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فيلم �أبي�ض و�أ�سود

مت��ت ر�ؤي��ة الهالل ،وخرجنا لل�شوارع ،وحمل الأطفال الفواني�س ،وكانت م�ضاءة وحقيقي��ة .وكانت الن�ساء �سعيدات يتحدثن لبع�ضهن عن �أ�شياء كثرية.
والآباء كانوا هناك ،مل يخرجوا ليلتها ،ومل يغادر �أحد منهم ،حتى �أولئك الذين كانوا م�س�ؤولني عن حماية �أ�سوار املدينة.
كان��ت ليل��ة �أمان ،ومل ي�شعر �أح��د بخطر حمدق؛ ال �شياطني وال ل�صو�ص وال حتى يه��ود .كان الأمان �سائدًا وم�ست�شع ًرا ،و�شبابي��ك البيوت كلها مفتوحة،
وال�ستائر تت�أرجح بني البيت وخارجه ،والغريب �أن ال فرق بينهما.
مل يك��ن يف احل�سب��ان �أن هن��اك حكومة �أو �أن هناك حاكمًا وحمكومًا .وباملنا�سبة ،خرجت ليلته��ا احلافالت كما العادة �ساب ًقا ،حتملنا نحن الفل�سطينيني بني
رام اهلل وب�يروت وعم��ان وبغ��داد وغزة �أو ًال والأجمل ،بل �أجمل الأجمل �أنني قد ر�أيتهما هناك� :شاب و�صبي��ة قيل �إنهما �أبناء عم ،وهما متحابان ويفكران
بالزواج و�إجناب الكثري من الفل�سطينيني ال�صغار ،وبالت�أكيد لي�سا خائفني ال من اليهود وال من فتح وال من حما�س .هما يعي�شان بالأم�س الذي كان جمي ًال،
فهربنا جميعا �إليه ،جزعً ا من الغد.
رئي�سة التحرير

� 16صفحة

«احلال» الأربعاء  2015/6/24م  7رم�ضان  1436هـ

10

"مني �سليم؟"..
�إعالن ذكي وثقافة غري عميقة

11

ال عزاء وال دواء جلرح عائلة الأ�سري
املري�ض بال�سرطان �إيا�س الرفاعي

13

هل تعرف �شي ًئا عن �سياحة
البدو يف القد�س و�أريحا؟

14

العراقية هيفاء زنكنة..
من ال�صيدلة �إىل ال�صحافة والفن

"التهدئة" ..حماذير وطنية وتربيرات حم�ساوية
إباء أبو طه
ع��اد م�شروع "التهدئة" طويلة الأمد بني حما�س
يف غ��زة و�إ�سرائي��ل �إىل واجهة الإع�لام م�ؤخ ًرا،
بع��د ن�ش��ر �صحيف��ة "يديع��وت �أحرون��وت"
العربية خرب ًا بعن��وان "�إ�سرائيل جُتري حوار ًا
مبا�ش��ر ًا وغ�ير مبا�ش��ر م��ع حرك��ة "حما���س"
للو�ص��ول �إىل اتف��اق تهدئ��ة طوي��ل الأم��د ب�ين
الطرفني" ،كم��ا تناقلت و�سائ��ل الإعالم املحلية
توج��ه القي��ادي يف حما���س مو�سى �أب��و مرزوق
�إىل قط��ر م�ؤخ ًرا لعقد لق��اءات لو�ضع "اللم�سات
الأخرية" على املقرتح الذي قدمه م�س�ؤول دويل
زار غزة منذ �أ�سبوع.
خ�بران دفع��ا بع���ض قي��ادات حما���س للنف��ي،
و�آخري��ن للت�أكي��د عل��ى وج��ود "هدن��ة طويل��ة
الأم��د" لتثبي��ت اتف��اق التهدئة ال��ذي �أبرم بعد
احل��رب الأخ�يرة عل��ى القط��اع يف ال�ساد���س
والع�شري��ن م��ن �آب برعاي��ة م�صري��ة ،يت�ضمن
�آليات لف��ك احل�صار و�إع��ادة الإعمار ،يف الوقت
ال��ذي ت�ص��ف في��ه حركة فت��ح اخلط��وة مبثابة
"�ش��رك وطني" تقع فيه حما�س و�سط جتاهلها
لل�سلطة الفل�سطينية وتفردها بقطاع غزة.

وق��د نف��ى ع�ض��و املكت��ب ال�سيا�س��ي حلرك��ة
حما�س �أب��و مرزوق وج��ود �أي م�شروع مكتوب
حت��ى اللحظة فيما يتعلق بالهدن��ة ،وقال �إن كل
الأحاديث التي جترى �شفوية وجتمع ما يطرحه
وف��ود االحت��اد الأوروب��ي القادم��ة �إىل القطاع،
ومب��ادرة وزي��ر خارجي��ة �أملاني��ا فيم��ا يتعل��ق
مبيناء غزة.
و�أ�ضاف �أبو مرزوق؛ لي�س هناك ما يربر غ�ضب
ال�سلطة ،واحلديث حول مباحثات مع االحتالل
جمرد اختالق ال �أ�سا�س له من ال�صحة.
م��ن جهت��ه� ،أو�ض��ح ع�ض��و املكت��ب ال�سيا�س��ي
حلرك��ة حما���س زي��اد الظاظ��ا يف حدي��ث م��ع
"احلال"� ،أن هن��اك �أحاديث تدور حول اتفاق
و�شي��ك ب�ين احلرك��ة ودول��ة االحت�لال ،يف ظل
تعط��ل امل�صاحل��ة والبحث عن اتف��اق ت�ستطيع
احلركة من خالله �أن تلج �إىل �آفاق جديدة و�سط
تردي الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي بغزة.
و�أ�ض��اف الظاظا "نتمن��ى �أن يتم فتح معرب رفح
الفل�سطين��ي امل�صري ب�ص��ورة دائمة وم�ستمرة
وعل��ى م��دار ال�ساع��ة و�إدخ��ال م��واد البن��اء

وم�ستلزمات �إعادة الإعمار".
املحل��ل ع�لاء الرمي��اوي ِ �أ�ش��ار يف حدي��ث م��ع
"احل��ال" �إىل �أن �إطار املفاو�ض��ات هو تف�صيل
وا�ستكمال مل��ا مت احلديث عنه �سابقاً حول بنود
الهدن��ة "امل�ؤقتة" فيما يتعل��ق بامليناء ،و�إعادة
الإعم��ار ،وان�سي��اب الب�ضائ��ع ،يف ظ��ل وج��ود
الو�سط��اء الأوروبيني الذي��ن مت اال�ستعانة بهم
بعد تخل��ي م�صر عن التهدئة وتغيريها يف منهج
التفاو���ض ،والو�ص��ول �إىل اتفاق ي�ش��كل رافعة
حل�ص��ار غزة ،والذي حققت في��ه حما�س بع�ض
الأه��داف فيم��ا يتعل��ق برفع احل�ص��ار و�إدخال
بع�ض مواد البناء ،وحماية �سالح املقاومة.

عبد اهلل :حما�س وقعت يف �شرك وطني

النائ��ب ع��ن حركة فت��ح يف املجل���س الت�شريعي
عب��د اهلل عب��د اهلل ق��ال لـ"احل��ال"" :ا�ستئن��اف
املفاو�ض��ات ب�ين حما���س ودول��ة االحت�لال
جت��اوز لكل االعتبارات الوطني��ة والأخالقية"،
معت�بر ًا �أن الهدن��ة �ست���ؤدي �إىل التف�� ّرد بقط��اع
غ��زة وعزلها ع��ن حميطها ،وجتاه��ل وا�ستبعاد
القي��ادة الفل�سطينية من �أي��ة مفاو�ضات قادمة،
الأمر ال��ذي �سيعزز االنق�س��ام ويوقع حما�س يف

�ش��رك وطني .و�أ�ض��اف" :الأوىل على حما�س �أن
توجه ر�سالة ملنظمة التحرير للقيام بدورها فيما
يتعل��ق بالهدنة و�إعادة الإعمار ورفع احل�صار،
ب��دل �أن تق��ود نف�سه��ا بنف�سه��ا يف حمادثاتها مع
االحتالل".
وح��ول ادع��اء حما���س �أن القي��ادة الفل�سطينية
�سب��ب يف ح�صار غزة ،ق��ال" :االدعاء كاذب وال
�أ�سا�س ل��ه من ال�صحة" فمن عط�� ّل عمل حكومة
التوافق يف غزة حما���س ذاتها ،و�أف�شل خطوات
القي��ادة لرف��ع احل�ص��ار ع��ن القطاع ه��ي ذاتها
�أي�ضاً.
و�أو�ض��ح املحل��ل ال�سيا�س��ي �صال��ح هوا���ش يف
حدي��ث مع "احلال"� ،أن جتاهل وجتاوز حما�س
للف�صائ��ل يف مفاو�ضاته��ا غ�ير املبا�ش��رة م��ع
االحتالل يحمل خطورة قانونية و�سيا�سية على
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،قد ي�ص��ل �إىل ح ّل م�شاكل
القط��اع ،وتبق��ى ال�ضف��ة تع��اين يف ظ��ل تهمي�ش
املفاو�ض��ات مع ال�سلطة ،وبه��ذا تعميق ال�شرخ
الفل�سطيني عالق ًة وجغرافيا.
الكات��ب فاي��ز �أب��و �شمال��ة ن�� ّوه يف حدي��ث م��ع
"احل��ال" �إىل �أن اعرتا���ض ال�سلط��ة ال عل��ى
التهدئ��ة بحد ذاتها و�إمنا عل��ى املفاو�ضات التي

ت��دار بطريقة غ�ير مبا�شرة م��ع االحتالل ،ومن
خالل و�سطاء دوليني و�إقليميني.
و�أ�ض��اف� :إذا م��ا جنح��ت حما���س يف حتقي��ق
�إجنازه��ا ال�سيا�س��ي والوطن��ي �سيعت�بر ذل��ك
�ضربة لل�سلطة بعد  22عامًا من وجودها.

ر�سالة حما�س� :إيقاف عبث ال�سلطة

و�أ�ش��ار املحل��ل الرمي��اوي �إىل �أن حما���س به��ذه
اخلطوة جعلت نف�سه��ا الأكرث ح�ضور ًا يف امللف
الإقليمي ،م��ا دفع م�صر للرتاجع ع��ن اعتبارها
حرك��ة �إرهابية ،فهي تريد �إي�صال ر�سالة مفادها
بتوقف ال�سلط��ة الفل�سطينية ع��ن العبث بحياة
القط��اع وت�شديد احل�صار ،ودفع ثمن ف�شل قيام
حكومة الوفاق بوظيفتها.
و�أم��ام ذل��ك ،لف��ت عب��د اهلل �إىل �ض��رورة �إعالن
القي��ادة الفل�سطيني��ة ع��ن عق��د اجتم��اع عاجل
للإط��ار القي��ادي ملنظم��ة التحري��ر ك��ي يتخ��ذ
موقف��اً م�س���ؤو ًال ع��ن جمم��ل التط��ورات الت��ي
حتي��ط بالق�ضية ،وعلى رئي�س ال�سلطة �أن يدعو
املجل���س الت�شريعي لالنعقاد ف��ور ًا ليتخذ موقفاً
وازن��اً م��ن جمل��ة الق�ضايا التي تخ���ص ال�شعب
الفل�سطيني.

التقته "احلال" على هام�ش دورة نظمها يف ع ّمان مركز تطوير الإعالم

زاهي وهبي :زرت فل�سطني �أ�س ًريا و�شاع ًرا ..و�أمتنى �أن �أزورها دولة كاملة الأو�صاف

¿ �أول �صديقني يف حياتي ينبوع وع�صفور ..فكيف ال �أكون �شاعرا ¿ �أنحاز �إىل �أنوثة التكوين ..ونون الن�سوة عندي هي نون الإن�سان
حاورته في عمان :ضحى الشامي وآالء كراجة

م��ا ب�ين (خليك يف البي��ت) و(بي��ت الق�صيد)،
ترب��ع �سن�ين طويل��ة يف العدي��د م��ن املن��ازل
العربي��ة م�ستقب ً
�لا مئات ال�ضي��وف يف حلقات
جذب��ت امل�شاهدي��ن م��ن خمتل��ف الأعم��ار
والفئ��ات ،و�أوجدت فرق��اً معرف ًّيا عند املتلقي
العرب��ي ،مل��ا خلفته من تفك�ير مغاير يف جمال

الفن امللتزم والثقاف��ة عمو ًما ،بطريقة حمببة
وقريبة له.
عرب��ي يف��رح ملا يف��رح ل��ه كل عرب��ي ويحزن
حلزن��ه .يعت��ز بانتمائ��ه لفل�سط�ين ون�ض��ال
�شعبه��ا مبق��دار م��ا يعت��ز بوطن��ه لبن��ان مبا
ميثل��ه م��ن قي��م و�سم��ات �أقوى م��ن احلروب

واملحن� .أحب فل�سطني كما �أحب بالده وعا�ش
همه��ا ،لي�س بعمله فح�سب ،ب��ل ب�شعره ،فكان
ل��ه دي��وان "هوى فل�سط�ين" .من��ح اجلن�سية
الفل�سطينية تقديرا ل��دوره الثقايف واالعالمي
يف دع��م الق�ضي��ة .عان��ى م��ن االحت�لال
اال�سرائيل��ي يف اجلن��وب اللبن��اين ،وق�ضى يف

�سجونه عاماً يف ريعان �شبابه.
حتاور "احلال" ال�شاع��ر والكاتب والإعالمي
زاه��ي وهب��ي ،عل��ى هام���ش دورة تدريبي��ة
نظمها م�ؤخ ًرا مرك��ز تطوير الإعالم يف جامعة
بريزيت بالعا�صمة الأردنية عمان.
◄التتمة 15
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ف��ل�����س��ط�ين يف ال���ق���وة ال��ع��رب��ي��ة امل�������ش�ت�رك���ة ..ح��ق��ي��ق��ة �أم خ���ي���ال؟!
عبد اللطيف حجاوي*
�أق��ر اجتم��اع ر�ؤ�س��اء �أركان اجليو���ش العربي��ة
يف اجتماع��ه الأخ�ير ،الذي عقد يف �ش��رم ال�شيخ،
ت�شكيل "قوة ع�سكرية عربية م�شرتكة" وت�شكيل
فري��ق لدرا�س��ة وو�ض��ع الإج��راءات التنفيذي��ة
والإط��ار القانوين لآلي��ات عمل هذه الق��وة ،التي
�ستدافع عن م�صالح الدول العربية.
واعت�بر االم�ين الع��ام للجامع��ة العربي��ة نبي��ل
العرب��ي يف ت�صري��ح له ،على هام���ش ختام القمة
العربي��ة ،ه��ذه الق��وة "مي�لادا جدي��دا للجامعة
العربي��ة وكان��ت مبثاب��ة حل��م و�أن ق��رار القوة
العربي��ة امل�شرتكة مهم مل��ا يعانيه العامل العربي
م��ن تهديدات غري م�سبوقة" ،ولكن هذه القوة لن
يكون له��ا �أي حت��رك باجتاه ا�سرائي��ل يف الوقت
احل��ايل ،و�إمن��ا �ستك��ون مهمتها ح�س��م النزاعات
الت��ي تن�ش���أ ب�ين دولت�ين عربيت�ين �أو ل�ضب��ط
الن��زاع احلا�صل داخل الدول��ة الواحدة بد ًال من
اال�ستعان��ة بق��وة �أجنبية كما ح�ص��ل يف العراق
ويف �سوريا.
وح�س��ب ت�صريح��ات لل�سف�ير الفل�سطين��ي ل��دى
م�ص��ر جم��ال ال�شوبك��ي ،ف�إن��ه يح��ق لفل�سط�ين
امل�شارك��ة يف ه��ذه الق��وات .ولكن ال�س���ؤال الذي
يط��رح نف�س��ه ،ه��ل متتل��ك فل�سط�ين الإمكاني��ة
للم�شارك��ة يف ه��ذه الق��وات؟ وم��ا ه��ي م�صلح��ة
فل�سط�ين يف امل�شاركة فيها؟ وكي��ف ميكن جتاوز
مقول��ة "فل�سطني تقف على م�سافة واحدة من كل
الأفرقاء يف الدول العربية وحتديدا يف ظل الربيع
العربي؟
للإجاب��ة ع��ن ه��ذه الأ�سئل��ة ،ات�صل��ت "احلال"
مبدي��ر مكتب املدي��ر العام لل�شرط��ة الفل�سطينية
الل��واء ح��ازم عط��ا اهلل ،د .خالد �سبات�ين ،كونه
–اللواء عطا اهلل -كان رئي�س الوفد الفل�سطيني
�إىل القاه��رة للم�شارك��ة يف اجتماع��ات ه��ذا امللف
الع�سك��ري ،حي��ث �أك��د �سبات�ين �أن املو�ضوع ما
زال يف مهده وال �إمكانية للحديث فيه حاليا ،كون
ه��ذا املو�ض��وع مل يح�س��م على اجن��دة اجلامعة
العربي��ة ،وال يوج��د �أحد خم��ول باحلديث عنه،

ونظ��را حلاجته ملوقف �سيا�س��ي ر�سمي من دولة
فل�سطني.

�شاهني :حرب على ورق

من جهته ،قال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
بريزي��ت د .م��راد �شاه�ين �إن هن��اك م��ا ي�ستدعي
قيام ه��ذه القوات ،ولكن يف املقابل �شكك ب�إمكانية
ت�شكي��ل ه��ذه الق��وة عل��ى �أر���ض الواق��ع ،و�أن
تتج��اوز مرحلة كونه��ا حربا عل��ى ورق ،ب�سبب
وج��ود العدي��د م��ن الق�ضايا على درج��ة �أقل من
التعقي��د مل ت�ستط��ع ال��دول العربي��ة حت��ى االن
حله��ا� ،أي �أن الواق��ع العرب��ي ال يدع��و للتف��ا�ؤل
بت�شكيل هذه القوة.
وي�ضي��ف د� .شاه�ين قائ�لا" :على �سبي��ل املثال،
اخلالف القائم على مقر البنك املركزي اخلليجي
ب�ين ال�سعودي��ة والإم��ارات مل يح�س��م �أم��ره �إىل
الآن"� ،أي �أن ه��ذه الق�ضاي��ا الأق��ل تعقي��دا مل
حت�س��م فكي��ف �سي�ستطيع العرب ح�س��م مو�ضعا
�أك�ثر تعقي��دا مث��ل مو�ض��وع الق��وة العربي��ة
امل�شرتكة؟
وي�ضي��ف د� .شاهني �أن ت�شكيل ه��ذه القوة اليوم
رمب��ا حلل ن��زاع قائ��م� ،أو به��دف �أن تك��ون قوة
دائم��ة ،ويف كلت��ا احلالتني لن يكت��ب لها النجاح،
م�ضيف��ا �أن هذه القوة يف حال قيامها فهي �ستكون
خلدم��ة �أه��داف �ضيق��ة ج��دا ،ولك��ن يف املقاب��ل
�ستعقد العديد من امل�شاكل القائمة �أ�صال.
وت�ساءل هل �سيكون لهذه القوة التي �أقر ت�شكيلها
الق��درة على ح��ل م�ش��اكل الع��رب؟ وماهي هذه
امل�ش��اكل؟ وم��ع م��ن؟ وم��ن �سيقود ومي�� ّول هذه
القوات؟ و�أي��ن �ستكون قواعد هذه القوات؟ وهل
�ستكون هذه القوات بديال عن قوة الدفاع العربي
امل�ش�ترك التي ت�ضمنها ميثاق اجلامعة العربية؟
ويف ح��ال كانت كذل��ك ،ف�إنه من الأج��در بالعرب
ان�شاء الق��وة املوجودة يف امليثاق بدال من �إيجاد
بديل عنها.
و�أ�ضاف د� .شاهني �أنه لو ت�شكلت هذه القوة ف�إنه

وا�صف عريقات			.

مراد �شاهني			.

عادل �سمارة.

ال م�صلح��ة لفل�سطني يف امل�شاركة بها ،انطالقا من
�أنه "يجب احلفاظ على مبد�أ عدم �أخذ دور عربي
�ض��د ط��رف عربي �آخ��ر" ،ك��ون فل�سط�ين ب�أم�س
احلاجة للحف��اظ على عالقات طيبة مع اجلميع،
�سواء يف و�ضعها احل��ايل وهي دولة غري م�ستقلة
ولي�س له��ا ال�سيادة الكاملة� ،أو يف حال ا�ستقاللها
م�ستقب�لا ،فهي �ستبقى بحاج��ة للمجتمع العربي
مادي��ا ومعنوي��ا ،م�ضيف��ا �أن فل�سط�ين ال متتل��ك
االمكانات الالزمة لدخول هذه القوة.

االفرازات.
الرئي�س حممود عبا�س الذي طاملا �أكد �أن فل�سطني
تق��ف عل��ى م�ساف��ة مت�ساوية من جمي��ع اال�شقاء
الع��رب ،ولك��ن يف حال ق��ررت القي��ادة امل�شاركة
بهذه القوات ،كيف �سيتحقق وقوف الفل�سطينيني
على م�سافة واحدة وخا�صة يف حال ن�شوب نزاع
بني دولتني عربيتني؟

ميك��ن �أن تخلق��ه ال��دول العربي��ة يف ظروفه��ا
احلالي��ة؟ ،وم��ا ه��ي التط��ورات الت��ي دفع��ت
�إىل ط��رح مث��ل ه��ذا امل�ش��روع؟ ،معت�برا �أن هذا
امل�ش��روع �أمريك��ي به��دف الق�ض��اء عل��ى الدول
اجلمهورية على اعتبار �أن هذه الدول �شياطني.
و�أ�ض��اف �سم��ارة �أن الفل�سطينيني لن ي�ستطيعوا
االن�ضم��ام لهذه الق��وات دون موافق��ة ا�سرائيل،
معت�برا �أن ط��رح ه��ذه الق�ضي��ة ه��و ن��وع م��ن
الرثث��رة ،وو�سيل��ة لإ�ضاع��ة وق��ت املواط��ن
و�إغراقه يف �أحالم غري قابلة للتطبيق.
كث�يرة هي اال�سئلة التي تط��رح حول املو�ضوع،
ويف ظ��ل التكتم الر�سمي عن املو�ض��وع ،فما على
املواط��ن �إال االنتظار �إىل حني �صدور قرار ر�سمي
فل�سطين��ي ،و�إىل ح�ين موافقة اجلامع��ة العربية
عل��ى كافة اللوائح التي تنظ��م عمل هذه القوات،
واقراره��ا لكاف��ة التفا�صيل هذه الق��وة من حيث
احلج��م والقي��ادة ،التمويل ،و�أماك��ن تواجدها،
حل�سم اجلدل الدائر حول املو�ضوع.

عريقات :يجب ان ن�شارك ب�شرط

م��ن جانب��ه ،ق��ال املحل��ل الع�سك��ري وا�ص��ف
عريق��ات �إن فل�سطني يجب �أن تك��ون مع �أي قوة
عربي��ة م�شرتكة ،ولكن ب�ش��رط �أن تكون العقيدة
الع�سكرية واله��دف اال�سرتاتيجي له��ذه القوات
هي املواجهة م��ع ا�سرائيل ،و�أ�ضاف �أن مواجهة
ا�سرائي��ل ه��ي الأ�سا�س لأن ما يج��ري يف املنطقة
م��ن اقتتال داخلي وارهاب ه��و افراز ا�سرائيلي،
والتخل���ص م��ن هذه االف��رازات ال يت��م بالق�ضاء
عليه��ا منف��ردة ب��ل بالق�ضاء عل��ى �أ�صله��ا ،لذلك
يج��ب و�ضع حد لإ�سرائيل حتى تتغلب على هذه

�سمارة� :سنكون �شعبا م�ستخدما

الكاتب واملحل��ل ال�سيا�سي عادل �سمارة يرى �أنه
يف ح��ال امل�شاركة به��ذه القوات ف���إن الفل�سطيني
�سيك��ون على نف�س امل�سافة م��ن جميع العرب �أي
�أنن��ا �سنكون على ا�ستعداد لأن نكون م�ستخدمني
من جميع العرب ،وبالتايل ف�إن هذا القول هو غري
�صحي��ح ،و�أ�ض��اف �سمارة �أنه يف ح��ال ال�شعوب
الت��ي ال متل��ك �أر�ض��ا وال �سي��ادة ف�إنه��ا تك��ون
�أك�ثر �أهلي��ة حلالت�ين� :إم��ا �أن تكون �أك�ثر �أهلية
للمقاوم��ة� ،أو �أن تك��ون �أك�ثر قابلي��ة لأن تك��ون
�شعوبً��ا م�ستخدم��ة ،حي��ث يرى �أنن��ا اليوم �أكرث
قابلية للحالة الثانية.
وت�س��اءل �سم��ارة ما هو ال�ش��يء الوحدوي الذي

* خري��ج حديث��ا م��ن دائ��رة الإع�لام بجامع��ة
بريزيت

خبري قانون دويل و�أمريكي عربي الل�سان ومنحاز لفل�سطني

جوزيف �شكالُ :م�صادقة فل�سطني على معاهدات دولية خط�أ كبري!
عبد الباسط خلف
ي��رى من�س��ق التحالف الدويل للموئ��ل� /شبكة حقوق
الأر���ض وال�سك��ن ،جوزي��ف �ش��كال �أن الفل�سطينيني
ارتكب��وا خط���أ كب�يرًا بت�صديقه��م عل��ى املعاه��دات
الدولي��ة املتمثل��ة يف العهدي��ن :ال��دويل للحق��وق
املدني��ة وال�سيا�سي��ة ،والدويل للحق��وق االقت�صادية
واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،واتفاقي��ات :مناه�ض��ة
التعذي��ب ،والق�ضاء عل��ى كافة �أ�ش��كال التمييز �ضد
املر�أة (�سيداو) ،والق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�ص��ري ،والف�س��اد ،وحق��وق الطف��ل ،وحق��وق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
ويق��ول �ش��كال ،اخلب�ير يف احلق��وق االقت�صادي��ة
والثقافي��ة واالجتماعية ،واملُبح��ر يف القانون الدويل
�إن اخلط���أ متث��ل يف �إعف��اء االحت�لال م��ن التزاماتها
جت��اه ال�شع��ب الفل�سطين��ي .ف�إ�سرائي��ل بو�سعها �أال
تق��دم يف تقاريره��ا التعاقدية ،التي تر�ص��د وتراقب

دولة االحتالل� ،أو املقدمة �إىل امل�ؤ�س�سات الأممية �أي
�ش��يء يت�صل بفل�سطني ،فهي غري ملزم��ة بذلك ،لأنها
�أخلت طرفها.
ويزي��د :يف ال�ساب��ق امتنعت �إ�سرائيل ع��ن تقدمي �أي
معلوم��ات �أو �إ�ش��ارات �إىل جلن��ة احلق��وق املدني��ة
واالقت�صادية والثقافية ،تتحدث عن ال�ضفة الغربية
(مبا فيه��ا القد���س ال�شرقي��ة) وغ��زة ،و�ست�أتي هذه
املرة بحجة �أقوى.

معيار قانوين

وي�ضي��ف :يف املعي��ار القان��وين ال��دويل ،ف���إن الدولة
ملتزم��ة بالأبع��اد الفردي��ة واجلماعي��ة داخل حدود
واليته��ا املحلي��ة ومنطق��ة �سيطرتها الفعلي��ة ،ومبا
�أن �إ�سرائي��ل ال ح��دود له��ا ،وحتملت دول��ة فل�سطني
�صالحي��ات يف ال�ضف��ة الغربية وغ��زة ،فقد �أ�صبحت
ال�سيط��رة الفعلية خ��ارج التزاماتها ،وه��ذا الو�ضع
ت�شكل بعد اتفاق �أو�سلو.
وي�ؤك��د �ش��كال ،وه��و �أمريكي يجي��د العربي��ة بلهجة
م�صري��ة ،وينح��از لق�ضاي��ا فل�سط�ين ،ويرف���ض
�سيا�س��ات ب�لاده جتاه �شع��وب الع��امل� ،أن �إ�سرائيل
تق��دم رواي��ة يف كل نقا�ش��ات اللج��ان التعاقدي��ة يف

جنيف ،مفادها �أن ال�سلطة الفل�سطينية هي امل�س�ؤولة
و�صاحب��ة ال�سيط��رة الفعلي��ة على �أر�ضه��ا ،بعد �أن
�أ�صبحت طر ًفا وان�ضمت �إىل املعاهدات الدولية.
ويتاب��ع� :أخط���أ الفل�سطيني��ون يف التوقي��ع على هذه
املعاه��دات ،وت�سرعوا يف هذا الإج��راء ،ومل يفكروا
جيدًا ،و�أعفوا �إ�سرائيل من كل التزاماتها ،و�أ�صبحت
حل من تق��دمي تقاريرها �إىل جلنة
دول��ة االحت�لال يف ٍ
احلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .كما مل
تعد تقدم �أي جدل قان��وين ،لأن فل�سطني �ستمثل �أمام
اللجن��ة وتقدم تقاريره��ا ب�صفة دول��ة ،حتى ولو مل
ّ
ويو�ضح:
تتمتع بكام��ل الع�ضوية يف الأمم املتحدة.
كان الواج��ب عل��ى ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة �أن تتمعن
�أك�ثر قب��ل التوقي��ع ،وتدر���س ،وت�ست�ش�ير ،فهي مل
متتلك جتربة كافية يف هذا املجال ،والأمر لي�س �سهلاً
على الإطالق.

تاريخ و�سيا�سة

ويزي��د �شكال ،ال��ذي بد�أ ينحاز لق�ضاي��ا فل�سطني منذ
نهاي��ة ال�سبعينيات ،و�سب��ق �أن �أم�ضى يف غزة ثالث
�سن��وات ،وال يوف��ر فر�ص��ة �إال ويهاج��م �سيا�س��ات
ب�لاده� :إن الذن��ب التاريخي جت��اه �سيا�سات بالده ال
ميك��ن �أن يُعت�بر م�س�ؤولية جماعية ،ب��ل هو لكل فرد

يرتكب��ه ،وعلى كل مواطن �أمريكي �أن يعمل ب�ضمري،
وعلين��ا �أن نتع��رف على مواق��ف �أي �إن�س��ان قبل �أن
نتهمه.
وب��د�أ جوزي��ف� ،صاح��ب ال�شع��ر الأ�شق��ر واملالمح
الأمريكي��ة ،يكت�شف تناق�ض��ات �سيا�سات بالده جتاه
الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة يف وق��ت مبك��ر ،عندم��ا �أخ��ذ
يتعمق بالدرا�سات العربية املعا�صرة ،ويتجول على
دول املنطقة ،ويحت��ك بفل�سطينيني و�إ�سرائيليني عن
ق��رب .بعدها �ص��ار يُبحر يف جم��االت القانون الدويل
الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى الأرا�ض��ي وامل��وارد الإنتاجي��ة يف
حاالت النزاع واالحتالل واحلروب.
ويق��دم �ش��كال ،ال��ذي در���س العربية ل�س��ت �سنوات،
م�ساهم��ات تغط��ي �أعماله ق�ضايا الن��زاع واالحتالل
الت��ي ينت��ج عنه��ا ت�شري��د ون��زوح ال�س��كان .كم��ا
يت��وىل من��ذ ع��ام  ،2000تن�سي��ق الربام��ج العاملي��ة
وبرام��ج ال�ش��رق الأو�س��ط و�شم��ال �إفريقي��ا ب�شبكة
حق��وق ال�سكن والأرا�ضي -التحال��ف الدويل للموئل
( )HIC-HLRNومقره��ا القاه��رة ،واخلا�صة
مبنظم��ات املجتمع امل��دين النا�شطة يف جم��ال حقوق
الإن�س��ان يف ال�سك��ن املالئم وامل��اء والأر�ض .و�سبق
�أن عم��ل من�س ًق��ا لربام��ج مبكتب املفو�ضي��ة ال�سامية

حلق��وق الإن�س��ان ( )OHCHRيف فل�سط�ين
( )2000-1998وممث��ل املفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان يف تون�س عام .2011

�شعوب و�سكان

ويت�س��اءل :م��ا العالقة ب�ين جورج وا�شنط��ن ،الذي
ت�سم��ى واليتي وا�شنطن (تبع��د  4000كيلو مرت عن
العا�صم��ة �صاحب��ة اال�سم ذات��ه) التي ول��دت فيها،
وامل��كان؟ ويجي��ب :من اخلط�أ �أن نطل��ق ا�سم الهنود
احلمر عل��ى ال�شعوب الأ�صلية التي �سبقت الواليات
املتح��دة ،وهذا الأمر مرتب��ط بالعالقة اال�ستعمارية
وال�شعوب الأ�صيلة ،التي جرى �إبادتها.
ويح��ذر �ش��كال م��ن خط��ورة متري��ر امل�صطلح��ات،
فا�ستخ��دام عب��ارة "�س��كان" ي�ش�ير �إىل �أنه��م لي�سوا
�شعبً��ا ميتل��ك ح��ق تقري��ر امل�ص�ير� ،أو لديه��م ح��ق
جماع��ي ،بل ه��م "فتافي��ت" .ويق��ول �إن املوئل كلمة
عربية ،وردت يف �سورة الكهف ،وتعني امللج�أ.
ويخت��م حديثه :يُطلق علي البع�ض (جورج �شكوى)
لك�ثرة م��ا �أقدمه م��ن مواق��ف قانونية خمتلف��ة ،وما
�أحمل��ه م��ن توجه��ات �ض��د اال�ستعم��ار التاريخ��ي
واالحتالل.
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هل يكفي التم�سك بالقانون الدويل ملنع �سريان قوانني الكني�ست يف ال�ضفة؟
روال ضمرة*
بع��د �أن �أقرت كت��ل االئتالف احلكوم��ي اال�سرائيلي
اق�تراح قان��ون جدي��د ،يعمل عل��ى تفعي��ل �سريان
القوان�ين اال�سرائيلي��ة التي تق��ر يف الكني�ست ب�شكل
تلقائ��ي على امل�ستوطن�ين وامل�ستوطنات يف ال�ضفة،
تب�ين �أن هذا القرار يه��دف اىل �ضم جميع االرا�ضي
الت��ي اقيم��ت عليه��ا امل�ستوطن��ات يف ال�ضف��ة اىل
ا�سرائيل.
ويف املقاب��ل يتم�س��ك الفل�سطينيون بالقان��ون الدويل
ملواجه��ة هذه ال�سيا�سات االحتاللي��ة اجلديدة ،فهل
يكف��ي ه��ذا التم�س��ك ،ام ان االمر بحاج��ة اىل حترك
دويل ورف��ع دعاوى اىل املحاك��م الدولية ،و"احلال"
هنا التقت بخم�سة من اخلرباء املخت�صني يف القانون
الدويل وق�ضايا حق��وق االن�سان ،ووقفت على االثار
والعواقب التي يتعر�ض لها ال�شعب الفل�سطيني ككل
جراء تنفيذ قرار الكني�ست اال�سرائيلي ب�ضم ارا�ضي
امل�ستوطنات ب�شكل غري معلن ال�سرائيل و�س�ألت :ما
هو احلل ،وما هي طرق املواجهة املطلوبة؟

يجب التوجه ملجل�س االمن

ويف حديثن��ا ع��ن م��دى قانوني��ة ه��ذه الت�شريع��ات
وخطورته��ا عل��ى الفل�سطيني�ين ،التقين��ا بخب�ير
القانون الدويل د .حن��ا عي�سى الذي �أكد �أن ا�سرائيل
انتهك��ت القوان�ين الدولي��ة التي ن�صت عل��ى حماية
حقوق املواطنني يف ارا�ضيهم الواقعة حتت �سيطرة
االحت�لال ،مبين��ا ان اتفاقي��ة جنيف الرابع��ة ل�سنة
 1949ت�ش�ير يف فقرته��ا ال�ساد�س��ة اىل ان��ه ال يجوز
لدولة االحت�لال ان تنقل او حتول جزءا من �سكانها
اىل االرا�ضي التي ت�سيطر عليها وحتتلها ،باال�ضافة
التفاقي��ة روما التي ت�ؤك��د ان اال�ستيطان هو جرمية
ح��رب وال يحق للدولة امل�سيط��رة على دولة اخرى

ع�صام عاروري			.

