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»احلال « -  ال�صبت 13/ 9 / 2014 م - املوافق 18 ذو القعدة 1435 هـ              16 �صفحة

ق�سة من �خليال
قرر �صعبنا معاقبة ال�صيا�صيني، اأولئك الذين مل ينجزوا ولو قلياًل مما وعدوا. قالوا فزّلوا، وجادلوا فرتاجعوا، وفاو�صوا فف�صوا ما بحجرنا 

من كل �صيء. وعليه، قرر ال�صعب تاأديبهم بطريقة تربوية، عل الأمر ي�صوب احلال.
قالت اإحدى احلكيمات: الإقامة اجلربية دواء جمرب.

اأين؟. قال �صيا�صي مقتنع باحلاجة اإىل عمل �صيء ما. 
قالت: يف ح�صانة حفيدي.

واأو�صحــت فكرتهــا: اأرى اأطفالنا يفاو�صون با�صتماتة، ويح�صلون على ما يرغبون فيه. فلعل اإقامة ال�صيا�صيني مع الأطفال تعلمهم، ليعودوا بعد ذلك 
مفاو�صني م�صتاأ�صدين كما اأطفالنا؛ يغارون على اأ�صيائهم، ويحتفظون بها، وي�صعون اإىل املزيد.. ول ي�صت�صلمون، ول ي�صحك الآخر عليهم بـ »الزاكي«.
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رحمة حجة

بعــد اأن و�صعت احلرب على غزة اأوزارها، واحتفل الفل�صطينيــون بال�صمود املذهل للمقاومة؛ 
وغــادر الوفدان الفل�صطيني والإ�صرائيلي القاهــرة؛ برزت تخوفات من ت�صييع مكا�صب املعركة 
ــا املماطلة والت�صويف، وقد تزامن ذلك مع عودة  امليدانيــة، يف املفاو�صات، التي تعني اإ�صرائيليًّ

الرتا�صق الإعالمي بني فتح وحما�ص �صريته الأوىل، ما ي�صع امل�صاحلة يف مهب الريح.
بعــد 51 يوًما مــن العدوان، عادت طائرات الحتالل اإىل مهابطهــا، ونزلت �صواريخ املقاومة اإىل 
خمابئهــا، واأعلن وقف اإطالق النــار حتى مدة اأق�صاها �صهر، للتفاو�ص غــري املبا�صر يف القاهرة 
علــى حتقيق املطالــب الفل�صطينية. وخالل اأ�صبوعني، �صينتهي هــذا ال�صهر، و�صتكون اخليارات 

التمديد �صهًرا اآخر، اأو توقيع اتفاق، اأو العودة اإىل امليدان.
ولئن كان املطلب الأ�صا�صي لكل فل�صطيني هو اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة امل�صتقلة، فقد طرح 
الوفــد الفل�صطيني املوحد مطالب ل تراجــع عنها لكتمال الن�صر، اأهمها الإفراج عمن اعتقلوا يف 
ال�صفة عقب خطف امل�صتوطنني الثالثة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من اأ�صرى ما قبل اأو�صلو، 
وبنــاء ميناء غــزة، واإعــادة اإعمار املطــار، ورفع احل�صار عــن قطاع غزة، مبــا ي�صمح بدخول 

الب�صائع والرواتب.
»احلــال« ا�صتطلعت اآراء مراقبني حول »املفاو�صــات« احلالية، والفرق بينها وبني املفاو�صات 
التــي انطلقت بني منظمة التحرير واإ�صرائيل قبل ع�صرين عاًمــا، واتخذتها اإ�صرائيل غطاء لنهب 

الأر�ص وتو�صيع ال�صتيطان وبناء اجلدار.
تقــول النائــب وع�صو املكتب ال�صيا�صــي يف اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطــني، خالدة جرار، اإن 
ا بني مفاو�صــات منفردة ومبا�صرة، وبني وفد فل�صطينــي موحد هدفه حتقيق  »اختالًفــا جوهريًّ
�صــروط املقاومــة بالتزامن مع وجود مقاومة على الأر�ص«، يف اإ�صارة اإىل مرحلة جديدة يف ملف 

التفاو�ص الفل�صطيني تختلف عن �صابقاتها التي بداأت منذ اأكرث من 20 عاًما.
لكن جّرار ل ترى اإمكانية احلديث يف الوقت احلايل عن »حتقق اأو عدم حتقق اأهداف املقاومة«، 

م�صيفًة لـ »احلال«: »املقاومة يف امليدان فر�صت �صروطها واأحدثت نوًعا من توازن الردع«.
ويتفــق املحلــل ال�صيا�صي عالء الرميــاوي مع راأي جرار حــول »الختالف اجلوهــري«، عازًيا 
الأمــر لأ�صباب عدة، منها اأن كل الطيــف الفل�صطيني �صارك يف هذه املفاو�صات، من اأق�صى ميينه 
اإىل اأق�صــى ي�صــاره، كما اأن اآلية التفاو�ص خمتلفة، والوفــد الفل�صطيني يفاو�ص على ا�صرتاطات 
املقاومة، وهناك الآن زمن تفاو�صي، بينما كانت اإ�صرائيل يف ال�صابق تدير عملية تفاو�صية دون 

زمن حمدد، اأي اأن هناك اإجناًزا حمدًدا واأهداًفا وا�صحة.
وقــال الرميــاوي لـ »احلــال«، اإن اأ�صباًبــا اأخرى توؤثــر ب�صكل »�صلبــي« على عمليــة التفاو�ص، 
منهــا مــا �صماها »خطة 4+1«، وهــي »اآلية جتميع الفرقــاء يف كفة �صد فريق وحيــد«، مو�صًحا 
اأن »الف�صائــل امل�صاركة يف التفاو�ــص، با�صتثناء اجلهاد الإ�صالمي، ت�صغط على حما�ص من اأجل 
التنــازل عن بع�ص مطالبهــا، ول ت�صغط على اجلانب امل�صري، الذي يقــود الو�صاطة، كي تظل 
حما�ــص حتت احل�صار وتبقى �صمن منظومة ال�صيطرة امل�صرية، وهو ما ترى فيه فتح م�صلحة 

لها«.

»�للي ما بطلع مع �لعرو�س ما بلحقها«
اأ�صتــاذ العلــوم ال�صيا�صية يف جامعة النجاح الوطنية عبد ال�صتار قا�صم، له راأي اآخر، اإذ يرى اأن 
م�صتــوى الأداء ال�صيا�صــي يف مفاو�صات التهدئة »كان اأدنى بكثــري من م�صتوى الأداء الع�صكري 
ا  يف غزة، والدليل على ذلك اأن ما ح�صل عليه الفل�صطينيون كان اأقل بكثري من املطالب، خ�صو�صً
بعــد تاأجيل بع�ص الق�صايــا، والتاأجيل بالن�صبة لإ�صرائيل يعني عدم العمل، و)اللي ما بطلع مع 
العرو�ــص ما بلحقها( كما يقول املثــل ال�صعبي، كما يوجد غمو�ص يف بع�ص العبارات الواردة يف 

ن�ص التفاق«.
وعــن توقعاتــه للمرحلــة القادمة مــن التفاو�ــص، ي�صتبعد قا�صم حــدوث حت�ّصــن يف اأداء الوفد 
الفل�صطينــي خا�صة اأنــه »وفد ف�صائلي«، وكان الأجدى براأيــه اأن يتاألف من »خرباء يف القانون 

الدويل والعالقات الدولية وال�صيا�صة والقت�صاد«.
القيــادي يف حركــة فتح، وع�صو املجل�ص املركــزي ملنظمة التحرير الفل�صطينيــة، نبيل عمرو، يرى 
اأن مــا نتــج عن املرحلــة الأوىل من مفاو�صات التهدئــة يف القاهرة جمرد »اتفــاق اأويل لوقف اإطالق 
النــار ولي�ــص اإجناًزا«، مو�صًحــا: »ميكن اأن تكون وقعــت خ�صائر يف اجلانــب الإ�صرائيلي وف�صلت 

واالن�����ق�����������س�����ام؟ امل�����ف�����او������س�����ات  يف  غ��������زة  �����س����م����ود  م����ك����ا�����س����ب  ت�������س���ي���ع  ه������ل 



�سامية �لزبيدي
يف م�صاحــة ل تزيــد علــى املرتين املربعــني، وقفت تغريــد اأبو العطا 
وبناتها الأربع، تظللهن اأغطية ن�صبها زوجها م�صتنًدا اإىل حائط ق�صم 

الباطنة يف جممع ال�صفاء الطبي مبدينة غزة.
فــرت تغريــد )40 عاًما( وبناتها واأبناوؤهــا الثالثة من �صبح املوت يف 
حــي ال�صجاعية الذي تعر�ص ملجــرزة ب�صعة ا�صت�صهد فيها قرابة 70 
مواطًنــا يف 19 مــن متوز املا�صــي؛ وو�صلت وعائلتهــا اإىل م�صت�صفى 
ال�صفــاء، مــع اآلف النازحــني الآخرين، الذين مل يجــدوا لهم مت�صًعا 
يف مراكــز الإيــواء التــي امتــالأت عن اآخرهــا بالنازحني مــن خمتلف 

املناطق.
ومنــذ ذلك الوقت، باتت تغريــد وعائلتها ليلهــا، واأم�صت نهارها، يف 

ظروف »لاإن�صانية« و »غري حمتملة«.
»من�صــي طوال النهــار بكامل مالب�صنا يف هذا احلــر ال�صديد، فيما اأنا 
وبناتــي يف هــذه امل�صاحة ال�صغرية، وينام زوجــي واأولدي الذكور 

يف العراء«. تقول تغريد.
وت�صيــف: »خرجنــا مــن منازلنــا مبالب�صنــا، وبف�صــل اأهــل اخلــري 
الذيــن تربعوا لنا ببع�ــص الفر�صــات واملالب�ص، من�صــي اأيامنا هنا، 
ا، ول يبدو اأنهــا �صتغدو اأف�صــل يف القريب  لكــن احليــاة �صعبة جــدًّ

العاجل«.
اأمــا ابنتها اإ�صــراء )17 عاًما(، فتقول: »هنا ل حيــاة؛ املياه ماحلة، 
واحلمامــات قذرة، ولي�ص عنــدي مالب�ص، اأنــام واأ�صحو يف مالب�صي 

هذه.. ل راحة باملرة«.
يف احلــرب التــي و�صعــت اأوزارها قبل اأيــام، خملفــة اآلف ال�صهداء 
واجلرحى والدمار، ومن بــني ال�صهداء قرابة 250 امراأة؛ انخرطت 
املــراأة الفل�صطينية كعادتها يف الفعل ورد الفعل، فقاومت ب�صمودها، 
وتطبيــب  احتياجاتهــم  لتوفــري  اأ�صرتهــا  داخــل  الــدوؤوب  وعملهــا 
جراحهــم، وخارجها مبمار�صة عملها يف املحافــل املختلفة، يف الطب، 

كما ال�صحافة، يف القانون كما الأمن.
وقــد فقدت مئات الأ�صــر عمودها الفقري با�صت�صهــاد الأم اأو الزوجة 
اأو الأخت، فيما اأ�صيبــت مئات اأخريات بت�صوهات اأو برت اأطراف اأو 

حروق، �صتحرمهن من ا�صتكمال حياتهن الطبيعية.
زكية: عندما ننتظر �أقاربنا �سهد�ء

زكيــة، �صابــة فل�صطينيــة تعمــل يف ق�صــم ال�صتقبال مبجمــع ال�صفاء 
الطبــي الرئي�ص يف القطــاع، ورغم عملها يف املــكان نف�صه اإبان عدوان 

عام 2012، اإل اأنها توؤكد اأنها مل ت�صهد مثل هذا العدوان وجرائمه.
تقــول: »الإ�صابات كثــرية، وثمة جمــازر؛ عائالت باأكملهــا اأبيدت، 
وت�صوهــات كبرية يف اجلثــث، عالوة على اأن ثالثــة اأرباع امل�صابني 
الذيــن راأيتهــم م�صابــون ببــرت يف اأطرافهــم اأو جــروح خطــرية يف 

روؤو�صهم«.
ومــن اأكــرث امل�صاهد �صعوبة، تقــول زكية: »انهارت امــراأة من فرط 
جزعهــا وحريتهــا، واأخذت تبكــي وت�صرخ: هــل تغــادر امل�صت�صفى 
لتودع ابنتها ال�صهيــدة، اأم تلزم غرفة العمليات اجلراحية يف انتظار 

ابنتها امل�صابة بجروح خطرية؟«.
وت�صيــف زكية: »كلما دوت �صافرات �صيارات الإ�صعاف املقرتبة من 
ق�صــم ال�صتقبال، اأجزع خوًفا من اأن حتمل يل اأحد اأقاربي اأو اأحبائي 

�صهيًدا اأو م�صاًبا«.
وت�صتذكــر زكية كيــف فوجئ امل�صعف خليل اليازجــي با�صت�صهاد كل 
عائلته يف ق�صف طــال منزلهم، ليبقى هو يتجرع ح�صرتهم وخ�صارته 

الفادحة وحده.
فتحية: �إ�سر�ر على �حلياة رغم �لبوؤ�س

فتحيــة ادباري )45 عاًما( التي جنت وعائلتها املكونة من اأحد ع�صر 
روًحــا باأعجوبــة كما تقــول، مل ت�صتكن لواقعها اجلديــد املزري بعد 

جلوئها لإحدى مدار�ص »اأونروا« يف خميم رفح.
فبعــد اأن فرت فتحيــة واأولدها وزوجها واأ�صقــاوؤه واأولدهم الذين 
يفــوق عددهــم الأربعــني قرية ال�صوكــة �صرق حمافظــة رفح جنوب 

قطاع غزة، رف�صت ال�صت�صالم وانتظار من ي�صاعدهم.
تقول فتحية: »خرجنا من منازلنا حتت �صظايا القذائف، وو�صلنا اأنا 

واأطفايل حفاة، ل منتلك اإل ما نرتدي من مالب�ص«.
ويف املدر�صة التي و�صلت اإليها فتحية مع اآلف النازحني من منازلهم 
املدمــرة، حاولت ال�صتعا�صة عــن ات�صاع منزلها بربع �صف مدر�صي 
خ�ص�ــص لها ولثالث عائالت اأخــرى، يف حماولة ل�صتيعــاب الأعداد 
املتزايــدة من النازحني التي و�صلت اإىل اأكرث من 300 األف فل�صطيني 

- بعد األفي �صهيد، هل نخدع اأنف�صنا ونقول انت�صرنا؟
• مــا راأيــك اأن تلــوم اإ�صرائيل علــى وح�صيتها بدل اأن 

تلوم ال�صحية؟
- جاءتكــم فر�صــة لوقــف النــار يف منت�صــف الطريق.. 

ورف�صتموها!
• فر�صة مهينة من طرف عربي ي�صاهم يف خنق القطاع.. 

فر�صة جتعل يد املقاومة هي ال�صفلى.
- انظــر اإىل امل�صتقبل، حتى لو جنحــت حما�ص وحكمت 
كل الكيــان الفل�صطينــي كائًنــا مــا كان، ف�صتظــل قــوة 

اإق�صائية، وب�صراحة.. رجعية.
هــذا متامــاً مثــل فتــح، اإق�صائيــة  يف  فهــي  • موافــق. 
ورجعيــة. انك�ص الفتحــاوي نك�صة �صغــرية و�صريجع 
بــك اإىل اأجمــاد بريوت التــي كان فيهــا مقاوًمــا وخ�صر، 

يعي�صون يف املا�صي. 
- كانــت فتح تقاوم، واأريــق دم فل�صطيني كثري يف عمان 
ا �صيا�صيًّا، ملــاذا يجب علينا اأن  وبريوت، ثــم اأخذت خطًّ

نعيد الكرة؟
• املقاومــة علــى اأر�ص الغري تختلف عن املقاومة على 

اأر�ص الوطن.
- النتيجــة واحــدة: اإزهــاق اأرواح، واملك�صــب يف حال 

وجوده اأ�صاًل �صيكون �صيا�صيًّا.
• ل تن�ــص اأن حما�ــص مل تقــاوم وحدهــا، بــل معهــا كل 

الف�صائل املوجودة. 
- النــار من حما�ص وقرار وقفهــا من حما�ص، واإذا خرج 

اأحد عن ذلك، فبقرار من طهران.
حم�صاوي!  وكاأنني  تخاطبني  ر�صلك،  • على 

- واأنت تخاطبني كفتحاوي!
• اإن كنا كذلك وبيننا هذا اخلالف، فكيف يكون احلال 

بني فتحاوي وحم�صاوي؟
- اللقــاء ممكــن بيننــا، واأعتقــد اأنــه ممكــن بــني فتــح 

وحما�ص. 
• حلظة.. من منا الفتحاوي ومن احلم�صاوي؟ اأها.. اأنا 

احلم�صاوي.
- واأنا الفتحاوي.. تف�صل.

• يزيــد ف�صلــك.. اإذا كان اللقاء ممكًنــا بيننا، فال بد اأن 
يكون ممكًنا بني القادة!

- تق�صد امل�صاحلة؟ ولكن حما�ص عر�ص عليها اأبو مازن 
النتخابات، ورف�صت بعناد. 

• هل يجروؤ على انتخابات الآن؟ اأكيد ال�صفة �صتنتخب 
حما�ص.

- وغزة �صتنتخب فتح، اأراهنك. 
اأن القرار ال�صيا�صي احلقيقي بيد املنظمة ل  • امل�صكلــة 

ال�صلطة. ونحن نريد اأوًل متثياًل يف املنظمة.
- لو توفر ح�صــن النوايا عند حما�ص، لقبلت باأي متثيل 
يف املنظمــة، وبعد ذلــك يفرجها اهلل.. ولكننــي اأقول لك: 

برناجمها اخلفي يرف�ص عملية ال�صالم..
اأ�صاًل؟  �صالم  عملية  بوجود  مقتنع  • اأنت 

- يــا �صيدي، توجد عملية �صخــام، ولكنها حتفظ للنا�ص 
اأرواحهم. 

• لــو متت م�صاحلة على �صعيد �صلطة ومنظمة، لفقدت 
النتفا�صــة  التمويــل، والرواتــب.. و�صتكــون  ال�صفــة 

القادمة انتفا�صة موظفني على �صلطتهم.
- متاًمــا مثلما �صيحدث يف غزة عندما تنقطع التمويالت 

اخلارجية. 
اأنتــم يف ال�صفة تاأكلون خبــز الدعم مقابل  • ب�صراحــة، 

الأر�ص التي ي�صحبونها من حتت اأقدامكم.
- واأنتــم يف غــزة تاأكلــون خبــز الدعــم مقابــل القرابني 

الب�صرية.
• يف زمن عرفات، كان يوجد م�صاحلة، وكان يوجد دعم 

خارجي. 
- الآن يوجد دعمان خارجيان. 

• رمبا.. للطرفني م�صلحة يف عدم امل�صاحلة.

ك�سف ح�ساب
عارف حجاوي

عندما ت�سبح ممار�سة طقو�س �ملوت ترًفا

احل������رب وق��������ت  ام��������������راأة  ت�����ك�����وين  اأن  امل���������س����ت����ح����ي����ل����ة..  امل����ه����م����ة 
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يف خميمات ومدن القطاع ال�صغري.
وعكفــت فتحيــة، الناجية من املــوت والدمار، علــى التكيف مع واقع 
احليــاة امل�صرتكــة يف ظل غيــاب اخل�صو�صيــة واحليــاة الطبيعية، 
ف�صكلت فريًقا من �صبع ن�صاء لتح�صني �صروط اللجوء اجلديدة. وعمل 
الفريــق على توعيــة الن�صاء من املخاطر البيئيــة وال�صحية املحدقة 
بهــم يف ظل الكتظاظ واحلــرارة ال�صديدة وغيــاب متطلبات ال�صحة 

والنظافة العامة.

وجد�ن: كيف �أحمي �أبنائي خالل �لق�سف؟
ولوجــدان اأبــو �صمالــة )34 عاًمــا( و�صــع خا�ص، فهذا هــو العدوان 
الأول الــذي تعاي�صــه واأولدهــا الثالثة مرمي )6 اأعــوام(، ورامي )4 
اأعــوام(، وح�صــن )عامــان( بعد عودتهم مــن اأملانيــا ب�صحبة زوجها 

للعي�ص يف خان يون�ص جنوب قطاع غزة.
وتــرى وجــدان اأن اأ�صعب مهمة ميكــن اأن ت�صطلع بها امــراأة هي اأن 
ــا حتت احلــرب. فمع بــدء احلرب، توالــت اأ�صئلــة اأطفالها  تكــون اأمًّ
عمــا يحدث، وعما اإذا كانــوا �صيقتلون؟ اأ�صئلة زلزلــت كيان وجدان، 
ودفعتهــا للتعبــري عنهــا يف مقالة مطولــة ن�صرتها �صحيفــة وا�صنطن 

بو�صت الأمريكية باللغة الجنليزية التي جتيدها.
»كنــت كاملجنونــة؛ اأحياًنــا اأ�صــع اأولدي يف غرفــة واحــدة حتــت 
حمايتــي، واأنــا ل اأعرف ما هــي احلماية التي ميكــن اأن اأقدمها لهم يف 
مواجهــة �صاروخ F16 اأو قذيفة دبابة، واأحياًنا كنت اأحملهم بعد اأن 
ي�صتغرقــوا يف النوم واأفرق كل واحــد منهم يف زاوية من زوايا املنزل 
التي اأتوقع اأنها قد تكون اأكرث اأمًنا من غريها واأنا اأفكر اأنه لو ل �صمح 

اهلل خ�صرت اأحًدا منهم، اأحافظ على حياة الآخر”.
وت�صتغــرق وجدان التفكري بحال “امراأة تبحث عن جثمان زوجها اأو 
ابنهــا اأو اأخيهــا اأو اأبيها لأيام حتت الأنقا�ــص، وباأخرى تنتظر خرًبا 

عن زوجها اأو منه”.
“اأرى وجــوه الن�صــاء حــويل كل يــوم يكــربن ع�صــرات  وت�صيــف: 
ال�صنــوات، وحتــى طقو�ص املــوت ترف مل نعــد ن�صتطيــع ممار�صته، 
فقبلــة الوداع حجبتها كمامة، وغــاب احل�صن الأخري بعد اأن حتللت 
جثــث كثــري مــن الأحبــة اأو تقطعــت اأ�صــالء، اأو تفحمــت مــن حمــم 

ال�صواريخ والقذائف، وانبعثت منها روائح املوت الكريهة”.

�سو�سن: �زدياد �لوالد�ت �ملبكرة و�الإجها�س
الدكتورة �صو�صن حماد، م�صوؤولة دائرة �صحة املراأة بوزارة ال�صحة 
ت�صف اأو�صاع املــراأة الفل�صطينية يف احلرب بالكارثية. وتلفت اإىل اأن 
عيــادات وم�صت�صفيــات الــوزارة حر�صت علــى ال�صتمــرار يف تقدمي 
خدماتهــا الطبيــة للن�صــاء واحلوامل رغــم ق�صف طائــرات الحتالل 

ومدفعيتها لعدد من املراكز وامل�صت�صفيات يف القطاع.
ومــن اأ�صل 27 مركز رعاية �صحية للمراأة، ظل 12 مركًزا فقط موؤهاًل 

لتقدمي خدمات رعاية احلوامل وتنظيم ال�صرة.
وتعتــرب د. �صو�صن اأن متابعة احلوامل اأو تنظيم الأ�صرة مهمة طبية 
�صروريــة ل ميكــن اإيقافهــا حتى زمــن احلرب، الأمر الــذي ميكن اأن 

يهدد �صحة املراأة وي�صبب لها م�صاعفات �صحية خطرية.
ونوهت اإىل اأنه من املعروف اأن حال ال�صطراب النف�صي التي ت�صببها 
احلرب تخلق ا�صطرابــات يف الهرمونات لدى املراأة، وهو ما يت�صبب 
يف ارتفاع معدلت الإجها�ص، والولدات املبكرة، والنزيف، وانقطاع 

الدورة ال�صهرية وغريها.
ورغــم عــدم وجــود اإح�صــاءات دقيقــة بعــد لــدى الــوزارة، اإل اأن 
حمــاد اأقــرت اأن هنــاك زيــادة ملحوظة يف اأعــداد الــولدات املبكرة، 

والإجها�ص.
يذكــر اأن متو�صــط عدد الولدات يف م�صت�صفــى ال�صفاء وحده يف الأيام 
الطبيعيــة يرتاوح بــني 50-70 حالة ولدة، ما يعنــي اأن هناك على 
الأقــل 1500 اإىل 2100 طفــل ولــدوا يف حمافظــة غزة حتــت الق�صف 

والدمار.
وتقــول د. حماد اإن ال�صغط الذي ت�صهده امل�صت�صفيات نتيجة الأعداد 
الكبــرية مــن امل�صابــني واجلرحــى ا�صطر الأطقــم الطبيــة لت�صريح 
الوالــدات يف �صــكل طبيعي بعــد �صاعة مــن الولدة، رغــم اأن معايري 
ال�صالمــة تقت�صــي مكوثهــا يف امل�صت�صفــى ل�صــت �صاعات علــى الأقل، 
ا بعــد 12 �صاعة، رغــم اأن مكوثها 6 اأيام  وت�صريــح الوالــدات قي�صريًّ

على الأقل يف امل�صفى مهم ل�صحتها و�صحة طفلها.
ولفتت د. حمــاد اإىل خطر اآخر يحدق بالن�صاء والأطفال  الذين نزحوا 
اإىل املدار�ــص وامل�صت�صفيات واحلدائــق العامة اأو اإىل منازل وحمال ل 
تتوفــر فيهــا �صروط ال�صكــن ال�صحية، ويتمثل هذا اخلطــر يف انت�صار 

الأوبئة والأمرا�ص.

هبة: ظو�هر �سلبية بعد �حلرب
ا  وقــدرت وزارة الأ�صغــال العامة والإ�صكان عدد املنــازل املدمرة كليًّ
بحــوايل 12 األف وحــدة �صكنية، واملدمرة يف �صــكل جزئي بحوايل 32 

األف وحدة اأخرى.
وبــدت هبة الزيان، ممثلة �صنــدوق الأمم املتحدة للمراأة، مهمومة يف 
كيفية �صمان متثيل عادل للن�صاء يف جلان الإغاثة وخططها وبراجمها، 
ــا اأنها ت�صتهــدف النازحــني واملت�صرريــن وامل�صابني الذين  خ�صو�صً

تقدر الأطراف املختلفة اأن جلهم من الن�صاء والأطفال.
وتقول: »نحن ل نقدم خدمات مبا�صرة للن�صاء، بل نعمل على حت�صني 
�صــروط الدعم الإن�صاين املقدم من قبل �صركائنــا يف �صكل ي�صمن تلبية 

احتياجات الن�صاء«.
وتقــدر الزيان حجــم الكارثة وقلة املــوارد، اإل اأنها ت�صر على 
ا للتقليل  اأن تقــدمي الدعم النف�صي والجتماعــي عن�صر مهم جدًّ

من تداعياتها.
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حنني فايز *
فرحــة كبــرية تكــون لــدى خريجــي الإعــالم 
اأو باقــي التخ�ص�صــات يف خمتلــف جامعــات 
الوطن، كل منهــم لب�ص ثوب التخــرج متاألًقا، 
ولب�ــص قبعة التخرج، �صحــك كثرًيا، واأخذت 
لــه �صور الذكريات بق�صــد وبعفوية، وح�صل 
التهــاين مــن كل العائلــة والأ�صدقــاء،  علــى 
لكن هذه احلفلــة ال�صاخبة تنتهــي ب�صاحبها 

وحيًدا يف عزلة البطالة.
يبــداأ اخلريــج بالبحــث عــن عمــل يف جمــال 
تخ�ص�صــه، كمــا هــو الو�صــع الطبيعــي، ول 
يــرتك موؤ�ص�صــة اإل ويطــرق اأبوابهــا ب�صغف، 
وبعــد نهار طويل، يعــود اإىل البيت وهو مثقل 

بالكثري من الوعود، واإىل ال�صراب تتطاير.
تقول اآيــة ال�صاي�ص خريجة علــم الجتماع يف 
جامعة بريزيت: »منذ اأن تخرجت واأنا اأبحث 
عن عمــل، ولكن لالأ�صــف، دائًما هنــاك عوائق 
متنعنــي، واأهــم عائــق هــو قلــة الوظائف يف 
جمــال تخ�ص�صي، ما ا�صطرين فيمــا بعد، لأن 
اأقــدم لوظيفــة اأقــل من طموحــي كثــرًيا، فاأنا 
بحاجــة اإىل اأن اأعتمد علــى نف�صي، واأقوي من 

�صخ�صيتي«. 

قلة �ملوؤ�س�سات.. و�إجر�ء�ت �أخرى
امل�صكلة لي�صت يف تخ�ص�ص بعينه، بل بكافة 
التخ�ص�صات، فاملوؤ�ص�صات التي قد حتت�صن 
ا، واإن وجدت،  اخلريــج اجلديد قليلــة جــدًّ
ا، ك�صنــوات اخلربة  فطلباتهــا مرهقــة جــدًّ
مثاًل. هذه عقدة تعاين منها كافة املوؤ�ص�صات، 
ومــع الوقــت، ت�صبــح عقــدة م�صحكة لدى 
اخلريــج، فمــع تكــرار املوقف وتكــرار هذا 
الطلب من اخلريج، ي�صري واعًيا بالأجوبة، 

ال���ك���ب���رة ال���ف���رح���ة  ����س���ارق���ة  اأو������س�����اط خ���ري���ج���ي اجل�����ام�����ع�����ات..  ال���ب���ط���ال���ة يف 

منــذ اأن و�صعــت احلــرب العدوانيــة علــى غزة 
اأوزارهــا، والإعالم ال�صرائيلــي يطفح بالتقارير 
التــي تتحدث عن خطر حــزب اهلل. وعن املقارنة 
بــني احلرب علــى غــزة واحلــرب الثانيــة على 
لبنــان )2006(، ولكــن مــن خــالل الرتكيز على 
�صيناريوهــات احلرب القادمة، الثالثة، على هذا 

البلد املثخن باحلروب.
ويبدو بو�صوح اأن م�صــدر املعلومات الأ�صا�صي 
هو اجلي�ص الإ�صرائيلي، ولي�ص جمرد �صابط هنا 
و�صابط هناك، اإذ اإن الن�صر يرتافق مع معلومات 
تف�صيلية عن اأنــواع الأ�صلحة املوجودة بحوزة 
حــزب اهلل والأ�صلحة املوجــودة بحوزة اجلي�ص 
الإ�صرائيلــي. ويتحدثــون يف تلــك التقاريــر عــن 
متكــن اجلي�ص خالل ال�صنوات الثماين التي مرت، 
من تعلــم درو�ص حرب لبنــان الثانية وت�صحيح 
احلاجــة  وعــن  اإخفاقاتهــا،  لتفــادي  اأخطائهــا 
وعــرب  درو�ــص،  مــن  الإفــادة  اإىل  الإ�صرائيليــة 
ا يف جمال حماربة  »احلرب مع غزة«، وخ�صو�صً
الأنفــاق. ومل ي�صتبعــدوا اأن يكون حــزب اهلل قد 
حفر ع�صرات الأنفاق التي متتد حتت الأر�ص من 
اجلنوب اللبناين اإىل البلدات واملواقع الع�صكرية. 
بل اإن اأحد التقارير ك�صف اأن اجلي�ص الإ�صرائيلي 
اأخلــى موقعا له يقع مبحــاذاة احلدود خوًفا من 

اأن يكون احلزب قد اأمت حفر نفق حتته.
ومــن خــالل هــذا الن�صــر، �صــدرت ت�صريحــات 
لفتة من القادة الع�صكريني الإ�صرائيليني، تبدو 
خميفــة للجمهــور الإ�صرائيلــي: القنــاة الثانيــة 
للتلفزيون بثت تقريًرا قالت فيه »اإن اأي مواجهة 
م�صتقبليــة مــع التنظيمــات امل�صلحــة يف لبنــان 
�صتكــون مغايرة كليًّا للحرب الأخرية على قطاع 
غــزة، فحجم النريان والدمــار واإطالق القذائف 
ال�صاروخيــة �صيكــون اأ�صخــم يف الجتاهــني«. 
و�صــددت م�صــادر اأخــرى حتدثــت اإىل �صحيفــة 
»هاآرت�ــص« )3 اأيلــول 2014(، علــى اأن يف لبنان 
نحو 100 األف قذيفة �صاروخية، معظمها خمزن 
اإ�صرائيــل، غالبيتهــا  القــرى احلدوديــة مــع  يف 
م�صنوعة يف م�صانــع اإيرانية ورو�صية و�صورية 
بتقنيــة عاليــة، مــا يعنــي اأنهــا دقيقــة اأكرث من 
�صواريــخ حما�ص البدائيــة، وت�صم كمية كبرية 
من ال�صواريخ الثقيلــة، وهي ت�صتطيع اأن تطلق 
يف اآن واحــد ع�صرات ورمبا مئات ال�صواريخ، ما 
ي�صعــب على منظومة القبة احلديدة اأن ت�صدها 
جميعا. والأنكى من ذلك اأنها من�صوبة يف منطقة 
بــريوت، ما يعني اأن الغــارات الإ�صرائيلية التي 
�صت�صــن لتدمريهــا، �صتم�ص مرافــق يف العا�صمة 
اللبنانية، وهذا الأمر �صيجر انتقادات وا�صعة يف 

العــامل قد تفقدها عــدًدا من اأهــم اأ�صدقائها، مثل 
فرن�صا. 

