مجتمعــات أخرى ،قــال حمدان:
ضمنــت كافــة املعاييــر الدوليــة واالتفاقيــات
إعادة دمج وتأهيل الســجناء ،ولكن املجتمعات
العربيــة ال تــزال تنتمي إلى املدرســة التقليدية
التي تقول «إن العقاب ليس تأهي ً
ال وإصالحاً»،
منوهً ا إلى أن هذه الفئة مهمشــة وبحاجة إلى
إلقــاء الضــوء عليهــا ،خاصــة مــن مؤسســات
املجتمع املدني.

الرأي النفسي

تقــول األخصائية النفســية يف مركــز األبحاث
واالستشــارات القانونية واحلماية للمرأة ســمر
قويــدر إن املجتمــع الفلســطيني محافــظ
ويتمسك بالعادات والتقاليد بشكل كبير ،وهذه
العادات تفرض عدم تقبل السيدة املفرج عنها،
فالسجن يعطي وصمة عار وخاصة للسيدات،
واملجتمــع ال يتقبــل مجــرد فكــرة ســجن املــرأة
مطل ًقا ،أ ّيا كان نوع القضية.
وتتابــع :تتعــرض الســجينة املفــرج عنهــا

ملجموعــة مــن الضغوطات تشــعر أنهــا حملت
وصمــة وصمهــا بهــا املجتمــع ،إضافــة إلــى
قطــع عالقاتهــا االجتماعيــة ،وهــذا يؤثر على
نفسيتها ،وتصبح بحاجة إلى وقت طويل حتى
تتكيــف مــن جديــد يف املجتمع وحتــاول تغيير
النظرة السلبية جتاهها.
وتواصــل قويــدر :القضايــا األخالقيــة يصعــب
التعامــل مــع أصحابها حتى لــو أرادت صاحبة
القضيــة االندمــاج يف املجتمــع ،ولــن يغفر لها
املجتمع.

«الحال»  -العدد  - ١٤٤السنة الثانية عشرة
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احلجر الفلسطيني ذو اجلودة العالية يغزو األسواق
العاملية ويرفد االقتصاد احمللي بأكثر من ( )140مليون دوالر
أحمد البيتاوي
ما زال حجر البناء يف فلسطني «النفط األبيض» ،ويساهم يف دعم
اقتصادها احمللي ورفعة ناجتها القومي ،واســتطاعت بهذا املنتج،
رغم قلة اإلمكانيات وكثرة املعيقات ،أن تشق طريقها نحو األسواق
العاملية ،وأن تخطب ُو ّد أكثر من  60دولة.
ووفقــاً ملعطيــات رســمية صــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لإلحصاء،
فــإن «حجــر البناء» تص ّدر قائمة أكثر عشــر ســلع فلســطينية مت
تصديرها إلى األســواق اخلارجية خــال العام  ،2016بقيمة فاقت
الـــ( )141مليــون دوالر أمريكــي ،مــن مجموع حوالــي ( )410مليون
دوالر ،يف حــن جــاءت مــادة «األكيــاس البالســتيكية» كثانــي أعلى
السلع تصديراً ،بقيمة بلغت ( )46مليون دوالر.
وتشــكل محافظــة اخلليل ،ثقــ ً
ا لصناعة احلجــر والرخام وتعتبر
مخزونــاً اســتراتيجياً لهــذه املــادة التــي تتركــز يف مناطــق :ســعير
والشــيوخ وبنــي نعيــم ويطــا وتفــوح .أمــا قباطيــة جنوبــي جنــن
وجماعــن قــرب نابلــس ،فتعتبــران مــن أكثــر املناطــق مخزوناً يف
شمال الضفة.

محرك اقتصادي ومسؤولية اجتماعية

مديــر مركــز احلجــر والرخــام يف جامعــة البوليتكنــك يف اخلليــل،
املهندس جواد احلاج ذكر أن عدد املنشــآت التي تشــتغل باســتخراج
احلجر وصناعته جتاوزت الـ  1200يف الضفة الغربية وحدها ،ما بني
مصنــع وورشــة صغيرة ومنشــار حجر وكســارة تتعامل مــع مخلفات

احلجر ،الفتاً إلى أن األعداد تتغير بشكل دائم ،بني زيادة ونقصان.
ويقدر عدد العاملني يف هذا القطاع ما بني  20-15ألف بني عامل
وفني ومهندس يعملون بهذه احلرفة بشــكل مباشــر وغير مباشر.
يف حني يبلغ حجم اإلنتاج السنوي من احلجر  15مليون متر مربع،
يذهب نصفه لألســواق اإلسرائيلية ،بينما تستهلك أسواق الضفة
مــا نســبته  %35مــن املنتــج ،و %3لقطــاع غــزة و %12يشــق طريقــه
تصديراً نحو اخلارج.
ويشــير احلاج إلى أن احلجر الفلســطيني أصبح يصل اليوم إلى
أكثر من  60دولة عربية وأجنبية أهمها أمريكا واســتراليا والصني
ودول اخلليج.
وإلــى جانــب الــدور االقتصــادي ،يأخــذ هــذا القطاع علــى عاتقه
وحســب القائمــن عليــه ،مســؤولية اجتماعية عبر مســاهمته يف
دعــم بنــاء عــدد مــن املقــرات احلكومية واملستشــفيات واملســاجد
واملــدارس ،ويقــدم تبرعــات عينيــة وماديــة ،لعــدد مــن اجلمعيــات
اخليرية.
أما عن ميزات احلجر الفلسطيني ،فيقول احلاج ملراسل «احلال»:
«أثبتــت الفحوصــات املخبريــة التي أجراها مركــز احلجر والرخام
علــى أكثــر من  6عينات مت أخذهــا من مواقع مختلفة يف الضفة،
أن احلجــر احمللــي يحمــل تصنيفــاً بدرجــة ( )Aحســب املقيــاس
العاملــي ويتناغــم مــن املواصفــات األمريكيــة مــن حيــث املعاييــر
الفيزيائية ،كنســبة االمتصــاص والصالبة ومقاومة التآكل وحتمل

البرودة الشديدة واحلرارة العالية».
ويتابع« :أصبح احلجر الفلسطيني يتمتع بسمعة جيدة يف العالم
ويعــود ذلــك إلــى مكانته الوجدانيــة كونه مســتخرجاً من األراضي
املقدســة ،باإلضافــة إلــى ألوانــه املختلفــة كاألبيــض واألصفــر
والكرميــي واألســود وغيرهــا مــن األلــوان الفرعيــة ،وهــذا يعطــي
خيارات متعددة للزبائن».
أمــا عــن أفضــل أنواع احلجــارة يف الضفــة ،فيؤكد احلــاج أن لكل
منشــار حجــر صفــة متيــزه عــن غيــره ،فبعــض احلجــارة تصلح
الســتخدامها يف واجهــات املنــازل والعمــارات واألدراج والعمــدان،
وبعضهــا للديكــور الداخلي وجتهيز املطابــخ واحلمامات ،وبعضها
اآلخر ينصح باستخدامه لألرضيات».
وبخصــوص اآلثــار الســلبية ملعامــل احلجــارة ودورهــا يف تلــوث
البيئــة ،يوضــح احلــاج« :هــذه الصناعــة كأي صناعــة أخــرى تنتج
عنهــا مخلفــات متعــددة ،غيــر أن القائمني عليهــا يحاولون بطرق
شــتى تقليل األضرار الناجمة عبر تركيب فالتر ملعاجلة املخلفات
السائلة ،هذا عدا عن أن غالبية هذه املعامل تقع يف مناطق جبلية
بعيدة نسب ّياً عن السهول الزراعية واألماكن السكنية».