			
داوود درعاوي.

			
�شعوان جبارين.

حنا عي�سى.

ان تفر�ض �سيادتها على االقليم الذي ت�سيطر عليه.
وتاب��ع عي�س��ى ان كل م��ا ق��ام الكني�س��ت ب�إق��راره
�س��واء �ضم اجل��زء ال�شرقي م��ن القد���س املحتلة او
ارا�ض��ي ال�ضفة كلها تعترب انته��اكات ملجل�س االمن
وال�شرعية الدولي��ة والقانون الدويل ويف هذه احلال
عل��ى جمل���س االم��ن التدخ��ل للح��د م��ن انته��اكات
االحت�لال اال�سرائيلي غري ال�شرعي��ة الرا�ضي دولة
فل�سطني املحتلة.
واك��د اخلبري القانوين �أن على الفل�سطينيني مواجهة
هذه التحديات من خالل التوجه ملجل�س االمن وذلك
تطبيق��ا لق��رارات املجل���س الت��ي طالب��ت ا�سرائي��ل
بحج��ب وازال��ة امل�ستوطنات عن ارا�ض��ي فل�سطني
وه��ذا م��ا اك��دت علي��ه ق��رارات املجل���س ال�صادرة
ع��ام  ،1986باال�ضاف��ة لالعتماد عل��ى فتوى الهاي
ال�ص��ادرة ع��ام  2004الت��ي تعت�بر اال�ستيط��ان
واجلدار غري �شرعيني وتطالب ا�سرائيل بوقف متدد
امل�ستوطنات وازالتها بالكامل.

كبريا على الفل�سطيني�ين بانتهاكاتها للقانون الدويل
وقانون حقوق االن�سان وذلك من خالل �ضم ارا�ضي
ال�ضفة الغربية لالحتالل مبا فيها القد�س ال�شرقية.
واك��د درع��اوي ان ا�ستي�لاء ا�سرائيل عل��ى ارا�ضي
ال�ضف��ة الغربي��ة و�ضمها للم�ستوطن��ات يعد انتهاكا
ج�سيم��ا للقانون الدويل االن�س��اين والتفاقيات جنيف
وروما وي�شكل تهديدا كبريا للفل�سطينيني والرا�ضي
ال�ضف��ة الغربي��ة الت��ي �ست�صب��ح م�سرح��ا لالحتالل
و�سيطرته.
وبني درعاوي ان على ال�سلطة الفل�سطينية ان تخرج
من وهم االليات ال�سابقة يف طرق احلوار والتفاو�ض
مع ا�سرائيل وو�ضع ا�سرتاتيجيات ا�سا�سها القانون
ال��دويل وال�سع��ي ملحا�سب��ة ا�سرائي��ل عل��ى كل
االنتهاكات التي قامت بها يف كافة االجتاهات.

يرتك��ز بدرج��ة كب�يرة عل��ى الطاب��ع العن�ص��ري
واالبارتاي��د لتنظي��م منظومات خمتلف��ة على فئتني
من ال�سكان "الفل�سطينيني واال�سرائيليني".
واكد ع��اروري اننا بحاجة ملواجه��ة االحتالل على
كافة اال�صع��دة القانونية وال�شعبية واجلماهريية،
ف�سيا�س��ات ال�ض��م ت�سع��ى للتو�س��ع عل��ى ح�س��اب
االرا�ض��ي الفل�سطيني��ة الت��ي تطالب بتح��رك �سريع
عل��ى امل�ست��وى ال�سيا�س��ي وبل��ورة مل��ف خمت���ص
فيم��ا يتعل��ق بق�ضاي��ا التفرق��ة ال�سيا�سي��ة والتمييز
العن�صري.
وا�ض��اف ع��اروري ان عل��ى ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة
وال�شع��ب الفل�سطين��ي ان يتحلل��وا م��ن االتفاقيات
وااللتزام��ات الت��ي تفر�ضه��ا عليه��م ا�سرائي��ل وان
تتح��رك ب�ص��ورة �سريع��ة للح��د م��ن خط��ر امل��د
اال�سرائيلي يف ال�ضفة الغربية.
م��ن جهته قال املحامي واملخت���ص يف القانون الدويل
حمم��د هدي��ة ان مو�ضوع متدي��د الوالي��ة القانونية
اىل امل�ستوطن��ات مل يق��ر ب�ش��كل ر�سم��ي ،وهن��اك
ت�صريح��ات �صادرة من مكت��ب �صائب عريقات ومن
اللجنة التنفيذية ملنظم��ة التحرير� ،إال �أن التفا�صيل
النهائي��ة مل تو�ض��ع بع��د يف ق�ضي��ة الب��دء ب�شرعنة

و�سيط��رة االحتالل عل��ى ارا�ضي ال�ضف��ة التي تقع
على م�شارفها امل�ستوطنات.
من جهته ق��ال مدير م�ؤ�س�سة احل��ق الفل�سطينية
حلق��وق االن�س��ان �شع��وان جبارين ان��ه ال يحق
لالحت�لال االمتداد بوالياته القانونية اىل ارا�ضي
الدول��ة الواقع��ة حت��ت االحت�لال ،اذ ان ال�ض��م
الرا�ض��ي ال�ضفة يع��د خمالفا للقوان�ين املعمول
به��ا وخا�صة قوان�ين ميث��اق االمم املتحدة التي
تعترب �ضم ارا�ضي الغ�ير جرمية يحا�سب عليها
القانون.
وطال��ب مدي��ر م�ؤ�س�س��ة احل��ق الفل�سطيني��ة
الفل�سطيني�ين حكوم��ة و�شعب��ا بع��دم االع�تراف
باج��راءات االحت�لال والتم�س��ك بالقان��ون ال��دويل
كمرجعي��ة ووثيقة حتا�س��ب االحت�لال اال�سرائيلي
عل��ى جرائم��ه املرتكبة بح��ق ال�شع��ب الفل�سطيني،
باال�ضاف��ة لل�سع��ي اىل حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة
ملحا�سب��ة االحتالل عل��ى جرائم��ه واعتداءاته على
االر�ض وال�شعب واملمتلكات بطرق غري �شرعية.

وقف املفاو�ضات والذهاب للمحاكم

ويف ال�سياق ذاته ،ق��ال القا�ضي واملخت�ص بالقانون
ال��دويل داوود درع��اوي ان ا�سرائي��ل ت�ش��كل خطرا

املواجهة مطلوبة من ال�شعب وال�سلطة معا

ويف لقاء "احل��ال" مع اال�ستاذ واملخت�ص يف القانون
ال��دويل ع�صام ع��اروري قال" :ان ه��ذه الت�شريعات
تنطوي على خطر وخط��وة ا�ضافية ل�ضم م�ساحات
وا�سع��ة م��ن االرا�ض��ي الفل�سطيني��ة وذل��ك �سعي��ا
لتكري���س وتا�سي���س نظ��ام التمييز العن�ص��ري الذي

* خريج��ة حديث��ا م��ن دائ��رة الإع�لام يف جامع��ة
بريزيت

تل �أبيب تدعو ملقاطعة ا�سرائيل
نظير مجلي
"�أرجوك��م قاطعون��ا" ،هك��ذا كت��ب جدع��ون
ليف��ي منا�شدا دول العامل �أال ت�ترك و�سيلة �إال
وت�ستخدمه��ا ملمار�سة ال�ضغوط على ا�سرائيل
حتى توق��ف احتالله��ا للأرا�ض��ي الفل�سطينية
والعربية (اجل��والن و�شبعا) ،باعتبار �أن هذا
يخدم م�صال��ح ا�سرائيل وينقذها من حكومتها
اليمينية املتطرفة.
لك��ن جدعون ليف��ي لي���س مقيا�سا .فه��و كاتب
يه��ودي ي�س��اري مع��روف مبواقف��ه احل��ادة
�ضد ال�سيا�سة اال�سرائيلية الر�سمية .وقليلون
�أمثال��ه يف ال�صحافة العربي��ة .والق�ضية التي
تطرح دائما هي :هل يوجد �آخرون مثله؟
�أجل ،هذه هي الق�ضية اجلديدة .فكما يبدو �أن
املقاطع��ة ال�سرائيل ب��د�أت تتغلغل يف املجتمع
اال�سرائيل��ي اليهودي �أي�ض��ا ،لت�صبح ظاهرة.
وعل��ى الرغم من ان ا�ستطالع��ات الر�أي ت�شري
اىل ان  %71م��ن اال�سرائيلي�ين يعت�برون
املقاطع��ة غري �شرعية ،ويعتق��دون انها نابعة
م��ن كراهية لليهود ملج��رد كونهم يهودا ولي�س
ب�سب��ب االحت�لال وموبقات��ه ،وعل��ى الرغ��م
م��ن ان رئي�س ال��وزراء اال�سرائيل��ي ،بنيامني
نتنياه��و ،يت��وىل بنف�س��ه حمل��ة هوج��اء يف
العامل �ضد املقاطع��ة يزعم فيها انها "م�ؤامرة
فل�سطيني��ة هدفها الق�ضاء على ا�سرائيل" ،فقد
ارتفع��ت �أ�ص��وات يف قلب تل �أبي��ب ،تدعو اىل
مقاطع��ة ا�سرائيل �أو عل��ى الأقل م�ستوطناتها

اال�ستعمارية يف املناطق الفل�سطينية املحتلة.
و�أن�ش���أت �صحيف��ة "ه�آرت�س" مق��اال افتتاحيا
(الثالث��اء  9حزي��ران  ،)2015تدع��و في��ه
الأوروبي�ين �إىل ع��دم الرتاجع ع��ن �ضغوطها
عل��ى ا�سرائي��ل ،مبا يف ذلك مقاطع��ة الب�ضائع
اال�ستيطاني��ة والف��رق الريا�ضي��ة واملعاه��د
اجلامعية يف امل�ستوطنات.
وحتول��ت ن��دوة فكري��ة يف جامعة ت��ل �أبيب،
حول مو�ضوع املقاطعة �إىل دعوة من ع�شرات
الأ�سات��ذة والباحث�ين اليه��ود ،اىل ممار�س��ة
ال�ضغ��وط عل��ى ا�سرائي��ل م�ؤكدي��ن ان ه��ذا
"ي�ش��كل عامال م�ساعدا ال�سرائيل حتى حترر
نف�سها من وباء االحتالل وجتنح اىل ال�سالم".
د .هي�لا دي��ان ،وه��ي مواطن��ة ا�سرائيلي��ة
تدر���س حالي��ا يف كلي��ة �أم�س�تردام الأكادميية
يف هولن��دا ،قال��ت انه��ا تلق��ت "تنبيه��ا" لئ�لا
حت��رق كل اجل�س��ور مبج��رد امل�شارك��ة يف
النقا���ش حول املقاطع��ة "لأن نتنياهو غا�ضب
ج��دا من م�شاركة يهود يف حم�لات املقاطعة".
و�أك��دت انها ت�ؤي��د وتدعم مقاطع��ة �إ�سرائيل.
وقال��ت �إنها تعرف �أن العدي��د من املحا�ضرين
العامل�ين يف �إ�سرائي��ل ي�شاركونه��ا ال��ر�أي
ولكنه��م يخ�شون التعب�ير عن موقفه��م ب�شكل
علني .ولكنه��ا �أ�ضافت حمذرة" :انتبهوا ،ف�إن
حكوم��ة �إ�سرائيل حتاول الإفادة من املقاطعة
يف الع��امل ،حت��ى يتكت��ل اجلمه��ور اليه��ودي

يف ا�سرائي��ل م��ن حوله��ا .ولذلك فهن��اك �أهمية
ق�ص��وى يف ان يفهم اجلمهور اليه��ودي �أهمية
هذه املقاطع��ة ويحوله��ا اىل مقاطعة داخلية،
�أي م��ن داخ��ل ا�سرائي��ل للم�ستوطن��ات".
وهاجم��ت ر�ؤ�س��اء اجلامع��ات اال�سرائيلي��ة
الذي��ن ال ي�سمع��ون �صوته��م �ض��د اال�ستيطان
و�ض��د التميي��ز املتب��ع يف الب�لاد �ض��د العرب
و�ض��د االثيوبيني ال�سود و�ض��د �شرائح �أخرى
م�ست�ضعفة .وتتعامل بالمباالة بائ�سة ازاء ما
يجري يف املناط��ق الفل�سطيني��ة .وا�ضافت د.
ديان" :الع��امل املتنور الذي يقاط��ع ا�سرائيل
ه��و �صاح��ب ف�ض��ل يف تخلي���ص �إ�سرائيل من
نف�سه��ا .لكنن��ي �أ�ؤي��د مقاطع��ة �إ�سرائي��ل م��ن
داخله��ا ،ملحبتي لإ�سرائي��ل ،وهذا عمل وطني
وت�ضامني مع ن�ضال الفل�سطينيني".
وحت��دث الربوفي�س��ور داين رابينوفيت���ش،
م��ن ق�س��م الدرا�س��ات االجتماعي��ة ،فك�شف عن
وج��ود عري�ض��ة وق��ع عليه��ا ح��وايل  1300من
علماء النف���س من �شتى جامع��ات العامل ،وفيها
يطالب��ون اجلامعات الإ�سرائيلي��ة برفع �صوتها
�ض��د االحت�لال ويدع��ون حكوم��ة �إ�سرائي��ل اىل
االن�سح��اب ك�أح��د ال�ش��روط لإع��ادة التعام��ل
معها ورف��ع املقاطعة عنها .وق��ال الربوفي�سور
رابينوفيت���ش" ،ان ال�ش��رط ال��ذي تن���ص علي��ه
عري�ض��ة علم��اء النف�س غ�ير قابل للتنفي��ذ ،لأن
اجلامعات غري جاه��زة بعد لر�ؤي��ة م�س�ؤوليتها

يف اتخ��اذ مواق��ف �سيا�سي��ة .فنح��ن ال نع��رف
موقف جامعة تل ابيب من االحتالل ومن ق�ضية
الالجئني ،وهذا لي�س �صدفة .ولكن هذا الن�شاط
يحم��ل �أهمي��ة ق�ص��وى ،لأن علم��اء النف���س يف
ا�سرائيل هم �أكرث فئة �أكادميية ت�ؤيد املقاطعة".
و�أم��ا الربوفي�س��ورة يف جامع��ة هارف��ارد
الأمريكي��ة ،نعوم��ي ح��زان ،الت��ي �شغل��ت
من�ص��ب نائبة رئي���س الكني�س��ت اال�سرائيلي،
فقال��ت �إنه��ا ترح��ب بال�ضغ��ط ال��دويل عل��ى
ا�سرائي��ل وانه��ا تالحظ �أن��ه ب��ات يرتفع مثل
موجة ت�سونامي حقيقي��ة .وقالت�" :أ�ستغرب
مل��اذا يفاج���أ رئي���س احلكوم��ىة بينيام�ين
نتنياه��و وحكومته اجلديدة به��ذه املقاطعة.
فه��و ولوق��ت طوي��ل �أكرث م��ن الل��زوم ،اختار
ووزرا�ؤه جتاهل الإ�شارات التحذيرية و�أغلق
�أذني��ه �أمام ال�صخب املت�صاع��د �ضد �سيا�ساته
و�أفعال��ه عل��ى اجلبه��ة الفل�سطيني��ة .كان من
ال�سه��ل �أكرث بالن�سبة ل��ه رف�ض كل االنتقادات
وو�صفه��ا باملعادي��ة لل�صهيوني��ة او املعادية
لل�سامي��ة ،ب��دال م��ن حتلي��ل الأ�سب��اب له��ذه
اجلهود املتزايدة لعزل �إ�سرائيل و�إيجاد �سبل
ل�ضمان بقائها و�شرعيته��ا على املدى الطويل.
ورد فع��ل احلكوم��ة على هذه املوج��ة� ،ساهم
فق��ط يف ت�صعيد الو�ضع .فالق��ادة يف ا�سرائيل
يف�ضل��ون خداع النا�س و�أنف�سه��م بالتقليل من
�أهمي��ة الإجماع الدويل املتزاي��د �ضد االحتالل

الإ�سرائيل��ي امل�ستم��ر للأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة
ويزعمون كذب��ا ان هذه اجلهود تهدف اىل نزع
ال�شرعي��ة ع��ن �إ�سرائي��ل .فمن خ�لال ت�صعيد
عام��ل اخل��وف يبن��ي االئت�لاف احلاك��م على
امكاني��ة احل�ص��ول عل��ى دع��م ق�ص�ير الأجل
داخ��ل الب�لاد .ولك��ن ه��ذه ب��كل ت�أكي��د لي�ست
الطريق��ة املطلوبة ل�ضمان وج��ود �إ�سرائيل يف
�شرق �أو�سط م�ضطرب.
وقالت ح��زان �إن اال�ستياء احلايل من �إ�سرائيل
ال��ذي ي���ؤدي وب�سرعة �إىل عزل��ة دبلوما�سيةوثقافية و�أكادميية و�سيا�سية متزايدة– ينبع
م��ن الإحباط من الف�شل املتكرر يف التو�صل �إىل
ح��ل ع��ادل وم�ست��دام لل�ص��راع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني ومن فقدان الأمل ،يف �أعقاب نتائج
االنتخابات الإ�سرائيلية الأخرية.
ولك��ن ،علين��ا احلذر وع��دم املبالغ��ة يف تقييم
ه��ذا الن�شاط .فهو مهم ج��دا ويدل على وجود
ق��وى خ�يرة كث�يرة يف املجتم��ع اال�سرائيلي،
لكنه يبقى حم��دودا .فالغالبية م��ا زالت ت�ؤيد
احلكوم��ة .حت��ى يف املعار�ض��ة توج��د ق��وى
�أ�سا�سية تقف م��ع احلكومة .وهناك حماوالت
لتجني��د ق��وى دولي��ة لتق��ف �ض��د املقاطع��ة.
ولك��ن يف الوق��ت نف�سه هناك خ��وف من تنامي
املقاطع��ة خ�صو�ص��ا يف دول الغ��رب .وحت��ى
ل��و مل ت�ؤث��ر ه��ذه املقاطع��ة ب�شكل ح��اد على
االقت�صاد ،ف�إن لها ت�أثريا معنويا كبريا.
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نكبة "قتل الن�ساء" يف الداخل م�ستمرة!
ال�ضحية بي�سان :ن�ساء غرين حياتهن – فقتلن

غادة أسعد*
تت�ساق��ط الن�س��اء يف الداخ��ل ،ب�أيدي غرميه��ن ،زوجً ا
كان �أم �شقي ًق��ا� ،أو من العائلة ،و�صلة القربى ال ت�شفع
للمجرم مبراجعة نف�س��ه عند �ضغط �إ�صبعه على زناد
م�سد�سه ،لتخرج الطلقة القاتلة.
يف القت��ل ال يفيدن��ا التوقي��ت ،وال االعتب��ارات وال من
�أخط���أ �أو مل يخط��ئ ،وحده��ا ال�ضحية جت�ترح الأمل،
وتغادر الدنيا بال عودة!
القت��ل عل��ى خلفية م��ا ي�سمى "�ش��رف العائل��ة" ،بات
ظاه��ر ًة متف�شي��ة ،حت��ى �إن اجلميع مل يع��د يربط بني
اجلرمي��ة و�أ�سبابه��ا ،فال �ش��رف للقاتل يتبق��ى ،بقتله
لل�ضحي��ة ،وال �أ�سب��اب للقتل �سوى العن��ف ووح�شية
القاتل.
ويف مدين��ة الرمل��ة ،قتلت بي�سان ،ث��م اختفت �شقيقتها
داليا ،والبحث جار ،كما تدعي ال�شرطة.
ومنذ العام  2000قتلت يف الرملة ثماين ن�ساء واختفت
دالي��ا الت��ي ال يعرف م�صريه��ا حتى الي��وم .وقيل عن
ال�ضحية الأخرية بي�سان �إنها قتلت على "خلفية �شرف
العائلة" .وذنبها �أنها �شاركت يف برنامج التعليم للكبار
لإنهاء ال�صف الثاين ع�شر ،وح�صلت على �شهادة �إنهاء،
خالل احتفال جرى يف الرملة.
يف �إح��دى املحا�ض��رات تطرقت ال�ضحي��ة بي�سان للقتل
حني قالت" :للأ�سف ال�شديد هناك خطورة كبرية على
حي��اة معظم الن�س��اء يف العائل��ة ،الن�ساء قتل��ن لأنهن
اخ�ترن العي�ش وف��ق طريقة حياة جدي��دة تنا�سبهن.
هناك ن�س��اء �أردْن موا�صل��ة تعليمه��ن والعمل ،لكنهن
ا�صطدم��ن مب�شاكل جدية م��ع �أبناء العائل��ة الذين مل
ترق له��م تل��ك االختيارات ،ه���ؤالء الن�س��وة تعر�ضن
للعن��ف ،وقتل��ن ،ف�سارع��ت ال�شرط��ة للق��ول �إن القتل
على "خلفي��ة معروفة" ،لكن احلقيقة هي �أنهن "غرين
حياتهن– فقتلن".
وال ت��زال ملفات ال�شرطة مفتوحة ،فال�شرطة تعلم عن
العن��ف امل�ست�شري يف العائلة ،علمً��ا �أن ال�ضحية داليا
كان معلوما لل�شرطة حجم التهديدات التي طالتها ،مع
ذل��ك مل تتح��رك ،ومل تبعدها من املكان ال��ذي قد تقتل

فيه ،واختفت بعد وقت ق�صري.
ويف حدي��ث جلريدة "احلال" م��ع العاملة االجتماعية
�سم��اح �سالمي��ة �إغبارية ،مديرة جمعي��ة "نعم" ن�ساء
عربيات يف املركز ،ومقره يف الرملة قالت� :إن ما يجري
ك�أن��ه غيمة من املوت والدماء التي حتوم فوق ن�سائنا.
�إط�لاق الن��ار على بي�س��ان �سمع يف منطق��ة بعيدة هي
"اجلواري���ش" ،ال�ضحية كانت هناك� ،شابة �صغرية،
و�أم لأطف��ال �صغ��ار ،وهي �ضحية مرت�ين ،لأنها فقدت
حياته��ا ،ولأنه��ا فق��دت م��ن قب��ل ع��دد م��ن الن�ساء يف
العائلة.
و�أ�ضاف��ت �سالمي��ة :لق��د �أ�ضاف��ت ال�شرط��ة �إىل
م�صطلحاته��ا ت�سمي��ات جدي��دة" :القت��ل عل��ى خلفية
ت�صرف��ات م�ستقل��ة"� ،أو "عل��ى خلفي��ة عاطفي��ة"،
"جرمي��ة �ش��رف" ،خلفي��ة "�أزمة ثقافي��ة"" ،جرمية
�شغف" وغريها من امل�صطلحات ،م�ؤكدة ان امل�صطلح
اال�سل��م للتعب�ير ع��ن ه��ذه اجلرائم ه��و "قتل��ت النها
امر�أة".
وتابعت �سالمية" :لقد قتلت ع�شرات الن�ساء العربيات
عل��ى ايدي جمرمني ومعظمه��م ال يلقى القب�ض عليهم،
وال ينال��ون عقابهم �أبدًا ،ولن �أخفي �سعادتي مع تقدمي
لوائح االتهام �ضد �ستة جمرمني يف ق�ضية مقتل بي�سان
و�أمتن��ى �أن ي�سف��ر ح��ل اجلرمي��ة الأخ�يرة ع��ن فتح
ب��اب الأمل بح��ل جرائم �أخرى ال نعل��م مرتكبيها بعد.
وال�س���ؤال هو :كي��ف و�صلنا للع��دد ع�شرة م��ن عائلة
واح��دة ،ليتحرك التحقيق؟ وكيف قتلت  37امر�أة من
مدن املركز الرملة واللد ومل يلق القب�ض على القتلة؟
وا�ستهجن��ت العامل��ة االجتماعي��ة بيان��ات ال�شرط��ة
املنفرة وا�صف ًة ت�صرف��ات ال�ضحية �سواء يف العمل �أو
التعل��م ون�ضالها من اجل ح�ضان��ة الأطفال ب�سلوكيات
تع��د "ا�ستقاللية" يف املجتمع ما �أث��ار حفيظة الأ�سرة،
وهذا ما �أدى يف النهاية �إىل مقتلها.
وخل�ص��ت ر�أيه��ا يف الت�صريح��ات قائل��ة�" :إن دل ه��ذا
التوج��ه عل��ى �ش��يء فهو ي��دل عل��ى النظ��رة الفوقية
جله��از رج��ويل باملح�صلة ،املتمث��ل بال�شرطة واجلهاز

حالن��ا و�أن يقتل بع�ضنا ً
بع�ض��ا ،فنن�شغل عن حقوقنا
وحياتن��ا احل��رة باالقتت��ال والدم��اء ،متنا�سني مقولة
"العفو عند املقدرة".
وتق��ول الوالدة م��روة" :رغم مرور ال�سن�ين ،ال تزال
احلياة �صعبة وم��رة بدونها ،حتى �إنني �أوهم نف�سي،
و�أ�صدقه��ا �أنها مل مت��ت� ،آالء "م�ش ميتة"� ،آالء تعي�ش
بفرح لتفتح الباب الآن وحتت�ضنني بقوة".

ال�شرطة قتلت ابنتي!

تظاهرة تطالب بوقف قتل الن�ساء.

الق�ضائ��ي اال�سرائيل��ي .ه��ذا اجله��از ي��رى بالن�س��اء
الفل�سطينيات خملوق��ات م�ست�ضعفة يع�شن يف جمتمع
قام��ع وكامت لل�ص��وت ،وه��و بدوره يتفه��م معاقبة كل
ام��ر�أة خرج��ت عن التل��م .ويتهمها هي بخ��رق النظام
بت�صرفاته��ا "اال�ستقاللي��ة" ،وبالت��ايل ال يحا�س��ب من
�سل��ب منه��ا حريتها الت��ي ول��دت معها وه��ي حق لكل
امر�أة من امليالد للممات ،ومن هنا علينا �أن نكون �أكرث
�صد ًقا مع �أنف�سنا ون�سمي الأ�شياء ب�أ�سمائها ،ال�ضحايا
يقتلن لأنه��ن ن�ساء ،ولدن يف جمتم��ع يعطي م�صداقية
ملمو�سة للرجولة".

�آالء �ضاهر دفعت �ضريبة ثقافتها!

ق�ص��ة �أخرى جلرائم قتل الن�س��اء ،وقعت يف الع�شرين
م��ن كان��ون الث��اين ،ع��ام  ،2011ه��ي ق�ص��ة �آالء التي
اخت��ارت �أن ت��زور عائلته��ا ،عائد ًة م��ن مولدوفا حيث
كان��ت تدر�س طب الأ�سنان ،ع��ادت متلهفة ،الحت�ضان
الوال��دة والأه��ل ،وبع��د �أيام ق��ررت زي��ارة �شقيقتها
املقيم��ة يف الرمل��ة" ،وه��ي بذل��ك �أنه��ت  20عامً��ا من
البح��ث ع��ن العل��م والثقاف��ة واال�ستقاللي��ة" .تق��ول

والدتها" ،لقد تعلق��ت ب�أحالم �آالء ،و�صرت �أنتظر يوم
تخرجها كطبيبة ،لكن الباقي هو املا�ضي� ،أما امل�ستقبل
فقد �ضاع".
ويقول وائل ظاه��ر ،والد ال�ضحية "ع�شت معها احللم
يومً��ا بي��وم ،منذ كان��ت �صغ�يرة م�س�ؤول��ة عن جملة
احلائط ،تكتب احلكم والن�صائح والطرائف� ،إىل بداية
حتقي��ق احللم يف م�ش��روع الط��ب� ،أحببت معه��ا �أنها
�ستخ��دم وطنه��ا وجمتمعها ،ويف حلظ��ة وبدون تفكري
وال يعين��ي الواقع الذي كان يحياه ،قتل �شخ�ص غادر
�أحالمن��ا جميعً��ا ،كل احلي��اة احللوة الت��ي ع�شناها،
حطمته��ا ر�صا�ص��ة ال ت�ساوي �شيق ً
�لا ،وال �أعرف على
�أي �أ�سا�س وملاذا وب�أي حق ،دفن �أحالم الوالد واالبنة
احللوة وجمي��ع �أ�سرتها� ،آالء ،كان��ت �ستغري �شي ًئا لو
ً
ب�سيطا من �أجل جمتمعها".
وي�ضي��ف" :هي قلة وع��ي وانف�لات يف املجتمع ،تبدل
في��ه الرتابط الأ�س��ري واالجتماعي فتفكك��ت العائلة،
واح�ترب الإخ��وة يف البي��ت الواح��د ،وكادت تنمحي
الكرامة و�صل��ة الرحم واالحرتام ب�ين الب�شر ،وك�أننا
نفعل ما يريده االحت�لال متامًا� ،أن نتفكك و�أن يتدهور

وتابع��ت الوال��دة تق��ول� :أل��وم ال�شرط��ة ،ه��ي الت��ي
�ساهمت بوجود املافيا التي تعمل حتت امرتها! ويبدو
�أنه��ا متولها ،وال ب��د �أن ي�أتي يوم تقط��ع فيه يد اجلاين
�أو ر�أ�س��ه ،فنحن العرب ع��رف عنا الت�سامح والرتابط
الأ�س��ر والعالقات االجتماعية اجليدة ،متى بد�أت هذه
اجل��ر�أة بالقت��ل؟! حتى حت��ول الإن�س��ان ل�صر�صار!،
ف�أين دور ال�شرطة؟!

دولة تفتح عينيها لل�ضرائب
وتغلقها عن ال�شرطة!

وتعت�بر �سالمية� -إغبارية �أن الدول��ة ت�ساهم يف امل�س
بامل��ر�أة ،فهي ال تلع��ب دورًا باحلماية ،بق��در ما يكون
دوره��ا يف حت�صي��ل ال�ضرائب من املواطن�ين ،بينما ال
تلت��زم �أذرع الدولة و�شرطتها ،بحماية الإن�سان عندما
يكون ال�ضحية م��ن العرب� ،سواء كانوا من الن�ساء �أو
الرج��ال ،بينم��ا تفل��ح ال�شرط��ة يف �أقل م��ن � 24ساعة،
بالك�ش��ف ع��ن هوية القاتل ل��و كان��ت ال�ضحية هي من
الو�سط اليه��ودي ،وك�أن املر�أة العربي��ة لي�ست لها �أي
قيمة يف نظر ال�شرطة.
وت�ستذكر �سماح اجلرائ��م قائلة :يف العام  2010قتلت
 20ام��ر�أة يف �إ�سرائي��ل 10 ،منهن عربي��ات و 10ن�ساء
يهودي��ات ،ق�ضايا الن�س��اء اليهوديات حل��ت جميعها،
لكن مل يجر �أي تقدم يذكر يف اجلرائم املرتبطة بالن�ساء
العربيات اال حالتان اعرتف املجرم فيهما بالقتل.
* �أعد هذا التقرير �ضمن دورة فنون الكتابة الإخبارية
مبركز �إعالم النا�صرة

�ضريبة الدفاع عن الأق�صى والقد�س

 150م���ع���ت���ق� ً
ل�ا م�����ن ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي ال������داخ������ل يف ال����ن���������ص����ف
ساهر غزاوي*

انتهاكات �صارخة حلقوق الإن�سان وحرياته يف
امل�سج��د الأق�صى ويف �ساحات��ه �إثر قيام �شرطة
االحت�لال بانتهاك حرية العبادة وحرية التنقل
وحرية التعب�ير عن الر�أي ،كم��ا تدو�س كرامة
الإن�سان �س��واء كان ذلك داخل �ساحات امل�سجد
الأق�ص��ى �أو عل��ى بوابات��ه� ،أو يف الطرق��ات
امل�ؤدي��ة �إلي��ه� ،أو حتى يف مراك��ز ال�شرطة التي
يق��اد �إليها ويعتقل كل من يرفع �صوته �ضد هذه
االنتهاكات.
وح�س��ب �إح�صائي��ة �أعده��ا املرك��ز الإعالم��ي
ل�ش���ؤون القد���س والأق�صى "كيوبر���س" ،تبني
�أن ع��دد املعتقل�ين املقد�سي�ين و�أه��ل الداخ��ل
الفل�سطين��ي م��ن داخ��ل امل�سج��د الأق�ص��ى يف
ال�سن��وات الأرب��ع الأخ�يرة ()2014- 2010
جت��اوز ال��ـ  260معتق�لا  80م��ن فل�سطيني��ي
الداخ��ل ،بينما جتاوز ع��دد املعتقلني  150منذ
بداي��ة عام  2015حتى نهاي��ة �شهر �أيار  30من

الداخل الفل�سطيني.
وت�ش�ير الإح�صائي��ة اىل �أن ح��دة االعتق��االت
والإبع��ادات ع��ن امل�سج��د الأق�ص��ى تزامن��ت
م��ع انطالق م�شاري��ع العلم والرب��اط يف رحاب
امل�سجد التي كان لها دور بارز بتواجد امل�صلني
وانت�شاره��م يف الباح��ات منذ �ساع��ات ال�صباح
الباك��ر وحت��ى �ساع��ات م��ا بع��د الظه��ر ،الأمر
ال��ذي اعت�بره االحت�لال "حج��ر ع�ثرة" �أم��ام
االقتحامات.
وبين��ت الإح�صائي��ة �أن االحت�لال غالب��ا م��ا
ي�سته��دف امل�صل�ين عق��ب انتهاء �صالت��ي الظهر
والع�ص��ر ف��ور خروجه��م م��ن �أب��واب امل�سج��د
الأق�ص��ى ،ويت��م اقتياده��م ملخف��ر بي��ت الياه��و
القري��ب م��ن ب��اب ال�سل�سل��ة وهن��اك ع��ادة م��ا
يتعر�ض��ون العت��داء ج�س��دي وم��ن ث��م ينقلون
�إىل مرك��ز التحقي��ق يف ب��اب اخللي��ل املعروف بـ
"الق�شل��ة" .وبع��د �ساع��ات م��ن التحقيق يقرر

الإفراج عنهم �أو متديد اعتقالهم لليوم التايل حيث
غالب��اً ما تق�ضي املحكمة على املعتقل بالإبعاد عن
الأق�صى لفرتات ت�تراوح بني  90-15يوما ودفع
غرامات مالية من � 2000 -500شيقل.
وال ينته��ي الأمر هنا ،فهناك حاالت فردية لي�ست
قليل��ة مت ا�ستهدافه��ا بعد االعتق��ال والإبعاد ،بل
ُ�ض ّي��ق عليه��ا يف لقم��ة العي�ش وح��االت يف مقاعد
الدرا�سة و�أخ��رى منعت من تقا�ضي خم�ص�صات
الت�أمني الوطني وحاالت من الت�ضييق واملالحقة
ي�ضي��ق املجال لذكره��ا ونعر�ض يف ه��ذا التقرير
البع�ض منها.