اجلي�ــص  يف   769 حــريام  لــواء  قائــد  وقــال 
يف  اإنــه  غولدفو�ــص،  دان  العقيــد  الإ�صرائيلــي، 
حال انــدلع مواجهــة ع�صكرية يف ال�صمــال، فاإن 
علــى اجلي�ص »اتخــاذ قرارات ب�صاأن مــاذا علينا 
اأن نفعــل بخ�صو�ــص من�صاآتنــا احليويــة وكيف 
مبقدورنا حمايتهــا باأف�صل ما يكون، ومبقدوري 
اأن اأقــول للمواطنــني اإننــا �صن�صطــر اإىل اتخــاذ 
قــرارات �صعبــة.. مثل اإخــالء بلــدات«. وتابع: 
»ل�صــت قلًقا مــن اأن العدو �صيحتــل اجلليل، فهو 
لــن يفعــل ذلك لأننا هنــا ملنع ذلك، لكــن قد مي�ص 
باملواطنــني، وهذا غــري مقبول، ودورنــا الدفاع 

عن املدنيني«.
وك�صفــت القنــاة الثانيــة عــن اأنــه يف نهايــة عام 
2012، زار الأمــني العــام لــالأمم املتحــدة، بــان 
كــي مون، تــل اأبيــب، والتقــى رئي�ــص احلكومة 
الإ�صرائيليــة، بنيامــني نتنياهــو، الــذي عر�ــص 
اأمامــه ت�صويًرا من اجلو للمناطــق اجلنوبية يف 
لبنــان. وقــال نتنياهو ملــون اإنه يف حــال ن�صوب 
حرب يف لبنان، فاإن اإ�صرائيل �صت�صرب بقوة قرى 
اجلنــوب، لأنها �صتكون مواقــع لإطالق القذائف 
اإ�صرائيــل.  يف  اجلغرافيــة  املناطــق  كل  جتــاه 

وقــال لــه: »اإذا مل ن�صبقهــم يف الق�صــف، فاإنهــم 
�صي�صبقوننا، وعندها، �صتحل علينا كارثة«.

�صــكان ال�صمــال الإ�صرائيلــي، كانــوا قــد دخلــوا 
اإىل حالــة فزع ممــا ن�صر اإبان حرب غــزة، من اأن 
حــزب اهلل يحفر الأنفاق ليــل نهار. ومل�صنا وجود 
هو�ــص لدى اأعداد كبرية من النا�ص الذين راحوا 
يتحدثــون عن اأنهــم ي�صمعون يف الليــايل اأ�صوات 
حفــر حتــت الأر�ص التــي تقــوم عليهــا بيوتهم. 
وتزيــد ت�صريبــات اجلي�ص من هــذا اخلوف اأكرث 

واأكرث.
فهل �صت�صن اإ�صرائيل حرًبا على لبنان فعال؟ وهل 

�صيكون هذا يف القريب؟
املنطــق يقــول اإنــه ل يوجــد اأي �صبــب حقيقــي 
يجعــل اإ�صرائيل ت�صن حرًبا علــى لبنان؛ فحزب 
اهلل غــارق حتــى اأذنيــه، يف احلــرب الأهليــة يف 
�صوريــا، ول يهدد اأمن اإ�صرائيــل. بل اإنه يحر�ص 
ب�صدة على اإعالن عدم رغبته يف خو�ص حرب مع 
اإ�صرائيــل. وعندما تقوم منظمة �صغرية وفردية 
باإطالق قذيفــة �صغرية على اجلليل، جند حزب 
اهلل ي�صــارع اإىل التاأكيــد اأنــه ل يقــف وراء هــذا 
الإطــالق. وكما نعــرف جميًعا، فــاإن كل نداءات 
ال�صتغاثــة مــن غزة، مل تغري قــرار حزب اهلل يف 
المتنــاع املطلــق عن اإطــالق ال�صواريــخ وفتح 

جبهة ثانية ت�صاند اأهل غزة يف حربها. 
اإًذا، ملــاذا التحر�ــص بحــزب اهلل الآن، وهو الذي 
التزم بالتفاقيات لوقف النار اأكرث من اأي تنظيم 

اأو دولة عربية اأخرى؟ 
يف  الإ�صرائيلــي  املنطــق  علــى  نتعــرف  هنــا 

الإ�صرتاتيجيا والتكتيك. 
مــن غــري امل�صتبعــد اأبــًدا اأن يكــون الهــدف مــن 
كل هــذا الن�صــر هو جتنيــد اجلماهــري يف معركة 
اجلي�ص من اأجل زيادة ميزانيته الع�صكرية. فهو 
يطالــب، وفًقــا ملا ين�صــر يف اإ�صرائيــل، مببلغ 20 
مليــار �صيقل على دفعتــني، 9 مليارات الآن و11 
ملياًرا يف ميزانية ال�صنة القادمة. ووزارة املالية 
ل ترف�ــص فح�صــب، بــل حتر�ص اجلمهــور على 
اجلي�ص، فتظهره مبذًرا لالأمــوال العامة. وتقول 
اإن الأو�صــاع يف العــامل العربــي ل تنــذر بحرب 
جديدة �صد اإ�صرائيل طيلة 20– 30 �صنة قادمة، 
فاجليو�ص حمطمة وغارقة يف م�صاغلها الداخلية، 
ولذلك، على اجلي�ــص اأن يقل�ص. واجلي�ص هنا ل 
يقل�ــص. اإنه ي�صر على الزيــادة. فاإن مل يقتنعوا 
بذلــك، فــاإن اجلي�ص قادر على افتعــال اأي �صدام 
ع�صكري ليثبت اأنه ما زال يواجه اأخطاًرا اأمنية. 
وقد تكون تلــك حرًبا ولي�صــت �صداًما. و�صتكون 

حتًما همجية واأب�صع من حرب غزة.
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ه���������ل ف�����ت�����ح�����ت غ������������زة ������س�����ه�����ي�����ة �حل���������������رب ع������ل������ى ل����ب����ن����ان
نظري جملي

فاخلريــج ل ميلك خربة بعــد، اإمنا ميلك طاقة 
لبــذل كل جمهــود، ولكــن ل اأحــد يقــدر هــذه 

الدافعية.
يقول لــوؤي رزمة، خريــج ال�صحافــة والإعالم 
من الكليــة الع�صرية: من ال�صعب العثور على 
العمــل يف فل�صطني دون جد وتعــب، وبوا�صطة 
قويــة. وي�صيف: »اأنا ل اأعمل، لي�ص ب�صبب قلة 
خربتــي يف املجــال، ول ل�صعــف يف �صخ�صــي، 
واإمنــا لقلة املوؤ�ص�صــات الإعالمية املوجودة يف 
البلــد، كما اأنــه ول توجــد موؤ�ص�صــات اإعالمية 
ت�صتوعــب الكم الهائل مــن اخلريجني اجلدد يف 

ال�صحافة«.
اخلريجــني  علــى  تقت�صــر  تعــد  مل  امل�صكلــة 
بــل  وقلتهــا،  املوؤ�ص�صــات  ول  وتخ�ص�صاتهــم، 
امل�صكلــة بـــ »خمرجــات التعليم«. تقــول م�صوؤولة 
الت�صغيــل يف وزارة العمل، عبــري اأبو ح�صن: هناك 
عــدم توافق بني خمرجات التعليــم و�صوق العمل، 
فعــدم الن�صجام بني التعليــم وفر�ص العمل يخلق 
البطالــة. وتوؤكــد اأبو ح�صن اأن هنــاك موؤ�ص�صات يف 
البلــد، ولكنهــا م�صاريــع �صغرية، ول حتتــاج اإىل 

موظفني كرث.

�النتماء �ل�سيا�سي للخريج
ومــاذا عن »الوح�ــص« ال�صيا�صي الــذي يطاردنا 
با�صتمــرار، وقــد يطردنــا خــارج دائــرة العمل، 
ورمبــا يثبــط مــن خطانــا، اأو يعــزز بقــوة مــن 
اإنــه النتمــاء  ح�صولنــا علــى فر�صــة العمــل؟ 
حلزب �صيا�صــي دون اآخر. تــروي اخلريجة اآية 
ال�صاي�ص ق�صتها فتقول اإنها تقدمت لوظيفة، وقد 
ُقبلت فيهــا بعد املقابلــة الأوىل، ولكن بعد نقا�ص 
�صيا�صي مع الأ�صخا�ص الذين قابلوها، عرفوا اأن 
انتماءهــا ال�صيا�صي ل يتوافق مــع انتمائهم، مع 
العلــم اأنها ل تنتمي لف�صيل معني، بل دافعت عن 

فكرة يتبناها ف�صيل، وبالتايل ُرف�صت!
اأبــو ح�صــن: »هــذا  الت�صغيــل  تقــول م�صوؤولــة 
�صحيــح ويح�صل علــى اأر�ص الواقــع، فالإطار 
ال�صيا�صــي يحكــم، والعمــل مــع تنظيــم �صيا�صي 
معني قد ير�صح لوظيفة معينة.. فكونك حم�صوًبا 
علــى فــالن �صمن اإطــار �صيا�صــي ما، يعنــي اأنك 

�صتجد وظيفة يف موؤ�ص�صات تابعة لهذا الإطار«.
التنظيمــات  حــدود  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ول 
اإجراءاتــه،  اأي�ًصــا  فلالحتــالل  ال�صيا�صيــة، 

و�صروطــه لعمــل اخلريجني، واخلريــج خا�صع 
لهــذه الظروف، فقــد يعمل يف موؤ�ص�صــة ما �صمن 
تخ�ص�صه، اأو قد ي�صطر لأن يعمل يف موؤ�ص�صاتهم، 
ولكــن لي�ــص �صمن تخ�ص�صــه، بــل بتخ�ص�صات 
ــا. يقــول اأحمــد ال�صريــف،  اأخــرى خمتلفــة كليًّ
خريــج اإدارة الأعمــال والت�صويــق، مــن جامعة 
القد�ــص/ اأبــو دي�ص، وهــو ابن القد�ــص، اأنه بعد 
اأن تخــرج واجه م�صكلة اأن جامعته غري معرتف 
بها بالن�صبــة للحكومة ال�صرائيليــة، وبالتايل مل 
ي�صمــح له بالعمل يف اأي موؤ�ص�صة تابعة للحكومة 
ال�صرائيليــة، واملوؤ�ص�صــات التابعــة للحكومــة 
الفل�صطينيــة ل تعطيــه ما ي�صــد احتياجاته وهو 
يعي�ــص يف القد�ــص، مــا ا�صطره لحًقــا اأن يبحث 
عن عمل اآخر، متنا�صًيــا تخ�ص�صه، حتى يح�صن 

دخله، ويبني م�صتقبله.

جفاف وظائف �الإعالم
وخلريجي دوائر الإعالم، حكايات اأخرى. يقول 
امل�صــور ال�صحــايف، والأ�صتاذ يف دائــرة الإعالم 
يف جامعــة بريزيــت اإيــاد جــاد اهلل، اإن هناك قلة 
فعلية يف املوؤ�ص�صــات الإعالمية، والعاملون فيها 

مل يتبدلــوا منــذ زمن، مــا يقلل فر�صــة اخلريج 
يف احل�صــول علــى وظيفــة، واإن تقــدم خريــج 
العــالم لإحدى اإذاعــات البلد، ف�صيتــم التعامل 
معــه كمتدرب فقــط، اأو اأن يوظفوه براتب متدنٍّ 
ا، اأو اأن ينهــوا مهامه بعد اأ�صهر. وحتى عمل  جدًّ
العالقات العامة املفتــوح اأمام خريجي الإعالم، 
ا، لأن املوؤ�ص�صــات اأ�صبحت  ففر�صه �صئيلــة جدًّ
تتعاقــد مــع موؤ�ص�صة عالقــات عامة حتــى توفر 

على نف�صها ت�صغيل اأفراد يف هذا املجال.
ويقــول مالــك الرفاعــي، وهــو خريــج �صحافــة 
واإعالم مــن جامعة بريزيت، اإنــه ي�صعر ب�صعور 
ا، بعد اأن تخرج وبقي جال�ًصا يف بيته،  �صلبي جــدًّ
ي�صيــع اأوقاتــه باأمور غــري مفيــدة، اأو قد تكون 
مفيــدة ولكن بن�صــب �صئيلة، فهو يعــاين من قلة 
ال�صواغــر، ويــرى اأن هنــاك فروقــات جندريــة، 
يف وظائــف الإعــالم؛ فالإناث يجــدن عماًل ب�صكل 
اأ�صــرع واأف�صل من الذكــور، رغم قناعة رزمة اأن 
الذكور قد يكونون اأكرث كفاءى وقدرة من الإناث 

على تغطية الأحداث امليدانية.

*طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 مالك الرفاعي ل�ؤي رزمة اياد جاد اهلل احمد ال�رشيف اآية ال�ساي�س



ت�صنــع احلــرب املاآ�صــي على الأر�ــص، وما اإن 
نرتــاح منهــا لأيــام، حتــى تداهمنا مــن جديد. 
ن�صــق الطريق ومت�صــي احلياة ونغــدو اأقوى 
واأ�صــّد، ولذلــك نربــي اأطفالنــا ونــزرع الأمــل 
للحياة فيهــم. يف احلرب الأخرية، كرث الدمار، 
وكــرثت �صــور الأطفــال يلعبــون بــني الركام 
اأو �صــور املدار�ــص املليئــة بالدمــاء، فتعددت 
حمــالت الإغاثة. من جامعــة بريزيت، انطلقت 
حملتــان خمتلفتــان جتتمعان بهــدف الو�صول 

لالأطفال لتلبية احتياجاتهم.
حملــة »حلم واحــد وطن واحــد« انطلقت منذ 
اأ�صبوعني عن نقابة العاملني يف جامعة بريزيت 
يف  العامــة  العالقــات  مكتــب  مــع  بال�صــرتاك 
اجلامعــة، وتربز منهــا الر�صالــة الرمزية التي 
تقدمهــا جامعة بريزيت لأطفال غزة، كما تقول 
نائــب مديــر  مكتب العالقات العامــة لبنى عبد 
الهــادي. وتقوم فكرة احلملــة على بيع كوبون 
بقيمــة ع�صــرة �صواقــل ت�صتخدم قيمتــه ل�صراء 
رزمــة دفاتر لهــا ت�صميم حمدد ال�صــكل، كتبت 
علــى الغــالف اخللفي ر�صالــة رمزيــة �صادرة 
عــن اأ�صرة جامعة بريزيــت، ويف الوقت نف�صه، 
فهــذه الدفاتــر هــي م�صانــدة حلملــة احلــق يف 
التعليم ال�صــادرة عن جامعة بريزيــت اأي�ًصا، 
و�صتكون احلملة على ثالث مراحل؛ بداأت ببيع 
الكوبونــات داخل حــرم اجلامعة، ثم يف حميط 
مدينــة رام اهلل، ومــن ثم اإىل باقي مــدن ال�صفة 

الغربية وقراها.

ويوؤكــد فرا�ــص حممود فني املختــربات وممثل 
احلملــة من طــرف نقابــة العاملــني يف جامعة 
بريزيــت اأن الر�صالــة رمزيــة، فالعــدد املرجو 
الو�صول اإليه وهــو �صبعون األف دفرت لن يكفي 
غــزة باأكملها، فهو �صيفي باحتياج منطقة منها. 
وعــن طريقة الو�صول، ف�صيتــم اإي�صال الدفاتر 
لأطفــال غــزة عــن طريــق ال�صليــب الأحمــر 

والهالل الأحمر واليوني�صكو رمبا.
يذكــر اأن نقابــة العاملــني يف جامعــة بريزيــت 
بــادرت لدعــم غزة عن طريق تــربع كل موظف 
ا يتــم اإي�صال هذه  باملبلــغ الذي يريــده، وحاليًّ
النقــود لغــزة، ثــمّ انطلقــت فكــرة التربعــات 
العينيــة، لكن الختالف حــول ماهية امل�صموح 
التربع بــه، تقرر اأن الدفاتر هــي اأف�صل ر�صالة 

من بريزيت لالأجيال النا�صئة يف غزة.
ومل تاأخــذ هــذه احلملــة ال�صــدى املنا�صــب لها، 
فبالرغــم مــن قلة قيمــة الكوبــون وتوافــره، اإل 
ــا. ويرجــع فرا�ــص  اأن الإقبــال كان قليــال ن�صبيًّ
حممــود هــذه امل�صكلــة اإىل توقيت املبــادرة، فقد 
كان مــن املفرت�ــص اأن تنتهــي املبــادرة يف الأول 
مــن اأيلول، ليت�صنى لهــم اإي�صال الدفاتر قبل بدء 
العام الدرا�صي يف غــزة، اإل اأن الف�صل الدرا�صي 
يف بريزيــت مل يبداأ بعد وعدد الطالب والعاملني 
والأكادمييــني املتواجد يف اجلامعــة لي�ص كافًيا، 
ومن املفرت�ص ا�صتمرار املبادرات الإغاثية لغزة 
ال�صــادرة عن عائلة اجلامعة بعد هذه املبادرة، 
حيــث يجــري العمــل علــى الرتتيبــات لإر�صــال 
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ال�سباب ب�سواعد  واإ���س��ن��اًدا  ع��ط��اًء  غ��زة  ت���روي  ال�سفة  »ق����وارب« 

د�نيا �لد�سوقي*
م�صتقلة  �صبابية  جمموعة  هــي  ـــوارب«  »ق
امل�صالح  اأو  للحزبية  مظاهر  اأي  عن  بعيدة 
�صيا�صي  ظل  اأي  حتت  ولي�صت  اخلا�صة، 
مبني  بحت  اإن�صاين  هدفها  موؤ�ص�صاتي.  اأو 
تعر�ص  من  وكل  املحتاجني  م�صاعدة  على 
عطاء  على  املجموعة  وتعتمد  لل�صرر، 
الأهايل مل�صاعدة بع�صهم عن طريق  و�صخاء 
التربع بامل�صاعدات. تعترب املجموعة مظهًرا 
الفل�صطيني  ال�صباب  عطاء  قوة  على  ودلياًل 
يف العطاء والقدرة على حتمل امل�صوؤولية يف 
الإدارة واتخاذ القرارات مًعا وم�صاعدة كل 

من هو حمتاج.
املنخف�ص  اإثــر  عامني  منذ  املجموعة  تاأ�ص�صت 
الأ�ــصــرار  مــن  بالعديد  ت�صبب  الــذي  اجلــوي 
لل�صفة  التحتية  والبنية  البيوت  م�صتوى  على 
الغربية. بداأت جمموعة من ال�صباب اجلامعيني 
احلملة  مبداأ  فكان  تــربعــات،  حملة  والــطــالب 
وت�صمنت  للنا�ص«،  النا�ص  »مــن  الأ�صا�صي 
وامل�صتلزمات  بالبطانيات  ــا  تــربًع احلــمــلــة 
الأ�صا�صية التي حتتاجها العائالت اإثر الأ�صرار 

التي �صببها املنخف�ص.
رام  مدينة  على  البداية  يف  احلملة  اقت�صرت 
على  والتعرف  النا�ص  لبيوت  الدخول  وبعد  اهلل، 
اأو�صاعهم، قررت املجموعة ال�صبابية ال�صتمرار، 

لتنمو وتتحول من حملة اإىل جمموعة.

منها  احلــمــالت،  من  العديد  املجموعة  نفذت 
حمالت متوينية يف رم�صان، وقد انتهت وبداأت 
العدوان  بدء  العيد، وعند  التح�صريات حلملة 
احلملة  م�صار  حتول  غــزة،  على  الإ�صرائيلي 

لت�صبح حملة تربعات لقطاع غزة.
وقالت دانية عواد، وهي م�صوؤولة يف املجموعة: 
والإعالن  البو�صرتات  ن�صرنا  احلملة  بداية  يف 
العايل من  الإقبال  نتوقع  نكن  عن احلملة، ومل 
للمجموعة  و�صلت  الأول  اليوم  ففي  املجتمع، 
وامل�صاعدات،  التموينية  املــواد  من  كرتونتان 

واعتربته 
املجموعة 

مبــثــابــة اإجنــــاز، 
ـــرور  ـــع م لــكــن م
الأول،  الأ�صبوع 
ذهــــلــــنــــا مبــــدى 
ــا�ــص  ــن اإقــــبــــال ال
والتطوع  بالتربع 

للم�صاعدة، 
ــــــا، يف  وحــــــالــــــيًّ
 200 املــجــمــوعــة 

متطوع جدد.
عواد  اأ�صارت  كما 

اإىل مدى تطور احلملة بوجود جمموعات �صبابية 
ملدن  بالإ�صافة  الغربية،  ال�صفة  مــدن  كــل  يف 
التربعات  جتميع  على  تعمل  املحتلة،  الداخل 
ومالب�ص  طبية  وم�صتلزمات  غذائية  مــواد  من 

يف  املجموعة  ملقر  واإر�صالها  وجتهيزها  وتبكيتها 
رام اهلل ليتم حت�صريها لل�صحن للقطاع.

حملة قوارب غزة امتدت على عدة مراحل، تبداأ 
با�صتقبال التربعات وفرزها وترتيبها وتغليفها 

يف  »قــوارب«  اأع�صاء  يطلبها  التي  الآلية  وفق 
القطاع، ومن ثم العمل على نقل املواد املجهزة 
اأر�صلت  وقد  لقطاع غزة،  واإر�صالها  لل�صاحنات 
املجموعة حتى الآن 18 �صحنة، يف كل واحدة 
ثالثون من�صة خ�صبية، ويتم اإي�صال التربعات 
عدد  على  حتتوي  التي  واملــدار�ــص  للمنازل 
مت  التي  املناطق  ومــن  الــالجــئــني،  مــن  كبري 
اإليها جباليا، وغزة، ورفح،  ال�صحنات  اإي�صال 

وال�صجاعية.
ــع تــطــور جمــريــات احلـــرب، تــزايــد عطاء  وم
التربع  اأو  امل�صاعدة  يحاول  والكل  النا�ص، 
باأي �صيء ميلكه اأو ي�صتطيع �صراءه، بل تربع 
العديد من �صائقي ال�صاحنات بتحميل التربعات 

واإي�صالها ملعرب كرم اأبو �صامل جماًنا.
على  ولــلــحــفــاظ 
املجموعة،  �صفافية 
وعــدم الــدخــول يف 
مالية،  م�صاكل  اأي 
املجموعة  ترف�ص 
مبالغ  اأي  ا�صتالم 
مــالــيــة كــتــربعــات، 
املتربع  ُيــوجــه  بــل 
اأو  اأدوية  ل�صركات 
ــــالت جتــاريــة  حم
التموينية  للمواد 
تـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
ويدفع  املجموعة، 

لها مقابل اإي�صال هذه املواد للمجموعة و�صحنها 
للقطاع ح�صب حاجته وما يطلب اإر�صاله.

التي  ال�صعوبات  بع�ص  اإىل  ــواد  ع ــارت  ــص واأ�
املالب�ص،  تبكيت  ك�صعوبة  املجموعة،  واجهتها 
بفعل احلاجة الدائمة للفرز، واأحياًنا ال�صطرار 
اأو عدم  لرداءتها  التربعات  للتخل�ص من بع�ص 
لغ�صل  بالإ�صافة  لال�صتخدام،  جودتها  ح�صن 

العديد منها واإعادة تبكيته.
ال�صحنة،  لها  تتعر�ص  قد  التي  املعيقات  ومن 
غزة  لقطاع  �صيء  اأي  بــاإدخــال  ي�صمح  ل  ــه  اأن
جعل  الــذي  الأمــر  ظهًرا،  الثانية  ال�صاعة  بعد 
بنقل  كبري  ب�صكل  احتياطاتها  تاأخذ  املجموعة 

املواد واإر�صالها لت�صل قبل موعد الإغالق.
اإي�صال  منع  الحتالل عند  تتوقف وح�صية  ومل 
بل  الأبــريــاء،  وقتل  املعابر  ــالق  واإغ املعونات 
من  العديد  الحتالل  طائرات  ق�صف  حماولة 
م�صاعدات  على  احتوت  التي  غزة،  يف  املخازن 

وتربعات ومواد متوينية.
انتهاء  بعد  اإنه  بالقول  حديثها  عواد  واختتمت 
احلرب، ل يزال قطاع غزة بحاجة كل �صخ�ص 
فينا، واحلملة �صتبقى م�صتمرة اإىل حني اإي�صال 
كل  وح�صول  بالقطاع  لأهلنا  الكامل  الــدعــم 
فقدانه  بعد  الأ�صا�صية  حاجاته  على  �صخ�ص 
بيته، وهذا اأقل ما ميكننا تقدميه لأبناء �صعبنا 

ال�صامد.

*طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

غ��زة اإىل  ب���رزي���ت  ج��ام��ع��ة  م���ن  واح�������د..  وط����ن  واح�����د  ح��ل��م 
جمد حمد*

اأ�صخا�ــص اإىل غــزة خمت�صــني باإعــادة التاأهيــل 
النف�صــي لالأ�صخا�ــص والأطفــال، لرتميــم بع�ص 
الدمــار النف�صــي الناجت عن احلــرب، وثمة خطة 
لإجــراءات ا�صتقبــال و�صيافــة جلرحى احلرب 
الغربيــة  ال�صفــة  م�صت�صفيــات  يف  املوجوديــن 

والداخل املحتل عام 1948، يف بريزيت.
وقد تنوعــت احلمالت خــارج اجلامعة خلدمة 
خمتلــف اجلوانــب لأهــل غــزة، لكــن بريزيت 
متيزت، وكان هدفها ر�صــم الب�صمة على وجوه 

الأبرياء.
ال�صــادرة عــن طــالب  فــرح«  حملــة »قو�ــص 
اجلامعــة وعــدٍد مــن اأ�صاتذتها واجهــت اأي�ًصا 
م�صكلة التوقيت اخلاطئ، وقد اأطلقها الطالب، 
وتعنى بالأطفال اأي�ًصا ولكن من جانب ترفيهي 

تثقيفي، اإذ تخت�ــص هذه احلملة، كما قال �صعد 
منــر اأ�صتــاذ الدرا�صــات الثقافيــة يف اجلامعة، 
بجمــع الألعــاب والألــوان والق�ص�ــص لأطفال 
غــزة، وقــد انطلقت منذ اأ�صبــوع داخل وخارج 
احلــرم اجلامعــي، حيــث توجــد خم�ــص نقاط 
جتميــع يف حميــط مدينــة رام اهلل، و�صبب هذه 
احلملــة كــرثة حمــالت امل�صانــدة دون توجــه 
اأيٍّ منهــا للحاجــات النف�صيــة لالأطفــال، وتاأتي 
بالتعــاون مــع خمتلــف اجلهــات واملوؤ�ص�صات، 
واأبرزها موؤ�ص�صة تامر، و�صيتم اإي�صال الألعاب 
العــام  بــدء  مــع  لالأطفــال  والألــوان وغريهــا 
الدرا�صــي، ومــن املفرت�ــص ا�صتمــرار احلملــة 
ــا  لثالثــة اأ�صابيــع، ولكــن ميكــن اأن متتــد حاليًّ
لأول اأ�صبــوع مــن العام الدرا�صــي يف بريزيت، 

ليتــم حت�صيل اأكرب عدد مــن التربعات، م�صرًيا 
اإىل الــدور الكبــري الــذي يلعبــه هــذا النوع من 

احلمالت على �صخ�صيات الطالب.
وي�صــرح املتطــوع يف احلملــة اأ�صامــة عطــاري 
الناحيــة الإيجابية التي اأثــرت بها هذه احلملة 
طــالب  مــن  املتطوعــون  بهــا  ويعمــل  عليــه، 
اجلامعة دون مقابل، فهــي تختلف حملتهم عن 
حملــة »حلــم واحــد وطــن واحــد« لأن هدفها 
الكبــري  التقبــل  اإىل  منوًهــا  الأطفــال،  اإ�صعــاد 
للحملــة وتعــاون الطــالب بالرغــم مــن العــدد 
وتبنــي  اجلامعــة  حــرم  يف  املتواجــد  القليــل 

اجلامعة لها قانونيًّا ودعم الأ�صاتذة لها.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الحال« - العدد 110 - السنة الثامنة

 �سعد منر لبنى عبد الهادي ا�سامة عطاري

ال�صبت 13/ 9 / 2014 م - املوافق 18 ذو القعدة 1435 هـ 
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�سعار �لهبة �ل�سعبية ملقاطعة منتجات �ملحتل

»اخ�ج�ل م��ن �س�راء ال�ب��س�ائ��ع االإ�س�رائ�ي�ل�ية!«

ويف الوقت الذي �صهد ال�صارع الفل�صطيني العديد �إيليا غربية
مــن احلمالت واملبادرات التــي دعت للمقاطعة، 
فقــد اأتــت ال�صتجابــة مــن امل�صتهلــك والتاجر. 
�صل�صلــة  يف  املبيعــات  مديــر  “احلــال” التقــت 
حمــالت �صوبــر ماركــت برافــو يو�صــف �صــدر، 
الــذي اأ�صار اإىل النية امل�صبقــة ملقاطعة الب�صائع 
الإ�صرائيليــة لكــن �صاحــب التاأثــري الأكــرب هو 
الزبون. يقول: “على الرغــم من ارتباط ارتفاع 
وترية املقاطعة بحدث موؤمل وهو العدوان على 
غــزة، اإل اأنــه كان �صبًبــا رئي�ًصا لإقبــال الزبائن 
علــى املنتج الوطني ومقاطعة الإ�صرائيلي، وها 
نحــن نخلي كافة فروع �صوبــر ماركت برافو من 
املنتجــات الإ�صرائيلية. ونبحــث دائًما عن بديل 
للمنتــج الإ�صرائيلي الــذي ي�صعــب اإيجاد بديل 
فل�صطينــي لــه، ببدائــل مــن دول اأخــرى تدعــم 

املقاطعة واملوقف الفل�صطيني”.
مــن جهته، اأكــد �صاحــب �صوبر ماركــت ال�صني 
خالد ال�صني اإكمــال م�صرية املقاطعة، واأ�صاف: 
ا، بحيث  “نحن نتجه الآن اإىل مرحلة مهمة جتاريًّ
�صيختلــف نظام ال�صتــرياد والبحث عــن بدائل 

للب�صائع الإ�صرائيلية”.
وعــن ا�صتجابــة الزبائن، يقــول ال�صني: “يبدي 

اأحد �صعارات 
حملة 
املقاطعة 
املنت�صرة 
يف الأ�صواق 
الفل�صطينية.

