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اخل����ارج م���ن  ي���اأت���ي  ال  مراحل تطور العقلداع�������ش 

يوبيل "فتح"
واأنا �صغرية، اأي من زمن بعيد وعمري قرابة �صبع �صنوات، كنت اأقول: اأنا فتح. 

ريعة مع الإخوة الفدائيني. كنت اأحب فتح. اأحب فيها عجوًزا �صابًرا ل يتوقف عن �صرد ق�ص�س بطولته يف تهريب ال�صالح بني القد�س وبيت حلم، وعن مغامرات قطع ال�ّصْ
ا ع�صرينيًّا مدمًنا على اأغاين مار�صيل خليفة واأحمد قعبور، هرب خل�صة من عمان اإىل بريوت يف �صيف 87 ليحارب هناك. واأحب فيها �صابًّ

واأحب فيها فالحة لها اأبناء كرث، منهم من ا�صت�صهد، ومنهم من اعتقل، اإل اأن حبيبها الذي مل يجاِف ح�صنها ليلة هو علم فل�صطني.
واأحب فيها "عّلي الكوفية عّلي ولولح فيها". واأحب اأكرث دموعنا وق�صعريرتنا لذًة لتذكر فتح القدمية.

اليوم اليوبيل الذهبي لـ "فتح"، اإل اأنه ل يلمع.
فقد بريقه، مع فقدانه اأهله؛ العجوز وال�صاب والفالحة وعروق الثوب.  

اليوم، اأنا م�س فتح.. اإل اأنني �صاأبقى اأحبها.

الإن�صــان ذو عقل �صغري، واآية ذلك اأنه قابل للربجمة عن اأي�صر طريق. ب�صرعة 
يرمــي املرء تفكريه احليوي، ويخ�صع للربجمة: يفتحون يف اأعلى راأ�صه فتحة 
وي�صعــون فيها حمقاًنا وي�صبون فكرة جامــدة، ثم يغلقون الفتحة. هذا النوع 
مــن التع�صــب راأيناه عنــد امل�صتوطنــني، وعند �صبيبــة هتلر )هتلــر يوغند(. 
فهــوؤلء ال�صباب، وبع�صهم كان يف اخلام�صة ع�صرة مــن العمر، ظلوا يدافعون 
عن برلــني واملدافع الرو�صية حت�صدهــم، ويف روؤو�صهم ال�صغــرية اأن ال�صعب 
الأملــاين اأف�صــل �صعــب واأن النت�صــار موؤكد. نــرى الآن �صور هــوؤلء ال�صبية 

ب�صعورهم ال�صقراء، وهم يحملون ر�صا�صات اأثقل منهم، ونقول م�صاكني. 
واأرى اليوم اأولئك ال�صباب امللثمني امللتحني امل�صلحني، واأقول م�صاكني. 

الآيديولوجيــا تعطيــل للعقل. ولكــن هناك اأ�صباًبــا اأخرى هــي الأ�صا�س: الفقر 
والظلم والوهم. 

هناك يف غزة نا�س يقرتبون من املوت جوًعا. ويقع عليهم ظلم �صنيع، ي�صل حد 
القهــر. ت�صبح احليــاة رخي�صة، وياأتي الوهم ليمد يــده املنقذة فريفع ال�صاب 
الفقــري املظلوم راأ�صه �صاخًما، ويقول: بدل املقاومة والكفاح، اأريد النتقام من 

العامل. 
حل املع�صلة الداع�صية لي�س اأمنيًّا، بل اجتماعي. 

لي�ــس داع�س مر�صًحا لأن ير�صــخ لنف�صه قدًما يف فل�صطني باأكرث مما كان القاعدة 
مر�صًحــا لذلــك. واأمــا ذلك البيــان القبيح الذي �صــدر بتوقيع داع�ــس، وي�صف 
النا�ــس بالعاهريــن وامللحديــن، فهــو اأ�صبــه بال�صتائــم التــي يتبادلهــا جبناء 
الإنرتنــت من دون اأ�صماء. على اأن الر�صا�صة التي ل ت�صيب تدو�س. ومن حق 
املثقفني والإعالميني اأن ي�صعروا بالقلق وال�صمئزاز من هذا التهديد اجلبان. 

واحلل اجتماعي. اأن يقوم عندنا يف فل�صطني جمتمع تكافلي لي�س معجزة. ولهذا 
ا  النمــط من املجتمع فائدتــان: اأوًل: اأنه يجعل املجتمع اأكــرث ترابًطا واإخال�صً
يف خو�ــس املواجهــة مع اإ�صرائيل. نعــم، �صتختفي من ال�صــوارع �صيارات البي 
اإم اجلديــدة، و�صيقــل الإقبــال على املطاعــم الغالية، ولكن احليــاة ممكنة من 
دون هــذه الكماليات. وثانًيا: النظام التكافلي يجفــف م�صتنقعات الفقر املدقع، 
ويجفف التع�صــب. واحلكومة الفل�صطينية يف ال�صفة مطالبة باأن تبداأ بنف�صها. 

ونقتطــف لهــا فقرة من مقــال كتبه الربوف�صــور روبرت وايد اأ�صتــاذ القت�صاد 
ال�صيا�صــي يف املدر�صــة اللندنية لالقت�صــاد )ا�صمها مدر�صة لكنهــا متنح �صهادة 
الدكتــوراة(: "اأينما ذهبت، وجــدت انتقاًدا لأداء ال�صلطــة الفل�صطينية، حتى 
رغــم القيــود الإ�صرائيلية امل�صــددة. فنحو 70 % من دخــل ال�صلطة يذهب على 
ا مع اأنف�صهم يف  هيئــة رواتب. واأع�صاء الربملان والــوزراء والرئي�س كرماء جدًّ
الدفــع، باملقارنة مــع معدل الدخل؛ ففي املتو�صط يبلغ دخــل هوؤلء 24 �صعًفا 
مــن معــدل الدخل يف فل�صطــني، وهذه من اأعلــى الن�صب يف العــامل، )الن�صبة يف 
لبنــان 15 �صعًفــا، ويف بوليفيــا 10 اأ�صعــاف، ويف ال�صعوديــة 5 اأ�صعاف، ويف 
الوليــات املتحدة 5 اأ�صعاف، ويف الرنويج �صعفــان فقط(". انتهى )عن لندن 

ريفيو اأوف بوك�س(. 
يف بلد ينت�صب احلاكمون فيه اإىل الثورة الفل�صطينية، يتوقع املرء �صيًئا خمتلًفا. 
ولي�صــت لدي اأرقام عن حما�س وغــزة، ولكن اإعالم ال�صلطة الفل�صطينية حتدث 

كثرًيا عن مليونريية غزة، ول اأكذبه. 
�صتم املثقفون يف فل�صطني داع�س بعدد كبري من املقالت والبيانات التي �صيغت 
بلغــة رنانة مليئة بالت�صبيهات الرائعة، وبالكالم عن املقاومة والن�صال. ويظل 

احلل، فيما نرى، التكافل. ول بد من حماربة اجل�صع. 
الديــن لي�س امل�صكلة. عرفت عن جارتــني عجوزين يف القد�س، واحدة م�صيحية 
وواحــدة م�صلمــة. كانتا ت�صومــان يف ال�صنة �صهريــن وع�صرة اأيــام. ت�صومان 
رم�صــان مًعا، والأربعــني املقد�صة مًعا، ملجرد اجلرية احل�صنــة. كان هذا قبل 

ثالثني �صنة. 
وهذا قمر جالل اأبادي كاتب كلمات الأغاين لأفالم راج كابور )�صاحب �صنجام(، 
ي�صمــن اأغنياتــه كلمات عربية كثــرية، ومفاهيم اإ�صالمية كاأغنيــة "دم دم" من 
فلــم �صاليا "املخادع"، التي تقوم قوافيها علــى عبارتي حيا اهلل، و�صبحان اهلل. 
وكاتــب الأغاين هذا هندو�صي، وكان يتعبد بقــراءة القراآن، والإجنيل، وكتاب 

الغيتا ال�صن�صكريتي مًعا. 
ا  الديــن لي�س امل�صكلة. اجل�صع هو امل�صكلــة، والفقر، والظلم. داع�س لي�س مر�صً

جرثوميًّا، واإذا جاءنا، فلن يجيء من اخلارج، بل �صينبت داخلنا.
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ت�صريــح اأبــو مــرزوق دعــا �صحــر مو�صــى، اإحــدى الكاتبــات 
املُهددات بالبيان اإىل الت�صاوؤل: "هل د. اأبو مرزوق هو ال�صخ�س 
امل�صوؤول عن الإعالن عن نتائج التحقيق؟! وكيف يتم ذلك دون 
اأن يتــم اإبالغنا نحــن كطرف ُمدٍع مبا مت التو�صــل اإليه من قبل 

اجلهات املخت�صة؟".
"احلال":  لـــ  اأن�ــس" اأحــد عنا�صر جي�ــس ال�صالم قال  "اأبــو 
املعلومــات التــي لدينــا تفيــد اأن "حما�ــس" نف�صهــا تقف خلف 
هــذه الأحداث، وتدعــي زوًرا اأن تنظيم الدولــة ال�صالمية هو 

الفاعل.
ورف�ــس "اأبو اأن�س" لفظ "داع�س"، معتــرًبا اإياه تبخي�ًصا جلي�س 
دولــة اخلالفــة يف العــراق وال�صــام مــن قبــل اأمــريكا واأعوانها، 
معرتًفــا باأن حركته بايعت اخلليفة اأبو بكر البغدادي، موؤكًدا اأن 
على كل م�صلم مبايعته وطاعة اأوامره طاملا اأنه يطبق �صرع اهلل.

واأ�صــاف: "لــو كنا نحــن الفاعلني، ملــا بقي اأحد منــا يف بيته"، 
متهًمــا الأجهــزة الأمنيــة التابعــة حلكومة "حما�ــس" يف غزة 

مبالحقة عنا�صر جي�س الإ�صالم واقتحام منازلهم واعتقالهم.
وحدد منهجهــم كجماعات "�صلفية جهاديــة" بدعوة النا�س اإىل 
احلــق، فاإن مل ي�صتجيبوا فبـ "ال�صيــف"، م�صتنًدا يف ذلك اإىل ما 

قال اإنه "حديث عن الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم".
ا على �صوؤال لـ "احلال" اإن كانوا م�صتعدين لإقامة اخلالفة  وردًّ
يف القطاع، قال اأبو اأن�س: "ل توجد لدينا اأوامر بذلك حتى الآن، 
ــا، لأن "حما�س" تعار�صنا  كما اأننــا ل منلك اإمكانات لذلك حاليًّ

وتالحقنا".
وكانــت اجلماعات ال�صلفيــة اجلهادية نفت يف بيــان �صدر عنها 
ع ا�صمه "الدولة  اأن يكــون يف القطاع "جماعــة اأو تنظيم اأو جتمُّ
الإ�صالميــة"، فاإن كان املق�صود هــو دولة "اخلالفة" يف العراق 
هــا اهلل– فابتــداًء، اإنه لي�س مــن �صيا�صة الدولة  وال�صــام –اأعزَّ
تفجــري �صيــارة فارغــٍة هنــا اأو ا�صتهــداف بوابــة منــزٍل هناك 
)...( وهــا نحن ننفي اأي علــٍم اأو م�صوؤولية عن تلك التفجريات 

والبيانات العبثية".

غزة! اإىل  قادم  فزع  اأم  فزاعة  "داع�ش".. 
يف غ�صــون اأ�صابيــع قليلــة، فجــر جمهولون ع�صــرات العبوات 
النا�صفــة اأمام منازل عــدد من قادة حركة "فتح" يف قطاع غزة، 
عــالوة على من�صة احتفالهــا بالذكرى العا�صــرة لرحيل القائد 
يا�صــر عرفات، كما فجروا عبــوات متاخمة ل�صور املركز الثقايف 
الفرن�صي، وفجــروا قبل ذلك جمعية تنموية يف جنوب القطاع، 
وتوعــدوا الطالبــات والن�صــاء اإن مل يلتزمــن الــزي ال�صرعي، 
وعدًدا من الكتاب والكاتبات باملوت اإن مل يتوقفوا عن كتاباتهم 

الإ�صالم". اإىل  "امل�صيئة 
ــا بتنظيم  كل هــذه اجلرائــم، ن�صبتهــا بيانات وزعــت اإلكرتونيًّ

الدولة الإ�صالمية يف العراق وال�صام امل�صمى "داع�س".
وبــني م�صــدق وم�صكك، اأثــارت هذه الأحــداث، وما زالــت، جدًل 
وخوًفا كبريين يف �صفوف امل�صتهدفني، كما املواطن العادي، الذي 

بالكاد خرج حيًّا من حرب �صرو�س، ما زالت اآلمها تنخر عظامه.

الكاتــب و�صــام عوي�صة مــا زال يعي�س يف قلق بعــد اأن و�صعه 
بيــان "داع�ــس" مع �صبعــة ع�صر كاتًبــا و�صاعــًرا اآخرين حتت 

الأ�صواء، ورمبا اخلطر.
وقال لـ "احلال": "�صواء كان البيان عن داع�س اأو عن �صخ�س، 
فالأمــران مقلقــان"، منتقــًدا تعامــل الأجهزة الأمنيــة مع هذه 

اجلرمية، وا�صفاً حتقيقاتها بـ "املحدودة وال�صكلية".
اإزاء ذلــك، وقفت الأجهــزة الأمنية التابعة حلكومــة "الوفاق" 
الفل�صطينية ر�صميًّا، وحلركة "حما�س" فعليًّا موقًفا حمرًيا. ففي 
وقت نفت فيه وجود "داع�س" يف القطاع بقوة، فاإنها حجبت اأي 
معلومــات تفيــد بغــري ذلك عن املواطــن، ما خــال ت�صريح �صدر 
عن نائــب رئي�س املكتــب ال�صيا�صي حلركة "حما�ــس" د. مو�صى 
اأبــو مرزوق اأمام عدد من ال�صحافيني باأن التحقيقات ك�صفت عن 

 �س11اأن اأحد الكتاب املذكورين يف البيان يقف خلف اإ�صداره.
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عارف حجاوي

أزهار هناء ٭

• احت�صنها بني ذراعيه، وقعد يبو�س البوتوك�س.
• ما وجه ال�صبــه بني غوغل وحبة الفياغرا؟ بوجود غوغل، �صار 
كل حمار باحًثا، وبحبة الفياغرا، �صار كل و�صيم "بورنو �صتار". 

• املراأة مظلومة حتى يثبت العك�س. 
• البوهيمي: �صخ�س يعلن عن نف�صه باأرخ�س طريقة.

• البيانو: قطعة اأثاث يقتنيها اأثرياء العرب. 
• املكتبة: دكان لبيع األعاب الأطفال. 

• ل اأحــب �صــوى مربــى الفراولــة، ول اأ�صرتيــه مــن دكان "اأبــو 
ح�صن" لأنه لي�س عنده غريه. يجب اأن اأذهب لل�صوبرماركت الذي 
فيــه خم�صــون نوًعا مــن املربى لكــي اأنتقي مبلء اإرادتــي.. مربى 

الفراولة.

• اأكلنــي حلقــي اأم�ــس الأول ثــالث مــرات، ومل اأر�صــح. اأنــا مديــن 
للفريو�صة بر�صحة. اأنا مزكوم مع وقف التنفيذ. 

• ن�صمــع عن املــدن الأوروبية عندما تزدهر، وعــن املدن العربية 
عندما تدمر. 

• لي�ــس املهــم اأن يكون احلذاء جديــًدا، املهم اأن يكــون من النوع 
الغايل. 

• مــع اأن جدي كان خياًطا، فقد قــال يل: اأناقة الرجل يف راأ�صه ويف 
حذائه، وما بينهما حت�صيل حا�صل. 

• انتهيت لتوي من تاأليف عنوان ديواين املقبل: "�صقوط الق�صة يف 
الع�صري بعد اأن ق�صمت ظهر البعري". ومل يبق اإل كتابة ال�صعر.. 

ب�صيطة. 

• ملــاذا ثالثة اأربــاع ال�صاعة اأكرث مــن ثلثي ال�صاعــة؟ لأن الثالثة 
اأكرث من الثنني.

• الق�صــة ذات النهاية ال�صعيدة ق�صة ناق�صة.. فاأين هادم اللذات 
ومفرق اجلماعات؟

• لكل من ا�صتخدم عبارة "العامل قرية �صغرية": واهلل لن اأقراأ لك 
كلمة بعد الآن حتى لو كنت اأفالطون. 

ــا، متاًما كعبارة  • "ال�صيا�صــي ال�صادق" عبــارة متناق�صة داخليًّ
ال�صعيد".  "اليمن 

• عندما افتقر زوجها، اكت�صفت اأنه اأ�صلع. 
• الأطفال يظنون غمازات ال�صيارة للزينة، وكذا معظم ال�صائقني. 
•  التحــدي: بو�صعــي اأن اأذكــر لك اأ�صمــاء ع�صرة علمــاء يفهمون 
النظريــة الن�صبيــة. هــل مبقــدورك اأن تذكــر يل اأ�صمــاء خم�صــة 

اأ�صخا�س يفهمون قواعد كتابة الهمزة؟

•  فرغــت علبــة �صــاي التوايننــغ الفاخــر، فو�صعــت فيهــا �صاي 
الفرا�صــة احلاملة الرخي�س. ثم ن�صيت. واأنــا الآن اأ�صتمتع ب�صرب 

ال�صاي الفاخر باأقل تكلفة. 

• قــال يل: نابليون مل يكن يجيد قيــادة ال�صيارة. قلت له: يا فالح! 
مل تكــن هنــاك �صيارات يف زمــن نابليــون. فقال: وهــذا دليل على 

�صحة كالمي. 

• من اأهم الكت�صافات اأن البقدون�س لي�س بح�صي�س. 
• وراء كل عظيم امراأة.. طبًعا تلك التي رمته من بطنها. 

• لقد اأغرته باأكل التفاحة حتى يتم اخرتاع املالب�س.. ثم الأزياء.. 
ثم ال�صوبينغ. 

• مقبولة منك اأن تلب�س خامًتا يف اإ�صبعك ال�صغري.. فقط اإن كنت 
�صائق �صاحنة. 

• كان يف بلدنا خطاط بارع ا�صمه �صوقي يعي�س. �صاألته عن خطاط 
مناف�س: ما راأيك يف خطه؟ فاأجاب بكلمة واحدة: مقروء. 

• كيــف يختلــف عبــور اجل�صــر عن الــولدة؟ املــراأة تلد، ثــم ل يعود 
اجلنني اإىل بطنها. على اجل�صر نلد ذهاًبا واإياًبا.

مقاالت قليلة الفائدة

الت�صييقــات  زادت  الأخــرية  ال�صنــوات  يف 
العن�صريــة من حكومــة الأبرتهايــد الإ�صرائيلية 
علــى العــرب الفل�صطينيــني يف الداخــل املحتــل 
والقد�ــس، مــن اقتحامات عديــدة لالأق�صى، ومن 
�صن قوانــني عن�صريــة يف الكني�صــت الإ�صرائيلي 
�صــد العرب، ومــن اإعدام العــرب لتهمة واحدة، 
وهــي اأنهــم عــرب فقــط، ومنفــذو الإعــدام غري 

القانوين حمميون اأمنيًّا من حكومة الحتالل.
كل هذه الت�صييقات واملمار�صات التي يتعر�س لها 
فل�صطينيــو الداخل املحتل عــام 48 من الحتالل 
الإ�صرائيلــي اأدت اإىل انفجــار قــوي مــن العــرب 
يف الداخــل املحتــل يف الن�صــف الثــاين مــن العام 
اجلــاري، واأ�صبحت هنــاك بوادر فرديــة اأحياًنا 
لنتفا�صــة �صعبية �صد التعامل العن�صري، وهذا 
ما اأخــاف الحتالل وبــات قتل العــرب ُم�صتباًحا 
يف ال�صــوارع دون حما�صبــة الفاعلــني، عــدا عــن 
يف  البيــوت  حلرمــة  والنتهــاكات  العتقــالت 

القد�س والداخل املحتل.

عبد الفتاح: ننتظر 
الدعم من االأمة العربية

ويف حديــث لـــ "احلــال" مــع اأمــني ال�صــر العــام 
للتجمع الوطني الدميقراطي عو�س عبد الفتاح، 
قــال: "لي�س مطلــب ال�صعــب الفل�صطينــي اإعادة 
اخلالفــة الإ�صالميــة، بــل مطلبه دحــر امل�صروع 
الكولونيــايل ال�صهيوين، واإنهاء نظــام الأبارتهايد 
احلريــة  وحتقيــق  الإ�صرائيليــة،  بن�صختــه 
وامل�صاواة وحق العودة، وهذا ما يجب اأن يكون 
حمــل اإجماع وطنــي لكافة اأبناء وبنــات ال�صعب 
الفل�صطيني، واأي انحراف عن هذه الأهداف، هو 

اإحلاق �صرر بالغ بالن�صال الفل�صطيني".
واأ�صــاف عبد الفتــاح: "هذه املطالــب يفرت�س اأن 
تكــون مدعومــة وم�صنــودة مــن الأمــة العربيــة، 
يف  العــامل  اأحــرار  وكل  الإ�صالميــة،  وال�صعــوب 
الغــرب وال�صــرق، فاألــف حتيــة للمرابطــني مــن 
فل�صطينيي 48 يف �صاحــة الأق�صى دفاًعا عنه وعن 
التاريــخ العربــي الإ�صالمــي للمدينــة، والتاريــخ 
العربــي )الفل�صطينــي( امل�صيحــي، واألــف حتيــة 
لأهــايل الأحيــاء املقد�صيــة: �صعفــاط، العي�صوية، 
�صلــوان، ووادي اجلوز، الذين يجددون مقاومتهم 
للم�صروع الحتاليل رغم ق�صوة الإجراءات القمعية 

ورغم البوؤ�س والتواطوؤ العربي الر�صمي".

زيدان: ك�سر حاجز اخلوف
ال�صيا�صــي  النا�صــط  "احلــال" مــع  لـــ  ويف حديــث 
معت�صــم زيــدان، قــال: "ك�صــر حاجــز اخلــوف يف 
ا مل حت�صل منذ  الداخل املحتل هو نقطة اإيجابية جدًّ
بداية الحتالل، فال�صباب الغا�صبون من ال�صيا�صات 
التــي تنتهجهــا احلكومة �صد العــرب مل تعد جتابه 
مبحاكــم كاذبــة، والوعــود ال�صاقطة تواجــه اليوم 

بروح التحدي وال�صغف للحرية والكرامة". 

وعــن ت�صنيف حتــركات العــرب يف الداخل، قال 
البــوادر  اأعتــرب هــذه  اأن  اأ�صتطيــع  "ل  زيــدان: 
الثوريــة هي بوادر انتفا�صة، فــاإدراك املواطنني 
العــرب اأنهــم �صيواجهــون نف�س م�صــري اإخوتهم 
يف غــزة وال�صفــة والقد�ــس �صيجعلهم جــزًءا من 
الفو�صى اخلالقــة التي �صتنجب حــرب التحرير 
ال�صعبيــة، التي �صتحاول احلكومــة اإخمادها عن 
طريق العتقالت والتهديد وال�صغط على اأذناب 
الحتالل لإخمادها. املواجهات الأخرية لن تكون 

�صوى البداية ملرحلة مف�صلية جديدة".

وكيم: �سروط 
االندالع متوفرة

املحامــي والنا�صــط ال�صيا�صــي ومديــر جمعيــة 
املهجريــن يف الداخــل املحتــل وكيــم وكيــم قــال 
لـــ "احلــال": "مــن ال�صعــب الإجابة عــن �صوؤال 
يت�صّمــن م�صطلحات غــري حمّددة ومتفــق عليها 
م�صبًقــا. هل نتحدث عن انتفا�صة مبفهوم ومقا�س 
وحجــم النتفا�صتني الأوىل والثانيــة، مع الأخذ 
بعــني العتبار الفوارق بينهمــا؟ مبدئيًّا، اأحتّفظ 
مــن اإمكانية توّقع انطــالق انتفا�صة، لأنها لي�صت 
حدًثــا يقع حتت ال�صيطــرة اأو ميكن ر�صده بزمن 

ومكان حمدد". 
وتابع وكيم حديثه قائاًل: "ال�صروط املو�صوعية 
لإمكانية انطــالق انتفا�صة كانــت متوفرة دائًما، 
ولكــن احلــدث الأهم الــذي ي�صّكل عــادة الطفرة 
النوعيــة مل يحــدث بعــد، اأو رمبــا مّت اإجها�صــه 
مــن قبــل املت�صرريــن املُفرت�صــني مــن  انطــالق 
النتفا�صــة، بهــذا املفهــوم، ومــع الأخــذ بعــني 
العتبــار الأحــوال التــي تعي�صهــا جماهرينا من 
ت�صــرذم وغياب قيــاده واإرادة �صيا�صية موحدة، 
وباملقابــل ا�صت�صراء مظاهر العنــف على اأ�صكالها 
والن�صــداد لدوائــر النتمــاء الثانويــة املتمثلــة 
بالع�صبية العائلية والقبلية والطائفية واحلزبية 
الفئوية ال�صّيقة؛ فــاإين اأ�صتبعد اأن تكون �صاحتنا 
املحلية هي �صاحــة انطالق �صيء جديد مب�صتوى 
بــربوز  ال�صتخفــاف  دون  النتفا�صــة،  وحجــم 
ا ي�صكل قفــزه نوعية يف  حــراك �صبابــي ن�صيط جدًّ
حمطات الن�صــال، كما برز ذلك يف اإ�صقاط خمطط 

برافر وغريه".

زعبي: احلاجة 
اإىل اإجماع وطني

لـــ  قالــت  زعبــي  حنــني  الكني�صــت  يف  النائــب 
بيوتهــا  تدخــل  التــي ل  "اجلماهــري  "احلــال": 
عنــد �صقــوط �صهدائهــا، هي جماهــري تعرف ذلك 
ب�صليقتهــا حتى لــو مل ت�صمعه من اأحد، اإن عفوية 
وتلقائيــة اجلماهــري التــي خرجت لل�صــارع دون 
توجيــه اأو تنظيــم اأو قرار م�صبــق، دليل على اأن 
مقولــة اأننا جــزء من ال�صعــب الفل�صطينــي، واأن 
ن�صالنــا هــو جزء مــن ن�صاله، هي لي�صــت مقولة 

القيادة ال�صيا�صية اأو النخبة فقطـ، بل هي مقولة 
�صعبنــا الفل�صطيني بكل اأجزائــه ويف كافة اأماكن 

تواجده".
وتابعــت زعبــي قائلــة: "ويــدل نــزول ال�صبــاب 
اإىل ال�صــارع على اأن م�صــروع الأ�صرلة مل ينجح، 
واأن خلق انتماءات وولءات اإ�صرائيلية ل�صبابنا 
مل ينجــح، لكن جــزًءا ممــن خرجــوا اإىل ال�صارع 
مل يفهمــوا ملــاذا خرجوا، كمــا اأنهــم مل يخرجوا 
انطالًقــا مــن وعــي �صيا�صــي اأو م�صــروع وطني، 
اإل اأن غ�صبهــم واغرتابهــم عــن احليــز العــام، 
هــو اغرتاب عــن الدولة نف�صها وعمــا حتاوله اأن 
ت�صنعــه يف حيزنا العــام، واملطلوب اخلروج من 
الغــرتاب اإىل حالة وعــي �صيا�صي كامــل وهوية 
وا�صحــة، فهــذا مــن اأهــم م�صوؤوليــات امل�صروع 

الوطني".
واأ�صافت زعبي: "غياب امل�صروع الوطني اجلامع 
داخل اخلــط الأخ�صر، كجزء من م�صروع وطني 
فل�صطيني عام، ينطلــق من جذور الق�صية ويعي 
خ�صو�صية �صياقنا ال�صيا�صي كفل�صطينيني نعي�س 
داخل حــدود الدولة العربية، وما يعنيه ذلك من 
غيــاب الإجمــاع علــى الإ�صرتاتيجيــة وو�صائــل 
الن�صــال، ل مينعنــا فقــط من حتقيــق اإجنازات 
�صيا�صية ت�صــاوي ت�صحياتنا، بل اإنه اأي�ًصا ميكن 
البع�س من اإلقاء خطاب "لوم ال�صحية"، فنحمل 
�صعبنــا واأنف�صنا م�صوؤوليــة ال�صحايا، ويدل ذلك 
لي�س فقط على غياب امل�صروع الوطني، بل اأي�ًصا 
على عدم فهم للم�صــروع ال�صهيوين، بغ�س النظر 
عــن �صلــوك ال�صحيــة، والتاأثــري الوحيــد املمكن 
لل�صحيــة يف جلــم عن�صريته حينمــا تعرف كيف 
تدفعــه ثمن جرائمــه، وهي لن ت�صتطيــع ذلك اإل 

�صمن م�صروع وطني وا�صح".
وختمــت زعبــي حديثهــا قائلــة: "نحــن بحاجة 
لبناء اإجماع علــى م�صروعنا الوطني يف الداخل، 
ونحتــاج لقيــادة م�صوؤولــة، فكل قيــادة حتارب 
وتناه�ــس بناء الإجمــاع ال�صيا�صــي ل�صعبها هي 
قيادة غــري م�صوؤولة، فالتظاهــرات العفوية التي 
خرج بها �صبابنا تدل على م�صروع وطني وا�صح 
اأن ندعمــه ونقــف وراءه كاأبنــاء �صعــب  علينــا 

واحد".
اإن التظاهــرات التــي قــام بهــا احلــراك ال�صبابي 
انتهــاكات وم�صايقــات  الداخــل هــي نتيجــة  يف 
ال�صتعمــار ال�صهيوين يف ال�صــارع العربي، فهناك 
48 حالــة قتل لفل�صطينيني منذ عــام 2000 حتى 
حماكمــة  دون  الحتــالل  قــوات  يــد  علــى  الآن 
ال�صباب اأو عر�صهم على املحكمة، وطبًعا املجرم 
حممي اأمنيًّا، ومل ُيفتح اأي ملف للتحقيق بحالت 
الإعــدام غري القانونية، مــا اأدى اإىل هذا النفجار 
مــن قبل العــرب الفل�صطينيــني يف الداخل املحتل 

والقد�س.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ن�شطاء وقيادات يجيبون عن: متى وكيف؟
العن�شرية ���ش��د  ان��ت��ف��ا���ش��ة  ب����وادر  يحمل  ال���داخ���ل  فل�شطينيي  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل 

حنني زعبي عو�س عبد الفتاح معت�صم زيدان وكيم وكيم
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اشرف باسم حسين ٭

نظري جملي

مــع بدايــة املعركــة النتخابيــة اجلديــدة، التي بــادر اإليها 
رئي�ــس الــوزراء الإ�صرائيلي، بنيامني نتنياهــو، والتي يبدو 
اأنــه اأ�صبــح نادًما عليهــا، يت�صح اأن هنالك فر�صــة لأول مرة 
منذ �صنة 2009، لإ�صقاطه، ورمبا اإ�صقاط كل فكرة اللت�صاق 

بحكومة ميينية متطرفة يف اإ�صرائيل. 
بالطبــع، هــذا الأمر لي�ــس �صهــاًل، ويحتــاج اإىل اإدارة معركة 
انتخابيــة ذكيــة وحكيمــة، مــن كل الأطــراف املوؤثــرة على 
ــا. ولكنــه يف الوقت  ــا وخارجيًّ املجتمــع الإ�صرائيلــي، داخليًّ
نف�صــه مل يعــد م�صتحيــاًل. فا�صتطالعــات الــراأي ت�صــري اإىل 
اأن التحالــف اجلديــد بــني حزبــي العمــل بقيــادة يت�صحــاق 
هريت�صــوغ، واحلركة بقيــادة ت�صيبي ليفنــي �صيح�صل على 
24 مقعــًدا، فيما الليكود برئا�صــة نتنياهو �صيح�صل على 23 
مقعــًدا. واإذا متكــن هــذا التحالف مــن تو�صيــع �صفوفه قبل 
النتخابــات، و�صــم حزبي "يوجــد م�صتقبــل" برئا�صة يائري 
لبيــد و "كدميا" برئا�صة �صاوؤول موفــاز، فاإنه �صيح�صل على 

35 مقعًدا. 
وهنــاك تف�صــخ لفت يف مع�صكــر اليمني، يف اأ�صا�صــه نفور من 
نتنياهــو واأ�صلوبــه يف اإدارة �صــوؤون الدولــة. هــذا التف�صــخ 
يفرز قوة جديدة برئا�صــة مو�صيه كحلون، وزير الت�صالت 
يف حكومــة نتنياهــو ال�صابقة، الذي بنى قوتــه على الأجندة 
الكبــرية،  اإجنازاتــه  وعلــى  الجتماعيــة،  القت�صاديــة 
ــا جناحــه يف حتطيــم اأ�صعــار الهواتــف اخلليوية.  خ�صو�صً
ولأن كحلــون معروف كاأحــد �صقور اليمني، خــرج بربنامج 
�صيا�صــي يقربه من و�صــط اخلريطة ال�صيا�صيــة، اإذ اأعلن اأنه 
"ميثــل الليكود احلقيقي الذي تعرف عليه يف �صبابه عندما 

كان قائده مناحيم بيغن، الذي مل يرتدد يف التنازل عن اأرا�ٍس 
يف �صبيل حتقيق ال�صالم". 