�صالح ال�سويطي طالب جامعي ومطارد

�صال��ح �سويطي ( 20عام��اً) من قرية اجلديدة يف
اجللي��ل التي تبع��د حوايل  250كلم ع��ن القد�س،
طالب يف جامعة ب��ن غوريون ببئر ال�سبع يدر�س
�إدارة الأعم��ال ،اعتق��ل بتاري��خ 2014-5-6
عل��ى خلفي��ة �أح��داث ب��اب حط��ة ،ح�ين منع��ت
ق��وات االحت�لال دخ��ول امل�صل�ين �إىل الأق�ص��ى
واعت��دت عليه��م ،م��ا �أدى �إىل ح��دوث مواجهات

و�إ�صابة واعتقال عدد من امل�صلني بينهم الطالب
اجلامع��ي �صالح �سويط��ي ،حيث مكث حينها 21
يوم��ا ب�سجن امل�سكوبي��ة ،بعدها فر�ضت املحكمة
علي��ه احلب�س املنزيل من ذل��ك احلني حتى تاريخ
جل�س��ة املحكم��ة النهائي��ة  2015-6-3الت��ي
ق�ضت بال�سج��ن الفعلي له م��دة � 4أ�شهر ،وخالل
هذه الف�ترة تعر�ض لعدة مالحق��ات من عنا�صر
املخاب��رات و�ضباط ال�شرط��ة ،وحاولوا جتنيده
للتخاب��ر والعمال��ة الأم��ر ال��ذي رف�ض��ه �صال��ح
ب�ش��دة ،ما �أج�بر ال�ضباط على �إط�لاق تهديدات
مبا�شرة ل�شخ�صه .ويق��ول �سويطي" :خالل هذه
الف�ترة حرمت من ال��دوام على مقاع��د الدرا�سة
وكن��ت قد دفع��ت ق�سطاً جامعي��ا قبل �أي��ام ،لكن
�سيتم ت�أجيله ب�سب��ب عقوبة ال�سجن لكنها لي�ست
النهاية �س�أكمل م�سرية تعليمي مهما كلفني الأمر.

حرمان خم�ص�صات الت�أمني الوطني

وي��روي عالء �أبو الهيج��اء ( 31عاماً) من مدينة
�شف��ا عمرو ق�صت��ه ويقول "كنت �أعم��ل موظفا يف
م�ؤ�س�سة عم��ارة الأق�صى التي حظرت و�أخرجت

ع��ن القانون بقرار من وزير احل��رب الإ�سرائيلي
(مو�ش��ي يعال��ون) يف  ،2014/9/3وطبيع��ة
عملي كانت يف امل�سجد الأق�صى حيث كنت م�شرفا
ميدانيا عل��ى م�شروع م�صاطب العل��م ملدة �أربع
�سنوات ،خاللها تعر�ض��ت لالعتقال والإبعاد عن
امل�سجد ملرات عديدة كان��ت �آخرها مداهمة بيتي
لي�لا مطلع ع��ام  2014واعتقايل مل��دة  25يوما يف
�سج��ن اجللم��ة ح��اول خالله��ا عنا�ص��ر ال�شباك
تلفي��ق تهم �أمنية ال عالق��ة يل بها ال من قريب وال
من بعيد.
وي�ضي��ف �أبو الهيجاء بعد حظ��ر م�ؤ�س�سة عمارة
الأق�ص��ى و�إغالقه��ا" :تقدم��ت بطل��ب للت�أم�ين
الوطني لأتلقى خم�ص�صات البطالة ،ومن حينها
مل �أ�ستلم �شيقال واحدا وعندما راجعت املوظفني
ع��ن �سبب الت�أخري دائما �ألقى نف�س اجلواب وهو
(قي��د املعاجلة)" .وتابع قائ ًال" :يف �إحدى املرات
الت��ي ا�ستدعيت فيها �إىل حتقيق املخابرات قال يل
�ضاب��ط املخابرات ب�صري��ح العبارة :ال حتلم �أن
تقب���ض من الت�أم�ين فهذا عقاب َ
ل��ك ولغريك على
عملك يف الأق�صى".
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"التعاي�ش امل�شرتك" :فكرة �إن�سانية جنحت قبل النكبة وماتت حتت حكم �إ�سرائيل
سمير أبو الهيجاء*
"التعاي���ش امل�شرتك" ا�س��م مل�شروع ق�صري لكنه
يحم��ل يف طياته معن��ى كبريا ،فم��ن خالله ينعم
�س��كان الب�لاد باالم��ن واالمان ،وتزده��ر احلياة
ب�شت��ى جوانبه��ا فال �ش��يء قد ي�شغ��ل النا�س عن
التفك�ير يف التقدم واالزدهار ،لك��ن يبقى ال�س�ؤال
هل جنح هذا امل�شروع يف ظل حكومات ا�سرائيلية
متعاقبة؟ وهل ميكن ان ينجح يف امل�ستقبل؟ وهل
ميكن لعقلية اال�سرائيلي ان تتقبل االخر؟
ه��ذه ا�سئل��ة ن�ترك االجاب��ة عليه��ا ملجموعة من
ال�س��كان الع��رب واليه��ود كل من خ�لال ت�صوره
وجتربت��ه ،وكان يل اول لق��اء مع رئي���س اللجنة
املحلي��ة يف قري��ة عني حو�ض حممد اب��و الهيجاء
الذي قال :كل ان�سان لديه يف داخله متييز ،كبريا
كان ام �صغ�يرا ،واخلط��ر الكام��ن ه��و ان يخرج
ه��ذا التميي��ز اىل اخل��ارج ،بط��رق خمتلف��ة ،ففي
املا�ضي كان التميي��ز نائما بني العرب واليهود يف
الداخل املحتل عام  .1948وكانت كل التحليالت
وال�سيا�س��ات احلكومية توحي بانه ميكن العي�ش
امل�ش�ترك ب�ين اليه��ود والع��رب م��ع ح��ذر معني
خا�ص��ة ان التميي��ز والعن�صري��ة تب��دا من را�س
اله��رم وتنزل اىل اال�سف��ل ويت�أثر بها النا�س خالل
الطريق كالقطيع خلف رعاته.

فكرة االحتالل �أف�سدت العي�ش امل�شرتك

وا�ض��اف ابو الهيجاء :اذا تركن��ا عامة ال�شعبني
ليعي�ش��وا م��ع بع�ض ق��د ينجح ب��دون توجيهات
اجله��ات احلاكم��ة ،ام��ا ان يكونوا �سوي��ا او كل
وحده مع احرتام متبادل ،لكن على ار�ضه ولي�س
عل��ى ار���ض احتلها من غريه ،وم��ا حتدثت به يف
البداية ه��و النا�س مت�ساوي احلق��وق بكل �شيء
حتى ي�صل االمر اىل "حق العودة" للذين طردوا
من ار�ضهم.
واك��د رئي���س اللجن��ة ان ع��دد الذي��ن ي�ؤمن��ون
به��ذا امل�ش��روع بد�أ يتقل���ص وم�ش��روع التعاي�ش
�آي��ل للف�ش��ل الذري��ع وكذل��ك امكاني��ة العي�ش كل
واح��د اىل جه��ة مع احرتام متب��ادل التي حتدثنا
عنه��ا م�سبقا ف�ش��ل ف�شال ذريعا نتيج��ة �سيا�سات

عن�صري��ة حكومي��ة م�ؤ�س�ساتي��ة ،وكل ذل��ك كان
ونح��ن مل نتكلم بعد عن تق�سي��م ثروات وثقافات
خمتلفة وعدالة اجتماعية على كل املواطنني.

التجربة �أثبتت ف�شل هذا املفهوم

�أم��ا النا�ش��ط االجتماع��ي عا�ص��م اب��و الهيجاء
م��ن عني حو���ض الذي كان��ت له جترب��ة طويلة
م��ع م�ش��روع التعاي�ش فق��ال� :أن��ا ال �أ�ؤمن بهذا
امل�شروع يف هذه املرحلة من العمر وبعد جتربة
كب�يرة لن��ا يف ه��ذا الب��اب ،فان��ا ول��دت يف ع�ين
حو���ض امله��رة ويل بي��ت هن��اك ولن��ا م�سجد مت
حتويل��ه اىل مطعم وبار ،والي��وم نعي�ش يف عني
حو�ض وكنا يف الثمانينيات من القرن املا�ضي قد
اقمنا جلنة لالع�تراف بقرية عني حو�ض ،وكان
من ب�ين اع�ضائها ا�سرائيلي��ون ي�ساريون ،وكنا
نتح��دث ونقرر وكل �ش��يء يف االجت��اه ال�سليم،
لك��ن عندما كن��ا نفتح احلديث ع��ن حقنا يف عني
حو���ض ينف�صلون عن��ا ويختف��ون ،فكيف يكون
عي���ش م�ش�ترك اذا كان احلدي��ث مل�صلحت��ي انا
�صاحب االر���ض احلقيقي ،يك��ون مرفو�ضا وال
يو�ضع على جدول االعمال.
واك��د ابو الهيج��اء ان م�ش��روع العي�ش امل�شرتك
فا�شل منذ كان فكرة وذلك من خالل طرح يهودية
الدول��ة ودميقراطيته��ا الت��ي ت�ص��ب يف �صال��ح
اال�سرائيليني فقط وت�ستثني العرب.

عودة :التعاي�ش قبل النكبة كان �أف�ضل

وعل��ى نف�س ال�صعيد يرى النائ��ب رئي�س القائمة
امل�شرتك��ة املحام��ي امي��ن ع��ودة ،ان ال�شع��وب
ت�ستطي��ع ان تعي�ش بع�ضها مع بع���ض ،فم�ؤخرا
�ص��در للكات��ب "هيلل كوهني" كت��اب يتحدث عن
عالق��ة الع��رب واليه��ود قب��ل قيام الدول��ة ،وهو
ي�برز ان اليه��ود عا�ش��وا حي��اة وئ��ام طبيعي��ة
طيل��ة الفرتات الت��ي عا�شوا فيها يف ه��ذه الديار،
وامل�شكل��ة الت��ي ب��رزت ب�ين ال�شعب�ين ب��دات يف
الع�شريني��ات م��ن الق��رن املا�ض��ي حي��ث ارادت
احلرك��ة ال�صهيوني��ة �إقام��ة وطن قوم��ي لليهود

على ح�ساب �شعب فل�سطني.
و�أ�ض��اف ع��ودة" :ه��ذا ي�ؤك��د �أن ال�شعب�ين
ي�ستطيع��ان ان يعي�ش��ا معا ولكن بع��د االنت�صار
على امل�شاريع العن�صرية التي ت�سعى اىل تر�سيخ
الفوقي��ة ل�شعب على �آخر ،وه��ذا ح�صل مع كثري
م��ن ال�شع��وب مث��ل ال�س��ود يف ام�يركا وجن��وب
افريقيا ،ففي امريكا بعد حتقيق احلقوق املدنية
يف ال�ستينيات م��ن القرن املا�ضي ويف افريقيا بعد
االنت�صار على ظلم االبرتهايد".
وتاب��ع النائ��ب ع��ودة قائ�لا :انا احت��دث معكم
م��ن حيف��ا املدين��ة التي اثبت��ت قبل قي��ام الدولة
ب��ان ال�شعب�ين ي�ستطيع��ان العي�ش مع��ا حتى يف
ظ��ل التميي��ز العن�صري فهن��اك م�ساحات للعي�ش
امل�ش�ترك ،نح��ن ال ن�ستطي��ع اته��ام �شع��ب بان��ه
عن�ص��ري من��ذ ال��والدة ولك��ن امل�شكل��ة االن يف
ح�ضانات االطفال ،ومناه��ج التعليم ويف و�سائل
االعالم التي تبث العن�صرية والفرقة.
وملعرف��ة ر�أي عائلة يهودية ت�سكن يف قرية عني
حو���ض املهج��رة "ع�ين ه��ود" وحت�س��ب على
التي��ار الي�س��اري ،حتدثنا م��ع "ايفان��ا رطرن"
التي تعمل حما�ضرة ومن�سقة ات�صاالت وحوار

الأول م�����ن ال�����ع�����ام اجل������اري
م�سنّة �ضربت ثالث مرات

�أم��ا احلاج��ة �أم �أن��ور ( 68عام��اً) م��ن قرية
اعتدي عليه��ا يف امل�سجد الأق�صى
عراب��ة فقد
ّ
ث�لاث مرات ومل ي�شفع لها ك�بر �سنها و�شيبة
ر�أ�سه��ا ،فمرة اعتدي عليها خارج باب حطة،
ح�ين ُمن��ع امل�صل��ون م��ن الدخ��ول امل�سج��د
واندلعت مواجه��ات عنيفة على �إثرها حينها
قامت ق��وات االحت�لال باالعتداء عل��ى كبار
ال�س��ن والن�س��اء والأطف��ال ،ولأن �أم �أن��ور
حاول��ت تخلي�ص طفل �صغ�ير ُي�ضرب بعنف
وهمجي��ة دفعته��ا القوات بق��وة م��ا �أدى �إىل
�إغمائه��ا ونُقل��ت مل�ست�شف��ى املقا�ص��د ب�سبب
تعر�ضها لر�ضو���ض يف جميع �أنحاء ج�سمها،
ويف امل��رة الثاني��ة اعت��دى عليه��ا احلاخ��ام
"يهودا غلي��ك" ودفعها بقوة داخل �ساحات
امل�سج��د م��ا �أدى �إىل ك�س��ر يده��ا ،وعند باب
املجل���س ح��دث �أن َمنع��ت �شرط��ة االحتالل
الن�ساء من الدخول واعتدت عليهن بال�سواتر
احلديدية ما �سبب لأم �أنور ك�سورا يف �أ�صابع

يديه��ا وم��ا زال الأمل ي�أتيه��ا اىل االن ح�س��ب
�إفادتها.

ر�أي القانون

وع��ن حيثي��ات امل�س�أل��ة القانوني��ة �أك��د املحامي
عم��ر خماي�سي رئي���س م�ؤ�س�س��ة "قد�سنا حلقوق
الإن�س��ان" املتابع��ة ملل��ف معتقل��ي الأق�ص��ى �أنّ
م��ا تقوم به ال�شرط��ة الإ�سرائيلي��ة يف القد�س من
من��ع امل�صلني من �أداء حقهم يف ممار�سة ال�شعائر
الديني��ة والتعبد يف امل�سج��د الأق�صى واالعتداء
عليه��م ،تن��درج حت��ت حزم��ة م��ن االنته��اكات
للحق��وق واحلري��ات وفق��اً للمب��ادئ واملواثي��ق
الدولي��ة التي ومن املفرت���ض �أن حتميها املحاكم
الدولي��ة (حمكمة اله��اي )ICJ -وجل��ان هيئة
الأمم املتح��دة ،مث��ل جمل���س حق��وق الإن�سان يف
جنيف.
• �أع��د ه��ذا التقرير �ضمن دورة فن��ون الكتابة
الإخبارية مبركز �إعالم النا�صرة

الت��ي قالت :م��ن املمكن ان يك��ون عي�ش م�شرتك
النه ال يوجد لدين��ا خيار ،فلي�س لدينا بلد �آخر،
وال ميك��ن �أن يك��ون هناك العي�ش مع��ا طاملا �أن
االعتق��اد ه��و �أن �إ�سرائي��ل ه��ي دول��ة ال�شع��ب
اليه��ودي .وا�ضافت رطرن" :التعاي�ش يتم فقط
مع املعني�ين من اليهود الذين له��م �أ�صدقاء من
العرب ،والعرب الذين لهم ا�صدقاء من اليهود،
واحلياة امل�شرتكة ممكنة لأولئك الذين يريدون
ذلك.
وت��رى رط�نر ان الفرق ب�ين الع��رب واليهود يف
التعاي���ش ه��و ف��رق يف الدواف��ع فاليه��ود ب��د�أوا
خطوات ن�شطة لتعزيز اخلطاب ال�شائع يف بع�ض
الأحي��ان ع��ن قناع��ة و�أحيان��ا ب�سب��ب االعتق��اد
ب�أن��ه ال يوج��د بدي��ل ،والعرب �شرع��وا يف اتخاذ
�إج��راءات م�شرتك��ة لأنهم يعي�ش��ون يف بلد واحد
مع اليهود والعي�ش معا هو �ضرورة بالن�سبة لهم
ويف بع�ض الأحيان �إج��راءات م�شرتكة ال�شرعية
هي فقط من خالل الأعمال امل�شرتكة.
واق��رت رطرن ان اليهودي ال��ذي يقوم بالتعاي�ش
يق��وم به النه يعلم �أن بالده تتبع �سيا�سة التمييز
والعن�صرية والإق�صائي��ة ،لذلك ال بد له من ملء

الف��راغ ال��ذي خلفته الدول��ة مبعنى ان��ه "يرفع
ظلم��ا" ،بينم��ا يخل��ق املواط��ن العرب��ي من�برا
لروايت��ه العربية ويعتقد �أن التع��اون هو �أف�ضل
ح��اال معه ،ويف بع�ض االحي��ان ال يجد له بدا من
ذلك ب�سبب ال�سيا�سة املتبعة.
وت�ضيف املحا�ضرة رطرن" ،يفهم اليهود والعرب
الذين يقومون باعمال ايجابية ان اعمالهم تعترب
تخريبية يف دولة يهودية وطنية وقومية ،ونف�س
الن�شط��اء ينتجون حديثا �آخ��ر تخريبيا بالن�سبة
لقل��ة من النا���س وه��ذه الفكرة ال جت��د لها قبوال
احيان��ا لكنها تعط��ي قوة الولئك الذي��ن يعملون
معا واليهودي والعرب��ي ي�ستحدثون وجهة نظر
ك��وكالء تغيري وهذه القلة القلية �ستكون القائدة
يف التغيري القادم.
وت�ؤك��د رط�نر ان الو�ضع احل��ايل �سي�ستمر حتى
ي�أت��ي قائد يفه��م ان فكرة دول��ة ا�سرائيل تتحول
اىل "ابرتهاي��د" ال تطاق ،ولذلك من ال�ضروري ان
يكون هناك حل عادل حلياة م�شرتكة.
• �أع��د ه��ذا التقرير �ضمن دورة فن��ون الكتابة
الإخبارية مبركز �إعالم النا�صرة
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تدخل حكومي يك�سر االحتكار اجلماعي وتوقعات بانخفا�ض �أ�سعار حلوم العجل يف رم�ضان
تحرير بني صخر *
�شه��دت ا�سعار حلوم العجول خ�لال �شهري ايار
وحزي��ران ارتفاع��ا يف ا�سع��ار حل��وم العج��ول
تبعه تدخل حكومي ملن��ع االحتكار اجلماعي من
التج��ار الفل�سطينيني وللتقلي��ل من االعتماد على
اال�سترياد من اجلانب الإ�سرائيلي.
وق��ال مراقبون ان ا�سعار ه��ذه ال�سلعة الغذائية
ارتفعت ع�شوائيا يف ايار يف �إ�سرائيل وقطاع غزة
لتتبعهما ال�ضفة .فما �سبب هذا االحتكار؟ وما هو
�شكل التدخل احلكومي؟
يق��ول مدي��ر ع��ام دائ��رة الت�سوي��ق يف وزارة
الزراع��ة طارق �أبو اللنب �إن امل�ستويات ال�سعرية
التي و�ص��ل لها العجل خالل الف�ترة الأخرية مل
ي�سبق �أن و�صله��ا من قبل ،فالو�ضع الطبيعي �أن
تك��ون الأ�سعار بو�ضع مقب��ول دون زيادة حادة
�أو نق�صان يف ذات االجتاه.
و�أ�ض��اف �أب��و الل�بن �أن النق���ص يف العجول ناجت
ع��ن عدم وجود اع��داد كبرية منه��ا لدى اجلانب
الإ�سرائيلي ،ال��ذي يعترب ال�سوق الكربى للتجار
الفل�سطيني�ين ،ج��راء ق��رار وزارة الزراع��ة
الإ�سرائيلي��ة منع ا�سترياد العج��ول من اخلارج
حلماي��ة مربي الأبق��ار الإ�سرائيلي�ين ،بالإ�ضافة
لتوري��د اجلان��ب الإ�سرائيلي جلزء م��ن العجول
�إىل قطاع غزة.
ويكف��ي الن��اجت املحلي م��ن حلم العج��ل ال�سوق
املحلي��ة نح��و � %17سنوي��اً م��ن �إجم��ايل اللحوم
امل�ستهلك��ة يف ال�ضفة وغ��زة ،البالغة قرابة 120
�أل��ف عجل يف الع��ام ،بينما يتم ا�ست�يراد � 12ألف
طن حلوما جممدة.
ويتابع �شرح هذه القفزة يف اال�سعار" :ا�ستخدمنا

كل الط��رق املمكنة لت�س��اوي العر�ض مع الطلب،
من �ضمنها الت�أكد من �أن م�صدر اللحوم قادر على
تزوي��د املنطق��ة بحاجته��ا عرب التوا�ص��ل مع كال
اجلانبني الإ�سرائيلي والتجار ،ومت االتفاق على
�إ�ص��دار ت�صاريح ا�سترياد حل��وم العجول ،لعدد
من التجار به��دف �سد النق�ص يف الكميات املتاحة
ب�أ�س��واق ال�ضفة ،ب���أن يقوم كل تاج��ر با�سترياد
 166ر�أ���س عجل ،فيما وزعت الت�صاريح على كل
التج��ار املعروف�ين وبلغوا ما ب�ين  10-8جتار،
وقائم��ة التجار موج��ودة ل��دى وزارة الزراعة،
و�سيت��م االجتم��اع به��م ل�ضمان ع��دم اال�ستغالل
والت�شاور بكل الأمور يف ذات ال�سياق.
�أم��ا بخ�صو���ص ال�ش��روط الت��ي ت�ضعه��ا وزارة
الزراع��ة فيقول ابو اللنب :عل��ى االغلب هي فنية
وتتعدد ما بني عدم جتاوز الكمية وحتديد بلدان
لال�ست�يراد منه��ا ل�ضم��ان �أن يك��ون اال�ست�يراد
م��ن ال��دول الت��ي ال تع��اين م��ن م�ش��اكل �صحية،
بالإ�ضافة لأمور تتعل��ق بنوعية اللحوم ووجود
عدالة بالتوزيع على التجار ،و�أن يكون م�ستورد
املوا�شي لديه بنية حتتي��ة ال�ستيعاب اال�سترياد
م��ن حظائ��ر اىل حظائ��ر و�أن يك��ون ملتزم��ا
بالت�سجي��ل ل��دى ال��وزارات ذات العالق��ة �سواء
املالي��ة �أو الزراعة واحلكم املحل��ي ،وهذا ب�شكل
�أويل تتبعه �أم��ور �أخرى من �ضمنها �إبالغ التجار
ب�ض��رورة تزويدن��ا بعرو�ض �سع��ر �أولية و�أمور
تتعل��ق باحلجر البيط��ري للحر�ص عل��ى �سالمة
املوا�شي.
واو�ض��ح اب��و الل�بن �أن ه��ذا اال�ست�يراد ف��وري
ب��دون جمارك ومت االتفاق ب�ين وزارة االقت�صاد

الوطن��ي والزراعة على و�ض��ع �سقف �سعري مبا
ي�ضمن هام�شا من الربح ويغطي التكلفة.
�أم��ا بخ�صو���ص ما مت �إيراده ح��ول التجار الذين
ا�شرتوا بكميات كبرية بغية االحتكار خا�صة مع
ق��روب �شهر رم�ضان ففعليا هن��اك تاجر من غزة
ا�ش�ترى كميات كبرية م��ن اجلان��ب الإ�سرائيلي
وق��ام ب�إدخاله��ا �إىل غ��زة وه��و م��ا �أح��دث خل�لا
فارتفع��ت الأ�سع��ار خا�ص��ة �إث��ر �إغ�لاق املعابر
امل�صرية.

هنية :التدخل احلكومي مطلوب

بدوره قال رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك �صالح
هني��ة �إن البداية كانت بت�سجيل ارتفاع مل يحدث
م��ن قب��ل يف �أ�سع��ار اللح��وم لي�ص��ل �إىل 65-63
�شيقال يف حني كان ال�سعر � 52أو �أقل.
و�أ�ضاف هنية �أن التدخل احلكومي يف اال�سترياد
ه��و م��ا نطال��ب ب��ه ،ال��ذي ي�ضم��ن ع��دم وقوف
احلكوم��ة مكتوفة الأيدي جت��اه االحتكار ،حيث
يفر�ض جمموعة من جت��ار اللحوم �سعرا مرتفعا
موح��دا للح��وم يف ال�س��وق ،وه��ذا غ�ير م�سموح
ح�سب قانون حماية امل�ستهلك.
وتابع هنية" :عملياً يف غزة مل تنخف�ض الأ�سعار
وهناك �شكاوى �ضد االحتكار وهذا االرتفاع جاء
نتيج��ة �ش��ح يف م�ص��ادر اللحوم ولك��ن من خالل
ا�ست�ص��دار الرخ���ص �سنعمل عل��ى التخفيف عن
كاه��ل املواط��ن خا�صة م��ع قرب �شه��ر رم�ضان،
ونتيج��ة للتعاون بني وزارة االقت�صاد والزراعة
وحماية امل�ستهلك مت الو�صول �إىل �إ�صدار رخ�ص
ا�ست�يراد �س��واء للح��وم املجم��دة �أو احللي��ب
الب��ودرة وغريه��ا م��ن املنتج��ات الأخ��رى التي
�ستعمل بدورها عل��ى التخفيف من االعتماد على

اجلانب الإ�سرائيلي".
و�أ�ض��اف "امل�شكلة تكمن بك��ون التجار ي�شرتون
الكمي��ات املتوف��رة يف اجلان��ب الإ�سرائيلي التي
تباع بال�سعر الذي يريدون ،ولك�سر هذا االحتكار
�ستتوف��ر يف ال�س��وق قريب��ا كمي��ات كافي��ة تنهي
معاناة التجار من عدم قدرتهم على �شراء كميات
كبرية من حلوم العجل".
وح�س��ب اال�ستطالع��ات �ش��كل ه��ذا االحت��كار
�أزم��ة حقيق��ة ،فالكمي��ات قليلة والتج��ار �أمامهم
م�شكلت��ان :االنتظ��ار بال��دور لل�ش��راء و�أي�ض��ا
اال�ضطرار ل�شراء العجول الكبرية يف ال�سن.
ويف ذات ال�سياق ا�ضاف هنية" :ن�سبة املعرو�ض
يف اال�س��واق ال تتنا�سب مع حجم الطلب ،خا�صة
م��ع جم��يء �شه��ر �شعب��ان ال��ذي يتمي��ز بوالئ��م

العائ�لات ،بالإ�ضافة ل�شهر رم�ضان .ويف ظل هذا
االرتف��اع يف ا�سعار حلوم العج��ل توجه اجلميع
خلي��ارات �أخرى كالدج��اج والأغنام لي�صل �سعر
كيل��و الأغن��ام � 80شيق�لا ،بينم��ا ارتف��ع �سع��ر
كيلوغرام حلم الدج��اج � 18شيقال ،ف�شح املوارد
" العجول" زاد الطلب على اللحوم الأخرى.
وعل��ى عك���س م��ا يت��م �إي��راده دوما بع��دم قدرة
احلكوم��ة على فعل �شيء نتيجة اتفاقية باري�س،
يكون تدخل احلكومة حال خلف�ض الأ�سعار ومنع
االحت��كارات الت��ي تت�سب��ب ب�أ�ض��رار اقت�صادية
فادحة.
• خريج��ة حديث��ا م��ن دائرة الإع�لام بجامعة
بريزيت

ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ف��ت��ي��ات �أم ال��ف��ح��م ينفتح ع��ل��ى ك���رة ال�سلة
يحيى جبارين*
كان نادرا اهتمام الفتيات ب�سحر امل�ستديرة ،فهي
لي�ست ممتعة ح�سب ر�أي بع�ضهن .هذا االنطباع
بد�أ يتال�شى لدى الأجيال ال�شابة من فتيات مدينة
�أم الفحم املحتل��ة ،وا�صبحت كرة القدم وال�سلة
مركز اهتمام الكثري من الفتيات وال�شابات.
ويف العام�ين االخريين ،يالحظ كث�يرون انفتاح
الفتيات يف الو�سط العربي على الفرق الريا�ضية،
فف��ي ام الفح��م انبث��ق ن��ادي ام الفح��م للفتيات،
الذي ي�ض��م ثالثة فرق للفئ��ات العمرية املختلفة
وتلعب بهذه الفرق ع�شرات الفتيات.
والقى هذا االمر ،ا�ستح�س��ان البع�ض ،كون هذه
الريا�ضة احت�ضن��ت الفتيات ،حتت اطار تربوي
مالئم ،وبال �شك ان االمر مل يخل من املعار�ضني،
فهنال��ك م��ن عار�ض��وا االم��ر وب�ش��دة ،لأن ه��ذه
الريا�ضة م�ضيعة للوقت ح�سب ر�أيهم.
"احل��ال" التق��ت لي��ان حماميد طالب��ة الثانوية
العام��ة والعبة فريق مكابي ام الفحم التي قالت:
"قبل كل �شيء ،الريا�ضة هواية ،وطريقة حياة
وانا ان��ا عندما امار�س الريا�ض��ة� ،أ�شعر وك�أنني
ان�سان��ة متحررة من ع�شرات الع��ادات التقليدية
وال�ص��ور النمطي��ة ،ا�ضاف��ة اىل انن��ي بالريا�ضة
ق��ادرة عل��ى ان امار�س �شيئ��ا احبه وي���ؤدي اىل
ا�سعادي".
وعن �سبب انفتاح اجليل اجلديد من الفتيات على
الريا�ض��ة قالت ليان" :هنال��ك الكثري من الفتيات
اللواتي ميار�سن الريا�ض��ة ويلجـ�أن اليها ب�سبب
الوزن الزائد ،ويجب �أال ن�ستهني بهذه الفئة لأنها

مرح اغبارية			.

			
ليان حماميد.

			
تهاين حماجنة.

عبيدة ا�سماعيل.