قال حممود دروي�ــص: »من ر�صع من ثدي الذّل 
ا«. دهًرا.. راأى يف احلّرية خراًبا و�صرًّ

وقــال املواطنون كلمتهم: لــن ن�صرتي منتجات 
املحتــل بعــد الآن. فقــد اأدركوا اأن ثمــة و�صائل 
متعــددة ملقاومــة الحتــالل والعمــل الن�صــايل 
لإنهائــه، كاملقاطعة القت�صاديــة التي حتولت 
اإىل مقاومــة �صعبيــة يف �صبيــل حتقيــق نتائــج 
على اأر�ص الواقع، فلــم يعد مقبوًل اأن ن�صرتي 

ب�صاعة من عدو يقتلنا بثمنها.
ولعــل العــدوان الخــري علــى غــزة جعــل من 
ثلــج  كــرة  الإ�صرائيليــة  الب�صائــع  مقاطعــة 
متدحرجــة منت يوًما بعد يوم خــالل ال�صهرين 
الأخرييــن، و�صببــت اخلجــل ملــن يغــرد طــري 

خارج ال�صرب وا�صرتى ب�صائع اإ�صرائيلية.

�رتفاع وترية �ملقاطعة 
الأر�ــص  للدفــاع عــن  الوطنــي  واأكــد املكتــب 
ومقاومــة ال�صتيطــان يف بيــان لــه اأن حمــالت 
مقاطعــة املنتجــات الإ�صرائيليــة ت�صاعــدت يف 
الأ�صــواق الفل�صطينيــة خــالل الفــرتة املا�صية 

ب�صكل ملحوظ.

خمتلف الزبائن �صرورهم حني ل يرون منتجات 
علــى  ي�صجعنــا  وهــذا  املحــل،  يف  اإ�صرائيليــة 

ا�صتمرار املقاطعة”.

خ�سائر �إ�سر�ئيلية.. مكا�سب فل�سطينية
الإ�صرائيليــة  املقاطعــة  حملــة  من�صــق  واأ�صــار 
واملتحــدث با�صمها عمر الربغوثــي اإىل اأنه »عادة 
التــي  الــدول  �صــد  املقاطعــة  �صــالح  ي�صتخــدم 
تنتهك القانــون الدويل وحقــوق الإن�صان، ل �صد 
اإفــرازات هذا ال�صطهاد فح�صب. واإ�صرائيل اأمام 
القانون الدويل هي اجلهة امل�صوؤولة عن الحتالل 
والتطهــري  والتنكيــل  واحل�صــار  وال�صتيطــان 

العرقــي البطيء، لــذا فهي اجلهة التــي يجب اأن 
تقاطع، ل امل�صتعمرات ومنتجاتها فقط«.

من ناحيته، اأكد ع�صــو جلنة املقاطعة الوطنية 
�صــالح اخلواجــا اأن »اإ�صرائيــل تعتمــد ب�صــكل 
ترتيبهــا يف  وياأتــي  القت�صــاد،  علــى  اأ�صا�صــي 
املرتبــة الـــ 19 مــن حيث النــاجت القومــي رغم 
اأن عــدد �صكانهــا قليــل. وال�صبــب يعــود اإىل اأن 
ال�صفــة الغربية هي ثــاين اأكرب �صــوق لإ�صرائيل 
بعد الوليــات املتحــدة الأمريكيــة، ومبيعاتها 
يف الأ�صــواق الفل�صطينية تتعدى الـــ 4 مليارات 
دولر، �صواء من مواد م�صنعة اأو خام، كما اأنها 

جتنــي اأرباًحــا يف منطقــة الأغــوار الفل�صطينية 
ــا، عدا عن  املحتلــة بقرابــة املليــار دولر �صنويًّ
اإىل 12،  التــي ي�صــل عددهــا  م�صانــع احلجــر 
والتــي ت�صتثمــر باحلجــر الفل�صطينــي وتبيعــه 
للفل�صطينيني، اإ�صافة اإىل ال�صيطرة على م�صادر 

املياه مبا يزيد عن %85.
اأو  املفاو�صــات  ا�صتمــرار  عــن  النظــر  بغ�ــص 
ال�صعبيــة  املقاطعــة  حركــة  علــى  انقطاعهــا، 
للب�صائــع الإ�صرائيليــة اأن تبقــى حا�صرة، فهي 
جــزء اأ�صيــل وفاعــل يف حماربــة املحتــل، على 

طريق دحره واإنهاء وجوده من اأر�صنا.

حممود �خلو�جا*
يف اجلامعــة الأمريكيــة يف بــريوت، كان اللقــاء 
الفريــد الــذي جمــع �صحافيــني عرًبــا وطالًبــا 
واأ�صاتــذة من عــدة جامعات عربيــة، مب�صاركة 
بالإ�صافــة  بريزيــت،  جامعــة  مــن  فل�صطينيــة 
للم�صاركــني العرب من لبنــان و�صوريا والأردن 
والعــراق واليمــن وُعمــان وم�صــر. قدمــوا من 
جامعــات وموؤ�ص�صــات �صحافيــة، للم�صاركة يف 
الدورة ال�صنوية الثانيــة، من اأكادميية الرتبية 
الإعالميــة والرقميــة يف بــريوت، التــي ينظمها 
مركــز الدرا�صــات الإعالميــة التابــع للجامعــة 
ال�صيا�صيــة  الأزمــات  مــن  بالرغــم  الأمريكيــة، 

والأمنية التي تعانيها لبنان.
وعن جتربة امل�صاركــة، حتدث �صالح م�صارقة، 
اأ�صتــاذ الإعالم يف جامعة بريزيت، عن امل�صتوى 
الذي و�صلت اإليه الرتبية الإعالمية يف فل�صطني، 
وقــال اإن العمل على الرتبيــة الإعالمية يف مركز 
تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت، بداأ منذ العام 
ي�صكــّن  فل�صطينيــات  ن�صــاء  »بتدريــب   ،2011
عنــد خطــوط التما�ــص علــى ا�صتخــدام الإعالم 
اجلديد لف�صح النتهاكات الإ�صرائيلية«، كما مت 
العمــل على نف�ص املو�صوع، مــع قطاع ال�صرطة 
الفل�صطينــي »مــن بــاب فــك العقــد يف الإعــالم 
كموؤ�ص�صة مغلقــة على املهنيني، لتكون للجمهور 

اأدوات تنتقد الإعالم وت�صاهم يف تطويره«.
ا�صتمــرت  التــي  الإعالميــة  الرتبيــة  اأكادمييــة 
لأ�صبوعــني، وكانــت بــداأت يف العا�صــر مــن اآب 
املا�صــي، ت�صمنــت حما�صــرات يوميــة، حــول 
العــرب  ك�صــورة  خمتلفــة،  اإعالميــة  ق�صايــا 
والتغطيــة  الغربــي،  الإعــالم  يف  وامل�صلمــني 
الإعالميــة لنتهاكات حقــوق الإن�صان، والنف�ص 
الطائفــي يف اخلطاب الإعالمــي لبع�ص الو�صائل 
العربيــة، والإعــالم ال�صلطــوي وو�صوله حتى 

لكتــب الأطفــال يف بع�ــص الأنظمــة ال�صلطوية يف 
العامل العربي، وقيم اجلمال امل�صطنعة وت�صليع 
ج�صد املراأة، وت�صوير احلياة املثالية الكاذبة يف 

الإعالم. 
واأجمــع خريجــا الإعــالم مــن جامعــة بريزيت، 
دينــا دعنــا ومالــك �صبيــح، امل�صــاركان اأي�ًصا يف 
الأكادمييــة، علــى حتم�صهمــا لفكــرة الجتمــاع 
بطــالب واأ�صتــاذة عرب مــن جن�صيــات وخلفيات 
يوًمــا،   14 ملــدة  معهــم  والختــالط  خمتلفــة، 
وكانــت فر�صــة لدعنــا التــي حملت معهــا الكثري 
مــن الت�صــاوؤلت للم�صاركني العرب حــول ق�صايا 
�صيا�صيــة خمتلفة تعــّج بها مناطقهــم. وبالن�صبة 
ل�صبيــح، فقد �صاهم ذلــك يف »خلق تربية اإعالمية 
ت�صّيــق الدائرة حــول ال�صور النمطيــة والكذب 
الإعالمي، وفر�صة لتجاوز كل ما نحمله من اأفكار 

مغلوطة يف عقولنا«.
حما�صــرون عــرب ودوليون قّدمــوا م�صاركاتهم، 

الإعــالم يف جامعــة  اأ�صتــاذ  �صــات جــايل  اأمثــال 
ما�صات�صو�صت�ــص، الــذي تنــاول يف حما�صراتــه، 
الدعايــة واللغة املدرو�صــة يف التغطية الإعالمية 
الحتــالل  وممار�صــات  الفل�صطينيــة  للق�صيــة 
الإ�صرائيلــي. كمــا حا�صرت �صــوزان مولر مديرة 
مرييالنــد،  جامعــة  يف  لالإعــالم  الــدويل  املركــز 
عــن قــوة ال�صــور وعناويــن الأخبــار يف توثيق 
النتهــاكات الإن�صانيــة. وقدم نبيل دجــاين اأ�صتاذ 
الإعــالم يف اجلامعــة الأمريكيــة، حما�صرتــه عن 
املبالغــة يف ن�صب النتفا�صــات الأخرية يف العامل 
العربية اإىل موقع الفي�صبوك، وقدمت حما�صرات 
اأخــرى متنوعة عــن العرب والإ�صــالم يف الإعالم 
الأملاين، واأهميــة التحقق من املعلومات مهما كان 

�صكلها ونوعها، وعالقة الإعالم بالدين.
وخ�صع امل�صاركون لور�صات تطبيقية، كانت تتبع 
املحا�صــرات اليوميــة، يف جمال الإعــالم الرقمي، 
والتدوين املرئــي واملكتوب، علــى مواقع الوورد 

بر�ص، والإن�صتاغرام، كما حترير ال�صور والفيديو 
املــواد  ا�صتخــدام  علــى  واحلر�ــص  وال�صــوت، 
مفتوحــة امل�صــدر، مــن �صــور ومو�صيقــى وحتى 
برامــج التحريــر. وكانــت تتخللها اأن�صطــة اأخرى 
كتقــدمي العرو�ــص التحليليــة لإعالنــات جتارية، 
وتقــدمي حتليــالت ملقــالت يوميــة، بتدويــن هذه 
التحليــالت على الإنرتنت، وهنا تتمثل، اإىل حّد ما، 

امل�صاركة يف �صناعة املادة الإعالمية.
ويقــول مالــك �صبيــح، اإن اجلانــب الرقمــي مــن 
الأكادميية �صاهــم يف »اإ�صافــة اأدوات اإلكرتونية 
اإىل قامو�صنا الإعالمي كخريجني جدد«، موؤكًدا اأن 
التقنية التي ُت�صنع من خاللها الر�صالة الإعالمية 
ميكنها �صنع فارق كبري، وهي بذلك ل تقل اأهمية 

عن الر�صالة نف�صها.
اختتمــت الأكادمييــة مب�صاريــع نهائيــة للطالب 
امل�صاركــني، هــي عبــارة عن عرو�ــص وحتليالت 
قّدمتهــا كل جمموعة، ملواد اإعالميــة معينة، مثل 

اإعالنــات القرو�ص البنكية التي توحي للمواطن 
باحليــاة املثاليــة، وم�صاهمة األعــاب الأطفال يف 
رفــع م�صتوى العنــف، و�صورة الفتــاة العربية 

من خالل موقع الفي�صبوك، وغريها.
الهــدف  اأن  الأكادمييــة،  القائمــون علــى  ويــرى 
مــن الــدورات ال�صنويــة التــي جتمــع اخلــربات 
هــو  واحــد،  مــكان  يف  العربيــة،  وامل�صــاركات 
�صياغــة مناهــج تربيــة اإعالميــة ورقميــة، تكون 
متاحــة للمواطنــني جميعهــم يف العــامل العربي، 
حتــى يكونــوا قادريــن علــى نقــد كل مــا يتلّقونه 
مــن الإعــالم، ل اأن يكونــوا م�صتلمــني للر�صائــل 
والدعايــة الإعالمية، التي �صاهــم النقياد خلفها، 
يف تفاقــم م�صــاكل وعقــد كثــرية. وعندمــا يعطي 
ال�صحايف جمهوره الأدوات التي ي�صنع بها مادته 
الإعالميــة، ويطلعه على اأ�صرارهــا، ي�صطره ذلك 

لتحّمل م�صوؤولية اأكرب، يف اأدائه ومعلوماته.
وعــن اأهميــة تثبيــت جمــال الرتبيــة الإعالميــة 
يف مناهــج التعليــم اجلامعــي، يقــول م�صارقــة: 
»مــن الوا�صــح اأن التطــور التكنولوجــي اأعطــى 
يف ال�صنــوات الأخــرية اأدوات كثــرية غــري القلم 
والورقــة، واأعتقــد اأن امل�صتقبل �صيحمــل اأدوات 
اأكــرث، وعلينــا اأن نعــد طالبنا لهــذه الأدوات كي 
يلموا بكل ا�صتخداماتها ويعربوا بها عن الر�صالة 
وامل�صمــون ال�صحايف كما لو اأنهــم وراء الأدوات 

التقليدية من ورقة وميكروفون وكامريا«.
فر�صــة اللقاء بني اخلــربات والطــالب العرب، 
خالل اأكادميية الرتبية الإعالمية، فر�صة فريدة 
وذهبيــة، فالنق�صامات والأزمــات التي متّر بها 
املنطقــة العربية، تعزل كّل بلد عــن هموم البلد 
املجــاور لــه، وقــد ا�صتطاعــت بــريوت جمعهم 
جمدًدا، وكان التفاعل بني امل�صاركني من خمتلف 

البلدان، وا�صًحا يف يوميات الأكادميية. 

*طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

وال���رق���م���ي���ة االإع�����ام�����ي�����ة  ال����رب����ي����ة  دورة  يف  ت���������س����ارك  ب�����رزي�����ت  ب����������روت: 

وفد طالب »بريزيت« مع د. عبري النجار من الردن وال�ستاذ �سالح م�سارقة.
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هيثم �ل�سريف

عام 1983، ان�صمت فل�صطني اإىل اتفاقية الريا�ص 
العربيــة للتعاون الق�صائي، وهــي اتفاقية وافق 
بجميــع  العــرب  العــدل  وزراء  جمل�ــص  عليهــا 

اأع�صائه ما عدا م�صر وجزر القمر.
ومبوجب بنــود التفاقية، يتم التعاون الق�صائي 
املتعلــق بت�صليــم املطلوبــني بــني الــدول وفــق 
الدوليــة  التفاقيــات  يف  الــواردة  الإجــراءات 
اأو الإقليميــة اأو الثنائيــة، وقــد حّلــت التفاقيــة 
بالن�صبــة للــدول التــي �صادقت عليهــا حمل ثالث 
اتفاقيــات عربيــة كانــت اأبرمــت عــام 1952 يف 
نطــاق جامعة الــدول العربية يف عــدة اأبواب من 
بينها ت�صليــم املجرمني، وهو ما �صنحاول ت�صليط 

ال�صوء عليه هنا.
�سروط قانونية

املحامــي  احلــق  ملوؤ�ص�صــة  القانــوين  امل�صت�صــار 
نا�صــر الري�ــص، عر�ــص بع�ــص بنــود التفاقيــة 
واآليــات التعامل بها، وقال: »مل ت�صنف التفاقية 
اجلرائــم التــي يتــم طلــب ال�صــرتداد مبوجبها، 
لكنها ُح�صرت باجلرائم اجلنائية، وهناك �صروط 
قانونية لإعطــاء ال�صمانات لل�صخ�ــص املطلوب، 
كاأن يحــوي ملــف طلب ال�صرتداد قــرار حمكمة، 
واأن تتــم املطالبة من جهة ر�صمية حددها بوزارة 
العــدل، علًمــا اأن للمحكمــة املخت�صــة يف الدولــة 
متلقيــة الطلب حــق البت بتلك الطلبــات، بعد اأن 
تتاأكــد من �صحــة الوثائــق و�صالمــة الإجراءات 

القانونية، قبل قبول اأو رف�ص طلب الت�صليم«.
وعن اأهم الأ�صباب التي قد ترف�ص الدول مبوجبها 
ت�صليــم املطلوبني، قال الري�ص: »التفاقية اأعطت 
احلــق للــدول الأطــراف اأن ترف�ص الطلبــات اإذا 
كان تنفيذها ي�صــكل م�صا�ًصا ب�صيادتها اأو اأمنها اأو 
النظــام العام، اأو اإن كان املتهم حمكوًما بالإعدام 
مثــاًل، والدولــة املطالبــة بالت�صليــم ل تطبق هذا 
النــوع مــن العقوبــة، اأو اإذا كان احلكــم الــوارد 
يف الطلــب خمالًفــا لل�صريعة الإ�صالميــة بالن�صبة 

لبع�ــص الدول، اأو اإذا �صعرت اأنه قد ميار�ص على 
املطلوب التعذيب اأو الإكراه، وبالتايل قد ترف�ص 
الطلــب انطالًقا مــن التزامهــا بحمايــة وح�صانة 
حقــوق الإن�صان، علــى اعتبــار اأن الأ�صا�ص الذي 
ت�صتنــد عليه تلك الدولة هو اتفاقية التعذيب قبل 
اأي اتفاقية اأخرى، كما اأن امل�صاألة الأهم من حيث 
الواقــع واملمار�صــة العمليــة، اأن الــدول العربية 
لديهــا اإ�صكاليــة لي�صت فقــط باحــرتام التفاقية، 
واإمنــا يف احــرتام القانــون عموًمــا، فلــو حدثت 
اإ�صكالية �صيا�صية بني دولة واأخرى، فاأول و�صيلة 
متار�صها هــي تعطيل كل امل�صائــل القانونية التي 
مــن املمكــن اأن حتدث بني اجلهتــني، �صواء كانت 

جنائية اأو غريها«.
�إجر�ء�ت بطيئة

وحــول اإذا ما احتــوت بع�ص طلبــات ال�صرتداد 
التي تتكفل النيابة العامة بتجهيزها فنيًّا من واقع 
البيانات وامللفات التحقيقية التي بحوزتها، على 
اإ�صكاليــات �صكلية اأو فنية قد تكــون اأدت ل�صقوط 
بع�ــص تلك الطلبــات، قال النائب العــام امل�صاعد 
الدكتــور اأحمد بــراك: »ل ميكــن رد الطلب �صكاًل 
واإمنــا مو�صوًعا، فحتى لو كانــت هناك نواق�ص، 
فــاإن عمليــة ا�صتي�صــاح وا�صتيفــاء جتــرى لتلك 
تكــون  اأن  اأهميــة  اإىل  اأ�صــري  لكننــي  النواق�ــص، 
هنــاك مرونة يف الإجراءات التــي تتم بني الدول، 
ا الــذي ت�صتغرقه  حيــث اإن الوقت الطويــل ن�صبيًّ
املحكمــة لتدار�ــص طلبــات ا�صــرتداد الأ�صخا�ص 
على اأرا�صيهــا، وكرثة اجلهات الر�صمية التي لها 
عالقــة باملو�صوع، اأمر قد ي�صهل هروب املجرمني 

قبل اتخاذ القرارات بحقهم«.
قر�ر�ت غري ملزمة

لكــن رئي�ــص جمل�ــص الق�صــاء الأعلــى ال�صابــق 
القا�صــي عي�صــى اأبــو �صــرار اأكــد اأن للمحكمــة 
ال�صلطة التقديرية يف اأن توقف ال�صخ�ص املطلوب 
اأو اأن متنعــه مــن ال�صفــر خ�صية اأن يفــر من تلك 
الدولــة نظــًرا ملا قــد ت�صتغرقه من وقــت للبت يف 

للمطلوبني جن���اة  ح��ب��ل  »ال��ت��ف��ا���س��ي��ل«  ال��ق�����س��ائ��ي..  ل��ل��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ري��ا���س  ات��ف��اق��ي��ة 

طلــب ال�صــرتداد املقدم لهــا، علًمــا اأن حق البت 
يوؤكد اأن القرارات الــواردة يف طلبات ال�صرتداد 
غــري ملزمــة، واأو�صــح قائــاًل: »احلاجــة لقــرار 
حمكمة من تلك الدولة، يتفق مع العدالة وحقوق 
الإن�صان، فــال يجوز لأي دولة ت�صليم �صخ�ص فار 
ملجرد اأنه مطلوب، لــذا فاملحكمة تطلع وتفح�ص 
الوثائق والأدلــة والبينات التي و�صعتها النيابة 
العامة، والتــي توؤيد ارتكاب ال�صخ�ص للجرمية، 
فــاإذا وجــدت مــا ي�صتوجــب يف امللــف ت�صليمــه، 
فعلــت، واإل فاإنها تقرر عــدم ت�صليمه، خا�صة اإذا 
كان املتهــم الفار املطلــوب للعدالة يحمل جن�صية 
تلــك الدولة، حيــث اإن هناك قاعــدة فقهية ومبداأ 
ــا يقــول اإن الدولــة ل ت�صلــم رعاياهــا،  د�صتوريًّ
وهنا حتتــاج املحكمــة لتحقيقات واأدلــة جديدة 
للتاأكــد من خمالفته لقوانــني الدولة، حتى اإنه قد 
يتــم طلــب ال�صهود مــن الدولة التــي قدمت طلب 
ال�صــرتداد اأو ال�صتناد اإىل حماكمها يف ال�صتماع 

اإىل �صهادة ال�صهود«. 
ول تقت�صر اإ�صكاليــات التفاقية يف اأ�صباب رف�ص 
طلبــات الت�صليــم، لكنهــا متتــد بح�صــب رئي�ــص 
جمل�ص الق�صاء الأعلــى ال�صابق اإىل مدى قانونية 
التحريــر  »منظمــة  يقــول:  برمتهــا.  التفاقيــة 
الفل�صطينية وقعت على التفاقية وهي يف املنفى، 
ولكي ت�صبــح التفاقيــة مبثابة قانــون وملزمة، 

فيجــب اأن ي�صــادق عليها مرة ثانيــة واأن تقر ثم 
تن�صــر يف اجلريدة الر�صميــة، فالقاعدة القانونية 
تن�ــص على اأنــك ل ت�صتطيــع اأن تخاطــب اإن�صاًنا 
اأو اأن تكلفــه بقاعدة قانونيــة اإن مل يكن لديه علم 

بها«.
�زدو�جية �جلن�سية

مــن جانبه، حتدث مدير عام ديــوان رئي�ص هيئة 
مكافحــة الف�صــاد �صعيــد �صحــادة عــن الآليــات 
املتبعة لبناء ملفات طلبات ال�صرتداد بخ�صو�ص 
الفاريــن والهاربــني املرتبطــة ملفاتهــم بق�صايــا 
الف�صــاد حتديــًدا، وقــال: »هناك جلنــة م�صرتكة 
وعالقة تكاملية بني كل اجلهات املتابعة ملثل هذه 
الطلبات كــوزارة العدل واخلارجيــة والداخلية 
والنيابــة العامــة، ومــع ذلــك، فنحن مــن جنهز 
الق�صايــا املرتبطــة بق�صايا الف�صــاد وفق معايري 
حمددة ووا�صحة، ثــم نر�صلها لوزارة العدل من 
اأجــل حت�صــري واإر�صــال الطلب للدولــة املعنية، 
اأمــا مــا يتعلــق بطلبــات ا�صــرتداد املطلوبني من 
دول اأجنبيــة، فاإننــا نتبع طريقتــني: الأوىل وفق 
التفاقيــة الأمميــة ملكافحة الف�صاد، كــون الدول 
الأع�صــاء يف هــذه التفاقيــة ت�صتطيــع خماطبــة 
هيئات مكافحة الف�صاد يف الدول الأخرى مبا�صرة 
عرب القنوات الر�صمية، اأما الطريقة الثانية فعرب 
التفاقيات الثنائيــة بني الدول بع�صها مع بع�ص 

ملالحقــة املجرمــني. وبــكل احلالت، فــاإن معظم 
الــدول تعــاين مــن م�صكلــة ازدواجيــة اجلن�صية 

الواردة يف بنود اأغلب تلك التفاقيات«.
وحــول عدد طلبــات ال�صــرتداد ملتهمــني يف ق�صايا 
الف�صــاد خارج الوطــن حتى الربــع الأول من العام 
اجلــاري، قال �صحــادة: »جممل طلبــات ال�صرتداد 
املقدمة بخ�صو�ص فاريــن مطلوبني يف ق�صايا ف�صاد 
موجودين يف دول عربية واأجنبية بح�صب �صجالتنا 
ل تتجــاوز 10 طلبات، وكل ق�صية من تلك الق�صايا 
املوجــودة يف حمكمة جرائم الف�صاد حدد فيها مقدار 
املبلغ املختل�ــص اأو املطلوب ا�صرتداده اأو الغرامة، 
 )4( ــا  غيابيًّ فيهــا  املحكــوم  الق�صايــا  عــدد  فيمــا 

بخ�صو�ص فا�صدين فارين خارج الوطن«.
وقالــت وزارة العــدل اإنها مل حت�صــر لغاية الآن 
اأعــداد طلبــات ال�صــرتداد التــي لديهــا اأو تلــك 

املرفوعة لدول عربية اأو اأجنبية.
مــن جهته، قال الدكتور عزمــي ال�صعيبي مفو�ص 
الئتــالف من اأجــل النزاهــة وامل�صاءلــة )اأمان( 
ممثل فرع فل�صطني يف منظمــة ال�صفافية الدولية، 
اإنــه بجري العمل يف الإطــار الدويل على مو�صوع 
»ل لالإفالت من العقاب«، الذي من اأ�صبابه هروب 
الأ�صخا�ص لدول ل يكون معها تعاون بخ�صو�ص 
متابعة التحقيقــات وت�صليم املجرمني وا�صرتداد 

الأموال.

ندين نخلة*
مل ي�صعــر قط مبتعة مراقبة اأطفاله يف الأيام 
الأوىل مــن اأعمارهم، ومل تطــرب اأذناه لأول 
�صرخة لهــم وبكاء، حتــى اإن ال�صعادة التي 
ت�صيب الآبــاء حينما ينطــق اأبناوؤهم للمرة 
ي�صهــد  ومل  اإليــه،  طريقهــا  جتــد  مل  الأوىل 
خطــوات امل�صي الأوىل غري املتوازنة لكل من 
فار�ص، ومعروف، وميان، و�صجى، وحممد.

القيــادي يف حما�ص الأ�صــري باج�ص نخلة اأب 
خلم�صة اأبناء، تعرف عليهم من خالل زجاج 
مــزدوج خالل ما ت�صمى “زيارة”. والزيارة 

و�صف للقاء الغرباء عادة!
“بطلنــا نعّد. بطلنا نح�صــب. �صريل 26 �صنة 
رايحة جاية، زرت جميع ال�صجون! اأنا اأقدم 
من موظفني ال�صليب بهالكار”. هكذا اأجابت 
زوجتــه فيمــا يخ�ــص عــدد مــرات اعتقالــه 

وجمموع ما ق�صاه يف ال�صجن.
قاطعنــا احلديــث جنلهــا ال�صغــري بقولــه: 
اأبوي بال�صجن  اللي ق�صاهن  ال�صنــني  “عدد 
اأكــرث من ال�صنني اللي ع�صتهــا اأنا. اأنا عمري 

16 �صنة! اأبوي اأن�صجن اأكرث من عمري”.
مل ينــل اأبناء نخلة فر�صــة التعرف بوالدهم 
اإل خــالل الزيارات التي حرمت زوجته منها 

يف ال�صنني ال�صبع الأخرية لدواٍع اأمنية.
مــا  كل  اأن  اأخربتنــا  حينمــا  ميــان  تنهــدت 
تعرفه عــن والدها اأقل بكثري ممــا قد يعرفه 
الغربــاء عنــه. تقــول: “اأخربتنــي والدتــي 
اأنه اأبعــد اإىل مرج الزهور بعــد اأربعني يوًما 
مــن ولدتــي التــي مل ي�صهدها بالطبــع، كان 
هذا عــام 1992. ذكرياتي مــع اأبي تلخ�صها 
هــذه ال�صــورة، كان ُي�صمح لنــا بعناقه لأننا 
اأطفــال. لكــن، هــل تكفــي 45 دقيقــة من كل 
زيــارة لأحدثك عــن ذكريات؟ ح�صــن! اأذكر 
جيــًدا اأننــي اأفت�ــص خم�ص مــرات يف الزيارة 
الواحــدة. كنــا نبتاع مالب�ص جديــدة للقائه 
فيمــا م�صــى، لكننــا اليــوم نعلــم اأن زيــارة 
واحــدة كفيلــة بجعــل اجلديد مــن مالب�صنا 
اأعتق من قدميها. لن اأتذمر كثرًيا، 45 دقيقة 
مع والدي ت�صتحــق كل هذا العناء. لكن، اإىل 
متى؟ عندمــا يخرج من ال�صجن، �صن�صتغرق 
كان  عليــه.  لالعتيــاد  ــا  ن�صبيًّ طويــاًل  وقًتــا 
يوقظنــا باكــًرا كاأمنا حــان وقت العــدد كما 
بال�صجــن..”. تبت�صم ميــان وت�صمت لتكمل: 
“نتعلق به ونعتاد على ح�صه باملنزل، لكن 
الوداع ي�صبقنــا دوًما. امل�صهد ذاته: خبطات 
مرعبــة تدق البــاب الذي �صيخــرج منه اأبي 
بعــد اأقــل من ثالثــني دقيقة، يخــرج دون اأن 

ينظــر باأعيننا. هذه حياتنــا. عناء الزيارات 
يتال�صــى بفرحــة الإفراج عنه، �صهــر لنا كي 
نعتــاد عليــه، واأخر كي نتعلق بــه، لكن بعد 

ذلك، ل ح�صة لنا به”.
ا فيمــا بينهم،  اأمــا معروف، فهــو الأكرث حظًّ
بعــد اأن اعتقلتــه قــوات الحتــالل وحظــي 
بالفر�صــة التــي مل يكــن ليحظى بهــا خارج 
ال�صجــن، وهــي اأن يعي�ــص مع والــده حياة 

حرمه العتقال املتكرر لأبيه منها.
17 عمليــة اعتقــال، وبــني العتقــال والعتقال 
ثالثة اأ�صهر اأو اأقل. ويف العتقال الواحد حتقيق 
وحمكمــة، وبعــد ق�صاء احلكــم اعتقــال اإداري 
يق�صي بتمديد مدة الأ�صر ورف�ص اأي ا�صتئناف.
اأي�ًصــا،  ال�صجــن  مــن  ح�صــة  لأبنائــه  كان 
فقــد ق�صــى فار�ص خم�ــص �صنــوات، وق�صى 
معــروف ثــالث �صنــوات يف املــرة الأوىل من 
اعتقاله، اأمــا الثانية فلم ي�صدر �صده احلكم 

حتى الآن.
اآخــر “املفاجاآت” التي حظيت بهــا العائلة، 
اإخطار بهدم املنزل املكون من ثالث طبقات، 
مــا زال تنفيذه مقيــًدا بقرار املحكمــة، التي 

توؤجل كلما حان موعدها.

الأ�سري نخلة يف �س�رة تذكارية قدمية مع اأبنائه خالل اإفراج بني اعتقالني.* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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 اأنا من هنا.. ل�ست من هناك
ما الذي يذكره اأبناء هذا اجليل عن قراهم املدمرة؟

جنان �أ�سامة �ل�سلو�دي  طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

وطن مقد�دي:
�أنا من �لعبا�سية

تقع قريتي ق�صاء يافا واللد، وت�صمى الآن يهودا 
ن�صبــًة لقــرب النبي هــودا الذي يقع علــى مدخل 
القريــة، رغــم اأننــي مل اأزرها ولو مــرة واحدة، 
ولكنني بحثت عنهــا كثرًيا يف الإنرتنت والكتب، 
فحفظــت معاملها القدمية ل احلديثــة، وطابعها 

الفل�صطينــي ل التهويــدي. اأعلــم اأنهــا كانــت مليئة ببيــارات احلم�صيات 
ا، وفيها مدار�ص للفتيــان والفتيات،  ويتو�صطهــا جامــع مبئذنة عالية جــدًّ
واأعلــم اأنها على الرغــم من اأنها كانت قرية، اإل اأنهــا �صبقت غريها مبجال 
ال�صتــرياد والت�صديــر، حيــث اعتمــدت يافا عليهــا لزراعــة احلم�صيات 
ا واأن جزًءا من اأرا�صيه  وب�صكل وا�صع، واأعلم اأن مطار اللد كان قريًبا جدًّ

يعود جلدي. 
كمــا اأننــي راأيت الطابو الــذي يثبت ملكيتنــا للكثري مــن الأرا�صي هناك 
واحتفــظ بــه جدي يف خزنــة حمكمة الإغالق يف غرفتــه اإىل اأن توفاه اهلل. 
واأعلــم اأن جــدي كان مزارًعا، فقــد حتدث كثرًيا عن اأحالمــه عندما كان 
يغفــو فوق »�صــوالت« الربتقال، وعن بندقيته التــي خذلته وفرغت من 
الذخــرية اأثنــاء دفاعــه عــن اأر�صه، وعن عمــي الذي ولد حتــت �صجرة 
زيتون يف طريــق الهجرة وعن عمي الآخر الذي ترك فل�صطني عن طريق 

نهر الأردن �صباحة.

