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بقرة صفراء
شــهيرة هــي قصــة البقــرة الصفــراء ،تلك التي ورد أنها تســر الناظرين ،الذيــن ينظرون ولكنهم ال يبصرون .ولعل أهم عبرة يف القصة أال نشــدد
ونصعب على أنفسنا ما هو ممكن ،فيصير مع املكر والدهاء أشد بال ًء وأغلى ثمناً وأصعب حتققاً.
ومع كثرة التفنن بإضافة الكثير من سياسة القلب امليت ،يصبح الطريق إلى غزة أكثر انغالقاً مع كل مرة نحاول فيها أن نفتح األبواب باملفاتيح
اخلطأ.
بــن ،والعيــب باأليدي التي ســلمناها مفاتيح األبواب الثقيلــة ،والتي خلفها تقبع قلوب الناس يف غــزة ويف الضفة ،راجية أن
بــن واملفتــاح ّ
البــاب ّ
يبقى احلال على ما هو عليه وأال يأتي ما هو أصعب.
لعل فينا من يقدر على الفتح الصائب.
رئيسة التحرير
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 ٨صفحات

املصاحلة الفلسطينية وصلت إلى «املعادلة املستحيلة»
محمد يونس
قبل التفجير الذي اســتهدف موكب رئيس
الــوزراء الدكتــور رامي احلمــد اهلل ،ومدير
املخابــرات العامــة اللواء ماجــد فرج ،كانت
املصاحلــة الفلســطينية قــد وصلــت إلــى
طريق مسدود.
وبعد التفجير ،أسدل الستار على احملاولة
األخيــرة ،التــي قامــت بهــا مصــر ،إلنهــاء
االنقســام ،تلــك احملاولــة التــي حملــت،
يف بدايتهــا ،بعــض اآلمــال ،وذلــك عندمــا
وافقــت حماس على مطالب الســلطة ّ
حل
اللجنــة اإلدارية ،وتســليم املعابــر والوزارات
للحكومة.
ويقــول مســؤولون يف حركتــي «فتــح»
و»حمــاس» إن املصاحلــة وصلــت إلــى
«املعادلة املســتحيلة» لــكال الطرفني ،وبات
مــن غير املمكن اســتمرار اجلهــود الرامية
إلى حتقيقها.
وتتمثــل «املعادلــة املســتحيلة» بالنســبة
حلركــة «فتــح» يف حكــم قطــاع غــزة وهــو
حتت سيطرة حركة «حماس» املسلحة.
أمــا بالنســبة حلركــة «حماس» ،فــإن هذه
املعادلــة تتمثــل يف مواصلــة حكــم غزة يف
ظل غياب السلطة.
ويقول الرئيس محمود عباس يف اللقاءات
اخلاصــة ،إنــه ال ميكن لــه أن يحكم قطاع
غزة بينما حتتفظ حركة «حماس» بســاح
قــادر على كســر هيبــة الســلطة والقانون
وممارســة ســلطة وحكــم وقانــون مــوازٍ.
ونقل مســؤولون عن الرئيس قوله« :تسعى
حمــاس إلــى تطبيق معادلــة حزب اهلل يف
لبنــان على قطاع غزة ،وهذا ما ال ميكنني
القبول به».
وتتكثــف األزمة لدى «حماس» بعدم قدرتها
علــى مواصلــة حكــم قطــاع غــزة وتوفيــر
احلــد األدنــى مــن اخلدمــات املطلوبــة
للمواطنــن ،ويف ذات الوقــت عــدم القــدرة
علــى دفع الثمــن املطلوب لعودة الســلطة،
وهو تسليم السالح.
وقال مســؤول كبير يف احلركة« :إذا وافقت
حمــاس علــى مطلــب الســلطة جتريدهــا
من الســاح ،فإن هذا سيكون نهايتها ،ألن
احلركة ســتنهار وســتتعرض لسلســلة من
االنشقاقات القاتلة».
وســعت «حماس» يف الشــهور املاضية إلى
محاولــة إيجاد حلول توفيقية ،مثل تقدمي
ضمانات ملصر والســلطة بعدم اســتخدام
الســاح يف الصــراع مــع إســرائيل ،أو يف
الصراع السياســي الداخلــي ،وعدم ظهور
أفــراد وقوى مســلحة على ســطح األرض.
وأبلــغ رئيــس املكتــب السياســي حلركــة
«حمــاس» يحيى الســنوار وفــداً من حركة
«فتــح» التقــاه يف غــزة أنه مســتعد لوضع
قــرار اســتخدام الســاح يف يــد قيــادة
منظمــة التحريــر الفلســطينية ،مشــيراً
إلــى رغبة حركتــه الشــديدة بالدخول إلى
املنظمة.

لكــن الســلطة رفضــت هــذه الضمانــات
واعتبرتهــا منــاورة تهدف إلــى جرها لدفع
فاتــورة احلكــم يف غــزة مع بقاء الســيطرة
الفعلية يف يد «حماس».
وجــاء تفجيــر موكــب احلمــد اهلل وفــرج
ليفجــر معه رزمة من اجلهــود الرامية إلى
إيجــاد مخارج حتول دون انهيار املصاحلة.
ويف أول خطبــة جمعــة ،بعــد حــادث
التفجيــر ،قال الدكتور محمود الهباش ،يف
حضرة الرئيس محمود عباس ،يف مسجد
املقاطعــة« :ســلطتان يف غــزة مســتحيل،
سالحان يف غزة مستحيل».
وأضــاف الهبــاش املقــرب مــن الرئيــس
عبــاس ،والذي يعكس إلــى درجة كبيرة ما
يفكــر بــه الرئيس« :نريــد مجتمعاً يحكمه

قانــون واحد ،ونظام واحد ،وقرار سياســي
واحد ،وسالح واحد ،وأمن واحد ،واحلل هو
أن تعود غزة إلى حضن الوطن».
وشــكل التفجيــر ضربــة كبيــرة حلركــة
«حمــاس» وأضعــف مواقفهــا ومطالبهــا
يف حــوار املصاحلــة .ويقــول مســؤولون يف
احلركة إن التفجير شكل «ضربة مزدوجة»
حلركتهــم .وقــال مســؤول رفيــع يف غــزة:
«معــروف أن حماس ســعت بقــوة ،وقدمت
تنــازالت كبيــرة ،مــن أجــل إعــادة الســلطة
إلــى غــزة ،وهــذا التفجيــر شــكل ضربــة
لهذه املســاعي» .وأضــاف« :كما أن حماس
دأبــت على التأكيد على أهمية بقاء قواها
األمنيــة يف غــزة لقدرتهــا علــى احلفــاظ
علــى األمن يف القطاع ،وجاء هذا التفجير

ليشكك يف ذلك ويعزز من مطالب السلطة
حل هذه األجهزة».
ويف حركــة «فتــح» ،يقولــون إن التفجيــر
أثبــت أننا غيــر قادرين على االعتماد على
حركــة «حمــاس» يف حفــظ األمــن العــام،
وعلــى صــواب مطلبنا الداعــي إلى متكني
احلكومــة يف كل مؤسســات الســلطة مــن
أمنية ومدنية على السواء.
وقــال عــزام األحمد رئيس وفــد «فتح» إلى
املصاحلــة« :املشــكلة احلقيقيــة هــي يف
مفهــوم وغــرض املصاحلة ،فنحــن يف فتح
نريد إنهاء االنقسام مبعنى توحيد السلطة
ضمن معادلة :ســلطة واحدة ،قانون واحد،
بندقية واحدة ،أما حماس ،فتريد أن تلقي
األعبــاء املاليــة علينــا ،وتواصــل االحتفاظ

بالسيطرة العسكرية الكاملة».
وتلقــت حركة «حمــاس» نصائح من جهات
غربيــة بالتحــول إلــى حزب سياســي مثل
حركــة «فتــح» مقابــل الدخول إلــى النظام
السياسي الفلســطيني ورفع احلصار عن
غزة.
أمس
لكــن احلركــة ،التــي تبــدو اليــوم يف
ّ
احلاجــة للدخول إلــى هذا النظام ،رفضت
قبــول هــذا العــرض ،مشــيرة إلــى نتائجه
اخلطيرة على متاسكها.
وقال مســؤول كبيــر يف «حمــاس»« :العالم
يطالبنــا بإلقــاء الســاح ،مــن أجــل رفــع
احلصــار املتعدد عن غزة ،ويف حال وافقنا
علــى ذلــك ،فإن حركتنا ســتنهار وتنقســم
وسنفقد كل شيء».
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احتالل ورهاب وخوف جتبر القدس على النوم املبكر
هنالي داري*
ٍ
حتديــات حتــاول طمســها
تصــارع القــدس اليــوم عــدة
وإخفاء هويتها واحلد من عظمة مكانتها بني املقدسيني
وغير املقدسيني ،فمع مرور الوقت ،ال يؤثر التهويد فقط
على روح املدينة ،بل إن مجموعة من القرارات االسرائيلية
االقتصاديــة خربــت تراث التجارة املقدســية يف التســوق
والسياحة ويف مجاالت اخرى.
ففــي هــذه االيــام وعلــى عكــس املاضي ،تضطر أســواق
القدس إلغالق محالتها التجارية ما بني السادسة حتى
الســابعة كحــدٍّ أقصــى ،مــا أثر ســلبياً علــى اقتصادها
عوامل أخرى
الــذي بــدأ يتراجع بفعل هذه اخلطــوة وعدة
ٍ
ســببها االحتالل الــذي يضيق على املقدســيني وجتارها
وسكانها.
أســواق مدينــة القــدس الــي تعــود معظمهــا الــى آالف
الســنني ،ومحالتها التجارية التي حتمل حكايا وقصصاً
كثيرة اشتهرت بتوافد أعداد كبيرة من السياح إليها على
مر السنوات بدأت تفقد قيمتها وتتراجع ،فإغالق أسواق
املدينــة يف الوقــت الــذي مــن املفترض أن تبقــى فيه بعز
نشــاطها وحيويتهــا مقارنــ ًة مــع غيرهــا مــن املــدن يضع
عالمة تعجب كبيرة ،كونها العاصمة الفلســطينية وقبلة
املســلمني األولــى ومركــز الديانات املختلفــة ،حيث اعتاد
النــاس علــى بريقهــا وملعانهــا رغم مــا مرت بــه على مر
العصور والسنني ،إال أن أمر مدينة القدس بدأ يخرج عن
ســيطرة ســكانها وجتارها ليتولى االحتالل أمرها ويضع
مكان ليس لها.
ٍ
صورتها يف
وروى بعــض التجــار املقدســيني لـــ «احلــال» أهــم عوامل
تردي األوضاع االقتصادية يف القدس وأهم األسباب التي
عامل
تدفعهــم لإلغــاق مبكــراً ،فمنهــم من أجمع علــى
ٍ
رئيســي وهو االحتالل ،ومنهم التاجر املقدســي حازم أبو
جنيــب الــذي أكــد علــى هذا خــال حديثــه بالقــول« :ال
ننســى بالدرجــة األولــى أن مدينة القــدس حتت احتالل

يحــاول التنغيــص علــى املقدســيني بكافــة الســبل مــن
ضرائب وغيرها ،فاحملل التجاري ذو الدخل القليل يحتاج
إلى مصروف كبير ال يســتطيع أن يبقى مفتوحاً لفترات
طويلــة كــون القــوة الشــرائية أيضــاً للمدينــة أصبحــت
محصــورة لفئــة قليلــة من الفلســطينيني نتيجــة إحاطة
بجــدار كامل ،كما أن قوة األمن والقوة العســكرية
املدينــة
ٍ
لالحتالل التي اعتدنا على رؤيتها دوماً يف املدينة تشكل
رهابــاً وخوفــاً لــدى الســكان خاصــة علــى أطفالهــم من
اخلروج للتسوق».
«االقتصــاد مبنــي علــى السياســة ،وإذا كانت السياســة
ســليمة ،فاالقتصــاد ســليم» ،وهــذا مــا قالــه التاجــر
املقدســي أحمــد أبــو غربيــة ،مدعمــاً فكــرة أن يكــون
االحتالل ســبباً رئيســياً يف تدهور اقتصاد القدس ،الذي
يكمن يف عدم االســتقرار السياســي وعزل الفلسطينيني
يف الضفــة الغربيــة عن عاصمتهم ومنعهــم إلى الدخول
للصالة يف املسجد األقصى والدخول إلى أسواق املدينة،
عدا عن بدء االحتالل بغض بصره عن األشياء التي مينع
املقدســي وغيــره مــن إدخالها من الضفــة الغربية كاملواد
الغذائية املمنوعة بهدف خنق جتار القدس وترحيلهم.

تفضيل األسواق اإلسرائيلية

ويكمــل أبــو غربية حديثه ويتطرق الى عامل خطير وهو
جلــوء املقدســيني الــى األســواق االســرائيلية ،ظنّــاً منهم
أن البضاعــة االســرائيلية هي أفضل بكثيــر من بضاعة
أســواق القــدس ،ويعــود هذا حســب رأيه الى قلــة ثقافة
املواطنــن بالبضائــع التي يســتوردها املقدســي التي قد
تعد يف كثير من األحوال أفضل من البضاعة االسرائيلية.
ويؤكــد أن األســواق االســرائيلية تلعــب دوراً مه ّمــاً
يف تراجــع اقتصــاد املدينــة مــن خــال تبنــي التجــار
املقدســيني الذين كانوا يعملون يف هذه األسواق سابقاً

نافز ابو ميالة

عمر ازحيمان

سياســات وأخالقيــات األســواق االســرائيلية مــن غالء
البضائــع وقلــة الثقة بني التاجر والزبون وإهمال بعض
القواعــد األخالقيــة التي يجب مراعاتهــا أثناء التعامل
مع الزبائن.
ويــرى الكثير من املواطنــن أن الوقوف بوجه االحتالل
هــو احلــل األمثــل ملواجهــة كل مــا يطــرأ أمامهــم من
عقبــات ،فاخلضــوع لالحتالل هو أحد أهم األســباب
التي ســتزيد من تهويد املدينة املقدسة بكافة مناحي
احلياة فيها.
ويتــم ذلــك من خالل حث الواطنــن على إبقاء محالتهم
ٍ
لوقت أطول ،وهذا ما أكد عليه التاجر
التجارية مفتوحة
املقدسي عمر إزحيمان يف حديثه لـ «احلال» :نوم القدس
مبكراً هو خطأ يقع على عاتق التجار املقدســيني الذين
يتواجــدون يف مدينــة يجــب أن يكــون فيهــا حيويــة أكثر،
واخلطــأ يكمــن أيضاً بعدم توفر احملــات التجارية التي
تلبــي حاجة املقدســيني ،فأغلب احملــات التجارية التي
نراهــا هنــا هــي محالت مالبــس ،ال يوجد أماكــن كافية
مثل القهاوي واملطاعم وغيرها لتكون متنفساً لهم ولهذا

حازم ابو جنيب

يلجــأ غالبيــة املواطنــن إلــى رام اهلل وغيرهــا مــن املدن
الفلسطينية التي قد يراها متنفساً له».