لي�ست قليلة" .وتابعت تقول" :انتظر من الو�سط
العرب��ي �أن يهت��م بالريا�ض��ة م��ن خ�لال اقام��ة
درو���س ريا�ضية او حتى ن��واد ريا�ضية ،وارجو
م��ن النا�س الذي��ن يعتق��دون ان ممار�س��ة الفتاة
للريا�ضة "عي��ب"� ،أن يغريوا ر�أيه��م وافكارهم،
لأن الفت��اة مثله��ا مث��ل �أي �شخ���ص اخ��ر يح��ب
ممار�س��ة الريا�ضة ،وملء الفراغ والقيام بن�شاط
ان�ساين وجمايل منتج لقيم وعادات وتقاليد �سليمة
و�صحية".
واختتم��ت لي��ان حديثه��ا لـ"احل��ال" بالق��ول ان
امني��ة حياته��ا ان تقي��م نادي��ا ريا�ضي��ا ي�ضم كل
االجه��زة وامل�ستلزم��ات الريا�ضي��ة الراقية التي
يطلبها اجليل اجلديد من الداخلني اىل الريا�ضات
املختلفة.
وقال��ت ال�شابة م��رح اغبارية ( 19عام��ا) من ام
الفح��م" :يوجد ع��دة عوامل التي جتع��ل الفتاة
متار���س الريا�ض��ة ،م��ن املمك��ن ان تكت�ش��ف �أنها

متل��ك موهب��ة وبالت��ايل تك��ون يف قم��ة ال�سع��ادة
وت�شع��ر ب�أنه��ا حت��ب ان تطوره��ا ،وم��ن املمكن
ان يك��ون جل��وء الفتيات اىل الريا�ض��ة هو لك�سب
اللياق��ة البدني��ة والعام��ل االقوى ه��و خل�سارة
بع�ض الوزن وك�سب اللياقة البدنية".
و�أ�ضاف��ت" :الريا�ض��ة عام��ل ق��وي للمحافظ��ة
عل��ى �صحة االن�س��ان وممار�س��ة الريا�ضة تنجي
االن�سان من اال�صاب��ة ببع�ض االمرا�ض التي من
املمكن ان تكون خطرة".
�أم��ا تهاين حماجن��ة خريجة االعالم م��ن الثانوية
ال�شامل��ة والعب��ة ن��ادي ام الفح��م لك��رة ال�سلة،
فقال��ت" :الرتبي��ة البدنية ه��ي �أ�سا���س ا�ستقامة
احلي��اة بالن�سبة يل ك��وين العبة كرة �سلة ،واقوم
مبمار�س��ة الريا�ضي��ة يومي��ا ،و�أعتق��د ان مقولة
العقل ال�سلي��م يف اجل�سم ال�سليم مقولة ح�ضارية
النتاج جيل �صحي ج�سديا وعقليا.
ون�صح��ت حماجن��ة كل الفتي��ات مبمار�س��ة

الريا�ض��ة ،معت�برة ان احل��ى احالمه��ا ان تكرب
لت�ص�ير العب��ة ك��رة �سل��ة م�شه��ورة ومعروفة،
وان حتت�ض��ن كاف��ة اطياف املجتم��ع التي حتب
الريا�ضة وممار�ستها ب�أنواعها املختلفة".
م��ن جانب��ه ،ق��ال امل��درب يف لعب��ة ك��رة القدم
عبي��دة ا�سماعي��ل وه��و م��ن كفر قرع ع��ن هذه
الظاه��رة" :م��ن الطبيعي انه كم��ا يوجد ع�شق
من ال�شب��اب لفرقهم املف�ضلة ،جتد هناك فتيات
عا�شق��ات لنوع م��ن الريا�ض��ة �أو لفريق معني،
وه��ذا التعل��ق يكون حم��ور حدي��ث للفتاة مع
زميالتها او زمالئها".
و�أ�ض��اف" :مل�س��ت يف االع��وام االخ�يرة ف�ضول
الفتي��ات ملعرفة ع��امل كرة القدم لك��ي يكن جزءا
م��ن النا�س وحديث النا�س وبالت��ايل فهن ي�شعرن
بقيم��ة الريا�ض��ة وعاملها الالمع وال�براق املليء
بال�سعادات والفرحات وامل�شاعر اجليا�شة.
وتاب��ع ا�سماعي��ل يق��ول" :التط��ور التكنولوجي

و�شا�ش��ات العر���ض وم�شاهدة اي مب��اراة يف اي
مكان ،ي�ساع��د يف زيادة امل�شجع�ين ،وخ�صو�صا
عندن��ا باملجتمع العرب��ي ،ومن ال�سه��ل ان يكون
ال�ش��اب بامللع��ب لي�شج��ع فريقه املف�ض��ل ،لكن،
هنال��ك �صعوب��ة للفتيات ،فم��ن �أجل ه��ذا االمر،
و�صل��ت التكنولوجي��ا ومواق��ع االنرتن��ت اىل
الفتي��ات يف منازله��ن وجذب��ت عددا كب�يرا منهن
ملمار�سة الريا�ضة".
واختت��م بالق��ول" :ما لف��ت انتباهي خ�لال عملي
باملدر�س��ة كمعل��م ريا�ض��ة ،ان الفتي��ات يع�شقن
ممار�س��ة ريا�ض��ة ك��رة الق��دم ،ك��ي يثب�تن ب�أنها
لي�س��ت حكرا على ال�شباب فق��ط ،مبعنى اخر ان
ه��ذا االم��ر ي�أتي م��ن منطل��ق �إثبات ال��ذات ك�أي
جمال �آخر".
• �أع��د ه��ذا التقرير �ضمن دورة فن��ون الكتابة
الإخبارية مبركز �إعالم النا�صرة
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"ال�صالحي" ..م��ع��م��ار دي���ن���ي ي��ج��م��ع ه��ن��د���س��ة ال��ك��ن��ائ�����س ون��ق��و���ش امل�����س��اج��د
فنتينا شولي *
رمب��ا جت��د ح�ض��ارات خمتلف��ة يف كت��اب التاريخ،
لك��ن يف اجلامع ال�صالحي الكب�ير الذي يقع يف حي
الق�صب��ة و�سط البلدة القدمية يف نابل�س ،جتد عدة
ح�ض��ارات متج�س��دة يف م��كان واح��د ،ويف زي��ارة
"احلال" للجامع ،قابلنا اخلبري يف ال�ش�ؤون الأثرية
عبد اهلل كلبون��ة الذي رافقنا وحدثنا عن ق�صة هذا
اجلامع ،الذي يجمع بني جنباته تراثا معماريا من
الديانتني امل�سيحية واال�سالمية.
ً
�سم��ي اجلام��ع بال�صالح��ي تيمن��ا ب�ص�لاح الدي��ن
الأيوب��ي ،عل��ى الرغم من �أن املبن��ى بني يف فرتات
تاريخي��ة خمتلف��ة� ،إذ يق��ول كلبون��ة" :اجلام��ع
لدي��ه فرتتان تاريخيت��ان ،لذلك نالح��ظ الفرق بني
الق�سم�ين الغرب��ي وال�شرقي ،فالق�س��م الغربي منه
بي��ت ال�صالة ،كان كني�س��ة بيزنطية ،و�أعيد بنا�ؤها
يف الق��رن اخلام���س �أو ال�ساد���س املي�لادي ،لذل��ك
نالحظ �صفوفاً من االعمدة ذات التيجان الرومانية
والبيزنطي��ة� ،أما الق�س��م ال�شرقي ففي��ه نق�ش كويف
وحماري��ب مزخرف��ة بالزخرف��ة الفاطمي��ة ،ما يدل
عل��ى �أن ال�صليبي�ين عندم��ا ا�ستولوا عل��ى املبنى
و�أع��ادوا تو�سعت��ه مل ي�ستول��وا عل��ى كني�س��ة ب��ل
عل��ى جامع ،و�أ�ضاف��وا دعامات حجري��ة تدل على
ح�ضارته��م وحول��وه �إىل كني�س��ة �سموه��ا كني�س��ة
البعث".
واختلف��ت الرواي��ات ح��ول كني�سة البع��ث ،فهناك
رواي��ة �أثرية و�أخرى تاريخي��ة �شائعة بني النا�س،
وعن��د �س�ؤالنا �س��كان البلدة القدمية ح��ول كني�سة
البعث� ،أجاب حممد الذي يعمل بائعا قرب اجلامع
�أنّ �صالح الدين الأيوبي ك�سر �صليب هذه الكني�سة
عام 1187م ،وانطلق منه �إىل القد�س لتحريرها.

لك��ن م�صليا اخر كذب رواي��ة ال�سابق و�أخذنا قرب
�ضري��ح يف �ساحة اجلام��ع ،و�أ ّك��د �أن ال�صليب كان
قائم��اً م��كان ه��ذا ال�ضري��ح ،وغريه ق��ال �إن �صالح
الدي��ن �ألقى خطب��ة يف هذا اجلامع قب��ل التوجه �إىل
بيت املقد���س ،وذكر م�ص ٍّل �آخ��ر �أن اجلامع مل يكن
فقط مكاناً دينياً ب��ل مركز ًا للعلم عقدت فيه حلقات
تعليمي��ة عديدة ،ومعظم الإجاب��ات الأخرى كانت
م�ؤكدة لق��دوم �صالح الدين وحتري��ر الكني�سة من
ال�صليبيني وحتويلها �إىل جامع.
كل هذه الروايات بالن�سبة �إىل كلبونة جمرد روايات
�شفوية تاريخية لي�س��ت دقيقة ،لأ ّنه ح�سب قوله ال
توج��د �شواه��د و�أدل��ة �أثري��ة على وج��ود �صليب
ك�س��ره �صالح الدي��ن� ،أو حتى �إن �صالح الدين كان
هن��ا ،ولك ّنه �أو�ض��ح الأهمي��ة ال�سيا�سي��ة للجامع،
فاجلامع الكبري اعترب مركزا �سيا�سياً واقت�صادياً يف
العه��د الأيوبي حتى بدايات القرن املا�ضي ،فقدمياً
عُ ق��دت في��ه اجتماع��ات ال�سالط�ين الأيوبيني ومن
بينه��م ملك الكرك املعظم عي�س��ى ،ومت فيه الإعالن
عن طلب��ات الدولة اململوكية واملرا�سي��م� ،إذ كانت
تنق���ش عل��ى حجارة وتعل��ق يف اجلام��ع ،وما زال
�أحدها موجود ًا قرب املتو�ض�أ ،وحديثاً كان اجلامع
مركز ًا الجتماعات الثوار الفل�سطينيني.
ويف جول��ة داخ��ل اجلام��ع ال��ذي تبل��غ م�ساحت��ه
 1400مرت مربع ،جتد اختالفا يف ارتفاع ال�سقف يف
الق�سمني ال�شرق��ي والغربي الختالف زمني البناء،
و�سقف��اً ونق�شاً مملوكيني ،وقب��ة عثمانية ،وتيجان
�أعمدة بيزنطية ورومانية.
ورمم اجلام��ع ح�س��ب كلبون��ة ع��دة م��رات وكل
حاك��م �أ�ش��رف عل��ى �أعم��ال الرتمي��م ،ت��رك فيه ما

اجلامع الكبري و�سط نابل�س.

ي��دل عل��ى دولت��ه فالروم��ان رمموا املبن��ى عندما
كان كني�س��ة وترك��وا �أح��رف ا�سمائه��م بالالتينية
منقو�ش��ة عل��ى �أعم��دة املبن��ى ،واملمالي��ك رمموا
ال�سق��ف وترك��وا نقو�شه��م الكوفي��ة لت��دل عليهم،
�أم��ا الإي��وان والزاوية والربكة والغ��رف ال�سفلى
والعلي��ا واملئذن��ة واجلام��ع الوزي��ري ،فبنيت يف
عهد الإ�صالحات الرتكية ،و�أعيد بنا�ؤه عام 1935
بعد ان تهدم جزء كبري يف زلزال عام 1927م.
وع��ام 1996م مت ترمي��م اجلام��ع و�إ�صالح��ه
بعدم��ا كانت الرطوبة والتل��ف قد غطت اجلدران
م��ا جع��ل طبقة البال�ستي��ك املغطاة به��ا الأعمدة
وك��ر ًا للأفاع��ي ،وحتت �إ�ش��راف كلبون��ة ،وذلك

بع��د ت�شكي��ل جلنة �أهلي��ة جلمع املبل��غ املطلوب
للرتمي��م ،و�أزيل��ت الق�صارة والده��ان عن جميع
اجلدران و�أعي��د تكحيلها ،ومت الك�شف عن بع�ض
النقو���ش ال�صليبي��ة� ،أم��ا �آخ��ر �أعم��ال الرتمي��م
فب��د�أت قبل وق��ت ق�صري حتت �إ�ش��راف املهند�س
ن�ص�ير عرفات الذي ق��ام بالرتكيز عل��ى النقو�ش
ال�صليبي��ة وتغطيتها بقطع م��ن الزجاج لإبرازها
للزوار واحلفاظ عليها.
ً
ويعترب موق��ع اجلامع مميزا فهو حماط ب�شارعني
عامني هما �شارع الن�صر وال�شارع ال�شمايل امل�ؤدي
�إىل خ��ان التج��ار ،ويلتقيان �أمام مدخل��ه ال�شرقي،
وهن��اك ثالثة �أب��واب �أخ��رى يف الغ��رب والو�سط

واجلنوب ،ويع��د قبلة للم�صلني م��ن �شتى �أرجاء
نابل���س خا�صة �أيام اجلمعة ،وقبل��ة �أي�ضاً للزوار
وال�سياح ،فهو �أحد رموز املدينة.
من كني�سة �إىل جام��ع ثم �إىل كني�سة ،ثم جامع مرة
�أخرى ،هذه هي حكاية اجلامع الكبري ،ويف ظاهرها
جت�سد يف حتويل
تعترب وك�أ ّنها �صراعٌ بني الأديان ّ
الكنائ���س �إىل م�ساجد ،وامل�ساج��د �إىل كنائ�س ،لكنّ
حقيق��ة الأم��ر �أن هذه ال�سيط��رة والتحويل لي�ست
�س��وى �أح��د بن��ود اخلط��ط ال�سيا�سي��ة لل�سيطرة
وبناء ح�ضارة تقتل ما قبلها.
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دي����ر م����ار ����س���اب���ا ..ان��ق��ط��اع ع���ن احل�������ض���ارة ومم���ن���وع دخ����ول ال��ك��ه��رب��اء وال��ن�����س��اء
مهند الشاعر *
جمموعة كبرية من الإرث احل�ضاري والتاريخي
يتج�س��د يف االدي��رة والكنائ�س الت��ي تنت�شر على
�أر���ض فل�سطني ،بع�ضه��ا ما زال قائم��ا وبع�ضها
االخ��ر دمر من الزالزل الطبيعية واالحداث التي
مرت عل��ى فل�سطني عرب تاريخه��ا الطويل .ودير
مار �سابا واحد من االديرة التي ظلت قائمة ،وهو
م��ن ا�شهر االدي��رة عل��ى االطالق بع��د كني�ستي
القيامة يف القد�س واملهد يف بيت حلم.
وتع��ود �شه��رة الدي��ر اىل طبيع��ة موقع��ه
ال�صح��راوي ال��ذي يدع��و اىل الت�أم��ل يف ملك��وت
اهلل ،ول��ه مكانة دينية خا�ص��ة ترجع اىل م�ؤ�س�سه
االول ،ذل��ك الراه��ب ال��ذي ب��اع الدني��ا وزيفه��ا
ليت�أم��ل ويتعب��د اهلل يف �صفاء ذهن��ي ونقاء قلبي،
ومت بن��اء الدير بني عام��ي  478م 484 -م ،على
يد الراهب �سابا مب�شاركة  5000راهب.
ويق��ع دير مار �ساب��ا على قمة جب��ل يحاذيه واد
�سحي��ق .واملنطقة التي بنى عليها الدير جزء من
�صحراء ق��درون اىل ال�شرق م��ن مدينة بيت حلم
او يف اجله��ة اجلنوبي��ة ال�شرقية م��ن القد�س ،ال
حي��اة يف امل��كان لوال نخل��ة ونبع بعم��ر امل�سيح،
حي��ث �إن �أق��رب مكان م�أه��ول لل�سكان م��ن الدير
بلدة العبيدية.

غياظة :عامل بال كهرباء

وق��ال مدير دائرة االثار وال�تراث الثقايف يف بيت
حلم حممد غياظة :عن��د الدخول اىل الدير ت�شعر
ب�أن��ك يف قرية �صغ�يرة كونه يت�أل��ف من اكرث من
 100غرف��ة يوج��د بينه��ا �أزقة �ضيق��ة تتنقل بني
املباين واي�ضا يتكون من  5طوابق.

وا�ض��اف :بالرغ��م من �ضخامت��ه اال انه ال ي�ضم
�س��وى عدد قليل م��ن رهب��ان الأرثوذك�س لديهم
قوان�ين ود�ساتري وع��ادات وتقالي��د حمكومون
به��ا ويفر�ضونها على كل الن��زالء الذين يحبون
زي��ارة الدي��ر ،ومين��ع الت�صوي��ر يف الدي��ر كم��ا
يعي�ش��ون يف الدي��ر حياة بدائي��ة عنوانها الزهد
والتق�شف وه��ي حياة �صعبة و�شاقة ال يرت�ضي
به��ا اال املقتنع��ون ب�أهدافها فه��م ال ي�ستخدمون
الكهرب��اء ال للإنارة وال للتدفئ��ة ،ويرف�ضون ان
ت�سري املياه يف انابيب وعرب حنفيات املياه النهم
يعتق��دون ان االنابي��ب و�أي ح�ض��ارة من �صنع
الب�ش��ر تعيقه��م عن االت�ص��ال ب��اهلل ،وي�شربون
امل��اء م��ن نب��ع طبيعي ي�أت��ي من نب��ع يف مغارة
�أ�سف��ل الدير ويعي�شون على �أ�ضواء �شموع زيت
الزيتون يف الليل.
وب�ين غياظة انهم مينع��ون الن�ساء م��ن الدخول
اىل الدي��ر وذلك العتقادهم ب��ان امر�أة واحدة اذا
دخلت الدير ف�س��وف يتزلزل وتنهدم اركانه على
�ساكنيه الن املر�أة هي احدى الفنت الدنيوية التي
متن��ع االت�ص��ال والو�ص��ول اىل ر�ض��ى اهلل تعاىل
ح�س��ب اعتقاده��م .واملبنى الوحي��د الذي ميكن
للن�س��اء دخول��ه ه��و ب��رج الن�س��اء ق��رب املدخل
الرئي�سي للدير.
وذك��ر غياظ��ة ان �س��كان الدي��ر يحافظ��ون عل��ى
ا�شج��ار الزيت��ون والليم��ون ومينع��ون زراع��ة
ا�شجار م��ن انواع اخرى حت��ى ال ت�أخذ من وقت
الرهب��ان الذي��ن ي�صل��ون �صالة يومي��ة متتد من
ال�ساعة � 6:30صباحا وحتى ال�ساعة  10:30من
�صباح اليوم التايل.

الدير من بعيد� ،إذ مينع الت�صوير داخله.

قم�صية :ن�سعى لو�ضع الدير على
اخلارطة ال�سياحية

واو�ض��ح املتح��دث با�س��م وزارة ال�سياحة جري�س
قم�صي��ة �أن م�شه��د موق��ع الدير م�شه��د �ساحر يثري
الده�شة ويدفع الكثري من الزوار للمتعة والتنزه يف
املكان خا�صة يف �أي��ام الربيع ،وانه يعترب احد اهم
املقا�صد ال�سياحية يف فل�سطني كونه موقعا �أثريا.
وق��ال "ت�سع��ى وزارة ال�سياح��ة لو�ضع��ه عل��ى
خارط��ة ال�سياح��ة الفل�سطيني��ة والرتوي��ج ل��ه

كباق��ي االديرة واملقام��ات واالماك��ن ال�سياحية
الفل�سطينية".
ويحتوي دير مار �سابا على رفات �سابا امل�ؤ�س�س،
و"ق�بر القدي���س" ،و"الكني�سة املبني��ة من اهلل"،
ن�سب��ة �إىل مغ��ارة يف جب��ل كانت موج��ودة �أ�صال
و�أقيم��ت عليه��ا الكني�س��ة ال�صغ�يرة ،و"مق�برة
الدي��ر" الت��ي حتتف��ظ برف��ات كثري م��ن الرهبان
ورجال الدين الذي��ن ق�ضوا يف الدير ،و"�صومعة
يوحن��ا الدم�شق��ي" ،و"ب��رج يو�ستينيانو���س"،

ويبل��غ عل��وه  18مرتا وبن��ي للمراقب��ة ،وبع�ض
املغارات.
وميك��ن للزائ��ر �أن ي�شاهد كل ذلك مب��ا فيه رفات
�ساب��ا املم��دد يف �صن��دوق زجاجي ،وق��د انكم�ش
ج�س��ده قلي�لا وذاب منه بع�ض اجلل��د ،ويرف�ض
رجال الدين امل�سيحيون يف الدير فكرة �أن ج�سده
قد حتنط ،ويقولون �إنه حمرو�س من الرب.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ما مدى م�صداقية تقييم الطالب لأ�ستاذه يف اجلامعة؟

ماري عابودي  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

را�ض عن تقييم املحا�ضرين؟ هل تقيّم مب�صداقية �أم �أنك تخاف �أن
يف القاعة ال�صغرية مبدينة رام اهلل� ،أ�سئلة لطالب جامعة بريزيت :هل �أنت ٍ
يك�شف ا�ستاذك ما تقوله عنه؟ هل �أ�سئلة التقييم كما ترد على ريتاج كافية وملمة بكل احتياجاتك كطالب؟ هل تثق يف العملية االدارية للتقييم
وب�أن ا�ستاذك ال يعرف ا�سم املقيم وبالتايل ،فالعملية ايجابية وب�إمكانك ان تقول كل ما لديك من انتقادات للم�ساق واملحا�ضر؟

منت�صر �أبوعلي– هند�سة كهربائية
�أق��وم بعم��ل التقييم لأنه �إجباري عادة ،ولي�س م��ن �أجل التقييم نف�سه ،وذلك لأين ال �أ�شعر بوج��ود ت�أثري لتقييم املحا�ضرين ،لأن
الطال��ب ال ي�أخ��ذ حقه من املحا�ضرين يف �أغلب الأحيان ،ولكن رغم ذلك �أقيم مب�صداقية بالغالب .و�أعتقد �أن وجود جلنة حمايدة
حتت��وي �أع�ض��اء من خارج الدائ��رة �أو الكلية ،لتق��دم �إليها ال�شكوى ب�شكل �س��ري ،ليتم النظر فيها وتق��ومي الأخطاء �إن وجدت،
�سيكون �أكرث فاعلية.
نعمة عدوية– علوم �سيا�سية
ان��ا غ�ير را�ضي��ة عن التقييم الأكادميي على ريت��اج ،لأين ال �أعرف �إذا كان الرقم اجلامعي يظهر للأ�ست��اذ �أم ال ،لذلك عندما �أقيم
املحا�ضري��ن� ،أ�ضع له��م تقييمات ممتازة لأنني �أخاف �أن يقوم املحا�ضر بتقليل عالماتي ،و�أحياناً �أقيم ب�شكل ع�شوائي فقط لكي
يفتح ريتاج عند احلاجة امللحة له ،وبالن�سبة ال�سئلة التقييم فهي بر�أيي كافية ولكن كثرية وت�شعرين بامللل.
يزن حمداهلل– هند�سة مدنية
�أن��ا را�ض عن تقييم املحا�ضري��ن ،لأن التقييم احلقيقي للمحا�ضر هو من قبل الطالب الذين يتتلمذون عليه ،لكن �أغلب الطالب ال
يقوم��ون بعم��ل تقييم حقيقي ،ويقيّمون بطريق��ة ع�شوائية ،فقط لكي يفتح ريتاج وي�ستطيعوا الدخ��ول اليه ،و�أنا �شخ�صياً �أقيّم
به��ذا الأ�سل��وب ،لأن التقييم ي�أتي يف �أوقات �أحتاج فيها للدخول ب�سرعة �إىل ريتاج .وبالن�سبة لأ�سئلة التقييم ،فهي كافية وملمة،
لأنها تتحدث عن امل�ساقات ب�شكل عام.

�إ�سراء �سدر– تغذية
نع��م التقيي��م الأكادمي��ي مهم جد ًا ،يجب �أن يقوم به جميع الطالب ،لأنه و�سيلة لكي ي�صل �ص��وت الطالب ،ولكن املهم �أكرث هو الأخذ
بنتيج��ة التقيي��م ،ولكي نخرج بفائدة من��ه ،وبالن�سبة يل ف�أنا �أقيم مب�صداقية ،وال مانع لدي اذا ع��رف الأ�ستاذ ما هو تقييمي له ،لأين
�أق��ول احل��ق لي���س �إال ،ونوعا ما الأ�سئلة ملم��ة ،حتديد ًا �أنها تهتم بجانبني يج��ب �أن يتواجدا لدى املحا�ض��ر ،وهما اجلانب املتعلق
ب�شخ�صيته وقدراته االكادميية.

عبداهلل العزام– علوم مالية وم�صرفية
�أرى �أن التقيي��م الأكادمي��ي عل��ى ريتاج �ضروري ،لأنه يحدد م�ست��وى الطالب واملامه بامل�ساق واذا م��ا كان املحا�ضر جيد ًا قليل
الت�أثري يف اي�صال امل�ساق اىل الطالب .و�أنا عن نف�سي �أقيّم مب�صداقية لكي �أعطي املحا�ضر حقه ،ولكن بالن�سبة للطالب ،ال �أ�ستطيع
�أن �أحكم ب�شكل عام ،لأن �أغلب الطالب يقومون بعمل التقييم لكي يفتح ريتاج ،وبالن�سبة لأ�سئلة التقييم فهي كافية وملمة.

جوليانا دعيب�س– �أحياء
نعم را�ضية عن التقييم الأكادميي و�أقيم مب�صداقية لأنه من حقي كطالبة �أن �أعطي ر�أيي باملحا�ضر من �أجل تطوير وحت�سني ما
ه��و بحاجة لتعدي��ل يف طريقة تدري�سه للمادة ،ومن واجب املحا�ضر االطالع على تقييمي واحرتامه وتعديل �أ�سلوبه يف تدري�س
امل�س��اق .لكن �أ�سئلة التقيي��م التي ترد على ريتاج غري كافية لأنها غري ملمة بكافة اجلوانب الأكادميية واالجتماعية التي تخ�ص
املحا�ضر و�أي�ضاً غري ملمة بكافة احتياجات الطالب وم�شاكله التي يواجهها خالل الف�صل.

�أجمد عو�ض– علوم مالية وم�صرفية

�سمية �أبو بكر– دكتور �صيديل
نع��م را�ضي��ة عن تقييم املحا�ضرين على ريتاج ،و�أقيم مب�صداقية ،لأن هديف من التقييم هو التغيري للأح�سن وت�صحيح الآليات
التي ال �أراها مالئمة يل كطالبة ،مع االحرتام جلميع �أ�ساتذتي ،ونعم �أرى ا�سئلة التقييم كافية ومالئمة الحتياجاتي كطالبة.

بر�أيي تقييم املحا�ضريني على ريتاج مبهم ،لأنه ال توجد نتائج تو�ضح ما قام به الطالب من تقييم .ال �أعرف �إن كان تقييم الطالب
للمحا�ضري��ن �صادق��ا �أم ال ،ولكن �أغلب الط�لاب ال ي�أخذونه على حممل اجلد ،وبر�أيي يجب �إيجاد ط��رق بديلة للتقييم ،بالن�سبة
لتقييمي ف�أنا ال �آخذ الأمور على حممل اجلد� ،أي ال �أقيم مب�صداقية ،لأن ذلك ال يعطي النتائج �أمام الطالب وال يغري �شيئا ،ولكني
ال �أخاف من تقييمهم فعليا.

حترير املعرفة والأكادمييا يف "جامعة �سليمان احللبي" ال�شعبية
جنان أسامة السلوادي *
يف القاع��ة ال�صغ�يرة ،يتجمهر ع�ش��رات ال�شبان
عل��ى املقاعد البال�ستيكية ،ب��كل اريحية وحرية،
يجل�س��ون ام��ام طاول��ة عري�ضة ،بينه��م عدد من
املفكري��ن و�أ�ساتذة ومثقف��ون ،ي�صغون ال�سمع؛
يدون��ون املالحظ��ات ملحا�ض��رات غ�ير منهجي��ة
ودون ت�سجي��ل ح�ض��ور وغياب وتقيي��م يف نهاية
امل�س��اق .هذه هو �أ�سلوب اجلامعة ال�شعبية التي
تن��درج حتت دائرة �سليم��ان احللبي ،وقد اطلق
عليه��ا م�ؤ�س�سها اال�سم ن�سب��ة للمنا�ضل الذي قتل
قائد احلملة الع�سكرية على م�صر "كليرب".
وحمل��ت الدائ��رة ا�سم احللبي دالل��ة على مقاومة
اال�ستعمار ،وت�أ�س�ست يف عام  2012للتخ�ص�ص يف
الدرا�س��ات اال�ستعمارية والتح��رر املعريف على يد
الباحث يف العل��وم االجتماعية وفل�سفاتها اال�ستاذ
"خالد عودة اهلل" وعدد من املتطوعني ال�شباب.
تق��وم اجلائرة على ع��دة ن�شاطات ،م��ن �ضمنها
جمموع��ة امل�ساق��ات املمنهج��ة �ضم��ن ف�ض��اء
اجلامعة ال�شعبية؛ وفيها م�ساق تاريخ املقاومة
الفل�سطينية ،وم�س��اق درا�سات احلرب ،وم�ساق
�سينما املقاومة .التقت "احلال"
بع��دد م��ن القائمني عل��ى الدائ��رة ملعرف��ة ر�ؤية
ومنهجية هذا النوع من التعليم ال�شعبي.

�شعبية املعرفة

وقال اال�ستاذ خالد ع��ودة اهلل عن فكرة الدائرة:
"تقوم فكرة اجلامعة ال�شعبية على املعرفة فهي
ق�ضية �سيا�سية بامتي��از وال ميكن نزع ال�سيا�سي
عن املع��ريف ،ومن هنا مركزية درا�سة اال�ستعمار
واملقاوم��ة ك�ش��رط ال ميك��ن جت��اوزه يف احلال��ة
الفل�سطيني��ة ،و�شعبي��ة املعرفة مبعن��ى اتاحتها

للجمي��ع وملن يبحث عنها بدون مقابل ،وال تعني
ع��دم جديته��ا ومنهجيتها" .و�أ�ض��اف عودة اهلل:
"تق��وم اجلامع��ة ال�شعبية على التط��وع التام،
والتمرد على االرت��زاق املعريف واملعرفة ك�سلعة
تخ�ضع ال�شرتاطات الهيمنة ال�سيا�سية املعرفية،
وتق��وم عل��ى حتوي��ل العل��م واملعرف��ة اىل ثقافة
�شعبي��ة لك�س��ر االحت��كار املعريف ،وتع��زز البعد
الوطن��ي للمعرف��ة ،وت�ؤك��د عل��ى �ض��رورة بناء
امل�ؤ�س�سات االجتماعية امل�ستقلة ال�شعبية".

طرح م�ساقات مغيبة يف اجلامعات

م��ن جهته قال حم��زة �أ�سع��د �أح��د املتطوعني يف
الدائ��رة" :ه��ي جامعة ت�سع��ى للعم��ل ال�شعبي
فه��ي بعي��دة ع��ن اال�سالي��ب البريوقراطي��ة من
حي��ث الدفع والت�سجي��ل وترفع �شع��ار "التعليم
م��ن النا���س وللنا���س" ،وب�ين �أ�سع��د ان دائ��رة
�سليم��ان احللبي تغطي م�ساقات مهم�شة يف داخل
م�ؤ�س�سات التعلي��م الر�سمية مثل اجلامعات لكنه
ي�ؤك��د ان ه��ذا ال يعن��ي ان الدائ��رة بديل��ة ع��ن
اجلامع��ة لكنها تتجاوز فك��رة اجلامعة من حيث
انه��ا متنهج املعرفة �ضمن م�ش��روع وهو التحرر
م��ن اال�ستعمار يف حال��ة فل�سط�ين وبالتايل يجب
انتاج معرفة وتداولها يف هذا ال�سياق.
ويو�ض��ح حم��زة ا�سعد ان اجلامع��ة تقوم بطرح
موا�ضي��ع ال تطرح يف م�ؤ�س�سات التعليم الر�سمية
مث��ل م�ساق��ات درا�س��ات احلرب وم�س��اق تاريخ
الث��ورة الفل�سطيني��ة كتاري��خ مق��اوم فتح��اول
الدائرة تغطية ما ال تغطيه اجلامعة ،كما انها ان
تفت��ح االف��ق يف املعرفة االجتماعي��ة واالن�سانية
م��ن خ�لال االط�لاع عل��ى التج��ارب العاملي��ة يف

لينا ميعاري			.

			
حمزة �أ�سعد.

خالد عودة اهلل.

التحرر م��ن اال�ستعم��ار وكل ذلك يتج��اوز فكرة
البحث االكادميي الر�سمي.

ب��دءا بالعالم��ات (الت��ي ترتب��ط اىل ح��د كب�ير
بالفر���ص واالمكاني��ات املادي��ة املتاح��ة للطالب
يف املراح��ل ال�سابق��ة) ،م��رورا بالق��درة املادي��ة
عل��ى دفع ر�سوم التعليم ،وانته��اء بقبول الطلبة
عالقات ال�سلطة القائمة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي،
والأه��م �أن امل�ؤ�س�سات التعليمي��ة الر�سمية تقوم
بتحديد املعرف��ة "امل�شروعة" م��ن ناحية نظرية
ومنهجية ومتريرها للطلبة".
وتبني ميع��اري انه يف الكثري من الأحيان تتحول
امل�ؤ�س�سات التعليمية الر�سمية اىل منتجة للعمالة
لبنية �سوق العمل القائم ،كل هذه املحددات ت�أخذ
منح��ى �أك�ثر ا�شكالي��ة يف ال�ش��رط اال�ستعماري.
وتو�ض��ح ان��ه يف احلال��ة اال�ستعماري��ة ح�ين
تتح��ول كل مناحي احلي��اة االن�سانية اىل معركة
وج��ود ي�صب��ح مفه��وم التح��رر مفه��وم مركزي
وت�برز احلاج��ة اىل منح��ى حت��رري ال ت�ش��كل
امل�ؤ�س�سات التعليمية الر�سمية مناخا منا�سبا له،
وككل م�ؤ�س�س��ة اجتماعية ،هن��اك هوام�ش داخل

امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة الر�سمي��ة النت��اج معرفة
نقدي��ة حتررية لكن الورط��ة تنعك�س يف بقاء هذا
الهام�ش جزءا من بنية امل�ؤ�س�سة.

اجلامعات حتدد فر�ص التعليم

ويف نقده��ا للم�ؤ�س�سات التعليمي��ة الر�سمية قالت
ا�ست��اذة عل��م االجتم��اع واملتطوع��ة يف دائ��رة
�سليم��ان احللب��ي لين��ا ميع��اري� ،إن امل�ؤ�س�سات
التعليمي��ة الر�سمي��ة كبني��ة ،مثله��ا مث��ل الكثري
م��ن امل�ؤ�س�س��ات الر�سمي��ة الأخ��رى ،ت���ؤدي
وظيف��ة اع��ادة انتاج عالق��ات الق��وة ال�سائدة يف
املجتمع��ات ،وباالمكان تتبع الر�ؤى واملمار�سات
املادي��ة والثقافية ال�سائ��دة يف املجتمع من خالل
تتب��ع مظاه��ر وخط��ط وممار�سات عيني��ة داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية الر�سمية.
و�أ�ضاف��ت" :على �سبي��ل املث��ال ال احل�صر تقوم
امل�ؤ�س�س��ات التعليمية الر�سمية بتحديد من الذي
يحق له امتياز احل�صول عل��ى التعليم واملعرفة
وذل��ك بناء عل��ى عدة معايري حتدده��ا امل�ؤ�س�سة

الطالب والأ�ستاذ يتعلمان معا

"الدائ��رة مبني��ة عل��ى فك��رة ان اجلميع طالب
ومدر���س يف نف���س الوق��ت ،وان كل �شخ���ص
لدي��ة معرف��ة وعل��وم ميك��ن ان يق��وم بتدري�سها
الي �شخ���ص اخر" ،هك��ذا افاد احم��د النمر �أحد
متابعي اجلامعة ال�شعبية وقال ان الدائرة تفتح
الب��اب ال�شكال م��ن املعرف��ة تعتربه��ا امل�ؤ�س�سة
الر�سمية غري �ضروري��ة ،او غري مهمة ،كاملعرفة
ال�شعبي��ة بالزراع��ة ،او بال�صناع��ات اليدوي��ة،
ب�شكل ع��ام الدائرة تفتح الب��اب ال�شكال معرفية
تعتربه��ا امل�ؤ�س�س��ة الر�سمي��ة غ�ير مهم��ة او
�ضرورية.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�أ�سخم من ال�سمك
عمران القفيني

لقطات متنوعة ملكتبة بلدية نابل�س من الداخل واخلارج.