ن�سال خوري:
�أنا من �إقرث

تقــع قريتي اإقــرث يف اجلليل. كنــت ول اأزال اأ�صمع 
با�صمهــا يــرتدد يف كل اأرجــاء املنــزل. عندمــا قامت 
احلــرب �صاعت اأر�صنا ومنزلنــا، فتهجرنا اإىل قرية 
الرامة ثم اإىل حيفا حيث ولدت، لكن كان هناك رابط 

قــوي بينــي وبينها، ففي طفولتــي �صاركت يف خميم �صيفي اأُقيــم بالقرب منها، 
فزرنا الكني�صة لأنها املعلم الوحيد الذي مل يهدم. اأما بقايا البيوت، فهي حتت 
اأرجــل املوا�صي التي ترعى هناك. اأنا وجمموعة من �صبان القرية نعلم اأن حق 
العــودة مقد�ــص، لذلك، نخو�ص منــذ �صنتني جتربة عــودة م�صغرة من خالل 

زيارتها ب�صكل متوا�صل على اأمل العودة اإليها.

د�نيا د�سوقي:
�أنا من تل �ل�سايف

تقــع قريتي بني الرملة واملجــدل. يقول جدي 
اإنها من اأ�صهر القرى بزراعة احلبوب والذرة، 
فقــد كانــت كثــرية العيــون والآبــار. �صقطت 
القريــة يف الأول من متوز عــام 1948. يف تلك 

الليلــة، كان هناك احتفال للجي�ص امل�صري الذي اأتــى ملحاربة امل�صتعمرات 
التــي بــداأت بالظهــور. ظن اأهــل القريــة اأن الأ�صــوات التــي ي�صمعونها من 
الحتفــال، لكــن كان اجلي�ص الإ�صرائيلي قد بداأ بحــرق املحا�صيل الزراعية 
وقتل اأبناء ون�صاء القرية، ففر اأهل القرية دون اأي لبا�ص اأو طعام اأو اأوراق 
ثبوتيــة، والتقوا يف قــرى �صمال اخلليل وقرى بيت حلم، فتوجه بع�صهم اإىل 
اأريحــا، وبلغ عددهم 150 األف لجئ والبع�ص الآخر نحو الأردن، وغريهم 

نحو رام اهلل.

�إ�سماعيل ن�سار:
�أنا من عر�ق �ملن�سية

كانــت لنــا اأرا�ــصٍ وا�صعــة، لدرجــة اأن بع�ــص 
املحا�صيــل اأ�صابها التلف لعــدم وجود اأيٍد عاملة 
كافيــة لقطفهــا. وكانــت �صــوق القريــة مــن اأكرب 
الأ�صــواق يف تلك املنطقــة، ويف مناف�صة دائمة مع 

�صــوق الفالوجــة، عندما �صقطــت القرية يف يــد اجلي�ــص الإ�صرائيلي، و�صلت 
اأوامــر للجيو�ــص العربيــة وخا�صــة اجلي�ص امل�صــري مبغــادرة القرية على 
الفــور، فذهــب القائد امل�صري �صيد حممــود طه اإىل القائــد الع�صكري يف قرية 
»�صمويل« من اأجل مفاو�صته على �صرط ان�صحاب اجليو�ص العربية وخا�صة 
امل�صريــة دون �صربهم باملدفعية، وبعد خروجهم مــن القرية ب�صاعتني فقط، 
اأبيد �صكانها. يف البداية، جلاأنا اإىل بيت حلم ثم خميم العروب ثم خميم الفوار.

�أ�سيل عيد:
�أنا من لفتا

لفتــا هــي قريــة من قــرى القد�ــص، ت�صمــى بوابة 
القد�ص الغربيــة، ق�صمها اأهل القريــة اإىل ق�صمني: 
الأول ي�صمــى احلــارة الفوقــا، والآخــر احلــارة 
التحتا. كانت اأرا�صيهــا متتد حتى ت�صل القد�ص، 

فهــي اأقــرب للبلــدة من القريــة وكان جلــدي اأمالك وبيــوت باحلــارة الفوقا 
واحلــارة التحتا، فالبيت املوجود باحلــارة الفوقا مت هدمه وبني عليه معلم 
جديــد لالإ�صرائيليــني، اأما البيت الآخر، يف بقي كمــا هو. تهجر جدي منها بعد 
نكبــة 1948 يف ف�صــل ال�صتــاء، متوجًها اإىل قريــة عني �صينيا ق�صــاء رام اهلل، 
ثــم انتقل اإىل خميــم قلنديا حتى تهداأ الأو�صاع ويعــود اإىل لفتا. تزور العائلة 

القرية وبقايا بيت جدي القدمي والنبعة والطاحونة.

مقهى الهم�ز يف املا�سي        .. واحلا�رش.

ن������اب������ل�������������س: »ال���������ه���������ّم���������وز« ي�������ه�������زم احل��������رك��������ة ال���������س����ه����ي����ون����ي����ة!
عبد �لبا�سط خلف

ي�صمد مقهــى الهموز و�صط نابل�ــص منذ عام 1892، 
ويحتفظ املكان مبقتنيات قدمية، وبوابات معدنية، 
وحجــارة، ووثائــق و�صــور، فيمــا يتفاخــر اأحفــاد 
اإ�صماعيــل حممــد الهّموز، بــاأن جدهم هــزم ثيودور 
هريت�صل )موؤ�ص�ص احلركة ال�صهيونية عام 1897(، 
يف ت�صييد واحد مــن املقاهي الأقدم يف فل�صطني كلها، 
وكان �صاهــًدا علــى الكثري من الأحــداث التي غريت 

وجه دول باأكملها.
يجل�ــص اخلم�صينــي رايــق وليــد الهموز علــى اأقدم 
طاولــة يف املقهــى، وعمرها نحــو 80 �صنة، وحتيط 
بــه م�صاهد فوتوغرافية للبنــاء نف�صه، تارة باأ�صجار 
قــدمي واأ�صلحــة وعرو�ــص  بــزي  كثيفــة، واأخــرى 
ع�صكريــة، لتلخ�ص حتول املــكان اإىل مقــرٍّ للمندوب 
ال�صامــي الربيطــاين، ومنامــة للجنود، فيمــا تك�صف 

�صور اأخرى عن هوية كبار الزائرين.

فنانون وم�سرح
يقــول: هاجر جــدي مــن اخلليــل، واأقــام يف نابل�ص 
وتــزوج من فريــزة النوري، واأ�ص�ــص مقهى ل�صنتني 
تقريًبــا يف مكان اآخر بنابل�ــص، وانتقل قبل 122 عاًما 
ل�صارع ال�صويــرتة، وا�صتاأجر اأربعة حمالت ب�صاحة 
خلفية، واأقام لحًقا م�صرًحا اأحيا فيه مطربون عرب 
مثل اأم كلثوم وفريد الأطر�ص و�صامية جمال وحممد 

عبد الوهاب حفالت غنائية.
وميثــل رايق اجليل الثالث من اأ�صحاب املقهى، بعد 
اأن ورثــه من والده الذي تويف عــام 2006، فيما ظل 
اجلــد اإ�صماعيل يقــف على قدميه حتــى عام 1960، 
بعــد اأن نقــل املهنة لالأحفــاد، فتخ�ص�ــص وليد فيه، 

واجته اإخوته: حممد، وحممود، وخالد، وخليل، اإىل 
التجارة واحلدادة، وو�صلت جتارتهم اإىل ال�صام.

)اأ�صغــر  بالربغــوت  املقهــى  هــذا  تعامــل  يــروي: 
وحدة يف الدينار العثمــاين(، وباجلنيه الفل�صطيني، 
وال�صيقــل  الأردين،  والدينــار  والإ�صرتلينــي، 
الإ�صرائيلــي، ونتعامــل اليــوم باليــورو والــدولر 

اأي�ًصا.
وح�صــب الهمــوز، فــاإن التغــريات التــي دخلت على 
املقهــى كثــرية، لكــن اأبرزهــا التخلي عــن الدكاكني 
الأربعــة، وهدم امل�صرح، والإزاحة قلياًل اإىل الناحية 
ال�صرقيــة عــام 1972، حني قــررت البلدية رفع بدل 
ــا اإىل 360 دينــاًرا،  الإيجــار مــن 11 دينــاًرا اأردنيًّ
عــدا عن تبــدل حــال الطاقة مــن حطب لوابــور كاز 
)برميو�ــص( فكهرباء وغاز، ثــم ال�صماح ملن هم دون 
الثامنــة ع�صرة بالدخول، بعــد اأن كان مقت�صًرا على 
الكبــار فقــط، اإ�صافــة اإىل موجــات الغــالء وارتفاع 
الرواتــب، فقــد كان املوظف فيــه يتقا�صى 5 قرو�ص 

كاأجر �صهري!

لكــن املقهى حافــظ على عملــه طول اأكرث مــن قرن، 
ومل يجــربه علــى التوقف غــري الحتــالل الربيطاين 
الذي احتل مكانه عدة �صنوات، واتخذ الأجزاء التي 
ا للمنــدوب ال�صامي، فيما حــّول �صاحته  تعلــوه مقــرًّ

ملكان لتوقف الدراجات النارية ومنامة جلنوده.

طقو�س وزّو�ر
يتابــع، وهــو يعر�ــص اأباريــق قهــوة و�صكريــة من 
النحا�ص اخلال�ــص، تعود لأيام جــده: حافظنا على 
معظــم امل�صاريب التي كانت تقدم، كالقهوة وال�صاي 
وال�صحلــب  والــكاكاو  املغليــة(  )القرفــة  والإيــر 
و�صــراب احل�صــرم والليمــون، واأدخلنــا اإ�صافــات 

طفيفة كامل�صروبات الغازية والع�صائر اجلاهزة.
وتاأثــر املقهى بالأو�صــاع ال�صيا�صية املحيطة كثرًيا، 
فمنــع �صاه اإيــران )اأطاحت به الثــورة عام 1979( 
ت�صديــر التمبــاك العجمــي، الــذي كان ي�صق طريقه 
�صليمــان طوقــان  ال�صيا�صــي  وارتــاده  نابل�ــص.  اإىل 
)رئي�ــص البلديــة، وزعيــم املدينــة، ومــن موؤ�ص�صي 

حــزب )الدفــاع(، ووزير الدفاع بــني عامي 1951-
1957، وقــد اغتيل يف بغــداد عام 1958 خالل ثورة 
عبد الكــرمي قا�صم(، وحمدي كنعــان )من املبادرين 
لتاأ�صي�ص غرفــة جتارة و�صناعة نابل�ــص(، وال�صيخ 
اأحمــد احلنبلــي )منا�صل و�صيا�صــي وقا�ص(، وزار 
احلديقة املجــاورة له امللك الأردين الراحل احل�صني 

بن طالل.

�ساهد تاريخي
ووفــق الهموز، فقــد كان املقهى �صاهــًدا على الكثري 
كاحتــالل  واحلــوادث،  والثــورات  احلــروب  مــن 
فل�صطني وو�صاية النتداب عليها، والهزة الأر�صية 
املدمــرة التي �صربت البالد عــام 1927، ومل ت�صبه 
بــاأذى. وحظــي مبكانة مهمة بني الزعمــاء املحليني، 
ومل ي�صمــح يف البدايــة ملن هــم دون الثامنــة ع�صرة 
بارتيــاده، وظــل هــذا احلظــر اإىل ما بعــد نك�صة عام 
1967. فيمــا حافــظ طويــاًل علــى عــادات ا�صتقبال 
املغــرب،  اأذان  وحتــى  الفجــر  اأذان  بعــد  الزبائــن 

وبخا�صــة الذين كانــوا يعملــون يف مقالع احلجارة 
باجلبال املحيطة.

ويختم حديثــه: نقدم اليوم امل�صروبــات التي قدمها 
جــدي ووالــدي، لكــن حجــارة املــكان، واأ�صــواره، 
واأ�صجــار الربتقال، وكرم العنــب، كلها تاريخ ثابت 
فيــه، لن يتغري واإن تبدلت وجــوه من يدخل للمقهى 
اأو يعمــل فيــه، اأو ت�صخمت املدينــة ع�صرات املرات 
مــن حوله، واملهــم اأننا هنا قبل اأن تفكــر اإ�صرائيل يف 

خلق نف�صها واحتالل اأر�صنا.
ويتذكر اأبو را�صــي بليبلة، اأحد الرّواد الدائمني، ما 
�صمعــه مــن والده واجليــل القدمي عــن املقهى، حني 
كان مق�صــًدا ملطربني كبار، ووقتهــا، �صهد اإقباًل من 
املواطنني. يقول: هــذا املقهى قطعة من نابل�ص، ول 

نتخيل املدينة دونه.
ويتمنــى اآخــرون، كال�صــاب �صامــح عبد احلــق، اأن 
ي�صهد »الهموز« حقبة نهايــة الحتالل الإ�صرائيلي، 
مثلمــا حتققت نهاية بريطانيا العظمى التي ا�صتولت 

عليه ل�صنوات.
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وفاء �أبو ظريفة 

يف الرابــع والع�صرين من متوز، اأعلن جي�ص الحتالل 
بلدة خزاعة �صرق مدينة خان يون�ص منطقة ع�صكرية 
مغلقة. متركزت دبابــات جي�ص الحتالل على مداخل 
الع�صوائيــة احلجــر  القذائــف  البلــدة، وا�صتهدفــت 
والب�صــر بال متييــز، وهدمــت الطائرات املنــازل على 
روؤو�ــص �صاكنيها، وجرفــت اآليات اجلي�ــص الأرا�صي 
الزراعيــة واأ�صجار الزيتون والتني، وا�صتوطن جنود 
الحتــالل املنــازل وجعلــوا منهــا ثكنــات ع�صكريــة، 
واأطلقــوا الر�صا�ص احلي على كل من حاول اخلروج 

من البلدة.
هذه باخت�صار خملٍّ حكاية مليئة بالتفا�صيل، من خوف 
ورعب وفقــدان واأمل. ونحاول يف “احلــال” نقل بع�ص 
تفا�صيــل احلكايــة بروايات �صهــود عيــان يتذكرون ما 

حدث لهم ولعائالتهم.

�مل�سي بني �جلثث
يقــول ال�صــاب عــالء قديــح: “كنــت وعــدًدا مــن اأفراد 
اأ�صرتي قد جلاأنــا ملنزل عمي حممد قديح. كنا قرابة 70 
�صخ�ًصا معظمهم من الن�صاء والأطفال وال�صيوخ. يف 24 
متــوز، غادر اأكرث من ن�صفنا املــكان نحو مدخل خزاعة 

وكنــت منهــم، بعد اأن علمنــا اأن ال�صليــب الأحمر ن�صق 
لنــا. كانــت رحلة املــوت؛ فر�صا�ص القنا�صــة من فوق 
روؤو�صنــا. واملكان تغريت معاملــه. ومل تعد البلدة التي 
اأعرفهــا؛ كاأن زلزاًل �صربها. قذائــف ع�صوائية، واأنا�ص 
هاربــون. �صاهدت جثــة امراأة، وبعدهــا باأمتار تعرثت 
بطفــل م�صــاب ي�صــارع املــوت، وبعدهــا راأيــت معاقة 
�صقطت عن كر�صيها املتحرك. وقتها، ارتعبت وعدت من 

جديد اإىل منزل عمى”.
ظــل ال�صاب قديح و20 من اأفــراد الأ�صرة حما�صرين يف 
املنــزل، حيث اقتحم اجلي�ــص املنزل وقتــل عمه امل�صن 
حممــد قديــح الــذي يحمــل اجلن�صيــة الفرن�صيــة اأمــام 
عينيــه، واتخذوا من عالء وال�صبــاب الذين معه دروًعا 

ب�صرية يحتمون بهم.

ال �إ�سعاف للم�سابني
حمــدة اأبــو رجيلة والدة غديــر اأبو رجيلــة )18 عاًما( 
وتعــاين مــن �صلــل ن�صفــي، لهــا حكايتهــا يف هــذا اليوم 
امل�صــوؤوم؛ فقــد بــداأت تنتقــل مــع ابنتها غديــر واأفراد 
اأ�صرتهــا الـــ12 مــن منــزل اإىل منــزل بحًثا عــن الأمان، 
ثــم توجهــت واآلف املواطنــني، معظمهــم مــن الن�صاء 
والأطفال، اإىل مدخل خزاعة من الناحية الغربية، حيث 
كانت تتمركز دبابات اجلي�ــص، و�صط اإطالق الر�صا�ص 

حنان �أحمد 
ا  مل يكــن فجــر الع�صرين من متوز املن�صــرم فجًرا عاديًّ
يف حــي ال�صجاعيــة؛ فلــم ي�صتيقظ النا�ــص على �صوت 
الع�صافــري اأو الديكة، بل ا�صتيقظوا على وقع القذائف 
والقنابل، ورائحة الدم متالأ املكان، واملوت يف كل زقاق 

وحتت كل حجر.
لقــد دكــت طائــرات الحتــالل ودباباتــه بيــوت احلي 
فــوق روؤو�ــص �صاكنيها، خملفة 136 �صهيــًدا، منهم 67 
انت�صلوا من حتت الأنقا�ــص، ومئات اجلرحى، واآلف 

ا اأ�صبح اأثًرا بعد عني. امل�صردين، وحيًّ
كمال عياد )22 عاًما( اأحد الناجني من جمزرة الفجر يف 
ال�صجاعيــة، يروي لـ »احلــال« تفا�صيل حلظات املوت 

التي �صاهدها وفقد فيها اأمه واأخته.

يقــول عيــاد: »حــني اقرتبــت ال�صاعة مــن الواحــدة بعد 
منت�صــف الليل، قررنا اأن نقيم الليل جماعًة، وما اإن بداأنا، 
حتى اهتــزت الأر�ص من حتتنا و�صربت قذيفة دبابة اأحد 
البيوت القريبة منا واأ�صابت ال�صظايا اأجزاء )الزينكو( يف 
البيــت، فاأنهينا �صالتنا وجمعنــا اأنف�صنا ثم رك�صنا خارج 
البيــت اإىل بيــت جرياننــا، حتــى اكتــظ بيتهــم بالهاربني، 
خا�صــة اأننــا قريبــون مــن احلــدود �صرًقــا مــع اإ�صرائيل. 
وعلــى �صوء ال�صمعــة، ظل الهاربون حتــى �صاعات الفجر 
ــا،  ي�صرخــون مــع كل قذيفــة تقــع علــى البيــوت ع�صوائيًّ

ويتوقعون اأن تكون ال�صربة القادمة من ن�صيبهم«.
ي�صيف عياد: »�صيطرت حالت الهلع على كل من كان يف 
البيت، تارًة ي�صرخون واأخرى يكربون وثالثة يبكون، 
لكن القذائــف مل ترحم اأحًدا وقتهــا، فق�صفت الطابقني 
العلويني من العمارة التي جتّمعنا يف طابقها الأر�صي، 

فاأ�صيــب �صاحــب البيت وابنــه ب�صظايــا القذيفة، لكن 
الآخريــن جنــوا. راحــت العائــالت تخــرج مــن البيت 

املق�صوف واحدة تلو الأخرى، م�صلمة اأمرها هلل«.
ويتابع عياد: »رك�صت اأمــي واأخواتي كباقي الهاربني 
مع الأطفال، وما اإن ابتعدوا ع�صرات الأمتار عن اأعيننا 
حتى ق�صفتهــم اإحدى الطائرات، وكنــا ن�صمع اأ�صوات 

ال�صرخات بني كل قذيفة واأخرى«.
بعــد تلك ال�صربة، تاأكد كمال اأنها اأ�صابت منطقة اأهله، 
لكنه متنى اأن يكونوا و�صلوا مكاًنا اآمًنا قبل اأن تق�صف 
الطائرة، ثم �صربت قذيفة الدبابة اأهله �صربًة جديدة.
ويتابــع: »لهول مــا راأيــت، مل اأدِر ما اأفعــل؛ اأاأبكي اأم 
اأ�صرخ اأم اأدعو اأم اأهرب اأم اأرمتي بينهم؛ دخان اأ�صود 
وجثــث متفحمــة واأخرى ت�صيــل دًما وحفــر يف الأر�ص 
كحفــر جهنم، ودخــان اأ�صود، اإىل اأن ملحــت اأخي حممد 

)10 �صنوات( م�صاًبا، وكاأن ب�صي�ص الأمل حينها بزغ، 
لأين وجــدت اأحًدا حيًّا، فحملتــه ورك�صت به وو�صعته 
يف خمزن بيت اأحــد اأقاربنا، و�صاألته عن اأمي واأخواتي 

فاأجابني اأنهم كانوا برفقته«.
واأ�صــاف عيــاد: »كانــت القذائف الإ�صرائيليــة ل تزال 
تق�صــف بحممهــا من الــرب واجلــو، ويف كل �صربة كان 
ي�صقــط بيت ويقتل حتتــه اأبرياء. ورك�صــت من جديد 
حيــث اجلثث لعلي اأجــد اأحًدا يتنف�ــص، فوجدت اأختي 
هالــة )25 عاًمــا( التــي كانت حتمــل جنينــني تواأمني 
يف بطنهــا وطفــاًل على ذراعهــا، قبل احلادثــة بدقائق، 
وجدتهــا جال�صًة و�صغريها يف ح�صنها، وقد غمر �صواد 

ال�صواريخ وجهيهما«.
بــداأ �صعــاع الفجــر يبــزغ، وو�صــط م�صاهــد املجــزرة 
واأ�صــوات الق�صــف وال�صراخ، ملــح كمال اأختــه ديانا 

)15 عاًمــا(: »راأيتهــا تتحــرك بهــدوء والــدم ينــّز من 
كل ع�صــو يف ج�صدهــا، فحملتها اإىل بيــت اأحد الأقارب، 
حيث اأعمامــي واأبناوؤهم ي�صكنون هناك، وكانوا حينها 
يحتمــون مــن القذائــف اأ�صفــل البيــت »بيت الــدرج«، 
حتى هــداأت القذائف دقائق معــدودة ومتكنا من نقلها 

مل�صت�صفى ال�صفاء«.
يف ثالجــة املوتــى التي اكتظــت باجلثــث، مل يجد عياد 
اأحــًدا من اأفراد اأ�صرتــه، فا�صتب�صر خرًيا، اإل اإن �صيارة 
اإ�صعــاف بــددت �صعادته، فقــد كانت فيها جثتــان: اأمه 

)43 عاًما(، واأخته غادة )11 عاًما(.
كمــال عياد اأحــد �صهود جمزرة الفجــر، روى جانًبا من 
الليلة ال�صــوداء، ولكل ناٍج من املجزرة �صهادة يحتفظ 
بهــا، لعله يقدمها يوًمــا اأمام حمكمة دوليــة تقت�ص من 

الحتالل املجرم.

رف����ح يف  ال����ق����ت����ل  ل����ي����ل����ة 
 منى و�دي

م�صــاء الإثنني الرابع من اآب املن�صرم، كانت مدينة رفح على موعد 
مــع ليلة لن متحى من �صجل الذكريات الأ�صــود لأهلها، ليلة �صقطت 
فيهــا �صواريخ  وقذائــف الآلة  احلربيــة  الإ�صرائيلية فوق البيوت 
ب�صــكل ع�صوائــي، لتزهق اأرواحاً بريئة، وتدمــر بيوًتا فوق روؤو�ص 

�صاكنيها، فم�صحت من ال�صجل املدين عائالت باأكملها. 
يف »ليلة القتل«، �صقط ع�صرات ال�صهداء لين�صموا اإىل قافلة من 434 

�صهيًدا قدمتهم رفح خالل احلرب العدوانية على القطاع.
وائــل النملــة، اأحــد الناجني مــن املذبحــة، حتدث لـ »احلــال« عن 

تفا�صيل عا�صها تلك الليلة وفقد فيها عائلته.

يقــول: »كان اأفــراد العائلــة يتابعــون تفا�صيــل العــدوان، قبل اأن 
يقــرروا اخللود للنــوم، هرًبا من م�صاهد املــوت املروعة، وق�ص�صه 

املوؤملة، معتقدين اأنهم يف مناأى عما يدور حولهم«.
ا�صتيقظت عائلة النملة فزعني على �صراخ اجلريان الذين طالبوهم 
باإخــالء املنزل بعد ورود حتذير اإ�صرائيلي عاجل بقرب ق�صفه، ومل 

تكد العائلة تخرج، حتى »ا�صتقبلها« �صاروخ من طائرة اأف 16.
فقــد النملة وعيه، وا�صتيقظ يف امل�صت�صفى بالقد�ص، خلطورة حالته 
ال�صحيــة، ليجد اأن قدميه برتتا، واأ�صيــب بجروح ج�صيمة وبرتت 
�صــاق زوجته و�صاق ابنه الذي يبلغ من العمر �صنة ون�صف ال�صنة، 

وا�صت�صهدت �صقيقته واأخوه وزوجته.

اإميــان �صعت لديها حكايتها تلك الليلة، فهي من �صكان حي اجلنينة، 
وقد فّرت هي ووليدها  الر�صيع  اإىل بيت اأهلها يف مدينة خان يون�ص 
مــن بداية احلرب حتى اإعالن هدنة لـ72 �صاعة،  فقررت العودة اإىل 
منزلها حتى حل الليــل، فاأخذت اأ�صوات الق�صف تتعاىل، فلم تتمكن 
مــن الهرب، وبينما كانت تر�صع طفلها، نامت وهو يف ح�صنها، فنال 
ــا، ليعي�ص اليتم  منهــا �صاروخ اأرداهــا �صهيدة، بينما بقي طفلها حيًّ

مبكًرا. 
اأمــا اأبــو حمادة اأبــو عرب الــذي يقطن حي تــل ال�صلطــان، فعندما 
ا�صتهدفــت الطائرات احلربية منزل جــاره بعد منت�صف الليل، دون 
حتذيــر م�صبق، �صقط حائــط البيت فوق زوجتــه فا�صت�صهدت على 

الفور .
مــن جهتها، قالت اأم حممــد ر�صيد اإن جارتها يف حــي اجلنينة برفح 
املمر�صــة مها اأبو هالل عادت من عملها منهكــة، ف�صعدت اإىل �صقتها 
يف الطابــق الرابع لتنام، وكان زوجها وابنهــا عند جدهم يف الطابق 
الأول، فا�صتهــدف طــاروخ �صقتها، فاحرتقت. حــاول زوجها اإخماد 
النــريان، اإل اأن روح زوجته كانت فا�صت اإىل باريها، وظلت حروق 

على يديه �صاهدة على ليلة لن تن�صى.
لــكل الناجــني رواياتهم املليئــة بالدم والركام واحلــزن على فقدان 
الأحبــة، ومــا يعزيهــم اأنهــم موقنــون بن�صــر مــن اهلل علــى حمتل 

�صيحا�صب واإن طال الزمن.

احلــي وقذائــف املدفعيــة والطائــرات. وعنــد اقرتاب 
املواطنني الهاربــني من مدخل خزاعة، زاد ال�صتهداف 
ال�صهــداء واجلرحــى، واأثنــاء فرارهــا  وبــداأ ي�صقــط 
�صاهــدت حمدة بــدر عمي�ص اأحد اأطفــال اجلريان، وقد 
فارقت اأح�صاوؤه ج�صده، وقد ا�صت�صهد لحًقا لعدم متكن 
الإ�صعاف من الو�صول اإليه. ومل تعلم حمدة اأن امل�صهد 
ذاتــه �صيتكــرر مــع ابنتها غديــر، حيث كان بــالل يدفع 
كر�صي اأخته غدير حماوًل الفرار من طلقات الر�صا�ص، 
اإل اأنها متكنت منه واأ�صابت قدمه ويده، فوقعت غدير، 
وفــر املواطنون، وظلت غدير ملقــاة على الأر�ص على 
بعــد 10 اأمتار مــن الدبابة، ليومــني متتابعني، واألقيت 
عليهــا القذائف ب�صكل مبا�صــر، مــا اأدى اإىل ا�صت�صهادها 

وحرقها.

قتل بهدف �لت�سلية
ال�صــاب حممــد النجار رف�ــص اخلروج مــن البلدة، وظل 
يتنقل حتت النار يف �صوارعها؛ ي�صعف اجلرحى وي�صاعد 
الن�صــاء والأطفال وال�صيوخ يف الهروب من مناطق املوت 
اإىل مناطــق اأقــل خطــورة. ويف 24 متــوز، قــرر اخلروج 
بعــد اإحلــاح والدته، ورافقه جــاره حممد النجــار. تركا 
املنــزل و�صط الق�صف املدفعي واإطــالق الر�صا�ص احلي 
و�صواريــخ الطائرات، ومتكن حممد وجــاره اأن يتخطيا 
ال�صــارع اإىل نقطــة جديــدة، فالتحقــا مبئــات املواطنــني 
يريــدون مغــادرة خزاعــة هاربني مــن الق�صــف بطريقة 

التفافية من جهة اجلنوب عرب طرق ترابية زراعية.
يقول حممــد: “كان الرجال ي�صــريون يف املقدمة، ويلحق 
بهم الن�صــاء والأطفال، واأثناء ذلــك �صادفنا كثيبة رمليه 

�صخمــه تختبئ خلفها دبابة، ومن الناحية الأخرى يوجد 
جنــود راجلــون طلبوا منــا ب�صخرية اأن ننحنــي، وبداأوا 
يلتقطــون لنــا ال�صــور، اإ�صافــة اإىل اإطالق النــار من فوق 
روؤو�صنــا مبا�صــرة. ثم ق�صفــوا اأ�صجار ال�صبــار املحاطة 
بنا، ف�صقطت الألواح ال�صائكة علينا، بعدها طلب اجلندي 
من حممد النجــار )53 عاًما( الوقوف، فقن�صه بر�صا�صة 
مبا�صــرة اأ�صابت القلب واأوقعته قتياًل بني ذراعي. بعدها 
طلب من اأحد ال�صباب الوقوف وخلع مالب�صه. ثم �صمحوا 
لنــا باخلــروج مــن خزاعــة نحــو خــان يون�ــص، واأكملنا 
الطريــق و�صط الق�صف املدفعي والر�صا�ص احلي، اإىل اأن 

متكنا من الو�صول اإىل مدينة خان يون�ص”.
لكل �صهيد حكاية، ولكل جريح ق�صة، ولكل ناٍج ذكريات 

ل تن�صى.

ال�������ه�������ارب�������ون م�������ن امل�����������وت اإل�����ي�����ه

اأهايل خزاعة..
كر�صي 

متحرك 
ظل �صاهًدا 

على 
جمزرة 

مل ت�صتثِن 
اأحًدا.

 حممد الذي جمزرة الفجر.. البحث عن املوتى يف حي ال�سجاعية 
ا�ست�سهد يف 
ح�سن امه 

 منى عياد. غادة عياد.ال�سهيدة هالة.
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اأطفال خّدج يف احل�سانة.

