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16 �ضفحة

فيلم �أبي�ض و�أ�سود 
متــت روؤيــة الهالل، وخرجنا لل�ضوارع، وحمل الأطفال الفواني�س، وكانت م�ضاءة وحقيقيــة. وكانت الن�ضاء �ضعيدات يتحدثن لبع�ضهن عن اأ�ضياء كثرية. 

والآباء كانوا هناك، مل يخرجوا ليلتها، ومل  يغادر اأحد منهم، حتى اأولئك الذين كانوا م�ضوؤولني عن حماية اأ�ضوار املدينة.
كانــت ليلــة اأمان، ومل ي�ضعر اأحــد بخطر حمدق؛ ل �ضياطني ول ل�ضو�س ول حتى يهــود. كان الأمان �ضائًدا وم�ضت�ضعًرا، و�ضبابيــك البيوت كلها مفتوحة، 

وال�ضتائر تتاأرجح بني البيت وخارجه، والغريب اأن ل فرق بينهما.
مل يكــن يف احل�ضبــان اأن هنــاك حكومة اأو اأن هناك حاكًما وحمكوًما. وباملنا�ضبة، خرجت ليلتهــا احلافالت كما العادة �ضابًقا، حتملنا نحن الفل�ضطينيني بني 
رام اهلل وبــريوت وعمــان وبغــداد وغزة اأوًل والأجمل، بل اأجمل الأجمل اأنني قد راأيتهما هناك: �ضاب و�ضبيــة قيل اإنهما اأبناء عم، وهما متحابان ويفكران 
بالزواج واإجناب الكثري من الفل�ضطينيني ال�ضغار، وبالتاأكيد لي�ضا خائفني ل من اليهود ول من فتح ول من حما�س. هما يعي�ضان بالأم�س الذي كان جمياًل، 

فهربنا جميعا اإليه، جزًعا من الغد.
رئي�ضة التحرير

 إباء أبو طه

عــاد م�ضروع "التهدئة" طويلة الأمد بني حما�س 
يف غــزة واإ�ضرائيــل اإىل واجهة الإعــالم موؤخًرا، 
اأحرونــوت"  "يديعــوت  �ضحيفــة  ن�ضــر  بعــد 
ري حوارًا  العربية خربًا بعنــوان "اإ�ضرائيل تجُ
مبا�ضــرًا وغــري مبا�ضــر مــع حركــة "حما�ــس" 
للو�ضــول اإىل اتفــاق تهدئــة طويــل الأمــد بــني 
الطرفني"، كمــا تناقلت و�ضائــل الإعالم املحلية 
توجــه القيــادي يف حما�ــس مو�ضى اأبــو مرزوق 
اإىل قطــر موؤخًرا لعقد لقــاءات لو�ضع "اللم�ضات 
الأخرية" على املقرتح الذي قدمه م�ضوؤول دويل 

زار غزة منذ اأ�ضبوع.
خــربان دفعــا بع�ــس قيــادات حما�ــس للنفــي، 
واآخريــن للتاأكيــد علــى وجــود "هدنــة طويلــة 
الأمــد" لتثبيــت اتفــاق التهدئة الــذي اأبرم بعد 
ال�ضاد�ــس  يف  القطــاع  علــى  الأخــرية  احلــرب 
والع�ضريــن مــن اآب برعايــة م�ضريــة، يت�ضمن 
اآليات لفــك احل�ضار واإعــادة الإعمار، يف الوقت 
الــذي ت�ضــف فيــه حركة فتــح اخلطــوة مبثابة 
"�ضــرك وطني" تقع فيه حما�س و�ضط تاهلها 

لل�ضلطة الفل�ضطينية وتفردها بقطاع غزة.

حلركــة  ال�ضيا�ضــي  املكتــب  ع�ضــو  نفــى  وقــد 
حما�س اأبــو مرزوق وجــود اأي م�ضروع مكتوب 
حتــى اللحظة فيما يتعلق بالهدنــة، وقال اإن كل 
الأحاديث التي ترى �ضفوية وتمع ما يطرحه 
وفــود الحتــاد الأوروبــي القادمــة اإىل القطاع، 
ومبــادرة وزيــر خارجيــة اأملانيــا فيمــا يتعلــق 

مبيناء غزة.  
واأ�ضاف اأبو مرزوق؛ لي�س هناك ما يربر غ�ضب 
ال�ضلطة، واحلديث حول مباحثات مع الحتالل 

جمرد اختالق ل اأ�ضا�س له من ال�ضحة.
مــن جهتــه، اأو�ضــح ع�ضــو املكتــب ال�ضيا�ضــي 
مــع  الظاظــا يف حديــث  حلركــة حما�ــس زيــاد 
اتفاق  تدور حول  اأحاديث  هنــاك  اأن  "احلال"، 
و�ضيــك بــني احلركــة ودولــة الحتــالل،  يف ظل 
تعطــل امل�ضاحلــة والبحث عن اتفــاق ت�ضتطيع 
احلركة من خالله اأن تلج اإىل اآفاق جديدة و�ضط 

تردي الو�ضع ال�ضيا�ضي والقت�ضادي بغزة.
واأ�ضــاف الظاظا "نتمنــى اأن يتم فتح معرب رفح 
الفل�ضطينــي امل�ضري ب�ضــورة دائمة وم�ضتمرة 
البنــاء  مــواد  واإدخــال  ال�ضاعــة  مــدار  وعلــى 

حم�ساوية  وتربير�ت  وطنية  حماذير  "�لتهدئة".. 
وم�ضتلزمات اإعادة الإعمار". 

املحلــل عــالء الرميــاويِ اأ�ضــار يف حديــث مــع 
تف�ضيل  املفاو�ضــات هو  اإطار  اأن  "احلــال" اإىل 
وا�ضتكمال ملــا مت احلديث عنه �ضابقاً حول بنود 
الهدنــة "املوؤقتة" فيما يتعلــق بامليناء، واإعادة 
الإعمــار، وان�ضيــاب الب�ضائــع، يف ظــل وجــود 
الو�ضطــاء الأوروبيني الذيــن مت ال�ضتعانة بهم 
بعد تخلــي م�ضر عن التهدئة وتغيريها يف منهج 
التفاو�ــس، والو�ضــول اإىل اتفاق ي�ضــكل رافعة 
حل�ضــار غزة، والذي حققت فيــه حما�س بع�س 
الأهــداف فيمــا يتعلــق برفع احل�ضــار واإدخال 

بع�س مواد البناء، وحماية �ضالح املقاومة.

عبد �هلل: حما�ض وقعت يف �سرك وطني 
النائــب عــن حركة فتــح يف املجل�ــس الت�ضريعي 
عبــد اهلل عبــد اهلل قــال لـ"احلــال": "ا�ضتئنــاف 
الحتــالل  ودولــة  حما�ــس  بــني  املفاو�ضــات 
تــاوز لكل العتبارات الوطنيــة والأخالقية"، 
معتــربًا اأن الهدنــة �ضتــوؤدي اإىل التفــّرد بقطــاع 
غــزة وعزلها عــن حميطها، وتاهــل وا�ضتبعاد 
القيــادة الفل�ضطينية من اأيــة مفاو�ضات قادمة، 
الأمر الــذي �ضيعزز النق�ضــام ويوقع حما�س يف 

�ضــرك وطني. واأ�ضــاف: "الأوىل على حما�س اأن 
توجه ر�ضالة ملنظمة التحرير للقيام بدورها فيما 
يتعلــق بالهدنة واإعادة الإعمار ورفع احل�ضار، 
بــدل اأن تقــود نف�ضهــا بنف�ضهــا يف حمادثاتها مع 

الحتالل".
وحــول ادعــاء حما�ــس اأن القيــادة الفل�ضطينية 
�ضبــب يف ح�ضار غزة، قــال: "الدعاء كاذب ول 
اأ�ضا�س لــه من ال�ضحة" فمن عطــّل عمل حكومة 
التوافق يف غزة حما�ــس ذاتها، واأف�ضل خطوات 
القيــادة لرفــع احل�ضــار عــن القطاع هــي ذاتها 

اأي�ضاً.
واأو�ضــح املحلــل ال�ضيا�ضــي �ضالــح هوا�ــس يف 
حديــث مع "احلال"، اأن تاهل وتاوز حما�س 
مــع  املبا�ضــرة  غــري  مفاو�ضاتهــا  يف  للف�ضائــل 
الحتالل يحمل خطورة قانونية و�ضيا�ضية على 
الق�ضيــة الفل�ضطينيــة، قد ي�ضــل اإىل حّل م�ضاكل 
القطــاع، وتبقــى ال�ضفــة تعــاين يف ظــل تهمي�س 
املفاو�ضــات مع ال�ضلطة، وبهــذا تعميق ال�ضرخ 

الفل�ضطيني عالقًة وجغرافيا.
الكاتــب فايــز اأبــو �ضمالــة نــّوه يف حديــث مــع 
علــى  ل  ال�ضلطــة  اعرتا�ــس  اأن  اإىل  "احلــال" 
التهدئــة بحد ذاتها واإمنا علــى املفاو�ضات التي 

تــدار بطريقة غــري مبا�ضرة مــع الحتالل، ومن 
خالل و�ضطاء دوليني واإقليميني.

واأ�ضــاف: اإذا مــا جنحــت حما�ــس يف حتقيــق 
اإجنازهــا ال�ضيا�ضــي والوطنــي �ضيعتــرب ذلــك 

�ضربة لل�ضلطة بعد 22 عاًما من وجودها.

ر�سالة حما�ض: �إيقاف عبث �ل�سلطة 
واأ�ضــار املحلــل الرميــاوي اإىل اأن حما�ــس بهــذه 
اخلطوة جعلت نف�ضهــا الأكرث ح�ضورًا يف امللف 
الإقليمي، مــا دفع م�ضر للرتاجع عــن اعتبارها 
حركــة اإرهابية، فهي تريد اإي�ضال ر�ضالة مفادها 
بتوقف ال�ضلطــة الفل�ضطينية عــن العبث بحياة 
القطــاع وت�ضديد احل�ضار، ودفع ثمن ف�ضل قيام 

حكومة الوفاق بوظيفتها.
واأمــام ذلــك، لفــت عبــد اهلل اإىل �ضــرورة اإعالن 
القيــادة الفل�ضطينيــة عــن عقــد اجتمــاع عاجل 
لالإطــار القيــادي ملنظمــة التحريــر كــي يتخــذ 
موقفــاً م�ضــوؤوًل عــن جممــل التطــورات التــي 
حتيــط بالق�ضية، وعلى رئي�س ال�ضلطة اأن يدعو 
املجل�ــس الت�ضريعي لالنعقاد فــورًا ليتخذ موقفاً 
وازنــاً مــن جملــة الق�ضايا التي تخ�ــس ال�ضعب 

الفل�ضطيني.

�لتقته "�حلال" على هام�ض دورة نظمها يف عّمان مركز تطوير �لإعالم

ز�هي وهبي: زرت فل�سطني �أ�سرًي� و�ساعًر�.. و�أمتنى �أن �أزورها دولة كاملة �لأو�ساف
¿ �أول �سديقني يف حياتي ينبوع وع�سفور.. فكيف ل �أكون �ساعر� ¿ �أنحاز �إىل �أنوثة �لتكوين.. ونون �لن�سوة عندي هي نون �لإن�سان

مــا بــني )خليك يف البيــت( و)بيــت الق�ضيد(، 
تربــع �ضنــني طويلــة يف العديــد مــن املنــازل 
العربيــة م�ضتقبــاًل مئات ال�ضيــوف يف حلقات 
الأعمــار  خمتلــف  مــن  امل�ضاهديــن  جذبــت 
والفئــات، واأوجدت فرقــاً معرفيًّا عند املتلقي 
العربــي، ملــا خلفته من تفكــري مغاير يف جمال 

الفن امللتزم والثقافــة عموًما، بطريقة حمببة 
وقريبة له.

عربــي يفــرح ملا يفــرح لــه كل عربــي ويحزن 
لفل�ضطــني ون�ضــال  بانتمائــه  حلزنــه. يعتــز 
�ضعبهــا مبقــدار مــا يعتــز بوطنــه لبنــان مبا 
ميثلــه مــن قيــم و�ضمــات اأقوى مــن احلروب 

واملحن. اأحب فل�ضطني كما اأحب بالده وعا�س 
همهــا، لي�س بعمله فح�ضب، بــل ب�ضعره، فكان 
لــه ديــوان "هوى فل�ضطــني". منــح اجلن�ضية 
الفل�ضطينية تقديرا لــدوره الثقايف والعالمي 
الحتــالل  مــن  عانــى  الق�ضيــة.  دعــم  يف 
ال�ضرائيلــي يف اجلنــوب اللبنــاين، وق�ضى يف 

�ضجونه عاماً يف ريعان �ضبابه.
حتاور "احلال" ال�ضاعــر والكاتب والإعالمي 
زاهــي وهبــي، علــى هام�ــس دورة تدريبيــة 
نظمها موؤخًرا مركــز تطوير الإعالم يف جامعة 

بريزيت بالعا�ضمة الأردنية عمان.

 حاورته في عمان: ضحى الشامي وآالء كراجة 

◄التتمة 15
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اأقــر اجتمــاع روؤ�ضــاء اأركان اجليو�ــس العربيــة 
يف اجتماعــه الأخــري، الذي عقد يف �ضــرم ال�ضيخ، 
ت�ضكيل "قوة ع�ضكرية عربية م�ضرتكة" وت�ضكيل 
فريــق لدرا�ضــة وو�ضــع الإجــراءات التنفيذيــة 
والإطــار القانوين لآليــات عمل هذه القــوة، التي 

�ضتدافع عن م�ضالح الدول العربية. 
واعتــرب المــني العــام للجامعــة العربيــة نبيــل 
العربــي يف ت�ضريــح له، على هام�ــس ختام القمة 
العربيــة، هــذه القــوة "ميــالدا جديــدا للجامعة 
العربيــة وكانــت مبثابــة حلــم واأن قــرار القوة 
العربيــة امل�ضرتكة مهم ملــا يعانيه العامل العربي 
مــن تهديدات غري م�ضبوقة"، ولكن هذه القوة لن 
يكون لهــا اأي حتــرك باتاه ا�ضرائيــل يف الوقت 
احلــايل، واإمنــا �ضتكــون مهمتها ح�ضــم النزاعات 
ل�ضبــط  اأو  بــني دولتــني عربيتــني  تن�ضــاأ  التــي 
النــزاع احلا�ضل داخل الدولــة الواحدة بدًل من 
ال�ضتعانــة بقــوة اأجنبية كما ح�ضــل يف العراق 

ويف �ضوريا.
وح�ضــب ت�ضريحــات لل�ضفــري الفل�ضطينــي لــدى 
م�ضــر جمــال ال�ضوبكــي، فاإنــه يحــق لفل�ضطــني 
امل�ضاركــة يف هــذه القــوات. ولكن ال�ضــوؤال الذي 
يطــرح نف�ضــه، هــل متتلــك فل�ضطــني الإمكانيــة 
للم�ضاركــة يف هــذه القــوات؟ ومــا هــي م�ضلحــة 
فل�ضطــني يف امل�ضاركة فيها؟ وكيــف ميكن تاوز 
مقولــة "فل�ضطني تقف على م�ضافة واحدة من كل 
الأفرقاء يف الدول العربية وحتديدا يف ظل الربيع 

العربي؟
لالإجابــة عــن هــذه الأ�ضئلــة، ات�ضلــت "احلال" 
مبديــر مكتب املديــر العام لل�ضرطــة الفل�ضطينية 
اللــواء حــازم عطــا اهلل، د. خالد �ضباتــني، كونه 
–اللواء عطا اهلل- كان رئي�س الوفد الفل�ضطيني 
اإىل القاهــرة للم�ضاركــة يف اجتماعــات هــذا امللف 
الع�ضكــري، حيــث اأكــد �ضباتــني اأن املو�ضوع ما 
زال يف مهده ول اإمكانية للحديث فيه حاليا، كون 
هــذا املو�ضــوع مل يح�ضــم على اجنــدة اجلامعة 
العربيــة، ول يوجــد اأحد خمــول باحلديث عنه، 

ونظــرا حلاجته ملوقف �ضيا�ضــي ر�ضمي من دولة 
فل�ضطني.

�ساهني: حرب على ورق
من جهته، قال اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة 
بريزيــت د. مــراد �ضاهــني اإن هنــاك مــا ي�ضتدعي 
قيام هــذه القوات، ولكن يف املقابل �ضكك باإمكانية 
ت�ضكيــل هــذه القــوة علــى اأر�ــس الواقــع، واأن 
تتجــاوز مرحلة كونهــا حربا علــى ورق، ب�ضبب 
وجــود العديــد مــن الق�ضايا على درجــة اأقل من 
التعقيــد مل ت�ضتطــع الــدول العربيــة حتــى الن 
حلهــا، اأي اأن الواقــع العربــي ل يدعــو للتفــاوؤل 

بت�ضكيل هذه القوة.
وي�ضيــف د. �ضاهــني قائــال: "على �ضبيــل املثال، 
اخلالف القائم على مقر البنك املركزي اخلليجي 
بــني ال�ضعوديــة والإمــارات مل يح�ضــم اأمــره اإىل 
تعقيــدا مل  الأقــل  الق�ضايــا  هــذه  اأن  اأي  الآن"، 
حت�ضــم فكيــف �ضي�ضتطيع العرب ح�ضــم مو�ضعا 
العربيــة  القــوة  مو�ضــوع  مثــل  تعقيــدا  اأكــرث 

امل�ضرتكة؟
وي�ضيــف د. �ضاهني اأن ت�ضكيل هــذه القوة اليوم 
رمبــا حلل نــزاع قائــم، اأو بهــدف اأن تكــون قوة 
دائمــة، ويف كلتــا احلالتني لن يكتــب لها النجاح، 
م�ضيفــا اأن هذه القوة يف حال قيامها فهي �ضتكون 
خلدمــة اأهــداف �ضيقــة جــدا، ولكــن يف املقابــل 

�ضتعقد العديد من امل�ضاكل القائمة اأ�ضال.
وت�ضاءل هل �ضيكون لهذه القوة التي اأقر ت�ضكيلها 
القــدرة على حــل م�ضــاكل العــرب؟ وماهي هذه 
امل�ضــاكل؟ ومــع مــن؟ ومــن �ضيقود وميــّول هذه 
القوات؟ واأيــن �ضتكون قواعد هذه القوات؟ وهل 
�ضتكون هذه القوات بديال عن قوة الدفاع العربي 
امل�ضــرتك التي ت�ضمنها ميثاق اجلامعة العربية؟ 
ويف حــال كانت كذلــك، فاإنه من الأجــدر بالعرب 
ان�ضاء القــوة املوجودة يف امليثاق بدل من اإيجاد 

بديل عنها.
واأ�ضاف د. �ضاهني اأنه لو ت�ضكلت هذه القوة فاإنه 

ل م�ضلحــة لفل�ضطني يف امل�ضاركة بها، انطالقا من 
اأنه "يجب احلفاظ على مبداأ عدم اأخذ دور عربي 
�ضــد طــرف عربي اآخــر"، كــون فل�ضطــني باأم�س 
احلاجة للحفــاظ على عالقات طيبة مع اجلميع، 
�ضواء يف و�ضعها احلــايل وهي دولة غري م�ضتقلة 
ولي�س لهــا ال�ضيادة الكاملة، اأو يف حال ا�ضتقاللها 
م�ضتقبــال، فهي �ضتبقى بحاجــة للمجتمع العربي 
ماديــا ومعنويــا، م�ضيفــا اأن فل�ضطــني ل متتلــك 

المكانات الالزمة لدخول هذه القوة.

عريقات: يجب �ن ن�سارك ب�سرط
وا�ضــف  الع�ضكــري  املحلــل  قــال  جانبــه،  مــن 
عريقــات اإن فل�ضطني يجب اأن تكــون مع اأي قوة 
عربيــة م�ضرتكة، ولكن ب�ضــرط اأن تكون العقيدة 
الع�ضكرية والهــدف ال�ضرتاتيجي لهــذه القوات 
هي املواجهة مــع ا�ضرائيل، واأ�ضاف اأن مواجهة 
ا�ضرائيــل هــي الأ�ضا�س لأن ما يجــري يف املنطقة 
مــن اقتتال داخلي وارهاب هــو افراز ا�ضرائيلي، 
والتخل�ــس مــن هذه الفــرازات ل يتــم بالق�ضاء 
عليهــا منفــردة بــل بالق�ضاء علــى اأ�ضلهــا، لذلك 
يجــب و�ضع حد لإ�ضرائيل حتى تتغلب على هذه 

الفرازات.
الرئي�س حممود عبا�س الذي طاملا اأكد اأن فل�ضطني 
تقــف علــى م�ضافــة مت�ضاوية من جميــع ال�ضقاء 
العــرب، ولكــن يف حال قــررت القيــادة امل�ضاركة 
بهذه القوات، كيف �ضيتحقق وقوف الفل�ضطينيني 
على م�ضافة واحدة وخا�ضة يف حال ن�ضوب نزاع 

بني دولتني عربيتني؟

�سمارة: �سنكون �سعبا م�ستخدما
الكاتب واملحلــل ال�ضيا�ضي عادل �ضمارة يرى اأنه 
يف حــال امل�ضاركة بهــذه القوات فــاإن الفل�ضطيني 
�ضيكــون على نف�س امل�ضافة مــن جميع العرب اأي 
اأننــا �ضنكون على ا�ضتعداد لأن نكون م�ضتخدمني 
من جميع العرب، وبالتايل فاإن هذا القول هو غري 
�ضحيــح، واأ�ضــاف �ضمارة اأنه يف حــال ال�ضعوب 
التــي ل متلــك اأر�ضــا ول �ضيــادة فاإنهــا تكــون 
اأكــرث اأهليــة حلالتــني: اإمــا اأن تكون اأكــرث اأهلية 
للمقاومــة، اأو اأن تكــون اأكــرث قابليــة لأن تكــون 
�ضعوًبــا م�ضتخدمــة، حيــث يرى اأننــا اليوم اأكرث 

قابلية للحالة الثانية.
وت�ضــاءل �ضمــارة ما هو ال�ضــيء الوحدوي الذي 

ظروفهــا  يف  العربيــة  الــدول  تخلقــه  اأن  ميكــن 
دفعــت  التــي  التطــورات  هــي  ومــا  احلاليــة؟، 
اإىل طــرح مثــل هــذا امل�ضــروع؟، معتــربا اأن هذا 
امل�ضــروع اأمريكــي بهــدف الق�ضــاء علــى الدول 

اجلمهورية على اعتبار اأن هذه الدول �ضياطني.
واأ�ضــاف �ضمــارة اأن الفل�ضطينيني لن ي�ضتطيعوا 
الن�ضمــام لهذه القــوات دون موافقــة ا�ضرائيل، 
معتــربا اأن طــرح هــذه الق�ضيــة هــو نــوع مــن 
املواطــن  وقــت  لإ�ضاعــة  وو�ضيلــة  الرثثــرة، 

واإغراقه يف اأحالم غري قابلة للتطبيق.
كثــرية هي ال�ضئلة التي تطــرح حول املو�ضوع، 
ويف ظــل التكتم الر�ضمي عن املو�ضــوع، فما على 
املواطــن اإل النتظار اإىل حني �ضدور قرار ر�ضمي 
فل�ضطينــي، واإىل حــني موافقة اجلامعــة العربية 
علــى كافة اللوائح التي تنظــم عمل هذه القوات، 
واقرارهــا لكافــة التفا�ضيل هذه القــوة من حيث 
احلجــم والقيــادة، التمويل، واأماكــن تواجدها، 

حل�ضم اجلدل الدائر حول املو�ضوع.

* خريــج حديثــا مــن دائــرة الإعــالم بجامعــة 
بريزيت

خ���ي���ال؟! �أم  ح��ق��ي��ق��ة  �مل�������س���رك���ة..  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل���ق���وة  يف  ف��ل�����س��ط��ني 
 عبد اللطيف حجاوي*

 عبد الباسط خلف

يــرى من�ضــق التحالف الدويل للموئــل/ �ضبكة حقوق 
الأر�ــس وال�ضكــن، جوزيــف �ضــكال اأن الفل�ضطينيني 
ارتكبــوا خطــاأ كبــرًيا بت�ضديقهــم علــى املعاهــدات 
للحقــوق  الــدويل  العهديــن:  يف  املتمثلــة  الدوليــة 
املدنيــة وال�ضيا�ضيــة، والدويل للحقــوق القت�ضادية 
مناه�ضــة  واتفاقيــات:  والثقافيــة،  والجتماعيــة 
التعذيــب، والق�ضاء علــى كافة اأ�ضــكال التمييز �ضد 
املراأة )�ضيداو(، والق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 
الطفــل، وحقــوق  والف�ضــاد، وحقــوق  العن�ضــري، 

الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة.
القت�ضاديــة  احلقــوق  يف  اخلبــري  �ضــكال،  ويقــول 
والثقافيــة والجتماعية، واملجُبحــر يف القانون الدويل 
اإن اخلطــاأ متثــل يف اإعفــاء الحتــالل مــن التزاماتها 
تــاه ال�ضعــب الفل�ضطينــي. فاإ�ضرائيــل بو�ضعها األ 
تقــدم يف تقاريرهــا التعاقدية، التي تر�ضــد وتراقب 

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

جوزيف �سكال: ُم�سادقة فل�سطني على معاهد�ت دولية خطاأ كبري!
دولة الحتالل، اأو املقدمة اإىل املوؤ�ض�ضات الأممية اأي 
�ضــيء يت�ضل بفل�ضطني، فهي غري ملزمــة بذلك، لأنها 

اأخلت طرفها.
ويزيــد: يف ال�ضابــق امتنعت اإ�ضرائيل عــن تقدمي اأي 
معلومــات اأو اإ�ضــارات اإىل جلنــة احلقــوق املدنيــة 
والقت�ضادية والثقافية، تتحدث عن ال�ضفة الغربية 
)مبا فيهــا القد�ــس ال�ضرقيــة( وغــزة، و�ضتاأتي هذه 

املرة بحجة اأقوى.