معيقات ومستقبل قامت

مــن جانبــه ،حتــدث الرئيــس التنفيــذي الحتــاد صناعــة احلجــر
والرخــام املهنــدس ماهر حشــيش عن أبرز املعيقــات التي تعترض

منــو هــذا القطاع املهم ،منوهــاً إلى أن بعض هذه العقبات مرتبط
بالوضع السياســي العام ودولة االحتالل ،وبعضها اآلخر داخلي له
عالقة بالعوامل الفنية واإلدارية.
وحســب حشــيش ،فإن إســرائيل متنــع العمل يف املناطــق املصنفة
( )Cالتــي تشــكل  %60مــن مســاحة الضفــة ،وهــذا يعنــي عــدم
االســتفادة مــن مســاحات شاســعة حتتــوي علــى احلجــر والرخام
بكميــات وافــرة ،عــدا عن اإلجــراءات املعيقة علــى املعابر واحلدود
وعنــد التصديــر اخلارجــي .ويكمــل« :أمــا إذا أردنــا احلديــث عــن
املعيقات الداخلية ،فهي كثيرة ومتعددة األشــكال ،من بينها غياب
التخطيط االســتراتيجي وتأهيل املناطــق الصناعية وارتفاع أثمان
الكهربــاء وامليــاه ،وعــدم شــق طــرق مناســبة للوصــل إلــى معامل
احلجر ،والتي يف أغلبها خطيرة وض ّيقة».
ويلفت حشــيش خالل حديثه مع مراســل «احلال» ،إلى أن غالبية
هذه احملاجر ذات طابع عائلي غير متطورة وال تواكب التكنولوجيا
احلديثــة يف عملياتهــا املختلفــة وملعرفــة حجم املخــزون ويف إدارة
املنشــأة ،إضافــة ملشــاكل أخــرى لها عالقة بالتســويق وعــدم توفر
نظام صيانة مناسب.
ويتابع أن اجلهات الرسمية مقصرة« ،حيث ال تزال تنظر إلى هذا
القطاع املهم نظرة رقابية بهدف جباية األموال والضرائب ال نظرة
تطويريــة أو داعمــة .باختصــار ،ال توجــد هناك بيئــة محفزة لهذا
القطاع ..واملستقبل يبدو قامتاً وال يبعث على التفاؤل».

املُعمّر سرحان يهزم بلفور!
عبد الباسط خلف
يحتفــظ محمــد كايــد ســرحان ،الذي جتــاوز املئة عام ،بابتســامة
وروح مرحــة ،ويطيــل احلنني إلــى قريته الكفريــن ،التي أجبر على
تركها .لكن مزاجه سرعان ما ينقلب ويتوقف عن الكالم ،ثم يتطوع
إلكمــال حكايــة شــبابه .والوصــف الثابــت الــذي ال يغــادر معظــم
حديثه« :اإلجنليز سبب اخلراب والدمار الذي نعيشه».
يحفــظ ســرحان ،ببطاقة هويــة برتقالية ،تؤكد أنــه ولد عام 1917
أو ســنة وعد بلفور اللئيم ،فيما يقول أوالده وأحفاده إنها تقديرات
عشــوائية ،فوالدهــم وجدهم جتــاوز القرن منذ ســنوات ،إذ أبصر
النور كما قالت وثيقة عثروا عليها عام  .1911والالفت أن البطاقة،
تفيد أنه ولد يف «إسرائيل» املُقامة عام !1948
يســرد :أنــا أكبــر مــن الوعــد اإلجنليــزي بلفــور ،الذي ســرق بالدنا
وأرضنــا وأعطاهــا لليهــود .ويــوم خرجــت مــن بلدنــا كان عنــدي
 5أوالد أطــول منــي ،ولــو ابنــي رشــيد عايــش كان اليــوم عمره 90
ســنة .وعملــت يف أراضــي والــدي ،وال أنســى حقــول :أم اليتامــي،
وأم العبــران ،ووادي العرايس ،والطويــل ،وعني الكفرين ،واحلواكير،
واملرشقة ،وتلة الزعترة ،وأم القرامي ،وطريق العرب الذي كان يربط
بلدنــا مبــرج ابن عامر ويافا ،والبيادر ،وبئر خميس ،ووادي البزاري،
وعني البلد ،ووادي العرائس ،ووادي احلنانة.

ثائرا
ً 17

يفيــد :كنــت شــاباً قبــل أن نخــرج مــن الكفريــن ،وســمعنا عن 17
مقاتــ ً
ا صمــدوا يف جبال أم الفحــم ،أيام الثورة ،لكن الدواســيس
(العمــاء) وشــ ْوا بهم ،وضربتهــم الطائرات بالنار ،واستشــهدوا .ثم
جاء اإلجنليز بجثثهم إلى ساحة البلدة ،بعد جرها باخليول.
ســمع ســرحان برجــال الثورة :يوســف أبــو درة ،ويوســف احلمران،
والشــيخ عطية ،ومصطفى األســمر ،وأبو جلدة ،والشيخ عز الدين
القســام .وكان ميضــي معظــم وقتــه يف احلقــول .وال تســقط مــن
ّ
ذاكرتــه هجمــات اجليــش البريطانــي علــى الكفريــن ،فقــد كانــوا

يختــارون وقت الظهيرة القتحامها ،ويجبرون األهالي على التجمع
يف ســاحة البيادر ،ويحضرون املختار ،ويجلس قائدهم وراء طاولة،
ثــم يبــدأ باختيار الشــبان الذيــن ســينكلون بهم ،وينهبــون القمح،
ويخلطون كل ما يجدونه يف البيوت معاً.
يــروي :كان اإلجنليــز يضربون الناس بالعصي واأليدي على الوجه،
ويربطــون الثــوار باجلنازيــر بعــد استشــهادهم ،ويجرونهــم إلــى
بلدانهــم ،ومــن يعثرون عنده على «فشتشــه» (رصاصــة) ،أو بارودة
يحكمــون عليــه باإلعدام ،واســتخدموا كثيراً اخليــول للوصول إلى
بلدنا.