مضايقات أمنية خانقة

ويف القدس ،وعندما يحتاج املواطن لشــراء غرض بســيط
وخالل مدة ال تتجاوز الدقائق القليلة ،قد يعود الى مكان
ركن سيارته ليرى عليها مخالفة من الشرطة االسرائيلية،
وهــذا بــدوره يعــود إلــى قلة األماكــن التي يحتــاج أن يركن
املواطــن ســيارته فيها وبعدها عن احملــات التجارية نوعاً
مــا ،وهــذا الشــيء قد ال جنــده يف مدن الضفــة ،وهذا ما
أوضحــه لنــا التاجــر املقدســي نافز أبــو ميالة الــذي أكد
علــى وجــود مضايقــات أمنية خانقة يتعرض لها الشــعب
املقدسي وجتعله يفر بعيداً من مدينة القدس الى أماكان
أكثر راحة ،باالضافة الى عدم تعرض املواطن الى تفتيشه
او مــا شــابه كما يحصــل يف املدينة خاصة بعــد األوضاع
احلساسة التي مرت بها مدينة القدس مؤخراً.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

صفحة «املنسق» ..ذراع لكي الوعي وجتاوز دور السلطة يف «التواصل»
عبد القادر عقل
ظهــرت صفحــة «املنســق» ألول مــرة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي
«فيســبوك» يف مارس  ،2015ويتابعها أكثر من  360ألف شــخص ،وتشهد
تفاعــ ً
ا عال ًيــا .وبينمــا يرى مراقبــون أن الصفحة ذراع مــن أذرع منظومة
االحتــال اإلســرائيلي ،يؤكــد آخــرون أنهــا مخصصــة الختــراق املجتمــع
الفلســطيني وتهــدف لكســر احلاجــز النفســي مــع «إســرائيل» بصفتها
ٍ
ٍ
ســريعة
فلســطينية
احتــاالً .ويأتــي كل ذلــك يف ظــل عــدم وجــود حلول
ملواجهــة هــذا االختــراق وجتنب «كي الوعي» الذي ميارســه االحتالل ،فما
األســباب التي تدفع الفلســطينيني ملتابعة صفحة «املنســق»؟ وما غرض
إســرائيل من إنشــائها؟ ،وكيف ميكن تصنيف حمالت «إزالة املنع األمني»
عمل وعالج؟
املخصصة الستصدار تصاريح
ٍ
يقول املتخصص يف الشــأن اإلســرائيلي محمد أبو عالن إن صفحة املنسق
تتبــع للجنــرال «يــوآف بولي مردخاي» منســق أعمال احلكومة اإلســرائيلية
يف املناطــق الفلســطينية «يهــودا والســامرة وغــزة» ،مضيفــاً« :إن تواصــل
املنســق مباشــرة مــع الفلســطينيني من خــال صفحته هو ترجمــة عملية
لسياســة ليبرمــان مع اســتالمه لوزارة احلرب ،التي تهــدف بالدرجة األولى
مبعزل عن السلطة ،كالتواصل مع
إليجاد أجسام فلسطينية يتواصل معها
ٍ
جماعات رجال األعمال مث ً
ال».
ويتابع أبوعالن« :املنســق أيضاً يســتغل صفحته للتواصل مع جيل الشــباب
علــى وجــه اخلصــوص رمبــا ألهــداف أمنيــة ،بغــرض جتنيد من يســتطيع
منهم للعمل مع جهاز الشــاباك اإلســرائيلي ،باإلضافة حملاولة جتميل وجه
االحتــال اإلســرائيلي وتبرير جرائم جيشــه أو إخفائها ،مــن خالل الظهور
مبظهر الشخص الذي يقدم تسهيالت للفلسطينيني ،وفوق كل ذلك ،يريد
انطباع بأنه يقدم للفلسطينيني ما لم تستطع ُسلطتهم تقدميه ،لهز
إعطاء
ٍ
صورة األخيرة أمام الشارع الفلسطيني».
وعمــا تُعــرف بـ»حمــات إزالــة املنــع األمنــي» التي يُعلــن عنها املنســق بني
فتــرة وأخــرى ،وتســتهدف مناطــق بعينها دون غيرها ،يشــير أبــو عالن إلى
أن هــذه احلمــات تأتي يف إطار سياســة «العصا واجلــزرة» التي اعتمدتها
وزارة احلرب اإلســرائيلية منذ بدء عمليات املقاومة الفردية يف أيلول ،2015
وتنتهــج التضييــق على املناطق التــي يخرج منها منفذو عمليــات املقاومة،
والهــدف مــن «العصــا واجلزرة» التــي تتصل بحمالت إزالــة املنع األمني هو
حتييد أكبر قدر ممكن من الفلسطينيني عن املشاركة يف مقاومة االحتالل.
أما الناشــط الشــبابي والناطق باسم مركز «صدى سوشيال» إياد الرفاعي،
فيرى أن االحتالل يســتغل احلاجات اإلنســانية للفلســطينيني عبر إطالقه

حمــات إزالــة املنــع األمنــي ،واحلقيقة أن هــذه احلجج األمنيــة كاملصيدة،
يتالعب بها االحتالل كيفما شاء لتصب يف مصلحته.
ويرى مراقبون أن ربط خفوت انخراط املناطق يف نشاطات املقاومة الشعبية
بإزالــة املنــع األمنــي ،يأتــي يف إطار «كي الوعي» الفلســطيني ،حيــث يُر َفق
صراحــ ًة إعــان احلمالت مبدى هدوء القرى والبلدات الفلســطينية ،متاماً
كالعقــاب اجلماعــي بإغــاق مداخل القرى والبلدات واملــدن عند املواجهات
الساخنة والعمليات ضد االحتالل.
عندما انطلقت صفحة املنسق قبل ثالثة أعوام ،كان عدد معجبيها ال يزيد
على  73ألفاً ،أما اليوم ،فيمكن مالحظة الزيادة الكبيرة يف عدد مشتركيها،
ويكشــف ممثل شــركة «آيبوك» واصف قدح أن أكبر عدد ملشــتركي صفحة
دول عربية إضافة إلسرائيل.
املنسق من ثالث ٍ
خصــت بهــا شــركة «آيبــوك» جريــدة احلال ،تشــير
ويف إحصائيــة حديثــة ّ
اإلحصائية إلى أن  130,627من املشــتركني يف األراضي الفلســطينية ،وهي
أعلى نسبة من مشتركي الصفحة ،مبا يعادل  %37.5من املعجبني ،تليها
إســرائيل بعــدد مشــتركني يبلــغ  94,142مشــتركاً ،بنســبة  ،%27ثــم تأتــي
جمهورية مصر بنســبة  ،%27.1إذ يبلغ عدد مشــتركيها بصفحة املنســق
 57,925مشتركاً ،ويف املرتبة الرابعة العراق ،بعدد مشتركني يبلغ  24,474مبا
نسبته  %7من مشتركي الصفحة.
أما على صعيد األســباب التي تدفع الفلســطينيني ملتابعة صفحة منســق
أعمــال احلكومــة االســرائيلية ،فيقــول الرفاعي« :قليلــون يتابعون من أجل
الفضول ومن باب اجلهل يف ظل غياب التوعية الشاملة ،أما القسم األكبر
من الفلســطينيني فيتفاعلون مع الصفحة كونها باعتقادهم تتصل بشؤون
حياتيــة مثــل العمال الفلســطينيني يف املســتوطنات أو الداخل احملتل عام
 ،1948كما أن آخرين يتابعون املنسق ألنهم بحاجة لتصاريح العمل والعالج
يف املستشفيات اإلسرائيلية».
ويتابــع الرفاعــي« :ميكــن مالحظــة أن النســبة األكبــر مــن تعليقــات
الفلسطينيني بالتفاعل اإليجابي ،تدور حول سؤالهم عن موعد إدراج أماكن
سكنهم يف حمالت إزالة املنع األمني».
«جزء ال بأس به من الفلسطينيني املتفاعلني مع صفحة املنسق يعتقدون أن
بإمكانهم إزالة املنع األمني عنهم من خالل التواصل املباشــر مع الصفحة،
بهــدف حصولهم على تصاريح للعمل يف ظل الظروف املعيشــية الصعبة»،
وفق أبو عالن.
مــن جهــة أخرى ،يرى الرفاعي أن االحتالل يســعى دوماً الختراق املجتمع

الفلســطيني علــى كافــة املســتويات ،وشــرع بالســعي الختــراق صفــوف
الفلســطينيني مع انتشــار مواقع التواصل االجتماعي ،وال يجزم الرفاعي
مبســتوى جنــاح االختــراق الــذي أحدثتــه صفحــة املنســق ،نظــراً لوجــود
كــم كبيــر مــن الناس التــي تتفاعل عبــر ذات الصفحة بتعليقــات تهاجم
االحتالل ظ ّناً منها أن الهجوم هو الطريقة املناسبة للتعامل مع صفحات
االحتــال عوضــاً عن مقاطعتها ،إضافة الحتمال وجود حســابات وهمية
ناطقــة بالعربية وهي غير فلســطينية تعمل لصالــح االحتالل من خالل
التعليق االيجابي.
وعــن آليــة املواجهــة الفلســطينية أمام الصفحــات اإلســرائيلية يف الفضاء
االلكترونــي ،يقــول الرفاعــي« :ال توجــد حلــول ســحرية ســريعة ،لكن احلل
استراتيجي ويكمن يف تكثيف النشطاء حلمالت التوعية بني الفلسطينيني
ملنع التفاعل مع هذه الصفحات ،والتحذير من خطورتها ،وتوضيح األهداف
احلقيقية التي تقف خلفها».
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هل تقع الترجمة عن الصحافة العبرية يف فخ الرواية اإلسرائيلية؟
جهاد القاق*
تســتخدم وســائل االعــام الفلســطينية العديــد مــن
املترجمــن مــن العبريــة للعربيــة لنقــل وحتليــل اخبــار
وتصريحات الكيان االســرائيلي وقادته ،وحسب مراقبني،
فــإن الترجمــات يجــب أال تكون حرفية فقــط ،بل حتتاج
الى تدخالت حتريرية من املترجمني واحملررين ،كي متنع
مرور الرواية االســرائيلية املضللة للقارئ الفلســطيني او
للمستمع او املشاهد.
ومــع تطــورات االعالم الكثيرة ،يتســابق البعض يف النقل
عــن املصــادر االســرائيلية دون االنتبــاه الــى ان هــذا قد
ميرر رؤية امنية اسرائيلية او اهدافا سياسية واقتصادية
تسعى لها حكومة االحتالل.
عــن هــذه املالبســات وعــن اهميــة الترجمة مــن االعالم
االســرائيلي ،حــاورت «احلــال» عــدداً مــن احملرريــن
الصحفيني واملترجمني يف التقرير التالي.

البرغوثي :الترجمة وفق معايير

يقــول املختــص يف الشــأن االســرائيلي واحملــرر يف
صحيفة احلياة اجلديدة خلدون البرغوثي« ،إن النقل
من املصادر االســرائيلية يجب ان يكون بحذر شديد،
ضمــن عمليــة انتقائيــة تكــون وفــق معاييــر كأهمية
هــذه املادة املترجمــة واملعلومات التــي تضمها وأثرها
علــى القــارئ ،فهنــاك كثير مــن االخبار االســرائيلية
غيــر الصحيحــة التــي تنســب مصدرهــا لالخبــار
الفلســطينية ،وبالتالــي ينبغــي علــى الصحفــي أن
يذهــب يف البدايــة للمصادر الفلســطينية وال يكتفي
بالنقل بل التأكد أيضاً».
وأضــاف البرغوثــي أن «الروايــة اإلســرائيلية
الصهيونيــة تعمــل وبشــتى الطرق والوســائل على
محاولــة نفــي التاريــخ الفلســطيني وســرقة كل ما
يخــص ذلــك من تــراث ومســميات وغيرهــا ،وهذا
يتطلــب عــدم ترجمتــه ونقلــه ونشــره ،والترجمــة
هنــا تكمــن يف احلصول على معلومــة غير متوفرة
فلســطينياً ،باالضافة إلى ما يهمنا كفلســطينيني
مثــل التحقيــق مــع نتنياهــو يف قضيــة الفســاد
أو االنتخابــات القادمــة أو القوانــن واإلجــراءات
االسرائيلية كقانون منع اآلذان بالقدس».
وأكــد البرغوثــي علــى ضرورة «كون الصحفــي أو املترجم
مســلح باملعلومــات واملعرفــة الكافيــة باملصطلحــات

عصمت منصور

االســرائيلية ،ووجــود معجــم مصطلحــات يف الوســائل
اإلعالميــة واالتفــاق علــى صيــغ محــددة لعــدم الوقــوع
يف مطبــات نشــر الروايــة واملصطلحــات اإلســرائيلية،
مثــل مصطلــح «تل الربيــع» الذي يجب نفيــه من الذهن
الفلســطيني ،فــا يوجــد شــيء اســمه تــل الربيــع وهي
ترجمــة حرفيــة لالســم الصهيونــي حليفا والقــرى التي
دمرت من اجل انشاء مستوطنة تل أبيب».