ومــن �صمــات التف�صــخ، خــروج ليربمــان مــن التحالــف مع 
الليكــود يف قائمــة انتخابيــة واحــدة. وليربمــان حر�س يف 
ال�صنــة الأخــرية على حت�صــني �صورته يف الغــرب، وطرح 
م�صــروع �صــالم اإقليمــي تتــم يف اإطــاره ت�صويــة الق�صيــة 
الفل�صطينيــة. ومــع اأنــه مل يتخــل بعــد عن م�صروعــه ل�صم 
منطقة املثلــث اإىل الدولة الفل�صطينية مقابــل امل�صتوطنات، 
وهدفــه مــن ذلــك وا�صــح، وهــو التخل�س مــن قرابــة ربع 
مليــون مواطن من فل�صطينيي 48، الذين يحملون اجلن�صية 
الإ�صرائيلية، اإل اأنــه يعتمد فيه على مبادئ مبادرة ال�صالم 

العربية و"دولتان لل�صعبني".  
اليمــني  ي�صــار  علــى  اإيجابيــة  تطــورات  هنــاك  وباملقابــل، 
الإ�صرائيلــي. فاملجتمــع الإ�صرائيلي ما زال متم�صــًكا بعملية 
ال�صالم. وا�صتطــالع الراأي الذي اأجــراه "املعهد الإ�صرائيلي 
للدميقراطيــة ون�صــره يف مطلــع كانــون الأول 2014، اأ�صــار 
اإىل اأن الغالبيــة ال�صاحقــة من املواطنني اليهــود يف اإ�صرائيل 
تتبنــى مواقف اأكرث اعتداًل و�صالمية مــن احلكومة اليمينية 
ورئي�صهــا. ومع اأن هــذه الغالبية تتهم ال�صلطــة الفل�صطينية 
)48%( بامل�صوؤولية عن جتميد املفاو�صات )فقط 9% يتهمون 
نتنياهــو، والبقيــة يتهمــون الطرفني علــى ال�صــواء(، اإل اأن 
59.1% )مــن اليهــود( قالوا اإنهم يوؤيدون اإجــراء مفاو�صات 
مــع اأبو مــازن حول قيام دولــة فل�صطينية بجانــب اإ�صرائيل، 
مقابل 34.6% يف�صلون ا�صتمرار الو�صع احلايل. ويت�صح اأن 
الدافــع لهــذه الغالبية هو القناعة باأن "وحــدة الإ�صرائيليني 
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اأهــم لهم مــن وحدة البــالد". وتطــرق ال�صتطــالع اإىل موقف 
اليهــود من قانــون القوميــة، الذي يعتــرب اإ�صرائيــل "الوطن 
القومــي لليهــود" ويخف�س من مكانة مواطنيهــا العرب، فقال 
64% مــن اليهــود اإن نتنياهــو ا�صتهــدف بالأ�صا�ــس اإر�صــاء 
املتطرفــني يف اليمني، وفقــط 28% قالوا اإن دافعــه هو تعزيز 
ا  مكانــة اإ�صرائيل اليهودية. واعترب 46.9% هذا القانون م�صرًّ

لإ�صرائيل.
للتلفزيــون  العا�صــرة  القنــاة  ن�صرتــه  اآخــر  ا�صتطــالع  ويف 
الإ�صرائيلي، مع قرار حل الكني�صت، قال 60% اإنهم ل يرغبون 
يف روؤيــة نتنياهو رئي�ًصا للحكومة مــرة اأخرى. وقد ذكر %34 
اأنهــم يف�صلــون نتنياهــو يف رئا�صــة احلكومة "لأنــه ل يوجد 
مــن هــو اأف�صــل منه ولي�ــس لأنــه ي�صلــح رئي�ًصــا للحكومة". 
ويف ا�صتطــالع �صابــق، اأعرب فقط 24% مــن الإ�صرائيليني عن 

ر�صاهم من �صيا�صة نتنياهو. 
وق�صيــة عــدم وجود بديــل هــذه، كانــت رائجــة يف اإ�صرائيل 
طيلــة ال�صنــوات املا�صيــة كحقيقــة ثابتــة. تلقفهــا م�صاعــدو 
نتنياهــو وراحــوا يكر�صونهــا يف الذهنيــة الإ�صرائيليــة حتى 
اقتنــع بهــا اأ�صد خ�صومــه. ولكن قــرار نتنياهو جــر اإ�صرائيل 
اإىل معركــة انتخابية باهظة الثمن )تكاليفهــا 2 مليار �صيقل(، 
فقــط بعد �صنتني من النتخابات ال�صابقة، اأحدثت هزة كبرية 
يف اخلريطــة ال�صيا�صيــة الإ�صرائيليــة. وقــد حتــرك خ�صــوم 
نتنياهو، يف اإ�صرائيل واخلارج، ون�صدد على اخلارج، لتفجري 
فكرة "عدم وجود بديل" هذه. يف املا�صي، كان هوؤلء يفت�صون 
عن جــرنال �صابق يتوىل قيادة املعار�صــة لنتنياهو. فطرحوا 
ا�صــم جابي اأ�صكنــازي، لكن خ�صومه بقيــادة نتنياهو واإيهود 
بــاراك نب�صوا �صد اأ�صكنازي وورطــوه يف ق�صية جنائية. وقد 
تبــني فيما بعــد اأنها ق�صية تافهــة، اإل اأنهم متكنــوا من حرقه 

قبــل اأن يخو�س املعركة. والأمــر نف�صه فعلوه مع �صخ�صيات 
اأمنيــة اأخــرى مثــل مائري داجــان ويوفــال دي�صكــني وقبلهما 
�صــاوؤول موفاز، حتى �صقطــت الفكرة. فبحثــوا عن �صخ�صية 
جنوميــة مثل يائري لبيد، واأحرز مك�صًبا كبــرًيا )19 نائًبا( يف 
النتخابات الأخرية، لكنه مل ينجح يف هز نتنياهو وحرفه عن 

�صيا�صته اليمينية املتطرفة. 
واليــوم، يروجون لفكــرة م�صادة هــي: لي�س بال�صــرورة اأن 
يكــون البديل �صخ�صية قوية تتحدث بلغــة احلرب وغطر�صة 
القــوة، ولي�ــس بال�صرورة اأن يكــون جــرناًل اأو رئي�ًصا �صابًقا 
جلهــاز اأمنــي، فقــد يكــون البديــل الأف�صــل لإ�صرائيــل اليوم 
يف قيــادة جماعيــة معروفــة بنظافــة اليــد والــروح القيادية 
امل�صوؤولــة، التــي تعــرف كيف تخاطــب العامل وكيــف تعالج 
الق�صايــا القت�صاديــة الجتماعيــة. مــن هنــا جــاء التحالف 
بني هريت�صــوغ وليفني، الــذي يتمنون تو�صيعــه لي�صمل لبيد 
وموفــاز. ومبجرد احلديــث عن ت�صكيل اللبنــة الأوىل من هذا 
ــا يف ال�صــارع الإ�صرائيلــي  التحالــف، جــاء رد الفعــل اإيجابيًّ
عموًمــا، ويف و�صائــل الإعالم ب�صكل خا�ــس. والدليل على ذلك 
هــو خروج نتنياهو بغ�صب وتوتــر ظاهرين، متهًما ال�صحافة 

الإ�صرائيلية بالتاآمر عليه لإ�صقاطه.
لكــن هــذا كلــه ل يكفــي لإ�صقــاط نتنياهــو، واإن مت اإ�صقاطــه 
ــا، فهــذا ل يعني بعــد اأن فكرة احلكومــة اليمينية قد  �صخ�صيًّ
ت�صقط. ولكي يح�صل هذا، فهناك حاجة لعوامل كثرية اأخرى. 
ا، وت�صتغرق ثالثة  فاملعركة النتخابية يف اإ�صرائيل طويلة جدًّ
�صهــور، مــن الآن وحتى 17 اآذار القــادم. وخالل هذه الفرتة، 
ميكــن اأن حت�صــل تطــورات تغــري ال�صتطالعــات وتقلبها يف 
اجتاهــات معاك�صــة ومتناق�صة. فيكفي اأن يقــع انفجار عبوة 
نا�صفة يف تل اأبيب –مثاًل- حتى ينقلب ال�صارع ل�صالح اليمني.

طوال الوقت كانت اإ�صرائيل تنظر اإىل نف�صها باعتبارها وطًنا 
ا لليهود، وكانت النواة الأوىل لهذه الفكرة منذ املوؤمتر  قوميًّ
ال�صهيــوين الأول الذي عقد يف مدينة بــازل يف �صوي�صرا عام 
1897م، ورمبا قبله بقــرن، اأيام نابليون بونابرت، ثم جاء 
وعــد بلفور عــام 1917م ليعد اليهود باإقامــة وطن يهودي 
قومــي لهــم يف فل�صطني، ثم جــاءت اأوىل اخلطــوات الفعلية 
بهــذا الجتــاه عنــد �صــدور قــرار التق�صيــم ال�صهــري 181 
ال�صادر عن الأمم املتحدة عام 1947 الذي حتدث عن دولة 
يهوديــة علــى ن�صبة 55% مــن اأرا�صي فل�صطــني التاريخية 

تعي�س ب�صالم اإىل جانب دولة عربية.
وترتكــز فكرة يهوديــة الدولة ب�صــكل اأ�صا�صي علــى اإيجاد 
هويــة يهودية م�صرتكة جلميع يهــود العامل وطم�س الهوية 
العربيــة القائمــة مــن جهة اأخــرى، مــا يجعــل فل�صطينيي 
الداخــل عر�صــة لأي م�صــروع "تران�صفــري" جديــد اأو اأن 
ي�صبحــوا اأيــدي عاملــة رخي�صــة بــال حقوق يف ظــل دولة 
تقت�صر حقوق املواطنة فيها على العرق اليهودي باإ�صتثناء 

غريه .
لكل  اأربعة حمللــني ومراقبــني ووجهت  "احلــال" التقــت 
منهــم �صــوؤاًل حــول جزئيــة قانونيــة �صترتتب علــى اإقرار 

هذا القانون.

هل �ستغري اإ�سرائيل من منظومتها القانونية؟ 
قــال الدكتــور حنا عي�صــى الأمني العــام للهيئــة الإ�صالمية 
امل�صيحيــة لن�صــرة القد�ــس واملقد�صــات اإن قــرار يهوديــة 
الدولة يتبعه تغيري كل القوانني التي �ُصنت منذ عام 1948، 
ويف مقدمتهــا اإعــالن ا�صتقــالل اإ�صرائيــل وتغيــري القوانني 
املتعلقــة بالكني�صــت، و�صي�صبــح هنــاك اإعــالن ا�صتقــالل 
يهودي اآخر بــدًل من اإعالن ا�صتقالل دولة ا�صرائيل وتغيري 
النظــام ال�صيا�صي اىل نظام الدولة اليهودية، ولتطبيق ذلك، 
�صوف تغري جميع القوانني ال�صابقة فيما يتعلق بالكني�صت، 
وال�صــوؤون املدنيــة وال�صحية وما يتعلــق بحقوق الإن�صان 
والأقليــات، وقوانني اخلدمــة باجلي�ــس الإ�صرائيلي، وهي 

ع��ن�����ش��ري��ت��ه��ا م��ق��ا���ش  ع��ل��ى  اإ����ش���رائ���ي���ل  ت��ف�����ش��ل��ه  ق���ان���ون  اليهودية"..  "الدولة 

ع�صــرة قوانــني اأ�صا�صية يف اإ�صرائيل مبثابــة د�صتور جديد، 
وهــذه القوانني خمالفة لــكل الأعراف والقوانــني الدولية، 
وبالتــايل، فعلــى الأمم املتحــدة اأن تعيــد النظــر يف مكانــة 

اإ�صرائيل وع�صويتها يف الأمم املتحدة .

ما هي �سروط املواطنة يف ظل الدولة الدينية؟
الكني�صــت  يف  الع�صــو  عــرار  اأبــو  طلــب  الأ�صتــاذ  اأ�صــار 
الإ�صرائيلــي اإىل اأن كل مواطن يعي�س داخل اخلط الأخ�صر 
لــه حــق املواطنــة، ولكن هنــاك حمــاولت دائمــة لتهجري 
فل�صطينيــي الداخــل ونقلهــم للعي�ــس يف مناطــق ال�صلطــة 
الفل�صطينيــة و "تطهــري" الأر�ــس من اأ�صحابهــا الأ�صليني 
حتــى ت�صبــح الدولــة يهودية بحتــة. وطبقاً لهــذا القانون 
الــذي يدعــو اإىل يهودية الدولــة، واقت�صــار املواطنة على 
ال�صــكان اليهود فقط، فكل يهودي حــول العامل هو �صاحب 
احلــق يف اأن يعي�ــس هــذه الدولــة ويعطى كامــل حقوقة يف 
حني ي�صقط حق املواطنة عن كل املواطنني العرب وي�صقط 
كافــة حقوقهم الرئي�صية وي�صرتط اأن يكون املواطن يف هذه 
الدولــة فقط يهودّيا وُيحــذف كل من ل يعتنق هذه الديانة. 
ويف حال اإقــرار اإ�صرائيل لهذا القانــون، فاإنها �صتطبقه على 
جميع �صكان هذه الدولة، �صاربة بعر�س احلائط كل حقوق 

الديانــات الأخرى يف العي�س حتت ظلها، حيث اإن كل من مل 
لي�ــس يهودياً، يجب اأن يخرج من هــذه الدولة التي تقت�صر 

جن�صيتها على العرق اليهودي العن�صري دون �صواه .

ما اأثر اعتماد اإ�سرائيل لهذا
 القانون على فل�سطينيي الداخل؟ 

اأكــد �صعــوان جباريــن مديــر موؤ�ص�صــة احلق اأنــه ل توجد 
يف العــامل دولــة حت�صــر �صكلها باجلانــب الدينــي اإل دولة 
اإ�صرائيــل، حيث اإنها تتعامل مــع الديانة اليهودية كقومية، 
وبالتــايل ل ت�صمــح لأيــة ديانــة اأخــرى، وهــذه الإجراءات 
ت�صتهــدف وجــود فل�صطينيــي الداخــل، فالهــدف هنــا هــو 
ال�صتهــداف بدرجة اأ�صا�صيــة، وحماولة البحث عن �صيغة 
لتهجريهــم. كل ما طرحه ليربمــان كان يف هذا الإطار، ومن 
جانــب اآخــر، تنفــي هــذه الإجــراءات عــن اإ�صرائيــل �صفة 
الدميقراطيــة، مبعنى اأنهــا لي�صت دولــة دميقراطية، لأنها 
تهتــم بفئــة معينة وعرقية دينيــة حمددة، وبراأيــي، علينا 
اأن نرفــع مــن �صقــف الطــرح ال�صيا�صــي الفل�صطينــي كردة 
فعــل طبيعية علــى هذه الإجــراءات العن�صريــة، حيث اإن 
كلمة الدولة اليهوديــة الإ�صرائيلية تنايف قرار التق�صيم عام 
1947، وباإمــكان ال�صلطة الفل�صطينية العودة لأ�صول قرار 

التق�صيــم ويجب علينــا اأي�صــا األ نعرتف بوجــود الدولية 
اليهودية لأن العرتاف غري اإلزامي يف املواثيق الدولة.

هل يهودية الدولة تلغي حق العودة؟ 
اأمــا الدكتــور اأحمــد عــزم املحا�صــر يف برنامــج العالقــات 
الدوليــة يف جامعــة بريزيت، فقــال اإن القوانــني املطروحة 
كتج�صيــد وترجمــة ليهودية الدولــة ت�صري يف اجتــاه اإلغاء 
حــق العودة، وهي ل تقت�صر على ذلــك. على �صبيل املثال، 
ي�صمــح قانــون مل ال�صمــل لأي يهــودي يف العــامل بــاأن ياأتي 
ويح�صــل على اجلن�صية الإ�صرائيلية، ولكن الفل�صطيني اإذا 
�صافــر لفــرتة معينة اإىل اخلــارج، فاإنه مينــع من احل�صول 
علــى جن�صيتــه، وهناك الكثــري من القوانــني امللتب�صة التي 
تعطــي احلق للحكومة الإ�صرائيلية اأن تقرر ما تريد، فعلى 
�صبيــل املثــال، اإذا ولــد طفــل اإ�صرائيلــي خــارج اإ�صرائيل، 
مينح اجلن�صيــة الإ�صرائيليــة، وعلى الأغلــب اأن اليهودي 
�صيح�صــل على اجلن�صية ب�صهولــة، اأما الفل�صطيني فال. ويف 
هذا ال�صياق، متنع يهودية الدولة اأي فل�صطيني مت تهجريه 

من فل�صطني من اأن يعود اإليها.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حنا عي�صى طلب اأبو عرار �صعوان جبارين اأحمد عزم
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ــا وح�صب،  مل يق�صــم الحتــالل فل�صطني جغرافيًّ
ومل ي�صيــق حدود ال�صفة للحــد الأدنى عبًثا، بل 
يعمــل على تفتيــت املجتمع الفل�صطينــي وتفكيك 
الرتابط الأ�صري يف مرحلة لحقة، وي�صع عقبات 
اأمــام اأي ات�صال بــني فل�صطينيــي الداخل واأهايل 
القد�ــس وغــزة وال�صفــة. هذا مــا رواه جمموعة 
من حاملي هويات القد�س ممن تزوجوا من حملة 

هويات ال�صفة.
�صــردت ال�صيــدة  )ه. ا(، ق�صتهــا لـــ "احلــال"، 
وقالــت اإنهــا تزوجت منــذ عامني ون�صــف العام 
مــن رجــل مقد�صــي، وهي حتمــل هويــة ال�صفة، 
وبــداأت معاناتها مــن مرارة عبــور حاجز قلنديا 
بت�صريــح عمــل مــزور، ح�صلت عليــه عن طريق 
ا،  معارف زوجها وتدفع مقابله 400 �صيقل �صهريًّ
ويحظــر عليهــا البقــاء يف القد�ــس بعــد ال�صابعة 
م�صــاء، وهي تنهي عملها يف ال�صفــة عند الرابعة 
ع�صًرا، وت�صرع للحاجز الذي يقفل بوجهها مراًرا 
بحجــة اأنه بقيت �صاعتان فقط لنتهاء الت�صريح، 

فتم�صي ليايل كثرية بعيدة عن منزلها وزوجها.

احلياة يف اخلفاء
وت�صيــف ال�صيدة التي رف�صت الك�صف عن ا�صمها 
اأن اخليــارات اأمام معاناتها حمــدودة، فال ميكن 
اأن تــرتك منزلهــا اجلديد يف القد�ــس لتدفع اإيجار 
منزل اآخر لي�س لها، اأو اأن ت�صرتي اآخر، وتعر�س 
منزلهــا لالإيجار، لذا، فهي م�صطــرة للمرور بهذه 

الظــروف كل يــوم، وهــو اأمــر مينعهــا مــن اأداء 
الواجبات الجتماعية، والنعزال، ب�صبب �صيق 
الوقــت، ما ي�صبب لهــا م�صاكل نف�صيــة، فهي غري 
قادرة على امل�صاركة  يف املنا�صبات العائلية، كما  
اأنهــا ل ت�صعــر بالراحة كاإن�صانــة عادية تزوجت 
حديًثا، فهي تخرج م�صاًء برفقة زوجها يف القد�س 
بخــوف �صديد، خا�صة فــرتة الأعيــاد اليهودية، 
ويلغى اخلــروج عندما تفر�ــس �صرطة الحتالل 

اإجراءات م�صددة.
وتــرى اأن هــذا الأمــر ي�صــكل عقبة اأمــام اإجناب 
اأطفال، فكيف �صيتــم ت�صجيلهم واأين �صي�صكنون، 

وهل �صيمرون بكل ما متر هي به يوميًّا؟
ويــوؤد ال�صيــد )ج. ز( املتزوج منــذ ثمانية اأعوام 
مــن �صيدة من بلــدة بريزيــت، ما قالتــه ال�صيدة 
)ه(؛ فبعد اأن اأجنب طفله الأول، حرم من خدمة 
التاأمــني، ومل ي�صجل ابنــه يف هويته، بل اعتربته 
�صلطات الحتالل طفاًل غري �صرعي، وعلى خالف 
ا، فحني جدد  الطفل، كانت البنة الثانية اأكرث حظًّ

الأب هويته، �صجلت با�صمه تلقائيًّا.
وتكمــن معانــاة الأب والأم بالنف�صــال وعــدم 
القدرة علــى العي�س كعائلة، فلكل منهم معربه، 
ولكل منهــم طريقتــه يف ال�صفر، واأكرثهــم بوؤ�ًصا 
ذلــك الطفــل الــذي ل هوية لــه حتــى الآن، فهو 
بــال طريق، متاًما كق�صة ال�صيــدة )�س. خ( ابنة 
�صخنــني داخــل اخلــط الأخ�صــر املتزوجــة من 
رجــل مــن رام اهلل عام 1978، وقــد اأجنبت منه 

�صتــة اأبنــاء  مل يح�صــل اإل اأ�صغرهم على هوية 
القد�ــس، وا�صطــرت للبقــاء بعيًدا عــن اأطفالها 
املمنوعني مــن ال�صكن يف القد�ــس، اإل اأنها زجت 
نف�صهــا وزوجهــا مبخاطــر عــدة يف �صبيــل لقمة 
العي�ــس والعمل، فكانــا يعي�صان مًعــا يف القد�س 

رغم كل املحظورات.
وبعــد �صتــة ع�صــر عاًمــا، �صفــع الطفــل الأخــري 
والر�صــاوى  الإ�صرائيلــي  القانــون  وازدواجيــة 
واملبالــغ التي تدفع للمحامــني، لأبنائها اخلم�صة 
فح�صلوا على الهويات، لكن رغم اأن الطفل الأخري 
واأختــه املولودة عــام 1992 ولــدا يف امل�صت�صفى 
ال�صرائيلــي نف�صه، وهو "بيكــور حوليم"، اإل اأن 
الطفل منح هويــة القد�س، على خالف اأخته التي 
رف�صــت �صلطــات الحتالل ت�صجيلهــا بهوية اأمها 

ومنحت �صهادة ميالد فل�صطينية.

هوية موؤقتة بعد 36 عاًما من الزواج
بعــد اأن دفعــت ال�صيــدة )�ــس. خ( 5000 دولر 
للمحامــي، عّجل يف حل ق�صيتهــا وح�صل لزوجها 
على هوية موؤقتــة ولي�صت دائمة، حتى بعد �صتة 
وثالثــني عامــا يف املحاكــم والدوائــر الر�صميــة، 
ومنــح اأطفالهــا ال�صتة حق املواطنــة وال�صكن يف 
القد�ــس، كما منحــوا هوية القد�س، لكــن كل هذا 
مل يحــل امل�صــاكل النف�صيــة وال�صطرابــات التي 
ــا ل�صتــة ع�صر  اأ�صابــت العائلــة املنف�صلــة جزئيًّ
عاماً. تقــول )�س.خ( اإن هناك حــدوًدا حتى الآن 
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بينهــا وبني زوجهــا واأبنائهــا، حيــث اإن لكل منه 
�صخ�صيتــه امل�صتقلة، فقد تربــوا بعيًدا عنها وعن 
زوجهــا، ولــكل منهــم اأ�صلــوب حياتــه وم�صاحته 
ال�صخ�صية التــي يرف�س م�صاركتهــا مع الآخرين 

حتى لو كانوا عائلته.
ا، فحتى الآن  لكــن الأرملة )ه. �س( كانت اأقل حظًّ
مل متنــح ابنتها البالغة من العمــر 27 عاًما هوية 
القد�ــس، ومل حت�صل على مل �صمل، يف حني ح�صل 
البن الأ�صغر على �صهادة ميالده اإ�صرائيلية حني 

بلــغ احلادية ع�صــرة، بل ومــا زاد الأمــر تعقيًدا 
اأن البنــة تزوجت ابن خالتها الــذي يحمل هوية 
القد�س، وانف�صلت عنه بعد �صبعة اأعوام وحرمت 
مــن اأبنائهــا بحجة اأنهــم مواطنــون اإ�صرائيليون 
ول يحــق لها تربيتهــم. وبعد عنــاء �صديد، �صمح 
الحتــالل لها بحق "امل�صاهــدة" ل�صاعة بت�صريح 

تنتهي اأمومتها لأبنائها بانتهائه!

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

فاز فريق بريزيت لكرة ال�صلة هذا العام باملرتبة 
الأوىل يف دوري الدرجــة املمتــازة لكــرة ال�صلــة 
يف فل�صطــني، بعــد الفــوز ب�صبــع ع�صــرة مباراة 
متتتاليــة دون هزائــم، الأمــر الــذي اأتــاح لهــم 
امل�صاركة ببطولة الأندية العربية لالأندية البطلة 

التي عقدت يف املغرب هذا العام.
هذا الإجناز حتقــق بعد العمل على قرار وفكرة 
كان مفادهما "التعزيز من اأجل الو�صول"، وعمل 
عليــه جميع اأع�صــاء فريق بريزيت لكــرة ال�صلة 

من لعبني واإداريني.
وح�صــب رئي�س نادي بريزيــت الريا�صي بطر�س 
املركــز  مــن  ال�صعــود  كان  فالو�صــول  عابــد، 
اخلام�س اإىل املراكز الأوىل �صمن اللعب يف دوري 
الدرجــة املمتازة لكــرة ال�صلــة الفل�صطينية، مبا 
يليــق بالعبــي الفريــق، واملهــارات واملواهــب 
املوجودة يف الفريق، وكذلك اجلمهور الذي لزم 
الفريق طوال م�صواره، والبلدة التي انطلق منها 

الفريق.
اأما التعزيز، فو�صحه امل�صــرف الريا�صي لنادي 
بريزيــت يو�صــف هو�صــة، بتمكــني الالعبــني من 
اللعــب ب�صكل قــوي يف امللعــب، و�صــد الفراغ يف 
املراكــز الأ�صا�صيــة التي يعــاين الفريق من نق�س 
فيها كالعبي الرتــكاز، باإح�صار لعبني ماهرين 
كانــا كفيلني ب�صد ذلك العجز، وهما اإ�صالم عبا�س 
وعي�صى كامل، اللذان لعبا يف الدور الأردين لكرة 

ال�صلة.
عمــل كل اأع�صــاء الفريــق ح�صــب موقعهــم على 
الأكــرب  ال�صغــط  وكان  املخطــط،  ذلــك  تنفيــذ 
علــى الالعبني مــن حيــث التدريبــات، اإذ ق�صوا 
عاًمــا كاماًل على اإمتــام التدريبــات ليكونوا على 
ا�صتعــداد تــام للعــب يف الــدوري املمتــاز بقوة، 
واجتهــت الإدارة للبحــث عــن املــوارد املاليــة 

الكافيــة لتوفــري م�صتلزمــات الفريق مــن مالب�س 
واأحذية وغريها.

تلقــى نادي بريزيــت دعوة للم�صاركــة يف بطولة 
الأنديــة العربيــة لالأندية البطلــة، كونه حا�صاًل 
علــى املركــز الأول يف الدرجة املمتــازة، وكانت 
هناك عدة خماوف قبــل امل�صاركة، اأكدها مدرب 
الفريق معتز اأبو دية، األ وهي قدرة النادي على 
توفــري الأموال الكافية للذهــاب للمغرب، ومدى 
جاهزية فريق بريزيت وم�صتوى لعبيه ملناف�صة 
الفرق الأخرى، واإذا ما كان الدوري الفل�صطيني 
لكــرة ال�صلة قــادًرا على فــرز اأندية قــادرة على 

املناف�صة عربيًّا.
متكن نادي بريزيت من توفري الأموال التي متكنه 
مــن امل�صاركة يف البطولة من خالل م�صاهمات من 
م�صجعــي واأ�صدقــاء الفريق يف بلدتــه بريزيت، 
وكذلك من خالل عدة �صركات حملية وم�صاهمات 
اأول  وكان  اهلل.  رام  يف  املغربيــة  ال�صفــارة  مــن 
فريــق فل�صطينــي ي�صارك منــذ عــام 2009، فقد 
كان اآخرهــا فريق اإبــداع الدهي�صــة. وكذلك كان 
الفريــق الفل�صطينــي الأول يف هــذه البطولــة من 
حيــث الإجنازات، اإذ يعتــرب الفريق الفل�صطيني 
الوحيد الذي و�صــل اإىل املجموعة الثانية ولعب 
اأربع مباريات، حيث فاز باثنتني وخ�صر اثنتني، 
فيمــا كانت باقي الفرق الفل�صطينية التي �صاركت 
يف هذه البطولة تلعب يف اجلولة الأوىل وتغادر.

وفيمــا ت�صيح عيــون اجلماهــري الفل�صطينية عن 
كــرة ال�صلــة وتتجــه نحــو كــرة القــدم، �صاحت 
معها عيــون اجلهــات الفل�صطينيــة الر�صمية، اإذ 
ل يوجــد اهتمــام كاٍف مــن قبلهــا بكــرة ال�صلة. 
هو�صــة،  الريا�صــي  امل�صــرف  تعبــري  وح�صــب 
الر�صميــة  الريا�صيــة  املوؤ�ص�صــات  يقت�صــر دور 
على املتابعة وتنظيم الدوريات واملباريات، ول 

االإم�����ك�����ان�����ي�����ات ه�����ب�����وط  رغ��������م  ال���������ش����ل����ة  ك��������رة  �����ش����م����اء  يف  �����ش����ع����ود  ب��������رزي��������ت..  ن����������ادي 

توفر احلاجيات الأ�صا�صية اأو احلد الأدنى منها 
لأنديــة كــرة ال�صلــة الفل�صطينية. وقــد تعاملت 
اجلهات الر�صمية مــع م�صاركة فريق بريزيت يف 
بطولة املغــرب باعتبارها م�صاركة غري ر�صمية، 
ويتوجب على النادي وحده دفع تكاليف ال�صفر.
وقال عابــد اإن نادي بريزيــت والأندية الأخرى 
ــا  ــاأ اأو معنويًّ لكــرة ال�صلــة ل تتلقــى دعًمــا ماديًّ
كالــذي تتلقاه اأندية كــرة القدم، ففريق بريزيت 

ل يح�صل على متويل ر�صمي. 
وعلى �صعيد كرة ال�صلة الفل�صطينية ب�صكل عام، 

اأكد اأبو دية اأن كرة ال�صلة يف فل�صطني حتتاج اإىل 
الكثــري من املقومات لتكون قادرة على املناف�صة 
على امل�صتوى املحلي والعربي والعاملي، وعلى 
الأنديــة حتديد مــا تريد من كــرة ال�صلة، ولي�س 
اللعب مــن دون اأهداف حقيقية، والعتماد على 
الالعبيــني الأجانــب لال�صتفــادة مــن خرباتهم، 
كمــا حتدث عن حاجة اأندية كــرة ال�صلة لتوفري 
احلد الأدنى من املقومات الواجب على الحتاد 
الفل�صطيني تلبيتها لكرة ال�صلة، كما يتم التعامل 

مع اأندية كرة القدم.