ّ
وقش
رصاص

ممــا ال يســقط مــن ذاكرة ســرحان ،جناح أحد شــبان البلــدة فترة
طويلــة يف تهريــب األســلحة للثــوار ،فيومهــا كان يضــع القــش
علــى دابتــه ،ويخفــي الرصاص والســاح بينــه ،إلى أن أمســك به
اإلجنليزي ،وأعدموه.
يتابــع :يف إحــدى املــرات جتمــع الثــوار يف بلدنــا ومعهــم عشــرات
اخليــول ،واقتحــم اإلجنليــز الكفريــن ،فهربوا وأخفينا الســروج يف
خوابي القمح ،وآبار املياه ،وحني سألونا عن سبب وجود هذا العدد
مــن اخليــول ،قلنا لهم إننــا نحرث ونزرع ونســتعمل اخليول دائ ًما،
وبعد انسحابهم عاد الثوار خليولهم.
مــن القصــص التــي يكررها الــراوي ،الــذي ض ُعف ســمعه ،اختباء
ثالثــة ثوار داخل شــجرة ُعل ّيق ،فحينهــا احتموا طوال النهار بقلب
الشجرة ،التي جتري املياه من حتتها ،ولم يفلح اجلنود يف الوصول
إليهم.
يقــول :رعيــت األغنام يف ســن مبكرة ،بعد أن خرجت من املدرســة
نهايــة الصــف الثالــث االبتدائي .وشــاهدت الشــ ّيالني (اســتعملوا
اجلمــال يف نقــل البضائــع) ،وكانــت بلدنــا قليلــة الزيتــون ،وكثيرة
القمــح والعــدس والسمســم والكرســنة واخلضــراوات ،وأرضهــا

سهلية .وحني كانت تثلج الدنيا كنا نتخيل أن اجلبال ستقع علينا،
وكان املطر وفيراً ،ولم نر الشمس يف املربعانية إال يف املناسبات.
وتعيــش يف ذاكــرة الــراوي أســماء عائــات قريتــه التــي اشــتهرت
مبزارعهــا ومواشــيها ،فيعــدد بعضهــا :ســرحان ،والغــول ،وخليفة،
والعســوس ،ونعجة ،وعبد اجلواد ،واحلاج يوســف ،وأبو ل ّبادة ،وأبو
ســ ّريس ،أمــا مختار البلــد فأديب أبو جنمة ،الــذي كان من حيفا،
وإمام املسجد الشيخ عبد اهلل األحمد ،ونعيم دروزة مدير املدرسة
ومعلمها الوحيد ،أما النجار فاسمه جبر.

حافلة وأحفاد

وحســب ســرحان ،كان التنقــل إلــى حيفــا بالبــاص ،واألجرة 4
قــروش يف الذهــاب والعــودة والصعــود من وادي اجلعــارة ،وكان
يزور أخواله وجده برفقة أمه يســرى يف حيفا ،وشــاهد القطار،
والبحــر ،وال ينســى كيــف كانــت أمــواج البحــر تضــرب مركــز
البوليس (الشرطة).
راجــت يف الكفريــن مهنــة نقــل القــش والبضائــع واحلجــارة علــى
اجلمال ،واكتســبت بعض عائالتها االســم من هذه املهنة .وتستقر

يف ذاكرتــه ما كان يســمعه من توجه املرضى مــن بلدته إلى حيفا،
ودفع أجور املدرسني بالبيض أو القمح أو الكرسنة.
تنقــل ســرحان بــن أم الفحــم وعانني واســتقر به املقــام يف مخيم
الفارعة ،وسبق أن تعرض حلادث عمل أصاب يده من قلع احلجارة
وتكســيرها ،فاضطر لعالج نفســه بنفسه بطريقة شعبية ،وما زال
أثر احلادث على جلده.
ووفــق الســارد ،فــإن أكثر األمــراض التي تســري اليوم هــي العمى
والصمــم؛ لهــول ما شــاهدوه وســمعوه من أخبار مؤملة ،وحســرتهم
على بالدهم.
تزوج سرحان مرتني :علياء قبل النكبة ،وجميلة بعد سقوط البالد،
وأجنــب  6أبنــاء و 7بنــات ،ولديــه نحــو  250مــن األحفــاد وأحفــاد
األحفــاد .وولــده البكر اقترب من التســعني ،وابنته الكبرى شمســة
يف الثمانني (لها أحفاد األحفاد أيضا).
ينهي وهو يحتضن أصغر أحفاده :تزوجت وأنا ابن  20ســنة ،وكان
مهــر العــروس  50جني ًهــا ،وبعضهــن  ،70وكنا نشــتري دومن األرض
بجنيهني ،وشاهدت جارنا محمود أبو نهية ،الذي سرق اليهود 200
رأس غنم منه ،فمات حسرة عليها.
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بامللح يحمي يوسف عوض ذاكرة العودة

مهند بياري*
عبر الفنان التشكيلي يوسف عوض ( 40عاما) عن معاناة
الالجئــن الفلســطينيني يف  85لوحــة فنيــة جــاءت بعنون
«ملح ،رسوم وطالسم للمشردين».
خمس ســنوات تشــكل خاللها إنتاج معرض ملح الذي كان
بدايــ ًة ســيرة ذاتية شــخصية للفنــان ،وجاء املعــرض ليفك
مجموعة الطالســم واألســحار التي مورســت على الالجئ
الفلســطيني لطمــس ذاكرتــه اجلمعيــة والفرديــة ،وهــو يف
الوقت عينه وجع اللجوء وعذاباته.
ويحاكــي هــذا املعــرض محطــات مختلفة مقســمة يف أربع
أجزاء ،احملطة األولى حتاكي التشرد الفلسطيني ،واحملطة
الثانيــة حتاكــي التيه الذي عاش فيه الفلســطيني قبل أن
يســتقر يف املخيم ،واحملطة الثالثة حتاكي عملية مأسســة
وبنــاء املخيــم ،واحملطة الرابعــة حتاكي املجــازر املتعلقة يف
املخيمات فقط مثل صبرا وشتيال وتل الزعتر.
ويقــول الفنــان عــوض أن هــذا األمــر تطلــب إجراء دراســة
تفصيلية عن حكايات اللجوء وأيام احلصار وعدد الشهداء
وتوقيــت املذابح التي حصلت ،وذلك من أجل توثيقها حتى
ال تقتصر على كونها حدثاً مير كذكرى يف لوحة.
ويضيف أن هذا املعرض يركز على مشاكل وال يطرح حلول،
األزمــات التــي عانى منها املخيم مرارا وتكرار ،األزمات التي
مير بها من يعيش يف املخيم.