أبو عرقوب :إسرائيل ال تنتظر ترجمتنا

ويف ذات الســياق قــال الصحفــي والباحــث املتخصــص
بالشــؤون االســرائيلية ،أنــس أبــو عرقــوب ،إن «الترجمــة
مــن املصــادر اإلســرائيلية هــي ترجمة انتقائيــة ملا يريده
املترجــم ومبــا يدعــم وجهــة نظــره املســبقة بنصــوص
االحــداث ،وهنــاك ضعف يف الترجمة بســبب عدم وجود
معاهد متخصصة يف إعداد كودار جتيد فهم السياقات
االسرائيلية».
ونــوه أبو عرقوب إلى «أننا لألســف مســتباحني إعالمياً،
فالتضليــل االعالمــي االســرائيلي ال ينتظــر أن يترجمــه
أحــد ،وهــو االن يخاطــب القــارئ العربــي والفلســطيني
مباشــرةً ،ولديهــم مواقــع باللغــة العربية وحســابات على
مواقــع التواصــل العربيــة والفلســطينية وكــم كبيــر مــن

خلدون البرغوثي

املشاهدين ،وهم بالتالي جنحوا بتجاوز مرحلة الترجمة،
فتوجهت االنظار االسرائيلية الى مخاطبة العربي بلسان
عربــي وعــرض مضمون متماســك جرى إعداده مســبقا
ملهاجمــة الروايــة الفلســطينية ،والتــي تهــدف الــى خلق
توجهات تخدم مصلحتها».
وتابــع أبــو عرقــوب« :إســرائيل تعمــل علــى زرع أخبــار
مشــبوهة وغيــر صحيحــة بهــدف الوصول إلــى معلومة
معينة ،مثل نشر خبر حول اعتقال مطارد معني إلجباره
علــى االتصــال يف اخلليــة التــي ينتمــي إليهــا أو أقاربه،
وهنــاك مواقــع غيــر معروفة يف اســرائيل تتكفل يف ذلك
وتكــون بتوجيهــات امنية اســرائيلية ،وهــذا يتطلب حذراً
شديداً وعدم ترجمته والتأكد منه».

منصور :بحاجة إلى خطة

مــن جانبــه ،اعتبــر مديــر زاويــة احلــدث االســرائيلي يف
صحيفــة احلــدث عصمت منصــور ،أن مســألة الترجمة
عــن اللغــة العبريــة هي مســألة مهمة خاصــة يف واقعنا
العربي والفلسطيني ،حيث بات الكيان االسرائيلي جزءا
مفروضا علينا ،ســواء عشــنا معه حالة حرب أم ســام،
ويجــب فهــم هذا الكيان الذي يخطــط لتصفية القضية
الفلسطينية ،ومن هنا تكتسب هذه الترجمة أهميتها.

انس ابو عرقوب

وأضــاف منصــور أن مســالة الترجمــة حتتــاج الــى
ورشات عمل واستراتيجية معينة حول املصطلحات
وغيرهــا ،لتجنــب الوقــوع يف مطبــات وفــخ الروايــة
االســرائيلية ،ويجــب التمييــز بــن كشــف وفضــح
ومعرفــة ما تقوم به اســرائيل ،وبني ترويج اســرائيل
وجتميــل صورتهــا وأخــذ انطباعــات معينــة عنهــا
والتعامل بانتقائية.
ودعــا منصــور كافة وســائل االعــام الى ضــرورة ترجمة
أكبــر قــدر ممكن ممــا يصدر من اســرائيل ،وليس فقط
يف املجال السياســي ،بل االقتصادي واالمني والعســكري
والثقــايف ،وفتــح املجــال أمــام اي مواطن ملعرفــة ما يدور
يف اسرائيل.
وطالــب منصــور «الســلطة الوطنيــة ووزارة االعــام
والفصائــل ومراكــز القــرار ،باملبــادرة الى صياغة مشــروع
ينظم هذه العملية ويضع لها اولويات ،فمسألة الترجمة
ومعرفــة اللغة العربية ،مســألة يف غاية االهمية وتتطلب
موقفــاً جديــا ،ملعرفة ما يــدور حولنا ومــا يخصنا ،ويقع
علــى عاتــق املترجمني مســؤولية كبيــرة تتمثل يف جتنب
الوقوع بفخ الرواية االسرائيلية.
طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

صحافة إسرائيل بني املهنية ..واالنحياز
فؤاد أبو حامد
املنافســة علــى حتقيق أعلى نســبة مشــاهدة لألخبار
بني قنوات التلفزة يف إسرائيل كبيرة .والساعة الثامنة
مســا ًء هــي ســاعة الــذروة .أحيانــاً ،أدهــش كثيــراً من
تقارب نوعية األخبار والتقارير التي تبث وتسلسلها يف
نشــرات األخبار ،حتى أن القنوات تخرج لبث الدعايات
التجارية يف آن واحد ،وكأن محرر هذه النشرات واحد!
وســائل اإلعــام يف إســرائيل كثيــرة ومتنوعــة؛ قســم
منهــا يتبع للدولــة ،واألغلب تعود ملكيته لرجال أعمال
معروفــن .صحيفــة هآرتــس ،ذات التوجــه اليســاري،
تعود لعائلة شــوكني .وشــلدون اديلســون يوزع صحيفة
«يســرائيل هيوم» التي تدعــم اليمني وبنيامني نتنياهو
باملجان.
والتســاؤل املطــروح اآلن :هــل الثــورة التــي حصلــت يف
الســنوات األخيرة يف عالم وســائل اإلعالم اإلسرائيلية
وازديادها بشكل كبير ،جعلها مستقلة أكثر فيما يتعلق
بالشأن الفلسطيني؟!
ارتبــط اســم قســم مــن رجال األعمــال مالكي وســائل
اإلعــام بقضايا فســاد يتم التحقيق مــع رئيس الوزراء
اإلســرائيلي نتنياهــو فيهــا ،حيــث إن محــاوالت عالــم
املــال واألعمــال الســيطرة علــى عالــم السياســة مبــا
يخــدم مصاحلــه ،ال يتوقــف يف إســرائيل .قســم كبير
مــن هــذه القضايــا مت فضحــه مــن قبــل الصحافــة،

وحتديــداً من بعض القنــوات التلفزيونية التي ميتلكها
أشــخاص اتهمــوا بتلقي الرشــاوى من نتنياهــو ،فعلى
ســبيل املثال ،اتهــم نتنياهو بتقدمي التســهيالت لرجل
األعمــال اوليفتــش لتســهيل صفقات يف شــركة بيزك
التــي ميلكهــا ،وهو ميلــك أيضاً موقــع «واال» اإلخباري،
وذلك عند عمل نتنياهو كوزير لالتصاالت ،يف املقابل،
وحســب االدعاءات والتهم املوجهة لنتنياهو ،فقد تلقى
«دعماً إعالم ّياً إيجاب ّياً» له ولزوجته من هذا املوقع.
مهنيــة وســائل اإلعــام ووظيفتهــا ككلــب حراســة
للدميقراطية يف إســرائيل تثبت جناعتها .لقد جنحت
وسائل اإلعالم يف إدخال كبار رجال الدولة إلى السجن
بعد فضح مخالفات جنائية ضدهم .ومراقبة وســائل
اإلعــام صوبــت عمل مؤسســات عديدة وحســنت من
مســتوى خدمتهــا للجمهــور .وال شــك يف أن قوانــن
مثــل قانــون حريــة احلصــول علــى املعلومــات وقانون
ســلطة البث ،وتقبل املنظومــة ملفهوم حرية الصحافة،
ســاهمت يف جنــاح الصحفيــن يف أداء مهامهم ،حتى
أصبــح اإلســرائيلي يثق بصحافته ويعمــل على مترير
الكثيــر مــن القصــص والقضايا التي يعتقــد أن احلل
حملاربتها يكمن يف نشرها يف الصحافة.
من جهة أخرى ،فالصحافة يف إسرائيل ليس فقط ال
تنقل الهم اليومي للفلسطينيني بسبب االحتالل ،بل

تقلــل من املعاناة التي يتعرضون لها ،وتعفي اجليش
مــن املســؤولية عــن هــذه املعانــاة .ووســائل اإلعــام
اإلســرائيلية تعتمــد علــى اجليش وعلى قــوى األمن
كمصــدر وحيــد للمعلومة يف كل مــا يتعلق بالصراع،
حيــث يعتبــر اجليــش يف إســرائيل املؤسســة األكبر
مــن بــن مؤسســات الدولــة التــي حتظى بالشــعبية
والثقــة ،كما دل على ذلك اســتطالع للــرأي حاز فيه
اجليــش علــى  %95من ثقة مواطنــي الدولة اليهود
من بني املؤسســات األخرى ،وهذا غير مفاجئ ،على
ضــوء الدعم الكامل الذي يتلقاه اجليش من وســائل
اإلعــام ،التــي هــي نفســها تتمتــع بنســبة ثقــة أقل
بكثير.
هنالــك بعض وســائل اإلعــام التي لديهــا نظرة ناقدة
أكثــر مــن غيرهــا جتــاه املؤسســة العســكرية ،كالقناة
العاشرة وصحيفة هآرتس ،وقد يظهر فيهما أكثر من
غيرهما تنكيل اجليش ضد الفلسطينيني .ويقوم بهذا
الــدور أحياناً صحفيون مثل «جدعون ليفي» ،و»عميرة
هــاس» مــن صحيفــة «هآرتــس» ،وذلك بنشــر قصص
تعتبــر «متطرفة» بالنســبة لإلســرائيليني ،ومثل هؤالء
الصحفيــن يتعرضــون للتهديــد الدائم علــى حياتهم،
واحتــاج بعضهــم أحيانــاً خلدمــات احلراســة .لكــن
توزيــع «هآرتــس» ال يذكــر مقارنــة بيديعــوت أحرونوت

ويســرائيل هيــوم ،وهذه احلــاالت ال تعبر عــن الوجهة
العامــة للصحافــة يف إســرائيل ،ويســتخدمها كثيرون
كنقطــة ضوء لبيان مدى حرية الصحافة يف إســرائيل
ونزاهتهــا ،وللحفــاظ علــى إســرائيل دولــة دميقراطية
يهوديــة حتافــظ على حقــوق اإلنســان ،واحلفاظ على
مســمى أن اجليــش أكثر اجليــوش أخالقــاً يف العالم،
حسب فهمهم.
هــذه «الصــورة اجلميلــة» للدولة التي يحــاول صحفيو
اليسار احملافظة عليها ،هي ذاتها ما تدعيه الصحافة
اليمينيــة ولكــن بطــرق مختلفة ،فالصــورة التي علقت
يف ذهن اإلســرائيلي نتيجة لكل اجلهد اإلعالمي ومنذ
زمــن بعيــد ،هي أن إســرائيل متد يدها دائماً للســام،
وتلتــزم باالتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا ،وأن
العنــف يفــرض عليها دائمــاً من اجلانب الفلســطيني
والعربــي ،وهــي تقــوم فقــط بالدفــاع عــن أمنهــا .إنها
تســتخدم القــوة فقــط إذا لــم يكــن لديهــا خيــار آخر،
وتهتم باحملافظة على االبرياء! والفلســطينيون حســب
الروايــة اإلســرائيلية التي تشــكلها وســائل اإلعالم هم
العكــس متامــاً من إســرائيل ،حيث يتــم تصويرهم يف
أحيان كثيرة كشــيطان ،غير معني وغير قادر للوصول
إلــى اتفاق ســام ،فهم من بادر بالصــراع ،وهم يقتلون
األبرياء ألنهم منعدمو األخالق!
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يف مقابلة أجرتها معه صحيفة «احلال»

دويك :نواب حماس ح ّلوا محل الرئيس يف غزة..
ويف الـضــفـــة يقـــوم الرئـيــس بــــدور الــبـــرملان
عام  2017شهد تراجع ًا يف حقوق اإلنسان ..وقانون اجلنايات
الكبرى أدخل جرائم أمن الدولة يف اختصاص محكمة اجلنايات
أجرى الحوار :باسل رزق اهلل*
قال رئيس الهيئة املستقلة حلقوق االنسان إنّ هناك توسعاً
يف اســتخدام املادة  43من القانون األساســي الفلســطيني،
مشي ًرا إلى أنّ هذه املادة لم تعد تستخدم يف الضرورات بل
أساســا إلصــدار القوانني .وأضــاف أن بعض هذه
أصبحت
ً
القوانني كانت لها حاجة ملحة ،ولكن هناك قوانني ال حاجة
لها وأخرى متس باحلريات بشكل مباشر.
وأكــد الدويــك أنــه مــع إصــدار قانــون خــاص باجلرائــم
االلكترونيــة «لكــن املشــكلة يف القانون أنه أدخــل الكثير من
القضايــا التــي ال تعتبر ضمن اجلرائــم اإللكترونية وتدخل
ضمــن نطــاق حريــات الــرأي والتعبيــر ،ومت إقحامها بصيغ
فضفاضة ضمن القانون» ،على حد قوله.
وحــول قانــون محكمــة اجلنايــات الكبــرى ،رأى رئيــس الهيئــة
املســتقلة حلقوق اإلنســان أنه «أدخل اجلرائم الواقعة على أمن
الدولــة ضمن اختصاص محكمة اجلنايات ،وأعطى صالحيات
واسعة للنيابة بإيقاف مواطنني لفترات دون رقابة قضائية».
جــاء ذلــك خــال مقابلــة أجرتهــا معــه صحيفــة «احلــال»،
اســتعرض فيها واقع حقوق االنسان واحلريات يف فلسطني
وآخــر القــرارات بقانــون التــي صــدرت واجلــدل الــذي أثير
حولها وأبرز االعتراضات عليها .وهنا نص املقابلة:
 ما مدى دستورية قرار بقانون؟ وما أثر استخدامهعلى الفصل بني السلطات؟
* القــرارات بقوانــن تصــدر مبوجــب املــادة  43مــن القانــون
األساســي الفلســطيني ،التــي تنــص علــى أ ّنــه يف حــاالت
الضــرورة التــي ال حتتمــل التأخيــر ويف غيــر أدوار انعقــاد
املجلــس التشــريعي ،يجــوز للرئيس اصدار قــرارات تكون لها
قــوة القانــون ،على أن تعرض على املجلس التشــريعي يف أول
جلســة ينعقــد فيهــا .هذه املــادة موجودة يف عــدة دول ،وتعود
إلــى أنــه ويف غالبيــة دول العالم يكــون للبرملــان دورات ينعقد
فيها ،ويف الوقت الذي ال يكون موعد انعقاده ألي حالة يعطي
لرئيس صالحية استثنائية يف حاالت الضرورة التي ال حتتمل
التأخيــر ،مبعنــى أن عدم اصدار القانون ســيؤدي لضرر كبير
ســواء على املجتمع أو على االشــخاص أو على موازنة الدولة
والوضع األمني والسياسي .لكن ما يحصل يف فلسطني وهو
عــدم انعقــاد للبرملــان منــذ أكثر من عشــر ســنوات ،ما جعل
هــذه املادة أساســاً إلصدار كل القوانــن وليس فقط يف حالة
الضرورة ،وتوسع يف استخدام هذه املادة .فقد اصدر الرئيس
أكثــر من  190قــرا ًرا بقانون ،وعند النظر فيها ،جند أ ّن %20
منهــا تنطبــق عليــه حالــة الضــرورة ،ومــع ذلــك حالــة غياب
البرملان هي أمر بحاجة للمعاجلة وهذا يحصل باالنتخابات،
أي بالدســتورية الشــكلية هناك أساس إلصدار هكذا قرارات،
لكــن يف احلالة الفلســطينية مت التوســع فيــه ،بحيث لم يعد
الهدف اصدار قوانني ذات طبيعة مســتعجلة بل منح ســلطة
كاملة لرئيس ،فلم يحصل على الوظيفة التشريعية فقط ،بل
أصبح برملاناً بشكل كامل يوافق على التشريعات واحلكومات
وتعيني رئيس ديوان الرقابة ،وهيئة مكافحة الفساد .والرئيس
أصبــح هو رئيس الســلطة التنفيذيــة والبرملان ،باإلضافة إلى
تأثيــره علــى القضاء ،فهو يعني رئيس مجلس القضاء األعلى
وأعضاء احملكمة الدستورية.
 ما أثر قرار بقانون على احلريات يف فلسطني؟* عندمــا نســتعرض القــرارات بقوانــن التــي صــدرت يف
العشر سنوات املاضية ،جند أن هناك جزءاً ميس احلريات