منال يا�سني
مل ت�صلــم الن�صــاء احلوامــل يف غزة مــن العدوان 
اأمــا  منهــن،  كثــري  فا�صت�صهــد  الإ�صرائيلــي، 
الأخريات، فانتابهن القلق واخلوف من املجهول، 
وفقــد الأعزاء وخ�صارة البيــت ي�صيطران عليهن، 
لُيحيال حياتهــن اإىل معاناة ترتجم على هيئة اآلم 
قد تتطــور لتدخلهن يف حالــة ولدة مبكرة، وهنا 

يكمن اخلطر عليهن وعلى اأجنتهن.
فقــد �صجل ق�صــم الولدة يف م�صت�صفــى ال�صفاء، يف 
الأيــام الع�صــرة الأوىل مــن العــدوان علــى غزة، 
 )425( نتاجهــا  كان  دخــول،  حالــة   )1625(
مولوًدا، و)650( حالــة تنزيل اأجنة وحمل خطر 
واأمرا�ــص ن�صــاء، فيمــا �صجلــت اإح�صائيــة �صهر 
و)400(  طبيعيــة،  ولدة  حالــة   )1242(  ،)7(
حالة ولدة قي�صريــة، اأما حالت الإجها�ص، فقد 
�صجلــت )290( حالة، فيمــا بلغت حالت الولدة 

اأقل من )37( اأ�صبوًعا، اأي اخُلدَّج )51( حالة.
وحــول خطــورة الــولدة املبكرة علــى اجلنني، 
اأ�صــار د. اأحمــد العامــودي، مــن ق�صــم العنايــة 
املركزة لالأطفال حديثي الولدة، اإىل اأن اخلطورة 
يف حالة املولود ال�صباعي اأكرب من الثمانية، حيث 
اإن اجلنــني مل ياأخذ الفرتة الكافيــة للنمو، كما اأن 

اأجهزته ل تكون قد اكتملت.
واأو�صح اأن هنــاك �صعوبة بالغة يف تاأقلم اجلنني 
بعــد الــولدة مــع اجلــو اخلارجــي، خا�صــة اأن 

واجلهــاز  للقلــب  بالإ�صافــة  التنف�صــي،  اجلهــاز 
الــدوراين وترابطه مع اجلهــاز الع�صبي، ما زالت 
بحالــة ل ت�صمح له بالتاأقلــم مع العامل اخلارجي، 

ما ي�صتدعي بقاءه داخل احل�صانة.
اأخ�صائــي الأطفال د. عبد الرحيم اأبو �صلمية، اأكد 
اأن هنــاك حــالت نزيف مفاجــئ وولدة قي�صرية 
حتدث نتيجة هبوط يف القلب يوؤثر تاأثرًيا مبا�صًرا 

علــى الأم، مــا يدفعهــا للدخــول يف حالــة ولدة 
مبكــرة، قد ت�صل خطورتهــا يف بع�ص احلالت اإىل 

موت الأم اأو اجلنني اأو الثنني مًعا.
وتابــع: »يــزداد منــو اجلنــني بال�صــكل الطبيعي 
وتكتمــل اأجهزتــه اأي�ًصــا يف ال�صهــر التا�صــع، ويف 
حــالت الــولدة املبكــرة، ل يكــون وزن الطفــل 
و�صل للو�صــع الطبيعي، ول تكون اأجهزته اأي�ًصا 

قــد اكتملت، حيث يــرتاوح وزن الأطفــال يف هذه 
احلالــة بني كيلــو اإىل كيلو و800 غــرام، وهذا ما 
ي�صتدعي وجوده داخل احل�صانة لفرتات متفاوتة 
ح�صب حالــة كل طفل«. واأكد العامــودي اأن ق�صم 
الــولدة ي�صهد زيادة غــري طبيعية يف عدد حالت 
الدخــول يف عمليــة الــولدة، حيــث ل تكــون قــد 
اكتملت املدة الطبيعية لبقاء اجلنني يف رحم الأم، 

وعمليــات الولدة املبكرة التي ترد اإىل امل�صت�صفى 
تكون مدة احلمل فيها بني 28 اإىل 30 اأ�صبوًعا.

يقــول: »يف فرتة احلــرب، ازداد الو�صع ال�صحي 
للحــالت �صوًءا، هذا اإىل جانــب اأن هناك نق�ًصا يف 
بع�ص الأدوية، ناهيك عن وجود ازدحام كبري«. 

ونــوه اإىل اأن الن�صــاء يتكبــدن اأملًا كبــرًيا يف عملية 
الــولدة، كونهــن دخلــن يف عمليــة ولدة مبكرة 
نتيجــة احلركــة املفاجئــة الناجمــة عــن اخلوف 
ال�صديــد من الق�صف واأجواء احلــرب والت�صريد، 
مــا يدفع ب�صــكل اأو باآخر اإىل دخــول الأم يف عملية 

الولدة قبل موعدها بكثري. 
حال ابنــة هبة زيدية )23 عاًمــا( وزوجها ر�صيد، 
اللذيــن يقطنان يف مدينة غزة. وقــد و�صعت هبة 

مولودتها يف احلرب و�صط الق�صف املتوا�صل. 
تقــول اجلــدة اأم رامز زيديــة: »تركنــا منزلنا يف 
منطقــة ال�صعف بحــي ال�صجاعية قبــل 5 اأيام من 
ولدة هبــة، لكــرثة ال�صواريــخ والقذائــف اللي 

كانت تنزل علينا«.
وت�صيــف:« كانــت هبة طوال الوقــت قلقة، وكان 
حملهــا طبيعيًّا. وكانــت يف بداية ال�صهــر الثامن. 
فجــاأة، جاءها املخا�ص، فولدت يف امل�صت�صفى قبل 

موعدها، ولدة طبيعية«. 
ُو�صعــت »حــال« يف احل�صانــة، فوزنهــا بلغ كيلو 
و650 غراًمــا، حيث ُولــدت يف الأ�صبوع الأول من 
ال�صهر الثامن، وقــد كان مقرًرا ميالدها يف 9/15، 

لكن احلرب جعلتها ت�صع مولوها يف 7/24. 

ج احل�����������رب.. ع����ن����دم����ا ت���������س����دح �����س����رخ����ة احل�����ي�����اة حت�����دًي�����ا ل���ل���م���وت ُخ����������دَّ

هبة.. عرو�س �حلرب

      منال يا�سني

يف الثامــن ع�صر مــن اآب املن�صرم، كانــت هبة و�صادي 
على موعٍد لبدء حياتهما الزوجية، لت�صهد قاعة منتجع 

ال�صاليهات حفل عر�ٍص يح�صره الأهل والأحباب.
كان حلــم هبة اأبو دف )19 عاًما( وتقطن يف حي ال�صربة 
مبدينــة غــزة، ف�صتــان زفــاف وطرحــة بي�صــاء وزفــة 
فل�صطينية. وقد اأعدت هي وخطيبها �صادي اأبو عقلني كل 
م�صتلزمات الفرح، ومل تبق �صوى اأمور ب�صيطة خطط لها 

العرو�صان لينجزاها �صريًعا قبل موعد العر�ص.
يف الثامــن والع�صرين من متوز، وعند الواحدة فجًرا، 
كان لهبــة موعد مع �صربات اآلــة احلرب الإ�صرائيلية، 
فاأ�صابــت قذيفــة مدفعيــة بيت عمهــا الــذي يقع فوق 
بيتهــا، فاأ�صيبت بان�صقاق باجلمجمــة وفتحة بالراأ�ص 
)70 غــرزة(، جراء وقوع كومة اأحجــار عليها غطتها 

بالكامل اإثر الق�صف.
هبــة ترُقد على �صرير ال�صفاء بق�صم اجلراحة يف جممع 
ال�صفــاء الطبي، تقول: »اأنــا اأخاف كثرًيا من الق�صف، 
منــذ اأول يوم باحلرب واأنا اأختبئ كلما �صمعت �صوت 
�صاروخ اأو قذيفة، وقد اأح�ص�صت قبل يوم من اإ�صابتي 

اأنني �صاأ�صت�صهد، واأخربت �صديقاتي«.
وبعينيهــا الذابلتــني املتورمتــني و�صوتهــا اخلافــت، 
ت�صرد مــا حدث معها حلظة الق�صــف: »كنت يف �صرفة 
بيتنا، فاأ�صابــت قذيفة منزل عمي فوقنا، فتهدم البيت 
فــوق روؤو�صنــا، ووقعــت احلجــارة علــي وغمرتني، 

فاأغمى علّي �صاعتها«.
دم �صادي حني تلقى خرب اإ�صابة خطيبته، فهرع اإىل  �صُ
امل�صت�صفــى ليطمئن على حالتها ال�صحية. اأما حماتها، 

فتجل�ص بجوارها ترعى اأمورها.
كانــت هبة �صتلب�ــص الطرحــة البي�صاء، لكنهــا لب�صت 

ال�صا�ص الطبي الأبي�ص.

دعاء عبد �لقادر

منــذ ثالث �صنوات، فقــدت امل�صنة اإ�صتية عا�صــور )105 �صنوات(، ذاكرتها 
ب�صكل كلّي.

يف احلــرب الأخــرية، وعلى حــني قذيفة مباغتة، عــادت للمعمــرة عا�صور 
ذاكرتهــا، فعا�صــت احلزن والفــرح على اأحــداث كان فقدان الذاكــرة كفياًل 

باإخفائها.
»�صدمة عك�صيــة« هي ما حدثت للمعمرة عا�صور، التي ولدت يف بئر ال�صبع 

وهجرت عام 1948 اإىل مدينة رفح  جنوب قطاع غزة.
�صهــدت عا�صــور نكبــة 1948، ونك�صــة 1967، والنتفا�صــة الأوىل 1987، 
وانتفا�صة الأق�صى 2000، واحلروب على غزة يف 2008 و2012 و2014.
مل تكــن احلاجــة اأم �صيــف اهلل تــدرك ما يــدور حولها، فقــد نقلهــا اأبناوؤها 
واأحفادهــا الذين هربــوا من �صدة الق�صف، وت�صاقــط ال�صواريخ والقذائف 
ا منهم  من الدبابات، من �صرق مدينة رفح، اإىل بيت ابنتها يف خان يون�ص، ظنًّ

اأنه اأكرث اأمًنا، دون اأن يعلموا اأن ماأواهم اجلديد اأ�صد خطًرا.
يف ع�صر يوم ال�صبت 2014/8/23، كانت تلك املنطقة على موعد مع تدمري 
حي �صكني باأكمله، بعد اأن اأ�صقطت طائرات الحتالل حمًما من ال�صماء على 

املنازل، واأحالت »حي اأبو معروف«، اإىل كومة من الركام.
هربــت املعمــرة وعائلتهــا اإىل بيت اأقــارب اآخريــن يف جورت اللــوت بخان 
يون�ــص، لكنها كانت قد اأ�صيبت ببع�ص اجلروح والكدمات اإثر تناثر الركام 

عليها من الأمكان امل�صتهدفة.
بعــد خروجها من امل�صت�صفى كانت املفاجــاأة، فرغم تدهور �صحتها، اإل اأنها 
تعرفت على اأحفادها واأقاربها من حولها، وبداأت ت�صتعيد ذكرياتها اجلميلة 
واحلزينــة التي عا�صتها مع زوجها الذي فقدته منذ 30 عاًما وابنها الوحيد 

الذي رحل اإىل دار اخللود وهي فاقدة للذاكرة.
اأقــارب احلاجــة اأم �صيف اهلل لي�صــوا متاأكدين اأن عودة الذاكــرة اإليها اأمر 
جيــد، فماذا �صتتذكر معمرة لجئــة �صهدت كل احلروب واملجازر، وودعت 

اأقاربها �صهداء، فالكل يف غزة يبحث عن »ذاكرة للن�صيان«.

الق�سف يعيد للمعمرة 
عا�سور ذاكرتها
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فاطمة �لزهر�ء �سحويل
يف قطــاع غزة، تعددت اأ�صــكال الهجرة، ومل تعد 
تعنــي فقط مغــادرة البــالد لغري �صبــب، فهناك 
هجــرة داخــل البيــت الواحد، وهجــرة من بيت 
لآخــر، ومــن مدينــة لأخــرى، اأو ملدر�صــة تابعة 

لالأونروا، بحًثا عن الأمان فقط.
»هاجــر« املهند�ــص خالد وليد عاي�ــص مع اأ�صرته 
داخــل حــدود �صقتــه. يقــول: »اأقمــت مــع اأمــي 
وزوجتي واأولدي الثالثة عند مدخل ال�صقة منذ 
بداية احلرب، على الرغم من ات�صاعها، كمحاولة 
لتوفري مكان اآمن، وكنــا نفكر كيف �صنت�صرف يف 
حــال ا�صتهــداف اأي �صقــة يف الــربج، مــع العلــم 
اأنــه بــرج �صكنــي، فالفــزع مــن هجــرة املنزل يف 
اأي حلظــة ل تغــادر اأذهان ال�صــكان، لذلك اأعدت 
زوجتــي حقيبة لأهــم الأوراق الر�صمية، اإ�صافة 
اإىل مالب�ــص اأطفالنا يف حال حدوث ما ي�صطرنا اإىل 

املغادرة«.

��ستعد�د د�ئم للهجرة
اأم حمزة �صاهدت الهجرة يف عيون اأطفالها، حيث 
كان طفلها الأ�صغــر يرقبها بعينني حائرتني عند 
جتهيزهــا لغطــاء ال�صالة عند البــاب مع حقيبة 
املالب�ــص، فقد فاجاأهــا ذات �صبــاح ب�صوؤاله: اإىل 
اأيــن �صن�صافــر؟ اأم اأنــك �صتغادريــن وترتكيننــا 

وحدنا؟
اأمــا اأم يو�صف، فقــد هجرت بيتها ق�صــًرا. تقول: 
»بيتنــا يقع مبواجهــة البحر، وقــد خرجنا هرًبا 
مــن قذائف املدفعيــة البحرية اإىل بيــت اأقاربنان 
علــى اأمل اأن يكــون اأكرث اأمًنــا، فبادرتني طفلتي 
ب�صوؤالهــا: اأمــي ملــاذا �صنغــادر؟. مل يكــن لــدي 
الوقــت لأ�صــرح لهــا. غادرنــا م�صرعــني لتعــاود 
طرح ت�صاوؤلتها: متــى �صاأعود لألعابي؟ ا�صتقت 
ل�صريــري. ماذا حــل ببيتنــا؟. اأ�صئلــة كثرية مل 
اأجــد لها اإجابات �صوى القلــق على تعب ال�صنني 

ودعائي اأن نبقى �صاملني«.
الأفــكار نف�صهــا كانــت تــدور يف ذهــن املن�صطــة 
اإعتــزاز عبيــد من �صــكان منطقة الزيتــون، وهي 
مــع  املرعبــة عنــد و�صولهــا  ال�صاعــات  تتذكــر 
اأ�صرتهــا اإىل منطقــة اأبــراج الكرامــة داخل احلي 
الــذي اأ�صبــح �صندوًقــا مغلًقا ي�صعــب اخلروج 
منه. وبعد حمــاولت متكررة، متكن اجلميع من 
املغــادرة. مل يكــن بيت اأخيها اأف�صــل حاًل، لكنه 

اأخف وطاأة من الق�صف املبا�صر.
تقــول: »جاهــدت ل�صبــط اأع�صابــي، فاخلــوف 
ظاهر وهو �صيد املوقف، ول ميكن ف�صل الأطفال 
عــن الواقــع، كانــوا يت�صاءلــون: ملــاذا اأ�صبــح 
ال�صعود على الدرج وم�صاهدة احلي من ال�صباك 
اأمــًرا حمظــوًرا؟ مــا �صر جتهيــز عمتــي حقيبتها 
ب�صكل دائــم؟ اآذان اجلميع ملت�صقة بالراديو ليل 
نهــار، حاولنا الت�صبــث ببيتنا، لكــن اأمي مقعدة 
ومري�صــة بالقلــب، هجرناه ق�صــًرا. مل يكن لدينا 
خيار. وكحال اأغلب العائالت املهجرة، اأ�صبحنا 
م�صتتــني يف اأكــرث مــن منطقــة، وحمدنــا اهلل اأننا 

ا�صتطعنا حمل اأوراقنا الثبوتية.

هجرتان يف يومني
هجرتــك من بيتك و�صط القذائف املتناثرة يفقدك 
الإح�صا�ــص بنف�صك، م�صاعر ا�صرتجعتها اأم اأحمد 
وهــي حتدثنــا بــاأمل �صديــد قائلــة: »احت�صنــت 
طفلتــي الر�صيعــة، وزوجي حمل الطفــل الثاين، 
خرجنا م�صرعني دون اأحذية ودون غطاء للراأ�ص 
من �صدة الهلع، هداأنا قلياًل يف بيت اأقارب زوجي 
ب�صارع اجلالء لن�صطر اإىل هجرة مرة اأخرى بعد 
يومــني، حيث ق�صف البيــت املال�صق لنا، �صاءت 
الظروف، ولي�ــص مبقدورنا البقاء يف مكان جنهل 
اأ�صحابه علــى الرغم من ح�صــن �صيافتهم، لذلك 
قــررت املجازفة بالتوجه اإىل املحافظة الو�صطى. 
خرجــت مع طلــوع النهــار ب�صيارة اأجــرة كانت 
الوحيــدة يف �صــارع �صــالح الديــن، و�صلت بيت 

�صاحبــة.  الوجــوه  حيــث  بالن�صــريات  اأهلــي 
التقطت اأنفا�صي لأجد البيت ملجاأ ملا يقارب 250 

�صخ�ًصا«.
تتابــع اأم اأحمــد وقــد خنقتهــا الدمــوع: »هجرتنا 
للمرة الرابعــة ل ميكن ن�صيانهــا. طفلتي وا�صلت 
ال�صــراخ دون �صبب. مل تهداأ ولــو دقيقة واحدة، 
وكاأنهــا تدرك ما يدور حولها، مــع �صاعات الفجر، 
تلقينا ات�صاًل هاتفيًّا ميهلنا خم�ص دقائق فقط قبل 

الق�صف. حاول اجلميع الهرب ب�صرعة الربق«.
 تنهدت اأم اأحمد واأكملت بحرقة: »اأقبل ال�صباب 
حلمــل خالتي املقعــدة وفاقــدة الب�صــر، لتهبط 
كلماتهــا على م�صامعنــا كال�صاعقة: )يا اأحبائي، 
لقــد ع�صــت �صتــني عاًمــا، واملهلــة غــري كافيــة 
لإخراجي. اجنوا باأنف�صكــم. اأ�صرعوا(. وليزداد 
املوقف �صعوبــة، حلقت الطائــرات بكثافة فوق 
البيت مبا�صرة، اأخذت اأمي قرار بقائها مع اأختها 
ودفعتنا خارًجا، وقفنا بعيــًدا باأطفالنا ون�صائنا 
و�صيوخنــا نرقــب حلظة �صقوط البيــت، �صيا�صة 
التدمــري النف�صي التــي ينتهجها الحتــالل كانت 
�صبــب ما حــدث، حيث مــرت اأربــع �صاعات دون 
ق�صف املنــزل. عدنــا لنجد خالتي تــردد »املوت 

اأ�صهل األف مرة من انتظار كيف متوت«.

�ملهاجرون »حمظوظون«
مــع  ترافًقــا  حانــون  بيــت  بلــدة  هجــرة  قــرار 
بــدء الق�صــف املدفعــي جعــل عائلــة اأبــو �صامر 
حمظوظة، حيــث يحكي لنا م�صاهــد هجرتهم اإىل 
مدينة غزة قائاًل: »غادرنا مع بدء تناثر القذائف 
لتتطاير معها اأفكارنا، فهل �صنكون مباأمن؟ وماذا 
�صيحل مبن مل ي�صتطع اخلروج؟ كما اأن خروجك 
ب�صيــارة مغامــرة، وال�صري علــى الأقدام يجعلك 

فري�صة �صهلة للمدفعية«.
ويتابع بحــزن: »ابني الوحيــد عري�ص مل مت�ِص 
علــى زواجــه �صــوى اأ�صهــر، ومل حتــَظ زوجته 
بفر�صــة لتفــرح ببيتهــا. انتقلــت معنــا اإىل بيــت 

تلتقــي اأ�صحابــه لأول مــرة. و�صلنا نبــاأ تدمري 
البيت بالكامــل، فحمدنا اهلل علــى �صالمتنا واأننا 
مل ن�صطر اإىل الهجرة اإىل املدار�ص. وخالل الهدنة 
التي عقدت، تاأكــد �صقوط خم�ص قذائف يف بيوت 
اإخوتــي املحيطة بنــا، ثم ُبلغنا بوجــود قذيفتني 
مل تنفجــرا يف فنــاء البيت، لذلــك مل نتفقده حتى 
يتمكــن الدفــاع املدين من التخل�ص منهــا، ل اأعلم 
كيــف اأ�صــف �صعــور الهجــرة داخلنــا مــن بلدة 
ريفية هادئة اإىل بيــت رمبا يكون اأكرث ا�صتقراًرا، 

فالق�صف يطال كل مكان. ل اأحد م�صتثنى«.

خيار�ن �أحالهما مر
الهجــرة اإىل مدار�ــص الأونــروا من اأكــرث اأ�صكال 
الهجــرة تعقيــًدا، وقــد عا�صهــا مئــات مــن اأهايل 
القطــاع، يــروي اأبو حممد حكاية هــذه الهجرة: 
»خرجــت من بلدة بيت حانون اإىل مدر�صة تابعة 
لالأونــروا بالقرب من اأبراج ال�صيخ زايد، حاولنا 

ال�صمــود، فــال اأحــد نلجــاأ اإليــه. جميــع اأقاربنا 
نزحــوا اإىل املدار�ــص، لكــن هاجرنــا جمربين، يف 
املدر�صة متلكنا �صعــور اللجوء، حيث الكتظاظ 
�صديــد، عقــدت الهدنــة الأوىل فاأ�صــرت زوجتي 
علــى العودة لنعي�ــص دون اأمرا�ص وبكرامة بني 
اجلدران املتبقية، فقد دمر منزلنا جزئيًّا، وقررنا 

البقاء مع ما بنيناه من اأحالم وذكريات«.
علــى  اأجربنــا  مــا  »حــدث  حممــد:  اأبــو  يكمــل 
املغــادرة، اإذ فقــد طفلنــا الوعــي، فاعتقدنــا اأنه 
مات. حملته زوجتي وهي حامل ب�صهرها ال�صابع 
لي�صــل الإ�صعاف عند عزبة بيــت حانون، ويقلنا 
اإىل م�صت�صفى كمال عدوان. فرحنا ببقائه حيًّا. يف 
الهدنــة الثانية، اأقمنا يف م�صت�صفــى كمال عدوان 
بالطفلــني اأكــرث مــن �صتــة اأيــام، ومــع اقــرتاب 
انتهــاء اليوم الأخــري للهدنة الثالثــة، كنا نفكر: 
اإىل مدرا�ــص  اأم �صنعــود  بيتنــا  هــل �صنبقــى يف 

الأونروا؟«.

حممد عقل

حتى عام 1948، كان والد نبيل فتحي اأبو نحل 
يعي�ــص يف قرية بربــرة، اإىل ال�صمال الغربي من 
مدينة غزة. كان، كما كل اأهل القرية، يعي�صون 
اآمنــني مطمئنني، يزرعون اأجــود اأنواع العنب 
الفل�صطينــي، اإل اأن الع�صابــات ال�صهيونيــة، 
وعلــى راأ�صها الهاغاناة، هاجمتهم، فاأكل الآباء 

عنبهم ح�صرًما، وما زال الأبناء ي�صر�صون.

�مل�سهد �الأول
بربــرة والقــرى  نبيــل واأهــايل  هامــت عائلــة 
املجــاورة علــى وجوههم يف الأر�ــص، فتفرقوا 
اأيدي �صباأ، وذهبــوا مزًقا. وعا�صت عائلة نبيل 
مو�صم الهجرة اإىل ال�صمال، اإىل �صوريا، وعيونها 
�صاخ�صة اإىل اجلنوب، على وعد بعودة قريبة، 

عندما حترر اجليو�ص العربية البالد.
ولد نبيل يف �صوريــا، ور�صع مع حليب اأمه اأنه 
فل�صطينــي ومــن قرية بربــرة، وهــو مهّجر اإىل 
حــني قوة ومي�صرة، وظل يتجــاوز عن ماأ�صاته 
جتاوز الفالح عن »الكّمون«، فبقليل من ال�صقيا 
يعي�ــص ويزهــر، وثمة اأمــل باأن تكــون العودة 

قريبة.
وزاد يف طنبــور حيــاة نبيــل ن�صــاًزا مــا حدث 
يف �صوريــا مــن اقتتــال اأتــى على كل مــن فيها، 

الفل�صطينيــني،  ال�صعيــف:  ال�صلــع  �صيمــا  ل 
فتجرعوا مرارة �صــراع الإخوة، و�صاع دمهم 
بــني القبائل. وقد تدمر احلــي الذي تعي�ص فيه 
عائلــة نبيــل يف خميم الريموك، ليعــود �صريته 

الأوىل، لجًئا يف بالد اللجوء.

�مل�سهد �لثاين
قرر نبيل العــودة اإىل اجلزء املتاح من الوطن، 
علــى مرمــى الب�صر واللوعــة من بربــرة، ففر 
مــن رم�صــاء �صوريــا، اإىل مــا ظنه ربيــع غزة، 
فا�صتاأجــر »حا�صاًل« يف اأبــراج الندى ال�صكنية 
�صمــال القطــاع. اإل اأن ف�صــل الربيــع مل يطل، 
فجــاءت نار احلرب، وطالــت قذائف الطائرات 
ال�صقــق ال�صكنيــة يف اأبراج النــدى التي يعي�ص 

فيها نبيل مع زوجته واأطفاله الأربعة.

�مل�سهد �لثالث
عندما ا�صتد اأوار احلــرب، طلبت اإ�صرائيل من 
�صــكان املنطقة التي يعي�ص فيهــا نبيل وعائلته 
تــرك منازلهــم، فانتقل مــن اأق�صــى ال�صمال اإىل 
اأق�صــى اجلنوب، اإىل مدينة رفــح، اعتقاًدا منه 
بتوفــر الأمن فيهــا، لريى هنــاك م�صاهد لي�صت 

بعيدة عن م�صاهد �صوريا، بل اأكرث �صراوة.

�مل�سهد �لر�بع
»يعي�ــص« نبيــل وعائلتــه املكونــة مــن �صتــة 

عندما يكون �ملوت �أ�سهل من �نتظاره
ت����ع����ددت اأن��������واع ال����ه����ج����رة.. وامل����اأ�����س����اة واح�����دة

ن������ب������ي������ل وال�����������ل�����������ج�����������وء.. »ك���������اك���������ي���������ت« راب�����������������ع م�������رة

اأ�صخا�ــص يف اإحدى مدار�ــص وكالة الغوث فى 
رفــح بعد اأن اأ�صيب املنزل الــذي جلاأ اإليه بعد 
قــرار الإخالء وتعــود ملكيتــه لأحــد اأقربائه، 

جراء ا�صتهداف منزل جماور له.
املزعــج يف »فيلم« حيــاة نبيل اأنــه بال خامتة، 
مفتوح على مديات هائلة من العذاب والتهجري 

واملعاناة، اإل اأنه و�صعبه، ي�صرون على �صنع 
نهايــة �صعيــدة كاأفــالم زمــان، حيــث ينت�صــر 

اخلري على ال�صر، واإن طال الزمن.

نبيل وعائلته يف اأحد م�ساهد اللج�ء.
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د�ليا فطافطة*
»ا�صتيقظــت ونظــرت حــويل، فلــم اأر �صــوى خيــالت 
و�صباب، و�صعرت باأمل �صديد يف ج�صدي، لكني مل اأدرك 
�صيًئــا اإل عندمــا �صمعــت �صــوت زوجي حممــود يقول 
يل: ل تقلقــي، اأنــت بخــري. فتذكرت احلــرب والعدوان 
الإ�صرائيلــي، ومنــزيل.. وعيد الفطــر. �صاألت عن زوجة 
زوجــي الأوىل �صونــا واأولدهــا، فطماأننــي اأي�ًصا: اإنهم 

بخري«.
هكــذا بــداأت اأ�صمــاء الأ�صطــل )36 عاًمــا( حديثهــا مع 
»احلــال«، مــن مركز اأبــو ريــا لتاأهيل املعاقــني يف رام 
اهلل، الــذي نقلت اإليه بعد اإ�صابتها يف احلرب التي �صنها 

الحتالل على قطاع غزة.
اأ�صمــاء، الزوجة الثانيــة ملحمود الأ�صطــل، والأم لبن 

واحــد عمــره 17 عاًمــا، قالــت اإنها مكثــت يف احلرب يف 
منزل اأختها، فقد توزعــت العائلة على غري بيت لتقليل 
اخل�صائر حال ا�صتهــداف اأي منطقة: »فكنت اأنا وابني 
عنــد اأختي، وزوجي عند اأختــه، وزوجة زوجي الأوىل 
واأولدها الثنان يف منزلنا، واأذكر اأن عيد الفطر مل يكن 
قــد بقي له اإل يومان اأو ثالثــة، فعدت اإىل منزيل لأ�صاعد 
»�صرتي �صونا« للتنظيف، فلعل هذه احلرب تنتهي قبل 
حلــول العيــد ونحتفل به مثل كل عــام، وعندما انتهيت 
من التنظيــف، �صعرت بتعب �صديــد، خا�صة اأنني كنت 
�صائمــة، فرميــت نف�صي علــى الأريكة يف �صالــة املنزل 

وغفوت.. هذا اآخر ما اأتذكره«.
تقــول فاتــن الأ�صطــل، قريبــة اأ�صمــاء ومرافقتهــا  يف 
املركــز اإن »منــزل اأ�صماء يف خان يون�ــص ق�صف باأربعة 
�صواريــخ اأدت اإىل ن�صفه ب�صكل كلــي، وا�صت�صهاد �صونا 

واثنــني من اأبنائها، وا�صتطاعوا اأن يخرجوا اأ�صماء من 
حتت الركام ب�صعوبة، وبذلك، تكون الناجية الوحيدة 

ممن كانوا يف املنزل«.
اأ�صيبــت اأ�صماء بقذيفة مبا�صرة اأدت اإىل اإ�صابتها بك�صر 
يف الــذراع الي�صــرى وخلــع يف الكتف الي�صــرى ومتزق 
وتهتــك يف املعــدة والأمعــاء، مــا اأدى اىل ا�صتئ�صــال 
الأمعــاء وثلثي املعــدة ودخولها يف غيبوبــة ملدة �صتة 

اأيام، والأطباء كانوا فقدوا الأمل يف �صفائها.
ا،  واأ�صافــت فاتــن: »بالرغم مــن اأن اأ�صمــاء نحيفة جدًّ
اإل اأنــه ب�صبــب النزيــف الداخلي الــذي اأ�صابهــا كانت 
ا، واعتقدنــا اأن جناتها مــن كل هذه  تبــدو �صخمة جــدًّ
الإ�صابــات وال�صظايــا يف ج�صدهــا اأمر م�صتحيــل، واإىل 
جانب حالتهــا ال�صعبة، فقد كانت امل�صايف ممتلئة، وقد 
كانــت جترى للمري�ص عملية جراحية، ويف اليوم التايل 

ينام يف ممــرات امل�صت�صفــى ب�صبب الأعــداد الهائلة من 
امل�صابني«.