املخيم مرة أخرى

ويــرى عــوض أن اللوحــات التــي توثق حالة اللجوء ،تســلط
الضــوء أيضــا علــى حالــة تناســي املخيمــات ،خصوصــا
مخيمــات اخلــارج ،معتبرا يف الوقت ذاته أن ال أحد يشــعر
مبعاناة املخيم إال من عاش يف املخيم ،وأنه لو لم يكن الجئا
ملا استطاع أن يعبر عن معاناة اللجوء واملخيم.
ويعتبــر الفنــان يوســف عوض ان العمل علــى هذا املعرض
جــاء ر ّداً علــى إعــان الدولة الفلســطينية ،حيــث إن إقامة
دولــة علــى حــدود  1967يقضــي علــى قضيــة اللجــوء
واملخيمــات ،وبالتالــي ،كان املخيــم الذي متثــل يف  85لوحة
هو الرد على إعالن الدولة.

هم شخصي وجمعي
ّ

يخــوض املعــرض يف العديد من القضايــا املتعلقة باللجوء،
باإلضافة إلى بعض املسائل الشخصية املرتبطة يف جتربة
الفنــان ،خاصــة كونــه الجئــا ،حيــث يقــول عــوض« :الهــ ّم
الشــخصي هــو املــكان الــذي أعيش فيــه ،االنطالقــة التي
بدأت منها ،وهناك مشكلة يف الصدام اليومي مع األحداث

يف املخيــم« ،الصــور ،حبل الغســيل ،التلفــاز» ،وهناك أيضا
مشــكلة متعلقة يف املكان كمكان ،وبالتالي الهم الذاتي هو
رد فعــل لهذه املشــاكل ومن الطبيعــي أن يتفرع ليمس الهم
اجلمعي».
ويضيــف« :أمــا بالنســبة للهــم اجلمعي ،فمنذ عــام ،2007
بدأت الرســم على جدران املخيم ،واســتمررت يف ذلك مدة
خمس سنوات ،وأثرت بي هذه التجربة كثيرا ،ولكن بالنهاية
وصلت إلى طريق مســدود ،أو مبعنى آخر ال توجد نتيجة،
كمــا أن بعــض اجلداريــات قوبلــت بالرفض مــن قبل بعض
األشــخاص ،وهــذا مــا دفعنــي إلــى اخلــوض يف القضايــا
املرتبطة بالهم اجلمعي بدون جداريات».
ومــن اللوحــات التــي حملــت الهــم اجلمعــي ،لوحــة جاءت
باســم ســهى ،وهي الجئة فلســطينية تعيش يف مخيم برج
البراجنــة يف لبنــان ،تعانــي من ســرطان يف الــرأس ،وتصل
تكاليــف عالجهــا إلى  1800دوالر شــهريا ،ولم حتصل على
أدنى العالج املطلوب كونها الجئة ،ويرى عوض أن مثل هذه
احلالــة بحاجــة ملــن يعبر عنها ،وأن مهمتــه كفنان أن يصل
مبأساة سهى إلى الناس.

أيوب يف املعرض

أيــوب هــو الشــخصية املتكــررة يف جميــع اللوحــات ،بطل
يســافر مــن جلــوء إلــى جلــوء ،حيث اســتمده الفنــان من
الصبــر ،وهــو شــخصية مــن وحــي التشــكيل ،ولــد عــام
 2006كعاشــق ليعيــش احلالــة التي يعبر عنهــا بعيدا عن
الكاريكاتيــر فهــو يقــول شــيئاً دون أن ينطــق أو يكتب ،ثم
تطور خالل الســنوات ليصبــح املدافع واملقاوم كما احلالة
التي جاء فيها مبلح.

الشفرة واإلبرة

احتوت العديد من اللوحات يف املعرض على رسمة الشفرة
تــارة واإلبــرة تــارة أخــرى ،ويف هــذا الســياق يقــول عــوض
إن هنــاك العديــد مــن الدالئــل الرمزيــة والفنيــة املتعلقــة
باســتخدام الشــفرة واإلبــرة يف اللوحــات ،علمــا أن الداللــة
الرمزية والفنية التي تعطيها اإلبرة يف اللوحات تختلف من
لوحة ألخرى ،وكذلك األمر مع الشفرة.
ويضيف« :اإلبرة كانت ميراثاً عن أمي ،عندما توفيت تركت
لــي علبــة مليئــة باإلبر والدبابيــس ،ما دفعنــي للتعلق بها،

واســتخدمتها باللوحــات للتعبيــر عــن األلــم ،وكان ذلك يف
مواقف متعددة يف اللوحات ،مثل التهجير ،واملوت ،واملرض،
واالغتصــاب وغيرهــا مــن األمــور املتشــابكة ،وبذلــك تبقى
اإلبرة واحدة ،أي األلم واحد واملواقف متعددة.
ويشــير إلى أن الشــفرة هي األيقونة اخلاصة به وبتجاربه،
حيــث يؤكــد أنهــا وردت يف اللوحــات التــي تعنيــه بشــكل
شخصي.
ويتمنــى الفنان يوســف عوض أن يخرج هــذا املعرض للنور
أكثــر ،وأال يقتصــر علــى مدينــة رام اهلل فقــط ،منوهــا يف
الوقــت ذاتــه إلــى أن مــن يحكــم البلــد فنيا هو مــن يحدد
ما يعرض وما ال يعرض ،حيث اعتمدت اجنازاته الســابقة
واحلالية على جهود شــخصية فقط ،دون رعاية أو اهتمام
مــن قبــل املؤسســات واجلهــات الرســمية املختصــة بهــذا
الشأن.
يذكــر أن عــوض خريج معهــد الفنون اجلميلــة يف رام اهلل،
ولديه خمسة معارض فنية تشكيلية وملح هو السادس.
* خريج حديثاً من دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

«فوتوغرافيتي» ..عدسة فلسطينية توثق الثورة املصرية
أنوار خطيب
فيمــا كان الشــارع املصري مــوا ًرا باألحداث عــام  ،2011كان املصور
الفلســطيني ناصــر ناصــر ،وإلــى جانب عملــه مصــو ًرا صحاف ًّيا،
مشغوالً مبشروعه الفني املستند إلى توثيق أحداث ما بات يعرف
بالثورة املصرية ،من زاوية خاصة.
صــور ولوحــات التقطهــا وإضافة فنية أعادت املشــاهد إلى ميدان
التحريــر يف العاصمــة املصريــة القاهــرة التــي حلمــت بالتغييــر،
وحاولــت علــى مــدار أربــع ســنوات مــن الثــورة االحتجــاج والهتاف
واالنتخــاب والقمــع والتحــدي والنوم بامليدان والفســاد إثبات ذاتها
وحتقيق أهداف شعبها ،تلك الصور أوقفت الزمن وشكلت ماضي
وتاريخ شعب بأكمله.
املصــور ناصــر وثــق بعدســته الثــورة املصرية ألربع ســنوات -2011
 2014واختــزل عمــل تلــك الســنوات بكتــاب أصــدره مؤخراً ســماه
«فوتوغرافيتي» عن مؤسســة الناشــر يف مدينة رام اهلل ،يوثق فيه
ناصر اللوحات «الغرافيتية» التي تواجدت على اجلدران منذ بداية
الثورة املصرية حتى نهاية عام .2014
ويعمــل ناصــر منــذ العــام  1997يف مجال التصويــر يف الصحافة
العامليــة (وكالــة األسوشــييتدبرس) األميركيــة ،وهــو ينتج مشــاريع
خاصــة معنيــة بالصــورة والفنــون املختلفــة .وكان فــاز بجائزتــن
دوليتني عام  ،2002جائزة أفضل صورة صحافية (نادي ديدالين) يف
الواليات املتحدة ،وجائزة (جون فابير) لنادي (أوفرســيز) الصحايف
يف الواليات املتحدة.
يقــول ناصــر لـــ» احلــال»« :هــذا الكتاب حــاول أن يعكــس احلالة