بشــكل مباشــر وبعضهــا االخــر جيد مثــل قانــون األحداث
ونقــل األعضاء البشــرية وقانون اقــراض الطلبة ،لكن بعض
القــرارات بقوانــن وخاصة يف الفترة األخيرة جند أنها تقيد
احلقــوق واحلريات وأهمها قرار بقانون اجلرائم اإللكترونية
وقرار بقانون اجلنايات الكبرى.
 مــع كل إصــدار لقــرار بقانــون ،تصــدر املؤسســاتتقديرا حوله وتضع عدة مالحظات ،ملاذا
احلقوقية
ً
ال يتم األخذ بها منذ البداية وقبل إصدار القانون،
وهل لها فائدة؟
* هذا هو اخللل يف القرارات بقوانني ،فالكثير من القرارات
بقوانــن يتــم اعدادهــا امــا يف احلكومة أو من قبــل النائب
العام أو بعض املؤسســات غير الوزارية ومتر بشــكل ســريع
جدًا ،وهذا سبب الكثير من االشكاليات ،فقد الحظنا ذلك
يف قانــون الضمان االجتماعي ،وقانون اجلرائم االلكترونية،
وهنــاك خلــل يف عملية اعــداد القوانني ،وهــذا يعود لغياب
املجلس التشــريعي الذي عندما يصدر القانون تكون هناك
أكثــر مــن قــراءة ويتــم تعديله بشــكل أكبــر .واذا ما اســتمر
الوضع على ما هو عليه ،فيجب وضع ضوابط على اصدار
القــرارات بقوانــن ،ويجــب أن تكــون هناك حاجة أساســية
إلصــدار القانــون ،وأن يتم اخضــاع القرار بقانون ملشــاورات
وطنيــة ،وأي قــرار بقانــون يصــدر عــن الرئيــس يجــب اال
يخالف القانون األساسي واالتفاقيات الدولية.
 هــل هناك حاجــة إلصدار قــرار بقانــون اجلرائماإللكترونية ،ملاذا ال تتم مواءمة اجلرائم اإللكترونية
مع قانون العقوبات؟
* نعــم ،كانــت هنــاك حاجة إلصــدار القانــون ،ألن القوانني
التقليديــة ال تغطــي كافــة اجلرائــم التــي نتجــت عــن
التكنولوجيا مثل موضوع اختراق احلســابات وسرقة كلمات
الســر وانتحــال الهويــة اإللكترونيــةً ،
وايضــا هنــاك جرائــم
اصبحــت منتشــرة مثــل االبتــزاز ونشــر الصــور واســتغالل
األطفال وارســال فيروســات ضــارة ،كمــا أن املضبوطات يف
اجلرائــم اإللكترونية تختلف عن اجلرائم األخرى ،واجلرمية
اإللكترونية عابرة للحدود .لكن املشكلة يف القانون أنه أدخل
الكثير من القضايا التي ال تعتبر ضمن اجلرائم اإللكترونية
وتدخــل ضمــن نطاق حريات الــرأي والتعبيــر ،ومت اقحامها
بصيــغ فضفاضــة ضمــن القانــون ،ووضــع عليهــا عقوبات
شــديدة مع اعطاء صالحيات واسعة للنيابة العامة يف تتبع
املواطنــن دون رقابــة قضائية كافية وحظر مواقع إلكترونية
دون قــرار قضائــي ،وبالتالــي نحــن اعترضنا علــى القانون
وطالبنا بإجراء تعديالت جوهرية.
 مــا أثــر قانــون اجلرائــم اإللكترونية علــى حريةالصحافة واحلريات العامة؟
* عند صدور قانون اجلرائم اإللكترونية حذرنا منه ،وخالل
الفترة األولى من اصداره حصل كل الذي حذرنا منه بشكل
أســرع من املتوقع وأســوأ ً
ايضا .فخالل أقل من شهر اعتقل
 7صحفيني يف الضفة الغربية على تهم وجهت من القانون
وكانــت تهما واهيــة وغير واضحة املعالــم ،باإلضافة حلظر
عــدد مــن املواقــع اإلخباريــة ،واســتخدم مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة الســتدعاء أشــخاص وصحفيــن ،وهذا انتــج رقابة
ذاتيــة على الصحفيني واملدونني .واصبح القانون يســتخدم

ضد خصوم سياســيني .والقانون أســاء لســمعة فلســطني
يف اخلــارج وانخفض تصنيف فلســطني يف حريات التعبير
والعمــل الصحفــي ،لكن اخلبر اجليد هو أن هناك مراجعة
جدية للقانون ،ومت تشكيل جلنة من وزير العدل للحوار مع
املؤسسات احلقوقية واملجتمع املدني ،ومت تعديل الكثير من
النصــوص مــع االختالف على بعض النصــوص ،فيما نأمل
أن نتوصل التفاق يلغي املواد التي عليها جدل.
وحســب آخر نســخة ،مت التوصل التفاق شــبه نهائي عليها
ســيتم الغــاء النصــوص التــي فيهــا عبــارات فضفاضــة،
واســتبعاد الكلمــات الكبيــرة مثــل أمــن الدولــة واالخــاق
العامــة والســلم األهلــي ،اصبــح هناك حتديــد أكبر ،ووضع
ضوابــط أكبر على صالحيات النيابة العامة ،وحظر املواقع
اإللكتروينــة ال يكــون إال بقــرار قضائي ،وموضــوع التفتيش
والرقابة وحفظ البيانات ســيكون عليه رقابة قضائية أكبر،
ونأمل اصدار التعديالت بشــكل ســريع ،ويف حينه ســيكون
القانون برأي مقبول.
ً
اعتراضا
 يلقــى قانون محكمــة اجلنايات الكبــرىكبيرا ،ما هي املشكلة األساسية فيه؟
ً
* هنــاك مالحظــات جوهريــة علــى القانــون ،فهــو ادخــل
اجلرائــم الواقعة على أمن الدولة ضمن اختصاص محكمة
اجلنايــات ،واعطــى صالحيــات واســعة للنيابــة بايقــاف
مواطنــن لفتــرات دون رقابــة قضائيــة ،ومت متديــد فتــرة
التوقيــف لــدى النيابــة العامــة مــن يومني إلــى أربعــة ايام،
وميكــن للنيابــة اعــادة التمديــد كلمــا ظهــرت أدلــة جديدة،
وأصبح االســتئناف للتدقيق وليــس للمرافعة ،لكن يف جلنة
تطويــر القضــاء طالبنــا مبراجعــة القانون ونظرنــا يف هذا
القانــون وأدخلنا تعديالت عليه تشــمل غالبية النقاط التي
ً
اعتراضــا مــع بقاء مجموعــة من االعتراضــات عليه.
القــت
يف تقديــري أن بدايــة العمــل على القانون جاءت يف ســياق
احلملــة األمنيــة يف نابلــس وجنــن ،وهناك تراكــم للقضايا
وبــطء يف اجــراءات احملاكمة يف القضايــا اجلزائية ،وادخال
مــادة حــول اجلرائم الواقعــة على أمن الدولة ،وهذا مؤشــر
علــى أن القانــون مــن املمكــن أن يســتخدم ملواجهة خصوم
سياسيني.
 هناك مســودة مشــروع قــرار بقانون حــول املالكنيواملســتأجرين ،وهــي حتــت النقــاش ،فمــا هــي أبرز
املالحظات على القانون؟
* القانون يخفف احلماية املمنوحة للمستأجر بشكل كبير
جدًا ،ويسهل عملية إخالء العقار ،ويتيح لل ُمؤجر رفع االجرة
بشــكل مســتمر ،ونحن مع أن تكــون هناك حمايــة متوازنة،
وأن يأخــذ بعــن االعتبــار الوضــع االقتصــادي واالجتماعي
واحلــاالت االنســانية .فالصــورة احلاليــة أن القانــون أخــل
بالتوازن يف العالقة بني املالك واملســتأجر ،إذ يحصل املالك
على صالحية على حساب املستأجر ،عكس الوضع القائم
متا ًما ،ونحن مع أن يكون هناك توازن.
 ما هو تعقيبكم على ســيطرة حركة حماس علىالقضاء يف قطاع غزة وإصدار القوانني وتنفيذ احكام
قد تصل الى حد االعدام؟
* منــذ االنقســام وأعضاء كتلــة التغيير واالصــاح يعقدون
جلســات يف غــزة وأصــدروا مــا يقــارب  54قانو ًنــا ،ونحــن

نعتبــر أنّ هــذه القوانــن بال أســاس دســتوري ،كما نتحفظ
علــى بعــض القوانــن التــي صــدرت مثــل قانــون التعليــم،
وقانــون املخدرات الذي فــرض فيه عقوبة اإلعدام ،والقضاء
العســكري يحاكــم مدنيــن بشــكل كبيــر .أمــا مــا يخــص
االعدامــات ،فعددهــا جتــاوز  90حك ًمــا نفــذ منهــا حوالــي
 25حك ًمــا دون مصادقــة الرئيــس وهــذا مخالــف للقانــون
األساســي الفلســطيني ،واصبح أعضاء املجلس التشــريعي
هــم مــن يصادقون علــى االعدامات .وبالتالــي ،أصبحنا يف
وضــع شــاذ ،ففــي قطــاع غــزة أعضــاء املجلــس التشــريعي
مــن حمــاس حلــوا محل الرئيــس ،ويف الضفة حــل الرئيس
محــل البرملان .وقضايا االعدامــات يف غزة تتعلق يف اغلبها
بحاالت قتل ،أو حاالت تخابر مع االحتالل تســببت بالقتل،
وحتفظــي األساســي أن احملاكمات ال توفــر محاكمة عادلة
بشكل كامل ومتت بسرعة قياسية ،ونشعر أنّ قرارات تنفيذ
االعدام يكون لها طابع سياســي إلرســال رســائل ،أو إلرضاء
اجلماهير واحتواء الغضب الشعبي واصبحت العدالة حتت
رحمة املزاج الشعبي.
 مــا تقييمــك حلالــة حقــوق اإلنســان يف أراضــيالسلطة الفلسطينية؟
* شــهد العــام  2017تراجعــا يف حريــة الــرأي والتعبير وكان
هنــاك ازديــاد يف اعــداد املعتقلــن السياســيني يف الضفــة
وقطــاع غــزة مقارنــة بالســنة الســابقة ،واالجــراءات التــي
اتخذت ضد قطاع غزة مثل خصم رواتب املوظفني واحالتهم
للتقاعد املبكر ،وهي مس بحقوق املواطنني ،وتسببت بتردي
الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي يف غــزة ،واالن قطــاع غزة
يواجه مشــاكل خطيرة جدًا ،وتعثر موضوع املصاحلة اســهم
يف تغييــب املجلس التشــريعي ونتيج ًة لذلــك تغيب الرقابة
علــى الســلطة ،كمــا أنّ هنــاك تراجعــاً يف الثقــة بالقضاء،
وبالتالــي حالة حقوق االنســان تعاني مــن وضع صعب رغم
التحســن يف بعض االمــور ،فحاالت التعذيــب انخفضت يف
الســجون ،وهناك حتســن يف متابعة الشــكاوى والرد عليها
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ومحاســبة ملنتســبي األجهــزة
األمنيــة ،ونأمــل أن تعود املصاحلة من جديد وأن تنتج عنها
انتخابات رئاســية وتشــريعية ،ويف رأيي ،إذا متت الدعوة لها
وجرت ،فإن ذلك سيســهم يف عمل نقلة يف حقوق االنسان،
وانضمام فلســطني لعدد اضايف من االتفاقيات الدولية من
ضمنها البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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التعذيب يف مراكز التوقيف ..بني تأكيد احلقوقيني ونفي األجهزة األمنية
أنسام القطاع
يف  31مايــو  ،2017اعتقــل أفــراد مــن املباحث اجلنائيــة املواطن
(ب.م.ح)  25عا ًمــا ،مــن مخيم جباليا ،بدعــوى حيازته مخدرات،
الــذي ادعــى أن أفراد من الشــرطة اعتدوا عليــه بالضرب املبرح
علــى بطنــه ووجهــه يف ســاحة املركــز لنصــف ســاعة ،مــا أدى
إلى تورم عينه وخده األيســر ،اســتدعى نقله ملستشــفى العيون
واخلدمات العسكرية لتلقي العالج.
ولم يكن حال (م.ع.غ)  30عا ًما ،أفضل من سابقه ،ففي السيارة،
اعتــدى عليــه أفــراد مــن الشــرطة بالضــرب بأيديهم بواســطة
األسلحة التي بحوزتهم ،باإلضافة إلى شتمه بألفاظ سيئة بعد
مهاجمته أثناء تواجده يف الشــارع ،وعندما وصل املركز ،استمروا
باالعتــداء عليــه بالضــرب ،حيــث حضــر والــده وأعمامــه وكان
الــدم ينــزف من فمه ويشــعر بالدوار ،وأصــر ذووه على نقله إلى
املستشــفى ،وبينت الفحوصات أن لديه ُشــعراً باألنف ورضوضاً
بكل جسمه.
ويــورد التقريــر الصادر عن املركز الفلســطيني حلقوق اإلنســان
بعنــوان «التعذيــب يف الســجون ومراكز التوقيف الفلســطينية»،
ويغطــي الفتــرة بــن تشــرين األول  2016حتــى أيلــول  ،2017يورد
 24حالــة تعذيــب وغيرهــا مــن أشــكال املعاملــة القاســية متت
علــى أيــدي أفراد من األمن يف الضفــة الغربية وقطاع غزة .كما
يتضمــن التقريــر  7حــاالت وفاة يف الســجون ومراكــز التوقيف،
بينهم ثالثة يف الضفة الغربية.