ويتخــذ نادي بريزيــت وفريقه لكــرة ال�صلة من 
مبنى يف البلدة القدمية مركًزا له، وهو م�صتاأجٌر 
مرتهل اآيل لل�صقوط، ولكنه رغم قلة الإمكانيات 
املتوافــرة لديــه، �صعــد نحــو املراكــز الأوىل يف 
دوري الدرجــة املمتــازة، وناف�ــس ب�صكل مذهل 
يف بطولــة املغــرب، اإل اأن الدعــم املــايل مــا زال 
يوؤرقــه كي يكــون قادًرا علــى املناف�صة يف جميع 

املجالت.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

فريق بريزيت خالل م�صاركته يف بطولة الأندية العربية لالأندية البطلة باملغرب.

الأزرق والأخ�صر لونان يحددان نوع املعاناة.
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زينب حمار�صة ٭

مهند ال�صاعر ٭

صابرين أبو ختلة

يتكئ الأ�صري املحرر حممد التاج على كر�صيه بوهن و�صعف من 
بعــد القوة، وا�صعــاً اأ�صطوانة الأك�صجني التــي باتت ل تفارقه 
علــى ميينــه، مثبتــاً علــى اأنفــه اأنبــوب الأك�صجــني ال�صناعي، 

فالتنف�س الطبيعي بات حلماً اأقرب اإىل امل�صتحيل، كما يقول.
يعــاين املحــرر التــاج مــن تليــف رئــوي منــذ اأن كان يف �صجون 
الحتــالل الإ�صرائيلــي، ومل ت�صتطع الفحو�صــات العديدة التي 
اأجراهــا يف امل�صــايف حتديــد �صبــب وا�صــح لهــذا املر�ــس، لكن 
الفحو�صات اأكــدت اأن ل طريقة لل�صفاء منه �صوى زراعة رئتني 

جديدتني.
ورغــم تكفــل الرئي�س حممــود عبا�ــس بتغطية تكاليــف عالجه، 
الــذي ل يوجــد اإل يف دول الحتاد الأوروبي اإل اأنه ومنذ حترر 
يف 2013 وحتــى اليــوم، ل جديد على حياتــه، ويعي�س معتمدا 
علــى اأ�صطوانــة الأوك�صجني 24 �صاعة.  وحتــى اليوم، مل تفلح 
ال�صفــارات الفل�صطينيــة يف اأوروبــا يف التفاق مع اأحــد امل�صايف 

الأوروبية لإنقاذ حياة التاج. 

حياة االأ�سري قبل االعتقال 
عــاد الأ�صــري حممد التاج مع عائلته عــام 1989 اإىل فل�صطني مع 
العائدين، حيث كان ي�صكــن يف العا�صمة الأردنية، وبعد اأربعة 
�صهور من عودته، اعتقلتــه �صلطات الحتالل ملدة اأربع �صنوات 
على خلفية النتفا�صة وبتهمة ت�صكيل خلية ع�صكرية وا�صتطالع 
اأهــداف ع�صكريــة اإ�صرائيليــة وتنفيــذ بع�س الأعمــال التي من 

�صاأنها مقاومة الحتالل.
وعــن تلك البدايــة، ي�صتذكر التاج: بعد اخلــروج من ال�صجون، 
مار�صــت حياتي ب�صكل طبيعــي، حتى حلــت النتقا�صة الثانية 
عــام 2000، فقد كنت اجلندي امل�صتعد للدفــاع عن وطنه وعن 
املقد�صــات، ومتت مطاردتي حتى التا�صــع ع�صر من فرباير عام 
2003، حتــى اعتقلــت لــدى �صلطــات الحتالل، و�صــدر احلكم 
بـــ15 عاما ون�صف العام، واأ�صيفت اإليهــا 3 �صنوات واأنا داخل 

ال�صجن بتهمة امل�صاركة باملقاومة �صد اإ�صرائيل.

داخل ال�سجون
يف مقابلــة خا�صة لـ "احلال"، يقول التــاج: تاأقلمت مع و�صعي 
داخــل �صجــون الحتــالل الإ�صرائيلــي ومار�صت حياتــي ب�صكل 
طبيعــي، كنــت فاعــاًل يف اأكرث من جلنــة، منها اللجنــة الوطنية 
داخــل ال�صجون، وكان هــديف الدفاع عن حقــوق الأ�صرى، متت 
معاقبتــي وعزيل لأكرث من مــرة، وكانــت اإدارة ال�صجن تنقلني 

دائماً يف ال�صجون حتى ل اأ�صعر بطابع ال�صتقرار.
يف عــام 2012، دخلــت اإ�صرابــا مفتوحــا عن الطعــام، لتحقيق 
العديــد من املطالب لنا كاأ�صــرى، اأهمها اأن تتم معاملتنا كاأ�صرى 
حــرب، كما تن�س اتفاقيــات جنيف الدولية، ومــا �صجعني على 
ذلــك اأن الفــرتة التي خ�صــت فيها الإ�صــراب كانــت عبارة عن 
مرحلة طرح ان�صمام ال�صلطــة الفل�صطينية لالتفاقيات الدولية، 
وكنا نطمح يف احل�صول على هذا الن�صمام ليعرتف بنا كاأ�صرى 
حرب، لأنه حتى هذه اللحظة ما زالت �صلطات الحتالل تعاملنا 

كاأ�صرى جنائيني، وترف�س معاملتنا كاأ�صرى حرب.
ي�صيــف التــاج: "اأنهيــت اإ�صرابــي الــذي ا�صتمر 67 يومــاً  بعد 
حتقيــق مطلبــني يل هما عــدم الوقوف عنــد العدد، حيــث يقوم 
�صابط ع�صكــري يطلق عليه ا�صم �صابط العــدد بزيارة ال�صجن 
يوميــاً ثــالث مرات، وعلى جميــع الأ�صرى الوقــوف له، وكانت 
ت�صعرنــا بالذل واخل�صــوع، كما طالبت باأن اأرتــدي الزي املدين 
اخلا�ــس بدًل من لبا�س الأ�صرى املكتــوب عليه م�صلحة �صجون 
الأ�صــرى. كان اإ�صرابــي ق�صية �صيا�صية لالعــرتاف بنا كاأ�صرى 

حرب، لكن مل يتم التجاوب اإل مع هذين املطلبني".

رحلة املر�ض وق�سة االإفراج
يــروي الأ�صــري املري�ــس حممد التــاج رحلته مع مر�صــه قائاًل: 
"بعد 3 �صهور من انق�صاء الإ�صراب املفتوح، �صعرت بالختناق 

ونق�ــس حــاد لالأك�صجني، وعلــى اأثرها نقلــت اإىل امل�صفى، وبعد 
الفحو�صــات، تبني اأين اأعاين من تليف رئــوي ول عالج له �صوى 
زراعة الرئتني، اأمــا العالج املوؤقت، فهو املعاجلة بالكورتيزون 

واأ�صطوانات الأك�صجني".
وبعــد �صدور الفحو�صات الطبية من امل�صايف الإ�صرائيلية، تبني 
اأن و�صــع التــاج ال�صحي خطري جــدًا واأن ال�صتمــرار من دون 
عالج �صيوؤدي اإىل وفاتــه داخل ال�صجون، وتفاجاأ بقرار الإفراج 
عنــه، ليتبــني فيما بعــد اأن م�صلحة ال�صجون تريــد التن�صل من 
تكاليــف العالج اأوًل، وتبني اأي�صــاً اأن �صلطات الحتالل اأو�صت 
بالإفــراج عنــه خوفاً من انتفا�صــة الأ�صرى، بح�صــب ما ن�صرت 
يديعوت اأحرونوت، لأن ذلك الوقت �صهد وفاة عدد من الأ�صرى 
املحرريــن وا�صت�صهاد اآخرين داخل �صجــون الحتالل كمي�صرة 

اأبو حمدية.
وتابــع التــاج: "ا�صتقبلــت يف جممــع فل�صطــني الطبــي وتلقيت 
العــالج املتوا�صــع مبــا يتنا�صــب مــع الإمكانيات، بعــد فرتة، 
نقلــت اإىل م�صت�صفى غلن�صــون يف الداخل املحتــل، واأكدت نتائج 
الفحو�صات الطبية �صرورة زراعة رئتني جديدتني لأن و�صعي 

مل يعد يحتمل".
ح�صــل التاج علــى تغطية من الرئي�ــس حممود عبا�ــس لتغطية 
نفقــات العالج ومت خماطبــة العديد من الدول مــن اأجل اجراء 
عملية زراعة للرئتني، ولكن لأ�صباب �صيا�صية وقانونية رف�صت 
الكثري من الدول اجراء العملية، فالدول الأوروبية مثاًل رف�صت 

لأنه لي�س مواطًنا اأوروبيًّا. 
تلقــى التاج عالجات موؤقتة اعتمــد فيها على الكورتيزون 
والأدويــة املو�صوفــة والأك�صجــني ال�صناعــي. يقــول: 
ا�صطوانــات  اأتــرك  وبــداأت  كثــريًا  و�صعــي  "حت�صــن 
الك�صجني ل�صاعــات طويلة، ولكن لأ�صباب غري معروفة، 
توقــف �صــرف الأدوية يل منذ �صهر كانــون الأول اجلاري 
مــا اأدى اإىل تدهــور وا�صــح يف و�صعي ال�صحــي واأ�صبت 

املحرر التاج: بانتظار رئتن جديدتن تنتف�شان يف �شدري قبل اأن يداهمني املوت

الأ�صري املحرر التاج على �صرير ال�صفاء.

بالتهابــات رئويــة حــادة مت نقلــي علــى اأثرهــا اإىل جممع 
فل�صطــني الطبــي وتابع الدكتور جواد عــواد مبر�صوم من 
الرئي�س حممود عبا�ــس حالتي ال�صحية ووعدين مبرا�صلة 
الــدول يف اخلارج حتى يتم احل�صول على موافقة لإجراء 

العملية".
وقــال التــاج: "حالتــي خطــرة، وتنف�صــي غــري طبيعــي، اأتعب 
ببــذل اأي جهــد مهمــا كان ب�صيًطــا، وكافة الفحو�صــات اأكدت اأن 
عــدم زراعة رئتــني جديدتني �صيوؤدي اإىل وفاتــي، واأنا اأنا�صد كل 
املوؤ�ص�صــات ال�صحيــة والــوزارت وموؤ�ص�صــات حقــوق الإن�صان 
م�صاعدتي يف اإمتام عملية زراعة الرئتني واأريد اأن اأ�صعر بالأمان 

على عالجي".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

بعد ثالثة ع�صر عاًما بني جدران زنزانته، بج�صد نحيل، والأمرا�س 
تفتــك به؛ ل يــزال ريا�س العمور 43 عاما ابــن بلدة تقوع من بيت 

حلم ينتظر احلرية.
ريا�ــس، املتهــم بتنفيــذ عمليات �صــد اأهــداف العــدو الإ�صرائيلي، 
يق�صي حكًما بال�صجن اأحد ع�صر موؤبًدا. الأ�صري العمور متزوج وهو 
اأب خلم�صــة اأبنــاء، اعتقــل يف اخلام�س من ني�صان عــام 2002 بعد 
مطــاردة ا�صتمرت ثالث �صنــوات، حيث كان علــى قائمة املطلوبني 
لــدى الحتالل الإ�صرائيلي. ويقبــع الأ�صري العمور يف م�صفى �صجن 
الرملــة نتيجة تعر�صــه لإ�صابات يف راأ�صه وبطنــه خالل التعذيب، 
ومت ا�صتئ�صــال اأجــزاء مــن اأمعائه التــي ي�صكل البال�صتيــك جزًءا 

كبرًيا منها.
بطنــه،  يف  بر�صا�صــة  الأوىل  النتفا�صــة  خــالل  ريا�ــس  اأ�صيــب 
وا�صتقرت الر�صا�صة الثانيــة يف انتفا�صة الق�صى يف عنقه، وحذر 

الأطباء من اإخراجها لأن ذلك يت�صبب له بال�صلل.
يعي�س الأ�صري العمور على بطارية تو�صع يف ال�صدر ومن املفرت�س 
اأن ت�صتبــدل كل اأربع �صنوات علــى الأكرث، ولكن م�صلحة ال�صجون 

غري مكرتثة، وت�صر على ال�صتمرار يف نهجها و�صيا�صتها يف الإهمال 
الطبي، ما اأدى اإىل تفاقم و�صعه ال�صحي، بالرغم من اأنه تقرر اأكرث 

من مرة اإجراء عملية وا�صتبدالها، اإل اأنها مل ت�صتبدل.
وقالــت والدتــه خالل مقابلــة معها اإنــه اأعطي اإبرة داخــل ال�صجن 

�صببت لديه ح�صا�صية وال�صعور بالدوخة والوقوع على الأر�س.
ويف الفرتة الأخــرية، بداأ ريا�س يعاين من مر�س يف الرئة نتج اإثره 

�صيق يف التنف�س، وحتى الآن، ل يعرف �صبب هذا املر�س.
ووجهــت والدة الأ�صري العمــور نداء اإىل كل اجلهــات واملوؤ�ص�صات 
احلقوقيــة والإن�صانيــة للتدخــل لإنقاذ حياة ريا�ــس الذي يقبع يف 
م�صفى �صجن الرملــة. وقالت بعد زيارته من فرتة لي�صت بعيدة اإن 
و�صعــه ال�صحــي تراجع من �صيــئ اإىل اأ�صواأ، ومل يعــد يحتمل، لذا 
يجب اأن يكون حتت املراقبة، فهو معر�س يف اأي حلظة اإىل الإغماء 

والوقوع.
وذكــرت اأن اأغلــب الأ�صــرى الذيــن يقبعــون داخــل �صجــن الرملة 
ل ي�صتطيعــون احلركــة ول حتــى ال�صعــود اإىل اأ�صرتهــم، فاأغلبهم 
عاجزون ويتنقلــون على الكرا�صي املتحركــة، ورغم و�صع ريا�س 

تلن ال  وع���زمي���ة  ن��ح��ي��ل  ب��ج�����ش��د  احل���ري���ة  وي��ن��ت��ظ��ر  م����وؤب����ًدا   11 حم��ك��وم  ال���ع���م���ور.. 

ال�صيئ، اإل اأنه يقدم لهم امل�صاعدة قدر ما ي�صتطيع.
وينا�صــد والــد ريا�ــس كل املوؤ�ص�صــات املعنيــة الهتمــام بق�صيــة 
الأ�صــرى ب�صكل عام واملر�صى منهم ب�صكل خا�س، الذين يتعر�صون 
للمــوت البطــيء يوميًّا و�صط �صمت واإهمال اجلميــع. وقال اإن ابنه 

اختار الطريق الن�صايل قبل العتقال من اأجل نيل ال�صهادة. 
و�صبهــت والدتــه تعلقه باملقاومــة والن�صال بتعلــق الطفل بوالدته 
واأنــه حمــل الدفاع عــن الوطن والق�صيــة على عاتقــه كاأن فل�صطني 

والأق�صى له وحده.
وبــني والــده ال�صعوبــات التي يواجهونهــا عند زيارتــه كل خم�صة 

ع�صر يوًما وظلم وغطر�صة املحتل. 
واأو�صــح اأن منــري �صقيق ريا�س منع من زيــارة الأ�صري ريا�س منذ 

�صبع �صنوات، وترف�س م�صلحة ال�صجون ال�صماح له بالزيارة.
ويف حديــث مع منت�صر البن الأكــرب لالأ�صري العمور الذي يدر�س يف 
جامعة ال�صتقالل )الأكادميية الفل�صطينية للعلوم الأمنية( باأريحا، 
قال اإنه منع من زيارة والده منذ �صنتني. وي�صر منت�صر على اإكمال 
درا�صتــه والتخرج. وقال: "�صوف اأرفع راأ�ــس والدي عالًيا واأمتنى 

من اهلل اأن يفك اأ�صره قبل تخرجي واأن ي�صاركني فرحة التخرج".

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�صليمــان اأبو عمران رجل اأربعيني، طبع الزمان على وجهه مالمح 
التعــب وال�صقــاء، واأ�صافــت احلرب علــى غزة على تلــك املالمح 
احلزن والعناء، وح�صرة فقــدان الأهل والأحبة، الذين رفعت من 

اأجلهم الأيدي حت�صًبا على اجلاين.
كان اأبو عمران يجل�س يف خيمة �صغرية بجوار ما تبقى من اأنقا�س 
منزلــه الــذي بناه بكــد وعرق، وحتــدث لـ "احلــال" عــن املاأ�صاة 

وف�صولها.
يقــول: "رغــم املــوت والدمار الــذي حــل يف كل ركن مــن القطاع، 
لكننــا كنــا نظــن اأن بيتنا اأكــرث اأمًنا، فهــو بعيد عن نقــاط التما�س 

مــع الحتالل، ومل ي�صهد حميطه ق�صًفــا رغم مرور زهاء �صهر على 
انــدلع العدوان، وهذا دفع �صقيقتي ل�صطحــاب اأبنائها فراًرا من 
منزلهــم الكائــن يف حميــط معرب رفــح، لالإقامة معنــا برفقة بع�س 

الأقارب ممن كانوا �صبقوها لالإقامة عندنا".
ووا�صــل حديثه: "بدت ليلــة هادئة ن�صبيًّا، قبــل اأن يتبعها �صباح 
داٍم، ا�صطلح علــى ت�صميته "اجلمعة الأ�صود". كنا يف البيت نتابع 
الأخبار، ثم حدث ما ي�صبه الزلزال. مل اأر �صيًئا من الغبار. �صعرت 

باأركان البيت تتهاوى على روؤو�صنا، حينها، فقدت الوعي.
واأ�صاف قائاًل: "�صمعــت �صراًخا و�صجيًجا، فاإذا ببع�س اجلريان 

ع������ائ������ل������ة اأب���������������و ع������������م������������ران.. ��������ش�������ه�������داء "��������ش�������ب�������اح اجل������م������ع������ة االأ�����������ش����������ود"
والأقــارب يتجمعون حول املنزل حماولــني اإنقاذنا، حينها �صعرت 
ركام  يف  املنقــذون  اأحدثهــا  �صغــرية،  فتحــة  اإىل  ت�صحبنــي  بيــد 
املنــزل، فخرجت ونقلــت على عجل اإىل �صيــارة اإ�صعاف، ومنها اإىل 

امل�صت�صفى.
ظــل �صليمــان، وكان يعاين حروًقــا واإ�صابات بالغــة، يف امل�صت�صفى 
ي�صاأل عن اأقاربه، والأطباء والأقارب يتجاهلون اأ�صئلته، لأنهم مل 
يكنوا يعلمون �صيًئا، ف�صرق املدينة حو�صر، ومل يعد اأحد ي�صتطيع 

الو�صول اإىل املنزل اأو حميطه، واجلميع كانوا حتت الركام.
وبعــد اأيام مــن اإ�صراره على معرفــة ما حدث لعائلتــه، قيل له اإن 

اجلميع، با�صتثناء خالته امل�صنة، فقدوا، وما زالوا حتت الركام.
وبــني اأنه كلمــا حدثت هدنــة، اأو متكنت اللجنة الدوليــة لل�صليب 

الأحمر مــن الو�صول للمنزل، كانت تنفــذ عمليات بحث عن ناجني 
حمتملــني، فــال تعــرث اإل علــى مزيد مــن اجلثــث، وكان مــن بينها 
جثمــان ابنه جهاد، الــذي قالوا له اإنه يعالــج يف م�صت�صفى مبدينة 

خان يون�س.
وبــدا حــزن �صليمان م�صاعًفــا على ابنــي �صقيقته، اللذيــن فرا مع 
والدتهما من موت اإىل موت، فيون�س وهالل عا�صا حياة قا�صية، بعد 
اأن �صافر والدهما وهما يف �صن املهد، فكان خالهما لهم مبثابة الأب، 
وكان فرًحــا بها، اإىل اأن �صعقه القدر ولقيا حتفهما، ليبقيا احل�صرة 

يف قلب خالهما.
انتهــت احلــرب علــى غــزة، وظلــت ذكريات املــوت حتا�صــر اأبو 
�صليمان، على من ا�صت�صهدوا يف عدوان ا�صتهدف الآمنني يف بيوتهم.
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حممود عو�س اهلل 

جنان أسامة السلوادي٭

الطــب ر�صالــة اإن�صانية نبيلــة، تهدف لتقــدمي امل�صاعــدة للمر�صى، 
وجتعــل حياة الإن�صان اأ�صمــى من اأي اعتبــارات مادية و�صخ�صية 
اأخــرى. وهــي مهنــة ل حتتمــل اأي قدر مــن ال�صتغــالل اأو الف�صاد، 
لأنهــا تتعلــق مب�صائــر النا�ــس وحيواتهــم، وهــذا ما ميليــه �صرف 
املهنــة علــى الطبيب. لكن يف حــالت اأخرى، قد تتحــول هذه املهنة 
مــن ر�صالة اإن�صانية اإىل "بزن�س" بــني الأطباء و�صركات الأدوية، اأو 
يف حــالت اأخرى بــني ال�صيادلة وهذه ال�صــركات، فيتحول الطبيب 
اأو ال�صيــدلين اإىل �صم�صــار مهّمتــه الرتويج لأدويــة تنتجها �صركات 
معينة، مقابل مبالغ مالية اأو "هدايا" اأخرى يح�صالن عليها من تلك 
ال�صــركات، لت�صبح �صحة املر�صى جمــرد و�صيلة للرتبح والك�صب، 

وبطرق غري م�صروعة.
وت�صبــب "التعاقــدات اخلفيــة" بني الأطبــاء و�صركات اأدويــة �صرًرا 
مزدوًجــا مي�ــّس م�صالــح املر�صــى وال�صيادلــة يف الوقــت نف�صه؛ فقد 
ي�صطــر املري�س اإىل تكبد مبالغ طائلــة يف �صبيل احل�صول على الدواء 
املو�صــوف مــن الطبيــب، بالرغــم مــن وجــود نظائــر م�صابهــة لــه يف 
ال�صيدليــات باأ�صعار زهيدة. ويف حــالت اأخرى، قد يلجاأ طبيب معني 
اإىل بيع عينة الدواء -التي من املفرت�س اأن تكون جتريبية- للمري�س، 

وب�صعر اأقل من �صعر ال�صيدلية، وهي يف الأ�صل عينة جمانية.

ك�ساد يف االأدوية
توجهــت "احلال" اإىل عــدد من ال�صيادلة يف مناطــق متفرقة، وكلهم 
اأجمعــوا علــى وجود مثل تلــك "التعاقدات"، وا�صتكــوا من ال�صرر 
الــذي يلحق بهم نتيجة لذلــك. تقول �صاحبة اإحــدى ال�صيدليات يف 
مدينــة نابل�ــس: "اأ�صبح العمــل يف ال�صيدليــة مثل عمــل "الدكانة" 
ب�صبــب ك�صاد بع�س الأدوية، لأن الطبيــب ي�صف نوع دواء ل�صركة 
معينــة، فتك�صــد اأدويــة �صــركات اأخــرى". وت�صيــف: "يف كثري من 
الأحيــان، ياأتــي املري�س مع و�صفة طبية عليهــا تنويه بعدم تبديل 
الــدواء، اأو �صرورة اللتــزام بالدواء املذكــور، واأحياًنا يطلب من 

املري�س املراجعة مع اإح�صار الدواء املو�صوف".

ولأن مــن حــق الطبيب اأن يكتب الــدواء الذي يــراه منا�صًبا، فكيف 
ميكن مواجهة احتمالية اأن يكون متعاقًدا مع �صركة بعينها؟ 

يقول ال�صيدلين رائد جابر: "يف دول العامل املتقدم، يكتب يف العادة 
ال�صــم العلمــي يف الو�صفــة الطبية، وهنــا ياأتــي دور ال�صيدلين يف 
اختيــار الــدواء املنا�صــب و�صرفه للمري�ــس". ويتابــع معلقاً على 
تعامل الأطباء من �صركات الأدوية: "بع�س الأطباء عندنا يقنعون 
املري�ــس بعدم اأخذ بديل عن الدواء املو�صــوف بالرو�صيتة، بحجة 
اأنــه ل يعطي مفعولــه، واأن ال�صيدلين "ي�صحك عليــه"، ما يجربين 
علــى توفري الأدوية املو�صوفة فقط لإر�صــاء الطبيب، وهذا يوؤدي 

اإىل اإتالف الأدوية التي ترتاكم يف ال�صيدلية".
اإن�صانية، فال تهم  "هــي عملية جتارة و�صراء، ولي�صــت مهنة طب 
�صحــة املري�ــس اأو جــودة الدواء"، هكــذا ي�صف ال�صيــدلين نورز 
�صــامل الأمر يف حديثه لـ "احلــال"، م�صيًفا: "عندمــا يطلب الطبيب 
نوع دواء معيًنا ل�صركة ما، فاإن ذلك �صيوؤدي اإىل تراكم اأدوية معينة 
تنتهــي �صالحيتها وهي على الرفوف، مــا يت�صبب بخ�صارة مالية ل 
تعو�ــس يف اأغلــب الأحيــان، لأن ال�صــركات الأجنبية غالًبــا ل تقدم 

تعوي�ًصا، وال�صركات العربية تقدم ن�صف تعوي�س".

مبلغ مايل مقابل و�سفة دواء
توجهت "احلال" اإىل مندوب اإحدى ال�صركات، )رف�س الإف�صاح عن 
ا�صمــه حفاًظا على وظيفته(، ملعرفة اآلية تعاقد الطبيب مع �صركات 
الأدويــة، ف�صــرد لنا تفا�صيــل العملية. يقــول: "يف اخلطوة الأوىل، 
يتوجه املندوب اإىل عيادة اأي طبيب ويعطيه عينة ليجربها من اأجل 
تقدميهــا للزبائن ذوي الدخل املنخف�س ملعرفــة نتائجها، وكبداية، 
تكــون هــذه اخلطــوات �صليمــة وقانونية، لكــن الأمر غــري القانوين 
يح�صل بعد ذلك عندما يتوجه نف�س املندوب اإىل ال�صيدليات ملعرفة 
مــا اإذا �صرف دواء من �صركته، فيعــود مرة اأخرى للطبيب ليعاتبه 
ويخربه اأنه مل يبع اأي نوع دواء، فيقول الطبيب اإنه على ا�صتعداد 
لكتابــة هذا النوع من الدواء، مقابــل مبلغ مايل مقابل عن كل و�صفة 

عن تعاقدات جتارية توقع حتت اأ�شرة املر�شى

ملاذا يكتب االأطباء وي�شرف ال�شيادلة اأنواًعا حمددة من االأدوية؟

دواء با�صم ال�صركة، وهنالك اأطباء اآخرون يخت�صرون العملية كلها 
ويبيعــون العينات التــي تعطى لهم من قبل ال�صركــة ب�صعر اأقل من 

�صعر ال�صيدليات".

الطبيب ي�سرف وفق اجتهاداته
عندمــا �صاألنــا رئي�س نقابــة الأطبــاء، �صوقي �صبحة، عــن اقت�صار 
كتابــة بع�س الأطبــاء اأدوية �صركة بعينها، قــال اإن "الطبيب حر"، 
واإنــه ل يوجد قانــون مينعه من �صــرف دواء لأي �صركة يريد، لأن 
هذه "قناعاتــه واجتهاداتــه"، متهًما بع�س ال�صيادلــة بالتعاقد مع 
�صركات اأدوية، وتعمدهم تغيري الدواء املذكور يف الو�صفة الطبية، 
موؤكــًدا مــرة اأخرى: "ل يوجــد قانون مينع الطبيب مــن �صرف اأي 

دواء يريده للمري�س".

جترمي ال�سم�سرة مع املوؤ�س�سات الطبية
نقيــب املهــن ال�صحية، اأ�صامة النجار، اأكــد يف حديثه لـ "احلال" اأن 

هنــاك مادة يف د�صتــور نقابة الأطباء حترم تعامــل وتعاقد الطبيب 
مــع �صــركات الأدوية، وهي املادة رقم 10 مــن الد�صتور الطبي باب 
"يحظر على  اأنه:  "واجبــات الطبيب واآداب املهنة"، وتن�س على 
الطبيب اإقامة اأي نوع من العالقات تقوم على ال�صم�صرة اأو املكافاأة 
الطبيــة مــع اأي من زمالئه اأو مــع املوؤ�ص�صات الطبيــة اأو موؤ�ص�صات 
املهــن الطبية الأخرى واأفرادها اأو ا�صتخــدام من يقوم بهذا العمل، 
وبيــع العينــات الطبيــة، �صــواء كان ملري�ــس اأو لأي �صخ�ــس اأو 

موؤ�ص�صة".
اإن تعاقد الأطباء اأو ال�صيادلة مع �صركات اأدوية بعينها يعّد انتهاًكا 
�صارًخــا للقانــون، ل �صيما اإذا ترافــق مع اقت�صــار و�صف الطبيب 
و�صــرف ال�صيدلين لنوع ما من الأدوية. وبالإ�صافة اإىل اأنه يت�صبب 
باأ�صــرار مت�ــس م�صلحــة املر�صى ال�صحيــة اأحياًنا؛ فــاإن ا�صتغالل 

حاجة املر�صى للرتبح يعد عماًل لاأخالقيًّا.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مــن يتجــول يف الأ�صواق الفل�صطينية، يالحظ تف�صــي وانت�صار خدمات 
�صركات الت�صالت اخللويــة الإ�صرائيلية، خ�صو�صاً يف املناطق التي 
ل تخ�صــع لل�صيطــرة الأمنيــة الفل�صطينيــة؛ حيــث تطغــى املل�صقات 
والإعالنــات التي تروج خلدمات ومنتجات تلــك ال�صركات على اأبواب 

ورفوف املحال واملعار�س التجارية. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود اأي م�صــوغ قانــوين ي�صمــح لل�صركات 
الإ�صرائيليــة عر�س وترويج منتجاتها وخدماتها، كونها غري مرخ�صة 
بالحتــالل  تت�صــرت  اأنهــا  اإل  الفل�صطينيــة؛  الت�صــالت  وزارة  مــن 
و�صيطرتــه الع�صكرية يف قر�صنة وغزو ال�صــوق الفل�صطينية، م�صتغلة 
حاجــة املواطــن الفل�صطيني ل�صبــكات اجليلــني الثالــث والرابع التي 
تتميــز بنفــاذ اإنرتنــت عــايل ال�صرعــة، والتي متنــع �صلطــات الحتالل 
ح�صــول ال�صــركات الفل�صطينية عليهــا، ف�صاًل عن اأنهــا ت�صتغل اأحياناً 
عــدم وجــود اأبــراج تغطيــة قوية وخدمــات ترويجيــة فعالــة تقدمها 

ال�صركات الفل�صطينية خارج مراكز املدن.
�صاحب متجر يبيع الأجهزة النقالة وم�صتلزماتها يف بلدة برينبال 
اإحــدى �صواحي القد�ــس القريبة جدًا من املركــز الإداري لل�صلطة 
الوطنيــة الفل�صطينيــة، رام اهلل، يقــول اإنــه يبيــع مــن ال�صرائــح 
اخللويــة الإ�صرائيليــة وبطاقات �صحن الر�صيــد، اأ�صعاف ما يبيع 

من مثيالتها الفل�صطينية. 
واأ�صــار اإىل اأن الزبائــن الفل�صطينيــني يلجــاأون ل�صــراء هــذه ال�صرائح 
كونهــا من اجليــل الثالــث، اإ�صافــة اإىل اأن اأ�صعار املكاملــات والر�صائل 
التــي توفرهــا خــالل الت�صال فيمــا بينهــا، اأقــل بكثري مــن ال�صركات 
الفل�صطينيــة، وتابع قائاًل: "خدمات �صركات الت�صــالت الإ�صرائيلية 

تعطينا هام�س ربح اأكرب". 
ويف و�صــط مدينة رام اهلل، ين�صط باعة على "ب�صطات" يبيعون �صرائح 

الت�صــالت الإ�صرائيليــة، وبطاقــات �صحن الر�صيد، حيــث تباع هذه 
املنتجات دون ح�صيب ورقيب، رغم وجود قرار ر�صمي مينع بيعها. 