معيار قانوين
وي�ضيــف: يف املعيــار القانــوين الــدويل، فــاإن الدولة 
ملتزمــة بالأبعــاد الفرديــة واجلماعيــة داخل حدود 
وليتهــا املحليــة ومنطقــة �ضيطرتها الفعليــة، ومبا 
اأن اإ�ضرائيــل ل حــدود لهــا، وحتملت دولــة فل�ضطني 
�ضالحيــات يف ال�ضفــة الغربية وغــزة، فقد اأ�ضبحت 
ال�ضيطــرة الفعلية خــارج التزاماتها، وهــذا الو�ضع 

ت�ضكل بعد اتفاق اأو�ضلو.
ويوؤكــد �ضــكال، وهــو اأمريكي يجيــد العربيــة بلهجة 
ويرف�ــس  فل�ضطــني،  لق�ضايــا  وينحــاز  م�ضريــة، 
�ضيا�ضــات بــالده تاه �ضعــوب العــامل، اأن اإ�ضرائيل 
تقــدم روايــة يف كل نقا�ضــات اللجــان التعاقديــة يف 

جنيف، مفادها اأن ال�ضلطة الفل�ضطينية هي امل�ضوؤولة 
و�ضاحبــة ال�ضيطــرة الفعليــة على اأر�ضهــا، بعد اأن 

اأ�ضبحت طرًفا وان�ضمت اإىل املعاهدات الدولية. 
ويتابــع: اأخطــاأ الفل�ضطينيــون يف التوقيــع على هذه 
املعاهــدات، وت�ضرعوا يف هذا الإجــراء، ومل يفكروا 
جيًدا، واأعفوا اإ�ضرائيل من كل التزاماتها، واأ�ضبحت 
دولــة الحتــالل  يف حٍل من تقــدمي تقاريرها اإىل جلنة 
احلقوق الجتماعية والقت�ضادية والثقافية. كما مل 
تعد تقدم اأي جدل قانــوين، لأن فل�ضطني �ضتمثل اأمام 
اللجنــة وتقدم تقاريرهــا ب�ضفة دولــة، حتى ولو مل 
ح:  تتمتع بكامــل الع�ضوية يف الأمم املتحدة.  ويو�ضّ
كان الواجــب علــى ال�ضلطــة الفل�ضطينيــة اأن تتمعن 
اأكــرث قبــل التوقيــع، وتدر�ــس، وت�ضت�ضــري، فهي مل 
متتلك تربة كافية يف هذا املجال، والأمر لي�س �ضهاًل 

على الإطالق.
تاريخ و�سيا�سة

ويزيــد �ضكال، الــذي بداأ ينحاز لق�ضايــا فل�ضطني منذ 
نهايــة ال�ضبعينيات، و�ضبــق اأن اأم�ضى يف غزة  ثالث 
�ضنــوات، ول يوفــر فر�ضــة اإل ويهاجــم �ضيا�ضــات 
بــالده: اإن الذنــب التاريخي تــاه �ضيا�ضات بالده ل 
عتــرب م�ضوؤولية جماعية، بــل هو لكل فرد  ميكــن اأن يجُ

يرتكبــه، وعلى كل مواطن اأمريكي اأن يعمل ب�ضمري، 
وعلينــا اأن نتعــرف على مواقــف اأي اإن�ضــان قبل اأن 

نتهمه.
وبــداأ جوزيــف، �ضاحــب ال�ضعــر الأ�ضقــر واملالمح 
الأمريكيــة، يكت�ضف تناق�ضــات �ضيا�ضات بالده تاه 
الق�ضيــة الفل�ضطينيــة يف وقــت مبكــر، عندمــا اأخــذ 
يتعمق بالدرا�ضات العربية املعا�ضرة، ويتجول على 
دول املنطقة، ويحتــك بفل�ضطينيني واإ�ضرائيليني عن 
قــرب. بعدها �ضــار يجُبحر يف جمــالت القانون الدويل 
التــي توؤثــر علــى الأرا�ضــي واملــوارد الإنتاجيــة يف 

حالت النزاع والحتالل واحلروب.
ويقــدم �ضــكال، الــذي در�ــس العربية ل�ضــت �ضنوات، 
م�ضاهمــات تغطــي اأعماله ق�ضايا النــزاع  والحتالل 
كمــا  ال�ضــكان.  ونــزوح  ت�ضريــد  عنهــا  ينتــج  التــي 
يتــوىل منــذ عــام 2000، تن�ضيــق الربامــج العامليــة 
وبرامــج ال�ضــرق الأو�ضــط و�ضمــال اإفريقيــا ب�ضبكة 
حقــوق ال�ضكن والأرا�ضي- التحالــف الدويل للموئل   
)HIC-HLRN( ومقرهــا القاهــرة، واخلا�ضة 
مبنظمــات املجتمع املــدين النا�ضطة يف جمــال حقوق 
الإن�ضــان يف ال�ضكــن املالئم واملــاء والأر�س. و�ضبق 
اأن عمــل من�ضًقــا لربامــج مبكتب املفو�ضيــة ال�ضامية 

فل�ضطــني  يف   )OHCHR( الإن�ضــان  حلقــوق 
)1998-2000( وممثــل املفو�ضية ال�ضامية حلقوق 

الإن�ضان يف تون�س  عام 2011.

�سعوب و�سكان
ويت�ضــاءل: مــا العالقة بــني جورج وا�ضنطــن، الذي 
ت�ضمــى وليتي وا�ضنطن )تبعــد 4000 كيلو مرت عن 
العا�ضمــة �ضاحبــة ال�ضم ذاتــه( التي ولــدت فيها، 
واملــكان؟ ويجيــب: من اخلطاأ اأن نطلــق ا�ضم الهنود 
احلمر علــى ال�ضعوب الأ�ضلية التي �ضبقت الوليات 
املتحــدة، وهذا الأمر مرتبــط بالعالقة ال�ضتعمارية 

وال�ضعوب الأ�ضيلة، التي جرى اإبادتها.
ويحــذر  �ضــكال مــن خطــورة متريــر امل�ضطلحــات، 
فا�ضتخــدام عبــارة "�ضــكان" ي�ضــري اإىل اأنهــم لي�ضوا 
�ضعًبــا ميتلــك حــق تقريــر امل�ضــري، اأو لديهــم حــق 
جماعــي، بل هــم "فتافيــت". ويقــول اإن املوئل كلمة 

عربية، وردت يف �ضورة الكهف، وتعني امللجاأ.
ويختــم حديثه: يجُطلق علي البع�س )جورج �ضكوى( 
لكــرثة مــا اأقدمه مــن مواقــف قانونية خمتلفــة، وما 
اأحملــه مــن توجهــات �ضــد ال�ضتعمــار التاريخــي 

والحتالل.

وا�ضف عريقات.        مراد �ضاهني.             عادل �ضمارة.
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"اأرجوكــم قاطعونــا"، هكــذا كتــب جدعــون 
ليفــي منا�ضدا دول العامل األ تــرتك و�ضيلة اإل 
وت�ضتخدمهــا ملمار�ضة ال�ضغوط على ا�ضرائيل 
حتى توقــف احتاللهــا لالأرا�ضــي الفل�ضطينية 
والعربية )اجلــولن و�ضبعا(، باعتبار اأن هذا 
يخدم م�ضالــح ا�ضرائيل وينقذها من حكومتها 

اليمينية املتطرفة. 
لكــن جدعون ليفــي لي�ــس مقيا�ضا. فهــو كاتب 
يهــودي ي�ضــاري معــروف مبواقفــه احلــادة 
�ضد ال�ضيا�ضة ال�ضرائيلية الر�ضمية. وقليلون 
اأمثالــه يف ال�ضحافة العربيــة. والق�ضية التي 

تطرح دائما هي: هل يوجد اآخرون مثله؟ 
اأجل، هذه هي الق�ضية اجلديدة. فكما يبدو اأن 
املقاطعــة ل�ضرائيل بــداأت تتغلغل يف املجتمع 
ال�ضرائيلــي اليهودي اأي�ضــا، لت�ضبح ظاهرة. 
وعلــى الرغم من ان ا�ضتطالعــات الراأي ت�ضري 
يعتــربون  ال�ضرائيليــني  مــن   %71 ان  اىل 
املقاطعــة غري �ضرعية، ويعتقــدون انها نابعة 
مــن كراهية لليهود ملجــرد كونهم يهودا ولي�س 
ب�ضبــب الحتــالل وموبقاتــه، وعلــى الرغــم 
مــن ان رئي�س الــوزراء ال�ضرائيلــي، بنيامني 
يف  هوجــاء  حملــة  بنف�ضــه  يتــوىل  نتنياهــو، 
العامل �ضد املقاطعــة يزعم فيها انها "موؤامرة 
فل�ضطينيــة هدفها الق�ضاء على ا�ضرائيل"، فقد 
ارتفعــت اأ�ضــوات يف قلب تل اأبيــب، تدعو اىل 
مقاطعــة ا�ضرائيل اأو علــى الأقل م�ضتوطناتها 

ال�ضتعمارية يف املناطق الفل�ضطينية املحتلة. 
واأن�ضــاأت �ضحيفــة "هاآرت�س" مقــال افتتاحيا 
فيــه  تدعــو   ،)2015 حزيــران   9 )الثالثــاء 
الأوروبيــني اإىل عــدم الرتاجع عــن �ضغوطها 
علــى ا�ضرائيــل، مبا يف ذلك مقاطعــة الب�ضائع 
واملعاهــد  الريا�ضيــة  والفــرق  ال�ضتيطانيــة 

اجلامعية يف امل�ضتوطنات.
وحتولــت نــدوة فكريــة يف جامعة تــل اأبيب، 
حول مو�ضوع املقاطعة اإىل دعوة من ع�ضرات 
اىل ممار�ضــة  اليهــود،  والباحثــني  الأ�ضاتــذة 
ال�ضغــوط علــى ا�ضرائيــل موؤكديــن ان هــذا 
"ي�ضــكل عامال م�ضاعدا ل�ضرائيل حتى حترر 
نف�ضها من وباء الحتالل وتنح اىل ال�ضالم".

ا�ضرائيليــة  مواطنــة  وهــي  ديــان،  هيــال  د. 
تدر�ــس حاليــا يف كليــة اأم�ضــرتدام الأكادميية 
يف هولنــدا، قالــت انهــا تلقــت "تنبيهــا" لئــال 
يف  امل�ضاركــة  مبجــرد  اجل�ضــور  كل  حتــرق 
النقا�ــس حول املقاطعــة "لأن نتنياهو غا�ضب 
جــدا من م�ضاركة يهود يف حمــالت املقاطعة". 
واأكــدت انها توؤيــد وتدعم مقاطعــة اإ�ضرائيل. 
وقالــت اإنها تعرف اأن العديــد من املحا�ضرين 
الــراأي  ي�ضاركونهــا  اإ�ضرائيــل  يف  العاملــني 
ولكنهــم يخ�ضون التعبــري عن موقفهــم ب�ضكل 
علني. ولكنهــا اأ�ضافت حمذرة: "انتبهوا، فاإن 
حكومــة اإ�ضرائيل حتاول الإفادة من املقاطعة 
يف العــامل، حتــى يتكتــل اجلمهــور اليهــودي 

يف ا�ضرائيــل مــن حولهــا. ولذلك فهنــاك اأهمية 
ق�ضــوى يف ان يفهم اجلمهور اليهــودي اأهمية 
هذه املقاطعــة ويحولهــا اىل مقاطعة داخلية، 
للم�ضتوطنــات".  ا�ضرائيــل  داخــل  مــن  اأي 
ال�ضرائيليــة  اجلامعــات  روؤ�ضــاء  وهاجمــت 
الذيــن ل ي�ضمعــون �ضوتهــم �ضــد ال�ضتيطان 
و�ضــد التمييــز املتبــع يف البــالد �ضــد العرب 
و�ضــد الثيوبيني ال�ضود و�ضــد �ضرائح اأخرى 
م�ضت�ضعفة. وتتعامل بالمبالة بائ�ضة ازاء ما 
يجري يف املناطــق الفل�ضطينيــة. وا�ضافت د. 
ديان: "العــامل املتنور الذي يقاطــع ا�ضرائيل 
هــو �ضاحــب ف�ضــل يف تخلي�ــس اإ�ضرائيل من 
نف�ضهــا. لكننــي اأوؤيــد مقاطعــة اإ�ضرائيــل مــن 
داخلهــا، ملحبتي لإ�ضرائيــل، وهذا عمل وطني 

وت�ضامني مع ن�ضال الفل�ضطينيني". 
رابينوفيت�ــس،  داين  الربوفي�ضــور  وحتــدث 
مــن ق�ضــم الدرا�ضــات الجتماعيــة، فك�ضف عن 
وجــود عري�ضــة وقــع عليهــا حــوايل 1300 من 
علماء النف�ــس من �ضتى جامعــات العامل، وفيها 
يطالبــون اجلامعات الإ�ضرائيليــة برفع �ضوتها 
�ضــد الحتــالل ويدعــون حكومــة اإ�ضرائيــل اىل 
الن�ضحــاب كاأحــد ال�ضــروط لإعــادة التعامــل 
معها ورفــع املقاطعة عنها. وقــال الربوفي�ضور 
رابينوفيت�ــس، "ان ال�ضــرط الــذي تن�ــس عليــه 
عري�ضــة علمــاء النف�س غــري قابل للتنفيــذ، لأن 
اجلامعات غري جاهــزة بعد لروؤيــة م�ضوؤوليتها 

يف اتخــاذ مواقــف �ضيا�ضيــة. فنحــن ل نعــرف 
موقف جامعة تل ابيب من الحتالل ومن ق�ضية 
الالجئني، وهذا لي�س �ضدفة. ولكن هذا الن�ضاط 
يحمــل اأهميــة ق�ضــوى، لأن علمــاء النف�ــس يف 
ا�ضرائيل هم اأكرث فئة اأكادميية توؤيد املقاطعة". 
هارفــارد  جامعــة  يف  الربوفي�ضــورة  واأمــا 
�ضغلــت  التــي  حــزان،  نعومــي  الأمريكيــة، 
من�ضــب نائبة رئي�ــس الكني�ضــت ال�ضرائيلي، 
فقالــت اإنهــا ترحــب بال�ضغــط الــدويل علــى 
ا�ضرائيــل وانهــا تالحظ اأنــه بــات يرتفع مثل 
موجة ت�ضونامي حقيقيــة. وقالت: "اأ�ضتغرب 
بينيامــني  احلكومــىة  رئي�ــس  يفاجــاأ  ملــاذا 
نتنياهــو وحكومته اجلديدة بهــذه املقاطعة. 
فهــو ولوقــت طويــل اأكرث مــن اللــزوم، اختار 
ووزراوؤه تاهل الإ�ضارات التحذيرية واأغلق 
اأذنيــه اأمام ال�ضخب املت�ضاعــد �ضد �ضيا�ضاته 
واأفعالــه علــى اجلبهــة الفل�ضطينيــة. كان من 
ال�ضهــل اأكرث بالن�ضبة لــه رف�س كل النتقادات 
وو�ضفهــا باملعاديــة لل�ضهيونيــة  او املعادية 
لل�ضاميــة، بــدل مــن حتليــل الأ�ضبــاب لهــذه 
اجلهود املتزايدة لعزل اإ�ضرائيل واإيجاد �ضبل 
ل�ضمان بقائها و�ضرعيتهــا على املدى الطويل. 
ورد فعــل احلكومــة على هذه املوجــة، �ضاهم 
فقــط يف ت�ضعيد الو�ضع. فالقــادة يف ا�ضرائيل 
يف�ضلــون خداع النا�س واأنف�ضهــم بالتقليل من 
اأهميــة الإجماع الدويل املتزايــد �ضد الحتالل 

الإ�ضرائيلــي امل�ضتمــر لالأرا�ضــي الفل�ضطينيــة 
ويزعمون كذبــا ان هذه اجلهود تهدف اىل نزع 
ال�ضرعيــة عــن اإ�ضرائيــل. فمن خــالل ت�ضعيد 
عامــل اخلــوف يبنــي الئتــالف احلاكــم على 
امكانيــة احل�ضــول علــى دعــم ق�ضــري الأجل 
داخــل البــالد. ولكــن هــذه بــكل تاأكيــد لي�ضت 
الطريقــة املطلوبة ل�ضمان وجــود اإ�ضرائيل يف 

�ضرق اأو�ضط م�ضطرب.
وقالت حــزان اإن ال�ضتياء احلايل من اإ�ضرائيل 
-الــذي يــوؤدي وب�ضرعة اإىل عزلــة دبلوما�ضية 
وثقافية واأكادميية و�ضيا�ضية متزايدة– ينبع 
مــن الإحباط من الف�ضل املتكرر يف التو�ضل اإىل 
حــل عــادل وم�ضتــدام لل�ضــراع الإ�ضرائيلي- 
الفل�ضطيني ومن فقدان الأمل، يف اأعقاب نتائج 

النتخابات الإ�ضرائيلية الأخرية. 
ولكــن، علينــا احلذر وعــدم املبالغــة يف تقييم 
هــذا الن�ضاط. فهو مهم جــدا ويدل على وجود 
قــوى خــرية كثــرية يف املجتمــع ال�ضرائيلي، 
لكنه يبقى حمــدودا. فالغالبية مــا زالت توؤيد 
احلكومــة. حتــى يف املعار�ضــة توجــد قــوى 
اأ�ضا�ضية تقف مــع احلكومة. وهناك حماولت 
لتجنيــد قــوى دوليــة لتقــف �ضــد املقاطعــة. 
ولكــن يف الوقــت نف�ضه هناك خــوف من تنامي 
املقاطعــة خ�ضو�ضــا يف دول الغــرب. وحتــى 
لــو مل توؤثــر هــذه املقاطعــة ب�ضكل حــاد على 

القت�ضاد، فاإن لها تاأثريا معنويا كبريا.

تل �أبيب تدعو ملقاطعة ��سر�ئيل

بعــد اأن اأقرت كتــل الئتالف احلكومــي ال�ضرائيلي 
اقــرتاح قانــون جديــد، يعمل علــى  تفعيــل �ضريان 
القوانــني ال�ضرائيليــة التي تقــر يف الكني�ضت ب�ضكل 
تلقائــي على امل�ضتوطنــني وامل�ضتوطنات يف ال�ضفة، 
تبــني اأن هذا القرار يهــدف اىل  �ضم جميع الرا�ضي 
اىل  ال�ضفــة  يف  امل�ضتوطنــات  عليهــا  اقيمــت  التــي 

ا�ضرائيل.
ويف املقابــل يتم�ضــك الفل�ضطينيون بالقانــون الدويل 
ملواجهــة هذه ال�ضيا�ضات الحتالليــة اجلديدة، فهل 
يكفــي هــذا التم�ضــك، ام ان المر بحاجــة اىل حترك 
دويل ورفــع دعاوى اىل املحاكــم الدولية، و"احلال" 
هنا التقت بخم�ضة من اخلرباء املخت�ضني يف القانون 
الدويل وق�ضايا حقــوق الن�ضان، ووقفت على الثار 
والعواقب التي يتعر�س لها ال�ضعب الفل�ضطيني ككل 
جراء تنفيذ قرار الكني�ضت ال�ضرائيلي ب�ضم ارا�ضي 
امل�ضتوطنات ب�ضكل غري معلن ل�ضرائيل و�ضاألت: ما 

هو احلل، وما هي طرق املواجهة املطلوبة؟

يجب �لتوجه ملجل�ض �لمن
ويف حديثنــا عــن مــدى قانونيــة هــذه الت�ضريعــات 
بخبــري  التقينــا  الفل�ضطينيــني،  علــى  وخطورتهــا 
القانون الدويل د. حنــا عي�ضى الذي اأكد اأن ا�ضرائيل 
انتهكــت القوانــني الدوليــة التي ن�ضت علــى حماية 
حقوق املواطنني يف ارا�ضيهم الواقعة حتت �ضيطرة 
الحتــالل، مبينــا ان اتفاقيــة جنيف الرابعــة ل�ضنة 
1949 ت�ضــري يف فقرتهــا ال�ضاد�ضــة اىل انــه ل يجوز 
لدولة الحتــالل ان تنقل او حتول جزءا من �ضكانها 
اىل الرا�ضي التي ت�ضيطر عليها وحتتلها، بال�ضافة 
لتفاقيــة روما التي توؤكــد ان ال�ضتيطان هو جرمية 
حــرب ول يحق للدولة امل�ضيطــرة على دولة اخرى 

هل يكفي �لتم�سك بالقانون �لدويل ملنع �سريان قو�نني �لكني�ست يف �ل�سفة؟

ان تفر�س �ضيادتها على القليم الذي ت�ضيطر عليه.
وتابــع عي�ضــى ان كل مــا قــام الكني�ضــت باإقــراره 
�ضــواء �ضم اجلــزء ال�ضرقي مــن القد�ــس املحتلة او 
ارا�ضــي ال�ضفة كلها تعترب انتهــاكات ملجل�س المن 
وال�ضرعية الدوليــة والقانون الدويل ويف هذه احلال 
علــى جمل�ــس المــن التدخــل للحــد مــن انتهــاكات 
الحتــالل ال�ضرائيلي غري ال�ضرعيــة لرا�ضي دولة 

فل�ضطني املحتلة.
واكــد اخلبري القانوين اأن على الفل�ضطينيني مواجهة 
هذه التحديات من خالل التوجه ملجل�س المن وذلك  
تطبيقــا لقــرارات املجل�ــس التــي طالبــت ا�ضرائيــل 
بحجــب وازالــة امل�ضتوطنات عن ارا�ضــي فل�ضطني 
وهــذا مــا اكــدت عليــه قــرارات املجل�ــس ال�ضادرة 
عــام 1986، بال�ضافــة لالعتماد علــى فتوى لهاي 
ال�ضتيطــان  تعتــرب  التــي   2004 عــام  ال�ضــادرة 
واجلدار غري �ضرعيني وتطالب ا�ضرائيل بوقف متدد 

امل�ضتوطنات وازالتها بالكامل.

وقف �ملفاو�سات و�لذهاب للمحاكم
ويف ال�ضياق ذاته، قــال القا�ضي واملخت�س بالقانون 
الــدويل داوود درعــاوي ان ا�ضرائيــل ت�ضــكل خطرا 

كبريا على الفل�ضطينيــني بانتهاكاتها للقانون الدويل 
وقانون حقوق الن�ضان وذلك من خالل �ضم ارا�ضي 

ال�ضفة الغربية  لالحتالل مبا فيها القد�س ال�ضرقية.
واكــد درعــاوي ان ا�ضتيــالء ا�ضرائيل علــى ارا�ضي 
ال�ضفــة الغربيــة و�ضمها للم�ضتوطنــات يعد انتهاكا 
ج�ضيمــا للقانون الدويل الن�ضــاين ولتفاقيات جنيف 
وروما وي�ضكل تهديدا كبريا للفل�ضطينيني ولرا�ضي 
ال�ضفــة الغربيــة التــي �ضت�ضبــح م�ضرحــا لالحتالل 

و�ضيطرته.
وبني درعاوي ان على ال�ضلطة الفل�ضطينية ان تخرج 
من وهم الليات ال�ضابقة يف طرق احلوار والتفاو�س 
مع ا�ضرائيل وو�ضع ا�ضرتاتيجيات ا�ضا�ضها القانون 
كل  علــى  ا�ضرائيــل  ملحا�ضبــة  وال�ضعــي  الــدويل 

النتهاكات التي قامت بها يف كافة التاهات.

�ملو�جهة مطلوبة من �ل�سعب و�ل�سلطة معا
ويف لقاء "احلــال" مع ال�ضتاذ واملخت�س يف القانون 
الــدويل ع�ضام عــاروري قال: "ان هــذه الت�ضريعات 
تنطوي على خطر وخطــوة ا�ضافية ل�ضم م�ضاحات 
وا�ضعــة مــن الرا�ضــي الفل�ضطينيــة وذلــك �ضعيــا 
لتكري�ــس وتا�ضي�ــس نظــام التمييز العن�ضــري الذي 

العن�ضــري  الطابــع  علــى  كبــرية  بدرجــة  يرتكــز 
والبارتايــد لتنظيــم منظومات خمتلفــة على فئتني 

من ال�ضكان "الفل�ضطينيني وال�ضرائيليني".
واكد عــاروري اننا بحاجة ملواجهــة الحتالل على 
كافة ال�ضعــدة القانونية وال�ضعبية واجلماهريية، 
ف�ضيا�ضــات ال�ضــم ت�ضعــى للتو�ضــع علــى ح�ضــاب 
الرا�ضــي الفل�ضطينيــة التــي تطالب بتحــرك �ضريع 
علــى امل�ضتــوى ال�ضيا�ضــي وبلــورة ملــف خمت�ــس 
فيمــا يتعلــق بق�ضايــا التفرقــة ال�ضيا�ضيــة والتمييز 

العن�ضري.
وا�ضــاف عــاروري ان علــى ال�ضلطــة الفل�ضطينيــة 
وال�ضعــب الفل�ضطينــي ان يتحللــوا مــن التفاقيات 
واللتزامــات التــي تفر�ضهــا عليهــم ا�ضرائيــل وان 
املــد  خطــر  مــن  للحــد  �ضريعــة  ب�ضــورة  تتحــرك 

ال�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية.
مــن جهته قال املحامي واملخت�ــس يف القانون الدويل 
حممــد هديــة ان مو�ضوع متديــد الوليــة القانونية 
وهنــاك  ر�ضمــي،  ب�ضــكل  يقــر  مل  امل�ضتوطنــات  اىل 
ت�ضريحــات �ضادرة من مكتــب �ضائب عريقات ومن 
اللجنة التنفيذية ملنظمــة التحرير، اإل اأن التفا�ضيل 
النهائيــة مل تو�ضــع بعــد يف ق�ضيــة البــدء ب�ضرعنة 

و�ضيطــرة الحتالل علــى ارا�ضي ال�ضفــة التي تقع 
على م�ضارفها امل�ضتوطنات.

من جهته قــال مدير موؤ�ض�ضة احلــق الفل�ضطينية 
حلقــوق الن�ضــان �ضعــوان جبارين انــه ل يحق 
لالحتــالل المتداد بولياته القانونية اىل ارا�ضي 
الدولــة الواقعــة حتــت الحتــالل، اذ ان ال�ضــم 
لرا�ضــي ال�ضفة يعــد خمالفا للقوانــني املعمول 
بهــا وخا�ضة قوانــني ميثــاق المم املتحدة التي 
تعترب �ضم ارا�ضي الغــري جرمية يحا�ضب عليها 

القانون.
الفل�ضطينيــة  احلــق  موؤ�ض�ضــة  مديــر  وطالــب 
العــرتاف  بعــدم  و�ضعبــا  حكومــة  الفل�ضطينيــني 
الــدويل  بالقانــون  باجــراءات الحتــالل والتم�ضــك 
كمرجعيــة ووثيقة حتا�ضــب الحتــالل ال�ضرائيلي 
علــى جرائمــه املرتكبة بحــق ال�ضعــب الفل�ضطيني، 
بال�ضافــة لل�ضعــي اىل حمكمــة اجلنايــات الدوليــة 
ملحا�ضبــة الحتالل علــى جرائمــه واعتداءاته على 

الر�س وال�ضعب واملمتلكات بطرق غري �ضرعية.