الرأي احلقوقي والقانوني

يقــول الباحــث القانوني يف املركز الفلســطيني حلقوق اإلنســان
محمــد أبــو هاشــم لـــ «احلــال» :هنــاك تعذيــب داخــل مراكــز
التوقيــف ،واملركــز رصــد عدداً من احلــاالت يف الضفــة الغربية
وقطــاع غــزة ،مؤكدًا أن هناك حاالت تعرضــت لتعذيب مبالغ به
ونتجت عنه إصابات خطيرة.
وعــن أســاليب التعذيــب التــي يتــم اســتخدامها ،يقــولّ :
الشــبح
والفلكــة ،وهناك مــن يتعرض للضرب الشــديد واإلهانة ،إضافة
إلــى االحتجــاز يف ظروف غير إنســانية ،وهنــاك أكثر من صورة
ومنــط تســتخدم بشــكل متكــرر ،أغلبهــا تعتمــد علــى توجيــه

سمر قويدر

سمير املناعمة

اإلهانــات والضرب للمتهمني ،للحصول على اعترافات أو ملجرد
إيجاد ردع ذاتي لهم ،خاصة يف قضايا حرية الرأي.
ويتابــع أبــو هاشــم« :يف ظل غيــاب اآلليــات الدســتورية ،نعتمد
علــى اآلليــات القانونيــة التــي لها عالقــة باللجوء إلــى احملاكم
موضحا أن املجلس التشــريعي معطل بســبب ظروف االنقســام
ً
الفلســطيني ،فيلجــأوا إلى الضغط واملناصــرة من خالل فضح
هذه االنتهاكات وتوثيقها.
بــدوره ،يقــول احملامــي يف مركز امليزان حلقوق اإلنســان ســمير
املناعمــة :تعتبــر جرميــة التعذيــب مــن اجلرائــم األشــد خطورة
التي يعاقب عليها القانون الفلســطيني من خالل مجموعة من
القواعــد التي متنــع ارتكاب مثل هكذا جرائم ،بداية من القانون
األساســي الــذي حــذر ممارســة التعذيــب ووفر حمايــة قانونية
لكافــة احلريــات العامــة من خــال املــادة  32من القانــون ،التي
حذرت االعتداء على احلقوق واحلريات العامة واعتبرتها جرمية
ال تسقط الدعوى اجلنائية بها بالتقادم .ويؤكد قانون اإلجراءات
اجلزائيــة عــدم جواز ممارســة التعذيب بحــق املتهمني من أجل
انتزاع اعتراف منهم ،واعتبر أي انتزاع باط ً
ال قانو ًنا.
وحــول انضمام فلســطني التفاقيات حقوق االنســان ،ومن بينها
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،يقــول مناعمــة :هنــاك التزامــات

محمد ابو هاشم

فلســطينية تقع على الســلطة ومن بينها اتخاذ تدابير تشريعية
جتــرم التعذيب وحتاســب وتضمن محاســبة القانون احمللي ملن
يرتكب هذه اجلرمية.

الرأي النفسي

من جهته ،يقول دكتور علم االجتماع ورئيس مجلس إدارة جمعية
الوداد نعيم الغلبان إن املتهم يكون مبركز ضعف ويشعر باخلوف
والرهبــة واالضطــراب ،والكثير منهم «يعترفــون» باقتراف أعمال
لم يرتكبونها جراء اخلوف.
ويواصــل حديثــه لـــ «احلــال» :األصــل تهيئــة أجــواء هادئــة أمام
النزيل ،ألن اإلنسان نتيجة اخلوف يفقد توازنه والتحكم بأفعاله،
موضحا« :نحن
وهذا بحد ذاته يفسد عملية التحقيق الشفافة،
ً
نريد احلقيقة وليس زيادة يف عدد املجرمني نتيجة الضغط».
ويؤكــد الغلبــان :لــو كان املتهــم مخطئاً ومت وضعــه حتت التعذيب
والترهيــب ،فســيرتعب من داخلــه ويزيد كراهية وميــا للجرمية،
إضافــة إلى شــعوره باالنتقــام ،وبالتالي إنســانيته ستتشــوه ،ومن
املمكن أن ميارس أموراً تتعدى اخلط األحمر من البعد اإلنساني».
بدورها ،تقول األخصائية النفســية مبركز األبحاث واالستشارات
القانونيــة واحلمايــة للمــرأة ســمر قويــدر :مبجرد دخــول املتهم

نعيم الغلبان

مراكــز التوقيف ،يســيطر اخلــوف عليه وعندما يبــدأ التحقيق
يتوتــر ويفكــر بأكثــر مــن شــيء خاصــة الــذي يدخــل ألول مرة،
إذ تكــون الفكــرة غيــر واضحــة لديــه .تضيف أن احلــاالت التي
تتعــرض للتعذيــب يتــم اســتخدام كافة الوســائل معهــا من أجل
أخــذ اعتراف ،موضحة ان املتهــم حتت الضغط ونتيجة اخلوف
قد يعترف ببعض املعلومات التي لم يرتكبها ملجرد اخلالص.
وتتابــع :إذا كان التحقيــق أكثــر من يوم ،فإن املتهــم يفقد القدرة
علــى النــوم والتفكير خو ًفا من النتائج التــي تنتظره إضافة إلى
األعــراض اجلســدية كالصــداع ووجــع يف املعــدة وألــم يف البطن
تكون مرافقة للشخص نتيجة ما مير به أثناء التحقيق.

رأي الشرطة

يقــول الناطــق اإلعالمي باســم الشــرطة الفلســطينية يف قطاع
غزة أمين البطنيجي إنه ال يوجد تعذيب داخل مراكز التوقيف،
موضحــا :إن كانــت هنــاك حــاالت ،فهي تكون نتيجــة أخطاء أو
جتاوز من بعض أفراد الشــرطة ،وتتم معاقبتهم وتشــكيل جلان
حتقيــق خاصــة بهــم؛ فهنــاك محاســبة ومتابعــة صارمــة جتاه
أي شــخص يتجاوز الصالحيات املســموحة لــه ويرتكب أخطاء،
واستخدام القوة ضد املتهمني مرفوض.

يف غزة ..الكبد الوبائي يسكن مع الفقر أجساد عائلة سحلول

فقر كالذي تعيشه هذه األسرة ،يستضيف املرض فو ًرا.

نسرين موسى ويافا أبو عكر
«أحتــاج إلــى أن أجلــس علــى كومة مــن الرمل ،مع أي شــخص،
وأقــص علــى مســامعه األلم والقهر ،بســبب حالتي أنــا وأبنائي
ّ
وأحفــادي ،مــن مــرض وفقــر ،يفتــكان بنا ،فقــد ضاقــت بنا كل
الســبل ،وبــت عاجزة عن فعل أي شــيء ينقذنــا» .بتلك الكلمات
ختمت أم نادر سحلول حديثها ،لكن ُو ِضعت كلماتها يف البداية،
لنعرف حجم اليأس الذي تشعر به ،من جناة تتوق لها ،مما يلم
بهــم ،وأصبحــت كل أمنياتهــا تفريــغ شــحناتها مــن كبت احلزن
الذي تسببت فيه احلالة فقط.
مــن يجتــاز عتبــة بيتهــا ،يف مخيــم خان يونــس ،يــدرك أن املرض
ضيف ثقيل فيه ال يغادره ،فال أبواب له حتول من جتول القوارض
يف أرجائه ،وال يوجد ما مينع غزو احلشرات ومياه املجاري.
األطبــاء عند حديثهم عن أســباب أي مــرض ،يدرجون بند عدم
النظافة أول القائمة ،فكيف سيكون احلال عند أم نادر ،وما هي
قصتها مع املرض هي وعائلتها؟

تقول أم نادر« :ال مير يوم علينا إال ونذهب فيه إلى املستشفيات،
حتى جند وســيلة لعالج مرض الكبد الوبائي الذي تفشــى بكل
أفراد العائلة» .وتضيف« :مرة أذهب بابنتي الكبرى ،وأخرى بابني
األكبر ،ولم يتوقف عندهم ،بل طال أحفادي وبقية أوالدي».
يعاني سبعة أفراد من عائلة ام سحلول من الكبد الوبائي ،حتى
فقدت ابنها العشريني.
وتتابــع أم نــادر« :اكتشــفنا املــرض حني ذهب ابني للتبــرع بالدم،
فأخبره األطباء أن ذلك غير ممكن ،بسبب إصابته مبرض الكبد
الوبائي ،وطلبوا منه أن يقوم كل أفراد العائلة بالتحليل.
وأكملــت« :أصبحــت أتردد يف الذهاب إلى املستشــفيات بســبب
حديث الناس حولي ،بت أشعر بانكسار نفسي».
وتتبــع أم نــادر حميــة قاســية يف أكلها ،ألنها ال تســتطيع شــراء
األدويــة ،وعمــل التحاليل الالزمة ،ألنها مكلفــة جدا ،وتبلغ قيمة
الفحص الواحد ثالثمئة شيقل ،حيث يجلس زوجها إلى جانبها
دون عمل ،بسبب عدم قدرته على العمل.
وحســب أم نادر ،فإن ابنتها املتزوجة أيضا ،التي تســكن يف بيت

أرضيته من الرمل ،تعاني من نزيف حاد ،وعالجه فقط ،ســحب
الدم الفاسد كل حني.
وتواصل أم نادر حديثها« :ماذا ســيكون شــعوري حينما سمعت من
األطباء أن كبد ابني متآكل ،ولن يُعمر كثيراً ،ويحتاج إلى العالج وال
نســتطيع عالجه؟ إضافة إلى ابني يف اخلامســة عشــر من عمره،
الذي أصيب بالسرطان ،ويحتاج عالجه خمسة آالف دينار أردني!
وعن اجلهات التي تقدم للعائلة املساعدة ،قالت أم نادر« :اإلغاثة
اإلســامية أصلحت االسبست املكسور ،وركبت الزينكو ،وتعتاش
على مساعدات الشؤون االجتماعية».
وتختم أم نادر حديثها« :أشعر أن بيتي أصبح كاملستشفى ،ولكن
دون ِ
أســرة ،ولــوازم الرعايــة ،فكلنــا مرضــى ،لكن ال حيلــة بيدنا
ســوى التضرع إلى اهلل ،لينشــلنا من براثن املرض والفقر ،فأنا ال
أعلــم ملن أتوجه ليســاعدنا ،وال أســتطيع طــرق أي باب ،يكفيني
مــا يثقــل كاهلــي مــن ديــون اســتدنتها ،حتــى أمتكن مــن عمل
الفحوصــات الالزمة ألوالدي ،متجاهلة عملها لنفســي ،ألحتمل
األلم ،فذلك أهون من نظرات الناس التي ال ترحم.

رأي الطب

رئيس قســم أمراض الدم مبستشــفى دار الشــفاء ،الدكتور بيان
السقا ،يقول حول أسباب مرض الكبد الوبائي إنها عديدة ،فقد
تنتشــر عــن طريــق نقل الــدم ،أو االتصال اجلنســي ،وكذلك يف
عيــادات األســنان ،حني يســتخدم الطبيــب األدوات غير معقمة
أثناء ممارسة عمله.
ويضيف الســقا« :أيضا يصاب الشــخص مبرض الكبد الوبائي،
حني يستخدم أفراد األسرة نفس األدوات ،من فوط وغيرها من
املستلزمات اليومية ،ناهيك عن تلوث األطعمة».
ويف معــرض رده علــى ســؤال :أين يتوجه املريــض املصاب لتلقي
العالج؟ قال« :إلى عيادة الرمال ،الطب الوقائي».
وعــن وجــود جمعيات تقــدم املســاعدة للمرضــى املصابني ،قال
السقا« :ال توجد».
وحول أوجه الوقاية من املرض بني د .بيان السقا ،أنه يجب عمل
مسح للشعب بأكمله ،ملعرفة من يحمل املرض ،ومن ثم يتم أخذ
الوقاية ،واحلذر من يف كل مكان.
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يالالن ..فلسطني ما زالت حتب وتعيش أغاني جنم والشيخ إمام

ندى مناصرة*
أطلقــت فرقــة يالالن مؤخــراً أغنيتــي «أنا تــوب» و «حاحا»،
وهمــا أغنيتــان من التــراث املوســيقي املصــري الرفيع ومن
كلمات الشــاعر الراحل أحمد فؤاد جنم ومن أحلان الشــيخ
إمام عيسى.
ويــاالن فرقــة غنائيــة فلســطينية تأسســت عــام  2005يف
مدينــة رام اهلل ،وتشــكلت على أيــدي مجموعة من الفنانني
الشــباب املهتمني بالتراث املوســيقي الفلســطيني والعربي،
وتتكــون من أعضاء يف فرقة ســنابل بجامعة بيرزيت وفرقة
املعهد الوطني للموسيقى -معهد ادوارد سعيد.
وقــال رئيــس فرقــة يــاالن وأحــد أعضائها محمــود عوض
إن فكــرة تشــكيل الفرقــة جاءت من حاجــة ورؤية املجموعة
لوجــود منبــر فني مســتقل غيــر تابع ألجندات ومؤسســات
العمــل األهلــي ولتكون هــذه الفرقة فرصــة اللتقاء الفنانني
الشــباب وتنميــة مواهبهم من خــال تقدمي عروض متعددة
خالل السنة.
وأضــاف عــوض أن الفرقــة تتألف حالياً مــن  12عضواً بني
مغنــن وعازفــن تنوعت جتاربهم املوســيقية .ويأخذ شــكل
توزيعهــم على املســرح طابــع التخت الشــرقي القدمي بآالته
التقليديــة .أما بالنســبة لطابعهم الغنائي فيأخذ شــكل ما
يعرف بالـ «بطانة» يف املوســيقى العربية وهم :إبراهيم جنم
(عود) ،وسامر جرادات (إيقاع) ،وخليل خوري (قانون) ،وماهر
الشافعي (كمان) ،ومجد الشيخ (باص جيتار).
ومــع بدايــة عــام  ،2018أنتجــت فرقــة يــاالن وصلــة تراثية
بعنوان عجم فلســطيني وهي وصلة تراثية جتمع حوالي 4
أغنيــات فلكلورية من تراب بالد الشــام وجميعها على مقام
العجم ،وهو أحد املقامات الشــرقية الرئيســية ويعادل سلم
دور الكبير يف املوسيقى الغربية.
أمــا بالنســبة آلخــر إنتاجاتهــم ،فهــو أغنيتــا «أنا تــوب عن
حبــك» و «حاحا» ،وهما أغنيتان منفصلتان باألســاس ولكن
مت إنتاجهما بأغنية واحدة .واألغنيتان من تراث الشيخ إمام
ورفيــق دربــه الشــاعر أحمــد فؤاد جنــم اللذيــن عرفا طوال