القانــون وبيعــه تلك  البائــع )م.ر( عــن خمالفتــه  "احلــال" �صاألــت 
"مــا  اإجابتــه ا�صتنكاريــة:  ال�صرائــح قــرب ميــدان املنــارة، فكانــت 
الغريــب يف املو�صــوع.. الأمــر عــادي جــدا، ربنــا اأحل البيــع، وهذه 
ال�صرائــح اأ�صعارها ومردودهــا للم�صتخدم اأكرث مــن �صرائح ال�صركات 

الفل�صطينية، وكمان اأنا بربح منها اأكرث". 
وتلجاأ ال�صــركات الإ�صرائيلية لإغراق ال�صــوق الفل�صطينية مبنتجاتها 
ملناف�صــة بع�صهــا ومناف�صة ال�صــركات الوطنية، وت�صــكل هذه ال�صوق 
م�صــدر ربح وفري لها، وي�صهــل بع�س التجار والــوكالء الفل�صطينيون 
وال�صــركات  الزبائــن  بــني  و�صــل  حلقــة  ي�صكلــون  الذيــن  املهمــة، 
الإ�صرائيليــة، كون هــذه ال�صركات ل ت�صتطيع فتــح مراكز بيع ر�صمية 

يف املحافظات الفل�صطينية. 
واأو�صــح الطالــب اجلامعي فرا�س التميمــي، اأنه يعتمــد على �صريحة 
خلويــة اإ�صرائيليــة، كونهــا توفــر احل�صول علــى اإنرتنــت يف جهازه، 
وب�صعــر مغٍر، واأ�صاف: ل اأهوى �صراء املنتجــات الإ�صرائيلية، لكنني 

م�صطر لأن ال�صركات الفل�صطينية ل توفر هذه اخلدمة. 
واأكــد املدير العــام ل�صركة "جالك�صي لينك" نا�صــر اإ�صعيد -ل تتعامل 
�صركتــه مــع ال�صــركات اخللوية الإ�صرائيليــة- اأن اأحــد اأ�صباب جلوء 
املواطنــني يف ال�صفــة ل�صــراء ال�صرائــح الإ�صرائيليــة، هــو عدم متكن 
ال�صــركات الفل�صطينيــة مــن اإدخــال اجليلــني الثالــث والرابــع، حيث 
مــا زالــت �صلطــات الحتــالل تعرقــل ادخــال هــذه اخلا�صيــة لالأر�س 

الفل�صطينية، التي توفرها الآن معظم �صركات الت�صالت يف العامل.
ونــوه اإىل اأن معظم املتاجــر وال�صركات املوجودة داخــل املدن، تلتزم 
بقــرارات وزارة الت�صــالت وال�صابطة اجلمركيــة الفل�صطينية، لكن 

رغم كل قوانن منع التعامل معها ومقاطعة منتجات االحتال

اأ�شواقنا يف  تتف�شى  االإ�شرائيلية  االت�شاالت  �شركات 

ا خارج املناطق امل�صماة "اأ".  الأمر يختلف جذريًّ
وقالــت املهند�صــة �صفاء ح�صني، التــي تعمل يف مدينــة القد�س، والتي 
قابلناهــا اأثنــاء �صرائها بطاقة ر�صيــد �صركة "�صيلكــوم" الإ�صرائيلية، 
مــن متجــر يف بلــدة كفر عقــب: "اأنــا اأعمــل داخــل مدينــة القد�س ول 
اأ�صتطيــع اقتنــاء �صريحــة �صبكــة فل�صطينيــة، لأنه بب�صاطــة ل يوجد 
خدمــة وتغطية لل�صبــكات الفل�صطينيــة يف داخل املدينــة". وت�صيف: 
"اأمتنى اأن ت�صمل ال�صركات الفل�صطينية خدماتها القد�س )..( �صاأرمي 

هذه ال�صريحة فور ح�صول ذلك". 
ومع اأن ال�صركات الإ�صرائيلية تغزو اأ�صواقنا وت�صن عملية قر�صنة على 
قطــاع الت�صالت وتكنولوجيا املعلومــات الفل�صطيني، اإل اأن ال�صركات 
الفل�صطينيــة العاملــة بهذا القطاع، ل ت�صتطيع تقــدمي خدماتها وترويج 
منتجاتهــا للمواطنني الفل�صطينيني يف العا�صمة املحتلة- القد�س، بقرار 

�صيا�صي اإ�صرائيلي وعوائق قانونية اإ�صرائيلية حتول دون ذلك. 
بدوره، ك�صف وكيل وزارة الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات �صليمان 
الزهــريي، عــن اأن ال�صــركات الإ�صرائيلية ت�صتويل علــى نحو 20% من 
جممــل اإيرادات قطاع الت�صــالت الفل�صطيني الذي يبلــغ تقريباً نحو 

800 مليون دولر، دون ح�صولها على رخ�س اأو دفع �صرائب. 
واأ�صــاف: ل�صرقــة وقر�صنــة هــذه املاليــني، تتعمد �صلطــات الحتالل 
منع ال�صــركات الفل�صطينية من احل�صول على ترددات اجليلني الثالث 
والرابــع، وت�صاعــد ال�صــركات الإ�صرائيليــة علــى التغلغــل يف ال�صوق 

الفل�صطينية بطرق متعددة. 
ولفــت اإىل اأن �صــركات الت�صــالت اخللويــة الفل�صطينيــة، غري قادرة 
علــى مناف�صة ال�صركات الإ�صرائيلية، ب�صبب عــدم ال�صماح لها بحيازة 
تــرددات اجليلني الثالث والرابع، اإ�صافة اإىل اأن ال�صركات الإ�صرائيلية 
ل تدفــع �صرائــب وتنفــذ اإىل ال�صــوق الفل�صطينية بطرق غــري �صرعية 

وبالتايل تكون قادرة على تقدمي اأ�صعار منخف�صة.  
و�صدد الزهــريي على اأن وزارته وبالتعاون مــع ال�صابطة اجلمركية، 
م�صتمــرة مبالحقة املتعاونني مع هذه ال�صــركات من �صعاف النفو�س، 
رغــم ال�صعوبات التي تواجهها ورغــم قدراتها املحدودة؛ ب�صبب عدم 
وجــود �صلطــة فعلية لهــا يف املناطــق امل�صمــاة )ب( و)ج(، موؤكدًا اأن 
وزارتــه م�صتمرة يف ف�صح هذه القر�صنة يف خمتلــف املحافل الدولية، 

كما اأنها قدمت عدة �صكاوى بهذا ال�صدد لالحتاد الدويل لالت�صالت. 
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فنتينا ال�صويل٭

نور اأقط�س

حفــرت خارطــة العــامل كلــه علــى حجــر اأ�صا�ــس املتحــف 
الفل�صطيني للتعبري عن فكرة امل�صروع يف ك�صر احلدود التي 
مزقــت الفل�صطينيني واأجــربت ن�صفهم علــى اللجوء جلميع 
دول العــامل، واأبقــت الن�صــف الثــاين اأما حتــت الحتالل اأو 

مواطنني من الدرجة الثانية داخل الأرا�صي املحتلة.
يقــول مدير املتحف الفل�صطيني جــاك بر�صكيان يف مقابلة مع 
�صحيفة "احلال": "ميزة املتحف الفل�صطيني تتمثل يف كونه 
موؤ�ص�صة عابرة للحــدود ال�صيا�صية واجلغرافية، يعمل على 
تفعيــل حــراك فكري وفني مفتــوح للجميع وعلــى كل جديد 
ومبــدع، خا�صة يف ظل وجود تنوع حيوي يف الإنتاج الثقايف 
الفل�صطينــي يفتقر للربط بني هــذه اجلهود، وهو الدور الذي 

يحاول املتحف اإيجاده".
ينه�ــس م�صــروع املتحــف الفل�صطيني على اأر�ــس م�صاحتها 
40 دومًنــا يف بلــدة بريزيــت �صمــال رام هلل والبــرية، يف قمة 
تلة م�صرفة علــى ال�صاحل ال�صرقي للبحر الأبي�س املتو�صط، 
تربعت جامعة بريزيــت بالأر�س لقاء اأجر ب�صيط، ما اأعطى 
حافًزا لإقامــة املتحف بجوار اجلامعة؛ الأمر الذي يتما�صى 
مع طموحه يف اأن ي�صبح موؤ�ص�صة بحثية يتفاعل معها الطلبة 
واملراكــز البحثيــة والباحثــون، اإ�صافــة للموقــع املتو�صط 
لبلــدة بريزيــت يف فل�صطــني الذي ي�صهــل الو�صــول اإليه من 

جميع الزوار، ح�صب ما قال بر�صكيان.
لإدارة  الأ�صــول  فل�صطينيــة  �صــركات  امل�صــروع  ويوظــف 
وتنفيذ البناء، حيث يوؤكد مدير املتحف اأن اختيار ال�صركات 
الفل�صطينيــة املُهجرة مثل �صركــة بروجاك�س و�صركة احتاد 
املقاولــني، جاء نتيجة تقاطع حافز هــذه ال�صركات يف البناء 
داخــل الوطن، مــع حاجة املتحــف لال�صتفادة مــن خرباتها 
العامليــة يف ت�صييــد اأبنية من هــذا احلجم وبهــذا التعقيد يف 
خمتلف اأنحاء العامل، علًمــا باأن مبنى املتحف بالغ التعقيد، 
ب�صبــب اعتمــاده علــى الأ�صقــف املائلــة بدرجــات متفاوتــة 
واجلــدران املحملــة علــى ال�صقــف، اإ�صافــة اإىل التفا�صيــل 

املتعلقة بحماية البيئة.

اأول مبنى اأخ�سر يف فل�سطني
وياأمــل القائمــون علــى امل�صــروع اأن يح�صــل املبنــى علــى 
ال�صهــادة الف�صيــة يف نظــام الريــادة العاملــي يف ت�صميمــات 
الطاقة والبيئــة الذي ي�صار اإليه بـــ"LEED"، ليكون اأول 
مبنــى اأخ�صر يف فل�صطني؛ عرب التزامــه مبراعاة موا�صفات 

ومقايي�س لت�صميم واإن�صاء وت�صغيل املبنى.
وتو�صــح الع�صــو املوؤ�ص�صــة مبجل�ــس الأبنيــة اخل�صــراء 
الفل�صطينــي وجــدان ال�صريــف، اأن اإنتــاج مبنــى فل�صطيني 
�صديــق للبيئة يحتاج للتزام �صــارم مبعايري �صعبة، بدًءا 
من و�صع الت�صميم ومروًرا بكافة مراحل البناء، وحتى اآخر 
يــوم عمل باملوقع، منوهة اإىل اأن نتائج هذا اللتزام يجب اأن 
تظهر بعد ت�صغيل املبنى ويف فواتري املياه والطاقة م�صتقباًل.
وتتبــع العديــد من املعايــري يف امل�صروع، مــن منع اجنراف 
الرتبــة والتقليــل مــن انبعــاث الغبــار وحمايــة ال�صطــوح 
الطبيعيــة، اإ�صافــة اإىل تخ�صي�ــس مناطــق خا�صــة لإدارة 
النفايــات واإعــادة تدويرها. وي�صيف املهند�ــس املتخ�ص�س 
باحلفــاظ على املبنــى اأخ�صر لوؤي �صاهــني اأن هناك معايري 
اأخرى تتعلق بالت�صميم و�صكل املبنى لي�صتوعب اأكرب كم من 
اأ�صعة ال�صم�س والرياح للتقليل من ا�صتخدام التدفئة وتاأمني 
التهويــة، ومنهــا اأي�ًصــا عــزل املبنــى بعــدة طبقــات تعطي 

وظائف اجللد يف اجل�صد فيما يتعلق باحلرارة.
ويوؤكــد مديــر املتحــف علــى الهتمــام يف اأن يكــون املتحف 
منوذًجا يحتذى به يف ال�صتدامة البيئية على نطاق فل�صطني، 
مــن خالل خلق بيئــة �صحية مثالية للــزوار واملوظفني على 
حــد �صواء، موؤكًدا على اأهمية احللــول اخل�صراء يف ت�صميم 
وت�صييــد املبنى، التي تنعك�س علــى ا�صتهالك املياه والطاقة 

بن�صبة اأقل ت�صل اإىل %23.

الت�سميم مرتبط بفل�سفة العمارة الفل�سطينية
يقول كونر �صرينان من املكتب املعماري الإيرلندي "هينغان 
بينــغ" اإن "ت�صميــم املتحف ا�صتلهم من الطــرق الفل�صطينية 

امل���ت���ح���ف ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي.. ي���ج���م���ع اأط����������راف ال���ق�������ش���ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل���ي���ق���دم���ه���ا ل���ل���ع���امل ك��ام��ل��ة

التقليدية يف ا�صتخدام الأر�س للزراعة، عرب بناء )ال�صنا�صل( 
املتدرجــة للزراعــة �صعــوًدا حتى الو�صــول للمبنــى اأعلى 
الأر�ــس". وي�صيــف �صرينــان امل�صــارك يف و�صــع الت�صميم 
اإنــه جاء بعد زيارات وم�صاهــدات يف منطقة ال�صفة الغربية 
ذات الطبيعة اجلبلية ال�صعبة، فنتج عنها ت�صور معماري، 
موؤكــًدا اأنــه "م�صروع جاء مــن اأر�س فل�صطــني ويختلف عن 

النمط العمراين يف البيئة احل�صرية الفل�صطينية".
ويو�صــح املهند�ــس هيثــم عي�صى مديــر امل�صــروع من طرف 
احتــاد املقاولــني، اأن امل�صــروع مميــز يف نواحــي الت�صميــم 
مرتبطــة  فل�صفــة  و�صــع  الت�صميــم  اإن  حيــث  والثيمــة، 
باحل�صــارة والثقافة، وراعــى يف ذلك �صكل املبنى من جميع 

اجلهات واأين يطل.
ويعتقد املهند�س املعماري فرا�س طبيلة اأن م�صروع املتحف 
الفل�صطينــي يعيــد الهوية املعماريــة الفل�صطينيــة، ويقول: 
"الت�صميــم جنح كثرًيا يف تاأويل العمارة الفل�صطينية التي 
اأ�صا�صهــا الإن�صــان واإح�صا�صة بالطبيعــة، وكيف يرى الزائر 
البناء من كافة اجلوانب، فوظفت كل هذه املعايري يف املبنى 
لرياعــي التفا�صيــل الأ�صيلــة ويعيــد التعريــف باملعمارية 

الفل�صطينية بطريقة حديثة".

اإجناز م�ساريع املتحف قبل افتتاح املبنى
وعلــى الرغم مــن اأن املتحف ل يــزال قيد الإن�صــاء، اإل اأن 
طواقمه تعمــل من مكاتب موؤقتة يف مدينــة رام اهلل، وتنفذ 
جمموعــة مــن امل�صاريــع، اأحدثهــا ح�صــب اإدارة املتحف، 
البدء بتاأ�صي�س البنية التحتية لالأر�صيف الب�صري للمتحف، 
وتكويــن �صبكــة مــن ال�صــراكات مــع الالجئــني مبخيمات 
بالأمريكيتــني،  الفل�صطينيــة  واجلاليــات  ولبنــان  الأردن 
بالتزامــن مع الت�صبيك مع قطاع املتاحف يف فل�صطني للعمل 
مًعا نحو النهو�ــس يف هذا القطاع و�صقل مهارات العاملني 
فيه، عــرب �صل�صلة من الور�صــات، واأول معر�صني للمتحف 

الفل�صطيني.
من اجلدير بالذكــر اأن املتحف الفل�صطيني هو اأحد امل�صاريع 
الرئي�صيــة ملوؤ�ص�صــة التعــاون، ومــن املتوقــع النتهــاء من 
بنائــه نهايــة العــام املقبل علــى اأن يفتح للجمهــور يف مطلع 
عــام 2016، ومت اختيــار ت�صميم تقدم بــه املكتب املعماري 
الإيرلنــدي هينيغــان بينــغ، وت�صــرف علــى بنــاء امل�صروع 
�صركــة "Projacs" وتنفــذ البناء �صركة احتــاد املقاولني 
 Arab Tech" العــرب وتقــدم اخلدمــات ال�صت�صاريــة

."Jardaneh

ت�صميم املتحف الفل�صطيني.

مل تكــن حملــة احلــق يف التعليــم يف جامعة بريزيــت الوحيدة 
التــي تبحث عن حــق الفل�صطينيني يف التعليم، بل هناك حركات 
طالبية عديدة حتمل ا�صم "طالب من اأجل العدالة يف فل�صطني" 
يف اأكــرث من 160 جامعــة يف الوليات املتحــدة الأمريكية، وقد 
ا�صت�صيــف خالل ال�صهر املا�صي 10 مــن طالب جامعة بريزيت 
مــن خمتلــف التخ�ص�صــات يف جولــة هــي الأوىل مــن نوعهــا، 
للتحدث عن جتاربهم ال�صخ�صية كطلبة فل�صطينيني يعانون من 
انتهــاك حقهم يف التعليــم، واآلية عمل احلملة علــى توثيق هذه 
النتهــاكات، ون�صرهــا للعامل لت�صحيح بع�ــس ال�صور النمطية 

عن فل�صطني.
ويف حديث مع كري�صتيان بايلي من�صق اجلولة، ذكر اأنها جاءت 
بهــدف اإن�صاء عالقــات طالبيــة اأمريكية فل�صطينيــة، لت�صحيح 
ال�صــور واملفاهيــم املغلوطــة املوجودة لدى طلبــة اجلامعات 
الأمريكية، وبهدف خلق مماهاة بني واقع الطلبة الفل�صطينيني 
والطلبة مــن الفئات املهم�صة يف اأمريكا، من حيث العن�صرية يف 

التعليم والتحكم يف املناهج وتغييب بع�س احلقائق.
يقــول الطالــب يف جامعــة كالرك واملتطوع مع طــالب من اأجل 
العدالــة، اأنتــوين جريجــي، اإن احلركــة تهــدف ب�صــكل رئي�صي 
اإىل زيــادة وعي املجتمــع الأمريكي حول ما يجــري يف فل�صطني 
مــن انتهــاكات وتهمي�س. و�صــدد جريجي على اأهميــة املقاطعة 
و�صحــب ال�صتثمــارات، فيما اأ�صــار اإىل اأن احلركــة تتعاون مع 
حركة املقاطعة BDS من اأجل ن�صر ثقافة املقاطعة ك�صكل من 

اأ�صكال الت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني.
ويف �صيــاق احلديث عن مدى ال�صعوبات التي تواجههم كحركة 
داعمــة للفل�صطينيــني يف جامعــات الوليــات املتحــدة، يقــول 
املتطوع يف احلركة يف جامعــة كاليفورنيا يف �صان دييغو اأ�صامة 

اخلواجــا اإن كافــة اأن�صطتهم ومقالتهم التــي تن�صر يف �صحيفة 
اجلامعــة تخ�صع للرقابــة التامة من قبــل اإدارة اجلامعة، هذا 

عدا عن و�صفهم بالال�صاميني والإرهابيني.
وتقــول نوران من جامعة درو ومتطوعة مع احلركة، اإن اإدارة 
اجلامعــة تاأتــي اإىل الفعاليــات املختلفة من اأجــل املراقبة فقط 

وت�صجيل نقاط عليهم.
اإل اأن اخلواجا يوؤكد اأن احلركة ا�صتطاعت ن�صر الكثري وتغيري 

الكثري بالرغم من ال�صعوبات والعراقيل.
اإحــدى امل�صاركات يف اجلولة الطالبــة يف دائرة علم النف�س ليان 
درينــي قالت اإن حركة طــالب من اأجل العدالــة تختلف عن كل 
احلــركات الت�صامنية يف الوليات املتحدة، اإذ اإن متطوعي هذه 
احلملــة على دراية كافيــة مبا يح�صل يف فل�صطني، ما يجعل من 

ال�صهل عليهم اإقامة الن�صاطات املختلفة التي تزيد الوعي.
واأ�صافــت دريني اأن هذه اجلولة اأ�صافــت لها الكثري، فهي على 
حد قولها مل تكن تعرف اأن ما يواجهه اأ�صحاب الب�صرة الداكنة 
يف اأمريكا من عن�صرية ومتييز وتهمي�س ي�صبه متاًما ما يواجهه 

الفل�صطينيون يف فل�صطني.
فيما يو�صــح م�صارك اآخر يف اجلولة، وهو الطالب يف الدرا�صات 
العليــا يف كلية القانون اأحمد �صويكــة، اأن اجلولة كانت لها اآثار 
علــى ال�صعيــد العام، من حيــث التعرف على جتــارب نا�صطني 
فل�صطينيني وغري فل�صطينيني يف العمل على ن�صر الوعي والعمل 
مــن اأجل الق�صية الفل�صطينيــة، واآثار على ال�صعيد ال�صخ�صي، 
مــن بنــاء عالقــات مع طــالب واأ�صاتــذة يف جامعــات جديدة يف 
اأمــريكا اإىل اكت�صــاب خــربة التحدث يف لقــاءات عامة بلغة غري 

اللغة الأم واملناظرة ب�صكل مكثف.
وكان 4 مــن هــوؤلء الطلبــة قد �صاركــوا يف موؤمتــر يف جامعة 

اأم��رك��ي��ة ج��ام��ع��ة   160 يف  م���وج���ودة  فل�شطن  يف  ال��ع��دال��ة  اأج����ل  م��ن  ط���اب  ح��م��ل��ة 

كاليفورنيــا يف لو�ــس اأجنلو�ــس، اإذ يعقــد هذا املوؤمتــر ب�صكل 
�صنــوي يف كثــري مــن اجلامعــات، ويحــاول طــالب مــن اأجل 
العدالــة من خاللــه ال�صغط على جمل�س الطلبــة ليوافق على 
قــرار �صحب ا�صتثمــارات اجلامعة مــن ال�صــركات الأمريكية  
الداعمــة لإ�صرائيــل، ومتــت املوافقــة على القــرار يف جامعة 

كاليفورنيا يف لو�ــس اأجنلو�س، ما �صينقل احلركة اإىل اخلطوة 
التاليــة األ وهــي ال�صغــط علــى اإدارة اجلامعــة لتفعيل هذا 

القرار ب�صكل ر�صمي.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

طالب جامعة بريزيت خالل جولتهم يف اأمريكا.
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فادي شطارة ٭

جامعيون حتت قب�شة اأرباب العمل.. اإرهاق وتاأخر واأجر متوا�شع

رام اهلل، �صتة اأيام يف الأ�صبوع. 
يقول اأو�س اإن العمل من�صف له لكن �صهادته لن حتقق له تقدًما يف 
هــذا العمل بالذات، واإنه يعمل مع حاملي �صهادات ول ي�صعر باأي 

متييز بينه وبينهم. اأما الأجور، فهي غري من�صفة بحق اجلميع.

رواتب متدنية
زينة زاهر اأبو ح�صني طالبة �صحافة وعلم اجتماع عملت "موظفة 
كا�ــس" يف �صوبر ماركت كبري، لتاأمــني اأق�صاط جامعتها وم�صاعدة 
عائلتهــا. وتعاين يف العمل من الــدوام مبا�صرة بعد اجلامعة، ملدة 
ثمــاين �صاعات، مــن الرابعة م�صاًء حتــى الثانية ع�صــرة منت�صف 

الليل، بالإ�صافة اإىل الراتب املتدين ومزاجية رب العمل.
وترى زينة اأنهــا مظلومة، فهي وغريها من الطالب جمربون على 
العمــل �صاعــات حمــددة، ول يختــارون اإجازاتهــم، ول يجــدون 
الوقــت املنا�صــب للدرا�صة. وهــذه امل�صايقات جتعــل العامل غري 

مرتاح بعمله، ما يوؤثر على اأدائه يف العمل �صلًبا.

عمل حتى منت�سف الليل
يعمــل حممد جمــال م�صلح، طالــب علوم �صيا�صيــة واإدارة عامة، 
يف متجــر لبيــع املالب�س، كــي ي�صتطيع دفــع اأق�صاطــه اجلامعية. 
يقــول حممــد: "العمــل منا�صــب وغــري متعــب، والأجــر املدفوع 

من�صــف بحقي، لكن يظل عماًل موؤقًتا، حلــني ح�صويل على �صهادة 
اجلامعة".

واأ�صاف اأن رب عمله يعطيه كل حقوقه، لكن م�صكلته الوحيدة يف 
العمل اأنه ميتد اأحياًنا اإىل بعد منت�صف الليل.

جتاوزات لقانون العمل
تقــول املحامية حنــني �صالمة اإن قانون العمــل الفل�صطيني يحفظ 
حــق العامل ب�صكل عام، بغ�س النظر عــن عمره، ما مل يكن حدًثا، 
كمــا اأقر قانــون لالأحــداث والن�صــاء وممار�صي الأعمــال اخلطرة 
والليليــة. ومــن يتجاوز عمــره الـ18 عاًمــا، يعترب عامــاًل حمميًّا 

بالقانون.
ومل تنــف املحامية حدوث جتاوزات وظلم علــى العامل الطالب، 
لأن �صاحــب العمــل يهمه اإجناز عملــه ب�صكل تــام، دون اللتفات 

حلقوق العامل من اأجور وت�صهيالت وغريها.
واأكــدت �صرورة فهــم كل عامل حلقوقه قبل التوجــه للعمل، واأن 
عقد العمل ال�صفهي يحمي العامل مثل املكتوب متاًما، الذي ميكنه 
مبوجبه احل�صول على كامــل حقوقه واأتعابه �صمن القانون مثل 

مكافاأة نهاية اخلدمة.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اأو�س �صايف حنني �صالمة زينة اأبو ح�صني �صارة عي�صى كفاح قزمار حممد م�صلح

تعــب ي�صــوع امل�صيــح مــن ال�صفــر، فجل�ــس 
ي�صرتيــح عنــد بئــر. التقــى امــراأة �صامريــة 
الع�صــرات،  معهــا  وب�صــر  فب�صرهــا  هنــاك، 
فاآمنوا. اأما الأب اليوناين فيلمنو�س ك�صاب�س، 
فعندمــا جل�س يف الكني�صــة املقامة فوق البئر 
نف�صهــا لي�صلي ويلتقط اأنفا�صه، هاجمه قطيع 
من امل�صتوطنــني احلاقديــن، واأردوه �صهيًدا 
ب�صــت وثالثــني طعنــة و�صربــة با�صتخــدام 
فاأ�ــس، واأ�صابــوا راهبة واعتــدوا على الدير 
وكعادتهــا،  احلــادة.  والأدوات  بالقنابــل 
احلجــة  �صــوى  اأمامهــا  اإ�صرائيــل  جتــد  مل 
ــا،  امل�صتخدمــة دائًمــا، القاتــل مري�ــس نف�صيًّ

والقانون ل يعاقب املجانني!
حــدث ذلك عــام 1979، ولكــن للكني�صة رواية 
طويلــة، تعــود اإىل قبل ذلك مبئــات ال�صنوات، 
وبالتحديــد لعــام 327 ميــالدي، حــني اأمــرت 
القدي�صــة هيالنة والدة الإمرباطور ق�صطنطني 
ببنــاء الكني�صــة فــوق بئر يعقــوب التي �صرب 
منهــا امل�صيــح، لتبقــى ال�صاهــد الوحيــد علــى 
ق�صة امل�صيح ومروره من ذلك املكان الذي يقع 
اليوم مبخيم بالطة �صرقي مدينة نابل�س، ولكن 
الُفر�ــس هدمــوا الكني�صــة بعــد بنائهــا بعامني 
الإمرباطوريــة  علــى  ثورتهــم  اأثنــاء  تقريًبــا 

البيزنطــي  الإمرباطــور  فاأعــاد  البيزنطيــة، 
ج�صتنيــان بناءهــا ليهدمهــا العبا�صيــون هــذه 
املــرة، فاأعاد اليونــان الأرثوذك�س بناءها مرة 
اأخرى، ولكن الزلزال الذي �صرب فل�صطني كان 

لهم باملر�صاد.
اآخر حماولة لبنائها بداأت عام 1908، لكن كان 
للحــرب العامليــة الأوىل راأي خمالــف، فبقيــت 
كني�صة �صغرية خجولة فوق تلك البئر، لت�صهد 
على مقتــل فيلمنو�ــس وعلى جرائــم الحتالل 
التــي ل تنجو منهــا الأماكــن املقد�صــة، وبقي 
الو�صع على حاله اإىل اأن جاء الأب يو�صتينو�س 
مامالو�ــس من دولة اليونــان عام 1960 وتنقل 
مــن كني�صة املهد يف بيت حلم اإىل طربيا اإىل عدة 
مــدن اأخرى قبل اأن يحــط به الرحال يف كني�صة 
بئــر يعقوب بعد مقتــل كاهنهــا لي�صتلم مكانه، 
ومن ذلــك الوقت، اأخد يو�صتينو�س على عاتقه 

ترميم الكني�صة وبناءها.
نــال الراهب مامالو�ــس اأمًرا يق�صــي باملوافقة 
علــى بنــاء الكني�صة من الرئي�ــس الراحل يا�صر 
طويلــة  برحلــة   1998 عــام  ليبــداأ  عرفــات، 
الكني�صــة  لبنــاء  �صنــوات  ع�صــر  ا�صتغرقــت 
احلاليــة، فــكان الأب يو�صتينو�ــس املهند�ــس 
وامل�صــرف وامل�صمم وكل �صــيء، حتى اإنه كان 

الفنــان الذي ر�صم كل لوحــات الكني�صة ونحت 
متاثيلهــا، فمن يدخل الكني�صــة اليوم ل يتبادر 
لذهنــه التاريخ املرير الذي عانت منه الكني�صة 

قبل جميء الأب اليوناين يو�صتينو�س.
مــرًتا، فوقهــا كني�صــة  اأربعــني  بعمــق  بئــر 
مب�صاحــة دومن كامــل، بارتفــاع �صاهق ي�صل 
حلــوايل ثالثــني مــرًتا، تــكاد عينــك ل تــرى 
التــي  الدينيــة  اللوحــات  ب�صبــب  اجلــدران 
تزينهــا، والتــي ر�صمهــا يو�صتينو�ــس بنف�صه 
وقــال  خا�صــة،  واأدوات  مــواد  با�صتخــدام 
اأيــام النتفا�صــة  اإنــه ا�صتغــل  يو�صتينو�ــس 
الثانيــة ومنع التجول الــذي فر�صه الحتالل 

لري�صم تلك اللوحات.
الكني�صــة  اأن  "احلــال"  لـــ  مامالو�ــس  واأكــد 
اجلديــدة مل ت�صلم هي الأخرى مــن اعتداءات 
الحتــالل، فخالل بنائهــا مت ا�صتهدافها بقذيفة 
دبابة، وقبل ذلك ا�صتهدفت مراًرا وتكراًرا اأيام 
الجتياح ال�صرائيلي، وترافقت تلك الهجمات 
مــع حما�صــرة كني�صة املهــد يف بيت حلــم. اأما 
الكاهــن نف�صــه، فلــم ي�صلــم اأي�ًصــا، وقــال اإنه 
تعر�ــس لعدة اعتــداءات وم�صايقــات من قبل 

امل�صتوطنني.
اليــوم يبلــغ مامالو�ــس مــن العمر حــوايل 74 

رغم اأن �شلفه قتل على اأيدي امل�شتوطنن

نابل�ش  يف  ي��ع��ق��وب  دي���ر  كني�شة  ب��ن��اء  يف  ���ش��ن��وات   10 مي�شي  م��ام��ال��و���ش  ال���راه���ب 

عاًما، ومــا زال يعي�س بنف�ــس الكني�صة، متخًذا 
منها منزله الدائــم، فبنى بجانبها غرفة للنوم، 
من يدخلهــا ي�صعر برهبة املكان، فال ترى عينك 
�صوى اللوحات الدينية التي يعمل يو�صتينو�س 
علــى اإمتامها، والأغرب من ذلك كله، ذلك القرب 
الــذي ُبنــي بجانــب الكني�صــة، وهــو لي�س قرب 
الكاهــن الــذي قتلــه امل�صتوطنــون، لأن ج�صده 
داخــل  مك�صــوف  قــرب  يف  ومو�صــوع  حمنــط 
الكني�صــة، بحيــث ميكــن للزائرين روؤيتــه. اأما 
القــرب، فهو لــالأب يو�صتينو�س نف�صــه! �صحيح 
اأنــه ما زال على قيد احليــاة، ولكنه ف�صل بناء 

قربه وو�صع �صورته عليه حتى قبل وفاته.
جتــذب الكني�صــة ع�صرات الزائريــن واحلجاج 
الأجانــب يف كل يــوم، ياأتــون مــن كل �صــوب 
لزيــارة ذلــك املــكان املقد�ــس، والتمتــع بروؤية 
الكني�صــة املذهلــة، التي لــن يروا مثلهــا يف اأي 
بقعة اأخرى على وجــه الكرة الأر�صية، ويروا 
باأعينهــم جثــة الكاهــن املحنطــة، التــي تروي 
حكايات من املعاناة التي يعي�صها الفل�صطينيون 

ب�صبب الحتالل.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

التحفة الفنية كني�صة دير يعقوب يف نابل�س.