الأقدم يف فل�سطني وت�ضم رفوفها � 120ألف كتاب

م���ك���ت���ب���ة ب����ل����دي����ة ن����اب����ل���������س ..م�����ن الأوراق ال�������ص���ف���راء
�إىل ال���ن�������ش���رات الإل���ك�ت�رون���ي���ة وم�����ا زال������ت ت������روي احل��ك��اي��ة
عزيزة ظاهر
يف كل زاوي��ة م��ن زواياها رواية تتح��دث عن تاريخ
امل��كان وعراقت��ه ،وت�ش��م منها رائحة ال��ورق القدمي
املم��زوج برائح��ة احل�بر ،تتو�سط �ساحته��ا نافورة
قدمي��ة نق���ش العل��م الرتك��ي عل��ى �أح��د حجارته��ا
وحتي��ط بها �أ�شجار اخل�شخا���ش القدمية التي ت�شهد
عل��ى �أ�صال��ة املوق��ع ال��ذي ا�ستخ��دم �إب��ان احلك��م
العثم��اين لأغرا���ض ع�سكري��ة ومن ث��م مق��را لبلدية
نابل���س ويف فرتة من الفرتات ا�ستغ��ل كقاعة �سينما،
�إىل �أن ا�ستقر به املطاف مكتبة لبلدية نابل�س.
�أن�شئ��ت هذه املكتبة يف هذا امل��كان العريق حيث كان
يتجمع ال�ضباط العثمانيون وكان ي�سمى "املن�شية"،
وهي الأقدم على م�ستوى فل�سطني ،حيث مت افتتاحها
يف ع��ام  1960عندما كانت ال�ضفة الغربية تقع حتت
احلك��م الأردين وكان ير�أ���س جمل�س بلدي��ة نابل�س يف
حينه املرحوم احمد ال�س��روري ،ومت افتتاح املكتبة
حت��ت رعاية املل��ك الراحل ح�سني بن عب��د اهلل الذي
ح�ضر االفتتاح بنف�سه.

� 120ألف كتاب

يق��ول مدير املكتب��ة �ضرار طوق��ان" :ت�ض��م املكتبة
�أق�سام��ا متع��ددة يف جمي��ع املع��ارف والثقاف��ات،
ويزي��د عدد الكت��ب يف املكتب��ة عل��ى � 120ألف كتاب
ومرجع بعدة لغات �إىل جانب العربية ،منها الأملانية
والعربي��ة والفرن�سي��ة والرو�سي��ة والياباني��ة .كما
ت�ضم املكتبة بع�ض املكتبات اخلا�صة لبع�ض الأعالم
الفل�سطينيني ،منهم حافظ طوقان والدكتور �إبراهيم
عط��ا اهلل ومكتبة الدكتور قدري طوقان ،التي �أو�صى
به��ا للمكتبة قبل وفاته ع��ام  1975ويبلغ عدد كتبها
� 4آالف كت��اب ،ومكتبات تتعلق بالطفل وبالدرا�سات
والأبحاث العربية".
وي�ضيف طوقان" :يف ق�سم الوثائق والأر�شيف ،عدة
زواي��ا و�أق�سام كق�سم الدوري��ات العربية والأجنبية
الأ�سبوعي��ة وال�شهري��ة والف�صلي��ة وال�سنوي��ة،
ووثائ��ق مهم��ة يع��ود بع�ضه��ا ل�سن��ة  1869توث��ق
تاريخ ت�أ�سي�س بلدية نابل�س� ،إ�ضافة لأخرى من زمن
االنتداب الربيطاين على فل�سطني.

الأر�شيف ال�صحايف

ي�شري طوقان �إىل �أن الأر�شيف ال�صحايف يحتوي �آالف
الن�س��خ الأر�شيفي��ة من كاف��ة ال�صح��ف الفل�سطينية
الت��ي �ص��درت ع�بر التاري��خ ،ويع��ود بع�ضه��ا لعام
 ،1925وهي ال�صح��ف التي كانت ت�صدر يف فل�سطني
قبيل النكبة ،فيما يتم االحتفاظ بكافة �أعداد ال�صحف

اليومية الثالث �إ�ضاف��ة �إىل الن�شرات التي ت�صدر عن
الهيئات واجلامع��ات وامل�ؤ�س�سات املحلية والعربية
والدولية ،التي بلغ عددها حوايل  8000ن�شرة.

مكتبة الأ�سري الفل�سطيني

وح�س��ب طوقان ،ف���إن ما ميي��ز مكتبة بلدي��ة نابل�س
وج��ود مكتب��ة الأ�س�ير الفل�سطين��ي ب�ين �أروقته��ا،
وه��ي حتت��وي عل��ى الكتب الت��ي كان��ت موجودة يف
�سجن��ي اجلنيد ونابل�س قبل دخول ال�سلطة الوطنية
الفل�سطيني��ة ع��ام  ،1994وت�شتم��ل مكتب��ة الأ�س�ير
� ً
أي�ض��ا عل��ى التوقيع��ات والتعليقات املتعلق��ة ب�آراء
و�أف��كار و�أوج��اع الأ�سرى عل��ى �صفح��ات الكتب يف
ذل��ك الوقت ،ومئ��ات الكتيبات التي خطه��ا الأ�سرى،
وحتتوي املكتبة على حوايل  7000كتاب ون�شرة مت
احل�صول عليها من �سجون االحتالل.

�أن�شطة وبرامج

وع��ن �أن�شط��ة املكتبة ،ق��ال طوقان" :قب��ل �أن يكون
هذا ال�صرح مكتبة عامة ،فهو م�ؤ�س�سة ثقافية ونقوم
بالأن�شط��ة الثقافي��ة كالأم�سي��ات الثقافي��ة والأدبية
وال�شعري��ة من خ�لال ال�صالونات الأدبي��ة ك�صالون
�أفن��ان دروزة ،وكذل��ك امل�سابق��ات عل��ى اختالفه��ا،
ون�شرة �صحافي��ة �شهرية حتتوي على م�ستخل�صات
من ال�صحف اليومية ،وقريب��ا �ست�صدر هذه الن�شرة
�إلكرتوني��ا ،وتنظم املكتبة بني احلني والآخر �أن�شطة
من �ش�أنها الت�شجي��ع على القراءة ،كحملة اال�شرتاك
املج��اين لطلبة املدار���س ال�ستقطاب الق��راء ال�شباب
وزي��ارات دائم��ة للمدار�س بهدف التعري��ف باملكتبة
والت�شجي��ع عل��ى االنت�س��اب لها .ونق��وم بني احلني
والآخ��ر بتك��رمي املخل�ص�ين للمكتب��ة ومرتاديها من
فئات عمرية متعددة من بينهم ربات بيوت .ويتابع:
رغ��م �أن املكتب��ة حتتفظ ب�سجالت ل��ـ � 26ألف و800
م�ش�ترك� ،إال �أنن��ا كباقي املجتمع��ات العربية ،نعاين
م��ن وج��ود �أزم��ة يف الإقبال عل��ى الق��راءة وهجرة
الكت��اب نتيج��ة �إىل زح��ف الكثريي��ن نح��و االنرتنت
وو�سائ��ل الق��راءة االلكرتوني��ة التي قلل��ت من قيمة
اللغة العربي��ة نتيجة للأخط��اء الإمالئية والنحوية
غ�ير املوج��ودة يف الكت��ب الت��ي تخ�ض��ع للمراجعة
والتدقيق قبل طبعها ون�شرها.

كتب بلغة بريل

و�أ�شار طوقان �إىل �أن الزائر ملكتبة بلدية نابل�س ي�شاهد
زواي��ا متنوع��ة و�ضع��ت فيه��ا و�سائ��ل تكنولوجية

متنوعة من �ضمنها زاوية الكفيفني ،التي متكنهم من
ق��راءة  200كتاب طبعت بلغة بريل .وقد افتتح هذا
الق�س��م قبل ع��دة �أ�شهر ،ولذلك ،م��ا زال الإقبال عليه
حم��دودا ،مو�ضح��ا �أنها املكتب��ة الأوىل على م�ستوى
فل�سطني التي تهتم به��ذه الفئة .وي�ضيف �أن املجل�س
البل��دي لبلدية نابل�س يق��وم بتموي��ل املكتبة ب�شراء
الكتب ورعاية الربامج والأن�شطة املختلفة وتوظيف
العاملني ودفع رواتبهم.

حتديات وطموحات

وع��ن اب��رز ال�صعوب��ات والتحدي��ات الت��ي تواج��ه
املكتب��ة ،قال طوقان" :االحتالل من ابرز ال�صعوبات
التي تالحقنا خا�صة ب�شراء الكتب واملقتنيات املهمة
م��ن اخل��ارج ،و�أث��ر االجتياح��ات املتك��ررة خ�لال
االنتفا�ض��ة الثاني��ة و�إغالق املدينة لف�ترات طويلة،
م��ا �أدى �إىل فقدان الكث�ير من الكتب و�ضياعها مع من
دمرت منازلهم �أو اعتقلوا وا�ست�شهدوا ،عدا عن ذلك،
فنح��ن نواجه �صعوب��ة يف �إي�صال الر�سال��ة �إىل طلبة
املدار���س ،ب�أن املكتبة مبثاب��ة بنك للمعلومات ولي�س
�صفحات التوا�صل االجتماع��ي ،وعدم اهتمام الأهل
بتوعي��ة �أبنائه��م ب�أهمي��ة الق��راءة وزي��ارة املكتبة،
�إ�ضاف��ة �إىل ع��زوف طلب��ة اجلامعات ع��ن ا�ستخدام
املنه��ج العلمي والبحث والتنقي��ب يف �إعداد �أبحاثهم
العلمية واحل�صول عليها جاهزة من بع�ض املكتبات

املهتم��ة ،ونطمح �إىل حتويل املكتب��ة �إىل مكتبة رقمية
�إذ ي�ستطيع القارئ وهو يف بيته �أن يبحث عن الكتاب
الذي يريده و�إخراج ال�صفحات التي يريدها.

موظفون :املكتبة بيتنا الثاين

�سم��ر ال�سعودي ( 57عاما) من �أقدم موظفي املكتبة،
وه��ي م�س�ؤولة ق�س��م اال�ستعالمات ،تق��ول" :تعينت
يف مكتب��ة البلدي��ة بتاري��خ  1977-7-20و�أم�ضيت
� 38سن��ة م��ن عم��ري ب�ين �أروق��ة املكتب��ة ،فهي كل
حيات��ي وبيت��ي الث��اين ،وبيني وب�ين الكت��اب حكاية
ع�ش��ق �أبدي��ة ،وتربطن��ي عالقة حمب��ة و�صداقة مع
الكثريين م��ن مرت��ادي املكتبة خا�ص��ة �أولئك الذين
ي��زورون املكتبة ب�شكل يومي واعت��دت على ر�ؤيتهم
يوميا منذ بداية عملي� ،أذكر منهم الأ�ستاذ علي خليل
حمد موجه تربوي متقاعد ،والباحث واملحلل حممد
�سعي��د جود اهلل ،وهما ممن ال �أذكر �أنهم تغيبوا يوما
عن زيارة املكتبة �إال لظروف قاهرة".
�أم��ا نهاد عن�تر ( 59عاما) ويعم��ل مرا�سال يف املكتبة
من��ذ � 37سنة ،فيق��ول" :املكتب��ة رائعة ب��كل �شيء،
وحيات��ي معه��ا كان��ت �أروع ،ف�أجم��ل �سن�ين العم��ر
ق�ضيتها ببيت��ي الثاين ،وقد �أدمنت عليها لدرجة �أنني
�س�أ�ستم��ر يف العمل هن��ا �إن كتب اهلل يل عمرا حتى بعد
و�ص��ويل �إىل �س��ن التقاع��د .انا لن �أتخي��ل حياتي ولو
ليوم واحد بعيدا عن �أجواء املكتبة".

من��ذ �أن خلق اهلل ال�سم��ك حتى اليوم ،مل
ي�ستط��ع ذل��ك املخل��وق �أن يتعل��م كيف
يف��رق ب�ين ُ
الطع��م والطع��ام .ونح��ن،
الفل�سطيني�ين� ،أ�سخ��م م��ن ال�سم��ك؛ مل
ن�ستط��ع �إىل الآن �أن ن��درك ما ينفعنا وما
ي�ضرنا.
يف ال�سن��ة الت��ي �ص��ارت فيه��ا ياف��ا
�إ�سرائيلي��ة (ع��ام � ،)48أطل��ق ب��ن
غوريون ،رئي�س وزراء الدولة اجلديدة
�آن��ذاك ،النار على مناحي��م بيغني ،زعيم
�إح��دى الع�صابات اليهودي��ة التي كانت
ظه�ير ًا للهاغان��اة ،وامل�س��رح �شواط��ئ
يافا ،حتديد ًا تل �أبيب.
كان بيغ�ين ،الذي �أ�صب��ح رئي�س وزراء
الحق��اً ،ويف ه��ذا موعظ��ة ح�سن��ة ،ق��د
ج��اء ب�سفين��ة �أ�سلح��ة �أراد ج��زء ًا منها
لع�صابت��ه ،غري �أن بن غوريون كان يريد
ت�سليم ال�س�لاح كله لل��ذي �أ�صبح جي�ش
�إ�سرائيل الر�سم��ي ،ف�أمر الأخري ب�ضرب
ال�سفين��ة بالطائ��رات ،وقت��ل يف احلادثة
 20يهودياً.
بيغ�ين ع��رف �أكرث من ب��ن غوري��ون �أن
الرد �سيكون اقتتا ًال وانق�ساماً و�إجها�ض
الدول��ة الولي��دة ،ف�آث��ر �شعب��ه عل��ى
ع�صابته و�سكت.
وجميعه��م كان��وا يعرف��ون بدق��ة مت��ى
يجوز اخلالف و�أين وكيف؟ يف الكني�ست
يعلو ال�ص��راخ ،لكن الواقف وراء الباب
لن ي�سمع �صوتاً.
�إذا كن��ا ال نري��د �أن نتعل��م م��ن �أوروب��ا
البعي��دة كي��ف �أ�صب��ح �سكانه��ا �إخواناً
بع��د �أن عانوا م��ن احل��روب الداخلية،
منذ الع�ص��ور الو�سطى حتى �أربعينيات
الق��رن املا�ض��ي ،فلننظ��ر �إىل �إ�سرائي��ل
القريبة ،فرمبا نتعلم.
والق��ول �إن ه��ذه الدع��وة من ب��اب ولع
املغلوب بالغالب ،يريح من عناء التفكري
وم��ن م��رارة احلقيقة .لنكت��ف بالرتحم
عل��ى ابن خل��دون ون�ش��ق طريق��اً �آخر.
لي���س غلط��اً �أن نتعل��م ه��ذه الأبجدي��ات
ال�سيا�سي��ة ،الت��ي �أو�صلته��م �أبع��د مم��ا
�أو�صلتنا كثري ًا ،هل �سيزعل �أحد لو قلت
�إنهم ي�صعدون وننزل؟
�سنظ��ل جم��رد معلق�ين ي�شعل��ون الن��ت
ج��د ًال فو�ضوي��اً ح��ول الت�صاري��ح التي
متنحه��ا �إ�سرائيل لزيارة تاريخنا ،الذي
�أ�صب��ح جغرافيته��م ،متى �ش��اءت .ماذا
ل��و �سلك ال�س�ؤال �سبي ً
�لا �أخرى :ما الذي
مكن �إ�سرائيل من الإم�ساك بخ ّناقنا طيلة
�سبعة و�ستني �سنة؟
ً
�أي نعم� ،أنا �أ�سمع �أي�ضا عن حماكمات
باجلمل��ة يف ب�لاد املحت��ل� .إن الدول��ة
التي حتاكم م�س�ؤول�ين بتهم ف�ساد بني
احل�ين واحل�ين ،له��ي دول��ة �صاحية
تع��رف كي��ف تبق��ى عيونه��ا مفتوحة
على كل �شيء ،حت��ى على تكلفة غرفة
ن��وم رئي���س ال��وزراء ،والأعج��ب �أنه
عندهم ،خالفاً لبالدنا اجلميلة ،يحاكم
امل�س�ؤول وهو عل��ى ظهر خيله ،ال بعد
�أن ينزل.
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"مني �سليم؟"� ..إعالن ذكي وثقافة غري عميقة

وملعرف��ة ه��دف ال�شرك��ة م��ن ا�ستخ��دام ه��ذا
الأ�سل��وب يف الإع�لان ،قابل��ت "احل��ال" مدي��ر
العالق��ات العامة والإع�لان يف �شركة االت�صاالت
الفل�سطيني��ة "بالت��ل" �أحم��د �سرغلي ال��ذي قال:
"جاءت فكرة هذا الإعالن بناء على ع�صف ذهني
لطاقم الت�سوي��ق يف ال�شركة لت�سليط ال�ضوء على
ظاهرة �سلبية وهي م�شاركة االنرتنت".
و�أ�ضاف �سرغلي �أن ال�شركة ا�ستطاعت �أن تو�صل
الفكرة للم�شرتك�ين وتر�سيخ �شخ�صي��ة "�سليم"
ك�شخ�صي��ة تقوم بتوزيع االنرتن��ت بطريقة غري
م�شروعة وردود الفعل على الإعالن و�إن تباينت
�إال ان��ه ال اخت�لاف عل��ى �أن الإع�لان ق��د جن��ح
وبجدارة و�أن الفكرة و�صلت اي�ضاً.

الت�سا�ؤل مل يكن بامل�ستوى املطلوب".
�أم��ا ال�سبب وراء و�ضع يافط��ات بكلمات ب�سيطة
ج��دا عل��ى مداخل امل��دن ،فيو�ضح نا�ص��ر �أنه لو
قام��ت ال�شرك��ة بو�ض��ع يافط��ات باهظ��ة الثم��ن
ومليئ��ة بالأل��وان ل�شك النا���س ب�أنها م��ن املمكن
�أن تك��ون ل�شركة �ضخمة مث��ل �شركة االت�صاالت
الفل�سطيني��ة ،ولك��ن ت��رك االم��ر بكل ه��ذا الزهد
يف االل��وان والكلم��ات �أث��ار عا�صف��ة كب�يرة م��ن
التعليقات على مواقع التوا�صل االجتماعي.
واختلف��ت وجه��ات النظ��ر ح��ول اع�لان الفيديو
الق�صري ،فعرب البع�ض عن ا�ستيائهم من الإعالن
قائل�ين �إنهم كان��وا يتوقعون �إجاب��ة �أ�ضخم لهذا
ي��واز التوقع��ات ،خا�ص��ة �أن
ال�س���ؤال و�إن��ه مل ِ
�سليم مل يظه��ر بالفيديو ،بينم��ا �أُعجب الآخرون
بالإعالن وبطريقته اجلديدة.

"ال ميكن تغيري القيم والأخالق لدى املواطنني
م��ن خالل �إعالن واحد ،فهذا ي�ستلزم فرتة زمنية
طويل��ة حتى يقتن��ع النا�س بان يك��ون لهم مزود
انرتن��ت خا���ص و�أال يزعج��وا غريه��م ،وه��ذا ال
يعني �أن الإعالن مل يكن ذكيا وناجحا".
وبعد جناح الإعالن ،ظه��رت �إعالنات م�ضادة له
م��ن �شركات �أخرى ،ثم فيم��ا بعد ظهر �إعالن �آخر
بنف���س طريقة �إعالن" م�ين �سليم" ،ولكن بعبارة
�أخ��رى هي "غري حياتك وحق��ق �أحالمك" �إال �أنه
مل يحق��ق ذات النج��اح ،ويالح��ظ بداي��ة توجه
ال�ش��ركات �إىل الإع�لان به��ذه الطريق��ة اجلاذب��ة
وامل�شوق��ة للنا�س لي�س فقط من خ�لال اليافطات
يف ال�ش��وارع �أو الإذاعات ،ب��ل �أي�ضا على مواقع
التوا�ص��ل الإجتماع��ي التي لعب��ت دور ًا مهماً يف
الرتويج للإعالن ،ف�أ�صبح املت�صفح لهذه املواقع
ي��رى �إعالن��ات مدفوع��ة االجر وممول��ة من قبل
ال�شركة جتربه على م�شاهدتها.
ي�ش��ار �إىل �أن ن�سب��ة امل�شاه��دة فيدي��و "�سلي��م"
على موق��ع اليوتيوب بلغ��ت  239530م�شاهدة
خ�لال ثالثة �أي��ام فقط م��ن �ص��دوره ،بينما عدد
الإعجاب��ات ل��ه يف نف���س الف�ترة عل��ى �صفح��ة
ال�شركة على الفي�س بوك بلغت � 26317إعجابا.

�شركة االت�صاالت تو�ضح

هديل أبو فخيدة وهناء شماسنة *
ال �شك يف �أن انت�شار ت�سا�ؤل ب�شكل كثيف ومفاجئ
عل��ى مداخل امل��دن الفل�سطينية يث�ير ا�ستغراب
املواطن�ين ويدفعهم لالن�شغ��ال مبعرفة اجلواب
عل��ى هذا الت�سا�ؤل ،خا�ص��ة �إذا كان مبهمًا ،ولكن
ه��ل حقق ه��ذا الت�س��ا�ؤل ثقاف��ة ايجابي��ة عميقة
خ�لال ف�ترة ق�ص�يرة؟ واحلديث هنا ع��ن اعالن
�شغ��ل ال��ر�أي الع��ام الفل�سطين��ي قب��ل ا�سابي��ع.
"احلال" هنا ت�ستمزج �آراء خرباء يف املو�ضوع
بع��د كل ه��ذه النقا�شات ع��ن اخالقي��ات االعالن
التجاري و�ضروراته.
مني �سليم؟ كلمتان ان�شغل املواطنون يف احلديث
عنهما ملدة �سبع��ة �أيام متوا�صلة خالل �شهر ايار
املا�ض��ي ،حتى �إنهم باتوا يحلل��ون على مزاجهم
ويبحث��ون عن �أجوبة لي�ست لها �أي عالقة مبا هو
مق�صود.
وب�أ�سل��وب ه��و الأول م��ن نوع��ه يف فل�سط�ين،
اجتهت �شرك��ة االت�ص��االت الفل�سطينية "بالتل"
�إىل ن�شر ت�سا�ؤل "م�ين �سليم؟" على مداخل املدن
الفل�سطيني��ة دون التلمي��ح �إىل �أي �شيء ي�ستطيع
املواطن من خالله الو�صول �إىل �إجابة ،فقد قامت
ال�شرك��ة بعم��ل يافطات حتم��ل الت�س��ا�ؤل باللون

�سعيد �أبو معال

عا�صم نا�صر

�أحمد �سرغلي

الأزرق على �أر�ضي��ة بي�ضاء فقط دون و�ضع �أي
كلمة �أخرى.
بع�ض املواطنني قال �إن هذا الت�سا�ؤل للت�ضامن
م��ع مر�ض��ى ال�سرط��ان ،بينما قال �آخ��رون انه
ت�شجي��ع للفح�ص املبك��ر للأمرا���ض ،وتباينت
الآراء ومل يتوق��ع �أحده��م �أن يك��ون �سلي��م هو
�شخ���ص ي�ش��ارك الإنرتن��ت م��ع جريان��ه ،وان
االم��ر برمت��ه دعوة م��ن منت��ج �سلع��ة خدمية
جدي��دة يف االت�ص��االت للجمه��ور للو�صول اىل
هذه ال�سلعة.
وبع��د �سبع��ة �أي��ام م��ن ن�ش��ر ه��ذا الإع�لان يف
ال�ش��وارع وعل��ى الإذاع��ات الفل�سطينية ،ك�شفت
�شرك��ة االت�ص��االت ع��ن لغ��ز "م�ين �سلي��م" من
خ�لال عر�ضه��ا لفيدي��و مدت��ه دقيق��ة و 11ثانية
فق��ط يظهر في��ه �شابان بدينان ي�شاه��دان مباراة
لك��رة الق��دم ،لك��ن الإنرتن��ت مل ي�ساعدهما على
م�شاه��دة املباراة ب�ش��كل جيد ،حت��ى ينفد �صرب
ال�ش��اب الأول الذي ي�شاهد املباراة عند �صديقه،
في�س�أل��ه :من ه��ي ال�شركة املزودة ل��ه بالإنرتنت
ليجيب ب�أنه ي�ستخ��دم الإنرتنت من �سليم ،ليقول
االول "مني �سليم؟".

نا�صر :الإبهام يولد االثارة

عا�ص��م نا�ص��ر املتخ�ص���ص يف الت�صمي��م ،ق��ال:
"ه��ذه الطريقة يف الإعالنات لي�ست جديدة ،فقد
كان الغ��رب ي�ستخدمها يف القرن�ين التا�سع ع�شر
والع�شري��ن ،وا�ستخ��دام �شرك��ة بالت��ل ليافطات
عليه��ا ت�س��ا�ؤل مبه��م كان بهدف ت�شوي��ق النا�س
و�إثارته��م" .و�أ�ضاف نا�ص��ر" :الإعالن كان ذكيا
ج��دا وا�ستطاع �إ�شغال النا�س ب��ه ال�سبوع كامل،
�إال �أن الفيدي��و ال��ذي عر���ض �إجاب��ة عل��ى ه��ذا

�أبو معال� :أهداف املجتمع مغيبة

ويق��ول �أ�ست��اذ الإع�لام يف اجلامع��ة الأمريكي��ة
بجنني �سعي��د �أبو معال �إن الإع�لان حقق �أهداف
ال�شرك��ة عل��ى م�ست��وى وا�س��ع ،لكن��ه مل يحقق
�أه��داف املجتم��ع ال��ذي يبح��ث بالدرج��ة الأوىل
ع��ن عرو���ض لتخفي�ض �سع��ر الإنرتن��ت وزيادة
�سرعته.
وعن الهدف م��ن �إعالن الفيديو ي�ضيف �أبو معال:

• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال��ب��ي��ت ال��ع��رب��ي يف �أوك����ران����ي����ا ..ج�����س��ر ل��ع��ب��ور ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة �إىل �أوروب�����ا
مرام عرار *
اح�ترام حري��ة ال��ر�أي والعق��ل وط��رح االراء
ب�ش��كل علم��ي ومو�ضوع��ي وفت��ح جم��االت
لالب��داع وعك�س �ص��ورة �صحيحة ع��ن واقعنا
للمجتم��ع االوك��راين وك�س��ب دعم��ه وت�أيي��ده
لق�ضايان��ا العادل��ة وذل��ك م��ن خ�لال احل��وار
البن��اء الثقايف واحل�ضاري ،هي ن�شاطات قليلة
م��ن بني الكثري مما يقدمه البي��ت العربي لتقدم
الفل�سطين��ي ب�شكل خا�ص والعرب��ي ب�شكل عام
بال�ص��ورة احلقيقية وتغري ال�ص��ورة النمطية
املرتبطة بالعرب من خالل االندماج يف املجتمع
االوك��راين ،ولع��ب دور كب�ير اثن��اء االزم��ة
االوكرانية يف الثالث �سنوات املا�ضية من خالل
نق��ل االخب��ار وحتليله��ا لالع�لام العربي دون
حتيز من خالل و�سائل االعالم العربية.

مدخل ثقايف

يعل��ل م�س���ؤول البي��ت العرب��ي يف اوكراني��ا
الدكتور �صالح زقوت �سبب االهتمام ب�أن يكون
املدخل للمجتمع االوكراين ثقافيا هو ان الثقافة

لغ��ة احل�ض��ارة والتوا�ص��ل ب�ين ال�شع��وب،
وباعتب��ار ان اوكراني��ا دول��ة علماني��ة ،ف���إن
الدخ��ول اليه��ا واالندماج فيها �سيك��ون ثقافيا.
والبيت العرب��ي يعك�س ثقافة وح�ضارة عربية
وفل�سطيني��ة ،وي�ساه��م بخلق �ص��ورة مغايرة
لل�ص��ورة النمطي��ة م��ن خ�لال الرتكي��ز عل��ى
االح��داث املتعلقة بالعرب ابت��داء من الق�ضية
الفل�سطيني��ة اىل ق�ضاي��ا الع��رب عام��ة كحرب
غزة االخ�يرة التي ال يعلم الغ��رب عنها اال ما
هو �سطحي ويخدم امل�صالح اال�سرائيلية.
وا�ضاف الدكتور زقوت ان البيت العربي يقوم
بعدة ن�شاطات ثقافية هدفها التعريف مبوروث
العرب الثق��ايف مثل معار�ض االزي��اء والرتاث
باال�ضاف��ة اىل فعالي��ات متعلق��ة مبنا�سب��ات
ديني��ة واعي��اد وفعاليات خالل �شه��ر رم�ضان،
ناهيك ع��ن املنا�سبات العاملية مث��ل يوم الطفل
ون�شاط��ات يقوم��ون م��ن خالله��ا جم��ع اال�سر
العربية وار�سال املر�ض��ى للعالج يف اوكرانيا،
والتع��اون م��ع جمعي��ة خريج��ي اجلامع��ات

واملعاه��د االوكرانية ،وال�سف��ارة الفل�سطينية
يف اوكرانيا.

املجتم��ع امل��دين يف الت�سعيني��ات م��ن الق��رن
املا�ضي.

�شكرا للغرب!

جهود ذاتية و�إهمال عربي

وع�بر الدكت��ور �صالح ع��ن �شكره للغ��رب النه
�سب��ب بوحدتن��ا ،على ح��د تعب�يره ،وان هذه
الوحدة كانت تقت�صر على املغرتبني ،فالغربي
عندم��ا ي�س�أل اي �شخ���ص عربي عن جن�سيته ال
يذكر ا�سم دولته بل يجيب انه عربي ،ونادرا ما
ي�س�أل��ك عن ا�سم دولتك .من هن��ا كانت انطالقة
ال�شعل��ة والفك��رة للبي��ت العربي ال��ذي يجمع
املغرتب�ين العرب الذين يحاول��ون االندماج يف
املجتم��ع االوكراين مع احلف��اظ على هويتهم،
وا�ستط��اع البي��ت العرب��ي حتقي��ق ن��وع م��ن
الوح��دة رغ��م ق�ص��ر عم��ره والتحدي��ات التي
واجهت��ه ،فانطالقت��ه تزامن��ت مع اح��داث 11
�سبتم�بر وما ا�صاب العامل الغربي من "فوبيا"
�ضد الع��رب وامل�سلمني ،خ�صو�ص��ا ان االعالم
املع��ادي للع��رب ر�سخ فك��رة الع��داء للعرب.
ورغ��م ذلك� ،إال �أن املجتمع االوكراين اقل حدية
ومت�سام��ح ،باال�ضاف��ة �إىل ن��درة م�ؤ�س�س��ات

وقد ا�ستطاع البيت العربي ان ي�ساهم يف ت�أ�سي�س
معه��د اب��ن ر�ش��د ال��ذي مت افتتاحه ع��ام 2003
ويقوم بتدري�س طالب البكالوريو�س واملاج�ستري
ومت تخريج اكرث من �سبع دفعات حتى االن.
وم��ا زال العمل جاريا ليتم االع�تراف بالعرب
ك�أقلي��ة قومي��ة ،وه��و م��ا يفت��ح �آفاق��ا م�ستقلة
لتط��ور كبري يك��ون في��ه دور للجالي��ة العربية
يف داخ��ل املجتم��ع االوك��راين ،وعل��ى �صعي��د
اخر ان يكون هنالك تع��اون بني "الدبلوما�سية
ال�شعبي��ة" و"الدبلوما�سي��ة الر�سمي��ة ،والذي
يت��م م��ن خالل��ه تطوي��ر العالق��ات االوكرانية
العربية �سواء اكادمييا وتعليميا واقت�صاديان
ح�سب تعبري الدكتور زقوت.
وخل���ص الدكت��ور �ص�لاح �إىل الق��ول �إن هنالك
�إهم��ا ًال عرب ًّي��ا و�إن املواق��ف واخلالف��ات ب�ين
الدول العربية حت��ول دون امكانية تعزيز هذه
الوح��دة وجت�سيده��ا ،م�ضيف��ا انه ع��ام 2004

ال�سفري �صالح زقوت

طل��ب من عم��رو مو�س��ى رئي�س جامع��ة الدول
العربي��ة ان يكون هنالك تع��اون عربي لتطوير
ه��ذه الفك��رة وان يك��ون هنالك لق��اء للجاليات
العربية خارج الوطن العربي.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ال عزاء وال دواء جلرح عائلة الأ�سري املري�ض بال�سرطان �إيا�س الرفاعي
كفاح برغوثي *
�ست�ش��رق �شم�سك يا ولدي رغ��م الظالم� ،سيزهر
وردك رغم اخلريف� ،سري�سخ �صربك رغم الأمل،
�سي�سه��ل دربك رغ��م ال�صخور� ،ستلث��م �أنفا�سك
ترب الديار ،وي�صدح �صوتك ملء الوطن .هكذا
بد�أ والد اال�سري املري�ض ايا�س الرفاعي وا�صفاً
ل�سان ح��ال العائلة ،وحال املعان��اة التي بد�أت
حكايته��ا منذ عام �ألفني و�أربعة وحتى االن وما
زال جرحها ينزف يوما بعد االخر.
وايا���س الرفاع��ي مواليد ع��ام  ،1983ويف عام
� 2004أ�صبح مالحقا م��ن قبل االحتالل .اعتقل
اال�سري ع��ام  ،2006وحكم بال�سج��ن �أحد ع�شر
عام��ا ،ويف الع��ام الثام��ن م��ن ال�سج��ن �أ�صب��ح
مري�ضا بال�سرطان.
كم��ا ح��ال املع��اين يف اللغ��ة العربي��ة وقب��ل ان
ي�صف معان��اة العائل��ة و�ضغوط��ات االحتالل
م��ن املداهمات املنزلي��ة املتك��ررة �أو�ضح االب
قائ ً
�لا" :كلم��ة مطارد لغوي��اً تعن��ي مطلوباً من
جهة معادي��ة" ،ومن ثم عادت في��ه الذاكرة اىل
�أمل عام�ين للأ�سري وهو مالح��ق ب�شكل قوي من
قب��ل االحتالل ،وقال �إن اال�س��رة التي كانت من
�سبعة �أفراد تقف ب�ش��كل يومي يف �ساعات الليل
املت�أخ��رة ويف ظ��ل ال�برد القار���س �أم��ام املنزل
الك�ثر من ارب��ع �ساع��ات ،وق��وات االحتالل مل
ت�ترك �شيئ��ا يف املن��زل اال واحلقوا في��ه الدمار
هك��ذا حاول��ت عائلة اال�س�ير تلخي���ص احداث
عامني لتق��ف عند يوم ت�شكل في��ه اخلوف الول
م��ره يف العائل��ة ،حينم��ا كان ايا���س يجل���س يف
البيت ينتظر عودة وال��ده من املدر�سة وحينما
ع��اد وفتح باب البيت فما ه��ي اال حلظات حتى
خيم ال�صمت على اجواء املنزل ومل يعد ي�سمع
يف ارج��اء املنزل �س��وى دقات قل��ب االب واالم
واالخ��ت الكبرية ،وايا���س يقف حائ��را وعليه
ادراك املوق��ف فب�ين خوف العائل��ة على ولدها
وخ��وف ايا�س ب���أن يك��ون ب�ين ايديه��م مكتفيا
مب�شاه��دة الوال��د دون قبل��ة يطمئ��ن قلب��ه لها
فخ��رج م�سرعا دون تردد مرددًا الآية القر�آنية"
وجعلن��ا من ب�ين ايديهم �سدا وم��ن خلفهم �سدا
ف�أغ�شيناهم فهم ال يب�صرون".