حياتهمــا بتحديهمــا للظلــم والقهــر ،فقــد كان عــام 1962
العــام الــذي غيــر مســار حياتهما معــاً وأصبحا رمــزاً لفن
الغنــاء الثــوري والتعبير عن وجدان الفــرد الرافض لألوضاع
السياسية السيئة يف البلدان.
وكانــت أغنيــة «أنــا توب عن حبك» أول أغنيــة جمعتهما مع
بعضهما البعض.
وأكــد عــوض أن االغنيــة االولــى أي أغنيــة «أنــا تــوب» مــن
أغنيــات احلــب التــي حلنهــا الشــيخ إمــام ولقــد ارتأينا أن
نقدمهــا للجمهــور بتوزيع مختلف وبــأداء جماعي يف أغنية
واحدة إذ لم ن َر تعارضاً يف احتمالية التأويل بني االغنيتني.
وتعتبــر ســنة  1967بدايــة االنطالقــة احلقيقيــة لتجربــة
الثنائــي املصريــن الشــيخ امــام وأحمــد جنــم وتزامــن هذا
مع أحداث مهمة أثرت عليهما بشــكل عميق كنكســة حرب
حزيــران ،إذ أنتجــت «حاحــا» بعــد النكســة رداً علــى النغمة
االنهزاميــة للعــرب فيهــا وخيبــة األمل الكبيــرة التي أصيب
بها الشعب العربي.
وقالت حنة احلج حسن من أعضاء فرقة يالالن إن هذه
القصيدة جاءت رداً شعبياً من موقع اجلرح لدى الثنائي
املصــري ضــد الذين يريــدون تغلغل الهزمية وتكريســها،
فجــاءت صرخــات عميقــة ضــد واقــع االنهــزام املهيمن
علــى الســاحة العربية واليأس واإلحباط املســيطر على
الشــعوب العربيــة ،فهــي عبــرت عــن الشــعوب ومــا يف
أنفســهم ،لكنها كانت يف املقابل أغنيات أو قصائد تثير
غضــب املســؤولني الذين يحاولون إســكات هذا الصوت
أكثر من مرة.
وأضافــت احلج حســن أنه أغنية بقرة حاحا اشــتملت على
مقطــع« :والبقــرة تنــادي ..وتقــول يــا والدي ..والد الشــوم..
رايحــن يف النــوم ..البقــرة انقهــرت ..يف القهــر انصهرت»،
وذلك إشارة إلى أن فلسطني كانت تنادي العرب لتخليصها
مــن ظلــم االحتــال وقهــره ،لكــن فشــل وتخــاذل القيــادات
العربيــة م ّكــن االحتالل من الســيطرة عليها وعلى األراضي

محمود عوض

خليل خوري

العربية.
وأشــارت احلج حســن إلى أن ســر انضمامها لفرقة يالالن
هــو توجهها املصري والغنــاء العربي القدمي كون مصر أحد
أعمــدة املــوروث الثقــايف العربــي ،وأن يــاالن حتــاول دائمــاً
احلفاظ على املوروث الثقايف القدمي من خالل إعادة انتاجه
بهــذا الشــكل من األغانــي ليبقى حاضراً علــى مر العصور
احلديثة.
أما بالنســبة ملــدى تداول هذا اللون بني الشــباب ،فقد قال
عــازف القانــون يف فرقة يالالن خليل خوري« :الفرقة تهدف
لدمــج وســائل التواصــل االجتماعية يف الترويــج النتاجاتهم
وذلك من أجل استهداف جميع األذواق وفئات املجتمع كافة.
وما يهمنا أن نبقى وغيرنا متمسكني بنمطنا ليكون خياراً
متوفراً يف الساحة كخيار مهم ومختلف».
واهتمت فرقة يالالن طوال الســنني املاضية منذ تأسيسها،
بإعادة انتاج وتوزيع أعمال غنائية لكبار أعالم املوسيقى يف
وطننا العربي ،أمثال سيد درويش الذي يعد نقطة حتول يف
املوســيقى العربية بالنمط واللحن ،ومبواضيع األغاني التي
أصبحــت تركــز على قضايا وهموم النــاس وليس التطريب
فحســب ،كذلك أعمال املوســيقار محمــد عبد الوهاب من
فترة األربعينيات «دور عشقت روحك مث ً
ال» ،والسيدة فيروز،

حنة حج حسن

إضافة لعدد من املوشــحات املعروفة ،وأغاني فرقة صابرين
الفلســطينية ،وأغنيــات الشــيخ إمــام ،وبعــض األغنيــات
الوطنية ملرسيل خليفة وسميح شقير.
ولقــد شــكل هــذا املخزون املعــريف الذي تراكم عبر ســنوات
لقوالب وأمناط موسيقية مختلفة وملضامني متنوعة أساس
انطــاق الفرقــة إلنتــاج عملهــا اخلــاص األول مــن كلمــات
مجموعــة مــن الكتّــاب املهتمــن بكتابــة األغنيــة وتلحــن
أعضــاء مــن فرقــة يالالن الذي ســيرى النور قريبــاً ،هذا ما
أكده عوض.
وختــم عــوض حديثــه لـــ «احلــال» بالقــول« :إن مــا يجمعنا
يف يــاالن هــو أننــا نؤمن بأنــه يجب أن تكون هناك رســالة
واضحة ومؤثرة للفن يف العقل اجلمعي يف أي مجتمع ،فدور
الفــن كما نراه هو تعزيز القيم الســامية واجلميلة والعادلة،
كحب الوطن وفدائه ونبذ الظلم والفســاد ،وتقديس احلياة
واملشــاعر اإلنســانية والقيــم اجلماليــة ومــا يجمعنــا أيضاً
هــو حبنا للفن واملوســيقى ،ورغبتنــا يف أن يكون لنا كأفراد
ومجموعــة دور يف الثقافــة والفــن يف فلســطني والوطــن
العربي ،ونتمنى أن يكون لنا بصمة فيها».
طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

الر ُجل ا َملقسم
أبو فاروقَ :
عبد الباسط خلف
يعيش الســبعيني فؤاد سعيد الشــلبي مع مقسم الهاتف
منذ  36عا ًما ،ويحرص على توفير ردود سريعة للمتصلني
على دوائر جامعة النجاح الوطنية ،ويكرر يف عمله قائمة
مفــردات قصيرة هي يف غال ًبــا :ألو ،تفضل ،صباح اخلير،
حلظــة ،مــا رد ،خطهم مشــغول ،حــاول مرة أخــرى .يقول:
بــدأت العمــل يف اجلامعــة عــام  ،1982وقتهــا كان الهاتف
يحتاج إلى جهد كبير ،وكان مير مبراحل حتويل يدوية مع
دوائر البريد ،وال أنسى الهاتف التركي القدمي الذي عملت
عليــه أول مــرة .اليــوم تغيــرت الدنيــا ،وصرنــا نفتش عن
األرقــام التــي ال نحفظها يف الكمبيوتر ،وبكبســة زر تصل
إلى شخص يف أي مكان ،وانتشرت الهواتف احملمولة.

رنني وأرقام

يتسلح الشلبي أو أبو فاروق ،بقلم وقصاصات ورق لتدوين
مالحظات وأرقام ،ويوزع نظره على ســجالت يدوية بألوان
وخطوط مختلفة ،وقربه قوائم مثبتة فوق طاولته ،وعليها
مالحظات وتعديالت عديدة ،وبالكاد يســتعمل احلاسوب
للوصــول لرقــم مــا ،ويوفر ردو ًدا يف الدقيقــة الواحدة على
عــدد كبيــر مــن املتصلــن ،وال مينحه رنــن الهاتف هدنة
إال ما نادر.
يقــول :ولــدت يف حيفا قبل النكبة بأربع ســنوات ،وتعلمت
يف مدرســة كليــة النجــاح قبــل أن تصير جامعــة أو كلية،
وحصلت على شهادة التوجيهي عام  ،1962وخالل سنوات
عملــي لــم أرد علــى أي معاكســة ،وأكتفــي بــأن أقــول ملن
يخطــئ بحقي (اهلل يســامحك) ،وال يحــدث هذا إال ناد ًرا،
وال تهمنــي معرفــة هويــة املتصلــن مهما كانــوا ،واملهم أن
أقوم بعملي.
يهــرب الشــلبي مــن عالم الهواتــف بعد  8ســاعات عمل،
وال يحــب تلقــي االتصــاالت يف بيته ،وال يســتعمل الهاتف
النقال ،ويرفض التعامل معه ،ويكتفي بالتواصل مع أفراد
عائلته.

الشلبي ودفتر أرقام الهواتف.

جوال
بال ّ
ويضيف :لو اقتنيت جواالً فإنني لن أستطيع النوم ،وستتصل
بي كل الدنيا إن عرفت رقمي ،وتطلب أرقا ًما خاصة ملوظفني
ومحاضرين ،وهذا أمر مزعج كثي ًرا ،ولن أقبل به.
كان أبــو فــاروق شــاهدًا علــى تغيــرات كثيــرة طــرأت علــى اجلامعة
ونابلــس وعالــم الهواتــف ،فتضاعفــت أعــداد الطلبــة وموظفيهــا،
وتوســعت كلياتهــا ،وصارت تتــوزع على قســمني :األكادميية واحلرم
القــدمي ،وكان مــن بــن احملاصريــن داخــل احلــرم اجلامعــي خــال
حصــار جيــش االحتــال لهــا عــام ( ،1992يف  13متوز واســتمر 72
ساعة بدعوى وجود مطلوبني مسلحني) ويومها لم يسكت الهاتف.

يقــول :تغير راتبي مرتني ،وتبدلت طريقة االتصال ،وزادت
أعــداد الهواتــف األرضيــة ،وانتشــرت اجلــواالت بكثــرة،
وتضاعفــت أعــداد أرقــام الهاتــف ،والدوائــر األكثــر طلباً
القبول والتســجيل يف بدايات الفصول الدراسية ،والقسم
املالي ،واإلدارة ،والعالقات العامة.
ويتابــع :أحفــظ الكثيــر مــن أرقــام األقســام الداخليــة ،وأنفــذ
طلبــات املتصلــن بســرعة كبيــرة ،وحياتــي كلهــا أرقــام ،وأكثر
صــوت ســمعته يف حياتــي رنــن الهاتــف ،وأوفر استفســارات
علــى نحــو ً 20
خطــا هاتف ًيــا مجتمعة ،وليســت هناك فرصة
اللتقــاط أنفاســي ،وبالكاد اســتطيع تنــاول فنجــان القهوة ،أو
أداء الصالة ،وأتلقى استفسارات مباشرة من الطلبة والزائرين،

وهذا يضاعف مهامي.

حاسوب وإنترنت

ال يرغــب الشــلبي يف تعلــم اإلنترنــت أو امتــاك حســاب
«فيســبوك» ،وال يحبذ اســتخدام احلاســوب إال حني يعجز عن
إيجاد رقم دائرة ما ،وال يذكر أن عدد أرقام اجلامعة الداخلية قد
زادت عــن األربــع خانات منذ التحاقــه بعمله .يتضايق أبو فاروق
مــن االتصــاالت بعــد انتهــاء العمل ،ولم يســبق أن تعرض صوته
لإلرهاق ،وال يتناول مشروبات خاصة للحفاظ على نبرة صوته،
ويكتفــي بشــرب الشــاي والقهــوة ،ويحفــظ أرقــام أوالده األربعة:
ولــدان وبنتــان ،ويحــب عمله ،ويحــرص على عــدم إضاعة وقته،
فاألمر متصل بحاجة الناس.

«الحال»  -العدد  - ١٤٧السنة الثانية عشرة
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خزائن ..كل قصاصة ورق مدخل حلكاية ملهمة لن تتكرر
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إيمان عودة*
حتتوي حياتنا اليومية على العديد من االحداث واالنتاجات
التي تتلف بشكل دوري دون ان يعيرها احد أي انتباه ،ودون
ان تقــع ضمن دائرة اهتمام االرشــيفات التقليدية ،ومن هنا
خرجــت «خزائــن» لتنادي بضــرورة توثيق التاريــخ املجتمعي
مــن احليــاة اليوميــة وقصص النــاس ،لتكون ارشــيفا يفتح
البــاب لألجيــال القادمة لقراءة تاريخهــا احلي دون احلاجة
لألرشــيفات الرســمية التــي مــا زالــت ضعيفــة يف واقعنــا
الفلسطيني.
«احلــال» يف تقريرهــا هــذا حــاورت القائمــن علــى فكــرة
ذاكــرة ومتحــف «خزائــن» ،ملعرفة دورهم يف حفظ االرشــيف
الفلسطيني وحمايته من الضياع.