أسيل أبو محسن٭

ا يف تاأمني فر�س  تنت�صــر يف رام اهلل والبرية، املدينتان الأوفــر حظًّ
العمل، ظاهــرة ت�صغيل طلبة اجلامعة ال�صاعــني اإىل �صد اأق�صاطهم 
ب�صبــب ظــروف العائالت. ورغــم اأن الظاهرة تبــدو للوهلة الأوىل 
م�صجعــة يف انخــراط ال�صبــاب يف العمــل، اإل اأن الظــروف التــي 
يعملون فيها ت�صــري اإىل ا�صتغالل اأرباب العمل لهم ب�صبب معرفتهم 

باحتياجات الطالب و�صكوته عن املطالبة بحقوقه.
"احلــال" التقــت جمموعة مــن الطلبة اجلامعيــني الذين عا�صوا 

جتربة ال�صتغالل وكانت معهم املقابالت التالية.

نظام ال�ساعات
كفاح قزمار، طالب ادارة اأعمال، موظف يف �صركة اأمن، يعمل من اأجل 

تغطيه م�صاريفه ال�صخ�صية، فهو يعي�س يف �صكن بعيد عن اأهله.
العمــل من�صف بحقه مقارنة بغريه، كما يقول، لكنه يرى اأن العمل 
ب�صــكل عام ظامل لــكل ال�صبــاب، لأن الرواتب التــي يدفعها اأرباب 
ا واأدنى مــن الدخل العادي، م�صيًفــا اأن ال�صهادة  العمــل قليلة جدًّ
لــن حت�صن من و�صعه كموظف �صوى اأنه �صيتح�صن يف التعامل مع 

جهاز الكمبيوتر.

ويعتقــد اأن عمل الطالب بنظام ال�صاعات غري من�صف، فالعمل ملدة 
ثماين �صاعات بعد دوام اجلامعة اأمر مرهق ول ميكنه من التن�صيق 

بني درا�صته وعمله.

رب عمل نا�سج
�صارة عي�صى، طالبة �صحافة وعلوم �صيا�صية تعمل يف مدينة مالٍه 
لالأطفال ال�صغار، من اأجل دفــع اأق�صاط جامعتها، واأي�صا للت�صلية 

وق�صاء اأوقات الفراغ.
رب عملهــا يت�صاهــل معهــا كونها طالبــة جامعية، وهــي ت�صعر اأن 
�صهادتهــا اجلامعيــة �صتجعلهــا بالتاأكيد موظفة يف مــكان يليق بها 
اأكــرث مــن مدينة مالٍه لالأطفــال، مع اأن زمالءهــا يف العمل يحملون 
�صهــادات جامعية، لكنهم يت�صــاوون معها يف احلقوق والواجبات، 
علــى الأقــل يف هــذا العمل، �صــواء من الناحيــة املاديــة اأو اأوقات 

الدوام.
تقول �صارة اإنها حتب عملها لأنه مل يحرمها من �صيء، بل �صاعدها 

يف تقوية �صخ�صيتها وزيادة عالقاتها الجتماعية.
ويعمــل اأو�س �صايف، طالــب علوم �صيا�صية نــادًل يف مطعم مبدينة 
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اأنوار اخلطيب٭

محمد عقل

بالتزامــن مع املقاومة التي باتــت ممار�صة يومية 
لأهــل مدينــة القد�ــس املحتلــة، واإدراًكا لأهميــة 
املقاومــة الثقافية، فقد اأطلق عــدد من املقد�صيني 
املهتمــني مهرجــان "�صــار عنــا �صينمــا "لالأفــالم 
العر�ــس  وكان  الأوىل،  دورتــه  يف  الق�صــرية 
الفتتاحــي للمهرجــان يف مدينة القد�ــس يف الثامن 
مــن ت�صريــن الثــاين املا�صــي يف م�صرح كليــة هند 

احل�صيني.
وتفتقر مدينة القد�ــس اإىل �صينما، ولي�س املق�صود 
�صالة عر�س، وم�صرًحا، و�صباك تذاكر، بل الق�صد 
هــو اأفالم ال�صبــاب املوؤثريــن واملتاأثرين مبختلف 
الق�صايا التــي يعي�صها اأهل القد�ــس. ولأن القد�س 
بيئة خ�صبة ل�صناعة الكثري من الأفالم الروائية، 
فقــد كان لـ "�صار عنا �صينما" دور ريادي يف بداية 
ال�صينمــا يف القد�ــس حتــى واإن كانــت البداية مع 
ثالثــة اأفــالم ق�صرية. وقــد جاءت هــذه اخلطوة 
بعــد ثالثــة عرو�ــس �صابقــة لأفــالم عمــل عليهــا  
جمموعة �صباب مقد�صيــني منذ عام 2011، اإذ بداأ 
العمــل على الأفــالم الق�صــرية ال�صامتة، ومن ثم 
الوثائقية، وبعد ذلك الأفــالم الروائية مثل "ن�س 
كعكــة "و"اإحكيلــي عن القد�ــس" اللذين عر�صا يف 
مدينــة القد�س العام املا�صي. وحملت هذه الأفالم 
الهويــة املقد�صيــة، فقــد مت متثيلهــا واإنتاجهــا يف 

القد�س من قبل خمرجني وممثلني من القد�س.
يو�صــف ال�صاحلي منتج اأحــد الأفالم يف املهرجان 
اأكد اأن ال�صباب املقد�صي يحاول اأن يخلق م�صاحة 
�صغرية ويخلق لها جمهوًرا من القد�س، وقد ميتد 
وي�صــل اإىل مدى اأو�صع، ونعرب اأمامه عن الق�صايا 
التــي نعي�صهــا يف جمتمعنــا ونحــاول اأن نعاجلها 
ــا مــع اجلمهور. وبالرغــم من كل مــا ت�صهده  �صويًّ
مدينــة القد�ــس يف الوقت احلــايل، يتوجــب علينا 
جميًعــا ال�صمود والثبات اأمــام كل ما نتعر�س له، 
وكلٌّ مّنا يقاوم مــن املكان الذي يوجد فيه، ونحن 

نقاوم من خالل �صناعتنا لالأفالم.

ال�سو" "اإطفي 
�صــم مهرجــان "�صــار عنــا �صينمــا" ثالثــة اأفالم 
ق�صــرية من اإنتاج �صبــاب مقد�صيني، حملت معاين 

الهويــة والثقافة املقد�صية. اأول هــذه الأفالم كان 
فيلــم "اإطفــي ال�صو" مــن اإنتاج ال�صــاب يامن اأبو 
الفيلــم  م�صتمــدة مــن الواقــع  �صبيــح. وفكــرة 
الــذي نعي�صه اليــوم، يف ظل التطــور التكنولوجي 
الــذي ي�صيطــر علينــا جميًعــا، وقــد يكــون الفيلم 
ا اإىل درجة ت�صتطيــع اأن جتد نف�صك كاإحدى  واقعيًّ

ال�صخ�صيات املوجودة يف الفيلم.
وقــال اأبــو �صبيــح لـــ "احلــال" اإن الفيلــم ي�صلط 
ال�صــوء على اأ�صرة ين�صغل جميــع اأفرادها بعامله 
اخلا�ــس، ويعي�س مبعزل عــن الآخرين، مع اأنهم 
يتواجــدون يف البيــت نف�صــه، وخالل هــذا الفيلم، 
ينطفــئ ال�صوء علــى هذه العائلة لتبــداأ املعاجلة 
ال�صينمائيــة لــكل �صخ�ــس على حــدة، يف حماولة 

لإعادة ترابطهم كما يجب اأن يكون.

الوقت" "�سار 
ويف مقابلــة اأجرتها "احلــال" مع ال�صــاب يو�صف 
ال�صاحلــي، منتــج الفيلــم الثــاين "�صــار الوقت" 
وامل�صرف واملن�صق العام للمهرجان، اأكد اأن هناك 
الكثري من التحديــات واملخاوف التي تقف اأمامنا 
ك�صبــاب مقد�صي، نكتفي فقــط بتجنبها والبتعاد 
عنهــا ونعجــز عن حّلهــا. يف فيلم "�صــار الوقت"، 
ال�صائكــة  اأكــرث مــن الأمــور  اأن نقــرتب  نحــاول 
التــي حتدد م�صرينــا، وهذا الفيلم جــاء ليخاطب 
املُ�صاهد ويجعله متيقًظا طوال الوقت، وقد يتذكر 

ق�ص�ًصا م�صابهة مّر بها اأثناء متابعته للفيلم.
واأ�صــاف اأن هنــاك العديد مــن املعيقات التي 
واجهتهــم يف اإنتــاج الأفالم، فمــن املعروف يف 
فل�صطني عموًما والقد�ــس خا�صة اأنه ل توجد 
�صــركات اإنتــاج لالأفــالم، وهــذا ي�صــكل عائًقا 
اأمامنــا، بالإ�صافــة لعــدم توفــر الدعــم املايل 
واملعــدات، ولكــن يف الوقت ذاتــه، نحاول اأن 
جنعــل الأمــر وكاأنه حتــدٍّ لنا كــي ن�صنع مبا 
هو متاح اأفالًما باأب�صــط الإمكانيات املتوفرة. 
لذلك، فــالإرادة هي اأكرب داعــم لنا يف �صناعة 
هــذه الأفــالم التــي اأ�صبحنــا ن�صتمدهــا مــن 
م�صوؤوليتنــا جتــاه متابعــي العرو�ــس التــي 

ا. نقيمها �صنويًّ

جديدة بحلة  مقد�شية  مقاومة  �شينما"..  عنا  "�شار 

فل�صطــني  يف  "ال�صينمــا  اأن  ال�صاحلــي  وتابــع 
مّرت مبراحل خمتلفة منــذ القرن املا�صي، ولها 
روادهــا وموؤ�ص�صوها، ولكن الق�صــد من "�صار 
عنــا �صينمــا" حماولة اإعــالء �صوتنــا واأننا من 
خالل الأفالم �صنعرب عــن اأنف�صنا وعن الق�صايا 
التــي توجــد يف جمتمعنا، وهــذه م�صوؤولية تقع 
على عاتقنــا مبا اأننــا بداأنا بهذا الأمــر، وعلينا 
اأن ن�صبــع الحتياجــات املختلفــة لــدى الأفراد 

واملجتمع".

جارة" يا  "بوجنورك 
اأما الفيلم الثالــث، فهو "بوجنورك يا جارة"، من 
اإنتاج ال�صاب املقد�صي اأكرم دويك. والفيلم يتناول 
نظرة املجتمــع الفل�صطيني لالأرملــة التي غالًبا ما 
ت�صيــف لهــا اأعباًء ومعانــاة، ت�صعرهــا اأن كل من 
يحطيون بهــا يحا�صبونها على حتركاتها وحياتها 
وت�صرفاتهــا، من خــالل ثالث جــارات ف�صوليات 
يحملــن اأفكاًرا منطيــة ي�صارعن مــن اأجل معرفة 

ق�صتها.
واأ�صاف اأن "الفكرة اأتت من اإمياين باأن املجتمع ل 
يتقــدم مبعزل عن ت�صحيح مفاهيمــه النمطية عن 

املــراأة، وحماولة منــي باأن اأعر�ــس جانًبا اآخر يف 
حياة الفل�صطينيني، وجاء تنفيذ ذلك �صينمائيًّا من 

خالل )بوجنورك يا جارة(". 
وتابــع دويك: "نحــن من املتابعــني للعرو�س 
امل�صرحيــة التــي ت�صهدهــا املدينــة. وبالرغــم 
مــن تباطئهــا، اإل اأننــا نحر�ــس دائًمــا علــى 
احل�صــور يف امل�صرحيات التي تقــام يف القد�س 
وال�صينمــا  فامل�صــرح  اأخــرى،  ويف حمافظــات 
يت�صــاركان يف العديــد من الأمــور، فهما يلفتان 
اأنظارنــا للكثــري مــن التفا�صيــل، ونحــاول اأن 
نتبــادل الآراء ووجهات النظــر فيما �صاهدناه. 
اإ�صافة لأن الإخراج وكثرًيا من الأمور تختلف 
بــني ال�صينما وامل�صرح، لكــن يف املقابل لكلٍّ مّنا 
روؤيتــه اخلا�صــة، ونّحــب اأن ت�صــل من خالل 
ال�صور الفنية، واملونتاج واملوؤثرات الب�صرية 
وال�صوتية. نحن بحاجة للعمل للقد�س وخدمة 
الهويــة املقد�صيــة واإي�صــال معاناتهــا باأب�صط 
الطرق لالآخرين، وكل ما ت�صهده مدينة القد�س 
يف الوقت احلايل يوجــب علينا جميًعا ال�صمود 
والثبــات، ونحــن نقــاوم مــن خــالل �صناعتنا 

لالأفالم.

البعد عن ال�سيا�سة
ناردين ال�صريف، وهي اأحد امل�صاركني يف املهرجان، 
جيــدة  �صبابيــة  فر�صــة  جــاء  املهرجــان  اأن  راأت 
وجديــدة للقد�ــس، خا�صــة اأنــه ل توجــد �صينما يف 
القد�ــس، بالإ�صافــة اإىل اأن طبيعة الأفالم التي مت�س 
احليــاة الجتماعية بعيدة عن احليــاة ال�صيا�صية، 
يف ظل وجــود حالة من الختنــاق ال�صيا�صي واجلو 
امل�صحون يف القد�س واأن مثل هذه الأفالم تنمي روح 
العمــل ال�صبابي للقد�س وت�صاعد يف تطوره ومنوه يف 

�صل هذه احلالة من الت�صجيع والإنتاج.
مــن جانبــه، اأكــد ال�صــاب حممــد ع�صايــر، وهو من 
امل�صاركــني يف املهرجــان اأن هذه الأعمــال التي يقوم 
بهــا ال�صبــاب املقد�صــي �صجعت امل�صاهمــة يف اإثبات 
اجلهــود الفردية لدى ال�صبــاب يف القد�س، والتوجه 
نحــو ق�صايــا تثــري ال�صــارع املقد�صــي، و�صاهمــت 
هــذه الأفــالم ب�صــكل كبري يف تطــور تفكــري ال�صباب 
املقد�صي نحو دعم القد�ــس يف ال�صينما وامل�صرحيات 
بال�صتغنــاء عــن الدعــم اخلارجــي يف ظــل توافــر 

الإرادة والق�صية.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اأمين اأبو �صبيحاأكرم دويكيو�صف ال�صاحلي

منــذ ثمانني عاًما، اتخذ ال�صيــخ مو�صى ال�صيالوي من 
بيته مكاًنا ملمار�صــة الطقو�س ال�صوفية، وبات يعرف 
با�صــم "الزاويــة ال�صوفيــة"، واإليــه ي�صعــى بع�ــس 

املريدين لـ "ال�صحن الروحي".
ورث ال�صيالوي الطريقــة "البدوية الأحمدية"، وهي 
طريقــة من عدة طــرق يف ال�صوفية عــن اأبيه يف قرية 
"برير" قبل الهجرة، لتنتقل الزاوية اإىل خميم جباليا 
لالجئــني بعد نكبــة 1948. ويبلغ ال�صيــخ ال�صيالوي 
مــن العمــر مئــة عــام، ومــا زال متم�صــًكا بالطريقــة 
ال�صوفيــة، فهو ميثل الأب الروحــي لأع�صاء الزاوية 
الذين يردون اإليها م�صاء كل خمي�س، ليبداأ "التوقيع" 
ح�صب طريقة ال�صيخ، ويق�صد بالتوقيع قراءة �صورة 
الواقعــة علــى �صكل حلقــة وب�صــوٍت جماعــي، ليبداأ 
بعدها قرع الطبــول وجتيي�س امل�صاعر لنطالق الذكر 

وتقدمي الرق�صات ال�صوفية.
"اأمار�ــس طقو�ــس هــذه  ال�صيــالوي:  ال�صيــخ  يقــول 
الطريقــة منذ اأكرث من ثمانني عاًما، ومل اأجد فيها كذًبا 
اأو دجــاًل قط، كما يرى البع�ــس، وهي طريقة جتعلنا 

اأكــرث تقرًبــا اإىل اهلل". وورث طريقتــه لبنــه الأكــرب 
اإ�صماعيــل، وهــو مبثابــة "ويل" للزاوية باإجــازٍة منه 

وعلى نف�س الطريقة التي ينتهجها والده.
يو�صح اإ�صماعيل: "اأنا اأخدم الزاوية والوافدين اإليها 
منــذ ثالثــني عاًمــا اإىل جانب والــدي، والوافــدون من 
عــدة �صرائح من املجتمع؛ فمنهــم الطبيب واملهند�س 
واملدر�ــس والعامــل، ول نطمــح لأهــداف �صيا�صية اأو 
اقت�صادية، لكن الهدف الذي يجمعنا كع�صبة ويجمع 
الآخريــن يف الزوايــا الأخرى هــو الو�صــول ملر�صاة 

اهلل".
عبــد اهلل ال�صيــالوى اأحــد مرتــادي الزاويــة، يقــول: 
"الهــدف مــن قدومي اإىل هذه الزاوية التقرب اإىل اهلل 
قــدر امل�صتطــاع، واأجد يف هذه الطريقــة تقرًبا اإىل اهلل، 
ول يوجــد فيهــا حتيــز ل�صخ�ــس اأو لفكر معــني دون 

متييز بني ُمرتادي الزاوية".
ويف�صــل مرتادو الزاوية البقــاء فى معزل عن الواقع 
ال�صيا�صــي، فالزاويــة هــي املتنف�ــس الوحيــد لتلبيــة 
رغباتهم الدينية. وتختلف الطرق بني زاوية واأخرى. 

وينتقــد بع�ــس النا�س هــذه الفئة، وي�صفونهــم باأنهم 
"دراوي�س"، واأنهم ابتدعوا تلك الطرق، ول يطبقون 
ال�صوفيــة كمــا جــاءت عــن الر�صول حممــد �صلى اهلل 

عليه و�صلم.

من جهته، اأو�صح الدكتور �صعيد اأبو اجلبني القا�صي 
ال�صرعــي اأن "ال�صوفية املاأخوذة عــن الر�صول �صلى 
اهلل عليــه و�صلم لي�ــس عليها خالف، ولكــن يف �صوفية 
الزاويــة ثمــة كثــري مــن الأفعــال والت�صرفــات غــري 

املقبولــة، وهي مبتدعة منذ زمن وظلت تتوارث حتى 
اأ�صبحت ثابتــة؛ كا�صتخدام الطبول والرق�صات التي 
ل تليــق بذكــر اهلل، وهــي طقو�س ترجــع اإىل الع�صور 

الفاطمية".

ال������روح������ي وال�����������ش�����ح�����ن  "ال��������درو���������ش��������ة"  ب�������ن  ج�����ب�����ال�����ي�����ا..  يف  ال���������ش����وف����ي����ة  ال���������زاوي���������ة 

جل�صة �صوفية على وقع الدفوف.
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عبد اللطيف حجاوي ٭

فداء رويضي ٭

الثقــايف الفل�صطينــي، للعــامل، وعندمــا ُينهــي املخــرج الفل�صطيني 
الفيلــم، فال تنتهــي معاناته حتــى ي�صتطيع اإي�صــال اإنتاجه لأنحاء 

العامل، لفتقارنا لأ�صلوب ونهج وثقافة �صينما يف فل�صطني".
واأ�صافــت: "ل يوجــد لدينــا اإنتــاج اأو بنيــة حتتيــة لالإنتــاج 
ال�صينمائي يف فل�صطني، وهــذا ب�صبب غياب دولة للفل�صطينيني، 
فنحــن بحاجة لدولة تدعم هذا الإنتــاج بتمويل خا�س، وتفتتح 
لنا قاعات �صينمائية خا�صة، فغياب القاعات معيق كبري، كما اأن 
ا".  من�صب وزيــر الثقافة عندنا هو من�صب �صيا�صي ولي�س ثقافيًّ
وعــزت غيــاب  خمرجني اأو منتجــني اإىل عدم وجــود دعم مادي 

لفكرة الإنتاج الفيلمي، ولعدم تفعيل الفكرة يف وزارة الثقافة.
وعــن فيلمهــا "نون وزيتــون"، قالــت: "ي�صعى بطــل الفيلم مراد 

ــا �صينمائيــة يف  اإىل جمــع الأهــايل لي�صاهــدوا عرو�صً اإ�صماعيــل 
ال�صاحــات، ويواجــه خالل ذلــك �صعوبــات وي�صطــدم بق�ص�س 
معاناة يعي�صها فل�صطينيون بفعل اإجراءات الحتالل. مدة الفيلم 
خم�صــون دقيقــة، وثور يف عقبــة جرب باأريحا، وبيــت جال وبيت 
حلم، وقرية بيت مر�صم يف اخلليل، وقرية م�صحة غرب �صلفيت".
واأ�صــارت املخرجــة اإىل اأن اختيــار حــرف النون يف ا�صــم الفيلم 
الق�صيــة  يف  دللت  لهــا  كثــرية  كلمــات  يف  ل�صرتاكــه  يرجــع 
الفل�صطينيــة مثل: �صجن ونكبــة ونك�صة، كمــا اأن ا�صم فل�صطني 

يحتوي على حرف النون".
واأنهــت حديثهــا قائلــًة: "ل ا�صتعرا�ــس ع�صــالت فنيــة يف هذا 
الفيلــم، ول اإغــراق يف احلرفيــة رغــم توافرهــا، اأريــد اإظهــار 

الفل�صطينــي الإن�صــان، اأعتقــد اأن الفل�صطيني اآخــر حب حقيقي 
علــى وجه الأر�س. هــذا الفيلــم ق�صيدة هادئــة وعميقة، تلغي 
وجــود الحتالل، وتظهر التالل الفل�صطينية وبريق ملعان �صطح 

املاء، يظهر الإن�صان الباحث دوًما عن الأمان واجلمال".
الفل�صطيني يف  "نــون وزيتون" فيلم فل�صطيني يعر�س معاناة 
ظــل الحتــالل، وُيظهر ُحبَّه لأر�صــه ببحرها وجبالهــا وتاللها، 
وتعلقــه فيهــا بثمرهــا اللذيــذ و�صجرهــا �صاحب الظــل البهي. 
وقــد اأتقنــت خمرجته اإي�صــال الر�صالة بــكل تفا�صيلهــا التقنية 

واملعنوية.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

عر�شت فيلمها "نون وزيتون" يف برزيت
ال������دول������ة غ������ي������اب  وال�����������ش�����ب�����ب  ب�������ادن�������ا  يف  ����ا  ف����ي����ل����م����يًّ اإن��������ت��������اج  ال  ذي�������������اب:  امل�����خ�����رج�����ة 

خمرجة فل�صطينيــة ا�صتطاعت اأن ُت�صور لنا معاناة الفل�صطيني 
ب�صبــب ال�صتعمــار ال�صهيوين يف بالده، اأظهرت بهــا الفل�صطيني 
الإن�صــان، الباحــث عــن اجلمــال والأمــان، وتناولــت ق�ص�ًصــا 
خمتلفــة مــن معانــاة الفل�صطينيــني، املتمثلة بالأر�ــس املهددة 

بال�صتيالء والتهجري وال�صتيطان يف فيلمها "نون وزيتون".
ا�صتهــرت بقلمهــا املكــون من قلــم وكامــريا لي�صف لنــا ق�ص�ًصا 
يعي�صهــا الفل�صطيني ومعاناته يف ظــل ال�صتعمار، هي املخرجة 
امتيــاز ذيــاب التي تنقلــت بني ثقافــات عديدة، وعا�صــت ردًحا 
طويــاًل من عمرهــا يف الغرب، وعا�صــرت توازنــات )وتاآمرات( 
ال�صيا�صــة الدوليــة اأثنــاء عملهــا ك�صحافيــة يف الأمم املتحــدة. 
ظلــت حتمــل وطنها يف عمق قلبهــا، ل يف "حقيبة �صفر" معر�صة 

للن�صيان يف مطارات غريبة.
ُعر�ــس فيلمهــا "نون وزيتــون" يف قاعة ال�صهيــد كمال نا�صر 
بجامعــة بريزيت، فكان لنا حديــث معها عن فيلمها، وقالت: 
"الفكرة وحيدة، ل ت�صتطيع اأن تعلم من اأين تاأتيك. الفكرة 
ترتديك حتــى ُتنفذها، فهــي ترافقك يف اأحالمــك ويف اأ�صيائك 
حتــى تنفيذها ب�صــكل كامــل. ر�صالتــي لل�صعــب الفل�صطيني 
التذكــري باأن هــذه الأر�س التي تربينا عليهــا واأحببناها هي 
الأر�ــس التــي ارتوت مــن دمــاء �صهدائنــا، ول ن�صتطيع اأن 

نهملها".
واأكملــت حديثها قائلة: "اأما ر�صالتــي لل�صعب الإ�صرائيلي، فهي 
اأن ال�صجــن الذي بنيته، واحلرية التــي اختطفتها من �صاحبها، 

مل تنِب اإل احلرب وال�صالح".
وعــن امل�صاعــب التــي تواجــه املخــرج الفل�صطيني، قالــت ذياب: 
"املخرج الفل�صطيني ُينتج فيلمه مبعاناة رهيبة، فهو ُيحاول توفري 
املــال وامل�صاعــدات لإنتاج فيلمه ب�صــكل �صحيح. وعلينــا اأن نوؤمن 
اأننا كما ُنقدم ال�صهــداء لالأر�س، فعلينا تقدمي وجهنا الآخر، الوجه 

وزيتون". "نون  "بو�صرت" فيلم  املخرجة امتياز ذياب.

رب�������ي�������ع احل������������������اج.. اأ�������ش������غ������ر خم�����������رج ف����ل���������ش����ط����ي����ن����ي ي����ح���������ش����د ج��������ائ��������زة ع����رب����ي����ة

يف القاعــة املزدحمة باملمثلــني والنجوم العــرب بالقاهرة، �صدح 
�صــوت عرافــة احلفل عالًيــا با�صم ربيع احلاج عبــد، فخرج ربيع 
"18 عاًمــا" مــن بينهــم، وبخطــوات واثقة اجته نحــو امل�صرح 
ل�صتــالم جائزة عن اأف�صل م�صل�صــل تلفزيوين فل�صطيني مبهرجان 
القاهــرة لالإذاعة والتلفزيــون، ويف كل خطوة من خطواته حكاية 
اأو�صلته اإىل هذا املكان. وو�صط الت�صفيق احلار والكامريات التي 
متالأ املكان، ي�صتذكر ربيع حكاية الكامريا الأوىل وامل�صل�صل الأول.
بــداأت حكايــة ربيع عندمــا كان يف احلاديــة ع�صرة من عمــره، فكان 
ي�صع كامريته الب�صيطة يف زاوية ما ويبداأ بالتمثيل اأمامها. مل يكن يف 
ذلك الوقت ميتلك اخلربة اأو املعرفة الكافية باإعداد العمل اأو كتابته 
قبــل ت�صويــره، فكان يرجتــل �صيناريــو امل�صهد، والكامــريا ت�صور، 
لينتــج ربيع م�صل�صله الأول "دوت كوم– حلــل م�صاكلكم" الذي كان 
يحكــي ق�صة طفل قــرر فتح مكتب حلــل امل�صاكل، ربيــع كان الكاتب 
واملمثــل واملخرج وامل�صــور، ولحًقا املوزع وامل�صــوق، لدرجة اأنه 

بعد النتهاء من جتميع امل�صاهد على �صا�صة حا�صوبه، كان ي�صورها 
بهاتفه لتخرج ملًفا واحًدا ويعر�صها فيما بعد على اليوتيوب.

بعــد هذا اجلهد لإنتــاج هذا العمــل ذي املالمــح الطفولية، ورغم 
افتقــاره ملقومــات العمــل التلفزيــوين، عر�صــت حلقــات م�صل�صله 
كفقــرات متتاليــة يف برنامــج "بيــت بيــوت"، وبعدهــا يف برنامج 
"كوميديا  اأعماله فاأنتج  "فل�صطني هذا ال�صباح"، وتوالت بعدها 

وب�س"، ثم "م�صل�صل وقمح" فم�صل�صل "�صتار بك�س كافيه".
وكان يا�صر عبد ربــه، امل�صرف العام على الإعالم الر�صمي اآنذاك، 
�صاهد ربيع على التلفزيون فطلب مقابلته، وبعد اللقاء، كان طلبه 
الوحيد ا�صتخدام معــدات وتقنيني من التلفزيون لإنتاج م�صل�صله 
اجلديــد، ليخــرج م�صل�صل "يــوم ورا يــوم" اإىل ال�صا�صة بعد فرتة 

ق�صريه.
مل يقــف طمــوح ربيع عنــد هذا احلد، فمــا هي اإل اأيــام، حتى بداأ 
بكتابــة م�صل�صــل اآخر بعنوان "م�صروع توفــري"، هذا العمل الذي 

ا�صتغــرق ثالث �صنوات من التح�صري، تقــدم ربيع خاللها اإىل عدة 
جهــات لتقدم له الدعــم وتتبنى الإنتاج، ولكــن مل يحالفه احلظ، 
ــا �صغرًيا �صي�صيع مــن وقتهم ومالهــم لإنتاج عمل  فقــد راأوه �صابًّ
ويف�صــل، مل يدركــوا حينهــا اأن "م�صــروع توفري" �صينــال جائزة 

اأف�صل م�صل�صل تلفزيوين �صبابي يف مهرجان القاهرة.
ربيــع الــذي منــى موهبتــه بجهــوده الذاتيــة، مل يقف عنــد هذه 
العقبــات، واأمــام اإ�صراره، اأنتــج "م�صروع توفــري" على ح�صابه 
ال�صخ�صي، ف�صاًل عن اأنه لعب دور البطولة واأ�صرف على املالب�س 
والإ�صاءة، وكالعادة، كان العمل من تاأليفه، ومونتاجه الذي كان 
حري�ًصــا على اأن يخرج بجودة امل�صل�صــالت العربية ذات الإنتاج 

ال�صخم، واأن يتجنب الأخطاء التي راآها يف امل�صل�صالت املحلية.
وعــن اختــالف اأعماله عــن الأعمــال الفنية املحلية، يقــول ربيع: 
"ف�صلــت يف اأعمايل البتعاد عن ال�صيا�صة والجتاه نحو ت�صليط 
ال�صــوء علــى م�صــاكل املجتمــع الفل�صطينــي بطريقــة كوميديــة 

�صاخــرة، وكان الفنان ال�صوري يا�صر العظمة هو قدوتي يف جميع 
اأعمايل".