* خريجــة حديثــا مــن دائــرة الإعــالم يف جامعــة 
بريزيت

ع�ضام عاروري.        داوود درعاوي.             �ضعوان جبارين.                  حنا عي�ضى.
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تت�ضاقــط الن�ضــاء يف الداخــل، باأيدي غرميهــن، زوًجا 
كان اأم �ضقيًقــا، اأو من العائلة، و�ضلة القربى ل ت�ضفع 
للمجرم مبراجعة نف�ضــه عند �ضغط اإ�ضبعه على زناد 

م�ضد�ضه، لتخرج الطلقة القاتلة.
يف القتــل ل يفيدنــا التوقيــت، ول العتبــارات ول من 
اأخطــاأ اأو مل يخطــئ، وحدهــا ال�ضحية تــرتح الأمل، 

وتغادر الدنيا بال عودة!
القتــل علــى خلفية مــا ي�ضمى "�ضــرف العائلــة"، بات 
ظاهــرًة متف�ضيــة، حتــى اإن اجلميع مل يعــد يربط بني 
اجلرميــة واأ�ضبابهــا، فال �ضــرف للقاتل يتبقــى، بقتله 
لل�ضحيــة، ول اأ�ضبــاب للقتل �ضوى العنــف ووح�ضية 

القاتل.
ويف مدينــة الرملــة، قتلت بي�ضان، ثــم اختفت �ضقيقتها 

داليا، والبحث جار، كما تدعي ال�ضرطة.
ومنذ العام 2000  قتلت يف الرملة ثماين ن�ضاء واختفت 
داليــا التــي ل يعرف م�ضريهــا حتى اليــوم. وقيل عن 
ال�ضحية الأخرية بي�ضان اإنها قتلت على "خلفية �ضرف 
العائلة". وذنبها اأنها �ضاركت يف برنامج التعليم للكبار 
لإنهاء ال�ضف الثاين ع�ضر، وح�ضلت على �ضهادة اإنهاء، 

خالل احتفال جرى يف الرملة.
يف اإحــدى املحا�ضــرات تطرقت ال�ضحيــة بي�ضان للقتل 
حني قالت: "لالأ�ضف ال�ضديد هناك خطورة كبرية على 
حيــاة معظم الن�ضــاء يف العائلــة، الن�ضاء قتلــن لأنهن 
اخــرتن العي�س وفــق طريقة حياة جديــدة تنا�ضبهن. 
هناك ن�ضــاء اأرْدن موا�ضلــة تعليمهــن والعمل، لكنهن 
ا�ضطدمــن مب�ضاكل جدية مــع اأبناء العائلــة الذين مل 
ترق لهــم تلــك الختيارات، هــوؤلء الن�ضــوة تعر�ضن 
للعنــف، وقتلــن، ف�ضارعــت ال�ضرطــة للقــول اإن القتل 
على "خلفيــة معروفة"، لكن احلقيقة هي اأنهن "غرين 

حياتهن– فقتلن".
ول تــزال ملفات ال�ضرطة مفتوحة، فال�ضرطة تعلم عن 
العنــف امل�ضت�ضري يف العائلة، علًمــا اأن ال�ضحية داليا 
كان معلوما لل�ضرطة حجم التهديدات التي طالتها، مع 
ذلــك مل تتحــرك، ومل تبعدها من املكان الــذي قد تقتل 

فيه، واختفت بعد وقت ق�ضري. 
ويف حديــث جلريدة "احلال" مــع العاملة الجتماعية 
�ضمــاح �ضالميــة اإغبارية، مديرة جمعيــة "نعم" ن�ضاء 
عربيات يف املركز، ومقره يف الرملة قالت: اإن ما يجري 
كاأنــه غيمة من املوت والدماء التي حتوم فوق ن�ضائنا. 
اإطــالق النــار على بي�ضــان �ضمع يف منطقــة بعيدة هي 
"اجلواري�ــس"، ال�ضحية كانت هناك، �ضابة �ضغرية، 
واأم لأطفــال �ضغــار، وهي �ضحية مرتــني، لأنها فقدت 
حياتهــا، ولأنهــا فقــدت مــن قبــل عــدد مــن الن�ضاء يف 

العائلة. 
اإىل  ال�ضرطــة  اأ�ضافــت  لقــد  �ضالميــة:  واأ�ضافــت 
م�ضطلحاتهــا ت�ضميــات جديــدة: "القتــل علــى خلفية 
عاطفيــة"،  خلفيــة  "علــى  اأو  م�ضتقلــة"،  ت�ضرفــات 
"جرمية  "اأزمة ثقافيــة"،  "جرميــة �ضــرف"، خلفيــة 
�ضغف" وغريها من امل�ضطلحات، موؤكدة ان امل�ضطلح 
ال�ضلــم للتعبــري عــن هــذه اجلرائم هــو "قتلــت لنها 

امراأة".
وتابعت �ضالمية: "لقد قتلت ع�ضرات الن�ضاء العربيات 
علــى ايدي جمرمني ومعظمهــم ل يلقى القب�س عليهم، 
ول ينالــون عقابهم اأبًدا، ولن اأخفي �ضعادتي مع تقدمي 
لوائح التهام �ضد �ضتة جمرمني يف ق�ضية مقتل بي�ضان 
واأمتنــى اأن ي�ضفــر حــل اجلرميــة الأخــرية عــن فتح 
بــاب الأمل بحــل جرائم اأخرى ل نعلــم مرتكبيها بعد. 
وال�ضــوؤال هو: كيــف و�ضلنا للعــدد ع�ضرة مــن عائلة 
واحــدة، ليتحرك التحقيق؟ وكيف قتلت 37 امراأة من 

مدن املركز الرملة واللد ومل يلق القب�س على القتلة؟
وا�ضتهجنــت العاملــة الجتماعيــة بيانــات ال�ضرطــة 
املنفرة وا�ضفًة ت�ضرفــات ال�ضحية �ضواء يف العمل اأو 
التعلــم ون�ضالها من اجل ح�ضانــة الأطفال ب�ضلوكيات 
تعــد "ا�ضتقاللية" يف املجتمع ما اأثــار حفيظة الأ�ضرة، 

وهذا ما اأدى يف النهاية اإىل مقتلها.
وخل�ضــت راأيهــا يف الت�ضريحــات قائلــة: "اإن دل هــذا 
التوجــه علــى �ضــيء فهو يــدل علــى النظــرة الفوقية 
جلهــاز رجــويل باملح�ضلة، املتمثــل بال�ضرطة واجلهاز 

نكبة "قتل �لن�ساء" يف �لد�خل م�ستمرة!
�ل�سحية بي�سان: ن�ساء غرين حياتهن – فقتلن

 غادة أسعد*

الق�ضائــي ال�ضرائيلــي. هــذا اجلهــاز يــرى بالن�ضــاء 
الفل�ضطينيات خملوقــات م�ضت�ضعفة يع�ضن يف جمتمع 
قامــع وكامت لل�ضــوت، وهــو بدوره يتفهــم معاقبة كل 
امــراأة خرجــت عن التلــم. ويتهمها هي بخــرق النظام 
بت�ضرفاتهــا "ال�ضتقالليــة"، وبالتــايل ل يحا�ضــب من 
�ضلــب منهــا حريتها التــي ولــدت معها وهــي حق لكل 
امراأة من امليالد للممات، ومن هنا علينا اأن نكون اأكرث 
�ضدًقا مع اأنف�ضنا ون�ضمي الأ�ضياء باأ�ضمائها، ال�ضحايا 
يقتلن لأنهــن ن�ضاء، ولدن يف جمتمــع يعطي م�ضداقية 

ملمو�ضة للرجولة".

�آلء �ساهر دفعت �سريبة ثقافتها!
ق�ضــة اأخرى جلرائم قتل الن�ضــاء، وقعت يف الع�ضرين 
مــن كانــون الثــاين، عــام 2011، هــي ق�ضــة اآلء التي 
اختــارت اأن تــزور عائلتهــا، عائدًة مــن مولدوفا حيث 
كانــت تدر�س طب الأ�ضنان، عــادت متلهفة، لحت�ضان 
الوالــدة والأهــل، وبعــد اأيام قــررت زيــارة �ضقيقتها 
املقيمــة يف الرملــة، "وهــي بذلــك اأنهــت 20 عاًمــا من 
البحــث عــن العلــم والثقافــة وال�ضتقالليــة". تقــول 

والدتها، "لقد تعلقــت باأحالم اآلء، و�ضرت اأنتظر يوم 
تخرجها كطبيبة، لكن الباقي هو املا�ضي، اأما امل�ضتقبل 

فقد �ضاع".
ويقول وائل ظاهــر، والد ال�ضحية "ع�ضت معها احللم 
يوًمــا بيــوم، منذ كانــت �ضغــرية م�ضوؤولــة عن جملة 
احلائط، تكتب احلكم والن�ضائح والطرائف، اإىل بداية 
حتقيــق احللم يف م�ضــروع الطــب، اأحببت معهــا اأنها 
�ضتخــدم وطنهــا وجمتمعها، ويف حلظــة وبدون تفكري 
ول يعينــي الواقع الذي كان يحياه، قتل �ضخ�س غادر 
اأحالمنــا جميًعــا، كل احليــاة احللوة التــي ع�ضناها، 
حطمتهــا ر�ضا�ضــة ل ت�ضاوي �ضيقــاًل، ول اأعرف على 
اأي اأ�ضا�س وملاذا وباأي حق، دفن اأحالم الوالد والبنة 
احللوة وجميــع اأ�ضرتها، اآلء، كانــت �ضتغري �ضيًئا لو 

ب�ضيًطا من اأجل جمتمعها".
وي�ضيــف: "هي قلة وعــي وانفــالت يف املجتمع، تبدل 
فيــه الرتابط الأ�ضــري والجتماعي فتفككــت العائلة، 
واحــرتب الإخــوة يف البيــت الواحــد، وكادت تنمحي 
الكرامة و�ضلــة الرحم والحرتام بــني الب�ضر، وكاأننا 
نفعل ما يريده الحتــالل متاًما، اأن نتفكك واأن يتدهور 

تظاهرة تطالب بوقف قتل الن�ضاء.

حالنــا واأن يقتل بع�ضنا بع�ًضــا، فنن�ضغل عن حقوقنا 
وحياتنــا احلــرة بالقتتــال والدمــاء، متنا�ضني مقولة 

املقدرة". عند  "العفو 
وتقــول الوالدة مــروة: "رغم مرور ال�ضنــني، ل تزال 
احلياة �ضعبة ومــرة بدونها، حتى اإنني اأوهم نف�ضي، 
واأ�ضدقهــا اأنها مل متــت، اآلء "م�س ميتة"، اآلء تعي�س 

بفرح لتفتح الباب الآن وحتت�ضنني بقوة".

�ل�سرطة قتلت �بنتي!
وتابعــت الوالــدة تقــول: األــوم ال�ضرطــة، هــي التــي 
�ضاهمت بوجود املافيا التي تعمل حتت امرتها! ويبدو 
اأنهــا متولها، ول بــد اأن ياأتي يوم تقطــع فيه يد اجلاين 
اأو راأ�ضــه، فنحن العرب عــرف عنا الت�ضامح والرتابط 
الأ�ضــر والعالقات الجتماعية اجليدة، متى بداأت هذه 
اجلــراأة بالقتــل؟! حتى حتــول الإن�ضــان ل�ضر�ضار!، 

فاأين دور ال�ضرطة؟!

دولة تفتح عينيها لل�سر�ئب 
وتغلقها عن �ل�سرطة!

وتعتــرب �ضالمية- اإغبارية اأن الدولــة ت�ضاهم يف امل�س 
باملــراأة، فهي ل تلعــب دوًرا باحلماية، بقــدر ما يكون 
دورهــا يف حت�ضيــل ال�ضرائب من املواطنــني، بينما ل 
تلتــزم اأذرع الدولة و�ضرطتها، بحماية الإن�ضان عندما 
يكون ال�ضحية مــن العرب، �ضواء كانوا من الن�ضاء اأو 
الرجــال، بينمــا تفلــح ال�ضرطــة يف اأقل مــن 24 �ضاعة، 
بالك�ضــف عــن هوية القاتل لــو كانــت ال�ضحية هي من 
الو�ضط اليهــودي، وكاأن املراأة العربيــة لي�ضت لها اأي 

قيمة يف نظر ال�ضرطة.
وت�ضتذكر �ضماح اجلرائــم قائلة: يف العام 2010 قتلت 
20 امــراأة يف اإ�ضرائيــل، 10 منهن عربيــات و10 ن�ضاء 
يهوديــات، ق�ضايا الن�ضــاء اليهوديات حلــت جميعها، 
لكن مل يجر اأي تقدم يذكر يف اجلرائم املرتبطة بالن�ضاء 

العربيات ال حالتان اعرتف املجرم فيهما بالقتل.

* اأعد هذا التقرير �ضمن دورة فنون الكتابة الإخبارية 
مبركز اإعالم النا�ضرة  

انتهاكات �ضارخة حلقوق الإن�ضان وحرياته يف 
امل�ضجــد الأق�ضى ويف �ضاحاتــه اإثر قيام �ضرطة 
الحتــالل بانتهاك حرية العبادة وحرية التنقل 
وحرية التعبــري عن الراأي، كمــا تدو�س كرامة 
الإن�ضان �ضــواء كان ذلك داخل �ضاحات امل�ضجد 
الطرقــات  يف  اأو  بواباتــه،  علــى  اأو  الأق�ضــى 
املوؤديــة اإليــه، اأو حتى يف مراكــز ال�ضرطة التي 
يقــاد اإليها ويعتقل كل من يرفع �ضوته �ضد هذه 

النتهاكات.
اأعدهــا املركــز الإعالمــي  اإح�ضائيــة  وح�ضــب 
ل�ضــوؤون القد�ــس والأق�ضى "كيوبر�ــس"، تبني 
اأن عــدد املعتقلــني املقد�ضيــني واأهــل الداخــل 
الفل�ضطينــي مــن داخــل امل�ضجــد الأق�ضــى يف 
ال�ضنــوات الأربــع الأخــرية )2010 -2014( 
تــاوز الـــ 260 معتقــال 80 مــن فل�ضطينيــي 
الداخــل، بينما تاوز عــدد املعتقلني 150 منذ 
بدايــة عام 2015 حتى نهايــة �ضهر اأيار 30 من 

الداخل الفل�ضطيني.
وت�ضــري الإح�ضائيــة اىل اأن حــدة العتقــالت 
والإبعــادات عــن امل�ضجــد الأق�ضــى تزامنــت 
مــع انطالق م�ضاريــع العلم والربــاط يف رحاب 
امل�ضجد التي كان لها دور بارز بتواجد امل�ضلني 
وانت�ضارهــم يف الباحــات منذ �ضاعــات ال�ضباح 
الباكــر وحتــى �ضاعــات مــا بعــد الظهــر، الأمر 
الــذي اعتــربه الحتــالل "حجــر عــرثة" اأمــام 

القتحامات.
مــا  غالبــا  الحتــالل  اأن  الإح�ضائيــة  وبينــت 
ي�ضتهــدف امل�ضلــني عقــب انتهاء �ضالتــي الظهر 
والع�ضــر فــور خروجهــم مــن اأبــواب امل�ضجــد 
الأق�ضــى، ويتــم اقتيادهــم ملخفــر بيــت الياهــو 
القريــب مــن بــاب ال�ضل�ضلــة وهنــاك عــادة مــا 
يتعر�ضــون لعتــداء ج�ضــدي ومــن ثــم ينقلون 
اإىل مركــز التحقيــق يف بــاب اخلليــل املعروف بـ 
التحقيق يقرر  "الق�ضلــة". وبعــد �ضاعــات مــن 

الإفراج عنهم اأو متديد اعتقالهم لليوم التايل حيث 
غالبــاً ما تق�ضي املحكمة على املعتقل بالإبعاد عن 
الأق�ضى لفرتات تــرتاوح بني 15-90 يوما ودفع 

غرامات مالية من 500- 2000 �ضيقل.
ول ينتهــي الأمر هنا، فهناك حالت فردية لي�ضت 
قليلــة مت ا�ضتهدافهــا بعد العتقــال والإبعاد، بل 
ّيــق عليهــا يف لقمــة العي�س وحــالت يف مقاعد  �ضجُ
الدرا�ضة واأخــرى منعت من تقا�ضي خم�ض�ضات 
التاأمني الوطني وحالت من الت�ضييق واملالحقة 
ي�ضيــق املجال لذكرهــا ونعر�س يف هــذا التقرير 

البع�س منها.

�سالح �ل�سويطي طالب جامعي ومطارد 
�ضالــح �ضويطي )20 عامــاً( من قرية اجلديدة يف 
اجلليــل التي تبعــد حوايل 250 كلم عــن القد�س، 
طالب يف جامعة بــن غوريون ببئر ال�ضبع يدر�س 
 2014-5-6 بتاريــخ  اعتقــل  الأعمــال،  اإدارة 
علــى خلفيــة اأحــداث بــاب حطــة، حــني منعــت 
قــوات الحتــالل دخــول امل�ضلــني اإىل الأق�ضــى 
واعتــدت عليهــم، مــا اأدى اإىل حــدوث مواجهات 

واإ�ضابة واعتقال عدد من امل�ضلني بينهم الطالب 
اجلامعــي �ضالح �ضويطــي، حيث مكث حينها 21 
يومــا ب�ضجن امل�ضكوبيــة، بعدها فر�ضت املحكمة 
عليــه احلب�س املنزيل من ذلــك احلني حتى تاريخ 
التــي   2015-6-3 النهائيــة  املحكمــة  جل�ضــة 
ق�ضت بال�ضجــن الفعلي له مــدة 4 اأ�ضهر، وخالل 
هذه الفــرتة تعر�س لعدة مالحقــات من عنا�ضر 
املخابــرات و�ضباط ال�ضرطــة، وحاولوا تنيده 
للتخابــر والعمالــة الأمــر الــذي رف�ضــه �ضالــح 
ب�ضــدة، ما اأجــرب ال�ضباط على اإطــالق تهديدات 
مبا�ضرة ل�ضخ�ضه. ويقــول �ضويطي: "خالل هذه 
الفــرتة حرمت من الــدوام على مقاعــد الدرا�ضة 
وكنــت قد دفعــت ق�ضطاً جامعيــا قبل اأيــام، لكن 
�ضيتم تاأجيله ب�ضبــب عقوبة ال�ضجن لكنها لي�ضت 
النهاية �ضاأكمل م�ضرية تعليمي مهما كلفني الأمر.

حرمان خم�س�سات �لتاأمني �لوطني
ويــروي عالء اأبو الهيجــاء )31 عاماً( من مدينة 
�ضفــا عمرو ق�ضتــه ويقول "كنت اأعمــل موظفا يف 
موؤ�ض�ضة عمــارة الأق�ضى التي حظرت واأخرجت 

عــن القانون بقرار من وزير احلــرب الإ�ضرائيلي 
وطبيعــة   ،2014/9/3 يف  يعالــون(  )مو�ضــي 
عملي كانت يف امل�ضجد الأق�ضى حيث كنت م�ضرفا 
ميدانيا علــى م�ضروع م�ضاطب العلــم ملدة اأربع 
�ضنوات، خاللها تعر�ضــت لالعتقال والإبعاد عن 
امل�ضجد ملرات عديدة كانــت اآخرها مداهمة بيتي 
ليــال مطلع عــام 2014 واعتقايل ملــدة 25 يوما يف 
�ضجــن اجللمــة حــاول خاللهــا عنا�ضــر ال�ضباك 
تلفيــق تهم اأمنية ل عالقــة يل بها ل من قريب ول 

من بعيد.  
وي�ضيــف اأبو الهيجاء بعد حظــر موؤ�ض�ضة عمارة 
للتاأمــني  بطلــب  "تقدمــت  واإغالقهــا:  الأق�ضــى 
الوطني لأتلقى خم�ض�ضات البطالة، ومن حينها 
مل اأ�ضتلم �ضيقال واحدا وعندما راجعت املوظفني 
عــن �ضبب التاأخري دائما األقى نف�س اجلواب وهو 
)قيــد املعاجلة(". وتابع قائاًل: "يف اإحدى املرات 
التــي ا�ضتدعيت فيها اإىل حتقيق املخابرات قال يل 
�ضابــط املخابرات ب�ضريــح العبارة: ل حتلم اأن 
تقب�ــس من التاأمــني فهذا عقاب لــَك ولغريك على 

عملك يف الأق�ضى".  

�سريبة �لدفاع عن �لأق�سى و�لقد�ض 

�جل������اري �ل�����ع�����ام  م�����ن  �لأول  �ل����ن���������س����ف    يف  �ل������د�خ������ل  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي  م�����ن  م���ع���ت���ق���اًل   150
 ساهر غزاوي*
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 سمير أبو الهيجاء*
"التعاي�ــس امل�ضرتك" ا�ضــم مل�ضروع ق�ضري لكنه 
يحمــل يف طياته معنــى كبريا، فمــن خالله ينعم 
�ضــكان البــالد بالمــن والمان، وتزدهــر احلياة 
ب�ضتــى جوانبهــا فال �ضــيء قد ي�ضغــل النا�س عن 
التفكــري يف التقدم والزدهار، لكــن يبقى ال�ضوؤال 
هل جنح هذا امل�ضروع يف ظل حكومات ا�ضرائيلية 
متعاقبة؟ وهل ميكن ان ينجح يف امل�ضتقبل؟ وهل 

ميكن لعقلية ال�ضرائيلي ان تتقبل الخر؟
هــذه ا�ضئلــة نــرتك الجابــة عليهــا ملجموعة من 
ال�ضــكان العــرب واليهــود كل من خــالل ت�ضوره 
وتربتــه، وكان يل اول لقــاء مع رئي�ــس اللجنة 
املحليــة يف قريــة عني حو�س حممد ابــو الهيجاء 
الذي قال: كل ان�ضان لديه يف داخله متييز، كبريا 
كان ام �ضغــريا، واخلطــر الكامــن هــو ان يخرج 
هــذا التمييــز اىل اخلــارج، بطــرق خمتلفــة، ففي 
املا�ضي كان التمييــز نائما بني العرب واليهود يف 
الداخل املحتل عام 1948. وكانت كل التحليالت 
وال�ضيا�ضــات احلكومية توحي بانه ميكن العي�س 
امل�ضــرتك بــني اليهــود والعــرب مــع حــذر معني 
خا�ضــة ان التمييــز والعن�ضريــة تبــدا من را�س 
الهــرم وتنزل اىل ال�ضفــل ويتاأثر بها النا�س خالل 

الطريق كالقطيع خلف رعاته.

فكرة �لحتالل �أف�سدت �لعي�ض �مل�سرك
وا�ضــاف ابو الهيجاء: اذا تركنــا عامة ال�ضعبني 
ليعي�ضــوا مــع بع�س قــد ينجح بــدون توجيهات 
اجلهــات احلاكمــة، امــا ان يكونوا �ضويــا او كل 
وحده مع احرتام متبادل، لكن على ار�ضه ولي�س 
علــى ار�ــس احتلها من غريه، ومــا حتدثت به يف 
البداية هــو لنا�س مت�ضاوي احلقــوق بكل �ضيء 
حتى ي�ضل المر اىل "حق العودة" للذين طردوا 

من ار�ضهم.
واكــد رئي�ــس اللجنــة ان عــدد الذيــن يوؤمنــون 
بهــذا امل�ضــروع بداأ يتقل�ــس وم�ضــروع التعاي�س 
اآيــل للف�ضــل الذريــع وكذلــك امكانيــة العي�س كل 
واحــد اىل جهــة مع احرتام متبــادل التي حتدثنا 
عنهــا م�ضبقا ف�ضــل ف�ضال ذريعا نتيجــة �ضيا�ضات 

عن�ضريــة حكوميــة موؤ�ض�ضاتيــة، وكل ذلــك كان 
ونحــن مل نتكلم بعد عن تق�ضيــم ثروات وثقافات 

خمتلفة وعدالة اجتماعية على كل املواطنني.

�لتجربة �أثبتت ف�سل هذ� �ملفهوم
اأمــا النا�ضــط الجتماعــي عا�ضــم ابــو الهيجاء 
مــن عني حو�ــس الذي كانــت له تربــة طويلة 
مــع م�ضــروع التعاي�س فقــال: اأنــا ل اأوؤمن بهذا 
امل�ضروع يف هذه املرحلة من العمر وبعد تربة 
كبــرية لنــا يف هــذا البــاب، فانــا ولــدت يف عــني 
حو�ــس املهــرة ويل بيــت هنــاك ولنــا م�ضجد مت 
حتويلــه اىل مطعم وبار، واليــوم نعي�س يف عني 
حو�س وكنا يف الثمانينيات من القرن املا�ضي قد 
اقمنا جلنة لالعــرتاف بقرية عني حو�س، وكان 
من بــني اع�ضائها ا�ضرائيليــون ي�ضاريون، وكنا 
نتحــدث ونقرر وكل �ضــيء يف التــاه ال�ضليم، 
لكــن عندما كنــا نفتح احلديث عــن حقنا يف عني 
حو�ــس ينف�ضلون عنــا ويختفــون، فكيف يكون 
عي�ــس م�ضــرتك اذا كان احلديــث مل�ضلحتــي انا 
�ضاحب الر�ــس احلقيقي، يكــون مرفو�ضا ول 

يو�ضع على جدول العمال.
واكــد ابو الهيجــاء ان م�ضــروع العي�س امل�ضرتك 
فا�ضل منذ كان فكرة وذلك من خالل طرح يهودية 
الدولــة ودميقراطيتهــا التــي ت�ضــب يف �ضالــح 

ال�ضرائيليني فقط وت�ضتثني العرب.

عودة: �لتعاي�ض قبل �لنكبة كان �أف�سل
وعلــى نف�س ال�ضعيد يرى النائــب رئي�س القائمة 
امل�ضرتكــة املحامــي اميــن عــودة، ان ال�ضعــوب 
ت�ضتطيــع ان تعي�س بع�ضها مع بع�ــس، فموؤخرا 
�ضــدر للكاتــب "هيلل كوهني" كتــاب يتحدث عن 
عالقــة العــرب واليهــود قبــل قيام الدولــة، وهو 
يــربز ان اليهــود عا�ضــوا حيــاة وئــام طبيعيــة 
طيلــة الفرتات التــي عا�ضوا فيها يف هــذه الديار، 
وامل�ضكلــة التــي بــرزت بــني ال�ضعبــني بــدات يف 
الع�ضرينيــات مــن القــرن املا�ضــي حيــث ارادت 
احلركــة ال�ضهيونيــة اإقامــة وطن قومــي لليهود 

�إ�سر�ئيل  حكم  حتت  وماتت  �لنكبة  قبل  جنحت  �إن�سانية  فكرة  �مل�سرك":  "�لتعاي�ض 

على ح�ضاب �ضعب فل�ضطني.
ال�ضعبــني  اأن  يوؤكــد  "هــذا  عــودة:  واأ�ضــاف 
ي�ضتطيعــان ان يعي�ضــا معا ولكن بعــد النت�ضار 
على امل�ضاريع العن�ضرية التي ت�ضعى اىل تر�ضيخ 
الفوقيــة ل�ضعب على اآخر، وهــذا ح�ضل مع كثري 
مــن ال�ضعــوب مثــل ال�ضــود يف امــريكا وجنــوب 
افريقيا، ففي امريكا بعد حتقيق احلقوق املدنية 
يف ال�ضتينيات مــن القرن املا�ضي ويف افريقيا بعد 

النت�ضار على ظلم البرتهايد".
وتابــع النائــب عــودة قائــال: انا احتــدث معكم 
مــن حيفــا املدينــة التي اثبتــت قبل قيــام الدولة 
بــان ال�ضعبــني ي�ضتطيعــان العي�س معــا حتى يف 
ظــل التمييــز العن�ضري فهنــاك م�ضاحات للعي�س 
امل�ضــرتك، نحــن ل ن�ضتطيــع اتهــام �ضعــب بانــه 
عن�ضــري منــذ الــولدة ولكــن امل�ضكلــة الن يف 
ح�ضانات الطفال، ومناهــج التعليم ويف و�ضائل 

العالم التي تبث العن�ضرية والفرقة.
وملعرفــة راأي عائلة يهودية ت�ضكن يف قرية عني 
حو�ــس املهجــرة "عــني هــود" وحت�ضــب على 
التيــار الي�ضــاري، حتدثنا مــع "ايفانــا رطرن" 
التي تعمل حما�ضرة ومن�ضقة ات�ضالت وحوار 

التــي قالت: مــن املمكن ان يكــون عي�س م�ضرتك 
لنه ل يوجد لدينــا خيار، فلي�س لدينا بلد اآخر، 
ول ميكــن اأن يكــون هناك العي�س معــا طاملا اأن 
العتقــاد هــو اأن اإ�ضرائيــل هــي دولــة ال�ضعــب 
اليهــودي. وا�ضافت رطرن: "التعاي�س يتم فقط 
مع املعنيــني من اليهود الذين لهــم اأ�ضدقاء من 
العرب، والعرب الذين لهم ا�ضدقاء من اليهود، 
واحلياة امل�ضرتكة ممكنة لأولئك الذين يريدون 

ذلك.
وتــرى رطــرن ان الفرق بــني العــرب واليهود يف 
التعاي�ــس هــو فــرق يف الدوافــع فاليهــود بــداأوا 
خطوات ن�ضطة لتعزيز اخلطاب ال�ضائع يف بع�س 
الأحيــان عــن قناعــة واأحيانــا ب�ضبــب العتقــاد 
باأنــه ل يوجــد بديــل، والعرب �ضرعــوا يف اتخاذ 
اإجــراءات م�ضرتكــة لأنهم يعي�ضــون يف بلد واحد 
مع اليهود والعي�س معا هو �ضرورة بالن�ضبة لهم 
ويف بع�س الأحيان اإجــراءات م�ضرتكة ال�ضرعية 

هي فقط من خالل الأعمال امل�ضرتكة. 
واقــرت رطرن ان اليهودي الــذي يقوم بالتعاي�س 
يقــوم به لنه يعلم اأن بالده تتبع �ضيا�ضة التمييز 
والعن�ضرية والإق�ضائيــة، لذلك ل بد له من ملء 

الفــراغ الــذي خلفته الدولــة مبعنى انــه "يرفع 
ظلمــا"، بينمــا يخلــق املواطــن العربــي منــربا 
لروايتــه العربية ويعتقد اأن التعــاون هو اأف�ضل 
حــال معه، ويف بع�س الحيــان ل يجد له بدا من 

ذلك ب�ضبب ال�ضيا�ضة املتبعة. 
وت�ضيف املحا�ضرة رطرن، "يفهم اليهود والعرب 
الذين يقومون باعمال ايجابية ان اعمالهم تعترب 
تخريبية يف دولة يهودية وطنية وقومية، ونف�س 
الن�ضطــاء ينتجون حديثا اآخــر تخريبيا بالن�ضبة 
لقلــة من النا�ــس وهــذه الفكرة ل تــد لها قبول 
احيانــا لكنها تعطــي قوة لولئك الذيــن يعملون 
معا واليهودي والعربــي ي�ضتحدثون وجهة نظر 
كــوكالء تغيري وهذه القلة القلية �ضتكون القائدة 

يف التغيري القادم. 
وتوؤكــد رطــرن ان الو�ضع احلــايل �ضي�ضتمر حتى 
ياأتــي قائد يفهــم ان فكرة دولــة ا�ضرائيل تتحول 
اىل "ابرتهايــد" ل تطاق، ولذلك من ال�ضروري ان 

يكون هناك حل عادل حلياة م�ضرتكة.