ما الذي ميكن أرشفته هنا؟

مســؤولة العالقــات العامــة والتواصــل يف خزائــن آالء القاق
اكــدت «ان خزائن بدأت كمبادرة تطوعية مســتقلة ال تنتمي
ألي تنظيــم او حــزب سياســي او مؤسســة قائمة ،وذلك يف
تشرين االول من عام  ،2016وتسعى لبناء ارشيف عربي يوثق
احليــاة اليوميــة وقصص الناس باالعتماد على جمع مادة
«االفيمــرا» أي املــواد قصيرة املدى كامللصقات ،واملنشــورات،
والبروشــورات ،واالعالنــات التجاريــة والثقافيــة ،وأمســيات
فنيــة ،ومنشــورات املؤسســات واجلمعيــات واألحــزاب ،وكل
املواد التي ال تقع ضمن دائرة اهتمام األرشيفات التقليدية
الكالســيكية والرســمية .واضافت «نســعى يف خزائن جلمع
هــذه املــواد مــن كافــة أماكــن التواجــد العربــي مــع التركيز
علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى املواد العربيــة يف أماكن
الصــراع ،آملــن أن نحمــي وننقذ قــدر ما ميكــن انقاذه من
املــواد واملنشــورات العربية التي تُلقى وتتلــف كل يوم دون أن
جتد جهة حتفظها».
وتابعــت القــاق« :تكمــن اهمية هــذه املــواد يف كونها مرجعا
مهمــا للباحثني والدارســن واجلمهور لفهم ودراســة احلياة
االجتماعيــة واالحاطــة باملتغيرات الثقافيــة واالجتماعية يف
فلسطني ،كي ال نضطر مستقبال الن نبحث يف االرشيفات
االســرائيلية والغربيــة عــن التاريــخ الفلســطيني واحليــاة
الفلســطينية كما نفعل اليوم ،فهنــاك العديد من القصص

آالء القاق

واالحــداث التــي حصلــت لكنها بقيــت محفوظــة يف اذهان
مــن عــاش يف تلك الفتــرة ،حيث تقــوم خزائــن بتوثيق هذه
االحــداث باالعتمــاد علــى الذاكــرة الشــفوية التــي لم تكتب
بعــد ،باالضافــة الــى ترجمــة اهم املقــاالت التي نشــرت يف
مواقــع االرشــيفات االســرائيلية ،ملا حتويه علــى العديد من
االمور املهمة.
ويعمــل يف خزائــن فريقــان علــى حــد قــول القــاق« :فريــق
محلــي يف فلســطني ومقــره القدس ،وفريق دولــي واعضاؤه
موجــودون يف عــدد من دول الوطن العربــي ،حيث يتم جمع
املــواد يف خزائــن مــن عــدة دول عربيــة منهــا :االردن ،مصر،
دمشــق ،لبنــان ،الدوحــة ،ليبيــا ،اجلزائر وغيرهــا ،وكل مادة
يتــم حفظهــا يف خزانة حتمل اســم الشــخص الذي ســاهم
بجمــع هذه املــواد خلزائن ،حيث يتــم التواصل مع االعضاء
الكترونيا ،وعقد االجتماعات عن طريق «سكايب» والتي يتم
فيها طرح االفكار ومناقشتها.

حراك مجتمعي تقوده خزائن

وقــال عضــو الهيئــة االداريــة يف خزائــن حــامت الطحــان ان
الفكــرة األوليــة خلزائــن مت طرحهــا على عدد من الشــباب
املهتمــن مبجال األرشــيفات واألبحاث وممن ميتلكون خبرة
عمليــة ترفــد خزائن باملهارات الالزمة للنجاح ،لذلك ســعت
خزائــن الــى تطوير آليات وادوات اكادمييــة خفيفة لتحقيق
حلــم التغيــر ،وتشــكيل حــراك مجتمعــي قــوي يعتمد على
املعرفــة والوعــي ،ويدرك ايضا اجتــاه البوصلة الصحيح يف

حامت الطحان

بهاء اجلعبة

التغير والنهضة.
ويوضــح الطحــان اهداف املشــروع بالقول« :ألننــا ندرك اننا
بحاجــة ماســة لتفكيــك ســرديات متداولــة وايضــا بحاجــة
الــى جــدل مجتمعــي وخطاب اكادميي قادر وبشــكل عملي
وحقيقــي علــى البحــث والتقصي والتأمل ،إلعادة اكتشــاف
الــذات بعيدا عــن جلدها وبعيــدا عن اســطرتها» .واضاف:
«هنــاك الكثيــر مــن االعالنــات واملنشــورات املطبوعــة يف
ثالثينيــات واربعينيــات القــرن املاضــي تكشــف الكثيــر من
حــوادث تاريخيــة تعتبــر نقــاط مفصليــة وحقائــق تاريخية
مهمــة لــم تعــرف إال مــع مــرور الزمــن ،وأحيانــاً مت تغيبهــا
بالوعــي اجلمعــي ،لذلــك مــن خــال االرشــيف املجتمعــي
نســتطيع تســليط الضــوء عليهــا ،ومــن خاللهــا ميكننــا
استيعاب وضعنا احلالي.
وأشــار الطحــان الــى ان خزائــن ســوف تطلــق يف االشــهر
القادمــة موقعها اخلاص الذي ســيحوي مجموعة من املواد
كخطــوة اولــى جتريبيــة ،علمــا بان سياســة النشــر املتبعة
ستكون وفق سياسة االرشفة االخرى التقليدية.

الواجهة الصحيحة

واكــد رامــي النابلســي احــد املتبرعــن ملوقــع خزائــن ،الذي
ميتلك مح ًّ
ال لبيع «االنتيكات» يف البلدة القدمية يف القدس
انــه بدا بالتعامل مع خزائن منذ ما يقارب الســنتني ،قائال:
«ســمعت عــن خزائــن اول مــرة مــن اصدقــاء لــي ،ورأيت ان
هــذا املوقع يســتحق ثقــة ان نحفــظ ارشــيفاتنا ومقتنياتنا

رامي النابلسي

فيــه ،حيــث قمــت بتزويدهــم بالعديد من الكتــب واملجالت
واجلرائــد والعمــوالت ووثائق فلســطينية وفواتير وذلك قبل
احتــال فلســطني ،الن احلفــاظ على مثل هذه االرشــيفات
مهــم لنــا وألوالدنــا ولألجيــال القادمــة ،وانا انصــح اجلميع
باحلفــاظ علــى كل قصاصــة ورق من تاريخنا الفلســطيني
ألجــل اجيالنــا القــادم ،وسأســتمر بدعــم خزائــن بقــدر
املستطاع».

توثيق احلاضر لألجيال القادمة

مســؤول املجموعــات يف املتحف الفلســطيني بهــاء اجلعبة
اكــد على ضــرورة واهمية وجود هذا النوع من االرشــيف يف
فلســطني ،نظــراً الفتقادهــا له ووجــود العديد من املشــاكل
يف االرشــفة بشــكل عام ،واضاف« :كنت كمستشــار للموقع
منــذ اللحظــات االولى لتأسيســه ،فهو جاء كــردة فعل على
اخلطــر الــذي يتعــرض له االرشــيف الفلســطيني ،ورغم ان
هناك العديد من اجلهات واملؤسســات التي تســعى حلفظ
ارشــيفنا ،إال أن خزائــن تتميــز باهتمامهــا بتوثيــق احلــدث
احلالــي والواقــع املعــاش ،مبعنــى اهتمامهــا بــكل االحــداث
اليوميــة والفعاليــات والنشــاطات التــي ال تتطلــع اليهــا
املؤسســات االرشــيفية االخــرى ،ألننــا دائمــا مــا نتحدث يف
ارشيفاتنا عن واقعنا قبل النكبة ،لذلك جاءت خزائن لتكون
اجلهة االرشيفية التي يبحث عنها االفراد يف املستقبل».
طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

ُك ُ
شكش ..عازف اليرغول األصيل
سامر عبسي*
«ليش ســموني كشــكش ،ألني أنا وأقاربي يعني كنا نضحك
مــع بعــض وكانوا يلقبونني بالعازف األســمراني أو األســمر
الضاحــك ،وبعــد هيــك صار الــكل يناديني كشــكش ،ليش
واهلل ما بروح أعزف» ،هكذا يقدم إبراهيم احلاج يوسف (47
عاماً) ،من سكان قرية قبيا غرب رام اهلل وهو من قلة قليلة
يف هذا الزمان تعزف على آلة اليرغول واملجوز.
يقول كشــكش انه تعلم العزف مــن اخيه مصطفى املتوفى،
الذي كان يعاني من قصر القامة وعدم القدرة على املشــي
بشــكل جيــد ،وكان مصطفى تعلم العــزف أثناء رعيه الغنم،
بدايــة على الشــبابة وحــده عن طريق ســماعه العزف على
الراديــو وتدرب بنفســه على تقليد العــزف ثم أصبح يعزف
يف األعراس واحلفالت .يف إحدى احلفالت تالقى مصطفى
مــع عــازف لليرغــول من شــمال الضفــة الذي بــدوره أهداه
«مجــوز ويرغــول» ،وبــدأ يحاول العــزف على املجــوز إلى أن
جنــح ،ثــم انهالت عليه طلبــات املغنني الشــعبيني واحلداية
للعــزف معهــم يف االعراس ،ثم احترف العزف على اليرغول
الذي تختلف نغماته عن املجوز والشبابة.
بــدأ كشــكش التعلم من أخيــه مصطفى عندمــا كان يرعى
الغنم معه ،الذي أصر عليه على تعلم العزف« :بدأت بتعلم
العــزف علــى الشــبابة ،وكان هــذا صعبــاً يف البداية ولكني
واصلت احملاوالت وبقيت أفشــل فأخبر شــقيقي مصطفى:
«يــا زملــة صعــب ..صعــب علي أتعلــم» ،وبقي كشــكش على
هــذه احلــال عامــن يحــاول العزف علــى املجــوز واليرغول
دون فائــدة ،إلــى أن متكــن كشــكش من العــزف على املجوز
واليرغول ،وبعد كل هذه احملاوالت الفاشــلة ،احترف العزف
التراثي على املجوز واليرغول مبساعدة اخيه مصطفى.
ويف ظــل شــجرة الزيتون علــى ظهر اجلبل واالغنــام ترعى،
أمســك كشــكش اليرغــول بأصابعــه الغليظــة املمزوجــة
بتشــققات مــن هنــا وهنــاك ،رمبــا مــن عملــه يف البنــاء،

وبضحكــة واســعة جعلتــه يتراجــع الــى اخللف قليــ ً
ا ،نظر
بعينيه اللتني حتيط بهما هاالت سوداء كالليل إلى اليرغول
ووضع مقدمة اليرغول التي تدخل قرابة  8ســم داخل فمه،
وبــدأ بالنفخ داخلهــا وبتقليب أصابعه على فتحاته الدائرية
لتخرج أنغام من عبق التراث والتاريخ الفلسطيني املمزوجة
بدبكــة ورقصة من أيام األجــداد ،جعلتنا نرقص من الداخل
ونتخيــل أنفســنا يف عــرس تراثــي وصف دبكة مــن أعراس
الزمن القدمي.
واملجــوز واليرغول آالت موســيقية مــن أدوات النفخ الهوائية
يصنعهــا كشــكش بنفســه من القصب اجلــاف الذي يجلب
من وادي البيذان ويتم قصه حســب قياســات معينة توضع
قصبتان بجانب بعضهما وتلصق بشمع العسل الذي يجمع
من خاليا النحل يف البراري ويتم صهره بني القصبتني ويتم
جلب النايات أو املاشاكات املصنوعة من قطعتني صغيرتني
من القصب الرفيع مربوطتني بخيط ،وتوضع داخل القصبة
الكبيــرة ويضــخ مــن خاللهــا الهــواء الــى القصبــة الكبيرة،
وتكونــان يف مقدمــة املجــوز واليرغــول ،وهــي املســؤولة عن
مســتويات وتغيــر صــوت اآللــة وكل قصبة فيهــا  6فتحات
دائريــة تقابلهــا  6اخــرى يف القصبة الثانيــة ،مهمتها تغيير
اللحن والنغمة عن طريق تقليب األصابع عليها.
واليرغــول يختلف عن آلة املجوز بوجود ســت فتحات فقط
يف ماســورة القصــب القصيــرة «البدالــة» بجانبهــا ماســورة
أطــول وأوســع دون فتحــات تســمى «الدوايــة» التــي تخــرج
الصوت والنغمات.
وبعــد نصف ســاعة مــن العــزف املتواصل دون تعــب ،أخرج
كشــكش اآللــة ببــطء مــن فمه وأخذ نفســاً صغيراً ورشــف
مــن كــوب الشــاي ليهدئ قليــ ً
ا ،وبــدأ يســتذكر ويحكي لنا
ويقــارن بــن أعــراس اليــوم وأعــراس الزمن اجلميــل ،وقال:
«حــن تخــرج الزفة من بيت العريس الى الدوار يف منتصف

القرية ويصطف الرجال ومن خلفهم النساء وحدهن ،ويبدأ
الغنــاء والدبكة والعريس علــى اخليل والعزف على اليرغول
والطبلــة ،حيــث إنــه لــم تكــن هناك مكبــرات الصــوت مثل
اليوم ،وكان جو العرس أجمل قدمياً».
ويقول كشــكش إن هناك اقباالً كبيراً من الناس على سماع
اليرغــول يف اعراســهم خاصــة يف الصيــف ،فهــو يعزف يف
الكثيــر مــن حفــات يف القرى واملــدن الفلســطينية خاصة
يف مدينة رام اهلل بســبب صوت اليرغول الذي يتناســب مع
الدبــكات والســحجة ،وبســبب حب كبار الســن لهــذه االلة
املوســيقية ،النها قدمية وتراثية من زمن األجداد ،إال أنه يف
الشــتاء يعمــل يف البناء ورعي االغنــام ويتمنى لو أن العزف
مهنتــه األساســية لكــن ظــروف احليــاة ومتطلباتهــا خانت
أمنيته.
والعــازف كشــكش واحد مــن قليلني ممن يعزفــون حاليا يف
فلســطني على اليرغول واملجوز ،ويعتبــر العازف الوحيد يف

مدينــة رام اهلل بعــد ما تويف أخوه مصطفى ،ويتواجد بعض
عــازيف اليرغول يف شــمال الضفــة خاصة يف مدينتي جنني
ونابلــس ،ويقول كشــكش انه من الوحيديــن الذين يصنعون
اليرغــول واملجوز بشــكل يــدوي وأن أغلبيــة آالت اليوم تأتي
جاهزة.
وببطء يف الكالم ،وإصرار على ذكر االيام الغابرة ،وبجلسته
املتواضعــة ،وبضحكتــه التــي تظهــر وتختفــي ،وتأففــه عن
حديــث حيــاة اليوم وتكاليفها الكثيرة قال إن عزف اليرغول
ســيبقى ولن يختفي مع األيام وأنه ســيحرص على تعليمها
الــى اوالده رغــم اعتقــاد اوالده بصعوبــة العــزف عليهــا« .انا
تعلمتها واالجيال اجلاية راح تتعلمها وراح تبقى ان شاء اهلل
الــى ولــد الولــد ،الن اليرغول واملجوز تــراث واصالة جدودنا
وما راح نتخلى عنها او ننساها» ،قال العازف كشكش بثقة.
طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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دمية حتكي قصة ..عالج بالدراما ينفذه «مسرح نعم»