اعتقال يف يوم زواج ال�شقيق

ي��وم الف��رح ل�ل�أخ الكب�ير ،كان بتاري��خ
 ،2006/6/14عر���س فرا���س ،ليلة الفرح ،كان
ال��كل ي�شارك اب��و فرا�س ال�سع��ادة ،الولد البكر
�سيت��زوج� ،صوت املو�سيقى يعل��و ،والفرحة ال
ت�ستطي��ع و�صفها عل��ى ام العري���س ،لكن حتى
ي��وم الف��رح وحلظ��ة احلن��اء ،توق��ف االقارب
ع��ن الرق���ص ،واالب ال يع��رف �شي ًئ��ا �س��وى
االح�سا���س ،لك��ن قل��ب االم دائم��ا دليله��ا فف��ي
حلظ��ات يق��ول وال��د اال�سري "�أ�صبح��ت مالمح
زوجت��ي ام فرا���س غريبة ،حالة م��ن الع�صبية
واخل��وف مع��ا حتى الخ��ر احلف��ل تلقيت خرب
�أن ايا���س ق��د اعتقل من قبل ق��وات خا�صة على
الطري��ق االلتفافي��ة وه��و ق��ادم م��ن رام اهلل اىل
البيت لي�شارك اخاه الفرحة.

داخل ال�سجن

مل ي�ستق��ر ح��ال �إيا���س حت��ى بع��د االعتق��ال،
و�أو�ضح��ت عائل��ة اال�س�ير املري���ض ذل��ك "مت
منعن��ا من زي��ارة ايا���س عاما كام�لا وكان ذلك
ع��ام  ،2013كم��ا نقل ث�لاث ع�شرة م��رة داخل
ال�سج��ون خ�لال �شه��ر واح��د ،ثم �سج��ن ايا�س
باحلب���س االنفرادي لأكرث م��ن �شهر على خلفية
خطبة جمعة ويذكر �أن ايا�س كان خطيبا فيها".
وا�ضاف��ت عائلة اال�سري حول ال�ضغوطات التي
كانت تتعر�ض له��ا قائلة� :إن عام  2014وخالل
�شه��ر حزي��ران و�ضم��ن زي��ارة ق��ام ال�صلي��ب
االحمر اال�سرائيلي قام جي�ش االحتالل بتوقيف
حافل��ة اهايل اال�سرى وقام مبن��ع عائلة اال�سري
الرفاعي من الزيارة.
وكان الأ�س�ير الرفاع��ي يف تل��ك الف�ترة م��ن
امل�شارك�ين يف اال�ضراب املفت��وح عن الطعام ما
يقارب االربعني يوما.

ال�سرطان والأ�سري والعائلة

وقب��ل نهاية عام  2014بخم�سني يوما بد�أ ج�سد
اال�س�ير ي�ضع��ف ،وا�صابت��ه التهاب��ات ح��ادة،

نق���ص بال��وزن ،تقي���ؤ ،ال ع�لاج وال اهتم��ام،
والدواء �أحيانا حب��ة م�سكن ال تغني وال ت�سمن
م��ن ج��وع ،ويف ي��وم  27من كان��ون االول لعام
 2014مت نق��ل اال�س�ير اىل م�ست�شف��ى الرمل��ة،
والعائلة ال تعلم �شيئ��ا حتى العا�شر من كانون
الث��اين لعام  2015ح�ين رن هات��ف البيت واذا
ب�شخ�ص من ال�صلي��ب االحمر يف تل ابيب يقول
لوال��د اال�س�ير "يف زي��ارة اىل اال�س�ير ال�شهي��د
جعف��ر عو���ض وجدنا ايا���س الرفاع��ي يف نف�س
الغرف��ة وه��و م��ن زودنا برق��م البي��ت ليبلغكم
ان��ه يف م�ست�شف��ى الرمل��ة يتلقى الع�لاج" ،لكن
العائل��ة مل ت�صدق اخل�بر خا�ص��ة �أن ال�صليب
رف���ض ان ي�سمع �صوت �إيا���س لعائلته ،واعترب
ه��ذا االت�ص��ال نوعا م��ن ال�ضغط كم��ا حدث يف
الزيارات والنقل من �سجن الخر.
ازداد ح��ال املعاناة حينما �أخ�بر احد اال�سرى
املحررين الوال��د بجملة ق�ص�يرة "�شفت ايا�س
وقت ما م�شى" ف�أخذ الوالد ابعاد الكلمة لغوياً،
لتننه��ي املكاملة ايا�س و�ضع��ه االن م�ستقر وهو
يف حالة جيدة.
و�صفت االم كوابي�س ثالثة �شهور وال خرب حتى
االن ت�أكد ،وقلب االم �صرب كل ذاك الوقت حتى
ا�ستط��اع املحام��ي اخل��روج بتقرير ب���أن ايا�س
يع��اين م��ن فريو�س �صع��ب العالج ،ب��د�أ بامل يف
البطن ،وعي��ادات ال�سجون تك�شف عليه وتقول
ال �شيء خطري ،حتى انتقل االلتهاب من االمعاء
الدقيق��ة اىل الغليظة ثم القول��ون حتى املفا�صل
ليفتق��د الق��درة عل��ى احلرك��ة ،ويفق��د ثالث�ين
كيلوغراما من وزنه.

مراحل املر�ض وا�سمه

و�أو�ضح والد اال�سري تفا�صيل املر�ض واملراحل
التي انتقل فيها اىل ج�س��د اال�سري قائ ًال" :يدعى
ه��ذا املر���ض مبر���ض الكرون��ز وه��و فريو���س
عالج��ه �صع��ب ج��دا ،ينتق��ل اىل اجل�س��د خالل
اربع��ة مراح��ل ،يب��د�أ بالتهاب��ات يف االمع��اء،
ح��رارة وتقي�ؤ وفقدان ال��وزن ،ليمر بان�سداد يف
االمع��اء الغليظ��ة لينتق��ل ويحدث نزيف��ا بالدم

وتقرح��ا بالقول��ون وه��ذا م��ا و�ص��ل الي��ه حال
اال�سري.
ويف حلظ��ات ،توق��ف االب ع��ن احلدي��ث ،ومل
ي�ستط��ع �أن ي�ص��ف تل��ك املرحلة االخ�يرة لكي
ال يتخي��ل ح��ال ابن��ه الن��ه حينه��ا يحت��اج اىل
ا�ستئ�ص��ال يف القولون ويحتاج لأكرث من عملية
ولكن رمبا وال واحدة يتحقق فيها النجاح.
وع�برت العائل��ة ع��ن حال��ة م��ن اال�س��ف م��ن
الوقفات الت�ضامنية جتاه اال�سرى ولي�س ايا�س

وحده ،ذاك��رة ت�ضام��ن خجول ام��ام ال�صليب
االحم��ر ال يوج��د فيها �س��وى �أ�شخا���ص تكتفي
فيها ا�صابع اليد لإح�صائها.
وح��ول امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ووعوده��ا
�أو�ضح��ت العائلة ب���أن تلك امل�ؤ�س�س��ات نظامها
نظام وظيفي ال �أكرث.
*خري��ج حدي ًث��ا م��ن دائ��رة الإع�لام يف جامع��ة
بريزيت

� 70صورة تروي حكاية القد�س القدمية
فاطمة مشعلة

ا�ستطاع معر���ض "م�شوار يف القد�س القدمية"
للنا�ش��ط املقد�س��ي عي�س��ى قوا�سم��ي ،ال��ذي
انطل��ق يف �شه��ر ني�س��ان املن�ص��رم وتنق��ل بني
القد���س وبيت حلم والعا�صمة الأردنية عمان،
�أن يحق��ق اختالف��ا يف الط��رح واال�ستحقاق يف
التغطي��ة .فما الذي حمل��ه املعر�ض وا�ستحق
هذا االحتفاء؟
تتح��دث �ص��ور املعر���ض ال�سبع��ون ع��ن
احلكاي��ا الت��ي تخبئه��ا مع��امل املدين��ة
و�أزقتها� ،إىل جانب تفا�صيل احلياة اليومية
فيها بدء ًا م��ن قدا�سة معاملها الدينية مرور ًا
ب�سوقها وحاراتها ،وما تت�ضمنه ال�صور من
م�شاه��د حية و�إن �أوقفته��ا طبيعة ال�صورة
"الثابتة" وحركها احلنني للمدينة املحروم
م��ن زيارته��ا �آالف الفل�سطيني�ين يف الداخل
وال�شتات.
يق��ول �صاح��ب املعر���ض قوا�سم��ي �إن فك��رة
املعر���ض برزت �أثناء التقاط��ه �صور ًا للمدينة
بوا�سطة هاتفه الذكي خ�لال ال�سنوات القليلة

املا�ضي��ة ،واتخ��اذ م��ا �سبق و�سيل��ة م�ساعدة
للو�ص��ف والتعب�ير الكتاب��ي لأح��داث روايته
التي �صدرت م�ؤخر ًا "عازفة الناي".
ويو�ض��ح قوا�سم��ي �أن اجلمه��ور �أقب��ل عل��ى
املعر�ض رمب��ا لأنه وجد الب�ساط��ة يف ال�صور
الت��ي �أُخرجت بتقني��ة القما���ش� ،إىل جانب �أن
املعر���ض �أح��دث اختالف��اً مهماً؛ حي��ث ان كل
�صورة حتمل بداية حكاية يكملها هو بال�شرح
للزائ��ر .وك�أن املعر�ض �شكل عر�ضاً م�سرحياً-
�صوري��اً جمع ب�ين �أ�سل��وب احلكوات��ي الذي
عا���ش احلكاية ،وه��و عي�س��ى قوا�سمي ،وبني
اجلانب الفني للمعر�ض.
وي�ؤك��د قوا�سم��ي �أن��ه �شع��ر ب�أهمي��ة الفك��رة
ك��ون املعر���ض من��ح الفل�سطيني�ين يف ال�ضفة
وال�شت��ات ،وحت��ى املتتبع�ين له عل��ى و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي املحرومني م��ن زيارة
املدينة بفع��ل االحتالل ،فر�ص��ة للتعرف على
مدين��ة القد���س ،ع�بر �سل�سل��ة �ص��ور مل يك��ن
يعرف �أنها �ستجد كل هذا الرتحاب.

تق��ول �سن��اء عط��اري مديرة مدر�س��ة عبد اهلل
اب��ن احل�س�ين للبن��ات يف بيت حل��م� ،إن �صور
املعر���ض ال��ذي افتت��ح لأول م��رة يف مرك��ز
ا�سعاف الن�شا�شيب��ي بالقد�س ُعر�ضت بطريقة
منظم��ة ،وك�أنه��ا حتكي ق�صة ،وه��ذا ما جذب
انتب��اه الطالب��ات ودفعهن للت�أم��ل والإ�صغاء
لبقي��ة حكاي��ة ال�صورة التي يق�صه��ا قوا�سمي
على الزائرين.
وت�ضي��ف عط��اري �أن قوا�سم��ي ا�ستط��اع �أن
يحقق هدفه الرتبوي من خالل املعر�ض؛ وهو
تعري��ف فئة ال�شباب والطلبة بتفا�صيل كثرية
للمدين��ة التي يرونها ومي��رون بها يومياً دون
�أن يعرفوا الكثري عنها.
م��ن جهته��ا ،تق��ول الطالب��ة يف كلي��ة فل�سطني
الأهلي��ة اجلامعية رئدان حمدان التي حظيت
بفر�ص��ة ح�ض��ور املعر���ض يف املرك��ز الثق��ايف
الرو�سي ببيت حل��م� ،إن قوا�سمي جنح يف نقل
"اجلغرافي��ا" ،ومع كل �ص��ورة هناك حكاية
ال ب��د �أن يق�صه��ا على احلا�ضري��ن .وت�ضيف:
"جمي��ل �أن ت�شع��ر وك�أنك ع�صفور حتلق بني
�أزقة القد�س من خالل املعر�ض".

يق��ول قوا�سم��ي �إن��ه تلق��ى ع��دة عرو�ض من
م�ؤ�س�س��ات ثقافي��ة وجه��ات ر�سمي��ة يف بلدان
عربي��ة و�أجنبية ،حلمل معر�ضه �إليها .وكانت
البداي��ة بعد القد�س وبيت حلم يف عمان ،حيث
قُ��دم املعر���ض يف خميم��ي الزرق��اء والبقع��ة
ومنطقة جبل النزهة واللويبدة.
يرى الكاتب الفل�سطيني املقيم يف الأردن �أحمد
�أب��و �سلي��م �أن فكرة املعر���ض غريبة ،وجاءت
لتعري��ف النا���س باملدين��ة الأ�صيل��ة "القد�س
القدمي��ة" ورموزه��ا الديني��ة واحل�ضاري��ة،
و�أن ه��ذا املعر�ض ق��رب لفل�سطيني��ي ال�شتات
م�شروع العودة.
ويف ذات ال�سي��اق يق��ول قوا�سم��ي �إن احت��اد
العم��ل الن�سائ��ي يف النم�س��ا وج��ه ل��ه دع��وة
الفتت��اح معر�ضه هناك اخلريف املقبل ،لتكون
النم�س��ا املحط��ة الأوىل الت��ي ينطل��ق منه��ا
املعر�ض ويجوب عدة بلدان �أوروبية.
م��ن جهت��ه ،ي��رى امل�ص��ور يو�سف القط��ب �أن
"�س��ر جناح املعر�ض و�إقبال النا�س عليه هو
التق��اط قوا�سمي ال�صور من زاوية احرتافية،
عل��ى الرغم م��ن �أن��ه مل يدر���س الت�صوير ومل

ميتهنه ،عالوة على �أنه مل يقدم نف�سه كم�صور
م��ن خالل املعر�ض بل كمح��ب للقد�س ،املدينة
املكلوم��ة" .وي�ضيف قط��ب �أن قوا�سمي يتمتع
ب�إح�سا���س خا�ص جتاه القد�س ،وهذا ما انتقل
�إىل ال�ص��ورة وو�ص��ل اجلمه��ور فتفاعل��وا مع
املعر�ض.
ويب�ين قط��ب �أن قوا�سم��ي يحظ��ى بقاع��دة
جماهريي��ة جي��دة يف القد���س كون��ه كاتب��اً
بالأ�صل ،وق��دم عدة روايات تتعل��ق باملدينة
والق�ضي��ة الفل�سطيني��ة .مم��ا �أ�سه��م يف �إ�شهار
املعر���ض وانت�ش��اره ب�ين العام��ة واملهتم�ين
بال�ش�أن الثقايف على هذه ال�صورة اخلا�صة.
�ش��كل املعر���ض فر�ص��ة لزي��ارة املدين��ة دون
القي��ام بذلك فعلي��اً ،وجمع بني ع��دة �أ�ساليب
فني��ة متثل��ت يف عر���ض ال�ص��ور بطريق��ة
مرتابط��ة ،مبرافق��ة �أ�سل��وب "الق�ص���ص" له،
كما �أن جمالية ال�ص��ورة املخرجة على قما�ش
�أ�ضاف��ت عن�صر الراح��ة الب�صرية الذي جذب
رواد املعر�ض .كم��ا �أن �صور املعر�ض �صارت
لدى بع�ض املغرتبني �ألبوم ذكرياتهم يف حارت
و�أزقة املدينة التي �أُبعدوا عنها.
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ت���ل رف������ح ..ك��ن��ز �أث������ري ث��م�ين ي���ع���اين ال��ت��ه��م��ي�����ش وال��ن��ب�����ش ع��ل��ى م����دى ع��ق��ود
والء فروانة

يعت�بر ت��ل رف��ح� ،أو امل�سم��ى حملي��اً با�س��م "تل
زع��رب" ،ن�سب��ة لأك�بر العائ�لات الرفحي��ة
الت��ي تقط��ن بج��واره ،كن��زا �أثري��ا قدمي��ا ،كان
مهبط��اً حل�ض��ارات قدمي��ة� ،أبرزه��ا الرومانية،
واليونانية ،والبيزنطية ،وكذلك الإ�سالمية.
فالت��ل ال��ذي يق��ع عل��ى احل��دود امل�صري��ة
الفل�سطيني��ة جن��وب مدينة رفح ،واح��د من �أهم
املعامل الأثرية القدمية على م�ستوى قطاع غزة،
وفل�سط�ين ب�شكل عام ،لكنه كان وم��ا زال مهم�شاً
م��ن قبل اجلهات املعنية ،عدا عن جهود متباعدة
للك�شف عن بع���ض الكنوز ،وظل على مدار عقود
هدفاً لعمليات نب�ش وحف��ر نفذها مواطنون بحثاً
عن كنوز ثمينة مدفونة يف باطنه.

كنوز م�ستهدفة

يق��ول املواط��ن �إبراهيم فرج ،يف العق��د ال�ساد�س
م��ن عمره� ،إنه من��ذ االحت�لال الإ�سرائيلي الأول
لقط��اع غ��زة ،يف الع��ام  ،1956وكن��وز ت��ل رفح
م�ستهدفة من قب��ل املواطنني ،فقد نب�شت مناطق
وا�سع��ة م��ن ه��ذا الت��ل ،بحث��اً ع��ن �آث��ار وكنوز
ذهبية ،ونقل وبيع العديد منها.
وب�ين ف��رج �أن��ه يذك��ر جي��د ًا م��ا كان يح��دث يف
�ستيني��ات الق��رن املا�ض��ي ،ح�ين كان االحت�لال
الإ�سرائيل��ي يغ���ض الط��رف ب�ش��كل متعم��د ع��ن
�أعم��ال احلفر والبحث يف ه��ذه املنطقة ،هادفا �إىل
ت�سريب الآثار ،حيث كان بع�ض الأثرياء يجلبون
عم��اال مقابل �أج��ور مالية زهي��دة ،ويجلبون لهم
مناخل معدني��ة ،ليقوموا بتنقية الرمال يف بع�ض
املناطق ،للبحث عن عمالت قدمية ،وبقايا �آثار.
ون��وه ف��رج �إىل �أن ه��ذا الأم��ر كان �سبب��اً يف ثراء
بع���ض العائالت يف رفح ،الت��ي جنحت يف العثور
على كنوز نادرة ،وبيعها جلهات عديدة.
وب�ين �أن الأمر ا�ستمر عقودا طويلة ،لكنه تراجع
بعد ق��دوم ال�سلطة ،وال يعلم �أح��د ما هي الكنوز
الت��ي عرث عليها ،ومل��ن وب�أي �أ�سع��ار بيعت ،لكن

الوا�ض��ح �أن ا�ستهداف الت��ل لع�شرات ال�سنوات،
وغي��اب الرقاب��ة واملن��ع ،ت�سبب يف نه��ب ثروات
كب�يرة من��ه ،م�ستهجن��اً ع��دم �إعالنه حت��ى الآن
كمنطقة �آثار ،وحظر و�صول الأفراد �إليه.
و�أ�ش��ار ف��رج �إىل �أن االحتالل فطن للت��ل يف بداية
الثمانيني��ات من القرن املا�ض��ي ،وحوله �إىل ثكنة
ع�سكري��ة ،ا�ستم��ر وجودها حتى الع��ام ،2005
حني ان�سحب��ت �إ�سرائيل من قط��اع غزة ،وكثري ًا
ما كانت ت�شاهد جرافات و�آالت حفر تعمل يف تلك
املنطقة ،ما قد ي�ش�ير �إىل �أن �إ�سرائيل نب�شت التل
و�سرقت كنوز كثرية منه.

حكايات غريبة

ومنذ منت�صف القرن املا�ض��ي ،يتناقل املوطنون
ق�ص�ص��ا وحكاي��ات غريب��ة ع��ن ه��ذه املنطق��ة،
بع�ضها حتدث عن وجود نفق طويل ي�صل ما بني
تل رفح حتى �شاطئ البحر ،و�أخرى �أكدت وجود
مدينة كاملة حتت التل.
لكن "احلال" بحثت عن �أغرب الق�ص�ص و�أكرثها
غمو�ض��اً ،وكان��ت ملجموع��ة م��ن ال�شب��ان كانوا
يحف��رون نفق��ا حتت التل م��ن �أج��ل تهريب �سلع
وب�ضائ��ع من م�صر للقطاع ،دون �أن تكون الكنوز
هدفا حلفرهم.
يق��ول ال�شاب عب��د الرحمن� ،أح��د املطلعني على
الق�ص��ة" :و�صل��ت عملي��ات احلف��ر �إىل نقط��ة
متقدم��ة ،وكان النف��ق الذي كل��ف مالكه ع�شرات
الآالف م��ن الدوالرات على و�شك االنتهاء� ،إىل �أن
�أ�ضحى احلفر يف نقطة معينة �أ�شبه بامل�ستحيل.
و�أو�ض��ح �أن �إح��دى النق��اط داخل النف��ق كانت
تخل��و متام��ا م��ن الأك�سج�ين ،و�إذا م��ا تراج��ع
ال�شب��ان م�ترا واح��دا لل��وراء وج��د الأك�سجني
ب�ص��ورة طبيعية ،فتب��ادر للذهن يف ب��ادئ الأمر
�أنه��ا منطقة رطبة� ،أو ثمة �ش��يء ما ينتج غازات
ت�شع��ر الأ�شخا���ص ب�ضي��ق تنف���س ،فت��م جل��ب
هواي��ات كب�يرة تعم��ل عل��ى الطاق��ة الكهربائية

لتجديد الهواء ،لكن امل�شكلة بقيت كما هي.
و�أكد �أن العاملني يف النفق ا�ستخدموا كل الو�سائل
املعروف��ة وغري املعرف��ة للتغلب عل��ى املع�ضلة،
وتوفري الأك�سجني الالزم ال�ستمرار احلفر ،دومنا
فائ��دة� ،إىل �أن �شكوا بوجود �أمر غري طبيعي ،وقد
ا�ست�شار �أحده��م بجلب �أحد امل�شايخ ،الذي و�صل
ودخل النفق ،و�صو ًال للمنطقة املق�صودة ،وتلفظ
بكلم��ات غري مفهومة ،قبل �أن يخربهم بوجود كنز
روماين ق��دمي يف هذه املنطقة ،تعاقد وا�ضعوه منذ
�آالف ال�سن�ين م��ع اجلن حلمايته ،ومن��ع �أحد من
االق�تراب منه ،وهذا ي�شب��ه �إىل حد كبري ما يعرف
يف م�ص��ر بـ"لعنة الفراعنة" ،الت��ي ت�صيب كل من
يح��اول العب��ث مبقابر وكن��وز فرعوني��ة ،حمذر ًا
ال�شبان من ا�ستمرار احلفر.
وبغ���ض النظر ع��ن مدى دق��ة تلك احلكاي��ة� ،إال
�أنه��ا واح��دة م��ن ع�ش��رات الق�ص���ص املتداولة،
الت��ي ت�شري �إىل وجود كنوز �أثرية كبرية يف باطن
الأر�ض مل تكت�شف بعد.

مهد ح�ضارات قدمية

م��ن جانب��ه ق��ال الباح��ث ولي��د العق��اد �صاحب
متح��ف العق��اد للآث��ار� ،إن "ت��ل زع��رب" منطقة
�أثري��ة �سكنتها العديد من احل�ضارات منذ الفرتة
اليونانية عام  332ق.م والع�صر الروماين ،حيث
تدل عل��ى كل ع�صر ومتيزه عدة مقتنيات وجدت
به��ذه املنطق��ة ،فمث ًال عُ�ثر بداخله عل��ى مطاحن
ونق��ود و�صخ��ور ت��دل عل��ى الف�ترة البيزنطي��ة
والفرتة الإ�سالمية ،خا�صة العثمانية ،التي دلت
عليها نقود و�أعمدة مبان قدمية.
وب�ين العق��اد �أن من �أهم معامل الت��ل ،وجود نفق
ق��دمي ي�ص��ل �إىل �شاطئ بح��ر رفح ،وميت��د لعدة
كيل��و م�ترات ،ظه��رت ع��دة فتح��ات ل��ه ومت��ت
معاينته��ا ،ويب��دو �أنه ا�ستخ��دم يف �أحد الع�صور
لأغرا�ض حربية بحتة.
و�أ�ش��ار العق��اد �إىل �أن ت��ل زعرب تعر���ض ل�سلب
ونه��ب بع���ض قطع��ه الأثري��ة ،خا�ص��ة م��ن قبل
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ،و�أبرز من قام��وا ب�سرقة

مو�شيه ديان ،الذي نهب الكنوز الأثرية وو�ضعها
يف بيت��ه ،وال تزال الكثري من هذه الآثار موجودة
حتى يومنا هذا يف بيت يائيل ديان ،ابنة مو�شيه،
التي حتاول وعائلتها ن�سبها لليهود كذباً.
و�أك��د العق��اد �أن ال�سلط��ة قام��ت بتحدي��د ه��ذه
الأماك��ن الأثري��ة ،وو�ض��ع حرا���س عل��ى ه��ذه
املناطق ،للمحافظة عليها من العبث والتخريب،
وكذل��ك الأم��ر يف ف�ترة حك��م حما���س ،اال �أن
الظ��روف االقت�صادية واحل�صار ال��ذي �أثر على
من��ع بع���ض امل�ساع��دات �أو قدوم خ�براء للآثار
للم�ساع��دة يف ترميم بع�ض املباين املواقع الأثرية
ما عقد الأمور ح�سب قوله.
و�ش��دد العقاد على �ض��رورة �إقامة منطقة مغلقة
للآث��ار داخ��ل الت��ل للحف��اظ علي��ه ،فالت��ل �إرث
تاريخ��ي ال يق��در بثم��ن ،يحف��ظ هوي��ة فل�سطني
ويبقيه��ا �صرح��اً تاريخي��اً و�شه��ادة للح�ضارات
التي قامت عليها.

منطقة �أثرية مغلقة

وزارة ال�سياح��ة والآث��ار ر�ص��دت يف قطاع غزة
 114موقعاً �أثريا مت اعالنها مواقع �أثرية و�إفراز
حرا�س��ة خا�صة لها على م��دار ال�ساعة كما يقول
مدي��ر عام الإدارة العام��ة للآثار والرتاث الثقايف
الدكتور جمال �أبو ريدة.

و�أ�ش��ار �أبو ريدة �إىل �أن منطقة تل رفح التي تبلغ
م�ساحته��ا  150دومن��ا ،ه��ي �أح��د ه��ذه املواقع
املهم��ة ،التي �شرع��ت وزارة ال�سياح��ة بالتنقيب
فيه��ا عن الآث��ار يف م�شروع �شرعت في��ه الوزارة
ع��ام  ،2010امت��د لث�لاث مراح��ل وتوق��ف يف
املرحلة الرابعة لنق�ص الإمكانيات.
وق��ال �أبو ريدة" :وجدنا خ�لال عمليات التنقيب
كمي��ات كبرية م��ن العم�لات النقدي��ة املتنوعة،
تع��ود للع�صري��ن اليون��اين والروم��اين ،وبقاي��ا
معماري��ة ،وجمموع��ة كب�يرة م��ن قط��ع لأوان
فخاري��ة ،و�أخ��رى زجاجية رقيقة تع��ود للفرتة
الرومانية وغريه��ا" ،الفتاً �إىل عدم وجود تعاون
مع اجلانب امل�صري خا�صة يف التنقيب حيث يقع
ت��ل رفح عل��ى احل��دود امل�شرتكة ب�ين الأرا�ضي
امل�صرية الفل�سطينية.
وتتعاون ال��وزارة مع عدة مراكز ُتعنى بالرتاث
الفل�سطين��ي ،وتدع��م عملي��ات البح��ث عن��ه
وترميمه ،مثل مركز �إيوان ،وعدة جهات مانحة،
مثل م�ؤ�س�سة تيكا الرتكي��ة ،واملبادرة العمانية،
وامل�ؤ�س�سات الأملانية والفرن�سية.
وخت��م �أبو ريدة حديثه م�ؤك��د ًا �أن الوزارة باتت
تواج��ه �صعوب��ة يف التن�سي��ق مع ه��ذه اجلهات،
نظرا للظروف ال�سيا�سي��ة والتخوف مع التعامل
مع وزارة ال�سياحة بغزة.

�أل��������ف ي���������اء ..م���ت���ج���ر �إل������ك���ت��روين ي����وف����ر ال���ك���ت���ب م�����ن ال��������رف �إىل ال���ك���ف
فاطمة الزهراء سحويل

"�أل��ف ي��اء ..من ال��رف �إىل الك��ف" ،متجر كتب
�إلك�تروين ينع���ش املكتبات وي�شج��ع على قراءة
الكت��ب الورقي��ة واقتنائه��ا يف ظ��ل �سيط��رة
الت�صف��ح االلك�تروين ,حيث يح�ص��ل القراء على
الكت��ب الرقمي��ة جمان��ا ،ليتكفل املتج��ر ب�إي�صال
الكتب الورقية للقراء.
ج��اءت فك��رة �إن�ش��اء موق��ع �أل��ف ياء لتعي��د �إىل
املكتب��ات روادها كنتاج مبادرات �شبابية عديدة
لتعزيز القراءة يف املجتمع.
وع��ن طبيعة عمل املوق��ع ،حدثن��ا د .جمال بدر
�صاحب الفك��رة قائال�" :ألف ي��اء ت�ساعد القارئ
عل��ى اختي��ار الكت��اب ال��ذي يرغ��ب يف قراءت��ه
وتوف�ير عن��اء البح��ث عن��ه فيكم��ن دورن��ا يف
تو�صيل��ه دون تكالي��ف ا�ضافي��ة ,ليج��د القارئ
الثق��ة والر�ض��ى يف متجرنا االلك�تروين ،ي�شرتي
الكت��اب دون دف��ع الثم��ن اىل ح�ين و�صوله باب
البيت".
ويذك��ر بدر بداي��ة العمل مو�ضح��ا �أن الفكرة مل
حت��ظ باهتم��ام املكتب��ات يف البداي��ة� ,أم��ا الآن
فتزودن��ا بقوائ��م الكت��ب املوج��ودة با�ستم��رار
حيث نعمل على ا�ستخدام احللول التكنولوجية
لت�شجي��ع الق��راءة ومطالع��ة الكت��ب الورقي��ة

ب�ص��ورة حمبب��ة ومي�س��رة م��ن خ�لال ع��دد من
اخلدم��ات املمي��زة املقدم��ة عرب املوق��ع ،ومنها
خدم��ة "كت��اب هدي��ة" الت��ي متكنك م��ن اختيار
كت��اب هدية ملن حتب ،حتمل احل��ب ودعوة اىل
الثقافة يف ذات الوقت.
ريه��ام النخالة م��ن م�ستخدمي املوق��ع ،حدثتنا
ع��ن جتربته��ا قائل��ة :باعتق��ادي �أل��ف ي��اء م��ن
املمك��ن ان تك��ون جتربة ممي��زة لبداي��ة انت�شار
مكتب��ات فل�سطيني��ة تتناف���س يف ار�ض��اء ذوق
الق��راء ,ولي�س جم��رد متاجر ب��ل مكتبات تروي
الفك��ر واملعرف��ة ,كم��ا ان خدم��ات املوقع ترثي
التب��ادل الثقايف بني ال�شباب يف غزة ،ومن املمكن
ان تتط��ور اك�ثر لت�ص��ل اىل التالق��ح الفكري مع
ال�ضف��ة ،و�أمتنى �أن ي�ساعدن��ا املوقع بتوفري كل
الكتب التي جند �صعوبة يف الو�صول اليها.
وتوا�ص��ل النخال��ة حديثه��ا مبين��ة �أن "فك��رة
اجلمع ب�ين املكتبات الورقية وااللكرتونية تزيد
رغبتها يف القراءة ,وتوجد حافزا خلو�ض عوامل
فكري��ة جدي��دة تدرجه��ا يف قائم��ة الكت��ب الت��ي
تنوي قراءتها ،فالقائمون على الفكرة من وجهة
نظرها مثقفون ولي�سوا جمرد جتار ميتهنون بيع
الكتب ,لذا جتد معهم �ضالتها.

�شعار املتجر.