الكتابة  التقرير �ضمن دورة فنــون  • اأعــد هــذا 
الإخبارية مبركز اإعالم النا�ضرة

م�سّنة �سربت ثالث مر�ت
اأمــا احلاجــة اأم اأنــور )68 عامــاً( مــن قرية 
عرابــة فقد اعتدّي عليهــا يف امل�ضجد الأق�ضى 
ثــالث مرات ومل ي�ضفع لها كــرب �ضنها و�ضيبة 
راأ�ضهــا، فمرة اعتدي عليها خارج باب حطة، 
نــع امل�ضلــون مــن الدخــول امل�ضجــد  حــني مجُ
واندلعت مواجهــات عنيفة على اإثرها حينها 
قامت قــوات الحتــالل بالعتداء علــى كبار 
اأنــور  اأم  ال�ضــن والن�ضــاء والأطفــال، ولأن 
حاولــت تخلي�س طفل �ضغــري يجُ�ضرب بعنف 
وهمجيــة دفعتهــا القوات بقــوة مــا اأدى اإىل 
قلــت مل�ضت�ضفــى املقا�ضــد ب�ضبب  اإغمائهــا ونجُ
تعر�ضها لر�ضو�ــس يف جميع اأنحاء ج�ضمها، 
ويف املــرة الثانيــة اعتــدى عليهــا احلاخــام 
"يهودا غليــك" ودفعها بقوة داخل �ضاحات 
امل�ضجــد مــا اأدى اإىل ك�ضــر يدهــا، وعند باب 
املجل�ــس حــدث اأن َمنعــت �ضرطــة الحتالل 
الن�ضاء من الدخول واعتدت عليهن بال�ضواتر 
احلديدية ما �ضبب لأم اأنور ك�ضورا يف اأ�ضابع 

يديهــا ومــا زال الأمل ياأتيهــا اىل الن ح�ضــب 
اإفادتها. 

ر�أي �لقانون 
وعــن حيثيــات امل�ضاألــة القانونيــة اأكــد املحامي 
عمــر خماي�ضي رئي�ــس موؤ�ض�ضــة "قد�ضنا حلقوق 
الإن�ضــان" املتابعــة مللــف معتقلــي الأق�ضــى اأّن 
مــا تقوم به ال�ضرطــة الإ�ضرائيليــة يف القد�س من 
منــع امل�ضلني من اأداء حقهم يف ممار�ضة ال�ضعائر 
الدينيــة والتعبد يف امل�ضجــد الأق�ضى والعتداء 
عليهــم، تنــدرج حتــت حزمــة مــن النتهــاكات 
للحقــوق واحلريــات وفقــاً للمبــادئ واملواثيــق 
الدوليــة التي ومن املفرت�ــس اأن حتميها املحاكم 
الدوليــة )حمكمة لهــاي- ICJ( وجلــان هيئة 
الأمم املتحــدة، مثــل جمل�ــس حقــوق الإن�ضان يف 

جنيف.
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�سريبة �لدفاع عن �لأق�سى و�لقد�ض 
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كان نادرا اهتمام الفتيات ب�ضحر امل�ضتديرة، فهي 
لي�ضت ممتعة ح�ضب راأي بع�ضهن. هذا النطباع 
بداأ يتال�ضى لدى الأجيال ال�ضابة من فتيات مدينة 
اأم الفحم املحتلــة، وا�ضبحت كرة القدم وال�ضلة 

مركز اهتمام الكثري من الفتيات وال�ضابات.
ويف العامــني الخريين، يالحظ كثــريون انفتاح 
الفتيات يف الو�ضط العربي على الفرق الريا�ضية، 
ففــي ام الفحــم انبثــق نــادي ام الفحــم للفتيات، 
الذي ي�ضــم ثالثة فرق للفئــات العمرية املختلفة 

وتلعب بهذه الفرق ع�ضرات الفتيات.
ولقى هذا المر، ا�ضتح�ضــان البع�س، كون هذه 
الريا�ضة احت�ضنــت الفتيات، حتت اطار تربوي 
مالئم، وبال �ضك ان المر مل يخل من املعار�ضني، 
فهنالــك مــن عار�ضــوا المــر وب�ضــدة، لأن هــذه 

الريا�ضة م�ضيعة للوقت ح�ضب راأيهم.
"احلــال" التقــت ليــان حماميد طالبــة الثانوية 
العامــة ولعبة فريق مكابي ام الفحم التي قالت: 
"قبل كل �ضيء، الريا�ضة هواية، وطريقة حياة 
وانا انــا عندما امار�س الريا�ضــة، اأ�ضعر وكاأنني 
ان�ضانــة متحررة من ع�ضرات العــادات التقليدية 
وال�ضــور النمطيــة، ا�ضافــة اىل اننــي بالريا�ضة 
قــادرة علــى ان امار�س �ضيئــا احبه ويــوؤدي اىل 

ا�ضعادي".
وعن �ضبب انفتاح اجليل اجلديد من الفتيات على 
الريا�ضــة قالت ليان: "هنالــك الكثري من الفتيات 
اللواتي ميار�ضن الريا�ضــة ويلجـاأن اليها ب�ضبب 
الوزن الزائد، ويجب األ ن�ضتهني بهذه الفئة لأنها 

�ل�سلة  ك���رة  ع��ل��ى  ينفتح  �ل��ف��ح��م  �أم  ف��ت��ي��ات  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل 

لي�ضت قليلة". وتابعت تقول: "انتظر من الو�ضط 
العربــي اأن يهتــم بالريا�ضــة مــن خــالل اقامــة 
درو�ــس ريا�ضية او حتى نــواد ريا�ضية، وارجو 
مــن النا�س الذيــن يعتقــدون ان ممار�ضــة الفتاة 
للريا�ضة "عيــب"، اأن يغريوا راأيهــم وافكارهم، 
لأن الفتــاة مثلهــا مثــل اأي �ضخ�ــس اخــر يحــب 
ممار�ضــة الريا�ضة، وملء الفراغ والقيام بن�ضاط 
ان�ضاين وجمايل منتج لقيم وعادات وتقاليد �ضليمة 

و�ضحية".
واختتمــت ليــان حديثهــا لـ"احلــال" بالقــول ان 
امنيــة حياتهــا ان تقيــم ناديــا ريا�ضيــا ي�ضم كل 
الجهــزة وامل�ضتلزمــات الريا�ضيــة الراقية التي 
يطلبها اجليل اجلديد من الداخلني اىل الريا�ضات 

املختلفة.
وقالــت ال�ضابة مــرح اغبارية )19 عامــا( من ام 
الفحــم: "يوجد عــدة عوامل التي تعــل الفتاة 
متار�ــس الريا�ضــة، مــن املمكــن ان تكت�ضــف اأنها 

متلــك موهبــة وبالتــايل تكــون يف قمــة ال�ضعــادة 
وت�ضعــر باأنهــا حتــب ان تطورهــا، ومــن املمكن 
ان يكــون جلــوء الفتيات اىل الريا�ضــة هو لك�ضب 
اللياقــة البدنيــة والعامــل القوى هــو خل�ضارة 

بع�س الوزن وك�ضب اللياقة البدنية".
"الريا�ضــة عامــل قــوي للمحافظــة  واأ�ضافــت: 
علــى �ضحة الن�ضــان وممار�ضــة الريا�ضة تنجي 
الن�ضان من ال�ضابــة ببع�س المرا�س التي من 

املمكن ان تكون خطرة".
اأمــا تهاين حماجنــة خريجة العالم مــن الثانوية 
ال�ضاملــة ولعبــة نــادي ام الفحــم لكــرة ال�ضلة، 
فقالــت: "الرتبيــة البدنية هــي اأ�ضا�ــس ا�ضتقامة 
احليــاة بالن�ضبة يل كــوين لعبة كرة �ضلة، واقوم 
مبمار�ضــة الريا�ضيــة يوميــا، واأعتقــد ان مقولة 
العقل ال�ضليــم يف اجل�ضم ال�ضليم مقولة ح�ضارية 

لنتاج جيل �ضحي ج�ضديا وعقليا.
مبمار�ضــة  الفتيــات  كل  حماجنــة  ون�ضحــت 

الريا�ضــة، معتــربة ان احلــى احالمهــا ان تكرب 
لت�ضــري لعبــة كــرة �ضلــة م�ضهــورة ومعروفة، 
وان حتت�ضــن كافــة اطياف املجتمــع التي حتب 

الريا�ضة وممار�ضتها باأنواعها املختلفة".
مــن جانبــه، قــال املــدرب يف لعبــة كــرة القدم 
عبيــدة ا�ضماعيــل وهــو مــن كفر قرع عــن هذه 
الظاهــرة: "مــن الطبيعي انه كمــا يوجد ع�ضق 
من ال�ضبــاب لفرقهم املف�ضلة، تد هناك فتيات 
عا�ضقــات لنوع مــن الريا�ضــة اأو لفريق معني، 
وهــذا التعلــق يكون حمــور حديــث للفتاة مع 

زميالتها او زمالئها".
واأ�ضــاف: "مل�ضــت يف العــوام الخــرية ف�ضول 
الفتيــات ملعرفة عــامل كرة القدم لكــي يكن جزءا 
مــن النا�س وحديث النا�س وبالتــايل فهن ي�ضعرن 
بقيمــة الريا�ضــة وعاملها الالمع والــرباق املليء 

بال�ضعادات والفرحات وامل�ضاعر اجليا�ضة.
وتابــع ا�ضماعيــل يقــول: "التطــور التكنولوجي 

و�ضا�ضــات العر�ــس وم�ضاهدة اي مبــاراة يف اي 
مكان، ي�ضاعــد يف زيادة امل�ضجعــني، وخ�ضو�ضا 
عندنــا باملجتمع العربــي، ومن ال�ضهــل ان يكون 
ال�ضــاب بامللعــب لي�ضجــع فريقه املف�ضــل، لكن، 
هنالــك �ضعوبــة للفتيات، فمــن اأجل هــذا المر، 
اىل  النرتنــت  ومواقــع  التكنولوجيــا  و�ضلــت 
الفتيــات يف منازلهــن وجذبــت عددا كبــريا منهن 

ملمار�ضة الريا�ضة".
واختتــم بالقــول: "ما لفــت انتباهي خــالل عملي 
باملدر�ضــة كمعلــم ريا�ضــة، ان الفتيــات يع�ضقن 
ممار�ضــة ريا�ضــة كــرة القــدم، كــي يثبــن باأنها 
لي�ضــت حكرا على ال�ضباب فقــط، مبعنى اخر ان 
هــذا المــر ياأتي مــن منطلــق اإثبات الــذات كاأي 

جمال اآخر".

الكتابة  التقرير �ضمن دورة فنــون  • اأعــد هــذا 
الإخبارية مبركز اإعالم النا�ضرة 

 يحيى جبارين*

�ضهــدت ا�ضعار حلوم العجول خــالل �ضهري ايار 
وحزيــران ارتفاعــا يف ا�ضعــار حلــوم العجــول 
تبعه تدخل حكومي ملنــع الحتكار اجلماعي من 
التجــار الفل�ضطينيني وللتقليــل من العتماد على 

ال�ضترياد من اجلانب الإ�ضرائيلي. 
وقــال مراقبون ان ا�ضعار هــذه ال�ضلعة الغذائية 
ارتفعت ع�ضوائيا يف ايار يف اإ�ضرائيل وقطاع غزة 
لتتبعهما ال�ضفة. فما �ضبب هذا الحتكار؟ وما هو 

�ضكل التدخل احلكومي؟ 
وزارة  يف  الت�ضويــق  دائــرة  عــام  مديــر  يقــول 
الزراعــة طارق اأبو اللنب اإن امل�ضتويات ال�ضعرية 
التي و�ضــل لها العجل خالل الفــرتة الأخرية مل 
ي�ضبق اأن و�ضلهــا من قبل، فالو�ضع الطبيعي اأن 
تكــون الأ�ضعار بو�ضع مقبــول دون زيادة حادة 

اأو نق�ضان يف ذات التاه. 
واأ�ضــاف اأبــو اللــنب اأن النق�ــس يف العجول ناجت 
عــن عدم وجود اعــداد كبرية منهــا لدى اجلانب 
الإ�ضرائيلي، الــذي يعترب ال�ضوق الكربى للتجار 
الزراعــة  وزارة  قــرار  جــراء  الفل�ضطينيــني، 
الإ�ضرائيليــة منع ا�ضترياد العجــول من اخلارج 
حلمايــة مربي الأبقــار الإ�ضرائيليــني، بالإ�ضافة 
لتوريــد اجلانــب الإ�ضرائيلي جلزء مــن العجول 

اإىل قطاع غزة.
ويكفــي النــاجت املحلي مــن حلم العجــل ال�ضوق 
املحليــة نحــو 17% �ضنويــاً مــن اإجمــايل اللحوم 
امل�ضتهلكــة يف ال�ضفة وغــزة، البالغة قرابة 120 
األــف عجل يف العــام، بينما يتم ا�ضتــرياد 12 األف 

طن حلوما جممدة. 
ويتابع �ضرح هذه القفزة يف ال�ضعار: "ا�ضتخدمنا 

كل الطــرق املمكنة لت�ضــاوي العر�س مع الطلب، 
من �ضمنها التاأكد من اأن م�ضدر اللحوم قادر على 
تزويــد املنطقــة بحاجتهــا عرب التوا�ضــل مع كال 
اجلانبني الإ�ضرائيلي والتجار، ومت التفاق على 
اإ�ضــدار ت�ضاريح ا�ضترياد حلــوم العجول، لعدد 
من التجار بهــدف �ضد النق�س يف الكميات املتاحة 
باأ�ضــواق ال�ضفة، بــاأن يقوم كل تاجــر با�ضترياد 
166 راأ�ــس عجل، فيما وزعت الت�ضاريح على كل 
التجــار املعروفــني وبلغوا ما بــني 8-10 تار، 
وقائمــة التجار موجــودة لــدى وزارة الزراعة، 
و�ضيتــم الجتمــاع بهــم ل�ضمان عــدم ال�ضتغالل 

والت�ضاور بكل الأمور يف ذات ال�ضياق. 
اأمــا بخ�ضو�ــس ال�ضــروط التــي ت�ضعهــا وزارة 
الزراعــة فيقول ابو اللنب: علــى الغلب هي فنية 
وتتعدد ما بني عدم تاوز الكمية وحتديد بلدان 
لال�ضتــرياد منهــا ل�ضمــان اأن يكــون ال�ضتــرياد 
مــن الــدول التــي ل تعــاين مــن م�ضــاكل �ضحية، 
بالإ�ضافة لأمور تتعلــق بنوعية اللحوم ووجود 
عدالة بالتوزيع على التجار، واأن يكون م�ضتورد 
املوا�ضي لديه بنية حتتيــة ل�ضتيعاب ال�ضترياد 
ملتزمــا  يكــون  واأن  حظائــر  اىل  حظائــر  مــن 
بالت�ضجيــل لــدى الــوزارات ذات العالقــة �ضواء 
املاليــة اأو الزراعة واحلكم املحلــي، وهذا ب�ضكل 
اأويل تتبعه اأمــور اأخرى من �ضمنها اإبالغ التجار 
ب�ضــرورة تزويدنــا بعرو�س �ضعــر اأولية واأمور 
تتعلــق باحلجر البيطــري للحر�س علــى �ضالمة 

املوا�ضي.
واو�ضــح ابــو اللــنب اأن هــذا ال�ضتــرياد فــوري 
بــدون جمارك ومت التفاق بــني وزارة القت�ضاد 

تدخل حكومي يك�سر �لحتكار �جلماعي وتوقعات بانخفا�ض �أ�سعار حلوم �لعجل يف رم�سان
الوطنــي والزراعة على و�ضــع �ضقف �ضعري مبا  تحرير بني صخر *

ي�ضمن هام�ضا من الربح ويغطي التكلفة. 
اأمــا بخ�ضو�ــس ما مت اإيراده حــول التجار الذين 
ا�ضرتوا بكميات كبرية بغية الحتكار خا�ضة مع 
قــروب �ضهر رم�ضان ففعليا هنــاك تاجر من غزة 
ا�ضــرتى كميات كبرية مــن اجلانــب الإ�ضرائيلي 
وقــام باإدخالهــا اإىل غــزة وهــو مــا اأحــدث خلــال 
فارتفعــت الأ�ضعــار خا�ضــة اإثــر اإغــالق املعابر 

امل�ضرية. 

هنية: �لتدخل �حلكومي مطلوب 
بدوره قال رئي�س جمعية حماية امل�ضتهلك �ضالح 
هنيــة اإن البداية كانت بت�ضجيل ارتفاع مل يحدث 
مــن قبــل يف اأ�ضعــار اللحــوم لي�ضــل اإىل 65-63 

�ضيقال يف حني كان ال�ضعر 52 اأو اأقل. 
واأ�ضاف هنية اأن التدخل احلكومي يف ال�ضترياد 
هــو مــا نطالــب بــه، الــذي ي�ضمــن عــدم وقوف 
احلكومــة مكتوفة الأيدي تــاه الحتكار، حيث 
يفر�س جمموعة من تــار اللحوم �ضعرا مرتفعا 
موحــدا للحــوم يف ال�ضــوق، وهــذا غــري م�ضموح 

ح�ضب قانون حماية امل�ضتهلك.
وتابع هنية: "عملياً يف غزة مل تنخف�س الأ�ضعار 
وهناك �ضكاوى �ضد الحتكار وهذا الرتفاع جاء 
نتيجــة �ضــح يف م�ضــادر اللحوم ولكــن من خالل 
ا�ضت�ضــدار الرخ�ــس �ضنعمل علــى التخفيف عن 
كاهــل املواطــن خا�ضة مــع قرب �ضهــر رم�ضان، 
ونتيجــة للتعاون بني وزارة القت�ضاد والزراعة 
وحماية امل�ضتهلك مت الو�ضول اإىل اإ�ضدار رخ�س 
اأو احلليــب  املجمــدة  للحــوم  �ضــواء  ا�ضتــرياد 
البــودرة وغريهــا مــن املنتجــات الأخــرى التي 
�ضتعمل بدورها علــى التخفيف من العتماد على 

اجلانب الإ�ضرائيلي". 
واأ�ضــاف "امل�ضكلة تكمن بكــون التجار ي�ضرتون 
الكميــات املتوفــرة يف اجلانــب الإ�ضرائيلي التي 
تباع بال�ضعر الذي يريدون، ولك�ضر هذا الحتكار 
�ضتتوفــر يف ال�ضــوق قريبــا كميــات كافيــة تنهي 
معاناة التجار من عدم قدرتهم على �ضراء كميات 

كبرية من حلوم العجل".
الحتــكار  هــذا  �ضــكل  ال�ضتطالعــات  وح�ضــب 
اأزمــة حقيقــة، فالكميــات قليلة والتجــار اأمامهم 
واأي�ضــا  لل�ضــراء  بالــدور  النتظــار  م�ضكلتــان: 

ال�ضطرار ل�ضراء العجول الكبرية يف ال�ضن. 
ويف ذات ال�ضياق ا�ضاف هنية: "ن�ضبة املعرو�س 
يف ال�ضــواق ل تتنا�ضب مع حجم الطلب، خا�ضة 
مــع جمــيء �ضهــر �ضعبــان الــذي يتميــز بولئــم 

العائــالت، بالإ�ضافة ل�ضهر رم�ضان. ويف ظل هذا 
الرتفــاع يف ا�ضعار حلوم العجــل توجه اجلميع 
خليــارات اأخرى كالدجــاج والأغنام لي�ضل �ضعر 
كيلــو الأغنــام 80 �ضيقــال، بينمــا ارتفــع �ضعــر 
كيلوغرام حلم الدجــاج 18 �ضيقال، ف�ضح املوارد 

الأخرى.  اللحوم  على  الطلب  " العجول" زاد 
وعلــى عك�ــس مــا يتــم اإيــراده دوما بعــدم قدرة 
احلكومــة على فعل �ضيء نتيجة اتفاقية باري�س، 
يكون تدخل احلكومة حال خلف�س الأ�ضعار ومنع 
الحتــكارات التــي تت�ضبــب باأ�ضــرار اقت�ضادية 

فادحة.

• خريجــة حديثــا مــن دائرة الإعــالم بجامعة 
بريزيت

مرح اغبارية.       ليان حماميد.           تهاين حماجنة.               عبيدة ا�ضماعيل.
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 مهند الشاعر *

رمبــا تــد ح�ضــارات خمتلفــة يف كتــاب التاريخ، 
لكــن يف اجلامع ال�ضالحي الكبــري الذي يقع يف حي 
الق�ضبــة و�ضط البلدة القدمية يف نابل�س، تد عدة 
ح�ضــارات متج�ضــدة يف مــكان واحــد، ويف زيــارة 
"احلال" للجامع، قابلنا اخلبري يف ال�ضوؤون الأثرية 
عبد اهلل كلبونــة الذي رافقنا وحدثنا عن ق�ضة هذا 
اجلامع، الذي يجمع بني جنباته تراثا معماريا من 

الديانتني امل�ضيحية وال�ضالمية.
�ضمــي اجلامــع بال�ضالحــي تيمنــاً ب�ضــالح الديــن 
الأيوبــي، علــى الرغم من اأن املبنــى بني يف فرتات 
"اجلامــع  يقــول كلبونــة:  اإذ  تاريخيــة خمتلفــة، 
لديــه فرتتان تاريخيتــان، لذلك نالحــظ الفرق بني 
الق�ضمــني الغربــي وال�ضرقي، فالق�ضــم الغربي منه 
بيــت ال�ضالة، كان كني�ضــة بيزنطية، واأعيد بناوؤها 
يف القــرن اخلام�ــس اأو ال�ضاد�ــس امليــالدي، لذلــك 
نالحظ �ضفوفاً من العمدة ذات التيجان الرومانية 
والبيزنطيــة، اأما الق�ضــم ال�ضرقي ففيــه نق�س كويف 
وحماريــب مزخرفــة بالزخرفــة الفاطميــة، ما يدل 
علــى اأن ال�ضليبيــني عندمــا ا�ضتولوا علــى املبنى 
واأعــادوا تو�ضعتــه مل ي�ضتولــوا علــى كني�ضــة بــل 
علــى جامع، واأ�ضافــوا دعامات حجريــة تدل على 
ح�ضارتهــم وحولــوه اإىل كني�ضــة �ضموهــا كني�ضــة 

البعث".
واختلفــت الروايــات حــول كني�ضة البعــث، فهناك 
روايــة اأثرية واأخرى تاريخيــة �ضائعة بني النا�س، 
وعنــد �ضوؤالنا �ضــكان البلدة القدمية حــول كني�ضة 
البعث، اأجاب حممد الذي يعمل بائعا قرب اجلامع 
اأّن �ضالح الدين الأيوبي ك�ضر �ضليب هذه الكني�ضة 

عام 1187م، وانطلق منه اإىل القد�س لتحريرها.

لكــن م�ضليا اخر كذب روايــة ال�ضابق واأخذنا قرب 
�ضريــح يف �ضاحة اجلامــع، واأّكــد اأن ال�ضليب كان 
قائمــاً مــكان هــذا ال�ضريــح، وغريه قــال اإن �ضالح 
الديــن األقى خطبــة يف هذا اجلامع قبــل التوجه اإىل 
بيت املقد�ــس، وذكر م�ضلٍّ اآخــر اأن اجلامع مل يكن 
فقط مكاناً دينياً بــل مركزًا للعلم عقدت فيه حلقات 
تعليميــة عديدة، ومعظم الإجابــات الأخرى كانت 
موؤكدة لقــدوم �ضالح الدين وحتريــر الكني�ضة من 

ال�ضليبيني وحتويلها اإىل جامع.
كل هذه الروايات بالن�ضبة اإىل كلبونة جمرد روايات 
�ضفوية تاريخية لي�ضــت دقيقة، لأّنه ح�ضب قوله ل 
توجــد �ضواهــد واأدلــة اأثريــة على وجــود �ضليب 
ك�ضــره �ضالح الديــن، اأو حتى اإن �ضالح الدين كان 
هنــا، ولكّنه اأو�ضــح الأهميــة ال�ضيا�ضيــة للجامع، 
فاجلامع الكبري اعترب مركزا �ضيا�ضياً واقت�ضادياً يف 
العهــد الأيوبي حتى بدايات القرن املا�ضي، فقدمياً 
قــدت فيــه اجتماعــات ال�ضالطــني الأيوبيني ومن  عجُ
بينهــم ملك الكرك املعظم عي�ضــى، ومت فيه الإعالن 
عن طلبــات الدولة اململوكية واملرا�ضيــم، اإذ كانت 
تنق�ــس علــى حجارة وتعلــق يف اجلامــع، وما زال 
اأحدها موجودًا قرب املتو�ضاأ، وحديثاً كان اجلامع 

مركزًا لجتماعات الثوار الفل�ضطينيني.
ويف جولــة داخــل اجلامــع الــذي تبلــغ م�ضاحتــه 
1400 مرت مربع، تد اختالفا يف ارتفاع ال�ضقف يف 
الق�ضمني ال�ضرقــي والغربي لختالف زمني البناء، 
و�ضقفــاً ونق�ضاً مملوكيني، وقبــة عثمانية، وتيجان 

اأعمدة بيزنطية ورومانية.
مــرات وكل  ورمم اجلامــع ح�ضــب كلبونــة عــدة 
حاكــم اأ�ضــرف علــى اأعمــال الرتميــم، تــرك فيه ما 

�مل�����س��اج��د ون��ق��و���ض  �ل��ك��ن��ائ�����ض  ه��ن��د���س��ة  ي��ج��م��ع  دي���ن���ي  م��ع��م��ار  "�ل�سالحي".. 