لينا إمطير*
تتوسط املدربة بشرى األطرش حلقة صنعتها  16امرأة من مخيم
الفوار ،متســك ك ّل منهن دمية صنعتها بنفســها وأطلقت عليها
اســماً مــن خيالهــا أو واقعهــا .يف هــذه الفعاليــة تتبــ ّدل األدوار،
فك ّل دمية ستتبنّى قصة صاحبتها وحتكيها بلسانها .كانت هذه
الفعالية تابعة لسلسلة من ورشات متكني املرأة وتعزيز حقوقها
باستخدام الدراما التي ينظ ّمها مسرح نعم من اخلليل.
تأســس مســرح نعم عــام  2008كمبادرة شــبابية مــن قبل إيهاب
زاهــدة ورائد شــيوخي ومحمــد الطيطي ،ليكون املســرح الوحيد
املتخصــص يف اســتخدام الدرامــا يف التعليم والعــاج يف مدينة
اخلليــل ،مــن خــال إنتــاج مســرحيات فنيــة هادفــة وتوعويــة
مستهدفة فئة األطفال والشباب.
يقول مدير مســرح نعم محمد عيســى« :مســرح نعم هو مســرح
متخصــص ومهنــي مــن الدرجــة األساســية وهــو بنفــس الوقت
يســتهدف فئــة األطفال والشــباب» ،ويضيــف« :أل ّن العمل معهم
سيســتخدم العمــل املســرحي مــن خــال بنــاء جيل زُرعــت فيه
ثقافة املسرح منذ طفولتهم وجعلهم رواداً له».
اكتشــف فريــق املســرح الحقــاً أن أغلب عملهم ال يســتهدف الفئة
العمرية ما حتت الـ  12عاما والطاقم نفسه ليست لديهم اخلبرة
الكافيــة بالتعامــل مــع هــذه الفئــة بالعمــل املســرحي ألن خبرتهم
املســرحية ال تتناســب مع هــذا اجليل .يقول محمد عيســى «كان
مــن الضــروري أن جنلب فريقا آخر يســتطيع التعامل مع األطفال
ألن العمــل معهم يحتاج لتركيز ومهارات محددة» ،ويضيف« :قررنا
انشاء مسرح للدمى من خالله استطعنا التعامل مع هذه الفئة».

ورشات قسم الدمى

ينــدرج قســم الدمى حتــت برنامج ريادي اســمه «نعم للشــباب»
الذي نُفذ عام ُ 2010د ّرب فيه  17شــخصا من محافظة اخلليل
علــى فنــون املســرح ،لينشــئ بعدها مســرحا للدمى يســتلمه 3
شابات وشابان .يتعامل قسم الدمى مع األطفال والنساء خاصة

ويهــدف إلى حتقيق صحة نفســية أفضــل لهم من خالل تقدمي
عروض مسرحية تسلط الضوء على مشاكل الطفل واملرأة وأيضا
عمــل ورشــات وفعاليات تق ّدم رســائل تربويــة وهادفة للمجتمع.
عبــد طرايــرة ،أحــد أعضــاء قســم الدمــى والــذي أشــرف على
العديــد من ورشــات الدراما ورواية القصــص لألطفال ،قال« :إن
هذه الورشات تعتمد على استخدام الدمى وتوظيف أدوات الفن
واملســرح يف التعامــل مــع األطفال وتعزيز قدرتهــم على التواصل
والتعبيــر عن املشــاعر والتفريغ النفســي» .ويضيــف« :كما نقوم
بتعلّم كيفية تأليف القصة وبنائها وســردها وذلك ليف ّرغ الطفل
عن احتياجاته ومشاعره وين ّم ي اخليال لديه».
واســتطاع طرايرة من خالل هذه الورشــات الكشف عن مشاكل يعاني
منها بعض األطفال ،وعن ذلك يقول «يف إحدى الورشات التي ّ
نظمت
لألطفال الذين تع ّرضوا لألســر قام أحدهم وهو ميســك بدميته ومن
وراء ســتارة املســرح بالبــوح عــن مشــاكله التــي تع ّرض لها يف ســجون
االحتالل والتي كان رافضا بالبوح بها ألهله وأصدقائه».
وتعاملــت بشــرى األطــرش وهي أيضا من فريق قســم الدمى يف
ورشــاتها مــع فئــة النســاء املهمشــات أو أمهات ألســرى أو لذوي
االحتياجات اخلاصة ،والتي تهدف إلى تعريف النساء بحقوقهن
وتعزيز ثقتهن بأنفســهن وكيف يكتشــفن نقاط القوة الكامنة يف
داخلهن ليحصلن على حقوقهن.
وعــن جتربتهــا تقــول االطــرش« :يتــم التخطيــط لهــذا النوع من
الورشــات بعد االطالع على أبرز قضايا املرأة وأهم احلقوق التي
حتــرم منهــا ،وأنواع االضطهاد الذي تتعرض له» ،مضيفة «إ ّن كل
هذه املعلومات يتم التعرف عليها عن طريق املؤسســات واملراكز
التــي تتعامل مع النســاء وأيضا ورشــات العمــل التي ننفذها مع
النساء ثم بعد ذلك يتم بناء خطة لهذا النوع من الورشات».
وتشــدد االطــرش علــى ان مثــل هذه الورشــات ســاعدت الكثير من
النساء أن يطالنب بحقوقهن مثل امليراث والعمل والتعليم ،موضحة:
«هنــاك قصــة لســيدة هــي أم وربــة منــزل وانقطعــت عن الدراســة

اجلامعية ولكن بعد الورشــة اخذت القرار بأن تعاود الدراســة ألنها
توصلت لقناعة أن سعادتها تكمن يف إكمال تعليمها».

العالج بالدراما

تبــن امل ّدربــة بتــرا البرغوثــي واملتخصصة يف
ويف الســياق ذاتــه ّ
مجــال العــاج بالدرامــا ،أن بإمكاننا اســتخدام الدراما واملســرح
للعالج النفســي من خالل مجموعــة من األدوات الفنية يف إطار
درامــي مثــل القصــة ولعــب األدوار واحلركــة والصــوت والرســم
وغيرها كأسلوب آمن وغير مباشر ملعاجلة القضايا والصعوبات
التي يواجهها املنتفع بطريقة غير مباشرة.
«األدوات املســتخدمة كالدمى مثال تعتبر وسيلة آمنة للتفريغ النفسي
ويســتطيع صاحبها البوح باحتياجاته ،والتحدث عن مشــاكله بطريقة
غير مباشرة مما ال يسبب إحراجا له .ونستطيع التحدث عن مواضيع
وقضايــا يصعــب التطرق إليها بالوســائل األخرى» ،ت ّوضــح البرغوثي.
وتكمــل« :الدرامــا تلعــب علــى مســتوى الالوعــي ،إذ كل مــا أدرك املرء

جانبا معينا من احتياجاته من خالل الدراما ينقله إلدراك احتياج آخر
فنعاجله ونحضر شيئا مناسبا لهذا االحتياج».
وتتابع البرغوثي« :تأتي إلينا يف هذه الورشات أسيرات محررات
قــد اعتقلــن منذ طفولتهن وخرجن من الســجن بعدما أصبحن
بالغــات ،فالكثير منهن عانني مــن ضياع الهوية ومعرفة ذواتهن،
ولــم يدركــن مشــكلتهن إال بعــد اللعــب بــأدوات الدرامــا التــي
ساعدتهن الحقا على إيجاد األجوبة ألسئلتهن ومعرفة ذواتهن».
وال يقتصــر مســرح الدمــى على إنتاج ورشــات ومســرحيات ،بل
يســمح لفئــات املجتمــع املختلفــة باملشــاركة يف التمثيــل بهــذه
املسرحيات ،ففي عام  2017مت إنتاج مسرحية بعنوان «وأنا كمان»
التــي ســنحت الفرصــة لــذوي االحتياجــات اخلاصة باملشــاركة
مســرحي مع طالب ال يعانون من إعاقات مع ّينة ،ما عزز
بعمل
ّ
ثقة الطفل بنفسه وتقبّل كل منهما لآلخر.
خريجة حدي ًثا من دائرة اإلعالم يف جامعة بيرزيت

هالة ..من علم النفس إلى كماليات السيارات
محمد الخطيب*
لــم تكــن تعلــم هالة جرابعة أنها ســتطلق مشــروعاً مفاجئاً
وغريبــاً ،ليكــون بدايــة صفحــة جديــدة يف مجتمــع يضــع
النقــاط أمــام الفتــاة دائماً ،وقبل ثمانية أعــوام تخرجت من
جامعة بيرزيت بشهادة علم النفس وراحت تسعى للحصول
علــى وظيفــة بشــهادتها ،وعملــت ملــدة خمــس ســنوات يف
مؤسســة شــارك ،ولكن لم يكن األمر مستداماً أو حامياً من
عالــم البطالة ،وحتولت إلى ســيدة أعمال صغيرة وصاحبة
متجــر لكماليــات الســيارات يف قطــاع معــروف أن املهيمــن
عليه هو عالم الرجال.
تخلت عن راتب بداية الشــهر الذي تنتظره بتعاســة كغيرها
مــن العاملــن ،لتعيــد الروح حلياتها وتشــعل شــغفها بعالم
الســيارات ،ورغبتها يف التحرر من قيود الوقت واملكان الذي
فرضه روتني احلياة العملي املكتبي.
وكانــت جرابعــة حققت هدفها يف متلك ســيارتها اخلاصة،
اذ باشــرت يف تعلم قيادة الســيارة عام  ،2010وكان افتقادها
للمســة نسائية يف ســيارتها دفعها للتفكير مراراً يف افتقار
عالم الســيارات واملكانيكا للعنصر النســائي .ومن مقتنيات
بيتها ،واألدوات الكمالية البسيطة بدأت بصورة بدائية جدا
بتشكيل وصناعة بعض الكماليات لسيارتها اخلاصة.
خرجــت ذات يــوم من البيت باحثة عن «كراج للســيارات» لم
تكــن حينهــا مدركــة لصعوبــة تواجد فتــاة يف مــكان جعلوه
بشــكل مــا خاص بالذكور مــن هنا بدأت تتبلــور الصورة يف
عقلها وبدأت احلكاية تسرد نفسها يف الواقع املعاش.
ملــاذا ال يوجــد مــكان خــاص بالفتيــات يف هــذا املجــال؟ ملــاذا ال
تتقــن الفتــاة فنيات التعامل يف هذه االماكن؟ ملاذا ال تأخذ حرية
التصــرف والقــدرة على االدارة يف مثل هذه املجاالت التي جعلت

رئيسة التحرير :نبال ثوابتة

الثقافة الذكورية املجتمعية منها حكرا على اجلنس االخر.
قــررت هالــة ( 30عا ًما) ان تبدأ مشــوارا جديــدا ،والقت من
عائلتهــا الدعــم واملســاندة ،فهم من علموهــا ان التميز هو
األساس يف كل ما نريد بغض النظر الى اي عالم يأخذنا.
«علمتنــي كل مــا احتاج يف هــذا العمل ،لم تترك صغيرة وال
كبيــرة اال وســاعدتني يف اجنــازه ،اورثتنــي شــغفها يف حــب
عالم السيارات» ،هكذا تقول هالة عن اختها الكبرى هيلني
الداعــم االساســي يف االســتمرار يف بنــاء كيانها اخلاص يف
هذا املجال ،حتى اصبحت ترســم افكارها والوانها اخلاصة
بها من الف السيارة حتى يائها.
ويف بدايــة املشــروع تقبل من حولها الفكــرة ،وصار اصدقاؤها
الذين كانوا جزءا داعما يف إصرارها على خوض هذه التجربة
واالصــرار عليهــا والتمســك بنجاحهــا ،فهنا كانــت املغامرة يف
خــوض التجربــة االولــى يف حياتهــا بالرغــم مــن الكثيــر مــن
التجارب التي خاضتها طوال أعوام عمرها الثالثني.
راقبــت هالــة الكثيــر مــن الذيــن يعملــون يف مجــال تركيب
قطــع كماليــات الســيارات علــى مدار أيــام وأســابيع ،حتى
اســتطاعت أن تكــون جــزءاً ال يتجزأ من هــذه العملية التي
رمبا استطاعت أن تدرك أنها سهلة يف نهاية املطاف.
«هــل ِ
انــت من ســتقوم بالعمل؟» ســؤال رافقها لفتــرة زمنية
طويلة ،مع بداية تعجب واســتغراب األفراد من عملها كونها
فتاة ،ولكن غرابة النظرات لم متنعها من االستمرار يف بناء
عاملها اخلاص الذي جتد فيه االســتقرار .واســتمرت كذلك
لسنوات حتى أصبحت مثاال يقتدى به يف مترد الفتاة على
ثقافة املألوف والســائد ،التي فرضت متييزا ســلبيا عليها،
متكنت من ترسيخ ادوار نسائية يف مجتمعنا يهابها األفراد.

هيئة التحرير:
عارف حجاوي ،لبنى عبد الهادي،
خالد سليم ،جمان قنيص

اإلخراج:
عاصم ناصر

محرر مقيم:
صالح مشارقة

رسم كاريكاتوري:
مراد دراغمة

عالم من األلوان والرسومات خلق لها كيانا استثماريا جاذبا
ليــس للفتيــات فقط بــل أصبح يرتاد احملل الشــباب ايضا.
تعلقها بعلمها جعلها تسخر كل ما لديها لتطويره واالرتقاء
بــه ،تطريزة فلســطينية باللون اخلمــري اصبحت جزءا من
ابداعها يف تكوين كماليات سيارات من النوع اجلديد النادر.
ِ
«انــت حــرةٌ بأفــكارك التي تتمــرد على كل كلمــة وكل ثقافة
فرضهــا املجتمــع والتي تقيد حريتــك» اذا لم تكوني الداعم

التوزيع:
حسام البرغوثي

تصدر عن:

االساســي لذاتــك ،فــا تنتظــري مــن االخرين الوقــوف الى
جانبــك ولــن تســمعي تصفيقــاً حــا ّراً من املتفرجــن الذين
ِ
ســقوطك» ،هكــذا ختمت هالــة حديثها لـ
يتمنــى بعضهــم
«احلــال» بهــذه التوصيــة لــكل الفتيــات اللواتــي يعانني من
البطالة والتمييز يف الوظائف.
طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية (سيدا)

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