وتع�بر النخال��ة ع��ن �سعادته��ا بخدم��ة الكت��ب
امل�ستعمل��ة حي��ث تق��ول :لق��د تبدد قلق��ي حول
تكد���س الكت��ب دون فائ��دة ,فهناك العدي��د منها
�أكت�ش��ف بعد قراءته��ا �أنها ال تلب��ي احتياجاتي،
وق��د يحت��اج اليها غريي م��ن القراء ،لذل��ك �أجل�أ
اىل ال��ف ي��اء لبيعه��ا ،مبا يع��زز تدوي��ر املعرفة
والتخلي ع��ن فكرة االناني��ة يف اال�ستحواذ على
الكتاب مع امكانية ك�سب اخر ي�ضيف يل جديدا.
حمم��ود حل���س �أح��د م�ستخدم��ي املوق��ع يقول:
"رغبت��ي يف الق��راءة تتزاي��د ب�ش��كل م�ستم��ر،

فالت�صف��ح االلكرتوين طرح يل العدي��د من الكتب
الت��ي مل اق�ص��د �أن اقر�أه��ا يوما ،وق��د ا�صبحت
لدي رغب��ة يف قراءتها وقراءة املزي��د" .ويعتقد
حل���س ان �أل��ف ي��اء ت�سويق ذكي ع�بر االنرتنت
للكتب الورقي��ة با�سرتاتيجية ناجحة جتعل من
زائ��ر ال�صفح��ة زبونا دائم��ا يتابع م��ا ين�شر من
كتب حديثة وت�ضفي روحا من املناف�سة القرائية
عرب خدمة الكتاب امل�ستعم��ل لوجود مزاد علني
يعط��ي الأع�ضاء حق القب��ول بالعر�ض املنا�سب
او االنتظ��ار حت��ى يبل��غ امل��زاد قيم��ة  %60من

�سع��ر الكت��اب فيب��اع تلقائي��ا ويبق��ى ثمنه على
هيئة نقاط ي�شرتى بها كتب جديدة او م�ستعملة
لت�صب��ح عملي��ة تب��ادل ب�ين طرف�ين حتق��ق لهم
الر�ضى.
وي�ؤك��د حل�س متفقا مع بدر ان �أل��ف ياء ت�ستثمر
اجلان��ب االلك�تروين ايجابيا دون اهم��ال الكتاب
الورق��ي ,وذلك بتوفري الوقت واجلهد للقراء من
خالل البح��ث عن الكت��اب الكرتوني��ا يف مكتبات
قطاع غ��زة والقراءة م��ن دفتيه مبا�ش��رة بعيدا
عن ملل البحث بني الأرفف.
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عزيزي ال�سائح الفل�سطيني :هل تعرف �شي ًئا عن �سياحة البدو يف القد�س و�أري��ح��ا؟
أسيل صبحي عيد *
يف الطري��ق �إىل �أخف���ض بقع��ة عل��ى وج��ه الأر���ض،
ت��رى ال�شم���س تعك���س �أ�شعتها عل��ى رم��ال ال�صحراء
يف كال اجلانب�ين لت�ضي��ف لون��ا ذهبي��ا ممي��زا للمكان.
مت�ش��ي ك�أنك يف ب�لاد احلكاي��ات م�ستمتع��ا بالتفا�صيل
بينم��ا يواجه الب��دو� ،ساكنو تلك ال�صح��راء ،قرارات
�إ�سرائيلي��ة عن�صرية م�ستمرة من ه��دم و�إخالء بهدف
تهجريهم للمرة الثاني��ة �أو الثالثة يف ظل نكبة مل تنته
منذ حرب .1948
ورغم تعدد الزي��ارات الت�ضامنية لدع��م �صمود البدو
�ض��د �إخط��ارات الإخ�لاء واله��دم �إال �أن احل��ال يف
التجمع��ات البدوي��ة مل يتغ�ير ب��ل ا�ستم��رت القوانني
العن�صري��ة الإ�سرائيلي��ة الهادف��ة لرتحي��ل �أ�صح��اب
الأر���ض ق�س��را ليح��ل حمله��م م�ستوطن��ون لي�سوا من
ا�صح��اب امل��كان ،ونتيج��ة لذلك جل���أ الب��دو يف �سكان
�صح��راء القد�س و�أريحا لإن�ش��اء م�شروع ملقاومة هذه
القرارات با�سم "�صحاري لل�سياحة البيئية".
وعن فكرة امل�شروع الذي بد�أ فعليا عام  ،2014او�ضح
�أحم��د حمادين� ،أحد الأدالء ال�سياحيني البدو مل�شروع
�صح��اري� ،إن برنام��ج �صح��اري ج��اء لدع��م الب��دو
وتثبيته��م مبناطقهم وتركيز اال�ض��واء على ق�ضيتهم،
م��ن خ�لال تعري��ف ال�سي��اح عل��ى الثقاف��ة والعادات
البدوية وطريقتهم يف ك�سب الرزق ،ولتعريف املجتمع
الداخلي واخلارجي بنمط احلياة البدوية.
وب�ين حمادي��ن �أن امل�س��ار ال�سياحي يف ه��ذا امل�شروع
يب��د�أ با�ستقبال الزوار بالبيت ال�سياحي "وهو بيت من
ال�شع��ر" ،وبع��د �أن ي�شربوا القه��وة تنطلق امل�سريات
�إىل "طب��ق قطي��ف" وه��ي عب��ارة ع��ن منطق��ة مطل��ة
عالي��ة يت��م م�شاه��دة �أك�ثر املناط��ق ال�صحراوي��ة يف

املنطق��ة ،ث��م ي�سلك��ون م�س��ارات خمتلف��ة يف كل مرة،
ويقوم الأدالء ال�سياحي��ون خاللها ب�شرح تاريخي عن
احل�ض��ارات الت��ي عا�شت يف تلك املنطق��ة والتجمعات
البدوي��ة والأدي��رة والأماك��ن التاريخي��ة الإ�سالمي��ة
وامل�سيحي��ة بالإ�ضافة للمعلوم��ات البيئية عن املكان،
كم��ا توف��ر امل�سرية غ��داء للزوار قب��ل �أو بع��د امل�سار
بح�سب ما يختار الزوار.

�شبكة �سياحية

وع��ن الأه��داف امل�ستقبلية ،يقول ط��ارق قر�شان وهو
�أي�ض��ا دليل �سياح��ي يف برنامج �صح��اري �إن امل�شروع
يهدف للحفاظ على وجود الفل�سطينيني يف املنطقة عن
طري��ق عمل م�سارات �أ�سبوعي��ة وا�ستقبال �أعداد �أكرب
من الزوار بكل الإمكاني��ات املتاحة وا�ستغالل املردود
لتطوي��ر البني��ة التحتي��ة للتجم��ع الب��دوي وتوف�ير
قرطا�سية ومكتبة للطالب.
وي�ضي��ف" :الب��دو ج�س��م واح��د ونه��دف لتو�سي��ع
امل�ش��روع عن طريق عمل �شبكة �سياحية م�شرتكة على
م�ستوى ال�ضفة بالتعاون مع جميع التجمعات البدوية
ال�ستقب��ال ال��زوار ،وتقوي��ة العالقات م��ع التجمعات
البدوية املوجودة ب�صحراء النقب والبدو املوجودين
يف وادي رم باالردن و�سيناء".
وبالإ�ضاف��ة لتعري��ف ال��زوار عل��ى طبيع��ة احلي��اة
البدوي��ة والرتحيل الق�س��ري ال��ذي يواجهونه ،جنح
امل�ش��روع يف خلق م�صدر دخ��ل للعائالت البدوية التي
ت�ش�ترك بدوره��ا بالطعام وي��وزع امل��ردود عليها ،كما
ا�ستطاع��وا فتح رو�ضة خلم�سة ع�شر طفال بدويا ،على
ح��د قول قر�ش��ان .وي�ضيف" :نحن م��ن دون العائالت

مرا�سلة "احلال" يف �إحدى خيام البدو "ال�سياحية".

املوج��ودة ال �ش��يء� ،إذ �إنن��ا �سياح��ة جمتمعية تعتمد
عل��ى املجتم��ع املحلي ،ف���إن مل ت�ش��رك املجتم��ع ،فلن
تنجح يف عملك وال يف حتقيق هدفك".
وكان طارق قر�شان و�أحمد حمادين ،بالإ�ضافة لل�شاب
جمي��ل حمادي��ن ح�صل��وا عل��ى رخ�صة دلي��ل �سياحي
معتم��دة م��ن قب��ل وزارة ال�سياح��ة ملنطق��ة �صح��راء
القد�س بعد دورة خم�ص�ص��ة بال�سياحة البيئية دامت
� 6أ�شه��ر يف كلي��ة دار الكلم��ة يف بيت حلم ،م��ا �أتاح لهم
فر�ص��ة الجن��از اخلط��وات الأوىل مل�ش��روع �صح��اري
اله��ادف لت�سلي��ط ال�ض��وء على حي��اة البادي��ة وخطر
الرتحيل الق�سري.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن خمط��ط ترحي��ل �س��كان
التجمع��ات البدوي��ة يف �ش��رق العيزرية ،واب��و دي�س،
واملناط��ق املحيطة مب�ستوطنة معالي��ه ادوميم (جبل
الباب��ا ،اخلان االحم��ر ،الك�س��ارات) ،ومغاي��ر الدير،
واملعرج��ات وجتميعه��م يف ت��ل النويعم��ة وف�صاي��ل

ومنطق��ة اجلب��ل ،يرم��ي �إىل ترحيل  46جتمع��ا بدويا
وحما�ص��رة  7000ن�سم��ة كم��ا ن�ش��رت هيئ��ة اجلدار
واال�ستيطان يف تقريرها ال�سنوي لعام .2014
وتث�ير مزاع��م الإ�سرائيلي�ين ب���أن قرار ترحي��ل البدو
يه��دف لتطويرهم وحت�سني حياته��م ت�سا�ؤال لدى اهايل
وخمات�ير ووجه��اء التجمع��ات البدوي��ة يف �صح��راء
القد���س و�أريح��ا وهو م��ا او�ضحوه لـ "احل��ال" حول
منعه��م من تطوي��ر �أنف�سه��م وهدم املدار���س والبيوت
ومنعه��م من حت�س�ين الطرق والبناء .كم��ا �أكدوا �أنهم
توجه��وا م��رارا للمحاكم الإ�سرائيلي��ة لالحتجاج على
ق��رارات الهدم والإخ�لاء� ،إال �أن املحاك��م كانت ت�ؤجل
املو�ضوع دون ح�سم.

معامل��ة الإ�سرائيلي�ين للبدو يف ال�ضف��ة والنقب �شيء
فظي��ع ،البدو هن��ا م��ن الآف ال�سنني وه��م موجودون
هنا قبل وج��ود الإ�سرائيليني مبدة كبرية" .و�أ�ضاف:
"حان الوقت للعامل كي ي�ستيقظ ملا يح�صل للبدو فهم
�أ�شخا�ص لطيفون وكرميون جدا ويح�سنون ال�ضيافة،
ومن الفظيع �أن يتم التعامل معهم بهذه الطريقة".
و�أ�ض��اف" :العدي��د م��ن ال��وزراء الربيطاني�ين قاموا
بزي��ارة املنطقة مثل وليم هي��ج والي�س ديبريت بهدف
م�شاه��دة ق�ضية البدو ب���أم �أعينهم ،لك��ن �أن تكون هنا
وتتعاط��ف �شيء ،و�أن تقوم بعمل �شيء لإيقاف �سلوك
الإ�سرائيليني �ش��يء �آخر .وال�شيء الوحيد الذي ميكن
لل�سيا�سيني فعله ه��و ال�ضغط على �إ�سرائيل اقت�صاديا
ملعاملة البدو باحرتام".

م��ن جانبه ،او�ض��ح ع�ض��و الربملان الربيط��اين مارتن
لن�تن يف زيارة ل��ه لتجمع �سط��ح البحر الب��دوي�" :إن

• خريج��ة حديثا م��ن دائرة الإع�لام بجامعة
بريزيت

نائب بريطاين :معاملة فظيعة للبدو

ف�ساتني زفاف مزينة بالتطريز

م�صممة يف غ���زة مت���زج ال��ت�راث ب��احل��داث��ة يف �أزي�����اء ع�����ص��ري��ة بنكهة فل�سطينية
حنان أبو دغيم

يف ليل��ة عمره��ا ،ق��ررت �أ�سم��اء ( 34عام��ا) �أن تتمي��ز
كعرو�س فل�سطينية متا�شي خطوط املو�ضة الع�صرية
لكنه��ا م�ؤمن��ة ب�تراث بالده��ا ،فل��م جت��د �أمامه��ا اال
م�صمم��ة الأزي��اء �س��وزان �أبو �شمل��ة الت��ي حاكت لها
ف�ست��ان زف��اف �أبي���ض ترتاق���ص عل��ى جنبات��ه زهور
حم��راء مط��رزة باحلري��ر ونقو���ش تدل��ل عل��ى هوية
العرو���س "احليفاوي��ة" التي هاج��ر �أجدادها اىل غزة
وحمل��وا معهم فن التطري��ز ك�أحد اهم �أ�ش��كال الرتاث
الفل�سطيني.
تدخ��ل �إىل "�آتيلي��ه" امل�صمم��ة الفل�سطيني��ة �أبو �شملة
فت�شع��ر بالعراق��ة واحلداث��ة معً��ا؛ فهن��ا ث��وب م��ن
ال�شيف��ون الأ�س��ود االنيق مزين بالتطري��ز الفل�سطيني
ذي الل��ون االحمر ،وعلى اجلهة الأخرى علقت ف�ستان
زف��اف �أبي�ض لتكمل غ��رز التطري��ز الفل�سطيني باللون
الذهبي الع�صر ،متا�شيا مع خطوط املو�ضة العاملية.
قالت �سوزان ،ال�سي��دة الأربعينية ،بينما تكمل حياكة
ثوب" :ان��ا امر�أة فل�سطينية �أبا ع��ن جد وم�ؤمنة جدا
بهويتي وتراثي الفل�سطيني ور�أيت يف هذا الفن اجلميل
طريقا لأمتيز عن بقي��ة م�صممات الأزياء" .و�أ�ضافت:
"البع���ض ق��د ي��رى يف ال�تراث �شي ًئ��ا جمي�لا وق��ت
املنا�سب��ات الوطني��ة واالحتف��االت الر�سمي��ة ،ولكني
�أرى فيه زيًّا جميال لكل مكان وزمان".
طبيع��ة احلياة املختلف��ة واحلاج��ة اىل مالب�س عملية
ورغب��ة الفتيات يف جماراة خط��وط املو�ضة قد جتعل
من الأمر �صعبا �إىل حد ما هو ما دفع �أبو �شملة لت�صميم
مالب���س ع�صري��ة بنكه��ة املا�ض��ي ت�شجيع��ا للفتي��ات
والن�ساء على لب�س �أزياء حتمل الرتاث الفل�سطيني وال
تتعار�ض مع طبيعة املو�ضة وجمريات احلياة الآن.

فن وهواية

ت�صمي��م الأزياء هواية لدى �س��وزان منذ ال�صغر ،وان

كان الأمر يقت�صر وقتها على مالب�سها ومالب�س �أبنائها،
لك��ن بعد ذلك ق��ررت �أن تخو�ض ع��امل ت�صميم الأزياء
م��ن خالل م�شاريع لدى ع��دة م�ؤ�س�سات ا�ستفادت منها
اخل�برة العملي��ة اك�ثر حتى �أخ��ذت قرارا ب���أن يكون
لديها �آتيليه خا�صا بها.
و�أو�ضح��ت �أنها متته��ن مهنة اخلياط��ة والتطريز منذ
�أك�ثر من ع�شري��ن عاماً ،وتعمل عل��ى عر�ض منتجاتها
م��ن خ�لال معار�ض تق��ام يف قط��اع غ��زة� ،إال �أنها بعد
�س��ت �سنوات من العمل امل�ش�ترك اجتهت للعمل ب�شكل
فردي.
وت�شري �س��وزان �إىل معر�ضها ال�صغري يف منزلها قائلة:
"اخ�ترت �أن يك��ون املعر�ض يف من��زيل لأن عملي فن
بالدرجة الأ�سا�سية والفن��ان قد ت�أتيه الرغبة يف تفريغ
فن��ه يف �أي وقت ،ف�أحيان��ا �أ�شعر عند الفج��ر �أن هنالك
فك��رة جميل��ة يف ر�أ�سي ميك��ن تنفيذها ف�أن��زل مبا�شرة
اىل الآتيليه و�أبد�أ بالعمل" .وت�ضيف �إىل �أ�سباب وجود
املعر���ض يف بيتها �أزم��ة انقطاع الكهرب��اء ،فهي كبقية
�س��كان قطاع غزة تع��اين من م�شكلة الكهرب��اء ،التي قد
ت�أت��ي بع��د منت�صف اللي��ل .و�أ�ضاف��ت" :العمل داخل
املن��زل مري��ح �أك�ثر للن�ساء ،ف�أن��ا �أرملة ،وهن��ا ت�شعر
"الزبونة" �أنها يف بيتها وتت�صرف بحرية وتبدل ثيابها
بثقة وتختار من خمتلف الأزياء املعرو�ضة".

�إحياء الرتاث

وت�ؤم��ن �س��وزان الت��ي ت�سكن مدين��ة غ��زة �أن الرتاث
الفل�سطين��ي زاخ��ر ببواب��ات االبداع مب��ا ال يتنايف مع
احلداثة ،بل عل��ى العك�س يزيد م��ن التميز واالنفراد،
لي���س فقط فيم��ا يتعل��ق باملالب�س ،بل حت��ى يف الأثاث
املنزيل وهو ما حتاول اقناع الزبائن به ،فتقول�" :أعمد
اىل عر���ض بع�ض القطع يف من��زيل كاملخدات وال�صواين

م�شغوالت امل�صممة �سوزان �أبو �شملة.

واملراي��ا وال�ستائر املط��رزة واملفار�ش وحتى ال�شموع
يف حماول��ة جلذب انتباه الن�س��اء لأهمية وجود النكهة
الفل�سطينية داخل املنزل".
وت�ضي��ف" :كث�ير م��ن الفتي��ات اللوات��ي �أ�صم��م له��ن
مالب���س "اجله��از" قب��ل فرحه��ن ت��روق له��ن الفك��رة
ويعج�بن به��ا ف�أعد له��ن جمموع��ة من القط��ع املميزة
الت��ي ي�أخذنه��ا لبي��ت الزوجي��ة ،ويف ك�ثر م��ن املرات
راقت الفكرة حلمواتهن و�أ�صبحن زبائن لدي و�أحدثن
تغيريا جذري��ا يف ديكورات املنزل لتتالءم مع الفلكلور
الفل�سطيني".

ت��رى �سوزان التي تنح��در عائلتها من بلدة املجدل �أنه
ال تعار���ض ب�ين املو�ضة و�أحدث ال�صيح��ات العاملية،
وبني ال�تراث واملالب�س القدمية ،ب��ل ان التوليفة التي
تخ��رج به��ا يف �أعماله��ا تدم��ج االثن�ين ليعطي��ا متي��زا
وابداع��ا يف قطع ق��د تبدو فريدة م��ن نوعها ،وال ميلك
تنفيذها �إال الفل�سطينيات ملا اكت�سبنه من ارث جميل.
وت�ستذك��ر �سوزان م�شاركة منت��دى �سيدات االعمال يف
�أح��د عرو�ض الأزياء العاملي��ة وكان قد �أقيم لأول مرة
يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك برعاية مركز التجارة
الدويل وكيف مت �إدخال املطرزات اليدوية الفل�سطينية

يف �أح��دث ت�صامي��م املو�ض��ة و�صاالت عر���ض الأزياء
العاملي��ة حي��ث حظي��ت قط��ع املالب���س الفل�سطيني��ة
اخلم���س التي مت عر�ضه��ا ب�إعجاب وانبه��ار احل�ضور
وتقديرهم.
و�أ�ش��ارت �إىل افتخاره��ا كفل�سطيني��ة �أوال وكم�صمم��ة
�أزياء ثانيا بهذه التجربة التي ت�أمل تكرارها يف خمتلف
عرو���ض الأزي��اء و�أن تت�سن��ى له��ا امل�شارك��ة عربي��ا
وعاملي��ا لتعر���ض �أفكارها الإبداعي��ة احلديثة بروحها
الرتاثي��ة القدمي��ة كن��وع م��ن الف��ن بالت�أكي��د �سيالقي
�إعجاب اجلمهور.
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العراقية هيفاء زنكنة ..من ال�صيدلة �إىل ال�صحافة والفن و�أدوار طويلة يف الثقافة
مالك أبو عريش *
جت�سد الكاتب��ة العراقية هيف��اء زنكنة م�صطلحا
طاملا �أحلت الكتاب��ات العربية على ح�ضوره� ،أال
وه��و املثقف الع�ضوي املرتب��ط اىل حد االندماج
بحي��اة جمتمعه منتجا اجلدي��د املطلوب ال�سئلة
جمتمعه وهمومه.
ومل تك��ن زنكن��ة مثقف��ة عراقية فقط ،ب��ل انتمت
مل�ؤ�س�س��ات منظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة يف
حمطات الث��ورة الفل�سطينية ،وعملت �صيدالنية
فيها وتط��ورت مهماتها لت�ص�ير الكاتبة واملثقفة
والفنان��ة واال�سم الذي ال ين�س��اه جمايلوها ممن
عا�صروا منظمة التحرير يف املنايف.
ح�ضرت زنكنة اىل جامعة بريزيت يف ايار ،2015
حا�ض��رت ودربت يف ال�صحافة الثقافية ،والتقتها
احلال يف املقابلة التالية:
• بداي ًة كيف تعرف هيفاء زنكنة نف�سها؟
 �أع��رف نف�س��ي ككاتبة ب�ش��كل �أ�سا�سي ونا�شطةيف املقام الث��اين ،كانت الكتابة هي ال�شيء الوحيد
الذي رافقني طوال حيات��ي ،كما تركت ال�صيدلة
من��ذ ف�ترة طويل��ة للتف��رع لل�صحاف��ة والكتاب��ة
الأدبي��ة ،و�أع��رف نف�س��ي ب���أين نا�شط��ة لأين كنت
مم��ن وقفوا �ضد احل�صار عل��ى العراق من خالل
َ
�إقامة الندوات واملحا�ض��رات ومن خالل الكتابة
حول املو�ضوع ،وق��د حاولت جتنيد الفكر امل�ؤيد
للق�ضي��ة العراقي��ة خ�لال ف�ترة بداي��ة الأزم��ة
وا�ستم��رار ًا لف�ترة طويل��ة ،حي��ث يحق��ق ه��ذا
الفك��ر الإميان ب���أن العراق تتعر���ض لظلم كبري،
وقبلها �أي�ضاً كانت فرتة ن�شاطات طويلة لإيقاف
احل�ص��ار االقت�ص��ادي وتلته��ا حرك��ة مناه�ض��ة
للحرب على العراق.

م�سرية ن�ضالية مع فل�سطني

• عمل��ت يف منظم��ة التحري��ر الفل�سطيني��ة يف
ال�سبعينيات ،ما الذي دفعك �إىل هذه اخلطوة؟
 م��ا دفعني �إىل هذه اخلطوة ه��و �إح�سا�سنا ب�أنالق�ضية الفل�سطينية ق�ضيتنا و�أن الظلم املوجود
فيه��ا ه��و �أ�سا���س الب�لاء يف كل املنطق��ة ،فكان��ت
حماول��ة من��ا لرفع الظل��م ع��ن �إخوتن��ا ،و�أي�ضاً
لأنن��ا نعم��ل من اج��ل العدالة يف كل الع��امل ،لأن
الق�ضايا العادلة ه��ي ق�ضية اجلميع ،انطالقاً من
فكرنا ال�شيوعي اال�شرتاكي ،وفل�سطني كانت هي
الأق��رب ،فكان من الطبيع��ي �أن �أتطوع ،كما �أنني
مل �أك��ن الوحي��دة .كان هناك عدد م��ن العراقيني
يف املنظم��ة �إم��ا كفدائي�ين �أو عامل�ين يف جماالت
�أخ��رى ،وعلى �سبيل املثال كان بع�ض املتطوعني
العراقيني هم من �أ�س�سوا للت�صوير ال�سينمائي يف
منظمة التحرير.
• وماذا كان دورك يف املنظمة؟
 �أ�س�س��ت معم ً�لا للأدوي��ة كان تابع��اً ملنظم��ة
التحري��ر ،وذل��ك يف ال�سبعيني��ات ،ك��وين كنت قد
تخرجت م��ن كلية ال�صيدلة ،وق��د كنت م�س�ؤولة
ع��ن ه��ذا املعم��ل ،كان لدي �أح��د ع�ش��ر �شخ�صاً،
دربتهم كم�ساعدين ،وكان��ت الفكرة التي انطلقنا
منه��ا هو �أن علينا التفكري باجت��اه امل�ستقبل ،فقد
كان لدينا اخل�شية من انقطاع الأدوية املتربع بها
الت��ي كانت ت�صلن��ا من دول �صديق��ة ،والو�صول
�إىل حال��ة م��ن االكتف��اء الذات��ي ،وق��د عملن��ا مع
املخيمات الفل�سطيني��ة يف ال�شتات ،مثل الريموك
يف �سوري��ا و�ص�برا و�شاتي�لا يف لبن��ان ،وتعاون
معن��ا ق�س��م الهند�س��ة الع�سكري��ة يف املنظم��ة يف

ت�صميم معدات املعمل ،وقد �أثمر عملنا عن �إنتاج
 11نوع��ا من الأدوية ،وانته��ت هذه التجربة مع
احلرب الأهلية يف لبنان.

حريق فل�سطني والعراق

• م��ا ه��ي �أوج��ه ال�شبه ب�ين التجربت�ين العراقية
والفل�سطينية؟
 الت�شاب��ه هو االحتالل ،فم��ع اختالف الأ�سماء،�إال �أن املظاه��ر كان��ت مت�شابه��ة ،يف بغ��داد هناك
ج��دار كم��ا هو احل��ال يف فل�سط�ين� ،إذ مت تق�سيم
املدين��ة يف � 2006إىل خم�س�ين منطق��ة مغلق��ة،
مراقب
تدخ��ل م��ن ب��اب وتخرج من ب��اب و�أن��ت
ٌ
بالكامريات ،هذا اجلدار خل��ق العزلة والتق�سيم
الطائف��ي حي��ث ادعى الأم�يركان �أن��ه حلمايتهم
وحماي��ة املواطن�ين م��ن الإره��اب� .أي�ض��اً هناك
نق��اط تفتي�ش كل  100م�تر يف بغداد ،يف الفلوجة
بنوا �أ�سوار ًا ،ول�سكانها هوية خا�صة ت�صعب من
حركتهم ،الأمر نف�سه يحدث اليوم يف القد�س.
كم��ا مت تغي�ير التوزي��ع ال�س��كاين عل��ى املناطق
وك�أن��ه متهي��د لتق�سيم الع��راق طائفي��اً ،رغم �أن
املناط��ق كان��ت خمتلطة عل��ى م��دار التاريخ بال
م�شاكل� ،أوج��دوا مناطق �سنية ومناطق �شيعية
ومناط��ق �أخرى كردية وهكذا ،وكان الدخول �إىل
�إح��دى هذه املناطق من �آخري��ن يجعلهم عر�ض ًة
للقت��ل ،ف�أ�صبح��ت هن��اك حمل��ة غ�ير م�سبوق��ة
لتغيري الأ�سماء ال�شخ�صية ذات الداللة الدينية.
يف  2003بغ��داد كان��ت حترتق نتيج��ة الق�صف،
واملركب��ات الأمريكي��ة واملدرع��ات امل�ص ّفح��ة
واجلن��ود امل�سلح��ون ي�شعرونن��ا بالغ�ض��ب
والإهانة عندما نراه��م يف �شوارع مدينتنا ،وهذا
ما كنا ن�سمع عنه يف املدن الفل�سطينية.

املثقف يف مواجهة املحتل

• يف هذه احلالة ،ما هو دور املثقف يف ظل االحتالل؟
 بر�أيي التوعية هي دور وواجب وال خيار فيه،�إذا كنت مثقفاً ،فعليك �أن ت�صل �إىل اجلماهري و�أن
تع�بر عن �صوت النا���س ،وذلك من خالل الر�سم،
والكتاب��ة والغن��اء �أو �أي جمال يج��د املثقف فيه
نف�س��ه عليه �أن ي�ستغله ،فهذه لي�ست كماليات كما
يف الدول امل�ستقرة ،ب�شرط �أن نبتعد عن االبتذال
واللع��ب على العواط��ف ،و�أال ن�سقط يف الأدجلة
ال�سيا�سي��ة الطائفي��ة التق�سيمي��ة .يف احلال��ة
الفل�سطيني��ة الو�ض��ع احلايل يج��ب �أن ينتهي ،ال
يجب �أن تكره �أحد ًا لأن��ه اختار الكتابة ك�أ�سلوب
مقاوم��ة يف الوقت الذي اخرتت ان��ت فيه الكفاح
امل�سلح ،نحن نكم��ل بع�ضنا البع�ض للو�صول �إىل
ه��دف مع�ين وحت��ى املفاو�ض��ات� ،إىل درجة ما،
ال ب�أ���س به��ا �إذا كانت �ضمن مرجعي��ة وا�ضحة،
وت�أت��ي بعي��د ًا ع��ن التفاو���ض لأج��ل التفاو���ض
وب�لا تن��ازالت وم�ساومات ،يف فيتن��ام واجلزائر
تفاو�ضوا مثال.

حكم بالإعدام يف بغداد

• �سُ جن��ت وحكم عليك بالإعدام يف العراق فيما
م�ضى ،حدثينا عن هذه املرحلة؟
 كن��ت معتقل��ة مع خلي��ة م��ن � 4أ�شخا�ص علىخلفية عملن��ا ال�سيا�سي �ضد النظ��ام ،عندما كان
�أحم��د ح�س��ن بكر ه��و رئي�س الع��راق ،بينما كان
احلاك��م الفعل��ي ه��و �ص��دام ح�س�ين ال��ذي كان
ي�شغ��ل من�صب نائب الرئي���س� ،أعدم � 3أ�شخا�ص
وجنوت �أنا ،وكان ال�سبب هو العالقة ال�شخ�صية
يل ولعائلت��ي م��ع ال�سكرت�ير ال�شخ�ص��ي ل�صدام
ح�س�ين ،الذي �سهّل ع��دم تنفيذ احلكم ّيف رغم �أنه

مل يكن رحيماً بالكثريين.
يف ذل��ك الوق��ت كان احلكم ال�سائ��د يف العراق هو
نظام احل��زب الواحد ولكن م��ع حكومة وطنية،
يف الوق��ت احلايل العك�س متام��اً ،نحن بحاجة �إىل
حكومة وطنية حترتم املواطنة ومتثل اجلميع.
• جمع��ت بني ال�صيدلة والفن والثقافة وال�صحافة
والر�س��م والعم��ل ال�سيا�سي والأكادمي��ي يف حياتك،
كيف متكنت من ذلك؟
 لق��د رافقن��ي الف�ض��ول يف حيات��ي ،كان��ت لديدائم��اً رغبة يف اكت�شاف �ش��يء جديد ،ومع مرور
الوق��ت ا�ستمررت يف الكتاب��ة ل�صحف كثرية مثل
التيليغ��راف والب��ي ب��ي �س��ي ومعظمه��ا باللغ��ة
الإجنليزية ،وتوقفت عن الر�س��م و�أ�شياء �أخرى
لع��دم توف��ر الوق��ت ،ل��دي الآن  9معار�ض ر�سم
�أقمته��ا يف �أنح��اء متفرقة من الع��امل ،كما �أ�س�ست
هيئة الدرا�سات العراقية املعا�صرة.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"رو�شميا" ..جلوء خا�ص يف حيفا بني الوثائقي والروائي
أزهار عويضة *
وادي رو�شمي��ا ه��و اللج��وء الأخ�ير ،واقت�لاعٌ
لعجوزي��ن من مكان جل�أا �إليه حني مل يجدا مالذاً
�أخ��را ،ف�أعادانا �إىل ما قبل النكبة حني كان يعي�ش
الفل�سطين��ي يف "براكي��ة" بدون م��اء �أو كهرباء،
وكل ه��ذه الق�ص��ة نراه��ا يف فيلم �سلي��م ابو جبل
"رو�شيميا".
ورو�شمي��ا ه��و الفيل��م ال��ذي خلط ب�ين الوثائقي
والروائ��ي يف الف��ن ال�سينمائ��ي دون �أن ن�ستطيع
ت�صنيف��ه على �أن��ه روائي �أو وثائق��ي ،وا�ستطاع
�أن يمَ�ل�أ النق���ص ال��ذي اعتدن��ا علي��ه يف الر�ؤي��ة
وامل�شاهدة للفيلم الوثائقي.
فال�ش��رط ال��ذي ا�ستوف��اه فيل��م اب��و جب��ل ه��و
ال�صبغ��ة الروائي��ة الت��ي تواج��دت يف عمل��ه
الوثائق��ي ،وح�ص��د جائ��زة جلن��ة التحكي��م يف
مهرجان دب��ي ال�سينمائي الدويل واجلائزة الأوىل
يف مهرج��ان تط��وان ل�سينم��ا البح��ر املتو�سط يف
املغ��رب ،وانطلق��ت جول��ة عرو�ض ل��ه يف جميع
�أنحاء فل�سطني ،بداية من غزة يف مهرجان كرامة
حلقوق االن�س��ان ،وامتدت اىل ال�ضفة واالرا�ضي
املحتلة عام .48
ويتح��دث فيلم رو�شمي��ا الطويل عن عجوزين
فل�سطيني�ين تهج��را للم��رة الثاني��ة اىل
"رو�شميا" ،وهو وادٍ �أخ�ضر من�سي يف �أطراف
مدينة حيفا ع��ام  ،1956هذا الوادي الذي مت
حتويل��ه عام  2008م��ن واد �أخ�ضر اىل �شارع
يربط �أحياء البحر ب�أحياء جبل الكرمل ،واثر
ذل��ك ال�شارع على حي��اة العجوزين الالجئني
�أب��و العب��د و�أم �سليم��ان ،الزوج�ين اللذي��ن
ت�ش��اركا احللوة واملرة من �أي��ام النكبة حتى

يومهم��ا الأخ�ير ،فبتن��ا ن�شاه��د االنفع��االت
واملناو�ش��ات بني �أي زوج�ين يف احلياة ،وما
كان يزي��د م��ن تل��ك االنفعاالت ه��و معرفتهما
ب�أنهم��ا �سيلج���أان �إىل مكان �آخر غ�ير م�أواهما
ب�سبب قرار ه��دم بيتهما ،فاخلروج من بيتهما
كان يف نظرهم��ا �إع�لان وف��اة لتل��ك العالق��ة
الزوجية التي تربطهما.
ويف الفيل��م يلح��ظ امل�شاهد �أن الزوج��ة من �شدة
الي�أ�س كان��ت ال تفكر �إال بن�صيبه��ا وماذا �ستفعل
بع��د �أن ت�أخذه ،وال��زوج كان يحتاج لأن يرتكوه
يكم��ل ما تبقى من �سنوات عم��ره يف بيته واملكان
ال��ذي يحب��ه وبني ال��زرع ال��ذي اعتنى ب��ه ك�أب
يعتني ب�أوالده.
وتركنا الفيلم يف حالة �صراع داخلي على املرحلة
اجلدي��دة التي يعي�شها العج��وزان ،تلك املرحلة
املجهول��ة م��ن احلل��ول الر�سمي��ة الت��ي طرحتها
ال�سلط��ات البلدي��ة لهذي��ن العجوزي��ن يف �إط��ار
التعوي�ض عن �سرية حياة بنيت هنا.
ومت الت�صوي��ر يف وادي رو�شمي��ا م��ن خ�لال
ت�صوير احلي��اة الطبيعية وكانت ال�شخ�صيات
تق��وم بدوره��ا دون �أي اح�سا���س بالكامريا من
خالل بن��اء عالقة ثقة وارتياح م��ع �شخ�صيات
الفيل��م الث�لاث ،و�ص ّور املخ��رج الفيل��م ب�شكل
منف��رد يف  35يوما كما افاد لـ "احلال" ،توزعت
على ثالث �سنوات ،ق�ض��ى الكثري من ال�ساعات
الطويلة لري�صد اللحظات التي يحتاجها لفيلمه
الوثائق��ي الروائي ،وكان الت�صوي��ر يف البداية
جم��رد م�ساهم��ة للرتوي��ج لق�ضية ه��دم البيت
وحمل��ة اعالمي��ة ملنع ه��دم البيت م��ا �ساهم يف

"براكية" حتكي ق�صة مرحلة.