مل يكن ربيع يهوى الكتابة، فتعلم املونتاج واأ�صا�صيات التلفزيون 
لتحقيــق حلمــه يف الظهور على �صا�صــات التلفــاز واأن يكون ممثاًل 

موهوًبا وحمرتًفا.
توجه ربيــع اإىل جامعة بريزيت لإكمال تعليمه، فاختار تخ�ص�س 
التجــارة ومل يخرت تخ�ص�ًصا قريًبا مــن هوايته. يقول: "ابتعدت 
عــن درا�صــة الإعــالم اأو اأي تخ�ص�س اآخر قريب مــن هوايتي لأن 

الهوايات عندما تتحول اإىل اكادمييات وعالمات، تفقد نكهتها".
يف القاهــرة، و�صــل ربيــع اإىل امل�صرح وا�صتلم اجلائــزة بابت�صامة 
حت�صــد ثمرة الإبداع، وعيونه تنظــر اإىل النجوم العرب حاملًا اأن 

ي�صاهدوا اأعماله كما ي�صاهد هو اأعمالهم.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ربيع يت�صلم جائزة عن م�صل�صله يف مهرجان بالقاهرة. ربيع احلاج.
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تنت�صر يف ال�صفة الغربية، ل �صيما يف مدينتي رام اهلل والبرية، 
موؤخــًرا، مدار�س ومراكز للرق�ــس، منها ما هو خمت�س برق�س 
الباليــه، ومنها ما هــو خمت�س بالرق�س املعا�صــر، اأو الرق�س 
ال�صرقــي. "احلال" ا�صتطلعــت اآراء النا�س حول هذه املدار�س 

والتقت اأحد اأ�صحابها ومدربة فيها.
الطالبــة اجلامعيــة روان )20 عاًمــا(، اأبــدت اإعجابهــا بفكرة 
وجــود املدار�س، وقالت اإن "الرق�ــس موهبة اأحرتمها واأحبها 
ول اأنتقدهــا. ولكننــي كفتاة مــن القرية ل ميكننــي اأن األتحق 
باإحداهــا، لأن القرى تراها "عيًبا وحراًما"، ولكني ب�صكل عام، 

اأحرتم فكرة وجود املدار�س والرق�س كموهبة".
اأما هادي ه�صام نوارة )35 عاًما(، فقال "اإنني كم�صلم اأرى اأن 
الرق�ــس �صد الديــن و�صد العادات والتقاليــد. واأنا �صد اأنواع 
الرق�ــس بجميع اأنواعه، لأن الرق�ــس يتطلب لبا�ًصا معيًنا اأراه 
غري لئــق. واأنا ل اأ�صمح لبنتي اأن تتــدرب اأي نوع من اأنواع 
الرق�س. كما اأنني �صد فكرة وجود مدار�س ومراكز للرق�س".

جــاء  وقــد  عاًمــا(،   37( حمــدان  اأ�صــرف  "احلــال" التقــت 
لي�صجــل ابنتــه يف مركــز لتدريــب الرق�ــس. قــال: "اإنــه تطور 
جديــد يف املجتمــع، ولــه اإيجابيات كثــرية بالن�صبــة لالأطفال، 
ول مانــع لــدي اإذا ا�صتمــرت ابنتي يف الرق�س بعــد ذلك، ولكن 
رق�ــس الباليه فقط، فهي حتب م�صاهــدة الرق�س على التلفاز، 
ف�صجلتهــا يف مركز لتتعلم الباليه فقــط، فاأنا �صد تعلم الرق�س 

ال�صرقي بتاًتا لأنه غري اأخالقي و�صد عاداتنا وتقاليدنا".

هالة اأبو علي ٭

حاوره: بشار أبو عسكر ٭

م��������دار���������ش ت����ع����ل����ي����م ال�������رق���������������ش.. ث�����ق�����اف�����ة ج�������دي�������دة ت������ه������ّز ال���������ع���������ادات وال����ت����ق����ال����ي����د

واأ�صافــت نبيلــة غنــام مــن �صــكان رام اهلل، وهــي اأم لطالبــة 
ملتحقــة باملركــز منــذ عامــني اإن "الباليــه كريا�صــة جميلــة 
ومفيــدة، ومن اجليــد اأن تكون هناك مراكــز ومدار�س لتعليم 
الباليــه، فهو رق�س وريا�صة، ومن اجليــد اأن نري العامل اأننا 
�صعب متح�صر. ول مانع لدي اأن تكمل م�صريتها بالرق�س واأن 

ت�صارك يف برامج املواهب".
مديــر مركز ال�صرق وامل�صرح الراق�س ماهر ال�صوامرة اأو�صح 

لـــ "احلــال" اأن فكــرة تاأ�صي�ــس املركــز جاءتــه كونــه راق�ًصا 
�صابًقــا. واأنه يريد اأن يكون لفل�صطني دور يف العرو�س الدولية 
والعامليــة للرق�س املعا�صر. وبراأيه، فــاإن هذا الرق�س يعك�س 

ا رق�س الباليه. الطابع الثقايف للبالد، خ�صو�صً
وعــن النتقــادات التــي توجــه للمركــز واملدار�ــس املخت�صة 
بالرق�ــس، قال ال�صوامــرة: "اأواجــه العديد مــن النتقادات، 
خا�صــة اأنني اأن�صاأت املركز داخل مدينــة البرية التي تعد من 

ح�صة تدريب على الرق�س لالأطفال يف مركز برام اهلل.

ارتبط ا�صم الفنان الفل�صطيني جمال النجار بالنجم املبدع حممد 
ع�صــاف، فهو عرابه ومكت�صــف موهبته منذ ال�صغر. وقد حاورته 
"احلــال"، عــرب الهاتف من مقر اإقامتــه يف العا�صمة الرومانية 

بوخار�صت، لتعرف راأيه يف حال الفن الفل�صطيني.
يــرى النجار اأن �صعبنــا الفل�صطيني لديه طاقــات والكثري من املبدعني، 
واأن ال�صلطــة الوطنيــة تويل اهتماًما اأكرب يف ال�صنــوات الأخرية للفنون 
والرتاث، داعًيا اإىل اإن�صاء دائرة يف وزارة الثقافة لتبني املواهب ال�صابة 
واحت�صــان املبدعــني، واأن يقــود اأق�صــام الثقافة والفنــون واملو�صيقى 
اأ�صخا�ــس لهم عالقة مهنّية بوظيفتهــم، واأن يكون من�صب وزير الثقافة 

من�صب ثقافة وفنون واإبداع ل اأن يكون من�صب حما�ص�صة. 
والنجــار لجــئ مــن قريــة يبنــا ق�صــاء الرملــة ومواليــد خميم 
ال�صابــورة يف رفــح. در�ــس الإعــالم وح�صل علــى املاج�صتري من 
الأكادمييــة العلــوم ال�صحافيــة يف بوخار�صــت. وعنــد العــودة 
ا للفنون والرتاث يف التوجيه  للوطــن بعد اأو�صلو، عمل مديًرا عامًّ
ال�صيا�صــي. واأن�صــاأ مدر�صة وطنيــة للفنون تخــرج منها ع�صرات 
العازفني واملطربني وفرق دبكــة �صعبية وا�صتعرا�صية. ويف عام 
2008 اأُحرق بيته يف النقالب يف غزة، فغادرها اإىل رام اهلل ومنها 

اإىل �صفارة فل�صطني رومانيا يف عام 2010 وما زال هناك.
بــداأ الغناء مبكــًرا ف�صارك يف احلفالت املدر�صيــة، واأثناء عمله يف 

رومانيا بداية الثمانينيــات، اأن�صاأ فرقه فنية كانت تقيم احلفالت 
يف املنا�صبــات الوطنيــة مــع الحتــاد العــام لطلبــة فل�صطــني، 
و�صاركــت يف اإحيــاء العديــد مــن املهرجانــات والحتفــالت يف 
يوغو�صالفيا واملجر ورومانيا وتون�س ولبنان وبولندا وبلغاريا.
يرى النجار اأن �صعبنا لديه طاقات وكثري من املبدعني، وال�صلطة 
الوطنية تويل اهتماًما اأكرب يف ال�صنوات الأخرية للفنون والرتاث 
عموًمــا، ومــع اأن م�صاركات الفنانــني معظمها فرديــة، اإل اأنها يف 

اللحظات الأخرية ُتتبنى على ال�صعيد الر�صمي.
وطالــب النجار باإن�صاء دائرة لتبنــي املواهب ال�صابة واحت�صان 
املبدعني، واأن يقــود اأق�صام الثقافة والفنون واملو�صيقى معنيون 

لهم عالقة مهنية بوظيفتهم.
وحــول امل�صــاركات الفل�صطينيــة يف برامج امل�صابقــات الغنائية، 
وخا�صة عــرب اآيدول، قال النجــار اإن فل�صطني تزخر باملبدعني، 
"وكمــا راأينــا ع�صاف العام املا�صي، فقــد راأينا هذا العام منال 
مو�صــى وهيثــم خاليلة. وهذا يثبت اأن لدينــا الكثري من املبدعني 

ويك�صر قاعدة اأن حممد ع�صاف �صدفة وطفرة ولن تتكرر.
وعــن م�صاركــة خاليلــة يف املو�صــم الأخــري مــن برنامــج "عرب 
اآيدول"، قال النجار: اأنا اأول من اآمن مبوهبة خاليله وكنت واثًقا 
اأنــه �صي�صــل للنهائيات، رغم اأن كثريين راهنــوا على خروجه يف 

البدايــات، ومنهــم من قال اإنه لن يكمل الأ�صبــوع الثاين واإن منال 
مو�صــى �صت�صــل للنهائيــات. وكثــريون كانــوا ير�صحــون منــال 
مو�صــى، وكنــت الوحيــد الذي مت�صكــت بخاليلة واأن�صــاأت حملة 
�صعبيــة تطوعيــة لدعمه وعــرب العديد من الأ�صدقــاء املتطوعني 
الذيــن لهم بــاع يف العمل اجلماهــريي، ا�صتطعنــا جتيي�س جي�س 
جــرار كان وراء بقــاء خاليلــة للنهائيــات مــن خــالل الن�صاطات 
والت�صويت ليل نهار، وهــذا هو ال�صر وراء هذا ال�صمود خلاليلة 
ا كبرًيا هو ق�صية فل�صطني،  الذي اأثبت اأنه ي�صتحق واأنه يحمل همًّ

وا�صتطاع مبوهبته و�صوته اجلميل اأن يجعلنا متطوعني معه.
اآخــر اأعمال النجــار اأغنية "يا قد�س يا حبيبتــي" لل�صاعر الراحل 
معــني ب�صي�صــو، ومــن اأدائه واأحلانــه. وقد �صــارك يف العديد من 
الأعمــال ال�صينمائية، كبطولة الفيلم احلربــي )املالزم( للمخرج 
�صويلــم العب�صي، وامل�صاركة يف بطولة م�صل�صل )واأنت يا قد�س(، 
وهــو �صباعيــة ثمثيلية، وقد �صــارك كممثل وكمطــرب عنى �صبع 
اأغــاٍن. كمــا حلــن وغنى ع�صــرات الأعمــال الوطنيــة الغنائية يف 
النتفا�صتــني الأوىل والثانيــة. وقد كرمه الرئي�ــس الراحل يا�صر 

عرفات ومنحه جواز �صفر دبلوما�صيًّا ك�صفري للفن الفل�صطيني.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ب���امل���ب���دع���ن م���ل���ي���ئ���ة  وف���ل�������ش���ط���ن  �����ش����دف����ة..  اأو  ط����ف����رة  ل���ي�������ش  ع�������ش���اف  حم���م���د  ال����ن����ج����ار:  ج����م����ال 

املناطــق املحافظة على العــادات والتقاليــد. واإن جريانه من 
التجار ينزعجون من فكرة وجوده".

وا�صــاف ال�صوامرة: "حاولنا التعاون مع املدار�س احلكومية 
يف الرتبيــة والتعليــم لإعطــاء درو�ــس بالرق�ــس، واإ�صافتهــا 
للمنهــاج، فرحبــوا بالفكــرة بدايــة، ولكــن بعــد ذلــك انقطــع 

الت�صال بهم، ومل نعد نتوا�صل مًعا".
اأمــا الرق�ــس ال�صرقي، الذي يــراه املجتمع العربــي ب�صكل عام 
والفل�صطينــي ب�صكل خا�س غري اأخالقي، فقد قال ال�صوامرة اإن 
املركــز اأعطى درو�ًصا بالرق�ــس ال�صرقي يف وقت �صابق، ووجد 

اإقباًل عليه، حتى من قبل ن�صاء حمجبات.
ولالطالع اأكــرث على اأجواء املراكز واملدار�ــس التقينا املدربة 
الرو�صيــة يف املركــز )نينــا(، حيث اأبــدت انزعاجهــا من نظرة 

املجتمع للرق�س ومن الأفكار ال�صيئة حول الرق�س.
وقالت بهــذا اخل�صو�س: "النا�س هنا يــرون اأن الرق�س �صيء 
�صيــئ، واأن الن�صبة القليلة مــن الأهايل الذين ير�صلون اأبناءهم 
لتعلــم الرق�س، اإمنــا يفعلون ذلك للمتعــة والت�صلية فقط، ول 

ينظرون اإىل الرق�س على اأنه اأ�صلوب حياة".
واأ�صافت نينــا اأنها تواجه �صعوبة خــالل احلديث مع الأهايل 
حــول املو�صوع، حيث اإن اأفكارهم حول الرق�س هي اأنه جمرد 
ت�صليــة وتعبئة فــراغ، م�صــرية اإىل اأن عدد امللتحقــني باملركز 
ا، واأعمارهم بني 8 اإىل 10 اأعوام وح�صب، ول يفكرون  قليل جدًّ

باإكمال التدريب بعد هذا العمر.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت.

تتمة املن�صور يف ال�صفحة الأوىل - "داع�س".. فزاعة اأم فزع

بــدوره، نفــى "اأبو حف�س" مــن جي�س الأمــة اأن تكون جلماعته 
اأي عالقــة باأي تفجري داخلي ي�صتهدف ال�صلم الأهلي يف القطاع، 

وا�صًفا دعوته باأنها اأعظم واأكرب من ذلك.
و�صــرح منهجهم بالدعــوة اإىل اهلل، واتباع منهــج ر�صوله الكرمي 
"اجلهاد"  "وجادلهم بالتي هي اأح�صن"، اأما اأعداء ال�صالم فبـ 

حتى اإزالة الحتالل.
كمــا نفى اأبــو حف�س معلومات لــدى "احلال" بــاأن جي�س الأمة 
بايــع "اخلليفــة البغدادي" علــى ال�صمع والطاعة، قائــاًل اإنه ل 

يوجد جلي�صه اأي عالقة باأي تنظيم خارجي على الطالق.
وكان تنظيــم اأن�صــار ال�صريعــة- بيــت املقد�ــس، وهــو اإحــدى 
اجلماعات ال�صلفية التي تن�صط يف قطاع غزة، اأعلن عن مبايعته 
تنظيــم الدولــة الإ�صالمية و"خليفتهــا" اأبو بكــر البغدادي قبل 

نحو �صهر يف ت�صجيل م�صور بثه عرب موقع "يوتيوب".
وقــال م�صلح ملثــم ظهر يف الت�صجيــل اإن التنظيــم �صيكون �صنًدا 

لتنظيم الدولة بالنف�س واملال والدعوة.

ويرجــح ال�صحايف ح�صن جرب، املتخ�ص�س يف �صوؤون اجلماعات 
ال�صلفية يف القطاع اأن "تكون اأغلب اجلماعات اجلهادية ال�صلفية 

يف القطاع بايعت الدولة ال�صالمية".
�صــورى  وجمل�ــس  وجلجلــت،  ال�صــالم،  "جي�ــس  اإن  وقــال 
املجاهدين، واأن�صار ال�صريعة– بيت املقد�س، بايعت "داع�س"، 
اأمــا كتائب التوحيد واجلهاد فبايعت جبهة الن�صرة بقيادة اأبو 

حممد اجلولين". 
لكنــه ا�صتبعــد اأن يكــون "داع�ــس" اأو هــذه املجموعــات خلــف 
البيانــات الأخــرية، خ�صو�صــاً اأن هــوؤلء ل يعرتفــون مبفهوم 

املواطنة الذي ظهر يف بيان نفي للبيان الذي توعد الكتاب.
اأحــد قادة حركة "فتح" يف �صمال قطاع غزة عبد اجلواد زيادة، 
الــذي و�صعــت عبــوة نا�صفــة اأمــام باب منزلــه، اعتــرب اأن من 
يقــف وراء هذه اجلرمية هــي اجلهة التي متتلــك تنظيًما وقوة 
واإمكانات مدعومة بغطاء اأمني ي�صمح لها بالتحرك بحرية واأمن 

يف �صاعات ال�صباح الوىل لتنفيذ �صل�صلة تفجريات متزامنة.

ومل ينــِف زيــادة اأن املعطيــات املوجــودة على الأر�ــس ت�صمح 
بخلــق بيئة منا�صبة لنمو "داع�ــس" يف القطاع، لكنه ا�صتبعد اأن 

تكون لديه اإمكانات ومربرات ل�صتهدافه.
ويعتقــد عــدد من املحللــني ال�صيا�صيني اأن "داع�ــس" موجود يف 

غزة لكن حتت م�صميات اأخرى.
يقــول طــالل عــوكل ان "داع�س موجــود، لكن مــن دون مبايعة 
ر�صميــة لها"، معتــربًا اأن تهديد الكتاب با�صــم داع�س "ا�صتغالل 

ل�صمها". ونفى اأن تكون حلما�س اأي م�صلحة يف وجودها.
اأما د. خميمر اأبو �صعدة، فيعترب اأن هناك جماعات تنتمي لنف�س 
فكــرة داع�س يف غــزة، وبع�صها يعرب عن ولئه لهــا"، مقلاًل من 

قدرتها على الفعل يف غزة. 
الباحــث ال�صيا�صي طالل اأبــو ركبة جزم بــاأن حما�س لن ت�صمح 
بوجود حــزب اإ�صالمي يرغب بالهيمنة على ال�صارع الفل�صطيني 
يف ظــل وجودها، وهــي قادرة علــى اإخماده كما فعلــت مع عبد 

اللطيف مو�صى وتنظيمه قبل خم�صة اأعوام.

وخل�ــس ما يجــري من وجهة نظره باأنــه "توظيف ل�صم داع�س 
لإرهاب املواطن من البديل عن غياب حما�س اأو اإنهاء �صيطرتها 
الأمنيــة علــى ال�صــارع الفل�صطينــي يف القطاع، وهــو الفو�صى 
وال�صــراف يف القتــل مــن خالل جمموعــات اإرهابيــة متطرفة"، 
ملمًحــا اىل اأن "حما�ــس" اأو اأطراًفا فيها هي مــن يقف خلف هذه 

التفجريات.
وا�صتنــد ابــو ركبــة يف تلميحه اىل القاعــدة المنيــة التي تقول 

ال�صلطة". جرمية  هي  الكاملة  "اجلرمية 
"احلــال" حاولــت الت�صال بعــدد من الناطقــني با�صم وزارة 

الداخلية واأجهزتها يف غزة من دون اأن تلقى اأي رد.
وجتــد هذه التحليالت اأر�صاً خ�صبة لت�صبح اأكرث وجاهة يف ظل 
�صمت احلكومة واأجهزتها الأمنية على الفاعلني، يف حني تتزايد 
هــذه اجلرائــم يوًما بعد يــوم من دون اأن يقف جمــرم واحد من 

مرتكبيها خلف ق�صبان العدالة.
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حممد عمر  

هبة ال�صريف

كل مــن �صمــع تعليقــه تعلــق ب�صخ�صيتــه املرحة، 
واأ�صلوبــه غــري التقليدي، ولغتــه الكروية املمتعة، 
املمزوجة بـ "الغرينتا" العالية، ولهجته اجلزائرية 
الرائعة التي ت�صعد ماليني امل�صاهدين حول العامل.

هويتــه كروية بامتيــاز، و�صهادتــه الأوىل حنجرته 
التــي ي�صدح بها مــن وراء ميكروفــون التعليق من 

اأر�صية امللعب.
كل مــن هــو كــروي يتذكر تعليقــه يف املبــاراة التي 
جمعــت منتخــب اجلزائــر مــع منتخــب رو�صيــا يف 
كاأ�ــس العــامل 2014 عندمــا قــال املعلــق الريا�صي 
حفيــظ دراجي: "تاأهلنا تاأهلنا تاأهلنا، اهلل اأكرب، اهلل 
اأكرب، اهلل اأكرب، تاأهلنا اإىل دور ثمن النهائي يا نا�س، 
ال�صبــان اجلزائريــون فعلوها، اهلل اأكــرب، حتطمت 
اأ�صطــورة منتخــب 82، الــذي مل يتاأهــل اإىل الــدور 
الثــاين، حافظوا على اأنف�صكم يــا �صباب، عودوا غًدا 

اإىل اجلزائر، ل نريد كاأ�س العامل".

بداية احللم
"احلــال" حــاورت دراجي عــرب الإمييــل، وعّرف 
عــن نف�صــه باأنــه خريج معهــد الإعــالم يف اجلزائر، 
عمــل يف التلفزيــون اجلزائري ملــدة 20 عاًما مذيًعا 
ومعلًقــا. تدرج يف منا�صــب امل�صوؤولية فعمل رئي�س 
حتريــر ومدير الأخبار ثم م�صاعد املدير العام مكلًفا 
ــا م�صاعــًدا يف التلفزيون  بالريا�صــة ثــم مديــًرا عامًّ
اجلزائري. عام 2008 انتقل اإىل اجلزيرة الريا�صية 
ا" كمذيــع ومعلق. متزوج  "بــي ان �صبــورت حاليًّ
وميار�ــس  الدوحــة،  يف  مقيــم  اأولد  لثالثــة  واأب 

الكتابة ال�صحافية يف �صحف ومواقع جزائرية، وله 
كتابــان: "ل مــالك ول �صيطان" و "دومينــو". اأول 
مباراة علق عليهــا كانت مباراة بني �صبيبة القبائل 
مــع �صريــع غليــزان عــام 1989 يف اإطــار الــدوري 

اجلزائري.
ولعــب دراجي لنــادي مولودية اجلزائــر اأحد اأكرب 
الأنديــة اجلزائريــة، لكنــه تــرك لعــب كــرة القدم 
وعمــره 24 عاًما، للتفــرغ ملهنته التــي يع�صقها وما 

زال ي�صتمتع بها حتى اليوم.
ــا، والدليــل على ذلك  ومل يكــن دراجــي معلًقا عاديًّ
ح�صولــه علــى لقــب اأف�صــل معلــق عربــي 6 مرات 
مع جريــدة احلدث املغربية وموقــع كورة وموقع 
يــورو �صبورت، وكذلك ح�صوله على جوائز اأح�صن 
مذيــع و جائزة اللجنة الأوملبيــة الدولية للريا�صة 

والإعالم �صنة 2007.

ع�سق ال ينتهي
اخلم�صينــي دراجي اأكد اأن التعليــق ع�صقه الذي ل 
ينتهي وحياته التي يتنف�س من خاللها، واأرجعنا يف 
حديثه اإىل حقبــة الثمانينيات يف حديثه عن منتخب 
اجلزائــر الذي �صارك يف كاأ�س العامل 1982، وا�صًفا 
اإيــاه باأنه اجليــل املبدع الــذي ل ميكــن تعوي�صه، 

متمنًيا لو اأنه علق على مبارياته.
وعــن مهمة املعلق هذه الأيام، قال دراجي: "مهمته 
التعليــق علــى املباريــات واإ�صفــاء الــروح عليهــا 
ومرافقــة املتفــرج طيلة ت�صعــني دقيقة مــن اللعب 

دون اأن يعتقد اأنه يفهم الكرة اأف�صل من غريه".

"اأنــا اأتنف�ــس الكــرة واأعي�ــس  وي�صيــف دراجــي: 
املبــاراة، وخربتي كالعب �صاعدتنــي كثرًيا يف فهم 
اأ�صيــاء ل يقــدر علــى فهمها مــن مل ميار�ــس الكرة، 
ومع ذلك، فــال اأعتقد اأنني اأناف�س اأحًدا اأو يناف�صني 
اأحــد يف التعليــق. اأنا عفوي و�صريــح ول اأجامل يف 
تعليقــي، واأدرك جيــًدا اأنــه ل يوجد تعليــق مثايل، 
واإمنا يوجد معلقــون متميزون عن بع�صهم، ولي�س 
هناك معلق اأف�صل من الآخر. نحن نخدم جماهري ل 
جمهوًرا واحًدا، ويجب على املعلق اأن يكون �صادًقا 
ا،  ــا ول يكلــف نف�صه، لأن اجلمهــور ذكي جدًّ وعفويًّ

ومع الوقت، �صيميز بني ال�صادق وامل�صطنع".

با" با  با  "اأوالالال 
الــدوري  هــو  دوري  اأف�صــل  اأن  دراجــي  ويــرى 
ال�صعودي الذي يبقى دائًما واأبًدا متاألًقا يف كل �صيء، 
واأن اأف�صــل منتخب عربي هو منتخــب اجلزائر بال 
منــازع. وعــن العاملية، قال اإن املنتخــب الأملاين هو 
الأف�صــل، واإن يا�صــني اإبراهيمــي اجلزائــري لعب 

بورتو هو الأف�صل يف العامل.
دراجي  بها حفيظ  ي�صتهر  التي  با"،  با  با  "اأوللل 
عــن غــريه مــن املعلقــني، ي�صفهــا باأنهــا �صيحتــه 
اخلا�صــة، مثلــه مثــل اأي م�صاهــد ي�صاهــد املباراة 
يف بيتــه، فهــو يف النهاية م�صاهد. وقــال: "اأنا اأتغري 
عندمــا اأعلــق علــى مبــاراة للجزائــر، لأن امل�صاعر 
عندمــا تتدخل تختلــط الأمور، فعندمــا تعلق على 
مبــاراة ل تعنيك، تكون الأمــور عادية". اأما جملته 
الأخــرى ال�صهــرية، فهــي "و�صعهــا ويــن ي�صكــن 

حتدث ل� "احلال" عن جتربته مع "امل�شتديرة"

ح���ف���ي���ظ دراج��������������ي.. ح����ن����ج����رة ذه����ب����ي����ة م�����زق�����ت �����ش����ب����اك ال��ت��ع��ل��ي��ق

ال�صيطــان"، ويقــول عنهــا: "يف العاميــة باجلزائــر 
فيقولــون  الركــن"،  يف  ي�صكــن  اإبلي�ــس  اأن  اعتقــاد 

و�صعها اأين ي�صكن اإبلي�س.
وعن مباراة م�صر واجلزائر يف اأم درمان بال�صودان 
يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2009، يقول اإنه لن ين�صى 
هــذه املباراة التي علق عليها، لأنها "�صكلت منعطًفا 
ــا يف الكــرة اجلزائريــة ود�صنــت عــودة الكــرة  قويًّ
اجلزائرية اإىل كاأ�س العامل بعد غياب دام 24 عاًما".
وي�صــرح حفيظ ا�صتعــداده للمباريــات باأنه ي�صتعد 
مثلمــا ي�صتعد الالعــب اأو اأكــرث، لأن التعليق اأمانة 
وم�صوؤولية يحر�س على القيام بها على اأكمل وجه، 
ويــرى اأن الفرق بني املحرتف العربــي والأوروبي 

يتلخ�س يف الن�صباط واللتزام

الق�سية الفل�سطينية
وي�صف دراجي يف حواره الق�صية الفل�صطينية باأنها 
الق�صيــة الأم، واأن املعلــق عليــه اأن يقــوم بواجبه 
وندواتــه  لقاءاتــه  يف  معــه  يحملهــا  واأن  جتاههــا 

ال�صحافية.
وقــدم دراجي ن�صيحة لل�صبــاب املبتدئ يف التعليق 
بــاأن يحبــوا املهنــة ويعي�صــوا لأجلهــا ويبتعــدوا 
عــن التقليد ويكونــوا عفويني و�صادقــني يف و�صف 
الأ�صيــاء، بعيــًدا عــن كل مــا مــن �صاأنــه اأن يثــري 

الأع�صاب وامل�صاعر.

ي�صكل حمل الن�صاء يف �صن متقدمة خطًرا حقيقيًّا على 
حياتهن، وقد يعر�س الكثريات منهن مل�صاكل �صحية 
ونف�صيــة كبــرية، ل �صيما اإذا حــدث بعد جتاوز عمر 
الـــ40 عاًمــا. ورغم ذلــك، اإل اأن تلك الظاهــرة بداأت 
تتف�صــى يف قطاع غزة، وبــدت بع�س ال�صيدات يف تلك 
ا علــى احلمل مقارنــة ب�صغريات  ال�صــن اأكــرث حر�صً
ال�صــن، متحديات حتذيرات الأطباء واملخت�صني، ملا 

لذلك من خماطر �صحية على الأم والطفل مًعا.

ا�ستقرار اأ�سري
اإن�صاف اأبو ها�صم، يف نهاية الأربعينيات من عمرها، 
و�صعــت مولودها اجلديد مند حــوايل �صهرين، توؤكد 
اأنــه رغم تقدمهــا يف ال�صن، وزواج ثالث مــن بناتها، 
واإحداهــن لديهــا طفالن، اإل اأن ذلــك مل مينع زوجها 
مــن مطالبتهــا باإجنــاب مزيــد مــن الأطفــال، قائلة: 
م�صتقر  املادي  الو�صع  �صري.  فال  يرغب،  اأنه  "طاملا 
ول يوجــد ما مينع، �صوى بع�س املتاعب ال�صحية". 
وتابعــت اأبو ها�صــم، وهي خريجــة جامعية وتعمل 
يف اإحــدى املوؤ�ص�صات: "رغــم املتاعب التي واجهتني 
كوين امــراأة عاملة واحلمــل ومتاعبــه املعروفة، اإل 
اأنني �صعيــدة بعد و�صعي للمولــود الأخري، واأ�صعر 

اأنه اأعادين اإىل الوراء عقدين من الزمن".
رويــدا اأبو غايل زوجت اثنني من اأبنائها، واأجنبت مع 
ابنتهــا طفلها الأخري، رغــم اأن عمرها جتاوز التا�صعة 
والأربعــني. تقــول اأبو غــايل: "�صعــرت بفرحة كبرية 
وخمتلفة حني علمت اأين حامل واأن ابنتي اأي�ًصا حامل. 
�صحيح اأن حملي مل يكن مق�صوًدا لكني كنت �صعيدة، 

واأ�صرتي لي�صت كبرية، واأ�صغر اأبنائي يف املدر�صة.
ومل تخــِف اأبو غايل تعر�صها خــالل حملها للكثري من 
املتاعــب، ومعاناتهــا من مر�س ارتفــاع �صغط الدم، 
اأثنــاء فرتة احلمل، وم�صاكل اأخرى، لكنها توؤكد اأنها 
بعــد اأن و�صعــت طفلتهــا اجلديدة، تنا�صــت كل تلك 

املتاعب، وبداأت الهتمام بها كاأنها طفلتها البكر.

حمل مفاجئ
اأمــا اأم بــالل عبيــد، فو�صعهــا خمتلف. فقــد واجهت 
م�صــاكل يف بداية زواجها، وظلت �صنوات عديدة دون 
اإجناب، حتى متكنت من اإجراء عملية زراعة ناجحة، 
ورزقها اهلل بطفلني، ور�صيت بهما �صنني طويلة، حتى 
فوجئــت بكونها حاماًل مرة اأخــرى، وهذه املرة حماًل 
طبيعيًّا دون زراعة، اأو حقن، اأو اأي تدخل طبي، ويف 
�صــن الرابعة والأربعــني. ورغم خوفهــا كون احلمل 
املفاجــئ جــاء يف مرحلة عمريــة متقدمــة، اإل اأنها مل 
تخــف �صعادتها باحلمل، متمنيــة اأن يكتمل على خري 

ويرزقها اهلل بالطفلة التي حتلم بها.

خطر �سحي
يوؤكــد الطبيب فتحي احلبيبــي، املخت�س يف اأمرا�س 
الن�صــاء والتوليــد، اأن اأف�صل وقــت لالإجناب هو بني 
عمــر 20 و30 عاًما، لأن ال�صيــدة يف هذه ال�صن تكون 
قادرة على حتمل متاعب احلمل والولدة، وغالًبا ل 

ي�صكل ذلك خطًرا على حياتها.
وحذر احلبيبي من خماطر احلمل على �صحة املراأة 
بعد �صن الأربعــني، مو�صحا اأنه ينهك �صحة الن�صاء 

وي�صعف اأج�صادهن، خا�صة اإذا كن اأجننب اأطفاًل يف 
�صن اأ�صغر.