حاولــت عائلة اأ�صماء نقلها للعــالج اإىل م�صر اأو الأردن 
اأو ال�صفــة الغربية، اإل اأن جميــع املعابر كانت مغلقة، 
املقا�صــد  م�صت�صفــى  فو�صلــت  هدنــة،  اأعلنــت  اأن  اإىل 
بالقد�ــص وهنــاك حت�صنــت حالتهــا ب�صكل كبــري، الذي 

ا�صتقبل اأعداًدا كبرية من جرحى العدوان على غزة.
الأخ�صائيــة النف�صيــة التي تتابــع حالة اأ�صمــاء قالت: 
»احلادثــة التي تعر�صت لها اأ�صمــاء، اأ�صابتها ب�صدمة 
كبــرية، فقــد ا�صتيقظت ووجــدت نف�صهــا يف امل�صت�صفى 
ب�صبــب  الأكل  علــى  ول  التحــرك،  علــى  قــادرة  غــري 
ا�صتئ�صــال ثلثــي معدتهــا، فكانــت وما زالــت تتقياأ كل 
مــا تاأكلــه، كما كانت ت�صرخ من �صــدة الأمل، وامل�صيبة 
الكربى كانت عندما �صمعت اأ�صماء خرب ا�صت�صهاد ابني 

زوجهــا وزوجتــه الأوىل، التي كانت خائفــة من اإ�صابة 
اأحد اأبنائها مبكروه جراء العدوان الإ�صرائيلي، خا�صة 
اأنهــا فقدت ابنها البكــر يف العدوان ال�صابــق على قطاع 

غزة«.
واأ�صافــت: »اأ�صمــاء قلقــة علــى ابنهــا الوحيــد جهاد، 
ودائمــة ال�صــوؤال عنــه، وكوابي�ــص احلــرب مــا زالــت 
م�صيطــرة عليهــا ب�صــكل كبــري، فمنــذ اأن ا�صتيقظت من 
الغيبوبــة التي دامــت �صتة اأيام، ترف�ــص اأن تنام اأثناء 
الليــل خوًفا من الوحــدة ومن اأن تغفــو فت�صتيقظ على 
جمهــول موؤمل، كما حــدث معها اأول مــرة، وبالرغم من 
ــا ب�صكل جيــد، اإل اأنهــا ترف�ص اأن  اأنهــا تتعافــى ج�صديًّ

مت�صي، ب�صبب خماوفها النف�صية املتعلقة باحلرب«.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حممود خو�جا: يوتيوب
طالب اإذاعة فرعي تلفزة يف جامعة بريزيت 

اأ�صتخــدم موقــع يوتيوب منــذ �صنة تقريًبــا. بداأ 
متوا�صعــة  فيديوهــات  لن�صــر  لــه  ا�صتخدامــي 
كنــت اأقــوم برتكيبهــا، كنوع مــن الهوايــة. بعد 

جامعــة  يف  التلفزيــون  تخ�ص�ــص  دخلــت  ذلــك 
بريزيــت، وتت�صمــن م�صاقات التخ�ص�ــص اإنتاج 
تقاريــر واأفالم وبرامــج تلفزيونية، عــادًة تكون 
ذات جــودة جيــدة، ول ت�صنح الفر�صــة لن�صرها 
وعر�صها علــى النا�ص، فــكان يوتيــوب بالن�صبة 
يل و�صيلــة لن�صر تقاريــري التلفزيونية مثاًل، هذه 

التقاريــر التــي لــن يراهــا النا�ص مــن دون موقع 
مثــل يوتيوب، كوننــا ننتجها لأغرا�ــص تدريبية 
بحرفيــة  دائًمــا  تكــون  ول  فقــط،  واأكادمييــة 
عاليــة، ولكننــي اأرى اأن ن�صرهــا يكــون مكافــاأة 
لنــا علــى اجلهــد الــذي نبذلــه فيهــا، بالإ�صافــة 
لن�صــري فيديوهات اأ�صّورها لرحالت مع الزمالء 

والأ�صدقاء، فاأجد الفر�صة لعر�صها عليهم وعلى 
النا�ص من خــالل يوتيوب. وامل�صكلة اأن يوتيوب 
موقع يتابعه النا�ــص اأكرث من م�صاهمتهم فيه من 
ناحيــة اإن�صــاء ح�صابات مثاًل، لذلــك، عند ن�صري 
لفيديو معني على يوتيوب، اأ�صطر لعمل م�صاركة 
له على في�صبوك حتى يراه عدد اأكرب من النا�ص.

ك���ي���ف ي�������س���ت���خ���دم خ���م�������س���ة ط���ل���ب���ة ����س���ح���اف���ة م�����واق�����ع ال����ت����وا�����س����ل االج���ت���م���اع���ي؟

�أ�سرف با�سم - طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
عندمــا ي�صتيقظ الطلبة من نومهــم، فاإن اأول ما يفعلونــه مطالعة �صفحاتهم 
ال�صخ�صية عرب مواقع التوا�صل الجتماعي، التي متكنت من اأن ت�صيطر على 
جميــع ممار�صاتنا اليومية، فــال جل�صة اأ�صدقاء تخلو من حدث في�صبوكي اأو 

تغريدة تويرت، اأو حتى �صورة ن�صرت على اأن�صتجرام. 
وت�صري اإح�صائيات �صركــة »زوم�صفري« العاملية لإح�صائيات ال�صو�صيال ميديا 
لعامــي 2012 و2013 اإىل اأن اأكــرث مــن 40 % من �صكان فل�صطــني ي�صتخدمون 
ــا مقارنة بعــدد ال�صــكان. ويبلغ عدد  في�صبــوك، ويعــد هــذا الرقــم الأكرث عامليًّ
م�صتخدمــي في�صبوك الكلــي يف فل�صطــني 1،340،000 م�صتخدم. اأمــا بالن�صبة 

ملوقع تويرت، فــال توجد اإح�صائيات دقيقة حول ا�صتخدامه، لكن يف عام 2012 
كانت هنالك درا�صة بينت اأن عدد م�صتخدميه يف فل�صطني 15،500.

وملعرفــة اأ�صبــاب توجــه الطــالب، وخا�صــة طــالب الإعــالم، نحــو و�صائل 
التوا�صل الجتماعي، اأجرينا مقابالت مع خم�صة من طلبة الإعالم يف جامعة 

بريزيت ي�صتخدمونها.

�إيليا غربية: تويرت
خريجة �صحافة من جامعة بريزيت 

بــداأت ا�صتخدام تويــرت عــام 2010، بالتزامن مع 
انت�صــار مواقــع التوا�صــل الجتماعــي يف البيئــة 
فالأنــه،  تويــرت؟  اأ�صتخــدم  ملــاذا  اأمــا  املحيطــة، 
بب�صاطــة، عبــارة عن تدوينــات موجــزة وكثيفة 

ب�صيــط  ولأنــه  النت�صــار،  و�صريعــة  املحتــوى 
تعــدى  ولأنــه  ب�صهولــة،  ومتوافــر  ال�صتخــدام 
مرحلة التعارف وي�صنــف �صمن اأدوات التوا�صل 
بــني الأ�صدقاء، فتغريداتك التــي تقوم بها عاملية، 
ومتتبعــوك من خمتلف دول العــامل، وهذا يحملك 
بع�ــص امل�صوؤوليــة، وهــذا مــا مييزه عــن خمتلف 

مواقع التوا�صل الجتماعي.

ولعــل اأكــرث الفــرتات الزمنيــة التــي ا�صتخدمــت 
فيهــا تويرت هــي فرتة العدوان الأخــري على غزة، 
كــون مواقع التوا�صــل الجتماعيــة الأخرى تقيد 
امل�صتخــدم باخل�صو�صيــة، كمــا يقت�صــر املن�صور 
علــى الأ�صدقاء. وخــالل فرتة العــدوان، كان من 
ال�صروري كر�صالة �صحافية اأوًل وكاإن�صانية ثانًيا 
ف�صح جرائم الحتــالل، وهو ما يتيحه تويرت عرب 

ا�صتخدام ها�صتاغ #غزة مثــاًل. ويتيح للم�صتخدم 
اأي�ًصــا البحــث عن كل مــا يتعلق مبو�صــوع ما من 
خالل الها�صتاغ. كما يربز يف قائمة اأهم الها�صتاغات 
امل�صتخدمــة حــول العــامل. ويطــول احلديــث عن 
الدور املهم الذي لعبه تويرت خالل العدوان، �صواء 
يف اإي�صال ال�صورة احلقيقية والر�صالة الوا�صحة، 

اأو الك�صف عن خمتلف الآراء واحلقائق.

رمي �سومان: في�س بوك
طالبة �صحافة يف جامعة بريزيت 

اأ�صتخــدم في�صبــوك منــذ عــام 2008 م ا�صتخداًما 
متنوًعا، بني م�صاركة ومتفرجة ومتفاعلة. واأعتقد 
اأن مــا مييز في�صبوك عن غــريه هو �صهولة التفاعل 
�صدقاء واملعارف بات�صــاع دوائرهم ب�صكل  بــني الأ

اأ�صل�ــص واأ�صــرع مقارنــة بغــريه، ويكمــن �صبــب 
ان�صمامــي بــاأين اأحب اأن اأكون علــى كامل الطالع 

�صدقاء واملعارف. على امل�صتجدات واأخبار الأ
حداث  عادة، اأبدي راأيي ال�صخ�صي يف العديد من الأ
ك�صحافيــة  دوري  لكــن  امل�صــاركات،  ومبختلــف 
مياين  حمــدود نوًعا ما يف ا�صتخدامــي لفي�صبوك؛ لإ
بــاأن ال�صاحة الفرتا�صية ل حتمل احللول الكافية 

على اأر�ص الواقع، ولكن لها دور ل ميكن اإغفاله يف 
خرية، كامل�صاهمة يف احلمالت اخلريية  الفرتات الأ
عالنات املختلفة. ومــن املهم األ يقت�صر فعلنا  والإ
بالتعبري اأو التعليق على في�صبوك، بل اأن ننقله اإىل 

اأر�ص الواقع.
الفــرتة  ففــي  في�صبــوك؛  ا�صتخدامــات  وتتعــدد 
خــرية، باعتقــادي كان اأهــم ا�صتخداماتــه هــو  الأ

خبــار للعامة حــول احلــرب وجمرياتها.  ن�صــر الأ
ا�صتخدامــه  فاأف�صــل  �صخ�صــي،  ب�صــكل  اأمــا 
لل�صفحــات العلميــة املوثوقــة ل�صهولــة الو�صول 
جنــازات العلمية،  خر م�صتجــدات البحوث والإ لآ
للحمــالت  املجموعــات  ا�صتخــدام  اإىل  �صافــة  بالإ
اخلريية والطالع ب�صــكل م�صتمر على م�صتجدات 

خمتلف الدوائر اجلامعية.

حممد هليل: لينكد �إن
خريج اإذاعة فرعي تلفزة من جامعة بريزيت

اأ�صتخــدم هــذا املوقــع ب�صــكل كبــري لأنــه يعنــى 
بتخ�صي�ــص �صفحــة لكل م�صتخــدم يحدد جمالت 
عمله، وقدراته العملّيــة واخلربات واملواهب، ما 
ي�صاعــد يف خلق جمموعات مهتّمــة اأو عاملة باأمور 

ووظائف وخربات م�صرتكة، وبذلك ت�صهل الإفادة 
وال�صتفادة والبحث عن فر�ص عمل.

وما مييز موقــع لينكد اإن اأنه موقع خم�ص�ص وغري 
مت�صّعب مثل و�صائل التوا�صل الجتماعي الأخرى، 

فهو وجد لهدف واحد يعمل على تطويره.
اأ�صتخــدم املوقــع منــذ اأكرث من �صنتــني، لكن 

هنــاك العديد مــن امل�صــكالت وال�صعوبات يف 
الوطــن العربــي وخا�صــة يف فل�صطــني، لأن 
امل�صتخدمــني يهتمون بالتباهــي وما يتبع من 
هــذه الأمــور، ول يتــم البحث مــن خالله عن 
اأنا�ــص �صمــن خرباتهــم وهواياتهــم بال�صكل 

ال�صحيح يف هذا املوقع. 

اأمــا بالن�صبــة يل، فهــو ي�صاعــدين ب�صكل عــام لأنني 
اأمتلــك العديــد من اخلــربات والهوايــات واأ�صعى 
دائًمــا لتطوير نف�صــي، واأعر�صها من خالل املوقع، 
ــا فاملوقــع ي�صهــل يل التعــرف على  وكــوين �صحافيًّ
�صحافيــني وخلــق عالقات ودوائــر يف نف�ص جمال 

العمل ال�صحايف اأو نف�ص الهتمامات.

ماري عابودي: �أن�ستجر�م 
طالبة �صحافة يف جامعة بريزيت

اأ�صتخــدم موقــع اأن�صتجرام لأنــه موقع جميل 
للتوا�صــل، باإمكانــك اأن تتوا�صــل عــن طريق 
اأ�صدقائــك.  مــع  الفيديوهــات  اأو  ال�صــور 

الذيــن  الأ�صخا�ــص  اختيــار  وت�صتطيــع 
ي�صتطيعــون روؤيــة من�صوراتــك مــن ال�صــور 
والفيديو، واملميز يف هــذا املوقع اأنه ي�صتخدم 
فقــط لتبــادل ال�صــور والفيديــو، واأعتقــد اأنه 
عندمــا نرفــق ال�صــور بتعليق �صغــري ي�صف 
لالأ�صدقــاء  نقــدم  اأن  ن�صتطيــع  ال�صــورة، 

معنًى دقيًقــا و�صادًقا يحمــل م�صاعر �صريحة 
ووا�صحــة. وهنــاك ميزة اأخــرى جتعله اأكرث 
اأماًنــا و�صّرية، حيــث باإمكانك اأن تبعث ر�صالة 
مبا�صــر  ب�صــكل  فيديــو  اأو  �صــورة  تت�صمــن 
ل�صخ�ص معــني دون اأن يراهــا اأحد، وما مييز 
هــذه اخلا�صية عن املواقع الأخرى اأنك تر�صل 

ر�صالــة حتتوي فقــط على �صــورة اأو فيديو. 
بداأت ا�صتخــدام موقع اأن�صتجرام قبل �صنتني، 
بعد اأن اأ�صبــح معظم اأ�صدقائي ي�صتخدمونه، 
طريقــة  علــى  يعتمــد  اأنــه  جانــب  اإىل  هــذا 
توا�صــل ب�صيطة واأ�صهل مــن مواقع التوا�صل 

الجتماعي الأخرى.

اأ����س���م���اء االأ�����س����ط����ل: غ���ف���وت ع���ل���ى ح���ل���م ال���ع���ي���د ف��ا���س��ت��ي��ق��ظ��ت ع���ل���ى ك���اب���و����س احل����رب
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فادي �سطارة*
انت�صــرت يف الآونــة الأخــرية ع�صــرات مقاطــع الفيديــو 
لأ�صخا�ــص وفنانــني وم�صاهــري مــن جميع اأنحــاء العامل، 
ي�صكبــون فيها دلًوا من املاء البــارد والثلج على روؤو�صهم، 
لرفع الوعي مبر�ص الت�صلب اجلانبي ال�صموري، والتربع 
املــايل لدعم عالج املر�صى، ودعــم البحوث العلمية لإيجاد 
حلــول لهذا املر�ــص. والفكرة مــن التحدي هــي اأن ي�صكب 
�صخ�ــص املــاء البارد علــى راأ�صه ويتحدى عــدة اأ�صخا�ص 
للقيــام بهذا به. وبداأت احلكاية تنت�صــر �صريًعا عندما قبل 
موؤ�ص�ــص في�صبــوك مــارك زوكربــريغ حتدي حاكــم ولية 
نيوجري�صي الأمريكية كري�ص كري�صتي، و�صكب دلًوا مليًئا 
بالثلــج على راأ�صــه، متحدًيا بــدوره امللياردير بيل غيت�ص، 
لينت�صــر بعدهــا التحــدي كالنــار يف اله�صيــم، وينتقــل من 

في�صبوك لعدد كبري من املواقع الجتماعية.
وقــد �صــارك يف التحــدي عــدد كبــري مــن امل�صاهــري حول 
العــامل، اأمثــال جــورج بو�ــص البــن، وديفيــد بيكهــام، 
و�صاكريا ومي�صي ورونالــدو وبيكيه وغريهم. اأما عربيًّا، 
فقد �صارك عدد من الفنانني واملمثلني كنجوى كرم وفيفي 

عبدو وراغب عالمة.
ــا، حاول البع�ص ا�صتغــالل هذا التحدي العاملي  فل�صطينيًّ
لك�صــب تاأييد للق�صية الفل�صطينيــة، فبعد قبول ال�صحايف 
فــادي العاروري للتحدي، �صكــب دلًوا فارًغا مل ينزل منه 
ماء، يف اإ�صارة ل�صح املياه يف الأرا�صي الفل�صطينية ب�صبب 
الحتــالل و�صرقته الدائمة للمياه وحرمــان الفل�صطينيني 
منهــا. كما �صــارك الفنان حممــد ع�صــاف يف التحدي ولكن 
ا�صتخــدم الركام بــدًل من املــاء البارد، للفــت الأنظار اإىل 
مواطنــي غــزة الذين ينهمــر الــركام علــى روؤو�صهم بدل 
املياه، ب�صبب الق�صف الإ�صرائيلي املتوا�صل على القطاع. 
و�صار اآخرون يف نف�ص الجتاه، وحاول كلٌّ منهم بطريقته 
اخلا�صــة لفت اأنظار العامل للق�صية الفل�صطينية. وترافق 

ذلك مع ها�صتاغ على تويرت حتت ا�صم »دلو الركام«.
دلــو املاء حتول اإىل دلو من الــركام يف فل�صطني. واختلفت 
الأهــداف متاًمــا؛ واجتهــت مــن دعــم ملر�صــى الت�صلب 
اجلانبي ال�صموري اإىل دعم لقطاع غزة، وهذه الفكرة كان 
لها �صــدى وا�صع، فالبع�ص عار�صها متاًمــا، اأما اآخرون، 

فرحبوا بها و�صاركوا بتحدي الركام.
املواطــن طــارق الفرا من غــزة، عار�ص الفكــرة وقال اإن 

مــن ي�صكــب دلًوا مــن الــركام لن يتاأثــر فعليًّا مبــا يحدث 
يف غــزة، فمــن ي�صكب الــركام على نف�صــه ل ي�صمع �صوت 
بــاأمل  ول  املنــازل،  بارجتــاج  ي�صعــر  ول  النفجــارات، 
اأ�صحــاب املنــازل املدمــرة، ولــن يــرى اأطفــاًل يدخلون 
امل�صت�صفــى ويخرجون منه حمملني علــى الأكتاف. وقال 
الفــرا اإن الت�صامن مع غزة له اأ�صكال اأخرى اأكرث فاعلية، 
مثل امل�صاركة بالتظاهرات والدعاء واإي�صال �صور الدمار 

واملوت اإىل كل اأنحاء العامل.
واأ�صــاف الفــرا اأن مواطنــي غــزة مل يختــاروا باأنف�صهم 
�صقــوط الــركام عليهم. اأما من ي�صــارك بالتحدي، فهو من 
اختــار ذلــك، وبالتايل فلــن ي�صعر بــالآلم ولــن يتاأثر مبا 
يحدث. وتابع الفرا قائاًل اإن هذا النوع من التحدي يف�صل 
املواطن عن �صبل الت�صامن ال�صعبي املوحد، وي�صتعي�ص 

عنه بت�صامن فردي غري هادف.
اأمــا دنيا بــدر طالبة الإعــالم يف جامعة بريزيــت، فقبلت 
التحــدي و�صكبــت علــى نف�صهــا املــاء البــارد وقالــت لـــ 
»احلــال« اإن هدفهــا من ذلــك كان دعــم املر�صــى نف�صيًّا، 
خا�صــة عندمــا ي�صاهــدون مقاطــع الفيديــو مــن خــالل 
الها�صتــاغ با�صــم التحــدي، و�صي�صاعدهم ذلــك على تقبل 

العالج القا�صي بالثلج واملاء البارد.
اأمــا بخ�صو�ــص الطريقــة الفل�صطينيــة التي حُتــول املاء 
البــارد لركام، فقالت بــدر اإن ذلك يجعــل املتحدي ي�صعر 
باأهــل القطــاع ولــو ب�صــكل ب�صيــط، واعتربتهــا ظاهــرة 
اإيجابيــة تدعم اأهل غــزة على الرغم من خــروج التحدي 
عن هدفــه الرئي�صي. تعليًقا على املو�صــوع، قال الدكتور 
حممــد اأبــو الــرب خبــري مواقــع التوا�صــل الجتماعيــة 
واأ�صتــاذ الإعالم يف جامعــة بريزيت، اإن بالإمــكان البناء 
علــى فكرة دلو املاء املثلج والتفكــري بعدة اأن�صطة اأخرى 
لتوظيفها للفت الأنظار اإىل غزة، فمثاًل، انت�صرت يف الآونة 
الأخــرية بع�ص الت�صجيالت لأطفــال حول العامل يتحدث 

كلٌّ منهم يف جزئية ت�صرح حالة اأطفال غزة.
ودعــا اأبــو الــرب اإىل جتــاوز منطــق الكتابــة الإخباريــة 
ال�صرفــة، والتفكــري يف اأ�صاليــب اإبداعيــة لف�صــح جرائم 
الحتالل، فجمهــور مواقع التوا�صــل الجتماعية يبحث 
دائًما عن الأمور الغريبة وامل�صوقة، واملطلوب فل�صطينيًّا 

هو توظيف هذه ال�صمة يف خمتلف الر�صائل العاملية.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

غزة على  اللطم  عن  فل�سطيني  تعبر  ال��رك��ام..  دل��و 

�أن�س �أبو عري�س*
تبدي فتيــات انزعاجهن من ر�صائــل ت�صلهن عرب 
موقــع في�صبوك. فمــا هي هــذه الر�صائــل؟ وملاذا 
ت�صــل با�صتمــرار علــى ح�صابــات الفتيــات علــى 

في�صبوك؟
حــني ير�صــل �صخ�ــص مــا ر�صالــة اإىل اآخــر عــرب 
في�صبــوك، فــاإن فهار�ص املوقع تبحــث يف العالقة 
بــني هذين ال�صخ�صــني، فاإن وجــدت اأن عالقة ما 
تربطهما ك�صداقة اأو قرابة، فاإن الر�صالة ت�صل اإىل 
�صفحة الر�صائل العادية، اأما اإذا مل يجد في�صبوك 
اأي عالقــة بني املر�صــل وامل�صتقبل، فــاإن الر�صالة 

تذهب اإىل خانة »الأخرى« يف �صفحة الر�صائل.
الفتيــات  �صــكاوى  بــداأت  الأخــرية،  الآونــة  يف 
تتزايــد بخ�صو�ص هــذه الر�صائل، يف الوقت الذي 

اأ�صبحت فيه هذه الر�صائل تتخذ اأ�صكاًل جديدة.
التجــارة يف جامعــة  ليلــى طالبــة  اأبــو  اإ�صــراء 
القد�ــص مل ت�صتطع اأن تخفــي �صجرها من ر�صائل 
مزعجة ومتنوعــة ت�صلها با�صتمرار على ح�صابها 
علــى في�صبوك. تقول اأبــو ليلى اإن هــذه الر�صائل 
ل ت�صعرهــا بالرتيــاح اأثنــاء ا�صتخــدام و�صائــل 

التوا�صــل الجتماعي، بل قد تقيد حريتها يف كثري 
مــن احلالت، خا�صــة حني يهدد مر�صــل الر�صالة 
باخــرتاق احل�صــاب اأو التج�ص�ــص علــى ال�صــور 

ال�صخ�صية ون�صرها على الإنرتنت.
وت�صيــف اإ�صــراء اأنهــا مل جتــد اأي حــل للم�صكلة 
�صــوى حظر هــوؤلء الأ�صخا�ــص، خا�صــة اأولئك 
الذيــن ي�صتخدمــون كلمات بذيئة، فهــي تتخل�ص 

منهم ومن ر�صائلهم.
اأما مالك ال�صويكي، التي تدر�ص اللغة الإجنليزية 
والرتجمة يف جامعة بريزيت، فتقول اإن الر�صائل 
التــي ت�صلهــا عــادة ما حتمــل يف طياتهــا ق�صائد 
�صعريــة اأو طلبــات للــزواج والتعــارف، خا�صة 
بعــد اأن يالحظــوا اأن �صورة احل�صــاب �صورتها 
من�صــورات  علــى  تعلــق  واأنهــا  ال�صخ�صيــة، 
الأ�صدقــاء وال�صفحات العامــة، لذلك فهي تعتقد 
اأن هــذه الر�صائــل عقــدة نق�ــص يف نفو�ــص هوؤلء 
ال�صبــاب، الذيــن يحاولون الق�صــاء عليه بر�صالة 

�صغرية.
ولحظــت مــالك اأن حظــر احل�صابــات لي�ــص حالًّ 
ناجًعــا، لأن با�صتطاعة املر�صــل اأن ين�صئ ح�صاًبا 
اآخــر، بــل واأن يعود بكل »بجاحــة« للت�صاوؤل عن 

�صبب حظر احل�صاب الأول، كما تقول.
لكنهــا ترى اأن احلل يكمن يف معاجلة هذا املجتمع 
مــن »النفو�ص املري�صــة«، بل وب�صــرورة تقدمي 
واإعــادة  حما�صبتهــم  ل�صمــان  للقانــون  هــوؤلء 
تاأهيلهم، لأن ما يفعلونه »معاك�صات اإلكرتونية ل 

تختلف كثرًيا عما يحدث يف ال�صوارع«.
اأما زينب �صالمة، طالبة هند�صة اأنظمة احلا�صوب 
يف جامعــة بريزيــت، فتقــول اإن كميــة كبرية من 
الر�صائــل ال�صيا�صية ت�صلها علــى في�صبوك نتيجة 
م�صاركتهــا لآرائهــا ال�صيا�صيــة علــى ال�صفحــات 
العامــة، فواحــد موؤيــد لراأيهــا واآخــر معار�ــص، 
بالإ�صافــة اإىل ع�صــرات الر�صائل مــن دول عربية 
تدعــم الق�صيــة الفل�صطينيــة وحتيــي املقاومــة 
وتدعــو لها بالن�صــر، ولكن ذلك مل مينــع اآخرين 
من اإر�صال اإعالنات جتارية لع�صائر اأو دورات اأو 

حتى �صفحات تبحث عن معجبني.
»احلــال« التقــت ح�صني مــروان دجــاين الباحث 
الجتماعــي،  التوا�صــل  بو�صائــل  املخت�ــص 

لال�صتف�صار اأكرث حول هذا املو�صوع.
دجــاين قال اإن هذه امل�صكلة نتيجة حلالة الإحباط 
التــي يعي�صهــا املجتمع الفل�صطينــي واملجتمعات 

بع�ــص  يدفــع  الــذي  الأمــر  الأخــرى،  العربيــة 
م�صتخدمي مواقــع التوا�صل الجتماعي، وب�صكل 
غري واٍع، اإىل بع�ــص الت�صرفات الغريبة، خا�صة 
اأن تلــك املواقــع مي�صــي فيهــا ال�صبــاب العربــي 

معظم اأوقاتهم.
مــن جهــة اأخــرى، قــد يلعــب تــدين م�صتــوى 
التعليــم، وم�صتــوى الوعــي با�صتخــدام هــذه 
الو�صائل يف املجتمعات العربية، دوًرا كبرًيا يف 
انت�صار هذه الظاهرة ب�صكل وا�صع على املواقع 

الإلكرتونية.
وي�صيــف الباحــث: »م�صكلــة اخل�صو�صية على 
و�صائــل التوا�صــل الجتماعــي م�صكلــة معقــدة، 
وقــد يكون من ال�صعب التحكــم فيها ب�صكل كامل، 
اأو �صمــان عــدم الو�صــول للمعلومــات اخلا�صة 
بــك، لأن في�صبوك وغريه من املواقــع على �صبكة 
الإنرتنــت يعرف اخل�صو�صية بناء على فهمه هو 

لها، ولي�ص بناء على فهم امل�صتخدمني لها«.
بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن »م�صكلة م�صتخدمي و�صائل 
التوا�صــل الجتماعــي العرب ب�صكل عــام اأنهم ل 
يقــراأون كافة املعلومات املتعلقــة باخل�صو�صية 
علــى املواقع، وبالتــايل فاإن الكثرييــن ل يدركون 

اأن باإمكانهــم منــع هــذه الر�صائــل مــن الو�صــول 
اإليهــم ب�صغطــة زر، وبالتــايل فاإن احلــل الب�صيط 
لهــذه امل�صكلــة هو تغيــري اإعــدادات في�صبوك مبا 
ي�صمن تعطيل قدرة الغرباء ممن هم خارج قائمة 
الأ�صدقــاء ول تربطهم اأي عالقــة بامل�صتقبل على 

اإر�صال الر�صائل«، على حد قوله.
اأمــا عــن �صبــب ظهــور هــذه الر�صائــل يف خانــة  
»Others«، فقــال الدجــاين اإن في�صبوك ل يجد 
اأي عالقة بني املر�صل وامل�صتقبل من خالل البحث 
يف قوائــم الأ�صدقاء لكليهمــا، اأو اأن يكون املر�صل 
اأر�صــل ر�صائــل كثــرية وع�صوائيــة للم�صتخدمني 
اأر�صلــت  قــد  بالغــات  تكــون  اأن  اأو  الآخريــن، 
لفي�صبوك تفيد بقيام هذا ال�صخ�ص باأعمال م�صرة 

بح�صابات الآخرين “�صبام”.
وحــذر دجاين من التعامل مع الر�صائل الآلية التي 
ت�صــل اإىل امل�صتخدمــني ب�صــكل م�صتمــر، وباللغة 
الإجنليزيــة غالًبا، لأن جمــرد الرد عليها قد ي�صر 
باحل�صاب ال�صخ�صي من خالل ت�صرب فايرو�صات 
معينة اأو قد يوؤدي اإىل التج�ص�ص على احل�صابات.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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املخططــات الإ�صرائيليــة، وهذا ميكــن اعتباره 
جناًحا للمقاومة وجناًحــا للفل�صطينيني وغزة، 
لكــن املح�صلــة النهائيــة للحــرب واملعركــة مل 
تتبلــور حتــى الآن، لأنــه مل يجــر التوقيع على 
اتفــاق لغاية الآن، فهنالك مطالب كثرية تقدمت 
بهــا املقاومــة كانــت مدعومــة مــن كل ال�صعــب 

الفل�صطيني ومل يتحقق حتى الآن �صيء منها«.
واأ�صــاف عمــرو: »ناأمــل اأن يتــم حتقيق هذه 
املطالــب ولــو اأننــا نــرى املفاو�صــات بالغــة 
بهــا  تتحــدث  التــي  واملقدمــات  ال�صعوبــة، 
اإ�صرائيــل تــدل علــى اأن تعاونهــا يف املرحلــة 

القادمة رمبا يكون قلياًل، وم�صكوًكا فيه«.
ونفــى ممثــل حركــة حما�ــص يف حمافظــة رام 
اهلل والبــرية، �صائــد اأبــو بهــاء، اأن تكون هذه 
املفاو�صــات تكراًرا ملــا �صبقها، وقــال: »هناك 
ا بني مفاو�صات مبا�صرة واأخرى  فرق كبري جدًّ
غــري مبا�صــرة، كمــا اأن يف مفاو�صــات الوفــد 
الفل�صطينــي املوحد ميزات عديدة، حيث ميثل 
هذا الوفــد الــكل الفل�صطيني، الذيــن وحدتهم 
املقاومة لأول مرة. كمــا اأن املفاو�صات لي�صت 
علــى ثوابت ال�صعب الفل�صطيني، اإمنا لتحقيق 

مطالبــه، حيــث كانــت بقــوة ال�صــالح، ومــن 
منطــق القــوة ل مــن منطــق ال�صعــف، بينما 
املفاو�صــات املبا�صــرة مل تنل اإجمــاع ال�صعب 
الفل�صطينــي ومل يكن هناك وفــد موحد، وكان 
التفاو�ــص يف كثــري منه علــى ثوابــت ال�صعب 
نــزال  ول  نرف�صهــا  كنــا  لذلــك  الفل�صطينــي، 
نرف�صها، و�صرف�صها، لأنها يف الأ�صا�ص تعطي 
�صرعية للمحتل يف التفاو�ص على الأر�ص التي 

اغت�صبها من ال�صعب الفل�صطيني«.

وحدة “رخوة” 
وعــن اخلالفات التي طفت على ال�صطح موؤخًرا، 
اأو عــادت اإىل الظهور بني حركتي فتح وحما�ص، 
يقــول قا�صــم اإنهــا »�صتوؤثــر علــى اأداء الوفــد 
املفاو�ص«، موؤكًدا اأن ما حتقق �صابًقا من اتفاق 
امل�صاحلــة بينهما لي�ص �صوى »لقــاءات مت فيها 

تبادل الُقَبل دون حتقيق وحدة وطنية«.
كمــا يرى املحلــل ال�صيا�صــي خليــل �صاهني اأن 
ــا علــى م�صار  هــذه اخلالفــات �صتوؤثــر »�صلبيًّ
املوقــف  اإ�صعــاف  �صاأنهــا  ومــن  التفاو�ــص، 
التفاو�صي الفل�صطيني، لأن اخلالف لي�ص على 

كيفية حتقيق املطالــب الفل�صطينية، اإمنا على 
من يتحمل م�صوؤولية البدء باحلرب نف�صها، اإذ 
يحّمــل طرف جزًءا من الفل�صطينيني م�صوؤولية 
الدماء والتدمري يف غزة، متجاهاًل اأن اإ�صرائيل 

وحدها تتحمل م�صوؤولية العدوان«.
وتتمنــى النائــب جــّرار »توقــف هــذه الأمور 
)اخلالفــات بــني فتــح وحما�ــص( التــي ت�صــي 
بوجود نوع من النق�صــام«، م�صيفة: »ظهرت 
وحــدة يف امليــدان املقاوم، وظهــرت وحدة يف 
الوفد املفاو�ص، ونتمنى اأن تظهر كذلك وحدة 
يف الربنامــج، والآن حــان الوقــت لعقد الإطار 
القيــادي املوحــد بنــاء علــى اإعــالن القاهــرة 
ل�صياغة برنامج مقاومة موحد، وهذا ما ميكن 
من خاللــه التحدث عن وحــدة حقيقية ولي�ص 

عن وحدة قابلة لالنهيار«.
وقــال عمــرو اإن »مــا �صمعتــه يــدل علــى اأن 
الأمور ل تزال غري نا�صجة بني فتح وحما�ص، 
اأو بــني الرئي�ــص عبا�ــص وخالــد م�صعــل. ول 
اأ�صتغرب وجــود ت�صدد يف احلوارات الداخلية 
وال�صتبــاك الكالمــي، وهذا غــري م�صتبعد عن 

الو�صع الفل�صطيني«.