يــدل علــى دولتــه فالرومــان رمموا املبنــى عندما 
كان كني�ضــة وتركــوا اأحــرف ا�ضمائهــم بالالتينية 
منقو�ضــة علــى اأعمــدة املبنــى، واملماليــك رمموا 
ال�ضقــف وتركــوا نقو�ضهــم الكوفيــة لتــدل عليهم، 
اأمــا الإيــوان والزاوية والربكة والغــرف ال�ضفلى 
والعليــا واملئذنــة واجلامــع الوزيــري، فبنيت يف 
عهد الإ�ضالحات الرتكية، واأعيد بناوؤه عام 1935 

بعد ان تهدم جزء كبري يف زلزال عام 1927م.
واإ�ضالحــه  اجلامــع  ترميــم  مت  1996م  وعــام 
بعدمــا كانت الرطوبة والتلــف قد غطت اجلدران 
مــا جعــل طبقة البال�ضتيــك املغطاة بهــا الأعمدة 
وكــرًا لالأفاعــي، وحتت اإ�ضــراف كلبونــة، وذلك 

بعــد ت�ضكيــل جلنة اأهليــة جلمع املبلــغ املطلوب 
للرتميــم، واأزيلــت الق�ضارة والدهــان عن جميع 
اجلدران واأعيــد تكحيلها، ومت الك�ضف عن بع�س 
النقو�ــس ال�ضليبيــة، اأمــا اآخــر اأعمــال الرتميــم 
فبــداأت قبل وقــت ق�ضري حتت اإ�ضــراف املهند�س 
ن�ضــري عرفات الذي قــام بالرتكيز علــى النقو�س 
ال�ضليبيــة وتغطيتها بقطع مــن الزجاج لإبرازها 

للزوار واحلفاظ عليها.
ويعترب موقــع اجلامع مميزًا فهو حماط ب�ضارعني 
عامني هما �ضارع الن�ضر وال�ضارع ال�ضمايل املوؤدي 
اإىل خــان التجــار، ويلتقيان اأمام مدخلــه ال�ضرقي، 
وهنــاك ثالثة اأبــواب اأخــرى يف الغــرب والو�ضط 

واجلنوب، ويعــد قبلة للم�ضلني مــن �ضتى اأرجاء 
نابل�ــس خا�ضة اأيام اجلمعة، وقبلــة اأي�ضاً للزوار 

وال�ضياح، فهو اأحد رموز املدينة.
من كني�ضة اإىل جامــع ثم اإىل كني�ضة، ثم جامع مرة 
اأخرى، هذه هي حكاية اجلامع الكبري، ويف ظاهرها 
تعترب وكاأّنها �ضراٌع بني الأديان ت�ّضد يف حتويل 
الكنائ�ــس اإىل م�ضاجد، وامل�ضاجــد اإىل كنائ�س، لكّن 
حقيقــة الأمــر اأن هذه ال�ضيطــرة والتحويل لي�ضت 
�ضــوى اأحــد بنــود اخلطــط ال�ضيا�ضيــة لل�ضيطرة 

وبناء ح�ضارة تقتل ما قبلها.
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اجلامع الكبري و�ضط نابل�س.

جمموعة كبرية من الإرث احل�ضاري والتاريخي 
يتج�ضــد يف الديــرة والكنائ�س التــي تنت�ضر على 
اأر�ــس فل�ضطني، بع�ضهــا ما زال قائمــا وبع�ضها 
الخــر دمر من الزلزل الطبيعية والحداث التي 
مرت علــى فل�ضطني عرب تاريخهــا الطويل. ودير 
مار �ضابا واحد من الديرة التي ظلت قائمة، وهو 
مــن ا�ضهر الديــرة علــى الطالق بعــد كني�ضتي 

القيامة يف القد�س واملهد يف بيت حلم.
موقعــه  طبيعــة  اىل  الديــر  �ضهــرة  وتعــود 
ال�ضحــراوي الــذي يدعــو اىل التاأمــل يف ملكــوت 
اهلل، ولــه مكانة دينية خا�ضــة ترجع اىل موؤ�ض�ضه 
الول، ذلــك الراهــب الــذي بــاع الدنيــا وزيفهــا 
ليتاأمــل ويتعبــد اهلل يف �ضفاء ذهنــي ونقاء قلبي، 
ومت بنــاء الدير بني عامــي 478 م- 484 م، على 

يد الراهب �ضابا مب�ضاركة 5000 راهب.
ويقــع دير مار �ضابــا على قمة جبــل يحاذيه واد 
�ضحيــق. واملنطقة التي بنى عليها الدير جزء من 
�ضحراء قــدرون اىل ال�ضرق مــن مدينة بيت حلم 
او يف اجلهــة اجلنوبيــة ال�ضرقية مــن القد�س، ل 
حيــاة يف املــكان لول نخلــة ونبع بعمــر امل�ضيح، 
حيــث اإن اأقــرب مكان ماأهــول لل�ضكان مــن الدير 

بلدة العبيدية.

غياظة: عامل بال كهرباء
وقــال مدير دائرة الثار والــرتاث الثقايف يف بيت 
حلم حممد غياظة: عنــد الدخول اىل الدير ت�ضعر 
باأنــك يف قرية �ضغــرية كونه يتاألــف من اكرث من 
100 غرفــة يوجــد بينهــا اأزقة �ضيقــة تتنقل بني 

املباين واي�ضا يتكون من 5 طوابق.

وا�ضــاف: بالرغــم من �ضخامتــه ال انه ل ي�ضم 
�ضــوى عدد قليل مــن رهبــان الأرثوذك�س لديهم 
قوانــني ود�ضاتري وعــادات وتقاليــد حمكومون 
بهــا ويفر�ضونها على كل النــزلء الذين يحبون 
زيــارة الديــر، ومينــع الت�ضويــر يف الديــر كمــا 
يعي�ضــون يف الديــر حياة بدائيــة عنوانها الزهد 
والتق�ضف وهــي حياة �ضعبة و�ضاقة ل يرت�ضي 
بهــا ال املقتنعــون باأهدافها فهــم ل ي�ضتخدمون 
الكهربــاء ل لالإنارة ول للتدفئــة، ويرف�ضون ان 
ت�ضري املياه يف انابيب وعرب حنفيات املياه لنهم 
يعتقــدون ان النابيــب واأي ح�ضــارة من �ضنع 
الب�ضــر تعيقهــم عن الت�ضــال بــاهلل، وي�ضربون 
املــاء مــن نبــع طبيعي ياأتــي من نبــع يف مغارة 
اأ�ضفــل الدير ويعي�ضون على اأ�ضواء �ضموع زيت 

الزيتون يف الليل.
وبــني غياظة انهم مينعــون الن�ضاء مــن الدخول 
اىل الديــر وذلك لعتقادهم بــان امراأة واحدة اذا 
دخلت الدير ف�ضــوف يتزلزل وتنهدم اركانه على 
�ضاكنيه لن املراأة هي احدى الفن الدنيوية التي 
متنــع الت�ضــال والو�ضــول اىل ر�ضــى اهلل تعاىل 
ح�ضــب اعتقادهــم. واملبنى الوحيــد الذي ميكن 
للن�ضــاء دخولــه هــو بــرج الن�ضــاء قــرب املدخل 

الرئي�ضي للدير.
وذكــر غياظــة ان �ضــكان الديــر يحافظــون علــى 
ا�ضجــار الزيتــون والليمــون ومينعــون زراعــة 
ا�ضجار مــن انواع اخرى حتــى ل تاأخذ من وقت 
الرهبــان الذيــن ي�ضلــون �ضالة يوميــة متتد من 
ال�ضاعة 6:30 �ضباحا وحتى ال�ضاعة 10:30 من 

�ضباح اليوم التايل.

دي����ر م����ار ����س���اب���ا.. �ن��ق��ط��اع ع���ن �حل�������س���ارة ومم���ن���وع دخ����ول �ل��ك��ه��رب��اء و�ل��ن�����س��اء 

قم�سية: ن�سعى لو�سع �لدير على 
�خلارطة �ل�سياحية

واو�ضــح املتحــدث با�ضــم وزارة ال�ضياحة جري�س 
قم�ضيــة اأن م�ضهــد موقــع الدير م�ضهــد �ضاحر يثري 
الده�ضة ويدفع الكثري من الزوار للمتعة والتنزه يف 
املكان خا�ضة يف اأيــام الربيع، وانه يعترب احد اهم 

املقا�ضد ال�ضياحية يف فل�ضطني كونه موقعا اأثريا.
وقــال "ت�ضعــى وزارة ال�ضياحــة لو�ضعــه علــى 
خارطــة ال�ضياحــة الفل�ضطينيــة والرتويــج لــه 

كباقــي الديرة واملقامــات والماكــن ال�ضياحية 
الفل�ضطينية".

ويحتوي دير مار �ضابا على رفات �ضابا املوؤ�ض�س، 
و"قــرب القدي�ــس"، و"الكني�ضة املبنيــة من اهلل"، 
ن�ضبــة اإىل مغــارة يف جبــل كانت موجــودة اأ�ضال 
واأقيمــت عليهــا الكني�ضــة ال�ضغــرية، و"مقــربة 
الديــر" التــي حتتفــظ برفــات كثري مــن الرهبان 
ورجال الدين الذيــن ق�ضوا يف الدير، و"�ضومعة 
يو�ضتينيانو�ــس"،  الدم�ضقــي"، و"بــرج  يوحنــا 

ويبلــغ علــوه 18 مرتا وبنــي للمراقبــة، وبع�س 
املغارات.

وميكــن للزائــر اأن ي�ضاهد كل ذلك مبــا فيه رفات 
�ضابــا املمــدد يف �ضنــدوق زجاجي، وقــد انكم�س 
ج�ضــده قليــال وذاب منه بع�س اجللــد، ويرف�س 
رجال الدين امل�ضيحيون يف الدير فكرة اأن ج�ضده 

قد حتنط، ويقولون اإنه حمرو�س من الرب.
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الدير من بعيد، اإذ مينع الت�ضوير داخله.
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يف القاعــة ال�ضغــرية، يتجمهر ع�ضــرات ال�ضبان 
علــى املقاعد البال�ضتيكية، بــكل اريحية وحرية، 
يجل�ضــون امــام طاولــة عري�ضة، بينهــم عدد من 
املفكريــن واأ�ضاتذة ومثقفــون، ي�ضغون ال�ضمع؛ 
يدونــون املالحظــات ملحا�ضــرات غــري منهجيــة 
ودون ت�ضجيــل ح�ضــور وغياب وتقييــم يف نهاية 
امل�ضــاق. هذه هو اأ�ضلوب اجلامعة ال�ضعبية التي 
تنــدرج حتت دائرة �ضليمــان احللبي، وقد اطلق 
عليهــا موؤ�ض�ضها ال�ضم ن�ضبــة للمنا�ضل الذي قتل 

قائد احلملة الع�ضكرية على م�ضر "كليرب".
وحملــت الدائــرة ا�ضم احللبي دللــة على مقاومة 
ال�ضتعمار، وتاأ�ض�ضت يف عام 2012 للتخ�ض�س يف 
الدرا�ضــات ال�ضتعمارية والتحــرر املعريف على يد 
الباحث يف العلــوم الجتماعية وفل�ضفاتها ال�ضتاذ 
ال�ضباب. املتطوعني  "خالد عودة اهلل"  وعدد من 
تقــوم اجلائرة على عــدة ن�ضاطات، مــن �ضمنها 
ف�ضــاء  �ضمــن  املمنهجــة  امل�ضاقــات  جمموعــة 
اجلامعة ال�ضعبية؛ وفيها م�ضاق تاريخ املقاومة 
الفل�ضطينية، وم�ضــاق درا�ضات احلرب، وم�ضاق 

�ضينما املقاومة. التقت "احلال"
بعــدد مــن القائمني علــى الدائــرة ملعرفــة روؤية 

ومنهجية هذا النوع من التعليم ال�ضعبي.

�سعبية �ملعرفة
وقال ال�ضتاذ خالد عــودة اهلل عن فكرة الدائرة: 
"تقوم فكرة اجلامعة ال�ضعبية على املعرفة فهي 
ق�ضية �ضيا�ضية بامتيــاز ول ميكن نزع ال�ضيا�ضي 
عن املعــريف، ومن هنا مركزية درا�ضة ال�ضتعمار 
واملقاومــة ك�ضــرط ل ميكــن تــاوزه يف احلالــة 
الفل�ضطينيــة، و�ضعبيــة املعرفة مبعنــى اتاحتها 

للجميــع وملن يبحث عنها بدون مقابل، ول تعني 
عــدم جديتهــا ومنهجيتها". واأ�ضــاف عودة اهلل: 
التام،  التطــوع  ال�ضعبية على  "تقــوم اجلامعــة 
والتمرد على الرتــزاق املعريف واملعرفة ك�ضلعة 
تخ�ضع ل�ضرتاطات الهيمنة ال�ضيا�ضية املعرفية، 
وتقــوم علــى حتويــل العلــم واملعرفــة اىل ثقافة 
�ضعبيــة لك�ضــر الحتــكار املعريف، وتعــزز البعد 
الوطنــي للمعرفــة، وتوؤكــد علــى �ضــرورة بناء 

املوؤ�ض�ضات الجتماعية امل�ضتقلة ال�ضعبية".

طرح م�ساقات مغيبة يف �جلامعات
مــن جهته قال حمــزة اأ�ضعــد اأحــد املتطوعني يف 
الدائــرة: "هــي جامعة ت�ضعــى للعمــل ال�ضعبي 
فهــي بعيــدة عــن ال�ضاليــب البريوقراطيــة من 
حيــث الدفع والت�ضجيــل وترفع �ضعــار "التعليم 
مــن النا�ــس وللنا�ــس"، وبــني اأ�ضعــد ان دائــرة 
�ضليمــان احللبي تغطي م�ضاقات مهم�ضة يف داخل 
موؤ�ض�ضات التعليــم الر�ضمية مثل اجلامعات لكنه 
يوؤكــد ان هــذا ل يعنــي ان الدائــرة بديلــة عــن 
اجلامعــة لكنها تتجاوز فكــرة اجلامعة من حيث 
انهــا متنهج املعرفة �ضمن م�ضــروع وهو التحرر 
مــن ال�ضتعمار يف حالــة فل�ضطــني وبالتايل يجب 

انتاج معرفة وتداولها يف هذا ال�ضياق.
ويو�ضــح حمــزة ا�ضعد ان اجلامعــة تقوم بطرح 
موا�ضيــع ل تطرح يف موؤ�ض�ضات التعليم الر�ضمية 
مثــل م�ضاقــات درا�ضــات احلرب وم�ضــاق تاريخ 
الثــورة الفل�ضطينيــة كتاريــخ مقــاوم فتحــاول 
الدائرة تغطية ما ل تغطيه اجلامعة، كما انها ان 
تفتــح الفــق يف املعرفة الجتماعيــة والن�ضانية 
مــن خــالل الطــالع علــى التجــارب العامليــة يف 

حترير �ملعرفة و�لأكادمييا يف "جامعة �سليمان �حللبي" �ل�سعبية

التحرر مــن ال�ضتعمــار وكل ذلك يتجــاوز فكرة 
البحث الكادميي الر�ضمي.

�جلامعات حتدد فر�ض �لتعليم
ويف نقدهــا للموؤ�ض�ضات التعليميــة الر�ضمية قالت 
ا�ضتــاذة علــم الجتمــاع واملتطوعــة يف دائــرة 
�ضليمــان احللبــي لينــا ميعــاري، اإن املوؤ�ض�ضات 
التعليميــة الر�ضميــة كبنيــة، مثلهــا مثــل الكثري 
تــوؤدي  الأخــرى،  الر�ضميــة  املوؤ�ض�ضــات  مــن 
وظيفــة اعــادة انتاج عالقــات القــوة ال�ضائدة يف 
املجتمعــات، وبالمكان تتبع الروؤى واملمار�ضات 
املاديــة والثقافية ال�ضائــدة يف املجتمع من خالل 
تتبــع مظاهــر وخطــط وممار�ضات عينيــة داخل 

املوؤ�ض�ضات التعليمية الر�ضمية.
واأ�ضافــت: "على �ضبيــل املثــال ل احل�ضر تقوم 
املوؤ�ض�ضــات التعليمية الر�ضمية بتحديد من الذي 
يحق له امتياز احل�ضول علــى التعليم واملعرفة 
وذلــك بناء علــى عدة معايري حتددهــا املوؤ�ض�ضة 

بــدءا بالعالمــات )التــي ترتبــط اىل حــد كبــري 
بالفر�ــس والمكانيــات املاديــة املتاحــة للطالب 
يف املراحــل ال�ضابقــة(، مــرورا بالقــدرة املاديــة 
علــى دفع ر�ضوم التعليم، وانتهــاء بقبول الطلبة 
عالقات ال�ضلطة القائمة على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي، 
والأهــم اأن املوؤ�ض�ضات التعليميــة الر�ضمية تقوم 
بتحديد املعرفــة "امل�ضروعة" مــن ناحية نظرية 

ومنهجية ومتريرها للطلبة".
وتبني ميعــاري انه يف الكثري من الأحيان تتحول 
املوؤ�ض�ضات التعليمية الر�ضمية اىل منتجة للعمالة 
لبنية �ضوق العمل القائم، كل هذه املحددات تاأخذ 
منحــى اأكــرث ا�ضكاليــة يف ال�ضــرط ال�ضتعماري. 
حــني  ال�ضتعماريــة  احلالــة  يف  انــه  وتو�ضــح 
تتحــول كل مناحي احليــاة الن�ضانية اىل معركة 
وجــود ي�ضبــح مفهــوم التحــرر مفهــوم مركزي 
وتــربز احلاجــة اىل منحــى حتــرري ل ت�ضــكل 
املوؤ�ض�ضات التعليمية الر�ضمية مناخا منا�ضبا له، 
وككل موؤ�ض�ضــة اجتماعية، هنــاك هوام�س داخل 

املوؤ�ض�ضــات التعليميــة الر�ضميــة لنتــاج معرفة 
نقديــة حتررية لكن الورطــة تنعك�س يف بقاء هذا 

الهام�س جزءا من بنية املوؤ�ض�ضة.

�لطالب و�لأ�ستاذ يتعلمان معا
"الدائــرة مبنيــة علــى فكــرة ان اجلميع طالب 
�ضخ�ــس  كل  وان  الوقــت،  نف�ــس  يف  ومدر�ــس 
لديــة معرفــة وعلــوم ميكــن ان يقــوم بتدري�ضها 
لي �ضخ�ــس اخر"، هكــذا افاد احمــد النمر اأحد 
متابعي اجلامعة ال�ضعبية وقال ان الدائرة تفتح 
البــاب ل�ضكال مــن املعرفــة تعتربهــا املوؤ�ض�ضة 
الر�ضمية غري �ضروريــة، او غري مهمة، كاملعرفة 
ال�ضعبيــة بالزراعــة، او بال�ضناعــات اليدويــة، 
ب�ضكل عــام الدائرة تفتح البــاب ل�ضكال معرفية 
او  مهمــة  غــري  الر�ضميــة  املوؤ�ض�ضــة  تعتربهــا 

�ضرورية.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

ما مدى م�سد�قية تقييم �لطالب لأ�ستاذه يف �جلامعة؟
يف القاعة ال�ضغرية مبدينة رام اهلل، اأ�ضئلة لطالب جامعة بريزيت: هل اأنت را�ٍس عن تقييم املحا�ضرين؟ هل تقّيم مب�ضداقية اأم اأنك تخاف اأن 
يك�ضف ا�ضتاذك ما تقوله عنه؟ هل اأ�ضئلة التقييم كما ترد على ريتاج كافية وملمة بكل احتياجاتك كطالب؟ هل تثق يف العملية الدارية للتقييم 

وباأن ا�ضتاذك ل يعرف ا�ضم املقيم وبالتايل، فالعملية ايجابية وباإمكانك ان تقول كل ما لديك من انتقادات للم�ضاق واملحا�ضر؟

اأقــوم بعمــل التقييم لأنه اإجباري عادة، ولي�س مــن اأجل التقييم نف�ضه، وذلك لأين ل اأ�ضعر بوجــود تاأثري لتقييم املحا�ضرين، لأن 
الطالــب ل ياأخــذ حقه من املحا�ضرين يف اأغلب الأحيان، ولكن رغم ذلك اأقيم مب�ضداقية بالغالب. واأعتقد اأن وجود جلنة حمايدة 
حتتــوي اأع�ضــاء من خارج الدائــرة اأو الكلية، لتقــدم اإليها ال�ضكوى ب�ضكل �ضــري، ليتم النظر فيها وتقــومي الأخطاء اإن وجدت، 

�ضيكون اأكرث فاعلية.

نعم را�ضية عن التقييم الأكادميي واأقيم مب�ضداقية لأنه من حقي كطالبة اأن اأعطي راأيي باملحا�ضر من اأجل تطوير وحت�ضني ما 
هــو بحاجة لتعديــل يف طريقة تدري�ضه للمادة، ومن واجب املحا�ضر الطالع على تقييمي واحرتامه وتعديل اأ�ضلوبه يف تدري�س 
امل�ضــاق. لكن اأ�ضئلة التقييــم التي ترد على ريتاج غري كافية لأنها غري ملمة بكافة اجلوانب الأكادميية والجتماعية التي تخ�س 

املحا�ضر واأي�ضاً غري ملمة بكافة احتياجات الطالب وم�ضاكله التي يواجهها خالل الف�ضل. اأنــا را�س عن تقييم املحا�ضريــن، لأن التقييم احلقيقي للمحا�ضر هو من قبل الطالب الذين يتتلمذون عليه، لكن اأغلب الطالب ل 
يقومــون بعمــل تقييم حقيقي، ويقّيمون بطريقــة ع�ضوائية، فقط لكي يفتح ريتاج وي�ضتطيعوا الدخــول اليه، واأنا �ضخ�ضياً اأقّيم 
بهــذا الأ�ضلــوب، لأن التقييم ياأتي يف اأوقات اأحتاج فيها للدخول ب�ضرعة اإىل ريتاج. وبالن�ضبة لأ�ضئلة التقييم، فهي كافية وملمة، 

لأنها تتحدث عن امل�ضاقات ب�ضكل عام.

نعــم التقييــم الأكادميــي مهم جدًا، يجب اأن يقوم به جميع الطالب، لأنه و�ضيلة لكي ي�ضل �ضــوت الطالب، ولكن املهم اأكرث هو الأخذ 
بنتيجــة التقييــم، ولكي نخرج بفائدة منــه، وبالن�ضبة يل فاأنا اأقيم مب�ضداقية، ول مانع لدي اذا عــرف الأ�ضتاذ ما هو تقييمي له، لأين 
اأقــول احلــق لي�ــس اإل، ونوعا ما الأ�ضئلة ملمــة، حتديدًا اأنها تهتم بجانبني يجــب اأن يتواجدا لدى املحا�ضــر، وهما اجلانب املتعلق 

ب�ضخ�ضيته وقدراته الكادميية.

اأرى اأن التقييــم الأكادميــي علــى ريتاج �ضروري، لأنه يحدد م�ضتــوى الطالب واملامه بامل�ضاق واذا مــا كان املحا�ضر جيدًا قليل 
التاأثري يف اي�ضال امل�ضاق اىل الطالب. واأنا عن نف�ضي اأقّيم مب�ضداقية لكي اأعطي املحا�ضر حقه، ولكن بالن�ضبة للطالب، ل اأ�ضتطيع 

اأن اأحكم ب�ضكل عام، لأن اأغلب الطالب يقومون بعمل التقييم لكي يفتح ريتاج، وبالن�ضبة لأ�ضئلة التقييم فهي كافية وملمة.

انــا غــري را�ضيــة عن التقييم الأكادميي على ريتــاج، لأين ل اأعرف اإذا كان الرقم اجلامعي يظهر لالأ�ضتــاذ اأم ل، لذلك عندما اأقيم 
املحا�ضريــن، اأ�ضع لهــم تقييمات ممتازة لأنني اأخاف اأن يقوم املحا�ضر بتقليل عالماتي، واأحياناً اأقيم ب�ضكل ع�ضوائي فقط لكي 

يفتح ريتاج عند احلاجة امللحة له، وبالن�ضبة ل�ضئلة التقييم فهي براأيي كافية ولكن كثرية وت�ضعرين بامللل.

براأيي تقييم املحا�ضريني على ريتاج مبهم، لأنه ل توجد نتائج تو�ضح ما قام به الطالب من تقييم. ل اأعرف اإن كان تقييم الطالب 
للمحا�ضريــن �ضادقــا اأم ل، ولكن اأغلب الطــالب ل ياأخذونه على حممل اجلد، وبراأيي يجب اإيجاد طــرق بديلة للتقييم، بالن�ضبة 
لتقييمي فاأنا ل اآخذ الأمور على حممل اجلد، اأي ل اأقيم مب�ضداقية، لأن ذلك ل يعطي النتائج اأمام الطالب ول يغري �ضيئا، ولكني 

ل اأخاف من تقييمهم فعليا.

منت�ضر اأبوعلي– هند�ضة كهربائية

جوليانا دعيب�س– اأحياء

يزن حمداهلل– هند�ضة مدنية

�ضمية اأبو بكر– دكتور �ضيديل

اإ�ضراء �ضدر– تغذية

عبداهلل العزام– علوم مالية وم�ضرفية

نعمة عدوية– علوم �ضيا�ضية

اأجمد عو�س– علوم مالية وم�ضرفية

نعــم را�ضيــة عن تقييم املحا�ضرين على ريتاج، واأقيم مب�ضداقية، لأن هديف من التقييم هو التغيري لالأح�ضن وت�ضحيح الآليات 
التي ل اأراها مالئمة يل كطالبة، مع الحرتام جلميع اأ�ضاتذتي، ونعم اأرى ا�ضئلة التقييم كافية ومالئمة لحتياجاتي كطالبة.

لينا ميعاري.       حمزة اأ�ضعد.           خالد عودة اهلل.
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منــذ اأن خلق اهلل ال�ضمــك حتى اليوم، مل 
ي�ضتطــع ذلــك املخلــوق اأن يتعلــم كيف 
عــم والطعــام. ونحــن،  الطجُ بــني  يفــرق 
الفل�ضطينيــني، اأ�ضخــم مــن ال�ضمــك؛ مل 
ن�ضتطــع اإىل الآن اأن نــدرك ما ينفعنا وما 

ي�ضرنا.
يافــا  فيهــا  �ضــارت  التــي  ال�ضنــة  يف 
بــن  اأطلــق   ،)48 )عــام  اإ�ضرائيليــة 
غوريون، رئي�س وزراء الدولة اجلديدة 
اآنــذاك، النار على مناحيــم بيغني، زعيم 
اإحــدى الع�ضابات اليهوديــة التي كانت 
ظهــريًا للهاغانــاة، وامل�ضــرح �ضواطــئ 

يافا، حتديدًا تل اأبيب.
كان بيغــني، الذي اأ�ضبــح رئي�س وزراء 
لحقــاً، ويف هــذا موعظــة ح�ضنــة، قــد 
جــاء ب�ضفينــة اأ�ضلحــة اأراد جــزءًا منها 
لع�ضابتــه، غري اأن بن غوريون كان يريد 
ت�ضليم ال�ضــالح كله للــذي اأ�ضبح جي�س 
اإ�ضرائيل الر�ضمــي، فاأمر الأخري ب�ضرب 
ال�ضفينــة بالطائــرات، وقتــل يف احلادثة 

20 يهودياً.
بيغــني عــرف اأكرث من بــن غوريــون اأن 
الرد �ضيكون اقتتاًل وانق�ضاماً واإجها�س 
علــى  �ضعبــه  فاآثــر  الوليــدة،  الدولــة 

ع�ضابته و�ضكت.
وجميعهــم كانــوا يعرفــون بدقــة متــى 
يجوز اخلالف واأين وكيف؟ يف الكني�ضت 
يعلو ال�ضــراخ، لكن الواقف وراء الباب 

لن ي�ضمع �ضوتاً.
اإذا كنــا ل نريــد اأن نتعلــم مــن اأوروبــا 
البعيــدة كيــف اأ�ضبــح �ضكانهــا اإخواناً 
بعــد اأن عانوا مــن احلــروب الداخلية، 
منذ الع�ضــور الو�ضطى حتى اأربعينيات 
اإ�ضرائيــل  اإىل  فلننظــر  املا�ضــي،  القــرن 

القريبة، فرمبا نتعلم.
والقــول اإن هــذه الدعــوة من بــاب ولع 
املغلوب بالغالب، يريح من عناء التفكري 
ومــن مــرارة احلقيقة. لنكتــف بالرتحم 
علــى ابن خلــدون ون�ضــق طريقــاً اآخر. 
لي�ــس غلطــاً اأن نتعلــم هــذه الأبجديــات 
ال�ضيا�ضيــة، التــي اأو�ضلتهــم اأبعــد ممــا 
اأو�ضلتنا كثريًا، هل �ضيزعل اأحد لو قلت 

اإنهم ي�ضعدون وننزل؟
�ضنظــل جمــرد معلقــني ي�ضعلــون النــت 
جــدًل فو�ضويــاً حــول الت�ضاريــح التي 
متنحهــا اإ�ضرائيل لزيارة تاريخنا، الذي 
اأ�ضبــح جغرافيتهــم، متى �ضــاءت. ماذا 
لــو �ضلك ال�ضوؤال �ضبيــاًل اأخرى: ما الذي 
مكن اإ�ضرائيل من الإم�ضاك بخّناقنا طيلة 

�ضبعة و�ضتني �ضنة؟
اأي نعم، اأنا اأ�ضمع اأي�ضاً عن حماكمات 
باجلملــة يف بــالد املحتــل. اإن الدولــة 
التي حتاكم م�ضوؤولــني بتهم ف�ضاد بني 
احلــني واحلــني، لهــي دولــة �ضاحية 
تعــرف كيــف تبقــى عيونهــا مفتوحة 
على كل �ضيء، حتــى على تكلفة غرفة 
نــوم رئي�ــس الــوزراء، والأعجــب اأنه 
عندهم، خالفاً لبالدنا اجلميلة، يحاكم 
امل�ضوؤول وهو علــى ظهر خيله، ل بعد 

اأن ينزل.