و�صــدد على �صــرورة اأن حتظى ال�صيــدة احلامل يف 
�صــن متاأخــرة برعاية ومتابعــة طبية مكثفــة طوال 
فــرتة احلمــل، حتــى تتال�صى اأيــة اأخطــار تتهددها، 

و�صمان و�صولها اإىل ولدة اآمنة و�صل�صة.
واأ�صــار اإىل اأن احلمــل يف �صــن متاأخرة ي�صــكل خطًرا 
علــى الطفل كذلك، فيجعله عر�صة لت�صوهات خلقية، 

ورمبا اأمرا�س ت�صاحبه منذ الولدة.
وذكــر احلبيبــي اأن هنــاك عدة اأمرا�ــس متالحقة قد 
ت�صيــب الأم احلامــل يف هــذه ال�صــن، مثــل الإ�صابة 
مبر�ــس ت�صمم احلمل، املت�صبــب يف الرتفاع ال�صديد 
ل�صغــط الدم، وتــورم ال�صاقــني، والــزلل يف البول، 
والتاأثــري علــى �صحــة اجلنــني وحجمــه و�صعفــه 

وولدته قبل الأوان، وتع�صر الولدة.

اآثار نف�سية
مــن جانبهــا اأو�صحــت الدكتــورة رائدة اأبــو عبيد، 
اأ�صتــاذة علــم النف�ــس بجامعــة الأق�صــى بغــزة، اأن 
احلمــل يف �صــن متاأخــرة يعتــرب مبثابــة �صــالح ذي 
حديــن، فمن جانــب، يخلف اآثــاًرا نف�صيــة وج�صدية 
�صيئــة علــى الأم، ومن ناحيــة اأخرى، لــه اإيجابيات 

اجتماعية واأ�صرية ل ميكن نكرانها.
وبينــت اأن امل�صــاكل واملتاعــب ال�صحيــة التــي قــد 
ت�صيــب ال�صيــدات املتقدمــات يف ال�صــن خــالل فرتة 
احلمــل اأو اأثنــاء عملية الولدة، تنجــم عنها م�صاكل 
وا�صطرابــات نف�صية، وهنــاك بع�س الن�صاء يحتجن 

رغم املخاطر على �شحة االأم واجلنن

االأرب�����ع�����ن يف  وي���ح���م���ل���ن  ال����ت����ح����ذي����رات  ي���ت���ح���دي���ن  غ������زة  ن�������ش���اء 

ــا اأو اجتماعيًّا مل�صاعدتهن لتخطي  ــا نف�صيًّ اخت�صا�صيًّ
تلــك املرحلــة. ورغــم ذلــك، اأو�صحــت اأبو عبيــد اأن 
احلمــل والــولدة يف �صن متاأخرة ل يخلــو من فوائد 
كبــرية، اأبرزهــا اأن ال�صيــدات يف هذه ال�صــن يتمتعن 
بدرايــة ومعرفة اأكرث مــن الن�صاء ال�صغريات، ويكن 
اأكرث قدرة على العناية باأنف�صهن وبطفلهن، ملا ت�صكل 
لديهــن من خــربات �صابقــة. واأو�صحــت اأن الو�صع 

املــادي لــه تاأثري كبري، كــون معظم الن�صــاء اللواتي 
يحملــن يف �صــن متاأخــرة تكــون اأ�صرهــن يف الغالــب 
يف حالــة ا�صتقــرار ماديــة، وهذا يعطــي فر�صة اأكرب 
لرعايــة وتربية الطفــل يف جو اأف�صــل، اإ�صافة اإىل اأن 
ا،  هــذا الطفل غالًبا مــا يكون �صبقــه اأ�صقاء اأكــرب �صنًّ
ي�صاعــدون الأم يف الرعايــة، والهتمــام بــه، وكلهــا 

عوامل اإيجابية.
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هيثم الشريف

عبد الباسط خلف

اأعطــى قانــون املطبوعــات والن�صــر �صلطــة ت�صجيــل املوؤ�ص�صــات 
الإعالميــة )التي غالًبا ما تكون ربحية( كــوكالت الأنباء ومكاتب 
الدرا�صــات والأبحــاث ودور الن�صر واملكاتــب ال�صحافية وغريها 
لــوزارة الإعالم، بينمــا اأعطى قانــون اجلمعيات الأهليــة لوزارة 
الداخليــة حق ت�صجيل اجلمعيــات اخلريية الإعالميــة التي تاأخذ 
�صفة )اإغاثية(، اأو الهيئــات الأهلية الإعالمية )غري الربحية على 
الإطالق(، حتى واإن كانت وزارة الإعالم هي وزارة الخت�صا�س.

مديــر عــام الإدارة العامــة للمنظمات غــري احلكوميــة وال�صوؤون 
العامــة يف وزارة الداخليــة عبــد النا�صــر ال�صــرييف قــال اإن عــدد 
اجلمعيــات والهيئات الإعالمية النظامية والقانونية امل�صجلة لدى 
الــوزارة حتــى منت�صف العام اجلــاري )37( جمعيــة. واأ�صاف: 
"تلك اجلمعيات تقدم لنا وب�صكل مبا�صر ودوري ومنتظم التقارير 
الإداريــة واملالية، على الرغم مــن اأن الأ�صل اأن تقدم تلك التقارير 
لــوزارة الخت�صا�س وهــي وزارة الإعالم، التــي تزودنا بن�صخة 

عنها".
لكــن عدد اجلمعيات الأهليــة الإعالمية، ح�صب ما اأظهرته �صجالت 
وزارة الإعــالم، حتــى منت�صف العــام اجلــاري 21 جمعية فقط. 

وحــول اأ�صباب اختــالف الأعداد امل�صجلة بــني الوزارتني، اأو�صح 
وكيــل وزارة الإعالم الدكتــور حممود خليفة اأن "الفــرق بيننا اأن 
عــدد اجلمعيــات التي �صجلت لــدى وزارة الداخليــة ي�صمل بع�س 
اجلمعيــات العاملة يف قطاع غزة، )التي مل يكن بالإمكان التوا�صل 
معهــا قبل حكومة التوافــق احلالية(، اأو تلــك العاملة يف حمافظة 
القد�ــس، علًما اأن خم�ــس جمعيات فقط هي التي تقــدم لنا كوزارة 
اخت�صا�س تقاريرها الدورية الإدارية واملالية لنهاية العام، بينما 

بقية اجلمعيات الإعالمية ل تقدم لنا �صيًئا".
مديــر موؤ�ص�صــة "اإعالميــون بال حدود" �صــادي زماعــرة اعترب اأن 
ترخي�س  على  تعتمد  الإعالمية،  املوؤ�ص�صات واجلمعيات  "غالبية 
وزارة الداخلية الذي ت�صري به جميع معامالت اجلمعيات البنكية 

وغريها". 
مــن جهتــه اأو�صح وكيــل وزارة الإعــالم اأن "ت�صجيــل اجلمعيات 
الأهليــة، �صــواء العاملــة يف املجــال الإعالمــي اأو القت�صــادي اأو 
ال�صبابــي اأو التنمــوي.. اإلــخ، مــن م�صوؤوليــات وزارة الداخليــة 
وفــق ال�صالحيــات التــي منحها اإياهــا القانــون، اإل اأن هناك دوًرا 
ــا لوزارة الخت�صا�س وهي هنــا وزارة الإعالم، طاملا نتحدث  مهمًّ

و"الداخلية" "االإع�������ام"  ب���ن  اخل���ري���ة  االإع���ام���ي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��رخ��ي�����ش  ���ش��اح��ي��ة  ت���ن���ازع 

عــن اجلمعيــات الإعالميــة، كالبحــث يف النواحــي املهنيــة لعمــل 
هــذه اجلمعيات. ثــم اإن بع�ــس اجلمعيات التي رمبــا �صجلت لدى 
الداخليــة وقد ل نكون ُبلغنــا بها، تعتقد اأنها مبجرد ح�صولها على 
الت�صجيــل ال�صــادر عن وزارة الداخلية، فهــذا يعني اأنه يجوز لها 
العمل بحرية مطلقــة، بينما الت�صجيل ب�صكل كامل يتطلب مراجعة 
جهــات الخت�صا�س ل�صتكمال اأوراقها، كي ت�صتطيع مزاولة عملها 

يف املجال الإعالمي يف اإطار القانون".
وتطــرق الدكتــور خليفــة ملو�صــوع اجلمعيــات الإعالميــة غــري 
امل�صجلة املخفيــة اأو غري الظاهرة اأو غري املفّعلة، وقال: "رغم اأن 
هــذا اأمــر ل ميكننا تقديره، اإل اأنه ويف املجــال الإعالمي، اأعتقد اأن 
هنــاك، يف اأ�صــواأ تقديــر، 3 جمعيات اإعالمية غــري م�صجلة لدى اأي 
جهة. فعلى �صبيل املثال، منذ فرتة، كان هناك اإعالن من�صور حول 
جمعية عاملة يف املجال الإعالمي، حيث دعت املوؤ�ص�صات الإعالمية 
العاملة للتوجه لها والت�صجيل لديها للح�صول على متويل لعملها، 
وكان مــن �صمن ال�صــروط املعلنة اأن تكون هــذه اجلمعيات عاملة 
يف اإطــار القانــون، وعندمــا بحثنا عن هــذه اجلمعيــة، مل جند لها 
اأي اأوراق ر�صميــة ل يف وزارة الإعــالم ول يف وزارة الداخليــة، 
فخاطبنــا اجلهــة املانحــة مــن اأجل التدقيــق يف اجلهــات التي يتم 

التعامــل معها على اأنها �صريك فل�صطينــي، فال�صفافية التي تتحدث 
عنهــا والعمل اخلريي والتطوعــي والأهلي ل يعفيها من الت�صجيل 
لــدى جهات الخت�صا�س، علًما اأننا نعمل حاليًّا على ت�صويب عمل 
اجلمعيات الإعالمية الأهلية واملوؤ�ص�صات الإعالمية التجارية على 

حد �صواء".
مــن جهتــه، حتدث نائــب رئي�ــس هيئة �صــوؤون املنظمــات الأهلية 
الدكتــور حممــد عــودة عــن دور الهيئــة املت�صــل باجلمعيات مبا 
فيهــا اجلمعيــات الإعالمية، فقــال: "دورنــا تن�صيقــي و�صيا�صاتي 
وت�صبيكــي بني القطاع احلكومي والقطاع الأهلي والقطاع اخلا�س 
يف كل الخت�صا�صــات والقطاعــات التــي تهــم املجتمــع واملحددة 
وفق القانــون، فاإذا اأردنــا احلديث عن القطــاع الإعالمي، فدورنا 
اأن نبحــث كيف يكون لالإعــالم دور وح�صة موؤثرة يف خطة التنمية 
الفل�صطينيــة يف ال�صنــوات القادمــة؟ انطالًقا من اأن خطــة التنمية 
الوطنية ت�صارك بها كل �صرائح وقطاعات املجتمع العام واخلا�س 
والأهلــي، وعندمــا ن�صعر اأنه يف قطاع مهنــي اأو تنموي اأو جغرايف 
حمدد هناك نق�س يف الإمكانيات اأو بناء القدرات، فاإننا، ومن خالل 
درا�صاتنــا واأبحاثنــا وعالقاتنا مع املانحــني، نوجههم باجتاه هذا 

القطاع".

)1(
�سائقون

ي�صتبقــك �صائقو املركبــات العمومية يف زحام القاهــرة ب�صوؤال عن 
جن�صيتك، ويحر�س معظمهم على �صماع راأيك مبا ح�صل يف بالدهم 
من ثورات وثورات م�صادة. كمثال، يعمل الأربعيني حممد فاروق 
�صائًقــا منذ �صنوات، ويــرى اأن م�صر تخل�صت مــن عبء ثقيل كان 
مي�صك بها، لكنه ل يخفي اأن اأحوال بالده ما زالت تبحث عن طريق 
الرخــاء وال�صــالم، ويتمنــى اأن تعــرب اأم الدنيا حمنتهــا وتعود اإىل 

جمدها.
تفتــح، قبيل الو�صــول اإىل قلب ميــدان التحرير، حــواًرا مع �صائق 
ُملتــٍح، وتــرتك البــاب مفتوًحــا اأمام القفز عــن اأي �صــوؤال قد يبدو 

�صعًبا اأو ح�صا�ًصا بالن�صبة له.
من اأف�صل، اليوم اأم اأم�س؟

ل اأعرف..
لو مل يحدث كل ما ح�صل ببالدكم، كيف �صتكون حالكم اليوم؟

على الأقل، كنا �صنوفر الكثري من الدم، واملال، والوقت.
ما الذي حتتاجه م�صر؟

من يحبها.
هل تفكر يف الهجرة؟

)ي�صمت( ول اإجابة.
هل اأنت را�ٍس عن الفل�صطينيني؟

نعم، لكن بع�صهم تدخل يف �صوؤوننا.
كيف هو اإعالم م�صر بعد الثورة؟

لالأ�صــف، بع�ــس ال�صحافيــني مثــل الفطــري امل�صلتــت )احللــوى 
ال�صهرية يف م�صر(، وبع�صهم بيئة )�صيئون باللهجة امل�صرية(.

ماذا �صتفعل يوم 25 يناير؟
�صاأقود مركبتي، واأبحث عن العي�س لعيايل.

ما احلل مل�صر؟
اأن متتد على كل اأر�صها.

)2(
�سباب

يفــرد �صبان قريًبا من )احل�صني( املنطقــة الأكرث �صيًتا وتاريًخا يف 
القاهرة ب�صائعهم، وين�صط اآخرون يف جتارتهم املتنقلة. يلحق بك 
اأحدهم بهدف اإقناعك ب�صراء حتفة �صياحية ب�صعر زهيد، و�صرعان 
مــا تدخــل اإىل مقهــى الفي�صــاوي، ت�صاهــد وجوًهــا مــن جن�صيــات 
خمتلفــة، وتنحاز لفتح حوار مع �صبــان م�صريني. يرتب لك اأحمد، 
املعجــب بالنادي الأهلــي، واملفتون بالنجم الربتغــايل )كر�صتيانو 
رونالدو(، اأولوياتــه: �صغل، �صقة متليك، بنت حالل، اأمن وهدوء. 

ويقول: الأمن اأوًل. فيمــا يعيد اإبراهيم ترتيب اأولوياته بامل�صرية 
الدارجة: )عزبة، وعربية- �ّصيارة-، وعرو�صة(.

)3(
انفجار �سكاين

ي�صمــد مقهى "جروبي" و�صــط القاهرة دون ترميمــات اأو ديكور، 
ويتم�صــك اأ�صحابــه بالتقليد واحلفاظ علــى روح املا�صي، فيتخيل 
الفــارق. حتــاور م�صيفتنــا  القــرن  اأنــه يف �صبعينيــات  اجلال�ــس 
الأربعينيــة �صرويــل، التي تكمل درا�صتها العليــا بعلم الجتماع يف 
جامعــة بريطانية، وت�صاألها عــن الطريق التي تذهــب اإليه بالدها، 
فــرتد: ل اأحــد يعــرف جواًبــا، ولكــن الأغلبيــة الوطنيــة ترف�س 

و�صيغة. حال  "الإخوان" باأي 
تدعــم �صرويــل �صيا�صــة الفريــق ال�صي�صــي القت�صاديــة يف اإزالــة 
الدعم عــن ال�صلع، وتتمنى اأن يدخل املزيــد منها حلل اأزمة م�صر. 
وت�صيــف: القاهــرة تت�صخم، وع�صنــا اأزمة كهرباء هــذا ال�صيف، 
وعندنــا كل �صيء ي�صري م�صكلة. فخالل حظــر التجول، ارتفع عدد 
ال�صكان، وحني انقطع النــور ت�صاعف العدد اأي�ًصا. والأحياء التي 
كانــت جديدة يف القاهرة، انتقلت اإليهــا الزحمة. الزيادة ال�صكانية 

يف بالدنا مع�صلة بحد ذاتها.
)4(

تعليم واأرقام
يعمــل العــم وحيــد �صائًقــا لعربــة نقــل �صياحيــة يجرهــا ح�صان، 
وين�صــط يف قلب عجائب الدنيا ال�صبع )اأهرامات اجليزة(، وي�صكن 
بجــوار نزلة ال�صمان املجاورة، وهو حي �صعبي فقري، وترتفع فيه 

�صعارات تطالب ال�صلطات بعدم اإزالته اأو تنظيمه.
يقــول: اأعمــل لأعي�ــس واأعلــم اأولدي، ول اأفكــر اإل يف �صهادتهــم. 
الأبنــاء اليوم دون عالم )�صهــادة( ل ي�صاوون �صيًئا. واأدفع معظم 
مــا اأجمعه من ال�صياح للمدر�صــني اخل�صو�صيني. ويح�صل كل نفر 
منا على كوبون من اجلمعية بـ22 جنيًها يف املرة الواحدة )اجلنيه 

يعادل ن�صف �صيقل تقريًبا(، ون�صتلم الأرز وال�صكر والزيت.
ير�صــم العم وحيــد لوحة لأ�صعار بــالده: كيلو اللحم بـــ )90 جنيًها(، 
والتفــاح بـــ)12(، واملوز بـــ)6(، وكل ثالثة اأرغفة مــن العي�س بجنيه 
واحــد، ولرت الــكاز بجنيه ون�صف اجلنيــه. ويبداأ عــداد )ال�صرفي�س( 
بجنيــه ون�صــف اجلنيه. ويح�صــل موظفــو البنوك مثاًل علــى 4 اآلف 
جنيه تقريًبا، ويقل اأجر املدر�صني اجلدد عن هذا املبلغ بنحو الن�صف. 
لكن �صعر وجبة �صمك ل�صخ�س واحد يف مطعم مبنطقة املهند�صني يكلف 
قرابة 200 جنيه. وي�صاوي ثمن وجبة �صريعة يف حي الزمالك نحو 40 
جنيًها. والأغرب، ما ن�صاهده من اإعالن عن تخفي�صات يف اأ�صعار املقابر 

والرتب، بدًءا من 50 األف جنيه للواحدة منها!

اأحوال اأم الدنيا

)5(
اإعالم

ت�صتمــع لإذاعــات م�صريــة حكوميــة وخا�صــة، وتقــراأ عناويــن 
ال�صحــف الرئي�صــة، بعد يوم واحــد من تبيي�س �صفحــة الرئي�س 
مبــارك، فتجد فيهــا ان�صجاًما كبرًيا مع موقــف احلكومة. وتنحاز 
و�صائل اأخــرى يف اليوم ذاته لتناول ق�صايــا اجتماعية وعاطفية. 
فيمــا تخ�ص�ــس غالبيــة الإذاعات حيــًزا للتذكري باأحــوال الطرق 
و�صــوؤون  الطق�ــس  تطــورات  وت�صتعر�ــس  وال�صالكــة،  املغلقــة 
ال�صبــورة )ال�صبــاب(. ول توفــر اإذاعــات اأخــرى فر�صــة دون 
مهاجمــة حقبــة الإخوان. وينت�صــر يف الطرقات التقــومي ال�صنوي 

للعام القادم، تعلوه �صور الرئي�س ال�صي�صي بزي ع�صكري.
)6(

جغرافيا
ل يبــايل، فوؤاد، املوظف يف فنــدق راق بالقاهرة بجغرافيا مدينته، 
ا،  ول يعــرف عــدد �صكانها بالتحديــد. لكنه يقول: هــي كبرية جدًّ
وحــي مثــل العجــوزة يعــادل عــدد �صــكان الأردن. والعا�صمــة 
تت�صخــم، وما يزيدهــا كثافة حركــة العمال واملوظفــني القادمني 
من املحافظات الأخرى، وتتجلــى الأزمة بداية الأ�صبوع ونهايته 

ذهاًبا واإياًبا.
)7(

�سوريا
حتــاور على عجالــة الإعالمية ال�صوريــة زينة اليازجــي، ت�صاألها 
مــن قلــب القاهرة عــن اأحوال بالدهــا اجلريحة، فــرتد م�صتعرية 
عبارة الفنان دريد حلام: احلل يف �صوريا مرهون باتفاق الأطراف 

اخلارجية عليه. ت�صيف: مل يبق اأحد على موقفه يف �صوريا، فمنذ 
بداية الأزمة تغريت املواقــف وتبدلت القناعات وخريطة التاأييد 

واملعار�صة.
تقــول اليازجي، املذيعة اليــوم يف قناة "�صكاي نيوز": اإن اأ�صعب 
موقف متر فيه خالل جتربتها الإعالمية كان حتر�س وزير الإعالم 
الإخواين �صــالح عبد املق�صود فيها خالل حوار على قناة "دبي"، 
عــرب �صــوؤال حمــل اإيحــاءات جن�صيــة. وتزيــد: كان اأمــًرا مدبًرا 
ومق�صــوًدا مــن الوزيــر، ودلل على حقيقــة الإخــوان. يف املقابل، 

اعتربت اللقاء الالحق مع الرئي�س ال�صي�صي اأكرث متدًنا.
)8(

جامعة عربية
ت�صــارك يف مداولت الفريــق العربي الفني لإقــرار الإ�صرتاتيجية 
العربيــة الإعالمية، وت�صتمــع اإىل تو�صيف الأمــني العام امل�صاعد 
الإعــالم  حــول  غزالــة  اأبــو  هيفــاء  ال�صفــرية  الإعــالم  ل�صــوؤون 
وحتدياتــه، وخا�صة بعد الثورات العربيــة، فتقول: اإن اجلامعة 
اجلديــد  الإعــالم  لأهميــة  اإلكرتونيــة،  ف�صائيــة  قنــاة  �صتطلــق 

وال�صتفادة من تقنياته.
بدورك، تطــرح ت�صاوؤًل حول واقعية جتــاوز الإعالم اخلا�س من 
الإ�صرتاتيجيــة، يف وقت يعي�س الإعالم الر�صمي تراجًعا واأزمات، 
ويعجــز عن مناف�صة الإعالم اخلا�س. يطــول النقا�س، ويت�صعب، 
وتقــرتح اأن ت�صتفيد الإ�صرتاتيجية -مــدار العر�س- من جتارب 
عربيــة ناجحة، وجهود الإعالم اخلا�س، وفتح نوافذ التعاون مع 
املوؤ�ص�صات واملراكز الإعالمية املتخ�ص�صة، التي تن�صط وتناف�س 

وحتقق تقدًما.

ميدان التحرير يف القاهرة.
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أسامة الكحلوت  

محمد الجمل  

ريم عبد الرحمن

 هدًيا على عادات وتقاليد �صارمة، ما زالت بع�س 
العائــالت البدوية ترف�ــس زواج بناتها من �صبان 
من خارج القبيلة، مع ما يعنيه ذلك من احتمال اأن 
تظل الفتاة حبي�صة "عنو�صــة" �صببها فقط تقاليد 

متوارثة ل اأ�صا�س لها يف �صرع اأو دين.
)م. �س( فتاة بدوية من قبيلة ال�صواركة، تبلغ من 
العمــر 32 عاًما، وهي اإحدى �صحايا هذه العادة. 
تتحــدث عن م�صكلتهــا باأمل وتقــول: "اأحلم بزوج 
وبيــت، مثلــي مثل باقــي الفتيــات يف هــذه الدنيا، 
ا، اإل اأنه  لكــن هذا احللم، واإن بدا ب�صيًطــا وواقعيًّ
يعــد بالن�صبة يل �صرًبــا من املحــال، ل ل�صيء، اإل 
لأننــي اأنتمي اإىل قبيلــة ل تقبل بــزواج بناتها من 
�صبــان قبائل بدوية اأخرى اأو غريهم من العائالت 

الأخرى التي ل تعود باأ�صلها اإىل البداوة".

وت�صيــف )م.�ــس(: "كل مــن يتقــدم خلطبتي هو 
من خارج قبيلتي، وهو مــا يقابل بالرف�س املطلق 
مــن اأهلــي وع�صريتي. لقد تقــدم خلطبتي �صخ�س 
مــن قبيلــة بدوية اأخرى فرف�س ب�صــكل قاطع. كل 
اأحالمــي بالزواج تتال�صــى وفر�صي بالأمومة تقل 

مع تقدمي بالعمر".
ويكمــن التناق�ــس يف اأن مــن حــق اأبنــاء قبيلــة 
ال�صواركــة الــزواج من خــارج قبيلتهــم، بل ومن 
خــارج جمتمع البــداوة ككل. هذا ما توؤكده والدة 
)م.�ــس(: "م�صموح لل�صبــاب والرجال مــن اأفراد 
القبيلــة الزواج واختالط الن�صب مع باقي القبائل 
الأخــرى، اإذ ي�صمــح للرجــل اأن يتــزوج اأي فتــاة 

يختارها، �صواء لبنانية اأو اأجنبية اأو بدوية".
وتتحــدث الوالدة عن حالة حاولت التمرد على هذا 

الواقع بالقول: "اإحدى قريباتنا من القبيلة تزوجت 
ــا من خــارج القبيلة، فما كان مــن الع�صرية اإل  �صابًّ
اأن اختطفــت العرو�ــس وهي ترتــدي ف�صتان زفافها 
الأبي�س يف منطقة الن�صريات، و�صجنتها ملدة ثالثة 
اأيــام، بالإ�صافــة اإىل طــرد العري�س واإجبــاره على 
الطالق، ومل يكتفوا بذلك، بل اأرغمت العرو�س على 
الزواج من �صخ�س متزوج وعنده اأبناء، وال�صدمة 
اأن هــذا ال�صخ�س هو زوج عمتهــا، فاأ�صبحت �صرة 
لعمتهــا!. وحني حــاول الوجهاء ورجــال الإ�صالح 
التدخــل، كان رد الع�صرية باأن هذا �صرفنا وعر�صنا 
وعاداتنا وتقاليدنــا ول يحق لأحد التدخل يف اأمور 

عائلية ع�صائرية".
القبيلــة  مــن  عاًمــا،   18 وعمرهــا  )ف(،  الفتــاة 
نف�صهــا، زوجهــا اأخوهــا يف م�صــر، متمــرًدا علــى 

ال��ق��ب��ي��ل��ة خ�����ارج  م���ن  ب��ن��ات��ه��م  زواج  ي��رف�����ش��ون  ب����دو  غ������زة..  يف 
نظــام القبيلة. وذهب مع العرو�س اإىل م�صر ب�صكل 
�صــري عــن طريق الأنفــاق كي ل ي�صــل اخلرب اإىل 
اأبنــاء الع�صرية. لكــن عندما و�صــل اخلرب اإىل عم 
العرو�ــس، �صافر بعد اأ�صبوع مــن زفافها اإىل م�صر 
واأقنعهــا باأنه يريد لقاءها كــي يبارك لها زواجها، 
وحــني �صدقت قابلته، ربطهــا واأح�صرها اإىل غزة 

عن طريق الأنفاق عنوة.
حني علم الــزوج امل�صري باختطاف زوجته، جاء 
اإىل غزة وقدم �صكوى ر�صمية لدى احلكومة، وبعد 
جل�صــات طويلــة مــن املفاو�صــات واحلــوار، مل 
تتمكــن احلكومة يف غزة مــن فعل اأي �صيء، فوقع 
الطالق عنوة ورغًما عن الزوج الذي مل يجد حوًل 
ول قــوة اأمام جــربوت العــادات والتقاليد، فعاد 

اأدراجه اىل م�صر.
تعليًقا على هذه العادات، يقول املدون الجتماعي 
املخت�س بعلم النف�س ن�صر الوحيدي، وهو بدوي 

الأ�صل: "هذه العــادات قدمية ول تخت�س بقبيلة 
معينــة فقط، بــل تنت�صر هــذه الظاهــرة يف معظم 
القبائــل البدويــة، لكــن هناك قبائــل بدوية تركت 
هــذه العادة نتيجــة لالختالط والنفتــاح الفكري 

والعقلي والأخذ بقيم الدين الإ�صالمي".
اأما راأي ال�صــرع يف هذا املو�صوع، فيقول املحامي 
واملــاأذون ال�صرعي فار�س الربدويل: "هذه عادات 
كانت �صائدة حتى نهاية القرن الع�صرين، اإذ كانت 
بع�س العائالت يف غزة ل تزوج بناتها اإل من فئة 
معينــة، خوًفا مــن انتقــال الرث والأمالك لقبائل 
اأخــرى، وهــوؤلء يعتــربون املــال اأو الأ�صــل هو 
الكفــاءة، لكن الكفاءة يف ال�صرع هي الدين، ويحق 
للــويل اأن يف�صخ عقد النكاح لعدم وجود الكفاءة"، 
موؤكــًدا اأن �صوابــط الــزواج هــي املــال والن�صب 
والديــن، وهذه العنا�صر الثالثة يف�صل اأن تتوافر 

مًعا لنجاح الزواج.

مل يكــن اأحــد يتوقــع اأن الفتى ب�صري اأبو القرايــا )16 عاًما( �صيحــرتف كرة القدم و�صيكــون لعًبا نا�صًئا 
مميًزا، يفوز مع فريق فل�صطيني بجائزة بالرنويج لالعبني النا�صئني.

واأبــو القرايــا يتيم الأب ويقطن يف دار الأمل لالأيتام بغزة كباقي اإخوته، و�صيغادر دار الأيتام بعد بلوغه 
الثامنــة ع�صرة، ح�صب النظام الداخلي للدار. وقد ان�صم لفريق كرة القدم بعد اأن اختاره اإبراهيم �صكيك 
مــدرب نــادي غزة الريا�صي، �صمن جمموعة لعبني نا�صئني يحرتفون كــرة القدم من املقيمني داخل دار 

الأمل لرعاية الأيتام.
يتحــدث اأبو القرايا عن بداياته واختياره �صمن فريــق النا�صئني قائاًل: "بداأت منذ �صن العا�صرة التدرب 
واللعــب �صمــن فريق نادي غــزة الريا�صي ب�صكل يومي. ثــم اأجريت اختبارات جلميــع املر�صحني لل�صفر 
لتمثيــل فل�صطني يف بطولة دوليــة بالرنويج. وقد وقع الختيار علي، ف�صافر الفريق للرنويج لتمثيل دولة 

فل�صطني".
وبرعايــة الأونروا، �صافر الفريق مع جمموعة مــن املدربني اإىل الرنويج، والتقى مع فرق لعبني نا�صئني 
مــن جميع دول العــامل، وكانت املناف�صة �صديدة، وفاز الفريق الفل�صطينــي باملرتبة الأوىل وتوج بالكاأ�س 
بعــد فــوزه على جميــع الفرق امل�صاركــة. فيما ح�صل ب�صــري على جائــزة اأف�صل لعب، واختــري الفريق 

الفل�صطيني كاأف�صل فريق لعبني نا�صئني على م�صتوى العامل.

ب�شر اأبو القرايا..

اأف�شل العب يف دوري 
النا�شئن بالرنويج

الفتى اأبو القرايا رفع علم فل�صطني يف الرنويج.

اكت�صــف مدر�صوه موهبته مبكــًرا، وعملوا على 
تنميتها منذ كان يقيم وعائلته يف مدينة اخلليل، 
وفتحوا لــه الإذاعــة املدر�صية كمنــرب لي�صدح 
ب�صوتــه اجلميل، تــارة بتالوة القــراآن الكرمي، 

واأخرى بالأنا�صيد الوطنية والإ�صالمية.
براء ال�صريف "16 عاًمــا"، فتى موهوب، اأحب 
الفــن فاأحبــه، و�صــدح ب�صوتــه العــذب اأجمل 
اأن يغفــل  الأغنيــات للثــورة واملقاومــة، دون 

الأنا�صيد الإ�صالمية يف ت�صجيالته.
ق�صى ال�صريــف برفقة عائلته جزًءا من طفولته 
يف مدينــة اخلليــل، ومــن هنــاك بــداأ اكت�صــاف 
موهبته. ظــل يف البداية مقت�صــًرا على الإذاعة 
املدر�صيــة، اإىل اأن انتقــل للعي�ــس يف قطاع غزة، 
فكرب وكربت موهبته معه، وبداأ يخرج ب�صوته 
مــن اإطــار املدر�صة والبيــت، ف�صــارك مع فرقة 
حملية يف اإحياء حفــالت �صعبية، واأن�صد واأمتع 
م�صتمعيه، حتى اأ�صحــى �صيته يتجاوز حدود 

و�صط قطاع غزة، وو�صل اإىل جنوبه و�صماله.