املصرية خالل أربع ســنوات عشــتها يف القاهرة خالل فترة عملي
يف مجــال التصويــر .فقد الحظــت أن العناصــر الثقافية متازجت
مــع احملتــوى السياســي يف صورة تعكــس داخلها حالــة من اإلبداع
والتضحية لشــعب كامل ،بطريقة مميزة متنوعة ومختلفة تطورت
مع تطور احلالة السياسية وحلول املتغيرات يف مصر».
وخــال تلــك الفتــرة ،الحــظ ناصر أيضــاً بدايات الرســومات بفن
«الغرافيتــي» مع بداية الثورة ،وهو الرســم علــى اجلدران العامة أو
اخلاصة باســتخدام أدوات رســم خاصة بطريقة فنية جديدة عبر
كلمــات مقصــودة أو مســميات أو عبارات مســتهدفة وبتعبير حر
دون رقيــب ،وغالبــاً مــا تكــون من قبل أشــخاص مجهولــن ،فقرر
حينها توثيقها وتابع تطورها لقيمتها الفنية العالية.
وأضاف ناصر أن كتاب «فوتوغرافيتي» الذي يقع يف  208صفحات
حتمــل يف طياتهــا  250صــورة جلداريات خاصة بالثورة تشــكل يف
مجموعها تاريخ وسلسلة أحداث مر بها الشارع املصري منذ بداية
الثورة بصوت الشارع واملواطن املصري احلر بصورة فنية وبتصوير
تكنيكي يحمل غالباً قضية ورأياً وإبداعاً فن ّياً.
وأضــاف ناصــر« :الكتــاب يحمــل صــورا التقطــت بتقنيــات عالية
حتافــظ علــى جودتهــا وقيمتهــا الفنيــة ،وهــي صوت مــن العامة
حتمــل رســالة معينــة للعامــة ،وقــد التقطــت تفاصيــل  90مليون
مواطــن بأحالمهــم وذاكرتهم وهمومهم وانتصاراتهم خالل ســنوات
الثورة يف كافة تفاصيلها الكثيرة جداً احللوة واملرة ،لكنه كل صورة
شــكلت جزءاً من تاريخ وجغرافيا أوقفــت لثانية التقطت لتتناقلها

ناصر ناصر يوقع كتابه يف متحف محمود درويش.

األجيال فيما بعد كذكرى لشعبها.
وحــول اختيــار هذه الصــور ،قال ناصر إن انتقــاء عدد محدود من
الصور يف ظل احلدث املوجود كان صعبا ،إذ إن هذه الصور كانت
من بني  2000صورة ومن ثم  800حتى وصلت العدد احلالي.
وقــد وقــع املصــور ناصــر كتابــه أواخر أيلــول املنصــرم يف متحف
محمــود درويــش مبدينــة رام اهلل ،وقــد قــدم الدكتور عبــد املجيد
ســويلم قراءته السياســية للكتاب .وقال الفنان بشــار احلروب إن
طريقة التعبير حتمل يف طياتها اختالفاً ثقافياً وسياسياً ونفسياً
بني الشــعبني الفلســطيني واملصري ال تغير من الهدف الرئيســي
للفــن الغرافيتــي وهــو التعبيــر عــن حالــة الصــراع بــن الشــعب

والسلطة.
وختــم ناصــر حديثــه بالتأكيد على أن الهدف مــن إصدار الكتاب
ليــس اجلوائــز وال البيع وإمنا كان مــن املتعارف عليه أن هذا الفن
الغرافيتي ُيحى بعد أيام من عمله إما من قبل السلطة احلاكمة
أو من قبل الثوار أنفســهم ،فجاء الكتاب ليشــكل مرجعية توثيقية
لفن جديد معاصر يحاكي ثورة شعب غير عادية.
وكان ناصــر وقــع كتابــه أيضــاً يف العاصمــة األردنيــة عمان ضمن
فعاليــات افتتــاح معــرض الكتــاب األردنــي الــذي نظمــه احتــاد
الناشــرين األردنيــن بعد توقيعه يف مدينــة رام اهلل وعرض كل من
موقع «أمازون» و «سوق دوت كوم» الكتاب للبيع إلكترونياً.
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جدتي السايحة
أسامة العيسة
ال يرغــب األحفــاد ،عادة ،يف معرفة ما يجــب معرفته خلف
الصــور العطــرة ِ
لســير اجلدات الشــريفات ،ولكن بالنســبة
جلدتــي الســايحة (الســائحة) ،ســيختلف األمــر ونحن إزاء
منــوذج محلــي لـــ «ليليــث» يف ميثولوجيــا الشــرق القــدمي،
التــي خلقهــا اهلل مــع آدم مــن التــراب ،ولكنها متــردت على
ســلطة آدم ،وأضحــت هذه املــرأة الفاتنة معبــودة العواصف
والشياطني.
كان مقام الشــيخة الســايحة (الســائحة) فاطمة بنت بري،
يقع شرق قريتي زكريا يف الهضاب الفلسطينية املنخفضة،
وهــو عبــارة عن مغارة بجوارها شــجرة ســريس (أو عذقة).
نحــن إزاء منــوذج لنــوع مــن املقامــات التــي أُقيمــت لذكــرى
قديسني وأبطال ومجاهدين وأنبياء يف املغر ،ووجود الشجرة
جــزء ضــروري من بنيــة املقام ســواء كان يف مغــارة أو عبارة
عن بناء.
ســيرة فاطمــة بنــت بري ،قــد تكون ســيرة منوذجية لنســاء
عرفهــن الشــرق مــن مــرمي املجدليــة ،إلــى رابعــة العدويــة،
وحتولــن إلى قديســات ،ولكــن جدتي تبزهن باالســتقاللية
والتمرد مثل ليليث ابنة بالد الرافدين.