ا بني  وتابع عمــرو: »توجد عالقــة خا�صة جدًّ
قطــر وحما�ص، وهــي لي�صــت بــذات امل�صتوى 
الذي ترتبط فيه مع فتح، ومتيل قطر مل�صاعدة 
حما�ــص ودعمهــا، وتتعامــل مــع املنظمــة اأو 
الرئي�ص حممــود عبا�ــص اأو ال�صلطة، ك�صرعية 
فل�صطينيــة. واملطلــوب مــن قطــر اأن ت�صجــع 
حما�ص نحــو خطــوات وحدوية مــع �صركائها 
يف احليــاة الفل�صطينية، ودعــم حما�ص باجتاه 
املرونــة ال�صيا�صيــة التي ل تعنــي التنازل عن 

املطالب اأو عن ال�صيا�صات الرئي�صة«.
من جهته، يالحــظ الرمياوي حالة من “غياب 
�صفــاء القلــب يف دور حركة فتــح، التي ذهبت 
منهجيــة  لأن  مقتنعــة،  غــري  القاهــرة(  )اإىل 

التفاو�ص حتت النار ل تنا�صبها”.

�الأمور بخو�تيمها
وعــن املرحلة املقبلــة، قال �صاهــني: “اإذا عاد 
الفل�صطينيــون للمفاو�صات، ف�صيكونون فقدوا 
عن�صر امليــدان، الذي �صكل عاماًل �صاغًطا على 
اإ�صرائيــل، التــي �صتلجاأ اإىل مزيــد من املراوغة 
وحماولــة توظيــف بع�ــص العوامــل املت�صكلة 

الآن وخــالل املرحلــة املقبلــة، وهــي يف غــري 
�صالــح الوفــد الفل�صطينــي، ل �صيمــا ال�صغط 
الناجت عن الكارثة الإن�صانية التي �صنعتها اآلة 
احلــرب الإ�صرائيليــة، ووجود ع�صــرات اآلف 
املواطنــني بال ماأوى ويحتاجــون اإىل الإعمار، 
والبنيــة التحتيــة املدمــرة؛ وهــذه العنا�صر 
ت�صكل �صغًطا على القيــادة الفل�صطينية وعلى 

املقاومة، وبالتاأكيد على الوفد املفاو�ص”.
وختم املتحدث با�صم حما�ص يف رام اهلل والبرية 
اأبــو بهاء حديثــه، بالتاأكيد علــى اأن »الإجناز 
ال�صيا�صي الذي حققته املقاومة اأ�صبح واقًعا، 
حيث ر�صــخ الحتالل ل�صــروط املقاومة التي 
و�صعها ال�صعــب الفل�صطيني بدماء �صهدائه يف 
غــزة، وحتققت معظــم املطالــب الفل�صطينية، 
بينما املفاو�صــات ال�صابقة مل حتقق خالل 20 

ا من مطالب ال�صعب الفل�صطيني. عاًما اأيًّ
وبني عقــد املقاربات بــني املفاو�صــات املبا�صرة، 
ال�صعــب  ينتظــر  املبا�صــرة،  غــري  واملفاو�صــات 
لهــذه  »ثمًنــا«  غــزة،  يف  �صيمــا  ل  الفل�صطينــي، 
والكرامــة  باحلريــة  اجل�صيمــة،  الت�صحيــات 

والعي�ص الكرمي.

م�����ر������س ن����������ادر ي����ق����ت����ل ع���ائ���ل���ة 
���س��ل��ي��م��ان ب����ب����طء.. وال����ط����ب ع��اج��ز

روال �سمرة *
م�صــى ببــطء وتثاقل، وانــزوى جانًبا ب�صمت. جل�ص حتــت ظل تلك �صجرة الزيتــون الكبرية يف اأر�صه، 
يف اجلهــة الغربيــة من بلدة كفر الديــك مبحافظة �صلفيت. رفع راأ�صه اىل ال�صمــاء وبكى بحرقة، ثم م�صح 
دموعــه خوًفــا من اأن تراه زوجتــه اأو اأحد اأبنائه. يعي�ــص �صليمان »اأبو مو�صــى« )55 عاًما( مع عائلته 

حياة �صعبة، فهم يعانون من نوع نادر من مر�ص ال�صكري، اأ�صاب العائلة ب�صكل مفاجئ و�صريع.
يف اأحد اأيام �صهر حزيران املا�صي، ذهب �صليمان مع اأبنائه وزوجته للعمل يف اأر�صهم، بعد انقطاعهم عن 
العمــل فيها فرتة ق�صرية بعد وفاة ابنهم الأكرب مو�صــى بحادثة موؤملة. وبعد و�صولهم لالأر�ص وعملهم 
فيهــا حتى منت�صــف النهار، �صعر �صليمان بالتعب فجل�ص يف ظل �صجــرة، فالحظ ابنه عثمان )23 عاًما( 
اأن والــده مرهــق ويبدو على وجهــه التعب، فكان العــرق يت�صبب من جبينه بغــزارة، فقرروا العودة 
للمنــزل قبل النتهاء من عملهم، وبينما هم يف الطريــق، �صعر �صليمان بتعب �صديد، تبعه دوار يف الراأ�ص 
ا. حاولــت زوجته فاطمة  وغبا�ــص يف العينــني، ومل يعــد قادًرا علــى ال�صري واأغ�صــي عليه، ووقــع اأر�صً
)52 عاًمــا( وابنــه عثمــان م�صاعدته على الوقوف، لكــن الأمر كان �صعًبا، فنقلــوه اإىل امل�صت�صفى. وبعد 
اإجــراء الفحو�صات، تبــني اأن �صليمان يعاين من ارتفاع �صديد يف ال�صكــر يف الدم، ي�صحبه يف نف�ص الوقت 
ا، حيث مل ي�صهد  هبــوط مفاجــئ يوؤدي اإىل وقوعه على الأر�ص وغيابه عن الوعي، وهــذا النوع نادر جدًّ

امل�صت�صفى مثله من قبل.
قالــت فاطمة: »طلب منا الأطبــاء العتناء ب�صليمان ب�صكل خا�ص من ناحيــة الطعام الذي يتناوله، كما 
يجــب اإعطــاوؤه حقن الأن�صولني باملوعد املحدد متاًما، واإل فــاإن حالته �صت�صوء ب�صكل كبري، و�صيدخل يف 

حالة غياب عن الوعي«.
بعد فرتة من معاناة �صليمان مع املر�ص، بداأت حالته ت�صوء ب�صكل اأكرب ومل تعد حقن الأن�صولني جتدي 
نفًعــا، فنقــل اإىل امل�صت�صفى لإجراء مزيد من الفحو�صات، فتبــني اأن �صليمان مل يعد يعاين فقط من مر�ص 

ال�صكري، بل اأ�صيب بف�صل كلوي حاد اإ�صافة ل�صعف �صديد يف الروؤية.
وبينمــا كانــت عائلة �صليمــان حتاول عالج رب الأ�صــرة وم�صاعدته يف التخفيف عليه مــن مر�صه، بداأت 
اأعرا�ــص املر�ــص تظهر على ابنته عائ�صة )20 عاًما(، وهي اأ�صغر اأفراد العائلة، فكانت كلما خرجت من 
املنــزل ت�صعــر بدوار يف الراأ�ص وغبا�ــص يف العينني، ي�صحبه تعرق �صديــد، ويف كثري من الأحيان، كانت 
تغيــب عــن الوعي، واإ�صافــة اإىل ذلك، اأ�صبحــت تعاين من نق�صان حــاد يف الوزن فنقلــت اإىل امل�صت�صفى، 
وتبــني اأنهــا تعاين من مر�ص ال�صكري كوالدها. لكن حالة عائ�صة كانــت اأ�صعب من والدها، ل�صعف بنية 
ج�صمهــا، وعــدم تقبلها للعالج، فغــادرت عائ�صة �صريرها وجــدران غرفتها التي كانت تعــج ب�صحكاتها 
ا تتعاي�ص مع رائحــة عطرها التي ما زالت  واآمالهــا بامل�صتقبــل، وتركت وراءها اأًبا مفجوعــا مبوتها واأمًّ

تعبق مالب�صها واأغطيتها، واأخا مل ي�صرب على فراقها. 
كاأ�ص املر�ص مرت على عثمان واأمه وبات عثمان يتقا�صم اآلمه مع والده، الذي مل يعد قادًرا على احلركة 
ول دخول احلمام، واأ�صبح معظم الأوقات يجل�ص على باب منزله وينظر اإىل اأبناء البلدة املحيطني به، 

يتاأمل كل �صيء.. قبل اأن يفقد ب�صره.
وكتب القدر على عثمان اأن يعاين كاأبيه واأخته، فاأ�صبح يف اأول الأمر يعاين من نق�ص يف الوزن، ثم اآلم يف 
الكلــى نتــج عنها فيما بعد ف�صل كلوي حاد وم�صاكل يف التبــول. ومل تقت�صر الأمور على ذلك، بل تعر�ص 
عثمان للتهابات حادة يف العينني اإدت اإىل حرمانه من الب�صر. يقول: »متنيت لو اأنني فقدت حياتي بدًل 
مــن فقــداين للب�صر«. ثم �صكت قليــاًل وقال: » �صرت اأجل�ص مع اأبي كل يوم علــى مقعد خ�صبي قدمي اأمام 

منزلنا، ل ندري، فرمبا تكون هذه املرة الأخرية جللو�صنا مًعا«.

*طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت 

ن�سرين مو�سى
تعددت اأ�صــكال مقاومة الحتالل خالل الأ�صابيع 
القليلــة املا�صيــة، وكان مــن اأبرز تلــك الأ�صكال 
�صــالح  لإ�صرائيــل  واإيــذاء  جناعــة  واأكرثهــا 
املقاطعــة، حيث انطلقت حمــالت �صبابية عفوية 
ومنظمــة، جلها هدفت اإىل معاقبــة اإ�صرائيل على 

جرائمها، وتكبيدها خ�صائر اقت�صادية كبرية.
انطلقــت  اإىل غــزة،  ال�صفــة  فمــن رام اهلل ومــدن 
احلمالت التي دعا منظموها اإىل مقاطعة املنتجات 

الإ�صرائيلية، والتوجه اإىل البدائل العربية.
اخلبــري القت�صــادي الدكتور معــني رجب يرى 
اأن فكرة مقاطعــة املنتجات الإ�صرائيلية �صيا�صة 
قدمية كانت منذ بدء دخول املهاجرين اليهود اإىل 
فل�صطــني بعد احلرب العاملية الأوىل، ثم تطورت 
بعد احلــرب العاملية الثانية بعــد اإن�صاء جامعة 

الدول العربية.
وقــال اإنها حمــاولت قدمية جديدة غــري فاعلة، 
لأنهــا ت�صتمــر فرتة معينــة، ثم تخبــو وتنطفئ. 
م�صيًفا اأن هذه احلمــالت توؤثر �صلًبا على التاجر 
الإ�صرائيلــي، و�صتكــون موؤثرة اأكــرث اإذا وجدنا 
البديــل الفل�صطينــي الــذي يحــل مــكان املنتــج 

الإ�صرائيلي بقوة.
اأمــا املحلــل القت�صــادي عمــر �صعبــان، فــراأى 
بــدًءا  مدرو�صــة،  تكــون  اأن  يجــب  اخلطــة  اأن 
مــن امل�صتهلــك الــذي يعتــرب �صيــد القــرار، ثــم 
البائــع. ويجب علــى املنتجــني الوطنيني توفري 
ال�صلــع باجلــودة التي يراهــا امل�صتهلــك باملنتج 

الإ�صرائيلي. 
وحــول جنــاح حمــالت املقاطعــة يف غــزة، قــال 
�صعبــان: »يف الفــرتة احلاليــة، جناحهــا جزئي 
ب�صبب ظروف احلرب، وقد تنجح يف مدن ال�صفة 
املحتلــة اأكــرث، ب�صبــب ت�صابكهــا مــع القت�صاد 

خرباء يتحدثون عن 
اآليات اإجناح حمات 

مقاطعة الب�سائع 
االإ�سرائيلية

الإ�صرائيلي اأكرث من غزة«.
و�صــدد �صعبــان علــى اأهميــة التكاتــف يف حملــة 
مقاطعــة املنتــج الإ�صرائيلــي مــن قبــل و�صائــل 
الإعــالم وامل�صتهلــك والبائع، حيث هنــاك ن�صبة 
ل ي�صتهــان بهــا يف املجتمــع الأوروبــي والعربي 
بــداأت باإزاحــة املنتــج الإ�صرائيلــي والعتمــاد 
علــى الوطني، معترًبا اأن اخل�صائر نتيجة عملية 
املقاطعــة �صتكون �صيا�صيــة اأكرث من كونها مت�ص 

اجلانب القت�صادي.
ومــن احلمــالت ال�صبابية التي قام بهــا ال�صباب، 
كانت هناك حملة 16 % التي قام بها جمموعة من 
ال�صبــاب والن�صطاء يف غزة. يقول من�صق احلملة 
خالــد �صايف: »بداأت حملتنا حينما اأدركنا اأن 16 
% من �صعر هذا املنتج يذهب للجي�ص الإ�صرائيلي 
الذي يقتل اأطفالنا، فتطوع ال�صباب للق�صاء على 
املنتــج الإ�صرائيلــي مــن الأ�صــواق الفل�صطينية 

والعربية والعاملية«.
وتابع: »كل جمموعة منا تن�صط يف حميطها حيث 
نقوم بو�صــع املل�صقات على ال�صلع ال�صتهالكية 

الإ�صرائيلية يف املحالت التجارية«.
وحول جناح احلملة، قال �صايف: »لقت احلملة 
جناًحــا، حيــث بــداأ التجــار يدعوننــا لزيارتهــم 
وينا�صدوننا توعية امل�صتهلك حتى يتم التخل�ص 
مــن ال�صلــع الإ�صرائيليــة ب�صــكل اأ�صــرع، لأنه ل 
ميكن ال�صتغنــاء عنها دون يتوقف امل�صرتي عن 

طلبها.
ورحب اأ�صحــاب بع�ص املراكــز التجارية بغزة 
بفكــرة املقاطعة منها واأعلنــت �صركات وحمالت 

كربى مقاطعة الب�صائع الإ�صرائيلية.
ويف خــان يون�ص، قال عدد مــن اأ�صحاب املحالت 
التجاريــة اإنــه يجب تكثيــف التوعيــة لن�صتطيع 
ا�صتبعــاد املنتج الإ�صرائيلي مــن حمالتنا ب�صكل 

نهائي وهذا يتوقف على امل�صتهلك.
املواطنــة اإ�صــالم اأبــو م�صطفي من خــان يون�ص 
قالــت: لــو توفــر البديــل ف�صاأقاطــع، لذلــك على 
وبعدهــا  احتياجاتنــا  كل  توفــري  احلكومــة 
�صنقاطــع، لكــن لــن تنجــح املقاطعة لــو مل جند 

بدياًل بجودة الإ�صرائيلي.

مل�سق دعائي حلملة مقاطعة على منتج اإ�رشائيلي يف حمل بغزة.
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يف ال�صبــاق باأن قطع امل�صافــة يف 9 دقائق، يقول اإنه 
منذ �صغــره يهوى ركــوب الدراجــات، وطور هذه 
الهوايــة بــاأن اأن�صــاأ فريــق »دراجــون« املكون من 

قرابة 10 ريا�صيني.
واأ�صــاف الهمــوز: »الفريــق عبــارة عــن جمموعة 
اأ�صدقــاء مــن خمتلــف املناطــق مبدينــة نابل�ــص، 
كانت البداية جمــرد ممار�صة ركوب دراجة لتغيري 
روتني، باأن نخرج كل اأ�صبــوع ملكان خارج نابل�ص، 
وقد كانت دراجاتنــا ومالب�صنا ب�صيطة وعادية، ثم 
اأ�صبحنــا فريًقا كل �صخ�ــص فيه ميتلك قدرة معينة 

وتطورنا خالل جولتنا«.
واأو�صح الهموز اأن فريق »دراجون« ي�صعى لتكون 
اجلــولت هادفــة، اإذ ي�صــورون كل مــكان يذهبون 
اإليــه مــن قــرى ومــدن واأماكــن اأثريــة وتاريخيــة 
بغر�ــص تعريــف اجلميــع بــه، اإ�صافــة اإىل كامــريا 
تو�صع على الدراجات لتنقل اأي حدث فجائي اأثناء 
القيــادة، مبيًنــا اأن فريــق »دراجــون« متويله من 
اأع�صائــه، اإذ يجمعون قبــل كل ن�صاط مبلًغا من كل 
ع�صو بالفريــق ل�صراء ما يلزم اجلولة كالإ�صعافات 

الأولية. 
وعــن اأهداف الفريق، قال الهمــوز اإن اأول هدف هو 
ممار�صــة الريا�صة، والتدرب علــى التحمل والقوة 
وال�صــرب، اإ�صافــة اإىل التعــرف علــى كل مناطــق 
فل�صطــني والتعريــف بهــا، مو�صًحــا اأن »الفريق ل 
يقبل اأي اأفراد جدد، ل�صعوبة هذه الريا�صة. وعلى 
من يريد القيام بجولت م�صابهة اأن يتدرب 6 اأ�صهر 

حتى يتكيف ج�صمه مع التعب املرافق للجولت«.
ول تقت�صــر ن�صاطــات الفريــق علــى زيــارة بع�ص 
املناطــق وح�صب، بــل يخيمون اأحياًنــا ويتحدثون 
مــع املواطنني ريا�صة الدراجات لن�صرها وت�صجيع 
ا  ممار�صتهــا. ويطمح الهموز للم�صاركة عربيًّا ودوليًّ
با�صــم فل�صطــني، خا�صــة اأن »هــذا املجــال مهم�ص 

ويحتاج لعناية وتطوير«، كما يقول. 
وجــدي الراعــي )23 عاًمــا( مــن نابل�ــص هــو اأحد 
اأع�صاء الفريق. يعمــل يف جمال الأملنيوم، ويق�صي 
وقــت فراغــه املتبقــي يف ممار�صــة ريا�صــة ركوب 
الدراجــات، فقــد بداأها منذ ال�صغــر وتطورت لديه 

هذه املوهبة و�صاهم يف اإن�صاء »دراجون«.
يقــول الراعي: “حني اأقود الدراجة ينتابني �صعور 
جميــل، واأ�صعر بالراحة النف�صية، فركوب الدراجة 
اأجمــل �صــيء بحياتــي. ولدينــا طموح بــاأن ي�صبح 
الفريــق اأكرب واأن يتو�صع ن�صاطنا الريا�صي خلارج 

فل�صطني”. 
مقداد بهاء الديــن )21 عاًما( من العامرية بنابل�ص 
ع�صــو اآخر يف الفريق، بــداأ ركوب الدراجات عندما 
كان يف الثامنــة، ثــم ا�صتخدمهــا للتنقــل بــني بيتــه 
وعملــه، ويرى اأن “الدراجة اأكرث من جمرد و�صيلة 
نقــل بعجالت، هــي و�صيلــة ترفيه متنحــك �صعوًرا 

بال�صعادة واجلمال”. 
واأ�صاف بهاء الدين: “ان�صممت لفريق )دراجون( 
بال�صدفــة عــن طريق عــالء الــذي التقيتــه �صدفة 
الفريــق.  واأ�ص�صنــا  دراجــات،  ت�صليــح  حمــل  يف 
)دراجون( يريد اأن يقول اإن الدراجة لي�صت و�صيلة 
ترفيــه وح�صب، نريد التعريــف بريا�صة الدراجات 
غري املوجودة يف جمتمعنا، والتجول للتعرف على 

وطننا اجلميل”.
وبــني بهاء الديــن اأن طمــوح الفريق بــاأن يتم ن�صر 
فكرتــه يف فل�صطــني ب�صكل اأو�صــع لي�صبح لفل�صطني 
وجــود يف هذا املجال. وي�صيــف: “نطمح اأن ن�صافر 
خــارج فل�صطني ملمار�صة هــذه الريا�صة وامل�صاركة 
ب�صباقــات با�صــم فل�صطني، لنثبــت اأن الفل�صطينيني 
ريا�صيــون ناجحــون يف كل الألعــاب.. ونتمنــى اأن 
نح�صــل على دعم لتطوير الفريق والفكرة، ونتمنى 
لــو كانــت هنــاك رعايــة مــن املوؤ�ص�صــات الر�صمية 
للو�صــل اإىل هدفنــا الأ�صا�صــي وهــو وجــود فريــق 

فل�صطيني يف ال�صباقات والتحديات الدولية”. 
هــذا الهدف هــو ما ي�صعى اإليه ع�صــو الفريق رامي 
هيثم، الــذي قال: “بعد ان�صمامــي للفريق، اأ�صبح 
لدينــا هــدف يجمعنــا ويحملنــا اإىل اأبعــد احلدود، 
ليخلــق لدينــا طموًحــا لتطويــر ذاتنا اأكــرث فاأكرث، 
ونقــوم باأن�صطة اأ�صبوعية ورمبا يومية، ن�صعى من 

خاللها لزيارة كل فل�صطني من خالل الدراجة”. 

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

فريق �سبابي يحلم بتمثيل فل�سطني عامليًّا

حترير بني �سخر*
بــداأت الفكرة بالبحث عــن التغيري والرتفيه. كانوا 
جمموعــة من ال�صباب الريا�صــي، ميار�صون هواية 
ركوب الدراجــات الهوائية، ويذهبــون كل مرة اإىل 

منطقــة، اإىل اأن تطــور الأمر، وكونــوا فريًقا �صموه 
»دراجون«، يتجولــون يف املدن والبلدات والقرى، 
لتاريــخ  اأر�صفــًة  بال�صــور،  رحالتهــم  ويوثقــون 

يخ�صون اأن يندثر.
اإحــدى  يف  »دراجــون«  فريــق  رافقــت  »احلــال« 

جولتهــم، لتجد اأحالًما �صبابية واعدة لكنها تنتظر 
الدعــم وامل�صاندة. قائد الفريــق وم�صوره هو عالء 
الهموز من نابل�ص )23 عاًما(، وهو طالب يف جامعة 
النجاح تخ�ص�ــص تربية ريا�صية وقد فاز يف �صباق 
الربيع عامي 2006 و2007، وحطم الرقم القيا�صي 

فريدريك ن�سار.. فل�سطني ت�ساهم يف تطوير هيب هوب اأمركا

مايكل عطية*
كثري منا من �صمــع بربيتني �صبريز واآي�ص كيوب 
واإميينيــم وليــل كيم وهيــالري دف، وا�صتمع اإىل 
اأغانيهم ولقاءاتهم، ولكن املفاجاأة اأن اأحد اأ�صباب 
�صهــرة هوؤلء النجــوم العامليني هــو اأمريكي من 

اأ�صل فل�صطيني يبلغ من العمر 42 عاًما.
فريدريك ن�صار )فريد كرمي ن�صار( الفل�صطيني 
اأحــد  هــو  اأجنلو�ــص  لو�ــص  يف  يعي�ــص  الــذي 
اأ�صبــاب تطور مو�صيقى هيــب هوب يف ال�صاحل 
الغربــي يف اأمريكا. بــداأ م�صريتــه الفنية عندما 
كان من�صــق مو�صيقــى هيــب هــوب ومو�صيقى 
 ،Dr.Dre اإلكرتونيــة. وبعدمــا تعاقد معــه
اأ�صبــح فريدريــك اأحــد م�صاهري العــامل يف هذا 
املجــال. ويف عــام 2007، ح�صــل ن�صــار علــى 
 MTV Europe Award الـــ  جائــزة 
لإنتاجــه األبوم فنانة البــوب الأمريكية بريتني 
�صبــريز عــن األبــوم Black Out.. وتوالت 
اأعمالــه الفنية واأ�صبــح اأهم الأ�صمــاء الكبرية 
يف عــامل املو�صيقــى، مــا اأدى اإىل توليــه اإدارة 
اأعمــال كثري مــن الفنانني العامليــني وت�صميمه 
لبع�ص مو�صيقى الأفــالم امل�صهورة مع املخرج 
اإىل ح�صولــه علــى  اإ�صافــه  كوين�صــي جونــز، 

جوائز عاملية متعدده عن اأعماله.

“احلــال” �صاألــت فريدريــك عــن دور املو�صيقى 
يف التاأثــري علــى الراأي العاملــي، وكيفية توظيفها 
خلدمــة الق�صية الفل�صطينية، فقــال: اأ�صتطيع اأن 
اأنبــه النا�ص هنا ملــا يحدث يف بــالدي، واحلديث 
عــن حقيقــة مــا يحــدث يف فل�صطــني، لأن و�صائل 
الإعــالم املختلفــة ي�صيطر عليها اليهــود، والذين 
ميكن ت�صميتهم بوزراء الربوباغندا، حيث يبثون 

ما يتنا�صب مع اأهدافهم.
الفنانــني  با�صتطاعــة  كان  اإذا  مــا  وحــول 
وال�صخ�صيــات العامليــة اأن يحدثــوا تغيرًيا على 
ال�صاحــة الدوليــة وح�صــد الــراأي العــام جتــاه 
ق�صيــة معينة، قال ن�صــار: اأنا اأوؤمــن اأن كل فرد 
يف املجتمــع ي�صتطيع اأن يحدث تغيــرًيا وتاأثرًيا، 
يف اأمــريكا، النا�ص ل يعلمون حقيقة الأمر، ولذلك 
عندمــا تغــرد ريهانــا وروجــر ووتــرز وغريهما 
ل�صالح فل�صطني واأطفالها، ويعربون عن موقفهم 
ال�صيا�صــي ويطالبــون مبقاطعــة اإ�صرائيــل يف كل 
النواحــي احلياتيــة، فهــذا �صيحدث تاأثــرًيا عند 
اجلمهــور العاملي، وهذا بحــد ذاته كفيل باإحداث 

تغيري.
وقــد بــداأ فريدريــك بت�صجيــل اأغنيــة جديــدة 
لفل�صطني خالل العــدوان الأخري على القطاع، 
وقال: بداأنا ت�صجيل اأغنية بعنوان مدينة غزة 
مــع  Everlast ، وباإمكانكــم �صماعهــا خالل 

اأيــام وحتميلهــا مــن �صفحاتنــا ال�صخ�صيــة، 
واأمتنــى اأن يتبعنا الكثري من الفنانني من اأجل 
ت�صجيــل اأغــاٍن لفل�صطــني، وهــذا مــا �صاأحاول 

القيام به.
ن�صــار الــذي زار فل�صطني موؤخًرا، يحــاول دائًما 
اإظهــار فل�صطــني يف كافة عرو�صه مــن خالل رفع 
العلــم الفل�صطينــي وارتدائــه الكوفيــة، والطلب 
مــن امل�صاهــري يف العامل لب�صهــا اأثنــاء عرو�صهم 
علــى  الفل�صطينيــني  معانــاة  �صــور  وم�صاركــة 

�صفحاتهم.
وعن الر�صالة التــي يوجهها لل�صعب الفل�صطيني، 
قــال ن�صار: اأمــي من بلدة بريزيــت، ووالدي من 
مدينة رام اهلل، وبالتــايل جتري يف عروقي الدماء 
ا باأ�صلي الفل�صطيني،  الفل�صطينية. اأنا فخــور جدًّ
وهو �صيء يدفعني لل�صعور مبعاناة �صعبي. اأهلي 
هنا بعيدون عن موطنهم، وهذا �صبب من اأ�صباب 
املعاناة، فهم بعيدون كحــال باقي الفل�صطينيني. 
اأنــا فخور بوالــدي وب�صعبي ال�صامــد، ول يجب 
اأن نن�صــى اأنــه يف يوم مــن الأيام، �صريفــع العلم 
الفل�صطيني ذو الأربعة األوان فوق اأ�صوار املدينة 
القدمية، وهذا �صبــب ي�صتحق الت�صحية والعمل 

من اأجله.

*طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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منري فا�سه

يف غزة �صاهدنا املدنيــة )التي انطلقت من اأوروبا 
قبــل 5 قــرون( عاريــة بــكل عيوبهــا وقباحتهــا 
التــي رافقتهــا منــذ  التدمــري  واأمرا�صهــا وروح 
بــداأت اأوروبــا غاراتها على العامل قبــل 5 قرون، 
قــارات   3 و�صعــوب  حل�صــارات  وتدمريهــا 
)الأمريكيتــان واأ�صرتاليــا(، ثــم انتقلــت اإىل اآ�صيا 
واأفريقيــا، حيــث اقرتفــت، ومــا زالــت، جمــازر 
وتدمــرًيا ونهًبا من كل الأنــواع، واملرتّكزة حاليًّا 
�صد العاملني العربي والإ�صالمي، ومن ال�صروري 
اأن منّيــز بــني التقدم على �صعيــد الأدوات )الذي 
اأتقنتــه اأوروبــا( وبني ما يحــدث يف اجلوهر. من 
ال�صعب ذكر ناحيــة جوهرية يف احلياة حت�صنت 
نتيجــة املدنيــة احلديثة، بحيــث ميكننا تلخي�ص 
وتخريــب  املظهــر  بتح�صــني  احلديثــة  املدنيــة 
اجلوهــر. انتزعــت غــزة الألب�صــة الرباقــة التي 
تغطي عورات املدنية احلديثة وروحها ال�صريرة 
واأظهرت جوهرها امل�صبــع بهمجية مليئة ب�صموم 
ا  وتخريــب اإىل اأبعد احلدود. نعي�ــص بركاًنا ب�صريًّ
ــا بغزة، الذي انفجــر نتيجة غليان حتت  ح�صاريًّ
الأر�ــص؛ نعي�ص اأعجوبــة ب�صرية ح�صارية. غزة 

ِنَعت حمليًّا. �صُ
َنعــان  ُت�صْ والأكادمييــا  اهلل  رام  املقابــل،  يف 
با�صتمرار يف الغرب؛ �صناعة ا�صتهالكية بامتياز. 
ومعارفهــا  فكرهــا  يف  )واملدار�ــص(  فاجلامعــات 
وقيمهــا وو�صائطهــا وطــرق التقييــم فيهــا، بــال 
الأيديولوجيــة  وتن�صــر  ت�صتبطــن  ا�صتثنــاء، 
الأمريكيــة ب�صــكل خا�ص. هي خاليــة كليًّا من اأي 
عالقــة عميقــة باحل�صــارة العربيــة )با�صتثنــاء 
بع�ص امل�صاقات من حيــث امل�صمون فقط، ولي�ص 
من حيــث الو�صيــط والتقييــم(. فكرنــا واإدراكنا 
ومنــط �صلوكنــا كاأكادمييني ومهنيــني غربي. اإذا 
ــا وجوههم  نظرنــا اإىل اجلامعــات، جنــد اأ�صخا�صً
واأ�صماوؤهــم عربيــة، وجند اأن اللغــة العربية هي 
امل�صتعملــة يف معظم تداولتها، كمــا جند اأبنيتها 
علــى اأر�ــص عربيــة. لكــن الإدراك واملعــاين، وما 
ُيْعَتــرَب معرفــة، وم�صــدر قيمــة الطلبــة، والقيم 
التــي حتكمها، كلها م�صبوطة مــن قبل موؤ�ص�صات 
�صيا�صيــة  �صلطــة  تخــدم  مبنظومــة  حمكومــة 
اقت�صاديــة عاملية. هــذه الإ�صرتاتيجيــة اخلبيثة 
ِع »ماكويل« الذي اأر�صلته احلكومة  كانــت من َو�صْ
الربيطانية عام 1835 اإىل الهند لي�صع خطة حلكم 
الهنــد. �صملــت اإ�صرتاتيجيته 3 مكّونــات: احتقار 
ح�صــارة البلــد؛ واعتبــار املدنيــة الغربيــة هــي 
البديل الوحيد؛ وا�صتعــداد الغرب لـ »م�صاعدة« 
البلــد يف اكت�صاب مكّونــات املدنيــة احلديثة. اأما 
الو�صيــط الذي اقرتحــه »ماكــويل« لتحقيق ذلك، 
الــذي يكــّون  الر�صمــي املركــزي  التعليــم  فــكان 
لكــن  حمليــة،  واأ�صماوؤهــم  وجوههــم  ــا  اأ�صخا�صً
عقولهم واأذواقهم اأوروبية. معظمنا، كاأكادمييني 
ومهنيــني، ن�صــٌخ هزيلة عن »ماكــويل«: نحتقر ما 
لدينا، ونعتقــد اأن اأوروبا هي احلل، وم�صتعدون 
مل�صاعــدة الطلبة يف التخل�ص ممــا لديهم واعتناق 

الأيديولوجية الغربية!
اأتكلــم هنا عــن خربة �صخ�صية؛ كنــت ن�صخًة عن 
»ماكــويل« حيث كنت جمّنًدا بطيبــة خاطر، اأعمل 
وفق اإ�صرتاتيجيتــه كمدّر�ص للريا�صيات، معتقًدا 
اأنهــا، ب�صكلهــا يف املدار�ــص واجلامعــات، تعك�ص 
معرفــة مو�صوعيــة عامليــة هدفها التقــدم. كتبت 
كثــرًيا عــن الريا�صيــات كاأداة فعالــة يف تخريب 
الن�صيــج  متزيــق  ويف  والفكــر  والإدراك  العقــل 
املجتمعــي، لــذا لــن اأ�صهــب يف ذلك هنا. لكــن اأود 

باخت�صــار اأن اأقول اإن املنطــق الريا�صي الثنائي 
ال�صائــد )كل عبــارة �صائبة اأو خاطئــة ول بديل 
ــا كثــرية دخلت  ثالًثــا(، يحمــل يف ثنايــاه اأمرا�صً
معظــم نواحــي احليــاة )منطــق ُيَدّر�ــص يف �صتى 
َجــم هــذا املنطــق مثــاًل يف  مدار�ــص العــامل(. ُيرَتْ
امتحان التوجيهي، حيــث يخرج الطالب ب�صهادة 
ناجــح اأو را�صب، ول يوجــد بديل ثالث! ل توجد 
�صهــادة بــاأن الطالــب �صاعــر اأو �صــارب اإيقاع اأو 
يعرف الكثري عن الرتبــة والنباتات واحليوانات 
�ــص  ُيَدرَّ ل  الأطفــال.  ملهــم خليــال  م�صرحــي  اأو 
املنطــق التعددي الأقرب والأ�صــدق مع احلياة. 
ما يدعــو للده�صة هو اأننا كعــرب حمظوظون، اإذ 
ت�صمــل لغتنــا وح�صارتنا »املثنى« الــذي يعك�ص 
ا عن املنطق  منطًقــا اإن�صانيًّا جمياًل يختلــف جذريًّ
الثنائــي رغم ت�صابه احلروف؛ يختلف عن منطق 
اأر�صطو وعن منطق هيجل. ]املثنى غري موجود 

يف اأي لغة اأوروبية ما عدا اليونانية القدمية[.
مل يــرحت الأوروبيون بعــد جمازرهم �صد �صعوب 
اأمــريكا ال�صمالية وا�صرتاليــا، اإذ اأدركوا �صرورة 
القيــام بـ »جمــازر« �صد معــارف وح�صارات من 
تبّقــى مــن �صكانهــا. اأن�صــاأوا »مدار�ــص �صكنيــة« 
 Residential( ال�صعــوب  هــذه  لأطفــال 
التا�صــع ع�صر،  القــرن  اأوا�صــط  Schools( يف 
وا�صتمرت حتى وقــت قريب )اأُْغِلَقت اآخر مدر�صة 
بكندا عام 1996!(. كانوا ياأخذون الأطفال بالقوة 
وي�صعونهــم يف هذه املدار�ص، حيث مل ُي�ْصَمح لهم 
التحادث بلغاتهــم والعي�ص وفق ح�صاراتهم، ول 
بزيــارة اأهاليهم طوال ال�صنــة الدرا�صية. املجازر 
على ال�صعيد املعريف احل�صاري ل تزال م�صتمرة 
باأ�صكال اأكرث خبًثا؛ و�صلت درجة التخدير اإىل حدٍّ 
ل حتتاج اأوروبــا وم�صتوطناتها اإىل اإجبارنا على 
اإر�صال اأطفالنــا اإىل مدار�ص تقوم مبجازر معرفية 
ح�صارية معي�صية، بل نر�صلهم بكامل خاطرنا مع 
دفع التكاليــف! ل نرى “املجــازر” على ال�صعيد 
بــل  نقاومهــا،  ل  وبالتــايل  احل�صــاري،  املعــريف 
نعتربهــا تقدًمــا ونطلــب املزيد. نقــاوم الحتالل 
على ال�صعيد الع�صكري وال�صيا�صي والقت�صادي 
والإعالمــي، لكنها معدومة علــى ال�صعيد املعريف 
العقــول  احل�صــاري. درجــة مذهلــة يف تخديــر 

وال�صيطرة عليها!
اأول جامعــة اأن�صاأهــا العــرب حملــت ا�صــم “بيت 
احلكمــة” قبــل 1200 �صنــة. رمبــا اأهــم مــا ميز 
احل�صــارة العربيــة الإ�صالميــة هــو احلكمة؛ ل 
وجود للحكمة حاليًّا يف اأي جامعة عربية! ن�صرت 
مقــاًل عام 2010 يف جريدة “احلال” حول اإن�صاء 
بيــت احلكمــة يف اجلامعــات الفل�صطينيــة. بعثت 
بالقــرتاح اإىل معظــم روؤ�صائهــا. الوحيــدة التــي 
اأبــدت اهتماما كانــت جامعة القد�ــص/ اأبو دي�ص. 
بــدًل مــن احلكمــة، ت�صتعمــل جامعاتنــا كلمــات 
ا�صتهالكيــة مثل “متّيز”، و�صعــارات دعائية مثل 

عاملية”. “جامعة 
�صاأذكــر باقت�صاب �صديد اأمثلة ملــا ميكن اأن نفعله 
ل�صتعــادة احلكمة واإيقاف املجازر على ال�صعيد 
احل�صاري املعــريف. وا�صح اأن الأفكار املطروحة 
ل ميكــن القيــام بهــا بــني ليلــة و�صحاهــا، لكــن 
هــذا ل يعنــي األ نبداأ حيــث اأمكن. اأعــود لأوؤكد: 
اأي مقاومــة ل ت�صمــل مقاومــة الحتــالل املعريف 
احل�صــاري ل تلبث اأن تعيدنا اإىل عبودية فكرية، 

هي اأ�صا�ص كل عبودية.
املرحلــة البتدائيــة: بدًل من موا�صيــع م�صرَذمة 
وم�صرِذمة )ريا�صيات وعلوم وتاريخ ولغات..(، 
ميكن اأن يكون جوهــر املنهاج يف ال�صفوف ال�صتة 
الأوىل هو “الطبيعة”، اإذ تتداخل عندها املعارف 

»طباخ �ل�سوؤم 
تع�سى به«

د. وداد الربغوثي

»طبــاخ ال�صــوؤم تع�صــى بــه« مثــل قالتــه 
اجلــدات قدمًيا، ومــا زال �صاحًلا لكل زمان 
ومكان. ورغم ذلــك، مل ي�صمع به اأوباما ول 
بان كي مون ول من �صبقوهما يف من�صبيهما، 
ولي�صــوا معنيــني اأن ي�صمعــوا بــه. لذلــك، 
فهم يتجرعــون ذات ال�صــوؤم وذات ال�صم يف 
كل مــرة، مرة حــني يق�صــف الإ�صرائيليون 
موؤ�ص�صــات تابعة لالأمم املتحــدة اأو يقتلون 
�صخ�ًصــا مثــل را�صيــل كــوري، ومــرة حني 
يقتــل الداع�صيــون �صحافيــني اأمريكيــني.. 
ومرة.. ومــرة.. واحلبل على اجلرار. فكما 
احت�صنت اأمــريكا احلركة ال�صهيونية، فقد 
كانــت لهــا اأي�صا »بــراءة اخــرتاع« داع�ص 
ودعمهــا، وهــذا اأكدتــه وزيــرة اخلارجية 
ال�صابقــة هيــالري كلينتــون يف مذكراتهــا، 
بدايــة لتدمــر �صوريــا ثــم لبنــان والعــراق 
وغريهــا. ولتنتــج »الفو�صــى اخلالقــة« و 
»ال�صرق الأو�صــط اجلديد« الذي ب�صرت به 
كونداليزا راي�ص وبعدهــا هيالري كلينتون 

وقبلهما كولن باول.
و«الداع�صــي« واحــد مهما كان لــون �صعره 
وحليتــه، ومهمــا كان لون عينيــه، فال فرق 
اإن كان اأ�صــوَد اأو اأبي�ــصَ اأو اأ�صفــر، فهــو 
ذات الإجــرام، وكل الداع�صيــني »طينة من 
ذات املطينــة«. فحــني ظهــر الفيديــو الذي 
يقف فيــه الداع�صي امللثــم ب�صكينه ويذبح، 
بــكل ب�صاعــة، ال�صحــايف الأمريكــي جيم�ص 
اأن كان خمتطًفــا يف  فــويل يف العــراق بعــد 
�صوريــا، قــام الإعــالم الغربــي واملتغربــن 
اأرادوه  الــذي  الداع�صــي  لأن  يقعــد،  ومل 
اأن يظهــر هــو الإرهابــي املجــرم  العربــي 
وامل�صلــم، وتنا�صــوا اأو اأرادوا اأن يتنا�صــى 
العــامل اأنهم هم من اخرتعوا هذا الداع�صي، 
لكــن حني اأثبتــت الوقائع اأن هــذا الداع�صي 
»بريطاين« ا�صمه جــون، خر�ص هذا الإعالم 
وكف عن الزعيق. وت�صابقت ال�صتخبارات 
الأمريكيــة والربيطانية للتحقــق من هوية 
القاتل. هذا الت�صابق ل يعني �صيًئا، وهوية 
القاتــل لي�صــت هــي الق�صيــة، فالأ�صــح اأن 
يت�صابــق العــامل يف التحقــق وك�صــف هوية 
املجــرم احلقيقي الذي اأ�ص�ــص ومول و�صلح 
واأر�صــل هــوؤلء الداع�صيني ليعيثــوا ف�صاًدا 
يف بــالد عربيــة م�صتقرة ن�صبيــا وتدمريها، 
»يدّوخنــا  واأل  املجــرم،  هــذا  وحما�صبــة 
ويــدّوخ« الــراأي العــام العاملــي بتفا�صيــل 
املجــرم  العن�صــر  هــذا  بجن�صيــة  تتعلــق 
واملرتــزق اأو ذاك، وغــري ذلك مــن �صفا�صف 
الأمــور التي ل ت�صمــن ول تغني من جوع. 
عليهــم اأن يعرتفــوا اأن داع�ــص �صنيعتهــم، 
اأن  ل  ديارهــم  يف  يحاربوهــا  اأن  وعليهــم 
ير�صلوهــا اإىل ديــار العرب لينقلــوا املعركة 
اإىل هناك، ويجدوا حجة لتدمري بالد العرب 

با�صم حماربة الإرهاب.  

غ������������������زة: اأع����������ج����������وب����������ة ب�������������س������ري������ة ح�������������س������اري������ة

اإما نهاية الهمجية التي انطلقت من اأوروبا.. اأو نهاية الب�سرية على االأر�س..
�صمــن �صياقــات حقيقيــة، بحيــث تر�صــم يف ذهن 
الطفــل �صورة مرتابطة متكاملــة عن العامل الذي 

يعي�ص فيه.
عــدم  ال�صــروري  فمــن  للعلــوم،  بالن�صبــة  اأمــا 
تدري�صهــا مبعــزل عــن احلكمــة، ما يعنــي اأهمية 
النظر يف العواقب، وبالتــايل اأن ت�صمل معاجلة ما 
خربتــه العلــوم ال�صائدة. من ال�صــروري ال�صفاء 
مــن اإدراك العلــم كاأداة لإخ�صــاع الطبيعــة )كما 
�صاغــه اأبــو العلــم احلديــث فران�صي�ــص بيكن(، 
والتعامــل معــه كاأداة لتعميق العافيــة والعي�ص 

وفق الطبيعة.
الريا�صيــات: اإىل جانب ما ذكرتــه اأعاله )التحرر 
من املنطــق الثنائــي كمنطق وحيد، ومــن اإدراك 
الريا�صيــات كحــّل م�صائــل وبرهنــة نظريــات(، 
من املهــم ا�صتعــادة الريا�صيات كمعرفــة ت�صاعد 
وفــق  العي�ــص  العــدل ويف  الإن�صــان يف حتقيــق 
الطبيعــة )كمــا كانــت قبــل هيمنة قيــم ال�صيطرة 
والفــوز واجل�صــع عليهــا(، والتعامل معهــا كفّن 
اإعطاء نف�ص ال�صــم لأ�صياء وظواهر خمتلفة )من 
هذا املنطلق، اخلليل بن اأحمد من اأهم الريا�صيني 

العرب!(.
“قيمــة كل امــرئ  اعتبــار عبــارة الإمــام علــي 
مــا يح�صنــه”، معيــاًرا لقيمــة الإن�صــان، مبعــاين 
“يح�صــن” املتعــددة: الإتقان واجلمــال والنفع 
بالتدريــج  ال�صفــاء  اأي،  والحــرتام.  والعطــاء 
مــن تقييــم الطلبة من خــالل اأرقــام، اإذ اإن اإقحام 
ا  الريا�صيــات يف تقييــم الطلبــة ي�صتبطــن اأمرا�صً
كثرية. نحــن كعرب حمظوظــون، اإذ يوجد لدينا 
منــذ 1400 �صنة املبداأ املت�صّمــن يف عبارة الإمام 
علي املليئة باحلكمة والحرتام، وحيث ل يوجد 
�صخ�ــص لي�صت له قيمــة؛ اأي، التخل�ص، من الآن 
واإىل الأبــد، مــن اأكــرث اخــرتاع جمــرم �صنعتــه 

املدنية احلديثة: اإن�صان فا�صل ب�صهادة ر�صمية!
حتويــل تدري�ص اللغة العربية مــن نحو و�صرف 
وقواعــد، اإىل تدري�صهــا عــرب جماليتهــا ومنطقها 
وغناهــا واحلكمة التي متالأ ثناياها )اإذ من دونها 
�صيكرهها التالميذ(. بهــذا املعنى، يجب األ تكون 
اللغة العربية مادة من مــواد الدرا�صة، بل مكّوًنا 
حيًّا يف كل املوا�صيع، والتعامل معها كبياٍن لتبيني 
ا  مــا يعي�صــه املتعلــم، الذي يعنــي �صقــاًل م�صتمرًّ

ا للن�صيج املجتمعي. للمعاين، وجدًل م�صتمرًّ
ا�صتعمال كلمــة “جامعة” )ذات املعنى الرائع(، 
وجتنب تعبــري “التعليم العايل”. )لــه اإيحاءات 

اأكرث من دللت(.
ا�صتعادة املجاورة كو�صيط للتعلم والعمل 

املجتمعي، ولتكوين معنى وفهم.
التجــاور بــني الأديان: هــذا مو�صوع 

اأ�صا�صــي بالن�صبــة للجامعــات يف 
بــالد ال�صــام وبــالد مــا بني 

عــرب  اإذ  الرافديــن، 
كانــت  الع�صــور 

هذه 

املنطقــة )اإىل جانــب الأندل�ــص( اأعمــق مــن ج�ّصد 
التجــاور. ]جديــر بالذكــر هنا اأمــران حدثا لدى 
احتــالل الإجنليز لفل�صطــني يف نهاية 1917: قول 
الّلنبــي، الغــازي الإجنليــزي، يف اأول اجتماع له 
بالقد�ص: “اليوم انتهت احلروب ال�صليبية”. اأما 
الأمر الثاين، فهو اأن من اأول القوانني التي و�صعها 
الإجنليــز كان يتعلــق بدخــول باحــة الأق�صــى، 
اإذ حــددوا اأياًمــا للم�صلمــني واأخــرى للم�صيحيني 
وثالثة لليهود، بحجة �صمان حقوق اجلميع! اأي، 
حّولوا العالقة بني الأديان من جتاور اإىل حتاور. 
فكــٌر جن�ــص لتمزيــق الن�صيــج يف جمتمــع، وزرع 

الطائفية فيه.
ق�صيــة اأخــرى مهمة، ومــن ال�صــروري اأن تكون 
اأ�صا�صيــة يف املدار�ــص واجلامعــات: الغــور هــو 

ال�صلة الغذائية للفل�صطينيني.
ما اأقولــه هنا يحتاج اإىل جــراأة نابعة من و�صوح 
ث بعد، وفيــه براءة  واإميــان، ومــن فكــٍر مل ُيَلــوَّ
ت�صبــه براءة الطفل يف ق�صة “مالب�ص الإمرباطور 
اجلديــدة”، حيث �صرخ قائــاًل: “الإمرباطور بال 

مالب�ص”، بينما كان اجلميع حوله يتغزلون بها!
مــا اأقرتحه، باخت�صار �صديــد، كمقاومة لالحتالل 
املعــريف احل�صــاري، ولإيقاف املجــازر على هذا 
ال�صعيد ميكــن تلخي�صه فيما يلــي: “املجاورة” 
كو�صيط؛ “يح�صــن” كتقييم؛ “املثنى” كمنطق؛ 
والفهــم؛  املعنــى  ل�صقــل  كطريــق  “اجتهــاد” 
يف  تكمــن  مرجعيتهــم  َمــن  “الأهــايل” كو�صــف 
واملــكان  احليــاة  يف  جذورهــم  ويف  عالقاتهــم 
واحل�صــارة؛ “العافيــة واحلكمــة” كقيــم جلدل 

ن�صيج روحي اجتماعي.
فهــل لدينا اجلــراأة لنتــزاع اأنف�صنا مــن م�صتنقع 
الهمجيــة املهيمنــة، والتغــذي مــرة اأخــرى مــن 
اجلــذور، واحــرتام قــدرة احليــاة علــى توليــد 
ذاتهــا؟ هــذا يف راأيــي هــو التحــدي الــذي ي�صمن 

التحرر من الحتالل على �صتى الأ�صعدة.
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املواد املن�صورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كتابها

مايكل عطية*
كيــف ت�صعــد الــروح اإىل ال�صمــاء؟ وهل باإمــكان العامل 
روؤيتها وهي ت�صعد، ل �صيما اإن كانت لأطفال واأبرياء؟؟ 
هل ي�صعدون فرحني اأم حزينني؟ هل يبت�صمون بعد اأن 

تنهال عليهم اأطنان من املتفجرات والقنابل احلارقة؟ 
ظهــر خالل العدوان الأخري على قطــاع غزة الكثري من 
حماولت اإي�صال معاناة �صعبنا الفل�صطيني اإىل العامل. 
البع�ــص ا�صتعــان بالت�صويــر اأو الغنــاء اأو الق�صائــد 
التي حتمل بــني طياتها اأ�صمى معــاين احلب والكرامة، 
وبع�صهــم ا�صتخدم طرًقا جديدة لإي�صــال الر�صالة من 
خالل الر�صم على الدمــار واأعمدة الدخان،  التي تركت 
اأثــًرا كبرًيا علــى ال�صعيد املحلــي والعاملي ملا حتتويه 
من ر�صائل قوية، حيــث ا�صتطاع البع�ص منهم  حتويل 
�صــور الدمــار والتدمــري اإىل لوحــات فنيــة حتمــل بني 
ثناياهــا ت�صويًرا لأرواح الأطفــال والن�صاء وال�صيوخ، 
وانت�صــرت هــذه الر�صومــات ب�صــكل كبري علــى مواقع 
التوا�صل الجتماعي وو�صائل العالم الغربية، حمققة 

تاأثرًيا كبرًيا على ال�صاحة الدولية الداعمة لفل�صطني. 
ب�صرى راتب �صنان، طالبة “جرافيك  “احلال” التقــت 
ديزايــن« يف جامعة بوليتكنــك فل�صطني- اخلليل، وهي 
مــن الفنانــني الذيــن انت�صــرت لوحاتهــم ب�صــكل كبــري 
عــرب و�صائــل الإعالم املتعــددة، للحديث عــن هذا الفن 
والأ�صلوب املبتكر يف اإي�صال ر�صالة ال�صعب الفل�صطيني 

للعامل.
اأو�صحــت �صنــان اأنهــا تر�صــم يف اإطــار جتمــع وطنــي 
فل�صطيني غري حزبــي مقاوم، يوثق انتهاكات الحتالل 
الإ�صرائيلــي يف املناطق التي تقع فيهــا انتهاكات ب�صكل 
م�صتمــر، والعمــل علــى توثيقهــا وف�صــح ممار�صــات 
الحتــالل اخلارجة عــن القانون الــدويل، والعمل على 
ف�صــح ممار�صات الحتــالل الإ�صرائيلــي وم�صتوطنيه، 
وتوثيق هذه النتهاكات ل�صتعمالها يف تقدمي ال�صكاوى 
القانونية �صد الحتــالل ويف املحاكم الدولية م�صتقباًل، 
الأمــان  و�صائــل  مــن  كو�صيلــة  الكامــريا  وا�صتخــدام 
واملقاومة ال�صعبية ال�صلميــة والتن�صيق والت�صبيك مع 
منظمات حقوق الإن�صــان يف هذا املجال خارج فل�صطني 

وداخلهــا، اإ�صافــة اإىل الت�صبيــك مــع العــالم الــدويل 
واملحلي بهــدف ا�صتخدام هذه املــواد لف�صح انتهاكات 
الحتــالل والعمل علــى اإنتاج اأفالم وثائقيــة بالإ�صافة 

اإىل م�صاعدة من يريد عمل فيلم وثائقي. 
وعــن هذا النوع من الفــن، قالت �صنــان: “من ال�صعب 
اأن نكــون متفرجــني علــى مــا يحــدث يف غــزة دون اأن 
تختلــج م�صاعرنــا وتنفطــر قلوبنــا علــى ال�صحايا من 
الهائــل  الدمــار  الأطفــال والن�صــاء وال�صيــوخ و�صــط 
الــذي يعــرب عــن همجيــة الحتــالل وتعمــد ا�صتهداف 
املدنيــني الفل�صطينيــني. واخــرتت اأن اأكــون مقاومــة 
بري�صتــي التــي ت�صلحت بهــا لإي�صال جرائــم الحتالل 
مــن خــالل ا�صتخدام �صــور اأعمــدة الدخــان املت�صاعد 
مــن النفجــارات، وتخيلــي لهــذا امل�صهــد الــذي يحمل 
لفنــان  بدايــة  الفكــرة  كانــت  الأبريــاء.  اأرواح  معــه 
جمهــول مــن غــزة، وعملــت علــى تطويرها اأنــا وباقي 
الفنانــني من خــالل ا�صتخــدام برنامــج “فوتو�صوب”، 
حيث ا�صتعنــت ب�صور امل�صوريــن ال�صحافيني يف غزة 
لالنفجــارات والدمــار و�صــور الأطفال ال�صهــداء، بعد 

ا�صتئذانهــم، ل�صتخدامهــا يف ر�صومــات حتاكي الواقع 
املرير، ولإي�صال �صــورة حقيقية اإىل العامل عما يحدث 
يف غــزة، وح�صلت على دعــم  كل من توا�صلت معه من 
ال�صحافيــني واأهلي واأ�صدقائــي والفنانني والكثري من 

اأهايل غزة ومن الأجانب يف العامل.
كانــت  اإنهــا  �صنــان  قالــت  لهــا،  ر�صمــة  اأول  وحــول 
تعــرب عــن املجــازر والنفجــارات التــي تت�صبــب بقتل 
الأطفــال. تقول: كنت اأريد اأن اأو�صــح الفرق بني روؤية 
النفجــارات للعامل وبني روؤيتنا نحن الفل�صطينيني لها. 
نحــن نرى حكايــة وق�صة �صهدائنا وبيوتنــا وذكرياتنا 

و�صمودنا ومقاومتنا.
واأ�صافــت قائلة: لقــد تفاجاأت من مــدى انت�صارها على 
�صفحــات التوا�صل الجتماعي ومــدى تفاعل اجلمهور 
معها، طالبني مني املزيد من هذه اللوحات التي تناولها 
الإعالم الغربي بتاأثر �صديد، بحيث و�صلت ال�صورة اإىل 
العاملية وانت�صرت على جميــع و�صائل الإعالم ومواقع 
التوا�صــل الجتماعــي بالداخــل واخلــارج، وكان لهــا 
وقعهــا الفعال على هذه ال�صعــوب يف منا�صرة الق�صية 

الفل�صطينية.
يذكر اأن ب�صــرى �صنان لي�صت الوحيدة التي تر�صم على 
الدخان، فهناك اأي�صا فايز �صر�صاوي، وتوفيق جربيل، 
وغريهمــا، فالر�صالة التي جتمعهم واحــدة، و�صوتهم 
واحد، وهدفهم واحد، وهو ف�صح هول احلرب وجرائم 
الحتــالل �صد الأطفال واملدنيني يف غــزة واإي�صالها اإىل 

العامل.
ويف النهايــة، ختمــت قولها باأن هنــاك ر�صالة لهذا الفن، 
فعندمــا تتطابق �صــور ال�صهــداء مع النفجــار بن�صبة 
100%، فهذا يعني اأن اأرواحهم هي التي ت�صكل اللوحة 
بنف�صها وت�صت�صــرخ �صمائر العامل، لتقول اأنا كنت هنا 
وهذه ق�صتي، وكاأن النفجار ت�صكل ليظهر ق�صة هوؤلء 
الأطفــال الذين ا�صت�صهــدوا بدم بــارد، ون�صيحتي لكل 
الفنانني الفل�صطينيني واأحرار العامل اأن ي�صتخدموا كل 
طاقاتهــم لف�صح هذا املحتل الدمــوي واإي�صال ر�صالتنا 

ومعاناتنا لكل العامل.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

م��دي��ن��ة ت��ر���س��م احل�����رب ل��وح��ات 
م���ن دخ����ان واأن���ق���ا����س.. وح��ي��اة

اإحدى ل�حات الفنانة ب�رشى �سنان.

فل�سطني ���س��ح��ف  يف  امل��ت��ق��اط��ع��ة  ال��ك��ل��م��ات  م���ن  ع���اًم���ا  اأرب����ع����ون  م����ي����اين..  اأن���ط���ون���ي���و 
ماري عابودي*

مربعــات �صغــرية مرتبة يف جدول مــن �صفوف واأعمــدة، تتنوع 
بــني الأبي�ص والأ�صود، ي�صعها اأنطونيــو ميالين برتاتيب عديدة، 
ليكــون منهــا ا�صًمــا هلل من اأ�صــل 99 ا�صًمــا اآخر، اأو ا�صــم من جاء 

خامًتا لالأنبياء واملر�صلني.
هكذا يزرك�ص ميالين ويرتب مربعاته ال�صغرية، التي كان وما زال 
يعتنــي بها كطفل من اأطفاله، فهي رفيق دربه على مدار 40 عاًما، 
اأي ثلثــي عمره متاًما، حيث و�صل حبه لإعداد الكلمات املتقاطعة 
حــد الإدمــان، فعلى مــدار 40 عاًمــا، مل ينقطع حتى ليــوم واحد 
عــن عمل اأعداد من الكلمات املتقاطعــة تلك، ومل ينقطع اأي�ًصا عن 
متابعــة غريه من هواة تلــك اللعبة، التــي ين�صرونها يف ال�صحف 
املحلية، ول يرتدد يف ت�صحيح اأخطائهم وتنبيه ال�صحف، فميالين 
ا عن  يعترب تلك اللعبة م�صدًرا للمعلومات وتن�صيط الدماغ، عو�صً

كونها م�صدًرا اآخر للت�صلية والرتفيه.
اأنطونيو من�صور فين�صنزو ميالين، فل�صطيني– اإيطايل )60 عاًما(، 
مــن مواليد مدينة بيــت حلم، و�صكان بلدة بريزيــت يف مدينة رام 
اهلل، مــن اأب اإيطــايل جــاء اإىل فل�صطــني يف اأعقاب احلــرب العاملية 

الثانية، بهدف تعلــم الرهبنة والالهوت يف دير كرميزان يف مدينة 
بيت حلم، اإل اأنه مل ي�صتمر يف طريق الرهبنة، فتزوج من تلحمية، 
واأجنــب منها اأنطونيــو، الذي مل يقف احلظ بجانبه يف درا�صته يف 
جامعة بريوت العربية لالأدب واملرا�صلة ب�صبب احلرب يف لبنان، 
فعــاد اإىل فل�صطني اآمــال اإكمال درا�صتــه فيها، فاأخــذ ب�صع دورات 
باللغــة الإجنليزيــة والإ�صعافــات الأولية، وهذا مــا �صاعده على 
العمل يف جمال ت�صوير الأ�صعة، ومن ثم مرا�صاًل يف بلدية رام اهلل، 

ثم ماأمور هاتف، فموؤ�ص�ًصا لأر�صيف البلدية.
كانــت الكلمات املتقاطعة هواية، متالأ وقت فراغ ميالين يوميًّا بعد 
عملــه لكي ينهي عدًدا وير�صله للجريدة، كي ين�صر يف اليوم التايل. 
يقــول ميالين لـ »احلــال«: »تعلمت هواية الكلمــات املتقاطعة من 
اأخــي، حيــث كان هاوًيا منذ �صغــره، ون�صر عدًدا واحــًدا فقط يف 
جريــدة القد�ص، واأكملت اأنا بعــده امل�صــوار«. واأو�صح اأنطونيو 
اأنه ن�صــر اأعداده من الكلمات املتقاطعة يف عدة �صحف فل�صطينية 
وعربية على مدار الأعوام الأربعني املا�صية، مثل جريدة القد�ص 
التــي كانــت بداياته فيها، والأيــام، والنهار، والفجــر، وال�صعب. 
واأف�صح عن رغبته يف اإن�صاء جملة �صهرية خمت�صة فقط بالكلمات 

املتقاطعة.

وك�صف ميــالين عن بع�ص اأ�صراره التي مل يعرفها اإل قلة قليلة من 
النا�ــص الذين يحلــون تلك اجلداول، وهي اأنــه كان وما زال ياأخذ 
معلومات مــن املقالت التي تن�صــر بالأعداد ال�صابقــة باجلريدة، 
كاأ�صمــاء علمــاء، اأو فنانني اأو معلومات ثقافيــة اأخرى، ل يعرفها 
�صوى من يقراأ اجلريدة كاملة. واأو�صح اأنطونيو اأن هذا كان �صبًبا 
يف تذمــر كثري من النا�ص، الذين يتهمونه باأنه يق�صد تعقيد اللعبة 
واإحبــاط القراء. وقال اأي�صا اإنه يتلقى العديد من الت�صالت من 
معجبــي تلك اللعبــة يطلبون منه و�صع معلومــات اأ�صهل واأ�صرع 

للحل.
واأو�صــح ميــالين اأن عنــده هوايات عديــدة اأخرى، منهــا ال�صعر، 
والر�صــم، والتخطيط، لكنــه مل يهتم بتنمية اأي مــن هواياته، كما 

فعل بجداول الكلمات املتقاطعة. 
ويختــم ميــالين بالقــول: »الكلمــات املتقاطعــة ريا�صــة ذهنيــة، 
وم�صــدر للمعلومــات املتنوعة، والأ�صخا�ص الذيــن يحلونها، هم 
مــن يعتنون بدماغهم جيــًدا، واأدمغتهم لن ت�صيــخ ب�صرعة كباقي 

النا�ص«.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت 