�ل�سمك من  �أ�سخم 

 عمران القفيني

يف كل زاويــة مــن زواياها رواية تتحــدث عن تاريخ 
املــكان وعراقتــه، وت�ضــم منها رائحة الــورق القدمي 
املمــزوج برائحــة احلــرب، تتو�ضط �ضاحتهــا نافورة 
قدميــة نق�ــس العلــم الرتكــي علــى اأحــد حجارتهــا 
وحتيــط بها اأ�ضجار اخل�ضخا�ــس القدمية التي ت�ضهد 
علــى اأ�ضالــة املوقــع الــذي ا�ضتخــدم اإبــان احلكــم 
العثمــاين لأغرا�ــس ع�ضكريــة ومن ثــم مقــرا لبلدية 
نابل�ــس ويف فرتة من الفرتات ا�ضتغــل كقاعة �ضينما، 

اإىل اأن ا�ضتقر به املطاف مكتبة لبلدية نابل�س.
اأن�ضئــت هذه املكتبة يف هذا املــكان العريق حيث كان 
يتجمع ال�ضباط العثمانيون وكان ي�ضمى "املن�ضية"، 
وهي الأقدم على م�ضتوى فل�ضطني، حيث مت افتتاحها 
يف عــام 1960 عندما كانت ال�ضفة الغربية تقع حتت 
احلكــم الأردين وكان يراأ�ــس جمل�س بلديــة نابل�س يف 
حينه املرحوم احمد ال�ضــروري، ومت افتتاح املكتبة 
حتــت رعاية امللــك الراحل ح�ضني بن عبــد اهلل الذي 

ح�ضر الفتتاح بنف�ضه.

120 �ألف كتاب 
يقــول مدير املكتبــة �ضرار طوقــان: "ت�ضــم املكتبة 
والثقافــات،  املعــارف  جميــع  يف  متعــددة  اأق�ضامــا 
ويزيــد عدد الكتــب يف املكتبــة علــى 120 األف كتاب 
ومرجع بعدة لغات اإىل جانب العربية، منها الأملانية 
والعربيــة والفرن�ضيــة والرو�ضيــة واليابانيــة. كما 
ت�ضم املكتبة بع�س املكتبات اخلا�ضة لبع�س الأعالم 
الفل�ضطينيني، منهم حافظ طوقان والدكتور اإبراهيم 
عطــا اهلل ومكتبة الدكتور قدري طوقان، التي اأو�ضى 
بهــا للمكتبة قبل وفاته عــام 1975 ويبلغ عدد كتبها 
4 اآلف كتــاب، ومكتبات تتعلق بالطفل وبالدرا�ضات 

والأبحاث العربية".
وي�ضيف طوقان: "يف ق�ضم الوثائق والأر�ضيف، عدة 
زوايــا واأق�ضام كق�ضم الدوريــات العربية والأجنبية 
وال�ضنويــة،  والف�ضليــة  وال�ضهريــة  الأ�ضبوعيــة 
ووثائــق مهمــة يعــود بع�ضهــا ل�ضنــة 1869 توثــق 
تاريخ تاأ�ضي�س بلدية نابل�س، اإ�ضافة لأخرى من زمن 

النتداب الربيطاين على فل�ضطني.

�لأر�سيف �ل�سحايف 
ي�ضري طوقان اإىل اأن الأر�ضيف ال�ضحايف يحتوي اآلف 
الن�ضــخ الأر�ضيفيــة من كافــة ال�ضحــف الفل�ضطينية 
التــي �ضــدرت عــرب التاريــخ، ويعــود بع�ضهــا لعام 
1925، وهي ال�ضحــف التي كانت ت�ضدر يف فل�ضطني 
قبيل النكبة، فيما يتم الحتفاظ بكافة اأعداد ال�ضحف 

اليومية الثالث اإ�ضافــة اإىل الن�ضرات التي ت�ضدر عن 
الهيئات واجلامعــات واملوؤ�ض�ضات املحلية والعربية 

والدولية، التي بلغ عددها حوايل 8000 ن�ضرة.

مكتبة �لأ�سري �لفل�سطيني 
وح�ضــب طوقان، فــاإن ما مييــز مكتبة بلديــة نابل�س 
وجــود مكتبــة الأ�ضــري الفل�ضطينــي بــني اأروقتهــا، 
وهــي حتتــوي علــى الكتب التــي كانــت موجودة يف 
�ضجنــي اجلنيد ونابل�س قبل دخول ال�ضلطة الوطنية 
الفل�ضطينيــة عــام 1994، وت�ضتمــل مكتبــة الأ�ضــري 
اأي�ًضــا علــى التوقيعــات والتعليقات املتعلقــة باآراء 
واأفــكار واأوجــاع الأ�ضرى علــى �ضفحــات الكتب يف 
ذلــك الوقت، ومئــات الكتيبات التي خطهــا الأ�ضرى، 
وحتتوي املكتبة على حوايل 7000 كتاب ون�ضرة مت 

احل�ضول عليها من �ضجون الحتالل.

�أن�سطة وبر�مج 
وعــن اأن�ضطــة املكتبة، قــال طوقان: "قبــل اأن يكون 
هذا ال�ضرح مكتبة عامة، فهو موؤ�ض�ضة ثقافية ونقوم 
بالأن�ضطــة الثقافيــة كالأم�ضيــات الثقافيــة والأدبية 
وال�ضعريــة من خــالل ال�ضالونات الأدبيــة ك�ضالون 
اأفنــان دروزة، وكذلــك امل�ضابقــات علــى اختالفهــا، 
ون�ضرة �ضحافيــة �ضهرية حتتوي على م�ضتخل�ضات 
من ال�ضحف اليومية، وقريبــا �ضت�ضدر هذه الن�ضرة 
اإلكرتونيــا، وتنظم املكتبة بني احلني والآخر اأن�ضطة 
من �ضاأنها الت�ضجيــع على القراءة، كحملة ال�ضرتاك 
املجــاين لطلبة املدار�ــس ل�ضتقطاب القــراء ال�ضباب 
وزيــارات دائمــة للمدار�س بهدف التعريــف باملكتبة 
والت�ضجيــع علــى النت�ضــاب لها. ونقــوم بني احلني 
والآخــر بتكــرمي املخل�ضــني للمكتبــة ومرتاديها من 
فئات عمرية متعددة من بينهم ربات بيوت. ويتابع: 
رغــم اأن املكتبــة حتتفظ ب�ضجالت لـــ 26 األف و800 
م�ضــرتك، اإل اأننــا كباقي املجتمعــات العربية، نعاين 
مــن وجــود اأزمــة يف الإقبال علــى القــراءة وهجرة 
الكتــاب نتيجــة اإىل زحــف الكثرييــن نحــو النرتنت 
وو�ضائــل القــراءة اللكرتونيــة التي قللــت من قيمة 
اللغة العربيــة نتيجة لالأخطــاء الإمالئية والنحوية 
غــري املوجــودة يف الكتــب التــي تخ�ضــع للمراجعة 

والتدقيق قبل طبعها ون�ضرها.

كتب بلغة بريل
واأ�ضار طوقان اإىل اأن الزائر ملكتبة بلدية نابل�س ي�ضاهد 
زوايــا متنوعــة و�ضعــت فيهــا و�ضائــل تكنولوجية 

�لأقدم يف فل�سطني وت�سم رفوفها 120 �ألف كتاب

�ل�������س���ف���ر�ء �لأور�ق  م�����ن  ن����اب����ل���������ض..  ب����ل����دي����ة  م���ك���ت���ب���ة 
�حل��ك��اي��ة ت������روي  ز�ل������ت  وم�����ا  �لإل���ك���رون���ي���ة  �ل���ن�������س���ر�ت  �إىل 

متنوعة من �ضمنها زاوية الكفيفني، التي متكنهم من 
قــراءة 200 كتاب طبعت بلغة بريل. وقد افتتح هذا 
الق�ضــم قبل عــدة اأ�ضهر، ولذلك، مــا زال الإقبال عليه 
حمــدودا، مو�ضحــا اأنها املكتبــة الأوىل على م�ضتوى 
فل�ضطني التي تهتم بهــذه الفئة. وي�ضيف اأن املجل�س 
البلــدي لبلدية نابل�س يقــوم بتمويــل املكتبة ب�ضراء 
الكتب ورعاية الربامج والأن�ضطة املختلفة وتوظيف 

العاملني ودفع رواتبهم.

حتديات وطموحات 
وعــن ابــرز ال�ضعوبــات والتحديــات التــي تواجــه 
املكتبــة، قال طوقان: "الحتالل من ابرز ال�ضعوبات 
التي تالحقنا خا�ضة ب�ضراء الكتب واملقتنيات املهمة 
مــن اخلــارج، واأثــر الجتياحــات املتكــررة خــالل 
النتفا�ضــة الثانيــة واإغالق املدينة لفــرتات طويلة، 
مــا اأدى اإىل فقدان الكثــري من الكتب و�ضياعها مع من 
دمرت منازلهم اأو اعتقلوا وا�ضت�ضهدوا، عدا عن ذلك، 
فنحــن نواجه �ضعوبــة يف اإي�ضال الر�ضالــة اإىل طلبة 
املدار�ــس، باأن املكتبة مبثابــة بنك للمعلومات ولي�س 
�ضفحات التوا�ضل الجتماعــي، وعدم اهتمام الأهل 
بتوعيــة اأبنائهــم باأهميــة القــراءة وزيــارة املكتبة، 
اإ�ضافــة اإىل عــزوف طلبــة اجلامعات عــن ا�ضتخدام 
املنهــج العلمي والبحث والتنقيــب يف اإعداد اأبحاثهم 
العلمية واحل�ضول عليها جاهزة من بع�س املكتبات 

املهتمــة، ونطمح اإىل حتويل املكتبــة اإىل مكتبة رقمية 
اإذ ي�ضتطيع القارئ وهو يف بيته اأن يبحث عن الكتاب 

الذي يريده واإخراج ال�ضفحات التي يريدها. 

موظفون: �ملكتبة بيتنا �لثاين 
�ضمــر ال�ضعودي )57 عاما( من اأقدم موظفي املكتبة، 
وهــي م�ضوؤولة ق�ضــم ال�ضتعالمات، تقــول: "تعينت 
يف مكتبــة البلديــة بتاريــخ 20-7-1977 واأم�ضيت 
38 �ضنــة مــن عمــري بــني اأروقــة املكتبــة، فهي كل 
حياتــي وبيتــي الثــاين، وبيني وبــني الكتــاب حكاية 
ع�ضــق اأبديــة، وتربطنــي عالقة حمبــة و�ضداقة مع 
الكثريين مــن مرتــادي املكتبة خا�ضــة اأولئك الذين 
يــزورون املكتبة ب�ضكل يومي واعتــدت على روؤيتهم 
يوميا منذ بداية عملي، اأذكر منهم الأ�ضتاذ علي خليل 
حمد موجه تربوي متقاعد، والباحث واملحلل حممد 
�ضعيــد جود اهلل، وهما ممن ل اأذكر اأنهم تغيبوا يوما 

عن زيارة املكتبة اإل لظروف قاهرة".
اأمــا نهاد عنــرت )59 عاما( ويعمــل مرا�ضال يف املكتبة 
منــذ 37 �ضنة، فيقــول: "املكتبــة رائعة بــكل �ضيء، 
وحياتــي معهــا كانــت اأروع، فاأجمــل �ضنــني العمــر 
ق�ضيتها ببيتــي الثاين، وقد اأدمنت عليها لدرجة اأنني 
�ضاأ�ضتمــر يف العمل هنــا اإن كتب اهلل يل عمرا حتى بعد 
و�ضــويل اإىل �ضــن التقاعــد. انا لن اأتخيــل حياتي ولو 

ليوم واحد بعيدا عن اأجواء املكتبة".

لقطات متنوعة ملكتبة بلدية نابل�س من الداخل واخلارج.

 عزيزة ظاهر
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اأحمد �ضرغلي عا�ضم نا�ضر �ضعيد اأبو معال

ل �ضك يف اأن انت�ضار ت�ضاوؤل ب�ضكل كثيف ومفاجئ 
علــى مداخل املــدن الفل�ضطينية يثــري ا�ضتغراب 
املواطنــني ويدفعهم لالن�ضغــال مبعرفة اجلواب 
علــى هذا الت�ضاوؤل، خا�ضــة اإذا كان مبهًما، ولكن 
هــل حقق هــذا الت�ضــاوؤل ثقافــة ايجابيــة عميقة 
خــالل فــرتة ق�ضــرية؟ واحلديث هنا عــن اعالن 
�ضغــل الــراأي العــام الفل�ضطينــي قبــل ا�ضابيــع. 
املو�ضوع  اآراء خرباء يف  ت�ضتمزج  "احلال" هنا 
بعــد كل هــذه النقا�ضات عــن اخالقيــات العالن 

التجاري و�ضروراته.
مني �ضليم؟ كلمتان ان�ضغل املواطنون يف احلديث 
عنهما ملدة �ضبعــة اأيام متوا�ضلة خالل �ضهر ايار 
املا�ضــي، حتى اإنهم باتوا يحللــون على مزاجهم 
ويبحثــون عن اأجوبة لي�ضت لها اأي عالقة مبا هو 

مق�ضود.
فل�ضطــني،  نوعــه يف  مــن  الأول  هــو  وباأ�ضلــوب 
اتهت �ضركــة الت�ضــالت الفل�ضطينية "بالتل" 
اإىل ن�ضر ت�ضاوؤل "مــني �ضليم؟" على مداخل املدن 
الفل�ضطينيــة دون التلميــح اإىل اأي �ضيء ي�ضتطيع 
املواطن من خالله الو�ضول اإىل اإجابة، فقد قامت 
ال�ضركــة بعمــل يافطات حتمــل الت�ضــاوؤل باللون 

الأزرق على اأر�ضيــة بي�ضاء فقط دون و�ضع اأي 
كلمة اأخرى.

بع�س املواطنني قال اإن هذا الت�ضاوؤل للت�ضامن 
مــع مر�ضــى ال�ضرطــان، بينما قال اآخــرون انه 
ت�ضجيــع للفح�س املبكــر لالأمرا�ــس، وتباينت 
الآراء ومل يتوقــع اأحدهــم اأن يكــون �ضليــم هو 
�ضخ�ــس ي�ضــارك الإنرتنــت مــع جريانــه، وان 
المــر برمتــه دعوة مــن منتــج �ضلعــة خدمية 
جديــدة يف الت�ضــالت للجمهــور للو�ضول اىل 

هذه ال�ضلعة.
اأيــام مــن ن�ضــر هــذا الإعــالن يف  وبعــد �ضبعــة 
ال�ضــوارع وعلــى الإذاعــات الفل�ضطينية، ك�ضفت 
�ضركــة الت�ضــالت عــن لغــز "مــني �ضليــم" من 
خــالل عر�ضهــا لفيديــو مدتــه دقيقــة و11 ثانية 
فقــط يظهر فيــه �ضابان بدينان ي�ضاهــدان مباراة 
لكــرة القــدم، لكــن الإنرتنــت مل ي�ضاعدهما على 
م�ضاهــدة املباراة ب�ضــكل جيد، حتــى ينفد �ضرب 
ال�ضــاب الأول الذي ي�ضاهد املباراة عند �ضديقه، 
في�ضاألــه: من هــي ال�ضركة املزودة لــه بالإنرتنت 
ليجيب باأنه ي�ضتخــدم الإنرتنت من �ضليم، ليقول 

الول "مني �ضليم؟".

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

 هديل أبو فخيدة وهناء شماسنة *

 مرام عرار *

�سركة �لت�سالت تو�سح
هــذا  ا�ضتخــدام  مــن  ال�ضركــة  هــدف  وملعرفــة 
"احلــال" مديــر  الأ�ضلــوب يف الإعــالن، قابلــت 
العالقــات العامة والإعــالن يف �ضركة الت�ضالت 
الفل�ضطينيــة "بالتــل" اأحمــد �ضرغلي الــذي قال: 
"جاءت فكرة هذا الإعالن بناء على ع�ضف ذهني 
لطاقم الت�ضويــق يف ال�ضركة لت�ضليط ال�ضوء على 

ظاهرة �ضلبية وهي م�ضاركة النرتنت".
واأ�ضاف �ضرغلي اأن ال�ضركة ا�ضتطاعت اأن تو�ضل 
الفكرة للم�ضرتكــني وتر�ضيخ �ضخ�ضيــة "�ضليم" 
ك�ضخ�ضيــة تقوم بتوزيع النرتنــت بطريقة غري 
م�ضروعة وردود الفعل على الإعالن واإن تباينت 
اإل انــه ل اختــالف علــى اأن الإعــالن قــد جنــح 

وبجدارة واأن الفكرة و�ضلت اي�ضاً.

نا�سر: �لإبهام يولد �لثارة
عا�ضــم نا�ضــر املتخ�ض�ــس يف الت�ضميــم، قــال: 
"هــذه الطريقة يف الإعالنات لي�ضت جديدة، فقد 
كان الغــرب ي�ضتخدمها يف القرنــني التا�ضع ع�ضر 
والع�ضريــن، وا�ضتخــدام �ضركــة بالتــل ليافطات 
عليهــا ت�ضــاوؤل مبهــم كان بهدف ت�ضويــق النا�س 
واإثارتهــم". واأ�ضاف نا�ضــر: "الإعالن كان ذكيا 
جــدا وا�ضتطاع اإ�ضغال النا�س بــه ل�ضبوع كامل، 
اإل اأن الفيديــو الــذي عر�ــس اإجابــة علــى هــذا 

الت�ضاوؤل مل يكن بامل�ضتوى املطلوب".
اأمــا ال�ضبب وراء و�ضع يافطــات بكلمات ب�ضيطة 
جــدا علــى مداخل املــدن، فيو�ضح نا�ضــر اأنه لو 
قامــت ال�ضركــة بو�ضــع يافطــات باهظــة الثمــن 
ومليئــة بالألــوان ل�ضك النا�ــس باأنها مــن املمكن 
اأن تكــون ل�ضركة �ضخمة مثــل �ضركة الت�ضالت 
الفل�ضطينيــة، ولكــن تــرك المــر بكل هــذا الزهد 
يف اللــوان والكلمــات اأثــار عا�ضفــة كبــرية مــن 

التعليقات على مواقع التوا�ضل الجتماعي.
واختلفــت وجهــات النظــر حــول اعــالن الفيديو 
الق�ضري، فعرب البع�س عن ا�ضتيائهم من الإعالن 
قائلــني اإنهم كانــوا يتوقعون اإجابــة اأ�ضخم لهذا 
ال�ضــوؤال واإنــه مل يــواِز التوقعــات، خا�ضــة اأن 
�ضليم مل يظهــر بالفيديو، بينمــا اأجُعجب الآخرون 

بالإعالن وبطريقته اجلديدة.

�أبو معال: �أهد�ف �ملجتمع مغيبة
ويقــول اأ�ضتــاذ الإعــالم يف اجلامعــة الأمريكيــة 
بجنني �ضعيــد اأبو معال اإن الإعــالن حقق اأهداف 
ال�ضركــة علــى م�ضتــوى وا�ضــع، لكنــه مل يحقق 
اأهــداف املجتمــع الــذي يبحــث بالدرجــة الأوىل 
عــن عرو�ــس لتخفي�س �ضعــر الإنرتنــت وزيادة 

�ضرعته.
وعن الهدف مــن اإعالن الفيديو ي�ضيف اأبو معال: 

املواطنني  لدى  القيم والأخالق  "ل ميكن تغيري 
مــن خالل اإعالن واحد، فهذا ي�ضتلزم فرتة زمنية 
طويلــة حتى يقتنــع النا�س بان يكــون لهم مزود 
انرتنــت خا�ــس واأل يزعجــوا غريهــم، وهــذا ل 

يعني اأن الإعالن مل يكن ذكيا وناجحا".
وبعد جناح الإعالن، ظهــرت اإعالنات م�ضادة له 
مــن �ضركات اأخرى، ثم فيمــا بعد ظهر اإعالن اآخر 
بنف�ــس طريقة اإعالن" مــني �ضليم"، ولكن بعبارة 
اأخــرى هي "غري حياتك وحقــق اأحالمك" اإل اأنه 
مل يحقــق ذات النجــاح، ويالحــظ بدايــة توجه 
ال�ضــركات اإىل الإعــالن بهــذه الطريقــة اجلاذبــة 
وامل�ضوقــة للنا�س لي�س فقط من خــالل اليافطات 
يف ال�ضــوارع اأو الإذاعات، بــل اأي�ضا على مواقع 
التوا�ضــل الإجتماعــي التي لعبــت دورًا مهماً يف 
الرتويج لالإعالن، فاأ�ضبح املت�ضفح لهذه املواقع 
يــرى اإعالنــات مدفوعــة الجر وممولــة من قبل 

ال�ضركة تربه على م�ضاهدتها.
ي�ضــار اإىل اأن ن�ضبــة امل�ضاهــدة فيديــو "�ضليــم" 
على موقــع اليوتيوب بلغــت 239530 م�ضاهدة 
خــالل ثالثة اأيــام فقط مــن �ضــدوره، بينما عدد 
الإعجابــات لــه يف نف�ــس الفــرتة علــى �ضفحــة 

ال�ضركة على الفي�س بوك بلغت 26317 اإعجابا.
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احــرتام حريــة الــراأي والعقــل وطــرح الراء 
جمــالت  وفتــح  ومو�ضوعــي  علمــي  ب�ضــكل 
لالبــداع وعك�س �ضــورة �ضحيحة عــن واقعنا 
للمجتمــع الوكــراين وك�ضــب دعمــه وتاأييــده 
لق�ضايانــا العادلــة وذلــك مــن خــالل احلــوار 
البنــاء الثقايف واحل�ضاري، هي ن�ضاطات قليلة 
مــن بني الكثري مما يقدمه البيــت العربي لتقدم 
الفل�ضطينــي ب�ضكل خا�س والعربــي ب�ضكل عام 
بال�ضــورة احلقيقية وتغري ال�ضــورة النمطية 
املرتبطة بالعرب من خالل الندماج يف املجتمع 
الزمــة  اثنــاء  كبــري  دور  ولعــب  الوكــراين، 
الوكرانية يف الثالث �ضنوات املا�ضية من خالل 
نقــل الخبــار وحتليلهــا لالعــالم العربي دون 

حتيز من خالل و�ضائل العالم العربية. 

مدخل ثقايف 
اوكرانيــا  يف  العربــي  البيــت  م�ضــوؤول  يعلــل 
الدكتور �ضالح زقوت �ضبب الهتمام باأن يكون 
املدخل للمجتمع الوكراين ثقافيا هو ان الثقافة 

ال�ضعــوب،  بــني  والتوا�ضــل  لغــة احل�ضــارة 
فــاإن  وباعتبــار ان اوكرانيــا دولــة علمانيــة، 
الدخــول اليهــا والندماج فيها �ضيكــون ثقافيا. 
والبيت العربــي يعك�س ثقافة وح�ضارة عربية 
وفل�ضطينيــة، وي�ضاهــم بخلق �ضــورة مغايرة 
لل�ضــورة النمطيــة مــن خــالل الرتكيــز علــى 
الحــداث املتعلقة بالعرب ابتــداء من الق�ضية 
الفل�ضطينيــة اىل ق�ضايــا العــرب عامــة كحرب 
غزة الخــرية التي ل يعلم الغــرب عنها ال ما 

هو �ضطحي ويخدم امل�ضالح ال�ضرائيلية.
وا�ضاف الدكتور زقوت ان البيت العربي يقوم 
بعدة ن�ضاطات ثقافية هدفها التعريف مبوروث 
العرب الثقــايف مثل معار�س الزيــاء والرتاث 
مبنا�ضبــات  متعلقــة  فعاليــات  اىل  بال�ضافــة 
دينيــة واعيــاد وفعاليات خالل �ضهــر رم�ضان، 
ناهيك عــن املنا�ضبات العاملية مثــل يوم الطفل 
ون�ضاطــات يقومــون مــن خاللهــا جمــع ال�ضر 
العربية وار�ضال املر�ضــى للعالج يف اوكرانيا، 
والتعــاون مــع جمعيــة خريجــي اجلامعــات 

�أوروب�����ا   �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ل��ع��ب��ور  �أوك����ر�ن����ي����ا.. ج�����س��ر  �ل��ع��رب��ي يف  �ل��ب��ي��ت 
واملعاهــد الوكرانية، وال�ضفــارة الفل�ضطينية 

يف اوكرانيا. 

�سكر� للغرب!
وعــرب الدكتــور �ضالح عــن �ضكره للغــرب لنه 
�ضبــب بوحدتنــا، على حــد تعبــريه، وان هذه 
الوحدة كانت تقت�ضر على املغرتبني، فالغربي 
عندمــا ي�ضاأل اي �ضخ�ــس عربي عن جن�ضيته ل 
يذكر ا�ضم دولته بل يجيب انه عربي، ونادرا ما 
ي�ضاألــك عن ا�ضم دولتك. من هنــا كانت انطالقة 
ال�ضعلــة والفكــرة للبيــت العربي الــذي يجمع 
املغرتبــني العرب الذين يحاولــون الندماج يف 
املجتمــع الوكراين  مع احلفــاظ على هويتهم، 
وا�ضتطــاع البيــت العربــي حتقيــق نــوع مــن 
الوحــدة رغــم ق�ضــر عمــره  والتحديــات التي 
واجهتــه، فانطالقتــه تزامنــت مع احــداث 11 
�ضبتمــرب وما ا�ضاب العامل الغربي من "فوبيا" 
�ضد العــرب وامل�ضلمني، خ�ضو�ضــا ان العالم 
املعــادي للعــرب ر�ضخ فكــرة العــداء للعرب. 
ورغــم ذلك، اإل اأن املجتمع الوكراين اقل حدية 
موؤ�ض�ضــات  نــدرة  اإىل  بال�ضافــة  ومت�ضامــح، 

القــرن  مــن  الت�ضعينيــات  يف  املــدين  املجتمــع 
املا�ضي.