ت�أجي��ل ه��دم البيت �أك�ثر من م��رة و�ساهم ذلك
يف تط��ور �ص��راع معني جعل م��ن الفيل��م فيلما
طوي ًال.
�أم��ا مرحل��ة املونتاج فه��ي املرحل��ة اال�صعب يف
اختيار االح��داث وبناء ال�سيناري��و من بني الكم
الهائ��ل من امل��واد امل�صورة كما يق��ول ابو جبل،
فكان��ت هناك م�شاهد �أبق��ى عليها واخرى حذفها،

وا�ستغن��ى يف فيلم��ه ع��ن املو�سيق��ى املبا�ش��رة
واكتف��ى ب�ص��وت الطبيع��ة م��ن وح��ي امل��كان
وا�ستعان قلي ًال بالراديو.
ج�س��د خم��رج الفيل��م �سلي��م �أب��و جب��ل يف فيلمه
رو�شمي��ا املعان��اة اخلا�ص��ة الت��ي عا�شته��ا
�شخ�صي��ات الفيلم بق�ضي��ة هدم بيته��م ومالذهم
الأخري يف حياته��م وحرمانهم من اب�سط حقوقهم

املدني��ة وهي العي�ش يف بيتهم بكرامة ،وهي نف�س
املعاناة املرتبطة مبعاناة جميع الفل�سطينيني من
ق�ضية ه��دم البيوت يف ظل االحت�لال وتهجريهم
الدائم من �أر�ضهم وحرمانهم من ممار�سة حياتهم
ك�أ�صحاب حق يف �أرا�ضيهم ومنازلهم.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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زاهي وهبي:

¿ �أول �صديقني يف حياتي ينبوع وع�صفور ..فكيف ال �أكون �شاعرا ¿ �أنحاز �إىل �أنوثة التكوين ..ونون الن�سوة عندي هي نون الإن�سان
¿علىالإعالمي�أاليع�شقاملر�آةو�أاليطربلكلماتالثناءوالإطراء¿االنق�سامترفالميلكهالفل�سطينيونر�أفةبدموعالأمهاتودماءال�شهداء
¿ حم�����������اوالت ت���ق�������س���ي���م ال������ع������رب م����ق����دم����ة ل�������ش���رع���ن���ة ي����ه����ودي����ة �إ�������س������رائ������ي������ل ..وال ت����ث����وي����ر ب���ل��ا ت���ن���وي���ر

الزميلتان �آالء كراجة (مييناً) و�ضحى ال�شامي ،خالل حوارهما مع الإعالمي زاهي وهبي

�إعالمي و�شاعر

• ما الذي �ساهم يف تكوين �شاعريتك ،وقربك من تعاطي الأدب؟
 جدي لأمي كان �شاعرا ورجل دين معروفا يف بيئته ،و�أمي كانت حمبة للثقافة وورثت عنهاحب��ا لل�شعر واملرويات ،كانت تروي عل��ى م�سامعي ق�ص�ص عنرتة وجمنون ليلى ،هذا ف�ضال
ع��ن البيئ��ة الطبيعية لقرية عيناتة حي��ث ن�ش�أت على م�شارف اجللي��ل الفل�سطيني ويف منزل
مك��ون م��ن حجر وطني وينبوع ماء ،ف�أول �صديقني يف حيات��ي هما ينبوع وع�صفور .فكيف ال
�أكون �شاعرا!
• كيف ا�ستطعت الف�صل خالل براجمك بني كونك املحاور الإعالمي ،وال�شاعر؟
 امل�س�أل��ة لي�س��ت هينة ،ولكن على الإعالمي �أال يبالغ يف تقدي��ر نف�سه والإعجاب بذاته ،و�أاليع�ش��ق امل��ر�آة ،و�أال يطرب لكلمات الثناء والإطراء .علين��ا �أن نذكر �أنف�سنا �أننا يف هذه املهنة
جمرد و�سطاء بني ال�ضيوف وامل�شاهدين .يف حالتي �أنا ويف حالة نوعية الربامج التي �أقدمها،
فه��ي جتعلني جمرد و�سيط بني النا�س وبني رموزه��م الفكرية والفنية والأدبية� ..إلخ ،لذلك،
ف�أن��ا غالب��اً ما �أترك ال�شاعر على عتبة اال�ستديو و�أدخ��ل �إىل اال�ستديو ك�إعالمي لديه جمموعة
م��ن الأ�سئلة� ،أعدها �سلفاً ،ولديه جمموعة من الأ�سئلة ي�ستنبطها من �أجوبة ال�ضيف ،ف�أكون
جم��رد و�سي��ط .ل�ست قا�ضياً وال �أديب��اً وال �أعطي لنف�سي احلق يف حماكم��ة الآخرين ،و�إال لو
�أدخلت ال�شاعر معي �إىل اال�ستديو ،ف�س�أكون كمن يجري مناظرة بينه وبني ال�ضيف.
• باملقاب��ل ،كي��ف ينعك���س عمل��ك ك�إعالمي عل��ى �إنتاجك الأدب��ي يف كتابات��ك و�أم�سياتك
ال�شعرية؟
 �أن��ا �أحي��ا ك�شاعر ،حياتي اليومية هي حياة ال�شاعر ولي�س��ت حياة مقدم الربامج �أو النجمالتلفزي��وين� .أنظر لل�شعر كنمط حياة .ال�شعر بالن�سب��ة يل لي�س جمرد ق�صيدة نكتبها �أو كتاب
نن�ش��ره .ال�شع��ر �أ�سلوب .وق��د و�صلت �إىل هذه النتيج��ة بالتجربة وبالتعلم م��ن الأخطاء .ال
�أخف��ي �أنن��ي يف ف�ترة من الف�ترات ،خ�صو�ص��اً يف بداي��ات ال�شه��رة ،ظننت لبع���ض الوقت،
وحل�س��ن احل��ظ مل ي�ستمر هذا الظن طوي ًال� ،أن هذه ال�شهرة كافي��ة ،لكن �سرعان ما تبدد هذا
الوه��م وعرف��ت �أن ال�شهرة والأ�ضواء ما هي �إال جم��د باطل وزائل .و�أن ما يبقى هو ما يفعله
الإن�س��ان ،وال�شع��ر ه��و ما �أفعله ،ه��و هويتي� .أما الإع�لام ،فهو مهنتي ،وال �أقل��ل من قدر �أو
قيم��ة املهن��ة .اليوم �أقدم برناجمي ،وغد ًا قد ي�أتي �أحد �س��واي ليقدم الربنامج ،لكن ق�صديتي
ال يكتبها �أحد �سواي.

عائلة �إعالمية

• زوجت��ك ه��ي الإعالمية رابع��ة الزيات� .أال يخلق عمل الزوج�ين يف املجال نف�سه نوعاً
من املناف�سة؟
 عندم��ا يعي�ش الزوجان قناع��ة التكامل يف كل منهما ،فال م�شكلة� .أن��ا �شخ�صياً �أفرح لنجاحرابع��ة وك�أنه جن��اح يل .هي اليوم تعي���ش مرحلة الذروة يف العمل الإعالم��ي .لديها جنومية
وا�سعة يف لبنان والعامل العربي .وقد ع�شت هذه احلالة يف الت�سعينيات ومطلع الألفية .لي�س
هن��اك ن��وع م��ن التناف�س و�إمنا هن��اك تكامل .فعندما متر بحال��ة ما� ،أتدخل لأ�ش��رح لها �أنني
ع�ش��ت نف���س احلالة ،وعل��ى الرجل يف هذا املجتم��ع ال�شرقي �أن يرو�ض ذكوريت��ه قلي ًال .هذه
م�س�أل��ة مهم��ة ،املر�أة لي�س��ت حرفاً ناق�صاً ون��ون الن�سوة عندي هي نون الإن�س��ان ،فالإن�سان
مثن��ى ولي���س مفرد ًا ،هو �إن�س� +إن�س= �إن�س��ان� ،أي �أن امر�أة +رجل= �إن�س��ان .واملهم �أننا يف
املج��ال نف�س��ه ،ال يف امل�ؤ�س�سة نف�سها ،رمب��ا قد يت�سبب وجودن��ا يف ذات امل�ؤ�س�سة ب�إ�شكاليات
نحن يف غنى عنها ،فالأف�ضل �أن يكون كل منا يف م�ؤ�س�سته يقلع �شوك املهنة بيديه ،ونعود �إىل
املنزل ونب�سط على الطاولة ما حدث معنا يف هذا النهار.

هبوط ثقايف

• كي��ف تقيم الربامج الثقافي��ة يف الف�ضائيات العربية ،وامل�ساحة املعطاة لها ،يف الوقت
الذي تتكئ فيه بع�ض القنوات على جنومية بع�ض الفنانني لتقدمي الربامج؟

 للأ�س��ف ،معظ��م القن��وات ال تفك��ر �س��وى بالربي��ق وبال�ش��كل اخلارجي ،وه���ؤالء النجوميح�ض��رون يف الربام��ج وك�أنهم ديكور ال �أكرث ،ال ن�سمع �آرا ًء وال �أفكار ًا جوهرية يطرحونها يف
املعظم ،فالعقل العربي مغيب عن ال�شا�شات العربية ،ال نرى فناناً مثقفاً �أو مفكر ًا على �سبيل
املث��ال يتح��دث ل�ساعة من الزمن عن جتربت��ه �إال يف بع�ض الربامج ،بينم��ا �إذا جنحت �أغنية
ملغ��ن لي���س لديه �سوى هذه الأغنية ت��راه يتحدث عنها طوال الوق��ت يف الإعالم ،ثمة عالمات
ا�ستفه��ام حول غياب الربنامج الثقايف ع��ن ال�شا�شة العربية ،وعدم �صرف لو جزء ب�سيط مما
ي�صرف على برامج املواهب الفنية.
• بعد � 15سنة على العمل يف برنامج "خليك بالبيت" يف قناة امل�ستقبل� ،أمل يكن �صعباً
عليك ترك الربنامج وجمهوره للعمل يف قناة امليادين؟
 مل يك��ن ق��رار ًا �سه ًال ،وما �سه��ل املو�ضوع هو �أن القناة� ،أ�سوة بالإع�لام اللبناين ،تراجعتم�شاهدته��ا عربي��اً ،لأنها غرق��ت بال�ش�أن الداخل��ي ،وترافق ذلك مع ث��ورة يف القنوات ،لكنني
اخ�ترت امليادين لأنها قن��اة عربية ،ولأن توجهها م��ع دعم املقاومة والق�ضي��ة الفل�سطينية،
وهذه م�س�ألة ال �أ�ساوم فيها.
• كيف يتقاطع الوطن واملر�أة يف حياة و�إنتاج زاهي وهبي الأدبي؟
 لق��د ر�أي��ت العامل يف البدء بعيني امر�أة ،هي �أم��ي ،فهي التي ربتني وحيد ًا ،لأن والدي كانمع �أ�سرته الثانية يف �سدين يف ا�سرتاليا ،ور�أيتها بعيون كل الن�ساء اللواتي عرفتهن على مدار
حيات��ي �أو �صديقاتي �أو زميالت ورفيقات املهنة� .أعلم علم اليقني معاناة الن�ساء ،و�أنحاز �إىل
�أنوثة التكوين ،ف�أزعم هنا �أن الوجود على الرغم من �شناعته وانتحابه ،قد تكوّن يف رحم ما،
رمب��ا لذا ال �أمل��ك �سوى االنحياز لأنوثة احلياة ،ومن �ضمنه��ا لأنوثة املر�أة بكل ما متثله من
مقدرة على اخل�صب واخللق والإبداع.

هوى فل�سطني وترف االنق�سام

• من �أين جاءك كل هذا االنتماء لفل�سطني وق�ضية �شعبها الذي يرتجمه عملك ك�إعالمي
ور�سالتك ك�شاعر �أ�صدر ديوا ًنا عنوانه "هوى فل�سطني"؟
 رمبا باجلينات املوروثة عن �أجدادي و�أ�ساليف ،ورمبا من حكايا �أمي عمن يذهبون اىل العملوالت�سوق يوم كانت بالدنا واحدة وغري مق�سمة ،وخالل معاي�شتي كجنوبي لبناين للعدوانية
اال�سرائيلي��ة التي تفتحت عليه��ا ،ومن خالل املد العربي القومي الي�س��اري الذي �ساد وطننا
العربي عندما كنت طفال وفتى يرت�شف اوىل قطرات االنتماء للق�ضايا العادلة من فيتنام حتى
ظفار ومن فل�سطني حتى نيكاراغوا ..كل ذلك �ساهم يف ت�شكييل وعيي.
• م��ا ر�أي��ك باحلالة الفل�سطيني��ة ،وحتديدًا االنق�سام ،وكيف ميك��ن جتاوز هذه احلقبة
ال�سوداء؟
 ال منل��ك ت��رف االنق�س��ام ،هذا ترف ال يحق لن��ا �أن منار�سه ،فال �أ�ستطي��ع �أن �أفهم �أن �شعباحت��ت االحت�لال ولدي��ه ق�ضي��ة واحدة ويح�ص��ل بين��ه انق�سام ،وتخ��ويف �أن تخت��زل ق�ضية
فل�سط�ين بقطاع هنا وقطاع هناك نتيجة ا�ستمرار ذل��ك .ومن واجب القيادات الفل�سطينية �أن
تلتقي حتت �سقف الثوابت الفل�سطينية ،و�أن تبتكر حلوال لهذا الواقع ،فما الذي مييز القيادة
ع��ن �سواه��ا من النا���س �إن مل تبتكر حلوال؟ ح��ان الوقت للخروج من هذا النف��ق ر�أفة بدموع
االمهات ودماء ال�شهداء ومعاناة اجلرحى.

الإعالم الفل�سطيني وحلم الزيارة

• ه��ل جن��ح االعالم الفل�سطيني ب�إي�صال واقع املعاناة اليومية جراء انتهاكات االحتالل
اليومية مبا يخدم ق�ضيته يف اخلارج؟
 بداي��ة� ،أنحن��ي للإعالمي�ين الفل�سطيني�ين الذي��ن ي�ستحق��ون كل االحرتام وه��م يعي�شونظروف��ا بالغة ال�صعوب��ة ،ي�سقطون �شهداء و�أ�س��رى وجرحى وهم ي�ساهم��ون يف نقل معاناة
�شعبه��م .لك��ن االعالم الفل�سطيني وخا�ص��ة امل�ؤ�س�ساتي يحتاج اىل مزيد م��ن الهمة والن�شاط
واملوازن��ات املالي��ة الك�برى لأن االع�لام �س�لاح مه��م يف املعرك��ة م��ع االحت�لال .والق�ضايا
واالحداث الفل�سطينية بحاجة اىل �أن�سنة ،بدال من احلديث بلغة االرقام .نريد حدي ًثا عن الأم

الفل�سطينية التي تودع ابنها وال تكون متيقنة بعودته.
• هل تفكر بزيارة فل�سطني؟
 م��ن �أحالمي التي مل تتحق��ق �أن �أزور فل�سطني دولة كاملة الأو�ص��اف ولي�ست كيانا هجيناي�سم��ى دولة .لق��د زرتها و�أنا �أ�س�ير ،وانتقلت من معتق��ل عتليت اىل معتق��ل �أن�صار .وزرتها
�شاعرا من خالل كتبي .و�أنا واثق �أن الزيارة الثالثة �سوف تتحقق يوما ما.

تغري البو�صلة

• ه��ل تعتق��د �أن ما يجري يف الواق��ع العربي �أزاح البو�صلة عن ق�ضية فل�سطني كق�ضية
مركزية ،وكيف هو ال�سبيل للخروج من هذا الواقع؟
 �أعتق��د �أن كل م�ؤم��ن حقيقي بعدالة الق�ضي��ة الفل�سطينية ،ال ميك��ن �أن ين�سى هذه الق�ضيةلأن حرب��اً وقع��ت هن��ا �أو هن��اك� .أخ�شى م��ا �أخ�ش��اه� ،أن يكون ه��ذا اخلراب العرب��ي مقدمة
ل�شرعنة يهودية الدولة الإ�سرائيلية لأننا حني نخلق كيانات طائفية ،عندها �سيقول اخلطاب
الإ�سرائيل��ي لن��ا ملاذا كل هذه الدويالت �أو كل هذه ال��دول م�شروعة وال يحق لليهود �أن تكون
لهم دولتهم القائمة على �أ�سا�س الدين� .أمتنى �أن تكون هذه االفرتا�ضات خاطئة و�أال يح�صل
ه��ذا الأم��ر و�أال تق�س��م �أي دول��ة عربي��ة ،و�أن نع��ود جميعاً نح��و البو�صل��ة احلقيقية جتاه
فل�سط�ين ،ولكن ما يجري خط�ير ،وقد تكون هذه �أ�سو�أ مرحلة يف تاريخ العرب املعا�صر .وال
�أظن �أن ثمة مرحلة �أ�سو�أ من هذه املرحلة بعد نهاية اال�ستعمار.
• كيف انعك�س هذا الهم العربي على هذا الإنتاج الثقايف؟
 ال �ش��ك �أن كل ح��دث م�ص�يري يرتك �أث��ر ًا على الإب��داع الأدبي والفن��ي ،ويح�صل نوع مناجلدلي��ة ب�ين الأمرين ،ب�ين الواقع وما يح��دث يف املح�صلة الإبداعي��ة �أو يف احليز الإبداعي
�إذا ج��از التعب�ير ،نتذكر جميع��اً الأثر الذي تركت��ه نك�سة  67على الأدب والف��ن العربي ،قد
ال يك��ون الن�ص الإبداعي العربي الآن يف ه��ذه اللحظة بالذات قد ارتقى �إىل م�ستوى ما يحدث
ويلزم��ه وقت حت��ى تظهر عالماته ب�شكل وا�ض��ح ،ولكن ال �شك �أن هن��اك �إرها�صات وب�شائر،
هن��اك مالمح تفاعل بني الن���ص الإبداعي وما يحدث على �أر�ض الواق��ع ،و�إن كانت الأحداث
�سريعة ومت�سارعة �إىل درجة يعجز �صاحب الن�ص والن�ص باملجمل على اللحاق بها.

الثورات العربية

• كي��ف تنظ��ر �إىل م�ص�ير الوط��ن العربي بع��د انحراف الث��ورات العربية ع��ن م�سارها
و�سلبها من قبل دول عظمى وجماعات متطرفة؟
 ب��ذرة احل��راك الثوري يف الع��امل العربي هي ب��ذرة نا�صعة وقوية الي �ش��اب عربي ولكنب�سبب غياب امل�شروع النه�ضوي التنويري الوا�ضح كان �سهال على القوى العظمى �أن تتدخل
وتدخ��ل بثقله��ا بثورة م�ض��ادة حتت م�سم��ى ديني م�ستغل��ة حاجات النا���س لتحقيق هدفها
بتفتي��ت الوطن العربي وخلق دويالت وكيانات داخ��ل دول .وكل هذا الربيع العربي يجعلنا
نطرح ت�سا�ؤال :ملاذا يقف الربيع العربي عند حدود فل�سطني؟
• يف ظ��ل الو�ض��ع ال�سيا�سي واالقت�ص��ادي ال�سيئ ،وحالة الوعي الثق��ايف املتدنية ،كيف
ميكن للمثقف والإعالمي �أن يحمال ر�سالة التنوير يف هذه املرحلة؟
 ال ميك��ن لأي مثق��ف حقيق��ي �إال �أن يكون يف �ص��ف النا�س ويف �صف احلريّ��ة والدميقراطيةوالعدال��ة اجلماعي��ة ،لك��ن يف الوقت نف�سه ،ال ميك��ن تثوير املجتمع بال تنوي��ر ،ال ميكن قيام
ث��ورة بال م�شروع وا�ضح ،فاملطلوب �أن يكون ل��دى �أي حراك ثوري بيان وا�ضح عن امل�سائل
الت��ي ت�شغل بال املجتمع من الدي��ن ،وامل�سائل الطائفية ،وحقوق املر�أة ،والأقليات ،ومطالب
الطبقات الفقرية ،فال ميكن �أن يقوم حراك ثوري على �شعارات ف�ضفا�ضة عامة ،مثل �إ�سقاط
النظ��ام ،لأن الأه��م ما بعد �إ�سقاط النظام .ولأن هذا امل�ش��روع الفكري الثوري الوا�ضح ،كان
غائب��اً ،ف��كان �سه ًال على م��ن �أراد �سرقة �أح�لام ال�شباب العرب��ي وطموحات��ه �أن ي�سرق هذه
الأح�لام وه��ذه الطموحات ،و�أن يحرف الث��ورات نحو م�شاريع مدمرة و�أك�ثر �سوداوية من
النظم التي ثارت النا�س عليها.
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ه���ي���ا �أب�������ي خ���ل���ي���ف���ة ..خ���ري���ج���ة احل����ا�����س����وب ال����ت����ي ه����رب����ت �إىل ال��ت�����ص��م��ي��م
وفاء عاروري *
عل��ى خ�لاف م��ا يق��وم ب��ه الكث�ير م��ن ال�شباب
وال�شابات ،يف جمتمعن��ا الفل�سطيني ،من ر�ضوخ
لرغب��ة الوالدي��ن والعائلة يف العم��ل والدرا�سة،
فق��د جدفت هي��ا �أبي خليف��ة ( 24عاما) ،خريجة
عل��م احلا�س��وب ،م��ن جامع��ة بريزي��ت ،عك���س
التي��ار ،مطلقة ملوهبتها العنان ،ولنف�سها احلرية
واالطمئن��ان ،لتب��دع يف جم��ايل الر�س��م وت�صميم
الأزي��اء ،بعي��دا ع��ن جم��ود ع��امل احلا�س��وب
وبراجمه.
تقول هيا� :أحببت الر�سم والأزياء وكل ما يتعلق
بهما ،منذ نعوم��ة �أظفاري ،وكنت دائمة املتابعة
مل�شاه�ير وجن��وم هولي��وود وحف�لات توزي��ع
جوائ��ز الأو�س��كار ،ودائم��ا ما انبه��ر بف�ساتينهم
وت�صاميمه��ا ،وكن��ت دائم��ا �أرى نف�س��ي م�صممة
عاملي��ة م�شهورة و�أتخي��ل �أنني يوما م��ا �س�أكون
�ضمن امل�شاهري يف هوليوود.

التفوق والتوقف!

ولع��ل التف��وق ال��ذي حققت��ه هي��ا ،يف املرحل��ة
الثانوي��ة ،والنظ��رة "اال�ستخفافي��ة والدونية"،
كم��ا و�صفتها هي��ا ،لتخ�ص���ص الر�س��م والفنون،
�إ�ضاف��ة �إىل افتق��ار فل�سطني لكلي��ة ت�صميم �أزياء
عل��ى م�ستوى عال ،كان��ت �أ�سباب��ا كافية جلعلها
تخت��ار تخ�ص���ص عل��م احلا�س��وب يف جامع��ة
بريزي��ت .تقول هيا كنت اح��ب احلا�سوب ،وكان
التخ�ص�ص جميال جدا ،لك��ن دائما ما كنت �أ�شعر
بغ�صة لرغبتي يف الر�سم والت�صميم.

ولع��ل "ع��دم االرتي��اح" ال��ذي ظلت �أب��ي خليفة
ت�شع��ر به جت��اه احلا�سوب ،حتى بع��د تخرجها
وانخراطه��ا يف �س��وق العم��ل ،كان �سبب��ا كفيال،
ليجعله��ا تواج��ه العائل��ة واملجتم��ع ،وتنفرد يف
نف�سه��ا وعامله��ا ،ع��امل الر�س��م والأزي��اء ،بعيدا
ع��ن �سخري��ة النا���س ،واحباطه��م ،وا�ستهانتهم
بقدراتها.
تق��ول هي��ا :ب��د�أت بتعل��م مب��ادئ و�أ�سا�سي��ات
ت�صمي��م الأزي��اء با�ستخ��دام مواق��ع االنرتن��ت
واليوتي��وب ،وبا�شرت بر�سم ت�صاميمي اخلا�صة
وم�شاركته��ا على �صفح��ات التوا�صل االجتماعي
"في�سبوك وتويرت وان�ستجرام" ومن هنا دخلت
ع��امل الأزي��اء ،وب��د�أت ا�ستقبل ر�سائ��ل من دور
�أزي��اء يف كن��دا وفرن�س��ا ،ومنه��ا املحل��ي يف رام
اهلل ونابل���س الذي��ن طلب��وا مني العم��ل معهم يف
م�شاريع معينة لإطالق ت�صاميم �صيفية خمتلفة.

للتطريز الفل�سطيني ن�صيب الأ�سد!

وكان للتطري��ز الفل�سطين��ي ن�صي��ب الأ�س��د م��ن
ت�صامي��م هي��ا ،حي��ث حمل��ت معظ��م ت�صاميمها
الطابع الفل�سطيني ،الذي �أدخلته على الت�صاميم
احلديث��ة جامع��ة يف ذلك ب�ين الطرازي��ن القدمي
واحلدي��ث ،من ب��اب ت�شجيع الفتي��ات على لب�س
التطريز الفل�سطيني لكن بطريقة ع�صرية تنا�سب
�أذواقه��ن ،وه��و ما يعرف ب��ـ "ع�صرن��ة التطريز
الفل�سطيني".
ومل تتفاج���أ هي��ا حينم��ا الق��ت �إعجاب��ا كب�يرا،

عل��ى ت�صاميميها ه��ذه ،وال حينم��ا ح�صلت على
املرك��ز الث��اين يف م�سابق��ة ت�صمي��م ازي��اء تابعة
ل�شركة فرن�سي��ة ،وكان الت�صميم الفائز "بالطراز
الفل�سطيني" �أي�ضا.

هيا والر�سم

�أم��ا على م�ستوى الر�سم ،ف�إن هيا االن ،يف مرحلة
التح�ض�ير واال�ستع��داد ملعر�ضه��ا الفن��ي ال��ذي
�سيقام خالل الأي��ام القليلة القادمة ،حتت رعاية
م�ؤ�س�س��ة دار قنديل للثقافة والفنون يف طولكرم،
وهي م�ؤ�س�سة تعنى باملواهب وتعمل على دعمها
وتطويره��ا ،خا�صة �أن معظم اللوحات امل�شاركة
يف املعر���ض �ستعرب عن واقع املر�أة الفل�سطينية،
وواقع ال�شعب الفل�سطيني يف ظل االحتالل.
ونظ��را حلج��م اال�ستغ�لال ال��ذي تعر�ض��ت ل��ه
هي��ا من قب��ل دور الأزي��اء ،حيث عم��دت �إىل بيع
ت�صاميمه��ا له��م ،مقاب��ل �أ�سع��ار غ�ير م�شجعة،
�إ�ضاف��ة �إىل ع��دم �إ�سن��اد الت�صميم له��ا �شخ�صيا،
كونه��ا ت�صمم فقط وال تنف��ذ امللبو�سات ،ف�إن هيا
تخط��ط االن ال�ستكمال درا�ستها يف جمال ت�صميم
الأزياء يف اخلارج ،كي يت�سنى لها فتح م�شروعها
اخلا���ص دون احلاج��ة لبي��ع ت�صاميمه��ا ل��دور
االزي��اء ،و�إىل ذل��ك احلني فنحن بانتظ��ار ماركة
فل�سطينية عاملية ،با�سم "هيا فا�شن".
• خريج��ة حدي ًثا من دائ��رة الإعالم يف جامعة
بريزيت

�أحد ت�صاميم �أبي خليفة.

لبنى ط���ه ..م��ن درا���س��ة الأدب يف ب�يرزي��ت �إىل مل��ع��ان ك��ب�ير يف ر���س��وم��ات الأط��ف��ال
إيمان حامد

تعترب ر�سوم ق�ص�ص االطفال من العوامل �شديدة
اجلاذبي��ة ،ف�لا يوجد كتاب لالطف��ال دون ر�سوم
ترافق��ه ،االمر ال��ذي ي�ضفي رونق��ا وجماال على
الن���ص ،وي�أخ��ذ الطف��ل اىل عامل مل��يء بالده�شة
واخليال ،فهي لي�ست جمرد تزيني للن�ص بقدر ما
متثل ن�صا اخر يوازي املحتوى اهمية ،كما تلعب
الر�س��وم دورا يف االرتقاء بتذوق االطفال واثارة
حوا�سهم.
ر�س��وم �أدب االطف��ال جم��ال وا�س��ع و�شي��ق،
ي�سته��وي الكث�ير م��ن الفنان�ين الذي��ن يج��دون
انف�سه��م مييلون اىل التخ�ص���ص فيه ،كون الن�ص
وح��ده ال يكف��ي الن يغن��ي قارئن��ا ال�صغ�ير عن
االبحار يف خميلته عرب الكلمات ال�صغرية امامه،
وجتعله يذهب اىل ابعد من ذلك بكثري ،متيحة له
ان يتذوق لعبة االلوان واال�شكال امامه.
م��ن ب�ين ه���ؤالء الفنان�ين ،ب��رزت الر�سام��ة
الفل�سطيني��ة لبنى طه الت��ي وجدت نف�سها مهتمة
مبجال ر�سومات كت��ب ادب االطفال ب�سبب ميلها
وحبها لالطفال ،ورغبة يف العمل معهم والدخول
اىل عامله��م ،والتي �سرعان ما ب��د�أت يف هذا العمل
بعد ان انهت درا�ستها اجلامعية.
وع��ن بداي��ة التجربة ،تق��ول لبنى" :ع��امل �أدب
الأطف��ال كبري جدا ومل��يء بالتفا�صي��ل ،وجدت
نف�س��ي مهتم��ة يف كل مو�ض��وع الطفول��ة ،ولرمبا
ه��ذا االهتم��ام جاء من حب��ي واهتمام��ي بالعمل
مع �أطفال ،حيث �أجد خيالهم والنقا�ش واحلديث
معه��م ممتعا �أحيانا �أكرث من �أحاديثي مع الكبار،
احب ه��ذه الفانتازيا التي تدور يف �أفكارهم ،وهو
ما اهتم به يف جمال ر�سوماتي ،باال�ضافة �إىل انني
�أعتقد �أن كل واحد فينا ال يزال طفال بداخله".

ولبنى التي در�ست تخ�ص�ص الأدب االجنليزي يف
جامعة بريزيت ،وعمل��ت يف جمال ادب االطفال،
ب��د�أت م�شواره��ا يف "ر�س��وم الكاريكات�ير" الذي
ا�ستهواه��ا اي�ض��ا من��ذ الطفولة نظ��را الن�شغالها
مبتابعة االخب��ار االقت�صادي��ة وال�سيا�سية التي
كان له��ا ت�أثريه��ا الكب�ير عليه��ا ،فكان��ت حت��ول
االخبار لر�س��وم كاريكاتري ،وكانت مت�أثرة بكبار
فناين الكاريكاتري امثال ناجي العلي.
وتعت�بر لبن��ى اه��م التج��ارب لديه��ا يف حياتها
عمله��ا عل��ى انت��اج الكت��ب والر�سوم��ات م��ع
م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي ،ب�صفتها اي�ضا
دار ن�شر تعمل على انتاج كتب وق�ص�ص اطفال،
حي��ث كان له��ذا امل�ؤ�س�س��ة الف�ض��ل بن�ش��ر اول
كتاب اعدت ر�سومات��ه ،وهو كتاب اغنية البئر
لل�شاع��ر والكات��ب ان���س ابو رحم��ة ،وحتدثت
لبن��ى ب�شوق عن جتربته��ا االوىل قائلة "الكتاب
عب��ارة ع��ن جمموع��ة ق�ص�صية للفتي��ان ،كانت
جتربت��ي الأوىل ممتع��ة جدا ولي�س��ت بال�سهلة،
فالن���ص خيايل وفانت��ازي ،وبالت��ايل كان دوري
و�أعت�بر �أنه �أي�ض��ا دور �أي فن��ان يعمل ال �سيما
يف جم��ال �أدب الأطف��ال� ،أال ينق��ل الن�ص ب�شكل
ح��ريف ،وامنا ي�ضف��ي ب�صمت��ه ،فبا�ستطاعته �أن
ينقل��ه �إىل عامل �آخر �س��واء من خالل امل�شاهد �أو
تقنيات الر�سم".
تلق��ت لبنى اثر هذا العم��ل جائزة وزارة الثقافة
الفل�سطيني��ة ك�أف�ضل ر�سومات �أدب الأطفال التي
�أنتجت عام  2009و ،2010وتوجهت لها العديد
م��ن دور الن�ش��ر الفل�سطيني��ة والعربي��ة لتنفي��ذ
ر�سومات لكتب خمتلفة بعد ذلك ،كما قالت.
وتو�سعت اعمال لبنى وتنوعت بعد هذا االجناز،

ف�شمل��ت العم��ل م��ع دور ن�ش��ر فل�سطيني��ة الت��ي
عر�ض��ت عليها العمل معها مث��ل �أ�سوار عكا ،وبن
ميدي��ا ،ودور عربي��ة مث��ل دار �أ�صالة يف بريوت،
وم��ن �آخ��ر الكتب الت��ي عمل��ت عليه��ا كان كتاب
"خرز مغنى" الذي �صدر عن بيت املو�سيقى يف
�شفا عمرو ،ويحتوي الكت��اب على �أغان و�أ�شعار
مت تلحينها.
وع��ن عمله��ا يف هذا املجال قالت ط��ه" :بامكان
العامل�ين يف جم��ال الطفول��ة واملو�سيق��ى
ا�ستخدام الكتاب بطريق��ة ممتعة مع الأطفال،
يف ه��ذه املرحلة �أقوم بتجريب �أ�ساليب خمتلفة
م��ن الر�س��م لأدب الأطف��ال ،فهن��اك تقني��ات
و�أدوات ال ح��دود له��ا ،ومن املمت��ع جتربتها،
ولكنن��ي �أرك��ز يف ر�سومات��ي عل��ى امل��وروث
العرب��ي ،حيث �أج��د مثال يف العم��ارة العربية
واال�سالمي��ة تفا�صيل فني��ة وزخرفية ،ت�ضفي
جماال وحميمية على الر�سومات ،هذا املوروث
غن��ي �أج ّد و�أعك�س��ه يف العديد م��ن ر�سوماتي،
ال �سيم��ا اذا كن��ت �أعمل على ق�ص���ص �شعبية،
ومبا �أن الطفل ال�صغري ال يزال يعي�ش بداخلي
فهو يخربين عن العديد من التفا�صيل التي يود
م�شاهدتها بالر�سومات".
لبنى الت��ي حازت على جازة م��ن وزارة الثقافة
الفل�سطيني��ة عل��ى ر�سوماته��ا ،مت تر�شيح اي�ضا
كت��اب "ق�ص��ة قب��ل الن��وم" ال��ذي احت��وى على
ر�سوماته��ا للح�ص��ول عل��ى جائ��زة االت�ص��االت
االماراتي��ة لأدب االطفال ،كما تعم��ل حاليا على
انت��اج م�شروعه��ا اخلا���ص به��ا ،ال��ذي يت�ضم��ن
الت�ألي��ف ويرك��ز عل��ى اجلان��ب الب�ص��ري ب�شكل
كبري.

�إحدى ر�سومات لبنى يف ق�صة للأطفال.