يف مواجهة منرة

حكايــة فاطمــة بنت بري مع القطب الصويف الســيد أحمد
خصوصا لدى أهل التصوف،
البدوي ،هي األبرز يف سيرتها،
ً
ويف مصر تُنشد ملحمة تعبر عن تلك احلكاية ،يف املواسم
واملناســبات ،وهــي منــوذج مبكــر مــن (ترويــض النمــرة)،
وتتلخــص بقــراره الذهــاب إلى مســكن فاطمة بعــد أن زاره
القطبــان الصوفيان أحمــد الرفاعي وعبد القادر اجليالني
وعرضا عليه عدة مفاتيح للبالد يف الشرق والغرب ،فاختار
مفتاح العراق ليفتحها اهلل عليه يف دنيا التصوف.
ســمعة فاطمة ســبقتها إلى أحمد البدوي يف مصر ،كامرأة
جميلــة ،ذات جــاه ومــال وقــدرات ،وبلغــة املالحــم الشــعبية
فهــي« :صاحبــة واليــة كبيــرة ،ملكــت ســ ًّرا عظي ًمــا حتــى
أصبحــت صاحبة تصريف فأعجبت بنفســها ودخل عليها
الغــرور ففتنــت النّاس بجمالهــا وكانت بارعــة اجلمال جدًا
وال يســتطيع أحــد مــن النّاس أن ينظر إليهــا دون أن يفتنت
بها ،فاســتعملت ســر جمالها وســر فتنتها وبدأت تتصرف
يف النّــاس ،وكل مــا أتاهــا صاحــب حــال فتنتــه وأصبح من
تالميذهــا ،وكلمــا طلب أحــد الزواج منها نظــرت إليه نظرة
فقتلته فوراً ،أو ســلبته عقله ،وإذا لم تســتطع على صاحب
سر قوي أو حال كبير ،جاءت إليه باإلغراء وتظاهرت أمامه
ٍّ
بجمالهــا ،فــإذا مــا نظــر إليهــا وأعجــب بجمالهــا متكنــت
مــن قلبــه وقتلتــه ،وعندهــا اآلالف من النّاس حتــت إمرتها
ومفتونــون بحبهــا» .وهــذا منــوذج ممــا كتب وال يــزال يكتب
عنهــا مــن مريدي أحمد البــدوي ،اطلعت عليــه على مواقع
الكترونية.
ولــم يتوقــف نفوذهــا عنــد هــذا احلــد ،ولكنهــا متكنت من
الســيطرة على اجلن واملردة ،وهذا منوذج نســائي من صورة
امللك سليمان يف الثقافتني الشعبية والدينية.

عندمــا وصلهــا البــدوي ،عرفتــه ،ووصفتــه بفحــل الرجال،
وهذا مهم بالنســبة ملتلقي املالحم الشــعبية ،وعرضت عليه
الــزواج ،رغــم أنها علمت أنه جــاء لقهرها ،ولكن ألنها تعرف
قيمتــه قدمــت له هذا العرض ،رغم عــروض الزواج العديدة
التي قدمت لها ،مشفوعة بأمالك وأرزاق األغنياء املتقدمني،
ِ
تكتف برفضهم ،وإمنــا كانت تنظر للواحد منهم
ولكنهــا لــم
بطرف عينها فتقتله يف احلال.
البــدوي الــذي جاء يف مهمة محددة ،لــم يقهره إغراؤها وما
أظهرته من جسدها ،ولم يقل أية كلمة ،ولكنه قال يف قلبه:
لست أنا من تغرينه ،وقبل أن يعمل لديها راعيا ،وسار بنحو
سبعة آالف َج َمل متلكها فاطمة ،كانت ترعى ليال وتأتيه يف
النهار ،واستمر صامتا راعيا ملدة ستة أيام ،ويف اليوم السابع
دائما يجري شيء عظيم ،وبالنسبة له قرر أن يقضي وطره
مــن فاطمــة ،ويبدو انه تراجع الحقــا ،فطلب من اجلِ مال ان
متــوت ،فماتت الســبعة آالف جمل فــورا ،وهنا يعطي كاتبو
امللحمة الشعبية صفة األلوهة للبدوي وهي« :كن فيكون».
ولكــن البــدوي لــم يذهب إلــى فاطمــة ،وإمنا كور يــده ورفع
قبضته وقال :يا قلب فاطمة بنت بري كن بيدي هذه وتعال
إلي حاالً ،!..وهذا ما حدث.
َّ
ســنرى صراعــاً بــن قــدرات أســطورية بــن االثنــن ،انتهت
بإعــان فاطمــة هزميتها وتوبتهــا ،وأظهر البدوي تســامحا
فلــم يقتلهــا ،إكرامــا الســمها ،واإلشــارة واضحة الســم ابنة
الرسول العربي واسم حفيدته.
أصبــح لــدى فاطمــة اســتعداد خلســارة كل شــيء من أجل
الــزواج مــن البــدوي ،وعرضــت عليه أن تكــون خادمة عنده،
ولكنــه قــال بإباء واضح بأنه لن يتزوج أبدا ،وســيعتقها على
شرط ان تتوب توبة نصوحا.
ولدى إصرارها ،أمر األرض أن تبتلعها ،فنفذت األرض األمر
فــورا ،وابتلعتهــا إلى وســطها ،ثم إلى صدرهــا وثدييها ،ولم
يثــن ذلــك فاطمــة عــن مطلبهــا فقالت لــه :هــل تتزوجني؟
وأمــام هــذه اإلصــرار الغريــب ،أراد أن يقــدم البــدوي إجابة
حاســمة ،فطلــب منهــا أن متــد يدها ،وعندمــا فعلت بصق
يف كفهــا ،فاخترقــت البصقــة كفها وســقطت علــى األرض،
ووســط ذهــول فاطمة قال لها البــدوي مفصحا عن قدرات
فحوليــة فــوق طبيعية« :إذا كفك لم تتحمل بصاقي ،فكيف
ستتحملينني زوجا؟».

العجم والصوفيون

كيــف جاءت فاطمــة بنت بري ،ومتى ،إلى قرية صغيرة تقع
يف ممر القدس ،وتتبع مدينة اخلليل ،ولكن هي إلى الرملة،
أقرب؟ قد ال نعرف ذلك أبداً.
ذكــر باحثان غربيان هما أ.س .ماســترمان وو.ج .ماكالســتر
أن فاطمــة بنــت بــري جــاءت مــن بالد فــارس ،كمــا جاء يف
دراســة لهمــا نشــراها يف عــام 1916م ،وأشــارا إلــى أن زيارة
املقام تقتصر فقط على النســاء ،وإذا جترأ رجل ودخل إلى
املقــام فســوف يصاب باحلمى ويجــن ،وعندما حتلف امرأة
ميينــا يف داخــل املقــام فإنها يجب أن تغــادر بوجهها رجوعا