جهود ذ�تية و�إهمال عربي 
وقد ا�ضتطاع البيت العربي ان ي�ضاهم يف تاأ�ضي�س 
معهــد ابــن ر�ضــد الــذي مت افتتاحه عــام 2003 
ويقوم بتدري�س طالب البكالوريو�س واملاج�ضتري 

ومت تخريج اكرث من �ضبع دفعات حتى الن. 
ومــا زال العمل جاريا ليتم العــرتاف بالعرب 
كاأقليــة قوميــة، وهــو مــا يفتــح اآفاقــا م�ضتقلة 
لتطــور كبري يكــون فيــه دور للجاليــة العربية 
يف داخــل املجتمــع الوكــراين، وعلــى �ضعيــد 
اخر ان يكون هنالك تعــاون بني "الدبلوما�ضية 
ال�ضعبيــة" و"الدبلوما�ضيــة الر�ضميــة، والذي 
يتــم مــن خاللــه تطويــر العالقــات الوكرانية 
العربية �ضواء اكادمييا وتعليميا واقت�ضاديان 

ح�ضب تعبري الدكتور زقوت. 
وخل�ــس الدكتــور �ضــالح اإىل القــول اإن هنالك 
ــا واإن املواقــف واخلالفــات بــني  اإهمــاًل عربيًّ
الدول العربية حتــول دون امكانية تعزيز هذه 
الوحــدة وت�ضيدهــا، م�ضيفــا انه عــام 2004 

طلــب من عمــرو مو�ضــى رئي�س جامعــة الدول 
العربيــة ان يكون هنالك تعــاون عربي لتطوير 
هــذه الفكــرة وان يكــون هنالك لقــاء للجاليات 

العربية خارج الوطن العربي. 
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ال�ضفري �ضالح زقوت
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 فاطمة مشعلة

�ضت�ضــرق �ضم�ضك يا ولدي رغــم الظالم، �ضيزهر 
وردك رغم اخلريف، �ضري�ضخ �ضربك رغم الأمل، 
�ضي�ضهــل دربك رغــم ال�ضخور، �ضتلثــم اأنفا�ضك 
ترب الديار، وي�ضدح �ضوتك ملء الوطن. هكذا 
بداأ والد ال�ضري املري�س ايا�س الرفاعي وا�ضفاً 
ل�ضان حــال العائلة، وحال املعانــاة التي بداأت 
حكايتهــا منذ عام األفني واأربعة وحتى الن وما 

زال جرحها ينزف يوما بعد الخر.
وايا�ــس الرفاعــي  مواليد عــام 1983، ويف عام 
2004 اأ�ضبح مالحقا مــن قبل الحتالل. اعتقل 
ال�ضري عــام 2006، وحكم بال�ضجــن اأحد ع�ضر 
عامــا، ويف العــام الثامــن مــن ال�ضجــن اأ�ضبــح 

مري�ضا بال�ضرطان.
كمــا حــال املعــاين يف اللغــة العربيــة وقبــل ان 
ي�ضف معانــاة العائلــة و�ضغوطــات الحتالل 
مــن املداهمات املنزليــة املتكــررة اأو�ضح الب 
قائــاًل: "كلمــة مطارد لغويــاً تعنــي مطلوباً من 
جهة معاديــة"، ومن ثم عادت فيــه الذاكرة اىل 
اأمل عامــني لالأ�ضري وهو مالحــق ب�ضكل قوي من 
قبــل الحتالل، وقال اإن ال�ضــرة التي كانت من 
�ضبعة اأفراد تقف ب�ضــكل يومي يف �ضاعات الليل 
املتاأخــرة ويف ظــل الــربد القار�ــس اأمــام املنزل 
لكــرث من اربــع �ضاعــات، وقــوات الحتالل مل 
تــرتك �ضيئــا يف املنــزل ال واحلقوا فيــه الدمار 
هكــذا حاولــت عائلة ال�ضــري تلخي�ــس احداث 
عامني لتقــف عند يوم ت�ضكل فيــه اخلوف لول 
مــره يف العائلــة، حينمــا كان ايا�ــس يجل�ــس يف 
البيت ينتظر عودة والــده من املدر�ضة وحينما 
عــاد وفتح باب البيت فما هــي ال حلظات حتى 
خيم ال�ضمت على اجواء املنزل ومل يعد ي�ضمع 
يف ارجــاء املنزل �ضــوى دقات قلــب الب والم 
والخــت الكبرية، وايا�ــس يقف حائــرا وعليه 
ادراك املوقــف فبــني خوف العائلــة على ولدها 
وخــوف ايا�س بــاأن يكــون بــني ايديهــم مكتفيا 
مب�ضاهــدة الوالــد دون قبلــة يطمئــن قلبــه لها 
فخــرج م�ضرعا دون تردد مردًدا الآية القراآنية" 
وجعلنــا من بــني ايديهم �ضدا ومــن خلفهم �ضدا 

فاأغ�ضيناهم فهم ل يب�ضرون". 

�عتقال يف يوم زو�ج �ل�سقيق
بتاريــخ  كان  الكبــري،  لــالأخ  الفــرح  يــوم 
2006/6/14، عر�ــس فرا�ــس، ليلة الفرح، كان 
الــكل ي�ضارك ابــو فرا�س ال�ضعــادة، الولد البكر 
�ضيتــزوج، �ضوت املو�ضيقى يعلــو، والفرحة ل 
ت�ضتطيــع و�ضفها علــى ام العري�ــس، لكن حتى 
يــوم الفــرح وحلظــة احلنــاء، توقــف القارب 
�ضــوى  �ضيًئــا  الرق�ــس، والب ل يعــرف  عــن 
الح�ضا�ــس، لكــن قلــب الم دائمــا دليلهــا ففــي 
حلظــات يقــول والــد ال�ضري "اأ�ضبحــت مالمح 
زوجتــي ام فرا�ــس غريبة، حالة مــن الع�ضبية 
واخلــوف معــا حتى لخــر احلفــل تلقيت خرب 
اأن ايا�ــس قــد اعتقل من قبل قــوات خا�ضة على 
الطريــق اللتفافيــة وهــو قــادم مــن رام اهلل اىل 

البيت لي�ضارك اخاه الفرحة.

د�خل �ل�سجن
مل ي�ضتقــر حــال اإيا�ــس حتــى بعــد العتقــال، 
واأو�ضحــت عائلــة ال�ضــري املري�ــس ذلــك "مت 
منعنــا من زيــارة ايا�ــس عاما كامــال وكان ذلك 
عــام 2013، كمــا نقل ثــالث ع�ضرة مــرة داخل 
ال�ضجــون خــالل �ضهــر واحــد، ثم �ضجــن ايا�س 
باحلب�ــس النفرادي لأكرث مــن �ضهر على خلفية 
خطبة جمعة ويذكر اأن ايا�س كان خطيبا فيها".

وا�ضافــت عائلة ال�ضري حول ال�ضغوطات التي 
كانت تتعر�س لهــا قائلة: اإن عام 2014 وخالل 
�ضهــر حزيــران و�ضمــن زيــارة قــام ال�ضليــب 
الحمر ال�ضرائيلي قام جي�س الحتالل بتوقيف 
حافلــة اهايل ال�ضرى وقام مبنــع عائلة ال�ضري 

الرفاعي من الزيارة.
مــن  الفــرتة  تلــك  يف  الرفاعــي  الأ�ضــري  وكان 
امل�ضاركــني يف ال�ضراب املفتــوح عن الطعام ما 

يقارب الربعني يوما.

�ل�سرطان و�لأ�سري و�لعائلة
وقبــل نهاية عام 2014 بخم�ضني يوما بداأ ج�ضد 
ال�ضــري ي�ضعــف، وا�ضابتــه التهابــات حــادة، 

بالــوزن، تقيــوؤ، ل عــالج ول اهتمــام،  نق�ــس 
والدواء اأحيانا حبــة م�ضكن ل تغني ول ت�ضمن 
مــن جــوع، ويف يــوم 27 من كانــون الول لعام 
2014 مت نقــل ال�ضــري اىل م�ضت�ضفــى الرملــة، 
والعائلة ل تعلم �ضيئــا حتى العا�ضر من كانون 
الثــاين لعام 2015 حــني رن هاتــف البيت واذا 
ب�ضخ�س من ال�ضليــب الحمر يف تل ابيب يقول 
لوالــد ال�ضــري "يف زيــارة اىل ال�ضــري ال�ضهيــد 
جعفــر عو�ــس وجدنا ايا�ــس الرفاعــي يف نف�س 
الغرفــة وهــو مــن زودنا برقــم البيــت ليبلغكم 
انــه يف م�ضت�ضفــى الرملــة يتلقى العــالج"، لكن 
العائلــة مل ت�ضدق اخلــرب خا�ضــة اأن ال�ضليب 
رف�ــس ان ي�ضمع �ضوت اإيا�ــس لعائلته، واعترب 
هــذا الت�ضــال نوعا مــن ال�ضغط كمــا حدث يف 

الزيارات والنقل من �ضجن لخر.
ازداد حــال املعاناة حينما اأخــرب احد ال�ضرى 
املحررين الوالــد بجملة ق�ضــرية "�ضفت ايا�س 
وقت ما م�ضى" فاأخذ الوالد ابعاد الكلمة لغوياً، 
لتننهــي املكاملة ايا�س و�ضعــه الن م�ضتقر وهو 

يف حالة جيدة.
و�ضفت الم كوابي�س ثالثة �ضهور ول خرب حتى 
الن تاأكد، وقلب الم �ضرب كل ذاك الوقت حتى 
ا�ضتطــاع املحامــي اخلــروج بتقرير بــاأن ايا�س 
يعــاين مــن فريو�س �ضعــب العالج، بــداأ بامل يف 
البطن، وعيــادات ال�ضجون تك�ضف عليه وتقول 
ل �ضيء خطري، حتى انتقل اللتهاب من المعاء 
الدقيقــة اىل الغليظة ثم القولــون حتى املفا�ضل 
ليفتقــد القــدرة علــى احلركــة، ويفقــد ثالثــني 

كيلوغراما من وزنه.

مر�حل �ملر�ض و��سمه
واأو�ضح والد ال�ضري تفا�ضيل املر�س واملراحل 
التي انتقل فيها اىل ج�ضــد ال�ضري قائاًل: "يدعى 
هــذا املر�ــس مبر�ــس الكرونــز وهــو فريو�ــس 
عالجــه �ضعــب جــدا، ينتقــل اىل اجل�ضــد خالل 
اربعــة مراحــل، يبــداأ بالتهابــات يف المعــاء، 
حــرارة وتقيوؤ وفقدان الــوزن، ليمر بان�ضداد يف 
المعــاء الغليظــة لينتقــل ويحدث نزيفــا بالدم 

ل عز�ء ول دو�ء جلرح عائلة �لأ�سري �ملري�ض بال�سرطان �إيا�ض �لرفاعي

وتقرحــا بالقولــون وهــذا مــا و�ضــل اليــه حال 
ال�ضري.

ويف حلظــات، توقــف الب عــن احلديــث، ومل 
ي�ضتطــع اأن ي�ضــف تلــك املرحلة الخــرية  لكي 
ل يتخيــل حــال ابنــه لنــه حينهــا يحتــاج اىل 
ا�ضتئ�ضــال يف القولون ويحتاج لأكرث من عملية 

ولكن رمبا ول واحدة يتحقق فيها النجاح.
وعــربت العائلــة عــن حالــة مــن ال�ضــف مــن 
الوقفات الت�ضامنية تاه ال�ضرى ولي�س ايا�س 

وحده، ذاكــرة ت�ضامــن خجول امــام ال�ضليب 
الحمــر ل يوجــد فيها �ضــوى اأ�ضخا�ــس تكتفي 

فيها ا�ضابع اليد لإح�ضائها.
ووعودهــا  احلكوميــة  املوؤ�ض�ضــات  وحــول 
اأو�ضحــت العائلة بــاأن تلك املوؤ�ض�ضــات نظامها 

نظام وظيفي ل اأكرث.

*خريــج حديًثــا مــن دائــرة الإعــالم يف جامعــة 
بريزيت

ا�ضتطاع معر�ــس "م�ضوار يف القد�س القدمية" 
الــذي  للنا�ضــط املقد�ضــي عي�ضــى قوا�ضمــي، 
انطلــق يف �ضهــر ني�ضــان املن�ضــرم وتنقــل بني 
القد�ــس وبيت حلم والعا�ضمة الأردنية عمان، 
اأن يحقــق اختالفــا يف الطــرح وال�ضتحقاق يف 
التغطيــة. فما الذي حملــه املعر�س وا�ضتحق 

هذا الحتفاء؟
عــن  ال�ضبعــون  املعر�ــس  �ضــور  تتحــدث 
املدينــة  معــامل  تخبئهــا  التــي  احلكايــا 
واأزقتها، اإىل جانب تفا�ضيل احلياة اليومية 
فيها بدءًا مــن قدا�ضة معاملها الدينية مرورًا 
ب�ضوقها وحاراتها، وما تت�ضمنه ال�ضور من 
م�ضاهــد حية واإن اأوقفتهــا طبيعة ال�ضورة 
"الثابتة" وحركها احلنني للمدينة املحروم 
مــن زيارتهــا اآلف الفل�ضطينيــني يف الداخل 

وال�ضتات.
يقــول �ضاحــب املعر�ــس قوا�ضمــي اإن فكــرة 
املعر�ــس برزت اأثناء التقاطــه �ضورًا للمدينة 
بوا�ضطة هاتفه الذكي خــالل ال�ضنوات القليلة 

املا�ضيــة، واتخــاذ مــا �ضبق و�ضيلــة م�ضاعدة 
للو�ضــف والتعبــري الكتابــي لأحــداث روايته 

التي �ضدرت موؤخرًا "عازفة الناي".
ويو�ضــح قوا�ضمــي اأن اجلمهــور اأقبــل علــى 
املعر�س رمبــا لأنه وجد الب�ضاطــة يف ال�ضور 
التــي اأجُخرجت بتقنيــة القما�ــس، اإىل جانب اأن 
املعر�ــس اأحــدث اختالفــاً مهماً؛ حيــث ان كل 
�ضورة حتمل بداية حكاية يكملها هو بال�ضرح 
للزائــر. وكاأن املعر�س �ضكل عر�ضاً م�ضرحياً- 
�ضوريــاً جمع بــني اأ�ضلــوب احلكواتــي الذي 
عا�ــس احلكاية، وهــو عي�ضــى قوا�ضمي، وبني 

اجلانب الفني للمعر�س.
ويوؤكــد قوا�ضمــي اأنــه �ضعــر باأهميــة الفكــرة 
كــون املعر�ــس منــح الفل�ضطينيــني يف ال�ضفة 
وال�ضتــات، وحتــى املتتبعــني له علــى و�ضائل 
التوا�ضــل الجتماعــي املحرومني مــن زيارة 
املدينة بفعــل الحتالل، فر�ضــة للتعرف على 
مدينــة القد�ــس، عــرب �ضل�ضلــة �ضــور مل يكــن 

يعرف اأنها �ضتجد كل هذا الرتحاب.

70 �سورة تروي حكاية �لقد�ض �لقدمية
تقــول �ضنــاء عطــاري مديرة مدر�ضــة عبد اهلل 
ابــن احل�ضــني للبنــات يف بيت حلــم، اإن �ضور 
مركــز  مــرة يف  لأول  افتتــح  الــذي  املعر�ــس 
ر�ضت بطريقة  ا�ضعاف الن�ضا�ضيبــي بالقد�س عجُ
منظمــة، وكاأنهــا حتكي ق�ضة، وهــذا ما جذب 
انتبــاه الطالبــات ودفعهن للتاأمــل والإ�ضغاء 
لبقيــة حكايــة ال�ضورة التي يق�ضهــا قوا�ضمي 

على الزائرين. 
وت�ضيــف عطــاري اأن قوا�ضمــي ا�ضتطــاع اأن 
يحقق هدفه الرتبوي من خالل املعر�س؛ وهو 
تعريــف فئة ال�ضباب والطلبة بتفا�ضيل كثرية 
للمدينــة التي يرونها  وميــرون بها يومياً دون 

اأن يعرفوا  الكثري عنها.
مــن جهتهــا، تقــول الطالبــة يف كليــة فل�ضطني 
الأهليــة اجلامعية رئدان حمدان  التي حظيت 
بفر�ضــة ح�ضــور املعر�ــس يف املركــز الثقــايف 
الرو�ضي ببيت حلــم، اإن قوا�ضمي جنح يف نقل 
"اجلغرافيــا"، ومع كل �ضــورة هناك حكاية 
ل بــد اأن يق�ضهــا على احلا�ضريــن. وت�ضيف: 
"جميــل اأن ت�ضعــر وكاأنك ع�ضفور حتلق بني 

اأزقة القد�س من خالل املعر�س".

يقــول قوا�ضمــي اإنــه تلقــى عــدة عرو�س من 
موؤ�ض�ضــات ثقافيــة وجهــات ر�ضميــة يف بلدان 
عربيــة واأجنبية، حلمل معر�ضه اإليها. وكانت 
البدايــة بعد القد�س وبيت حلم يف عمان، حيث 
ــدم املعر�ــس يف خميمــي الزرقــاء والبقعــة  قجُ

ومنطقة جبل النزهة واللويبدة.
يرى الكاتب الفل�ضطيني املقيم يف الأردن اأحمد 
اأبــو �ضليــم اأن فكرة املعر�ــس غريبة، وجاءت 
لتعريــف النا�ــس باملدينــة الأ�ضيلــة "القد�س 
القدميــة" ورموزهــا الدينيــة واحل�ضاريــة، 
واأن هــذا املعر�س قــرب لفل�ضطينيــي ال�ضتات 

م�ضروع العودة.
ويف ذات ال�ضيــاق يقــول قوا�ضمــي اإن احتــاد 
العمــل الن�ضائــي يف النم�ضــا وجــه لــه دعــوة 
لفتتــاح معر�ضه هناك اخلريف املقبل، لتكون 
التــي ينطلــق منهــا  الأوىل   النم�ضــا املحطــة 

املعر�س ويجوب عدة بلدان اأوروبية.
مــن جهتــه، يــرى امل�ضــور يو�ضف القطــب اأن 
"�ضــر جناح املعر�س واإقبال النا�س عليه هو 
التقــاط قوا�ضمي ال�ضور من زاوية احرتافية، 
علــى الرغم مــن اأنــه مل يدر�ــس الت�ضوير ومل 

ميتهنه، عالوة على اأنه مل يقدم نف�ضه كم�ضور 
مــن خالل املعر�س بل كمحــب للقد�س، املدينة 
املكلومــة". وي�ضيف قطــب اأن قوا�ضمي يتمتع 
باإح�ضا�ــس خا�س تاه القد�س، وهذا ما انتقل 
اإىل ال�ضــورة وو�ضــل اجلمهــور فتفاعلــوا مع 

املعر�س. 
بقاعــدة  يحظــى  قوا�ضمــي  اأن  قطــب  ويبــني 
كاتبــاً  كونــه  القد�ــس  يف  جيــدة  جماهرييــة 
بالأ�ضل، وقــدم عدة روايات تتعلــق باملدينة 
والق�ضيــة الفل�ضطينيــة. ممــا اأ�ضهــم يف اإ�ضهار 
املعر�ــس وانت�ضــاره بــني العامــة واملهتمــني 

بال�ضاأن الثقايف على هذه ال�ضورة اخلا�ضة.
�ضــكل املعر�ــس فر�ضــة لزيــارة املدينــة دون 
القيــام بذلك فعليــاً، وجمع بني عــدة اأ�ضاليب 
بطريقــة  ال�ضــور  عر�ــس  يف  متثلــت  فنيــة 
مرتابطــة، مبرافقــة اأ�ضلــوب "الق�ض�ــس" له، 
كما اأن جمالية ال�ضــورة املخرجة على قما�س 
اأ�ضافــت عن�ضر الراحــة الب�ضرية الذي جذب 
رواد املعر�س. كمــا اأن �ضور املعر�س �ضارت 
لدى بع�س املغرتبني األبوم ذكرياتهم يف حارت 

واأزقة املدينة التي اأجُبعدوا عنها.
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يعتــرب تــل رفــح، اأو امل�ضمــى حمليــاً با�ضــم "تل 
الرفحيــة  العائــالت  لأكــرب  ن�ضبــة  زعــرب"، 
التــي تقطــن بجــواره، كنــزا اأثريــا قدميــا، كان 
مهبطــاً حل�ضــارات قدميــة، اأبرزهــا الرومانية، 

واليونانية، والبيزنطية، وكذلك الإ�ضالمية.
امل�ضريــة  احلــدود  علــى  يقــع  الــذي  فالتــل 
الفل�ضطينيــة جنــوب مدينة رفح، واحــد من اأهم 
املعامل الأثرية القدمية على م�ضتوى قطاع غزة، 
وفل�ضطــني ب�ضكل عام، لكنه كان ومــا زال مهم�ضاً 
مــن قبل اجلهات املعنية، عدا عن جهود متباعدة 
للك�ضف عن بع�ــس الكنوز، وظل على مدار عقود 
هدفاً لعمليات نب�س وحفــر نفذها مواطنون بحثاً 

عن كنوز ثمينة مدفونة يف باطنه.

كنوز م�ستهدفة
يقــول املواطــن اإبراهيم فرج، يف العقــد ال�ضاد�س 
مــن عمره، اإنه منــذ الحتــالل الإ�ضرائيلي الأول 
لقطــاع غــزة، يف العــام 1956، وكنــوز تــل رفح 
م�ضتهدفة من قبــل املواطنني، فقد نب�ضت مناطق 
وا�ضعــة مــن هــذا التــل، بحثــاً عــن اآثــار وكنوز 

ذهبية، ونقل وبيع العديد منها.
وبــني فــرج اأنــه يذكــر جيــدًا مــا كان يحــدث يف 
�ضتينيــات القــرن املا�ضــي، حــني كان الحتــالل 
الإ�ضرائيلــي يغ�ــس الطــرف ب�ضــكل متعمــد عــن 
اأعمــال احلفر والبحث يف هــذه املنطقة، هادفا اإىل 
ت�ضريب الآثار، حيث كان بع�س الأثرياء يجلبون 
عمــال مقابل اأجــور مالية زهيــدة، ويجلبون لهم 
مناخل معدنيــة، ليقوموا بتنقية الرمال يف بع�س 

املناطق، للبحث عن عمالت قدمية، وبقايا اآثار.
ونــوه فــرج اإىل اأن هــذا الأمــر كان �ضببــاً يف ثراء 
بع�ــس العائالت يف رفح، التــي جنحت يف العثور 

على كنوز نادرة، وبيعها جلهات عديدة.
وبــني اأن الأمر ا�ضتمر عقودا طويلة، لكنه تراجع 
بعد قــدوم ال�ضلطة، ول يعلم اأحــد ما هي الكنوز 
التــي عرث عليها، وملــن وباأي اأ�ضعــار بيعت، لكن 

الوا�ضــح اأن ا�ضتهداف التــل لع�ضرات ال�ضنوات، 
وغيــاب الرقابــة واملنــع، ت�ضبب يف نهــب ثروات 
كبــرية منــه، م�ضتهجنــاً عــدم اإعالنه حتــى الآن 

كمنطقة اآثار، وحظر و�ضول الأفراد اإليه.
واأ�ضــار فــرج اإىل اأن الحتالل فطن للتــل يف بداية 
الثمانينيــات من القرن املا�ضــي، وحوله اإىل ثكنة 
ع�ضكريــة، ا�ضتمــر وجودها حتى العــام 2005، 
حني ان�ضحبــت اإ�ضرائيل من قطــاع غزة، وكثريًا 
ما كانت ت�ضاهد جرافات واآلت حفر تعمل يف تلك 
املنطقة، ما قد ي�ضــري اإىل اأن اإ�ضرائيل نب�ضت التل 

و�ضرقت كنوز كثرية منه.

حكايات غريبة
ومنذ منت�ضف القرن املا�ضــي، يتناقل املوطنون 
ق�ض�ضــا وحكايــات غريبــة عــن هــذه املنطقــة، 
بع�ضها حتدث عن وجود نفق طويل ي�ضل ما بني 
تل رفح حتى �ضاطئ البحر، واأخرى اأكدت وجود 

مدينة كاملة حتت التل.
لكن "احلال" بحثت عن اأغرب الق�ض�س واأكرثها 
غمو�ضــاً، وكانــت ملجموعــة مــن ال�ضبــان كانوا 
يحفــرون نفقــا حتت التل مــن اأجــل تهريب �ضلع 
وب�ضائــع من م�ضر للقطاع، دون اأن تكون الكنوز 

هدفا حلفرهم.
يقــول ال�ضاب عبــد الرحمن، اأحــد املطلعني على 
نقطــة  اإىل  احلفــر  عمليــات  "و�ضلــت  الق�ضــة: 
متقدمــة، وكان النفــق الذي كلــف مالكه ع�ضرات 
الآلف مــن الدولرات على و�ضك النتهاء، اإىل اأن 

اأ�ضحى احلفر يف نقطة معينة اأ�ضبه بامل�ضتحيل.
واأو�ضــح اأن اإحــدى النقــاط داخل النفــق كانت 
تخلــو متامــا مــن الأك�ضجــني، واإذا مــا تراجــع 
ال�ضبــان مــرتا واحــدا للــوراء وجــد الأك�ضجني 
ب�ضــورة طبيعية، فتبــادر للذهن يف بــادئ الأمر 
اأنهــا منطقة رطبة، اأو ثمة �ضــيء ما ينتج غازات 
ت�ضعــر الأ�ضخا�ــس ب�ضيــق تنف�ــس، فتــم جلــب 
هوايــات كبــرية تعمــل علــى الطاقــة الكهربائية 

ت���ل رف������ح.. ك��ن��ز �أث������ري ث��م��ني ي���ع���اين �ل��ت��ه��م��ي�����ض و�ل��ن��ب�����ض ع��ل��ى م����دى ع��ق��ود
 والء فروانة

 فاطمة الزهراء سحويل

مو�ضيه ديان، الذي نهب الكنوز الأثرية وو�ضعها 
يف بيتــه، ول تزال الكثري من هذه الآثار موجودة 
حتى يومنا هذا يف بيت يائيل ديان، ابنة مو�ضيه، 

التي حتاول وعائلتها ن�ضبها لليهود كذباً.
واأكــد العقــاد اأن ال�ضلطــة قامــت بتحديــد هــذه 
الأماكــن الأثريــة، وو�ضــع حرا�ــس علــى هــذه 
املناطق، للمحافظة عليها من العبث والتخريب، 
اأن  ال  حما�ــس،  حكــم  فــرتة  يف  الأمــر  وكذلــك 
الظــروف القت�ضادية واحل�ضار الــذي اأثر على 
منــع بع�ــس امل�ضاعــدات اأو قدوم خــرباء لالآثار 
للم�ضاعــدة يف ترميم بع�س املباين املواقع الأثرية 

ما عقد الأمور ح�ضب قوله.
و�ضــدد العقاد على �ضــرورة اإقامة منطقة مغلقة 
لالآثــار داخــل التــل للحفــاظ عليــه، فالتــل اإرث 
تاريخــي ل يقــدر بثمــن، يحفــظ هويــة فل�ضطني 
ويبقيهــا �ضرحــاً تاريخيــاً و�ضهــادة للح�ضارات 

التي قامت عليها.

منطقة �أثرية مغلقة
وزارة ال�ضياحــة والآثــار ر�ضــدت يف قطاع غزة 
114 موقعاً اأثريا مت اعالنها مواقع اأثرية واإفراز 
حرا�ضــة خا�ضة لها على مــدار ال�ضاعة كما يقول 
مديــر عام الإدارة العامــة لالآثار والرتاث الثقايف 

الدكتور جمال اأبو ريدة.

واأ�ضــار اأبو ريدة اإىل اأن منطقة تل رفح التي تبلغ 
م�ضاحتهــا 150 دومنــا، هــي اأحــد هــذه املواقع 
املهمــة، التي �ضرعــت وزارة ال�ضياحــة بالتنقيب 
فيهــا عن الآثــار يف م�ضروع �ضرعت فيــه الوزارة 
يف  وتوقــف  مراحــل  لثــالث  امتــد   ،2010 عــام 

املرحلة الرابعة لنق�س الإمكانيات.
وقــال اأبو ريدة: "وجدنا خــالل عمليات التنقيب 
كميــات كبرية مــن العمــالت النقديــة املتنوعة، 
اليونــاين والرومــاين، وبقايــا  للع�ضريــن  تعــود 
معماريــة، وجمموعــة كبــرية مــن قطــع لأوان 
فخاريــة، واأخــرى زجاجية رقيقة تعــود للفرتة 
الرومانية وغريهــا"، لفتاً اإىل عدم وجود تعاون 
مع اجلانب امل�ضري خا�ضة يف التنقيب حيث يقع 
تــل رفح علــى احلــدود امل�ضرتكة بــني الأرا�ضي 

امل�ضرية الفل�ضطينية.
عنى بالرتاث  وتتعاون الــوزارة مع عدة مراكز تجُ
عنــه  البحــث  عمليــات  وتدعــم  الفل�ضطينــي، 
وترميمه، مثل مركز اإيوان، وعدة جهات مانحة، 
مثل موؤ�ض�ضة تيكا الرتكيــة، واملبادرة العمانية، 

واملوؤ�ض�ضات الأملانية والفرن�ضية.
وختــم اأبو ريدة حديثه موؤكــدًا اأن الوزارة باتت 
تواجــه �ضعوبــة يف التن�ضيــق مع هــذه اجلهات، 
نظرا للظروف ال�ضيا�ضيــة والتخوف مع التعامل 

مع وزارة ال�ضياحة بغزة.