ت�سجيع من الوالدين
اأرجــع ال�صريــف الف�صــل يف تطــور موهبتــه اإىل 
والديــه، اللذين عوداه منذ ال�صغر على الظهور 
اأك�صبــه جــراأة �صاعدتــه  اأمــام اجلمهــور، مــا 
م�صتقباًل يف موا�صلة م�صواره الفني، حتى �صمع 
�صوته اأحــد الفنانــني املحليني، واقــرتح عليه 
ت�صجيــل اأنا�صيد يف اأحــد ال�صتوديوهات، لدعم 

املقاومة.
وافق والد براء على الفكرة، �صريطة اأن يحافظ 
على تفوقه الدرا�صي، بل زاد على ذلك بال�صماح 
لــه بت�صجيــل اأن�صــودة، بعــد انتهــاء كل ف�صــل 
درا�صي يح�صل فيه على التفوق، ما �صكل حافًزا 
ا على الدرا�صة من جانب، وحب الفن من  اإ�صافيًّ

جانب اآخر.
واأو�صح ال�صريف اأن اأن�صودة "خيول احلرية"، 
التــي تزامــن توزيعهــا مــع اإ�صــراب الأ�صرى، 
وكذلك اأن�صودة "غزة بت�صعل نار"، التي �صجلها 
خالل العــدوان الإ�صرائيلي الأخــري على غزة، 
وا�صتخدمتهــا الكثــري مــن الإذاعــات املحليــة، 
كاأن�صــودة ثوريــة، �صاعدت يف انت�صــاره، حيث 
�صمــع �صوته مئات الآلف، ما فتح اأمامه اأبواًبا 

جديدة، لكن ذلك �صكل حتدًيا كبرًيا اأمامه.
يقــول بــراء: "الو�صــول للنجــاح �صعــب، لكن 
احلفــاظ عليــه اأ�صعــب، لــذا اأعمــد اإىل اختيار 

ال�شريف.. �شوت موهوب ي�شق طريقه نحو النجومية رغم ح�شار غزة

كلمات هادفة و�صهلــة الو�صول للجماهري، واأن 
تلحــن ب�صكل جيد، حتــى اأحافظ على ما حققته 
اأن�صودتا "خيــول احلرية" و"غزة بت�صعل نار" 

من جناح، ويبقى �صوتي حمبًبا للجماهري".
واأكــد اأنه بعــد العدوان على غــزة، وما حققته 
الأن�صــودة املذكــورة مــن جناح، �صجــل خم�س 
اأغنيــات جديــدة، كانــت مبثابــة بوابــة اأخرى 
اأ�صهمــت يف �صرعــة انت�صاره، وحققــت له مزيًدا 

من النجاح.

موهبة حبي�سة القطاع
وبــدت الإعالمية مريفت ال�صريــف والدة براء، 
مــن وكالة فل�صطــني اليوم الإخباريــة، فخورة 
مبــا حققــه جنلها البكر مــن اإجنــازات، موؤكدة 
ا�صتمرار دعمها له، فالفن ر�صالة وطنية �صامية، 
والفنــان يقاتل ب�صوته كمــا املنا�صل ببندقيته، 
وكلما كانــت الأنا�صيد الوطنيــة هادفة وداعمة 

للمقاومة، خدمت الق�صية اأكرث.

واأكدت والــدة براء، اأنها ووالده قررا ا�صتمرار 
دعمــه، وت�صجيعــه علــى موا�صلــة  موهبتــه، 
األ  �صريطــة  والعامليــة،  للنجوميــة  و�صــوًل 
يوؤثــر ذلك علــى م�صتواه الدرا�صــي، وحت�صيله 
العلمــي، فال ميكــن اأن تكون املوهبــة بدياًل عن 
ال�صهــادات اجلامعية، التي راأت اأنها �صالح لأي 

�صاب وفتاة، خا�صة يف ظل الو�صع الراهن.
اأما براء، فهم يحلم مب�صتقبل فني باهر، واإن كان 
احل�صار و�صعوبة مغــادرة القطاع، ي�صعرانه 
يف بع�ــس الأوقات بالياأ�س والإحباط، فمن دون 
امل�صاركــة يف مهرجانات عربيــة ودولية، �صتظل 

املوهبة حبي�صة غزة املحا�صرة.
بــراء ال�صريف لي�س الفنــان املوهوب الوحيد يف 
غزة، فالقطاع املحا�صر يغ�س باملواهب الفنية، 
�صــواء يف جمــال الغناء اأو التمثيــل اأو غريهما، 
وقلــة  ال�صفــر،  علــى  املفرو�صــة  القيــود  لكــن 
الفر�س املتاحة، والعادات والتقاليد، تبقي تلك 

املواهب حبي�صة، ول يراها الكثريون.
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مايكل عطية ٭

عمران القفيني

اأن���ب���ي���اء ب���رزي���ت
وقــد اأنفقــت يف ذلك املكان �صت �صنــوات اأتعلم 
الليرباليــة علــى اأ�صولهــا واأراقــب العا�صقني 
غــري  النفتــاح  علــى  وعقلــي  قلبــي  واأدرب 

املحدود.
ولكن ذلك الرجل مل ي�صبع مبنعي من الدخول، 
فعندمــا قلت لــه اأنا خريج هذا املــكان املقد�س 

واأحد مريديه قال: ل تعلمني �صغلي.
اأهــاًل و�صهاًل. ل�صت معلماً، حقاً اأنا ل�صت كذلك. 
على اأنني اأرف�س اأن اأمنع دخول اجلامعة، اأي 
جامعة، اإل ب�صمانــة، وحينها كفلني الدكتور 
حممــود العط�صــان، ل عدمتــه، باأننــي ل�صــت 
م�صاغبــاً، وق�صــده امل�صاغبة الأخالقيــة، فاأنا 

م�صاغب يف ما �صوى الأخالق.
اإن جامعــة كبريزيــت ل ُيقبــل منهــا معاملــة 
خريجها كال�صائح املحتاج فيزا، ل بل مطلوب 
منها اأن حتافظ على اإيقاعها اإزاء طالبها، ولو 
بعد حني، حمافظــًة ل ياأتيها باطل، واأن تزيل 
املطبــات اأمــام خريجها علــى اأبوابهــا، وذلك 
�صعبــة مــن �صعب احل�صــارة. وقبــل �صنوات 
تركت جامعًة لهيبة رجال الأمن الزائدة فيها.
باملنا�صبــة، فاإنــه ل يعتــب علــى اجلامعة اإل 

منتم �صديد الولء، واأنا اأزعم ذلك.
ل مطــرح اأ�صــف فيــه �صيارتي اأمــام اجلامعة 
وممنــوع الدخــول بهــا، وم�صيــاً اأنــا حمتــاج 

ل�صامن، فاأين اأروح؟
لرتاجــع اجلامعة نف�صها قبل اأن يراجع خريج 
نف�صه وينثني عن زيارة تلك البقعة املحرتمة 
على هــذه الأر�ــس، ولتكــن قوانــني �صارمة، 
لكن بلطــف ودرا�صة، فارجتالية حار�س يدخل 
اجلامعة من ي�صاء من معارفه تودي بالتاريخ 

املكتظ بالذكريات، لدى غريي طبعاً.
اإين وقد راأيــت رئي�س اجلامعــة بحاله ي�صتمع 
اإلقــاء  مــن  اأجنبيــاً  قن�صــاًل  منعــوا  لطــالب 
حما�صــرة، ويحاورهم مبنتهى الرقّي، اأعجب 
خلريــج بريزيــت كيــف ل يكون نبيــاً يهدي يف 

الأر�س!

وتدربنا يف بيوت مهجورة وتدربنا يف معهد مهجور اآخر دون 
علم مالكيه، وبعد اأن طردنا منه، عدنا وتدربنا، وطردنا اأكرث 

من مرة.

ريخرت"  12"
اأطلق األبوم 12 ريخرت يف 2014/11/13 رغم اأنه جاهز منذ 
عامــني لالنطالق، ومل ي�صــدر ب�صبب الدعم املــايل، ولأن اأول 
جهة عر�صت متويــل الألبوم كانت جهة اأمريكية، وثاين جهة 
كانــت اأمريكية بو�صيط فل�صطيني، فرف�صــت الفرقة، ح�صبما 
ا  قــال ال�صوملي، فتوجهوا ملوؤ�ص�صات عربية ولكن مل يلقوا ردًّ
ــا، وبعــد فرتة، كانت هنــاك منحة اإنتاجيــة عر�صتها  اإيجابيًّ
بلديــة رام اهلل يف �صيــاق مهرجــان ويــن ع رام اهلل ال�صاد�ــس، 
حيــث كانــت البلدية تريد دعــم اإنتاج عمل فنــي، فتقدمنا لها 
ومت اختيارنــا فتــم دعمنا مببلــغ 5000 دولر اأمريكي، علًما 
اأن تكلفــة الألبوم تتجاوز الـــ20000 دولر، بني اآلت وجهد 
ووقت، وكلها كانت على ح�صاب اأع�صاء الفرقة. اأما بالن�صبة 
لكلمات الأغــاين، فهناك 3 اأ�صخا�س �صاركوا فيها، وهم: عامر 
ال�صوملي الذي كتب معظم كلمات الأغاين، ووفا حوراين كتب 
اأغنيــة علم، واأمــل كعو�س الالجئة يف خميــم عني احللوة يف 

لبنان كتبت كلمات اأغنية يا للعجب.
اأمــا �صبب اإطالق ا�صــم 12 ريخرت على الألبــوم، فهو ب�صبب 
التناق�صــات والأحداث التي مرت على املنطقة العربية خالل 
فــرتة العمل علــى الألبوم، فخالل ما ي�صمــى الربيع العربي، 
كنــا فرحــني ب�صبب الثــورة، ولكن يف نف�س الوقــت كان هناك 
خــوف من تبعــات ونتائج هــذه الثــورات يف م�صــر وتون�س 
وليبيــا.. اإلخ، التي تطورت خــالل فرتة اإنتاج الألبوم، وهذه 
التناق�صات التي كانــت داخلنا ما بني موؤيد ومعار�س خلقت 
لدينا حالة من التناق�صات، وحلل هذه التناق�صات، كان ل بد 

براأينــا من تغيري بقــوة زلزال 12 ريخرت ليم�صــح تناق�صات 
املنطقة كلها.

االنطالق من بيت حلم
اأما عرو�س الفرقة، فال يوجد تاريخ معني لها، ولكن تركيزنا 
علــى بيت حلم واخلليل وطولكرم، وهي ال�صا�س، لأن هدفنا 
اخلروج من رام اهلل، وهذا كان �صبب اإطالق الألبوم يف مدينة 
بيــت حلم، وكان انطالقنا من �صاحة املهد، لأن رام اهلل لي�صت 
مركــز الكون، ولي�صت البوق الذي من خالله ميكنك الو�صول 

لكافة �صرائح املجتمع.
ــا مــن كرمــل الغــول يف الغنــاء، وكمال  تتكــون الفرقــة حاليًّ
حب�س عــازف الغيتار، وخليل ترجمان بي�ــس غيتار، وفار�س 
�صوملــي عازف الفلــوت، وطارق اأبــو �صالمة عــازف العود، 
وحممد كــرزون عازف الدرمز والإيقاع، وكان خليل اأبو عني 
�صابًقا عازف الدرمز وغ�صــان �صواحلي عازف العود قبل اأن 

ي�صافرا.
من جهــة اأخرى، اأجمعت الفرقة علــى ر�صالة ل بد منها وهو 
انتقــاد يوجهه النا�س لهم باأنهم فرقــة تنتج مو�صيقى للطبقة 
الو�صطــى ب�صبــب نــوع و�صــكل املو�صيقى ما بــني روك وجاز 
واأكــرث من لون، مدعني اأن الفئــات ال�صعبية ل ت�صتوعب هذا 
اللون من املو�صيقى ول تفهمها، "وهذه اأ�صواأ جملة �صمعناها 
كفرقــة، لأنــه الطبقات ال�صعبية هــي اأكرث الطبقــات القادرة 
علــى التاأقلــم، فكيــف ت�صتطيــع اأن تفر�س على هــذه الفئات 
النظــام النيوليربايل والقرو�س، وبنف�ــس الوقت حتكم عليها 
باأنهــا ل ت�صتوعب هذه املو�صيقــى؟ ل اأحد ي�صتطيع اأن يحكم 
علــى الطبقة ال�صعبية مــاذا تختار، فلها حريــة الختيار مبا 

حتب وت�صتوعب ما تريد".

الفرقة خالل اأحد عرو�صها.

بال�صــرق  مطــب  اأو�صــخ  يقــع  اأيــن  اأتعــرف 
الأو�صــط؟ اأنا اأعرف. يف منطقــة ال�صعراوية، 
حمافظــة  �صمــال  قــرى  عــدة  جتمــع  وهــي 
طولكــرم، وبينها قريتي قفــني. اإذا مل ت�صدق 
اأنــه الأو�صخ، تعال وجرب. بعد اأن كاد يك�صر 
�صيارتــي قــررت اأن اأكتــب هــذه ال�صطور عن 

جامعتي.
اإذا كانــت ل تهمك اجلامعة، فلقد تعرفت على 

"ال�صعراوية".
اأكتــب ما تقراأ، ولي�س لدي طموح يف التدري�س 

بــاأي مــن اجلامعتــني الآتــي ذكرهمــا. فلقــد 
كّلفتنــي �صهــادة البكالوريو�س زهــاء خم�صة 
اآلف دينــار اأردين، ول اأفكــر باحل�صــول على 
�صهــادة اأخــرى. اأما املــكان احلقيقي ملعرفتي 
مكتبــة  فهــو  بالأ�صيــاء،  جــدًا  املتوا�صعــة 
اجلامعــة وغرفتــي التي حتــوي اآي باد عليه 
كتــب عدتهــا األف، ب�صيغة بــي دي اإف طبعاً، 

وعدد قليل من الكتب الهارد كوبي.
منــذ اأيــام، رف�س حار�ــس جامعتــي بريزيت 
اإدخايل احلرم اإل "ب�صمانة طالب اأو موظف"، 

)بالعك�ش Bel3ax (.. فرقة مو�شيقية نقي�شة ولي�شت بديلة 

ظهرت خالل ال�صنــوات ال�صابقة اأنواع كثرية من املو�صيقى، 
�صميت املو�صيقى البديلة، وح�صب املعجم الو�صيط، فالبديل 
هــو اخَلَلــف اأو العو�س، وهنا تعني اأن هنــاك نوع مو�صيقى 
ياأتــي كبديل ملو�صيقى اأخــرى. ولكن عــازف الفلوت يف فرقة 
"بالعك�س" فار�س ال�صوملي يقول عن فرقته: ل نريد اأن نكون 
البديــل اأو اخللف للمو�صيقى، التي هي بحــد ذاتها مو�صيقى 
جتاريــة متعاي�صة مــع النظام، ففل�صفــة فرقــة بالعك�س اأننا 
ل نريــد اأن نتعاي�ــس مــع النظــام، بــل اأن نكون �صــد النظام 
و�صــد املو�صيقــى البديلــة، نحــن املو�صيقى النقي�صــة، لأن 
املو�صيقى البديلة اأ�صبحت جتارية، وال�صوق بداأت تنظر اإىل 
ا ا�صمه املو�صيقى  امل�صتمعــني كم�صتهلكني، فخلق نوًعا جتاريًّ
البديلة التي م�صمونها جتاري بحت، ومن هنا جاءت ت�صمية 

"بالعك�س".

الغناء للتحري�ض
واأ�صــاف ال�صوملــي: نحــن منّيــز بــني نوعــني مــن الأغنية: 
الأغنية الو�صفية والأغنية التحري�صية، فكثرًيا ما نرى فرًقا 
تــرى يف الأغنية اأداة و�صفية لأنها ت�صف ال�صارع والظروف 
"بالعك�ــس"، فنحــن ننظــر اإىل  واحلالــة الفل�صطينيــة، اأمــا 
الأغنية على اأنها و�صيلة للتحري�س ب�صكل اأ�صا�صي، وهذا هو 
الفــرق، حيــث ل داعي لأن تقول للعامل اإنــك عامل لأنه اأعلم 
منك بحاله، بل يجب اأن تلعب دوًرا حتري�صيًّا بهدف التغيري 
لالأف�صــل، فمثــاًل يف اأغنية رام اهلل، يظهــر للم�صتمع يف البداية 
اأنها ت�صف حالة رام اهلل واملقاهي، ولكن بالنهاية هناك جملة 
"ما اتكوين انتي الر�صيف كوين اإنتي ال�صوارع" واملثال نف�صه 
ينطبــق على باقي الأغــاين مثل اأغنية 12 ريخــرت التي تقول 

فيها "نف�صي بزلزال 12 ريخرت مي�صح اأخت املنطقة".
وعنــد ال�صــوؤال عــن لــون وطابــع الفرقة مــن ناحيــة اللون 
املو�صيقــي، قال ال�صوملي اإنه ل يوجــد و�صف معني لطبيعة 
اأو لــون اأغــاين الفرقــة، لأن لــكل اأغنيــة منًطــا معيًنــا، ولأن 
الكلمــات تفر�س علينا اأن نكــون "بانك" يف اأغنية 12 ريخرت، 
ويف مقطع اآخر من الأغنية نف�صها، كان هناك الطابع ال�صرقي، 
ويف اأغنيــة رام اهلل، ا�صتخدمنــا اأ�صلوًبــا اآخر ميكــن ت�صميته 

اللوب اأو الروتني، لأننا �صد التخ�ص�س.

لقاء الفرقة يف بريزيت
بدايــة، مل تكن هناك فكــرة لإن�صاء فرقــة مو�صيقية، كما قال 
عــازف البي�ــس غيتــار خليــل ترجمــان، "نحن تعرفنــا على 
بع�صنــا يف جامعة بريزيت، وكنا ن�صعــى اإىل تعلم املو�صيقى 
بطريقــة خمتلفــة، لأننــا مل نكــن قادريــن لإكمــال تعليمنــا 
املو�صيقــي يف املعاهد، فالطريقة كانت هي اأن نتعلم من خالل 
املجاورة، واأن نتدرب مًعا لإنتاج نوع خمتلف من املو�صيقى 
ن�صــل اإليه من خــالل التدريــب والجتماع مًعــا، ومع مرور 
الوقــت، بداأنــا التــدرب على التلحــني والتوزيــع، وراأينا اأن 
امل�صروع الذي بــداأ بتدريب اأ�صبح يتحول اإىل م�صروع اإنتاج 
وتلحــني، علًمــا اأننا مل نكن نفكر يف اإن�صــاء فرقة، بقدر ما كنا 
نريــد اأن نطور من اأنف�صنــا كمو�صيقيني، ومع مــرور الوقت، 
اأ�صبحــت بني اأيدينا مــادة مت اإنتاجها اأو اإعــادة اإنتاج مواد 
قدمية بلغت الـ 28 مقطًعا، ا�صتخدمنا فقط 8 اأغاٍن و�صدرت 

بعنوان 12 ريخرت كاأول األبوم لفرقة بالعك�س".
وا�صــاف ال�صوملــي اأننا بداأنــا التدريب يف عــدة اأماكن، فقد 
تدربنــا يف ال�صــارع ويف �صكنــات الطالب ويف مقهــى رام اهلل، 



»احلال « - الأربعاء 2014/12/17 م املوافق 25 �صفر 1436 هـ»الحال« - العدد  113 - السنة التاسعة 16

رئيسة التحرير:  نبال ثوابتة

هيئة التحرير:

عارف حجاوي، لبنى عبد الهادي، 
خالد �صليم، ب�صام عوي�صة، �صامية الزبيدي.

محرر مقيم:
�صالح م�صارقة

اإلخراج:

عا�صم نا�صر

رسم كاريكاتوري:
مراد دراغمة واأ�صامة نزال

عامر ال�صوملي

تصدر عن:  مركز تطوير الإعالم
بريزيت - فل�صطني- هاتف 2982989 �س .ب 14

التوزيع: 
ح�صام الربغوثي

هيئة التأسيس:

عارف حجاوي، عي�صى ب�صارة
alhal@birzeit.eduنبيل اخلطيب، وليد العمري
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خالد سليم

ال����ق���������ش����ي����ة ع���������ن  ف�����ي�����ل�����م�����ك  ا�������ش������ن������ع  ف������ل�������������ش������ط������ن"..  "رمي�������ك���������������ش 

خا�صــت خمرجة الأفالم الوثائقيــة الفل�صطينية روان ال�صامن 
حتدًيــا كبــرًيا، لتحويــل عمــل تقليــدي اإىل فكــرة "خمتلفــة". 
خما�ــس الفكــرة ا�صتمــر ثالثــة اأ�صهــر مــن العمــل الــدوؤوب، 
والــولدة كانــت يف يــوم الأمم املتحــدة للت�صامن مــع ال�صعب 
الفل�صطيني املوافق 29 ت�صرين الثاين املن�صرم، وا�صم املولود: 

فل�صطني". "رميك�س 
بعــد �صل�صلة من الأفــالم الوثائقية التــي اأخرجتها ال�صامن 
وزمالوؤهــا يف �صبكــة اجلزيــرة الإعالميــة، عــن غري حمور 
مــن حمــاور الق�صيــة الفل�صطينيــة، باتــت هنــاك �صــورة 
تاريخيــة ن�صيــة �صوتيــة ب�صريــة وا�صحة ملجمــل تاريخ 
الق�صيــة. وتوزعت على رفوف مكتبــة "يوتيوب" 17 فيلًما 
ــا، متاحة لكل املعنيــني. اإل اأن ال�صامن كانت تبحث  وثائقيًّ
عــن ا�صتغــالل اآخر لهذه املكتبــة، يتجاوز حــدود امل�صاهدة 

والتلقي وح�صب.

حتول املتلقي اإىل متفاعل
التوا�صــل  مواقــع  علــى  النا�صــط  ال�صحــايف  يتحــدث 
الجتماعي حممود حريبات عــن امل�صروع بحما�س، فهو ل 
ــا، "هذا عمل جتاوز  يــرى "رميك�ــس فل�صطني" موقًعا عاديًّ
التقليــد والنمطيــة، وانطلــق اإىل عــامل مذهل مــن الإبداع. 
فهــو يتيح لك و�صــع ب�صمتك علــى منتج لغــريك، ويحول 
املتلقــي وامل�صاهد وامل�صتخدم اإىل متفاعل ومتعلم وم�صارك 
للمعلومة، موفــًرا اأر�صيًفا كبرًيا يتيح ا�صتخدام اأي جزئية 
بطريقــة �صهلة واإبداعية ليخلق امل�صارك املحتوى ويظهره 

ب�صكل خا�س".
"ن�صــاأت فكرة الرميك�س منذ �صنوات على ن�صو�س ق�صرية 
وباللغــة الإجنليزيــة. لكــن لي�صــت لهــا تطبيقــات يف عــامل 
الوثائقــي وعلى ن�صو�ــس طويلة". هذا ما قالــه الفل�صطيني 
احليفــاوي الــذي يعي�ــس يف جنــوب اأفريقيــا حممــد حــداد 
لل�صامــن. واأو�صــح اأن الفكــرة هــي ربط الن�س مــع الفيديو 
ــا، عــرب التوقيــت الزمنــي، وبالتــايل، ميكن حتريك  اإلكرتونيًّ

الن�صو�س فيتحرك الفيديو.
لقيــت الفكــرة هــوى لــدى ال�صامــن، امل�صرفة علــى امل�صروع، 
فتوا�صلــوا مــع مربمــج "رميك�ــس" الربيطــاين مــارك بوا�س، 
لتطويــره ليكــون مالئًما لالأفــالم الوثائقيــة الطويلــة، وباأربع 

لغات. وهذا ما كان.

برجمة فريدة
عــن هذه الربجمة، يقــول اأ�صتاذ الإعــالم يف جامعة بريزيت د. 
حممد اأبو الرب: "اإن رميك�س فل�صطني ي�صتخدم اأحدث تقنيات 
الربجمة والت�صكيل الب�صــري التفاعلي، كونه ميًكن امل�صتخدم 
من التفاعل مع املحتوى وت�صكيله، وبالتايل، فهو مبثابة م�صدر 
ا لطلبة الإعالم الذين يهمهم  مهم للتدريب والتدري�س، خ�صو�صً
التعــرف علــى اأحــدث الو�صائــط الب�صرية وخيــارات التفاعل 

الإلكرتوين".
رئي�ــس حترير جملة عــود الند الثقافيــة الإلكرتونية، مدرب 
�صحافــة "امللتيميديــا"، د. عــديل الهــواري، راأى اأي�ًصــا اأن 
"املوقع وظف التكنولوجيا ب�صكل مذهل بهدف الإفادة. وهو 
يذكــرين بتكنولوجيــا حتفيظ القــراآن، التي متكــن امل�صتخدم 
مــن �صمــاع اآية قــراآن عنــد متريــر املوؤ�صــر عليهــا"، معترًبا 
اأن "توفــري املوقــع باأكرث مــن لغة مفيــد للتعريــف بالق�صية 
الفل�صطينية ويظهر اجلهد العظيم املبذول فيه. كما اأنه ميكن 
امل�صتخدمــني من ابتــكار اأفكار جديــدة، اأو اخت�صــار ق�صية 
معينــة وفق روؤيتهــم؛ فتحويل �صاعة فيليمــة اإىل ربع �صاعة 
مثــاًل ي�صبع ميول هواة الإنتــاج التكنولوجي، ويدربهم على 

مهارة الخت�صار".
معرفة وتوعية وانت�سار

واأكــد الهــواري اأن "جتميــع الوثائقيات املتعلقــة بفل�صطني يف 
مــكان واحد ي�صّهل املعرفة عن فل�صطني ويوفر وقت البحث عن 

اأي �صيء يتعلق بفل�صطني".
حريبــات راأى اأي�ًصــا اأن "وجــود املوقــع باأربع لغــات �صيوفر 
للعــامل بوابــة اإلكرتونيــة تفاعليــة لو�صــول اأي خمت�س مهتم 
بجزئيــة معينــة مــن معانــاة ال�صعــب الفل�صطينــي، ملــا يريد. 
كمــا اأنه �صيجنــد كثرًيا مــن املت�صامنــني للتفاعل مــع الق�صية 

الفل�صطينية".
الق�صيــة  تخــدم  املوقــع  يف  التموفــرة  الأربــع  "اللغــات 
الفل�صطينيــة"، يقــول اأبــو الــرب، م�صيًفــا: "حمتــواه متعدد 
اللغــات، ورغــم جًدته، اإل اأنه من املتوقــع اأن ي�صاهم يف زيادة 
توعيــة اجلمهــور الأجنبــي بالق�صيــة الفل�صطينيــة، ل �صيمــا 
الناطقــني بالإجنليزية، مع عدم اإغفال اأهميــة ترويج املوقع، 
وحتديًدا عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي كاإعالنات ممولة".
وت�صعر ال�صامــن بالر�صى عن ردود الفعل على املوقع، فخالل 
10 اأيــام مــن انطالق "رميك�س فل�صطــني"، دخله اأكرث من 400 
ــا مــن الوليــات املتحــدة الأمرييكية  األــف �صخ�ــس، خ�صو�صً
وم�صر وفل�صطني، وهذا رقم كبري، خا�صة اأن الن�صخة احلالية 
جتريبية، واحلملــة الدعائية حملة ديجيتال �صغرية. وقالت: 
"ردود الفعل عرب الفي�صبوك وتويرت ممتازة، وهناك اإح�صا�س 
لدى كثري من املهتمني اأن املوقع قد ي�صكل رافعة واأداة تعليمية 
وتوعويــة وتثقيفية فيما يخت�س بالق�صية الفل�صطينية عموًما، 

ا". والعمل الوثائقي عن فل�صطني خ�صو�صً
ويعتقــد حريبــات اأن احت�صــان �صبكــة اجلزيــرة وموقعهــا لـ 
"رميك�ــس فل�صطــني" مهــم وي�صاعد علــى انت�صــاره. واأ�صاف 
اأن "نظــرة فاح�صــة للموقع تظهــر الإبداع يف التفكــري والآلية 
الفريــدة؛ فالعمــل هنــا تكاملــي تفاعلــي وي�صــكل نقلــة نوعية 
يف عر�ــس الق�صيــة الفل�صطينيــة. لقــد اعتدنــا علــى ا�صتخدام 
مواقــع التوا�صــل الجتماعــي لت�صليــط ال�صوء علــى الق�صية 
الفل�صطينية، وجنحنا. لكن هذا املوقع خمت�س بالكامل للق�صية 
الفل�صطينيــة. وكما اأن هناك في�صبــوك وتويرت ويوتيوب، فاإننا 

نفتخر اأن هناك رميك�س فل�صطني".

الفئات امل�ستهدفة
بريزيــت،  جامعــة  يف  الإعــالم  خريجــة  ال�صامــن،  وح�صــب 
فــاإن املوقــع ي�صتهــدف ثالث فئــات: املهتمــة ب�صناعــة الأفالم 
الق�صــرية، وهذه فئــة �صغرية مهتمــة بعمــل الرميك�صات عن 
طريق مونتاج الن�صو�س، وهي طريقة جديدة. والفئة الثانية 
اأو�صــع قلياًل، وهي املهتمون بعمل م�صاركــة ملقاطع من الأفالم 

للتوعيــة بق�صية فل�صطني عرب مواقع التوا�صل الجتماعي. اأما 
الفئة الثالثة الأو�صع، فهي اجلمهور العام املهتم باملعرفة اأكرث 
عــن فل�صطني عموًما اأو تف�صياًل، بحيث تكــون لل�صباب م�صاحة 

ا وتفاعليًّا. للتعرف اأكرث عن فل�صطني بطريقة جذابة ب�صريًّ
وتوقعــت ال�صامــن، اأن ينطلق تطبيق الهواتــف اخلليوية قبل 

نهاية العام اجلاري، وباللغات الأربع. 

رميك�ش فل�شطن
www.palestineremix.net

ا وثائقيًّا عن فل�صطني، باللغات العربيــة والإجنليزية والرتكية والبو�صنية.  يوفــر املوقــع 17 عنواًنا وثائقيًّا ي�صمــل 21 فيلمًّ
وحتكي الأفالم ق�صة فل�صطني من عام 1799 اإىل اليوم، يف مادة توثيقية ب�صرية جذابة، على �صكل اأفالم كاملة مع ن�صو�صها.

اأداة رميك�ــس فل�صطــني متكن امل�صتخدم من ال�صغط على كلمة ما فيذهب ملكانهــا يف الفيلم مبا�صرة،  والعك�س �صحيح. 
ويتم تظليل كلمات ن�س الفيلم، بحيث ت�صاهد الفيديو وتقراأ الن�س يف الوقت نف�صه. كما يوفر مقاطع ق�صرية من الأفالم 
ب�صــكل ميكن نقلهــا مبا�صرة لو�صائل التوا�صل الجتماعــي؛ الفي�صبوك اأو تويرت اأو جوجل بل�ــس اأو حتى الإمييل. كما 

ميكن للم�صتخدم اأن يظلل على اأي جزء من ن�س الفيلم وين�صره.
ي�صــم املوقع خرائــط تفاعلية وت�صل�صــاًل زمنيًّا، حتكي ق�صــة فل�صطني بب�صاطــة، اإ�صافة اإىل �صور جويــة واختبارات 
ق�صــرية. كمــا اأن هناك حمرك بحًثا يف كل ن�صو�ــس الأفالم، فمن خالل كتابة ا�صم مكان اأو �صخ�س اأو مو�صوع، يعر�س 

لك املوقع املكان الدقيق يف كل فيلم الذي ذكرت فيه كلمة البحث.
ومتكن تقنية الرميك�س اأي م�صتخدم من بناء فيلم ق�صري يف دقائق، من خالل نقل اأجزاء من ن�صو�س الأفالم لبناء فيلم 

خا�س ميكن م�صاركته عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي.

ال�صامن خالل العمل على اإطالق الربنامج.

حممود حريبات.حممد اأبو الرب.عديل الهواري.