قرية زكريا

إلى الوراء.
وأكــدا أن عائلــة بنــت بري جــاءت من بالد فــارس ،وان ناس
قريتنا يعتقدون ان مجموعة من رجال الفرس موجودون يف
داخل رجم حجارة يوجد أمام شجرة بقرب املقام .وقد حدث
أن مجموعة من الدراويش كانوا مارين بجوار املقام بطبولهم
وراياتهــم ودربكاتهم تعرضوا حلادث نتج عنه حتطيم جميع
أدواتهــم وآالتهــم عندمــا كانــوا بقــرب الكهــف ونســب هذا
احلادث إلى رجال الفرس.
يف الربــع األول مــن القــرن العشــرين ،ســتدخل تغييــرات
جوهريــة علــى حكايــة فاطمــة بنــت بــري يف فلســطني،
َو َســتُعرف بانها زوجة البدوي ،وســتعود ملشاكستها ،وقوتها،
وستكون جزءا من اخلالف بني األقطاب الصوفيني أنفسهم
الذيــن انقســموا إلــى صوفيني وعجم ،وهذا االنقســام جزء
مما اســميه الثنائيات يف فلســطني ،والعجم تعني الفرس،
وتطــور إلــى األجانــب ،ولكــن فيما يخــص موضوعنــا ،فهو
مــواز لالنقســام يف املجتمع ،فنجد
مجــرد تفريــق وانقســام ٍ
مثــا وليــا يف قرية تابعة للصوفيني ،ويف قرية مجاورة على
خــاف مــع األولــى مقاما للعجــم .ويخالــف رائــد الفلكلور
الفلســطيني توفيق كنعان ماســترمان وماكالستر ،يف نسبة
فاطمة إلى الفرس ،مؤكدًا أن «أهمية أولياء العجم تكمن يف
عداواتهم مع األولياء الدراويش ،الذين يتبعون الصوفية .ولم
أجد ما يشير إلى عدائهم لألنبياء .ومبا أنهم ال يستطيعون
إيذاء األولياء املوتى ،فإنهم يالحقون أبناءهم وأتباعهم».

امرأة بوجوه كثيرة

األوليــاء العجــم ،ومنهــم فاطمة بنت بري ،كمــا يقول كنعان:
«يُحترمــون يف بعــض القــرى ويهملــون يف قــرى أخــرى .وان
االحتــرام الــذي يــؤدى لهــم يف القــرى األولــى هــو أقــل مــن
األوليــاء اآلخريــن .وجميع هؤالء ينتمون إلــى النزقني» .وهم
نــوع مــن األولياء غيــر الصبورين ،متاما كما هــو حال أفراد
يف املجتمع.
شــيخ مــن قرية ديــر غســانة ،روى لكنعان عــن فاطمة بنت
بــري« :أحمــد البدوي ،كانت له امــرأة ذكية ،إنها فاطمة ابنة
البري .وعندما وصلت فاطمة إلى مرتبة ولية ،تركت زوجها،
وبدأ احترامها يتصاعد من جانب النّاس وأصبح العديد من
أتباعــه مــن أتباعهــا املخلصني .ودبت خالفــات دينية بينها
وبــن البــدوي منــذ البداية ،وعلى ذلك أطلــق األقطاب على

سهل زكريا.

جماعتها ازدرا ًء لهم اسم األعاجم .ويشير الغناء التالي إلى
ذلك:
«السيد اللي مقامه مجمع األقطاب
لوال ما سلب بنت البري خاطره ما طاب
روح يا مريدي وتقلب على األعتاب
وان مسك الظيم يبقى لك علينا حساب».
عندمــا كنــت أمتعــن يف حكايــات جدتي فاطمــة بنت بري،
يــروق لــي وضعهــا يف خانــة الرائــدات مــن النســاء ،ليــس
فقــط بقدرتهــا ،بالنســبة ألهلــي الفالحــن بالوقــوف نــدا
ألحمــد البــدوي ،بعكــس ما هو متعــارف عليه بــن أتباعه،
وإمنــا بتخصيــص مقامها يف قريتنا للنســاء فقط ،يبثثنها
أشواقهن وأشجانهن التي ال حتصى.
لفاطمة بنت بري وجوه كثيرة ،يذكر كنعان ،ان البعض َع ّرف
صاحبة املقام بأنها شريفة ابنة البدوي وزوجته اخلضرا.
بعــد أكثــر من أربعني عاما من النكبة ،ســتصبح الســايحة،
بالنســبة لعمتــي عائشــة الشــيخ التــي فقــدت عاملهــا عام
النكبــة وتشــردت من قريــة زكريا ،هي فاطمة ابنة الرســول
العربــي ،وفيمــا يلــي مــا اقتبســته عنهــا يف مجموعتــي
القصصيــة انثيــاالت احلنــن واألســى« :مقــام فاطمــة ابنة
الرســول لــه الســام ولــه البــركات ..تقصدهــا نســاء البلد
ويســمينها الســائحة ..تنــذر الواحــدة منهن وتشــعل ســراج
الزيــت الفخــاري يف املغــارة املعتمــة شــرق البلــد ..الشــجر
أمامها يصدم الوجوه .لم يكن زحيفاً وال مرمية ..إمنا عذقا
يفــرش ويجلــل الســائحة يف أرض اهلل الواســعة حزنــا على
أشرف اخللق».
أ ّمــا حفيداتهــا أمثال عمتــي ،فســحن يف األرض منكوبات،
ورحلــن عــن دنيانا وهــن يحاولن مللمة ما تبقــى من عاملهن،
الذي اندثر بسرعة.
جدتــي فاطمة الســايحة ،صاحبة القــدرات لم تعد موجودة
اآلن ،بســبب التغيــرات التــي أحدثها احملتلون علــى قريتنا،
التــي دمــرت أغلبية منازلهــا ومعاملها ،وعندمــا يتمكن أبناء
القريــة مــن العــودة إليهــا يف يــوم مــا ،وأرادوا التعــرف على
مكانها ،فســيجدون صعوبة يف العثور عليه ،وستظل مجرد
حكاية ،قد يتوقف األجيال عن حكايتها.
أ ّمــا األجيــال اجلديــدة مــن حفيداتهــا ،فإنهــا ال تعنــي لهن
الكثيــر ،حتى كرائدة نســوية ،فهن حســمن أمرهن بالتجند
يف املنظمات غير احلكومية.
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لني يف األرجـــــــاء
رند عبد القادر*
«هل مترون بحالة من االكتئاب؟ اجلسوا لنتحدث» .كتبت طالبة جامعة بيرزيت
لني عورتاني هذه العبارة على لوحة كبيرة ،وجلست بالقرب من مبنى القانون
املكتــظ يف حــرم اجلامعــة .هكــذا أمضــت لــن اســتراحتها اجلامعية،
محاطــة بدائــرة مــن الطــاب املصدومــن ،منتظــرة جتــرؤ جلــوس
شــخص آخــر على الكرســي املقابل لهــا ،متأملة أن تنشــر التوعية
حول مرض طاملا حرم احلديث عنه يف املجتمع الفلسطيني.
وعلى الفتاة التي لم تتجاوز الثامنة عشــرة عاماً ،تطغى هالة من
الصفاء ،فتنشر تدفقات من الطاقة االيجابية لكل ما يحيط بها.
ومن شــعرها املجعد الطويل ،إلى «شــروالها» امللون الواســع ،تشــع
الفتاة بتميز يعتبره البعض غرابة أطوار.
وبينمــا انتُقــدت لني من كثيرين ،لم يغير هذا من طبيعتها املرحة
وابتسامتها العريضة ،املمتلئة باألمل.

«هل مترون بيوم سيئ؟ اجلسوا لنتحدث»

بــدأت الطالبــة لــن نشــاطاتها املشــبعة باإلبــداع يف ســاحات
مدرســتها ،حتمــل لوحة شــبيهة كتــب عليها «هل متــرون بيوم
ســيئ؟ اجلســوا لنتحــدث» .القت الفكرة قبوال ،مــا حثها على
نقلها الى مكان لم يألفها اغلب الناس فيه .ولكنها لم تلق ردة
فعل مشابهة باجلامعة ،حيث رمقها بعض الطالب بنظرات
ساخرة ،وغيرهم بنظرات مليئة باإلعجاب.

كسر حاجز اخلوف من األمراض النفسية

تهــدف لــن مــن طريقتهــا هــذه الــى التطــرق للمواضيــع
احلساســة ،ومنهــا االمــراض النفســية ،تقــول لـــ «احلال»:
«ينظــر الناس لهذه االمور كحالة نفســية أو جنون أو يرون
املرض النفسي عاراً» .وتعترف ،وهي طالبة قانون يف جامعة
بيرزيت ،انها ال تستطيع معاجلة املرضى النفسيني ،لكنها
تطمح الى تشجيع النقاش واحلوار عن هذه األمراض.
وتضيــف الطالبــة عورتانــي« :الهــدف هــو حتفيــز النــاس
علــى التســاؤل واالستفســار عــن االمــراض النفســية ،ليتعلموا
أكثــر ونســلط الضــوء على موضوع حســاس ومحــرم يف مجتمعنا».
وبينما لم «يفضفض» الكثير من الطالب ،استفسر عشرات منهم عن
الغرض من مشروعها ،محققة بذلك هدفها لنشر التوعية عن االمراض
النفسية بعد يومني من «اليوم العاملي للصحة النفسية».
ولم تتزعزع عزمية لني وارادتها حني انتقدها الناس على الفيسبوك بعد
نشر فيديو عن مشروعها ،فأكدت انها حتررت من قيود املجتمع ولم تعد
تهتــم بنظرة النــاس اليها .ومتحورت اغلب االنتقادات حول الشــروال الذي
لبســته او حــول مــا اســماه البعض «ســخافة الفكرة» ،واشــارت الــى كونها
«انتقــادات ناجتة عن جهل املعلقني بالفكرة وتعليقهم وتقييمهم الســطحي
للنشاطات الشبابية.
وعلى جانب آخر من القصة ،عبرت الطالبة عورتاني عن امتنانها ملن وجهوا
لهــا نقــداً بناء وســليماً .ووجــدت كمية هائلــة من دعم علمــاء نفس عرضوا
خدماتهــم ملســاعدتها يف فكرتهــا األخيرة ،كما علقت مرشــدة اجلامعة على
الفيديو مشيرة إلى دورها يف مساعدة الطالب املصابني باألمراض النفسية.
وجتد لني الراحة لكونها أُذناً تســتمع ملشــاكل الناس ،وكتفاً ليســتندوا عليه،
فتقــول« :كتيــر حلــو إنــه تســاعد الناس ،النه عــدد كبير منهم مــا بالقوا حد
يحكوا معه».
ولكــن ،بعيــدا عــن طبيعتهــا املشــرقة ولبســها الالفــت ،تصــف لــن نفســها
باالنطواء واالنعزال .وتعبر عن مشاعرها عبر الشعر الذي تشاركه يف «سرد»،
وهو حدث يقام شهريا يف مدينة رام اهلل ،يوفر مساحة ومنصة تعبير للكتاب
والشــعراء والفنانني .بالنســبة لها ،من املهم ان تعبر عن نفســها بطريقة غير
مضــرة ملــن حولهــا .كما متتلك لني صفحة على الفيس بــوك بعنوان «لني يف
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األرجــاء» ،تطمــح إلى أن تنشــر صورا وجتــارب وأفكاراً مع
كل الناس.

«اقرأ ملدة من الزمن واحصل
على قطعة من الكعك مجان ًا»

ويف األســابيع املقبلــة ،ســتعمل لــن علــى مشــروع جديــد
للتشجيع على القراءة بعنوان «اقرأ ملدة من الزمن واحصل
على قطعة من الكعك مجاناً» .ولم حتدد لني موعداً حتى
اآلن إلطالق هذا النشاط ،ولكنها تؤكد أنها ستقدم الكعك
املجاني والطازج لكل من يقرأ بعض الصفحات من الكتب
التي ستضعها يف اجلامعة.

«بني الفرح والترح»

تدافــع لــن عــن نشــاطها الشــبابي غيــر املعتــاد بالقول:
«الفكــرة املتداولــة يف جيلنا هــي انه املجتمــع بحددنا وما
بســمح جللينــا نتصــرف ونقتــرح ،واريــد ان اقنــع النــاس
انــه احنــا صرنــا املجتمع مش االجيــال الكبيرة الســابقة.
وفكرك اليوم هو الذي ســيحدد حياتك املســتقبلية ،وهو
الذي يحررك او يكبتك».

التوزيع:
حسام البرغوثي

تصدر عن:

لــن لــم تختلــف كثيــرا عــن الفتيــات والفتيــة يف عمرها،
فهــي ايضــا خافت من نظــرة الناس إليهــا ،خافت من ان
يحدقــوا يف بثورهــا ،وخافــت مــن رأيهــم بشــكلها .ولكنها
كشــفت الغطاء عن فكرة جتاهلناها ،وهي ان التخلي عن
التوقعات املجتمعية ،تعني احلرية الكلية.
باختصــار ،فعلــت مــا لــم نتجــرأ علــى فعلــه وأصبحــت
الشــخص الذي تريد ان تكونه من دون ان تشــعر باحلاجة
للتبرير ملن حولها.
تتابع لني سرد ما تهجس يه وتعايشه« :بنبسط من جوا
بــس يكــون عندي ســام داخلي ،ألنه كتيــر مرات صعب
الواحــد يالقــي حلظــة فــرح .بس ملــا بكــون راضية عن
حالــي ومتصاحلــة مــع نفســي بنبســط وين مــا بالقي
حالي».
لــن لها كيان مختلف ،غير مألــوف وغامض .فهو خليط
من القاســي والهــش ،احللو واملالح .هي مزيــج من البراءة
والثقــة ،ترســم لــكل مــن يراهــا صــورة واضحــة ،وعدســة
خاصة ليراها من خاللها.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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