لتجديد الهواء، لكن امل�ضكلة بقيت كما هي.
واأكد اأن العاملني يف النفق ا�ضتخدموا كل الو�ضائل 
املعروفــة وغري املعرفــة للتغلب علــى املع�ضلة، 
وتوفري الأك�ضجني الالزم ل�ضتمرار احلفر، دومنا 
فائــدة، اإىل اأن �ضكوا بوجود اأمر غري طبيعي، وقد 
ا�ضت�ضار اأحدهــم بجلب اأحد امل�ضايخ، الذي و�ضل 
ودخل النفق، و�ضوًل للمنطقة املق�ضودة، وتلفظ 
بكلمــات غري مفهومة، قبل اأن يخربهم بوجود كنز 
روماين قــدمي يف هذه املنطقة، تعاقد وا�ضعوه منذ 
اآلف ال�ضنــني مــع اجلن حلمايته، ومنــع اأحد من 
القــرتاب منه، وهذا ي�ضبــه اإىل حد كبري ما يعرف 
يف م�ضــر بـ"لعنة الفراعنة"، التــي ت�ضيب كل من 
يحــاول العبــث مبقابر وكنــوز فرعونيــة، حمذرًا 

ال�ضبان من ا�ضتمرار احلفر.
وبغ�ــس النظر عــن مدى دقــة تلك احلكايــة، اإل 
اأنهــا واحــدة مــن ع�ضــرات الق�ض�ــس املتداولة، 
التــي ت�ضري اإىل وجود كنوز اأثرية كبرية يف باطن 

الأر�س مل تكت�ضف بعد.

مهد ح�سار�ت قدمية
مــن جانبــه قــال الباحــث وليــد العقــاد �ضاحب 
متحــف العقــاد لالآثــار، اإن "تــل زعــرب" منطقة 
اأثريــة �ضكنتها العديد من احل�ضارات منذ الفرتة 
اليونانية عام 332 ق.م والع�ضر الروماين، حيث 
تدل علــى كل ع�ضر ومتيزه عدة مقتنيات وجدت 
ــرث بداخله علــى مطاحن  بهــذه املنطقــة، فمثاًل عجُ
ونقــود و�ضخــور تــدل علــى الفــرتة البيزنطيــة 
والفرتة الإ�ضالمية، خا�ضة العثمانية، التي دلت 

عليها نقود واأعمدة مبان قدمية.
وبــني العقــاد اأن من اأهم معامل التــل، وجود نفق 
قــدمي ي�ضــل اإىل �ضاطئ بحــر رفح، وميتــد لعدة 
كيلــو مــرتات، ظهــرت عــدة فتحــات لــه ومتــت 
معاينتهــا، ويبــدو اأنه ا�ضتخــدم يف اأحد الع�ضور 

لأغرا�س حربية بحتة.
واأ�ضــار العقــاد اإىل اأن تــل زعرب تعر�ــس ل�ضلب 
ونهــب بع�ــس قطعــه الأثريــة، خا�ضــة مــن قبل 
الحتــالل الإ�ضرائيلــي، واأبرز من قامــوا ب�ضرقة 

"األــف يــاء.. من الــرف اإىل الكــف"، متجر كتب 
اإلكــرتوين ينع�ــس املكتبات وي�ضجــع على قراءة 
�ضيطــرة  ظــل  يف  واقتنائهــا  الورقيــة  الكتــب 
الت�ضفــح اللكــرتوين، حيث يح�ضــل القراء على 
الكتــب الرقميــة جمانــا، ليتكفل املتجــر باإي�ضال 

الكتب الورقية للقراء.
جــاءت فكــرة اإن�ضــاء موقــع األــف ياء لتعيــد اإىل 
املكتبــات روادها كنتاج مبادرات �ضبابية عديدة 

لتعزيز القراءة يف املجتمع.
وعــن طبيعة عمل املوقــع، حدثنــا د. جمال بدر 
�ضاحب الفكــرة قائال: "األف يــاء ت�ضاعد القارئ 
علــى اختيــار الكتــاب الــذي يرغــب يف قراءتــه 
وتوفــري عنــاء البحــث عنــه فيكمــن دورنــا يف 
تو�ضيلــه دون تكاليــف ا�ضافيــة، ليجــد القارئ 
الثقــة والر�ضــى يف متجرنا اللكــرتوين، ي�ضرتي 
الكتــاب دون دفــع الثمــن اىل حــني و�ضوله باب 

البيت".
ويذكــر بدر بدايــة العمل مو�ضحــا اأن الفكرة مل 
حتــظ باهتمــام املكتبــات يف البدايــة، اأمــا الآن 
فتزودنــا بقوائــم الكتــب املوجــودة با�ضتمــرار 
حيث نعمل على ا�ضتخدام احللول التكنولوجية 
الورقيــة  الكتــب  ومطالعــة  القــراءة  لت�ضجيــع 

ب�ضــورة حمببــة ومي�ضــرة مــن خــالل عــدد من 
اخلدمــات املميــزة املقدمــة عرب املوقــع، ومنها 
خدمــة "كتــاب هديــة" التــي متكنك مــن اختيار 
كتــاب هدية ملن حتب، حتمل احلــب ودعوة اىل 

الثقافة يف ذات الوقت.
ريهــام النخالة مــن م�ضتخدمي املوقــع، حدثتنا 
عــن تربتهــا قائلــة: باعتقــادي األــف يــاء مــن 
املمكــن ان تكــون تربة مميــزة لبدايــة انت�ضار 
ار�ضــاء ذوق  تتناف�ــس يف  فل�ضطينيــة  مكتبــات 
القــراء، ولي�س جمــرد متاجر بــل مكتبات تروي 
الفكــر واملعرفــة، كمــا ان خدمــات املوقع ترثي 
التبــادل الثقايف بني ال�ضباب يف غزة، ومن املمكن 
ان تتطــور اكــرث لت�ضــل اىل التالقــح الفكري مع 
ال�ضفــة، واأمتنى اأن ي�ضاعدنــا املوقع بتوفري كل 

الكتب التي جند �ضعوبة يف الو�ضول اليها.
"فكــرة  اأن  وتوا�ضــل النخالــة حديثهــا مبينــة 
اجلمع بــني املكتبات الورقية واللكرتونية تزيد 
رغبتها يف القراءة، وتوجد حافزا خلو�س عوامل 
فكريــة جديــدة تدرجهــا يف قائمــة الكتــب التــي 
تنوي قراءتها، فالقائمون على الفكرة من وجهة 
نظرها مثقفون ولي�ضوا جمرد تار ميتهنون بيع 

الكتب، لذا تد معهم �ضالتها.

�ل���ك���ف �إىل  �ل��������رف  م�����ن  �ل���ك���ت���ب  ي����وف����ر  �إل������ك������روين  م���ت���ج���ر  ي���������اء..  �أل��������ف 

وتعــرب النخالــة عــن �ضعادتهــا بخدمــة الكتــب 
امل�ضتعملــة حيــث تقــول: لقــد تبدد قلقــي حول 
تكد�ــس الكتــب دون فائــدة، فهناك العديــد منها 
اأكت�ضــف بعد قراءتهــا اأنها ل تلبــي احتياجاتي، 
وقــد يحتــاج اليها غريي مــن القراء، لذلــك اأجلاأ 
اىل الــف يــاء لبيعهــا، مبا يعــزز تدويــر املعرفة 
والتخلي عــن فكرة النانيــة يف ال�ضتحواذ على 
الكتاب مع امكانية ك�ضب اخر ي�ضيف يل جديدا. 

حممــود حل�ــس اأحــد م�ضتخدمــي املوقــع يقول: 
م�ضتمــر،  ب�ضــكل  تتزايــد  القــراءة  يف  "رغبتــي 

فالت�ضفــح اللكرتوين طرح يل العديــد من الكتب 
التــي مل اق�ضــد اأن اقراأهــا يوما، وقــد ا�ضبحت 
لدي رغبــة يف قراءتها وقراءة املزيــد". ويعتقد 
حل�ــس ان األــف يــاء ت�ضويق ذكي عــرب النرتنت 
للكتب الورقيــة با�ضرتاتيجية ناجحة تعل من 
زائــر ال�ضفحــة زبونا دائمــا يتابع مــا ين�ضر من 
كتب حديثة وت�ضفي روحا من املناف�ضة القرائية 
عرب خدمة الكتاب امل�ضتعمــل لوجود مزاد علني 
يعطــي الأع�ضاء حق القبــول بالعر�س املنا�ضب 
او النتظــار حتــى يبلــغ املــزاد قيمــة 60% من 

�ضعــر الكتــاب فيبــاع تلقائيــا ويبقــى ثمنه على 
هيئة نقاط ي�ضرتى بها كتب جديدة او م�ضتعملة 
لت�ضبــح عمليــة تبــادل بــني طرفــني حتقــق لهم 

الر�ضى.
ويوؤكــد حل�س متفقا مع بدر ان األــف ياء ت�ضتثمر 
اجلانــب اللكــرتوين ايجابيا دون اهمــال الكتاب 
الورقــي، وذلك بتوفري الوقت واجلهد للقراء من 
خالل البحــث عن الكتــاب الكرتونيــا يف مكتبات 
قطاع غــزة والقراءة مــن دفتيه مبا�ضــرة بعيدا 

عن ملل البحث بني الأرفف.

�ضعار املتجر.
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يف ليلــة عمرهــا، قــررت اأ�ضمــاء )34 عامــا( اأن تتميــز 
كعرو�س فل�ضطينية متا�ضي خطوط املو�ضة الع�ضرية 
لكنهــا موؤمنــة بــرتاث بالدهــا، فلــم تــد اأمامهــا ال 
م�ضممــة الأزيــاء �ضــوزان اأبو �ضملــة التــي حاكت لها 
ف�ضتــان زفــاف اأبي�ــس ترتاق�ــس علــى جنباتــه زهور 
حمــراء مطــرزة باحلريــر ونقو�ــس تدلــل علــى هوية 
العرو�ــس "احليفاويــة" التي هاجــر اأجدادها اىل غزة 
وحملــوا معهم فن التطريــز كاأحد اهم اأ�ضــكال الرتاث 

الفل�ضطيني.
تدخــل اإىل "اآتيليــه" امل�ضممــة الفل�ضطينيــة اأبو �ضملة 
فت�ضعــر بالعراقــة واحلداثــة مًعــا؛ فهنــا ثــوب مــن 
ال�ضيفــون الأ�ضــود النيق مزين بالتطريــز الفل�ضطيني 
ذي اللــون الحمر، وعلى اجلهة الأخرى علقت ف�ضتان 
زفــاف اأبي�س لتكمل غــرز التطريــز الفل�ضطيني باللون 

الذهبي الع�ضر، متا�ضيا مع خطوط املو�ضة العاملية.
قالت �ضوزان، ال�ضيــدة الأربعينية، بينما تكمل حياكة 
ثوب: "انــا امراأة فل�ضطينية اأبا عــن جد وموؤمنة جدا 
بهويتي وتراثي الفل�ضطيني وراأيت يف هذا الفن اجلميل 
طريقا لأمتيز عن بقيــة م�ضممات الأزياء". واأ�ضافت: 
�ضيًئــا جميــال وقــت  الــرتاث  يــرى يف  قــد  "البع�ــس 
املنا�ضبــات الوطنيــة والحتفــالت الر�ضميــة، ولكني 

ا جميال لكل مكان  وزمان". اأرى فيه زيًّ
طبيعــة احلياة املختلفــة واحلاجــة اىل مالب�س عملية 
ورغبــة الفتيات يف جماراة خطــوط املو�ضة قد تعل 
من  الأمر �ضعبا اإىل حد ما هو ما دفع اأبو �ضملة لت�ضميم 
مالب�ــس ع�ضريــة بنكهــة املا�ضــي ت�ضجيعــا للفتيــات 
والن�ضاء على لب�س اأزياء حتمل الرتاث الفل�ضطيني ول 

تتعار�س مع طبيعة املو�ضة وجمريات احلياة الآن.
فن وهو�ية

ت�ضميــم الأزياء هواية لدى �ضــوزان منذ ال�ضغر، وان 

كان الأمر يقت�ضر وقتها على مالب�ضها ومالب�س اأبنائها، 
لكــن بعد ذلك قــررت اأن تخو�س عــامل ت�ضميم الأزياء 
مــن خالل م�ضاريع لدى عــدة موؤ�ض�ضات ا�ضتفادت منها 
اخلــربة العمليــة اكــرث حتى اأخــذت قرارا بــاأن يكون 

لديها اآتيليه خا�ضا بها.
واأو�ضحــت اأنها متتهــن مهنة اخلياطــة والتطريز منذ 
اأكــرث من ع�ضريــن عاماً، وتعمل علــى عر�س منتجاتها 
مــن خــالل معار�س تقــام يف قطــاع غــزة، اإل اأنها بعد 
�ضــت �ضنوات من العمل امل�ضــرتك اتهت للعمل ب�ضكل 

فردي.
وت�ضري �ضــوزان اإىل معر�ضها ال�ضغري يف منزلها قائلة: 
يكــون املعر�س يف منــزيل لأن عملي فن  اأن  "اخــرتت 
بالدرجة الأ�ضا�ضية والفنــان قد تاأتيه الرغبة يف تفريغ 
فنــه يف اأي وقت، فاأحيانــا اأ�ضعر عند الفجــر اأن هنالك 
فكــرة جميلــة يف راأ�ضي ميكــن تنفيذها فاأنــزل مبا�ضرة 
اىل الآتيليه واأبداأ بالعمل". وت�ضيف اإىل اأ�ضباب وجود 
املعر�ــس يف بيتها اأزمــة انقطاع الكهربــاء، فهي كبقية 
�ضــكان قطاع غزة تعــاين من م�ضكلة الكهربــاء، التي قد 
تاأتــي بعــد منت�ضف الليــل.  واأ�ضافــت: "العمل داخل 
املنــزل مريــح اأكــرث للن�ضاء، فاأنــا اأرملة، وهنــا ت�ضعر 
"الزبونة" اأنها يف بيتها وتت�ضرف بحرية وتبدل ثيابها 

بثقة وتختار من خمتلف الأزياء املعرو�ضة".

�إحياء �لر�ث
وتوؤمــن �ضــوزان التــي ت�ضكن مدينــة غــزة اأن الرتاث 
الفل�ضطينــي زاخــر ببوابــات البداع مبــا ل يتنايف مع 
احلداثة، بل علــى العك�س يزيد مــن التميز والنفراد، 
لي�ــس فقط فيمــا يتعلــق باملالب�س، بل حتــى يف الأثاث 
املنزيل وهو ما حتاول اقناع الزبائن به، فتقول: "اأعمد 
اىل عر�ــس بع�س القطع يف منــزيل كاملخدات وال�ضواين 

واملرايــا وال�ضتائر املطــرزة واملفار�س وحتى ال�ضموع 
يف حماولــة جلذب انتباه الن�ضــاء لأهمية وجود النكهة 

الفل�ضطينية داخل املنزل".
وت�ضيــف: "كثــري مــن الفتيــات اللواتــي اأ�ضمــم لهــن 
مالب�ــس "اجلهــاز" قبــل فرحهــن تــروق لهــن الفكــرة 
ويعجــنب بهــا فاأعد لهــن جمموعــة من القطــع املميزة 
التــي ياأخذنهــا لبيــت الزوجيــة، ويف كــرث مــن املرات 
راقت الفكرة حلمواتهن واأ�ضبحن زبائن لدي واأحدثن 
تغيريا جذريــا يف ديكورات املنزل لتتالءم مع الفلكلور 

الفل�ضطيني".

تــرى �ضوزان التي تنحــدر عائلتها من بلدة املجدل اأنه 
ل تعار�ــس بــني املو�ضة واأحدث ال�ضيحــات العاملية، 
وبني الــرتاث واملالب�س القدمية، بــل ان التوليفة التي 
تخــرج بهــا يف اأعمالهــا تدمــج الثنــني ليعطيــا متيــزا 
وابداعــا يف قطع قــد تبدو فريدة مــن نوعها، ول ميلك 

تنفيذها اإل الفل�ضطينيات ملا اكت�ضبنه من ارث جميل.
وت�ضتذكــر �ضوزان م�ضاركة منتــدى �ضيدات العمال يف 
اأحــد عرو�س الأزياء العامليــة وكان قد اأقيم لأول مرة 
يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك برعاية مركز التجارة 
الدويل وكيف مت اإدخال املطرزات اليدوية الفل�ضطينية 

يف اأحــدث ت�ضاميــم املو�ضــة و�ضالت عر�ــس الأزياء 
العامليــة حيــث حظيــت قطــع املالب�ــس الفل�ضطينيــة 
اخلم�ــس التي مت عر�ضهــا باإعجاب وانبهــار احل�ضور 

وتقديرهم.
واأ�ضــارت اإىل افتخارهــا كفل�ضطينيــة اأول وكم�ضممــة 
اأزياء ثانيا بهذه التجربة التي تاأمل تكرارها يف خمتلف 
عرو�ــس الأزيــاء واأن تت�ضنــى لهــا امل�ضاركــة عربيــا 
وعامليــا لتعر�ــس اأفكارها الإبداعيــة احلديثة بروحها 
الرتاثيــة القدميــة كنــوع مــن الفــن بالتاأكيــد �ضيالقي 

اإعجاب اجلمهور.

م�ضغولت امل�ضممة �ضوزان اأبو �ضملة.

ف�ساتني زفاف مزينة بالتطريز
فل�سطينية بنكهة  ع�����س��ري��ة  �أزي�����اء  يف  ب��احل��د�ث��ة  �ل����ر�ث  مت���زج  غ���زة  يف  م�سممة 

اأخف�ــس بقعــة علــى وجــه الأر�ــس،  اإىل  يف الطريــق 
تــرى ال�ضم�ــس تعك�ــس اأ�ضعتها علــى رمــال ال�ضحراء 
يف كال اجلانبــني لت�ضيــف لونــا ذهبيــا مميــزا للمكان. 
مت�ضــي كاأنك يف بــالد احلكايــات م�ضتمتعــا بالتفا�ضيل 
بينمــا يواجه البــدو، �ضاكنو تلك ال�ضحــراء، قرارات 
اإ�ضرائيليــة عن�ضرية م�ضتمرة من هــدم واإخالء بهدف 
تهجريهم للمرة الثانيــة اأو الثالثة يف ظل نكبة مل تنته 

منذ حرب 1948. 
ورغم تعدد الزيــارات الت�ضامنية لدعــم �ضمود البدو 
يف  احلــال  اأن  اإل  والهــدم  الإخــالء  اإخطــارات  �ضــد 
التجمعــات البدويــة مل يتغــري بــل ا�ضتمــرت القوانني 
العن�ضريــة الإ�ضرائيليــة الهادفــة لرتحيــل اأ�ضحــاب 
الأر�ــس ق�ضــرا ليحــل حملهــم م�ضتوطنــون لي�ضوا من 
ا�ضحــاب املــكان، ونتيجــة لذلك جلــاأ البــدو يف �ضكان 
�ضحــراء القد�س واأريحا لإن�ضــاء م�ضروع ملقاومة هذه 

القرارات با�ضم "�ضحاري لل�ضياحة البيئية".
وعن فكرة امل�ضروع الذي بداأ فعليا عام 2014، او�ضح 
اأحمــد حمادين، اأحد الأدلء ال�ضياحيني البدو مل�ضروع 
�ضحــاري، اإن برنامــج �ضحــاري جــاء لدعــم البــدو 
وتثبيتهــم مبناطقهم وتركيز ال�ضــواء على ق�ضيتهم، 
مــن خــالل تعريــف ال�ضيــاح علــى الثقافــة والعادات 
البدوية وطريقتهم يف ك�ضب الرزق، ولتعريف املجتمع 

الداخلي واخلارجي بنمط احلياة البدوية.
وبــني حماديــن اأن امل�ضــار ال�ضياحي يف هــذا امل�ضروع 
يبــداأ با�ضتقبال الزوار بالبيت ال�ضياحي "وهو بيت من 
ال�ضعــر"، وبعــد اأن ي�ضربوا القهــوة تنطلق امل�ضريات 
اإىل "طبــق قطيــف" وهــي عبــارة عــن منطقــة مطلــة 
عاليــة يتــم م�ضاهــدة اأكــرث املناطــق ال�ضحراويــة يف 

املنطقــة، ثــم ي�ضلكــون م�ضــارات خمتلفــة يف كل مرة، 
ويقوم الأدلء ال�ضياحيــون خاللها ب�ضرح تاريخي عن 
احل�ضــارات التــي عا�ضت يف تلك املنطقــة والتجمعات 
البدويــة والأديــرة والأماكــن التاريخيــة الإ�ضالميــة 
وامل�ضيحيــة بالإ�ضافة للمعلومــات البيئية عن املكان، 
كمــا توفــر امل�ضرية غــداء للزوار قبــل اأو بعــد امل�ضار 

بح�ضب ما يختار الزوار.

�سبكة �سياحية
وعــن الأهــداف امل�ضتقبلية، يقول طــارق قر�ضان وهو 
اأي�ضــا دليل �ضياحــي يف برنامج �ضحــاري اإن امل�ضروع 
يهدف للحفاظ على وجود الفل�ضطينيني يف املنطقة عن 
طريــق عمل م�ضارات اأ�ضبوعيــة وا�ضتقبال اأعداد اأكرب 
من الزوار بكل الإمكانيــات املتاحة وا�ضتغالل املردود 
لتطويــر البنيــة التحتيــة للتجمــع البــدوي وتوفــري 

قرطا�ضية ومكتبة للطالب.
لتو�ضيــع  ونهــدف  واحــد  ج�ضــم  "البــدو  وي�ضيــف: 
امل�ضــروع عن طريق عمل �ضبكة �ضياحية م�ضرتكة على 
م�ضتوى ال�ضفة بالتعاون مع جميع التجمعات البدوية 
ل�ضتقبــال الــزوار، وتقويــة العالقات مــع التجمعات 
البدوية املوجودة ب�ضحراء النقب والبدو املوجودين 

يف وادي رم بالردن و�ضيناء".
وبالإ�ضافــة لتعريــف الــزوار علــى طبيعــة احليــاة 
البدويــة والرتحيل الق�ضــري الــذي يواجهونه، جنح 
امل�ضــروع يف خلق م�ضدر دخــل للعائالت البدوية التي 
ت�ضــرتك بدورهــا بالطعام ويــوزع املــردود عليها، كما 
ا�ضتطاعــوا فتح رو�ضة خلم�ضة ع�ضر طفال بدويا، على 
حــد قول قر�ضــان. وي�ضيف: "نحن مــن دون العائالت 

و�أري��ح��ا؟ �لقد�ض  يف  �لبدو  �سياحة  عن  �سيًئا  تعرف  هل  �لفل�سطيني:  �ل�سائح  عزيزي 

املوجــودة ل �ضــيء، اإذ اإننــا �ضياحــة جمتمعية تعتمد 
علــى املجتمــع املحلي، فــاإن مل ت�ضــرك املجتمــع، فلن 

تنجح يف عملك ول يف حتقيق هدفك".
وكان طارق قر�ضان واأحمد حمادين، بالإ�ضافة لل�ضاب 
جميــل حماديــن ح�ضلــوا علــى رخ�ضة دليــل �ضياحي 
معتمــدة مــن قبــل وزارة ال�ضياحــة ملنطقــة �ضحــراء 
القد�س بعد دورة خم�ض�ضــة بال�ضياحة البيئية دامت 
6 اأ�ضهــر يف كليــة دار الكلمــة يف بيت حلم، مــا اأتاح لهم 
فر�ضــة لجنــاز اخلطــوات الأوىل مل�ضــروع �ضحــاري 
الهــادف لت�ضليــط ال�ضــوء على حيــاة الباديــة وخطر 

الرتحيل الق�ضري.
�ضــكان  ترحيــل  خمطــط  اأن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
التجمعــات البدويــة يف �ضــرق العيزرية، وابــو دي�س، 
واملناطــق املحيطة مب�ضتوطنة معاليــه ادوميم )جبل 
البابــا، اخلان الحمــر، الك�ضــارات(، ومغايــر الدير، 
واملعرجــات وتميعهــم يف تــل النويعمــة وف�ضايــل 

ومنطقــة اجلبــل، يرمــي اإىل ترحيل 46 تمعــا بدويا 
وحما�ضــرة 7000 ن�ضمــة كمــا ن�ضــرت هيئــة اجلدار 

وال�ضتيطان يف تقريرها ال�ضنوي لعام 2014.
وتثــري مزاعــم الإ�ضرائيليــني بــاأن قرار ترحيــل البدو 
يهــدف لتطويرهم وحت�ضني حياتهــم ت�ضاوؤل لدى اهايل 
وخماتــري ووجهــاء التجمعــات البدويــة يف �ضحــراء 
القد�ــس واأريحــا وهو مــا او�ضحوه لـ "احلــال" حول 
منعهــم من تطويــر اأنف�ضهــم وهدم املدار�ــس والبيوت 
ومنعهــم من حت�ضــني الطرق والبناء. كمــا اأكدوا اأنهم 
توجهــوا مــرارا للمحاكم الإ�ضرائيليــة لالحتجاج على 
قــرارات الهدم والإخــالء، اإل اأن املحاكــم كانت توؤجل 

املو�ضوع دون ح�ضم.

نائب بريطاين: معاملة فظيعة للبدو 
مــن جانبه، او�ضــح ع�ضــو الربملان الربيطــاين مارتن 
لنــن يف زيارة لــه لتجمع �ضطــح البحر البــدوي: "اإن 

معاملــة الإ�ضرائيليــني للبدو يف ال�ضفــة والنقب �ضيء 
فظيــع، البدو هنــا مــن الآف ال�ضنني وهــم موجودون 
هنا قبل وجــود الإ�ضرائيليني مبدة كبرية". واأ�ضاف: 
"حان الوقت للعامل كي ي�ضتيقظ ملا يح�ضل للبدو فهم 
اأ�ضخا�س لطيفون وكرميون جدا ويح�ضنون ال�ضيافة، 

ومن الفظيع اأن يتم التعامل معهم بهذه الطريقة".
واأ�ضــاف: "العديــد مــن الــوزراء الربيطانيــني قاموا 
بزيــارة املنطقة مثل وليم هيــج والي�س ديبريت بهدف 
م�ضاهــدة ق�ضية البدو بــاأم اأعينهم، لكــن اأن تكون هنا 
وتتعاطــف �ضيء، واأن تقوم بعمل �ضيء لإيقاف �ضلوك 
الإ�ضرائيليني �ضــيء اآخر. وال�ضيء الوحيد الذي ميكن 
لل�ضيا�ضيني فعله هــو ال�ضغط على اإ�ضرائيل اقت�ضاديا 

ملعاملة البدو باحرتام".

الإعــالم بجامعة  دائرة  مــن  • خريجــة حديثا  
بريزيت

مرا�ضلة "احلال" يف اإحدى خيام البدو "ال�ضياحية".
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ت�ضد الكاتبــة العراقية هيفــاء زنكنة م�ضطلحا 
طاملا اأحلت الكتابــات العربية على ح�ضوره، األ 
وهــو املثقف الع�ضوي املرتبــط اىل حد الندماج 
بحيــاة جمتمعه منتجا اجلديــد املطلوب ل�ضئلة 

جمتمعه وهمومه. 
ومل تكــن زنكنــة مثقفــة عراقية فقط، بــل انتمت 
يف  الفل�ضطينيــة  التحريــر  منظمــة  ملوؤ�ض�ضــات 
حمطات الثــورة الفل�ضطينية، وعملت �ضيدلنية 
فيها وتطــورت مهماتها لت�ضــري الكاتبة واملثقفة 
والفنانــة وال�ضم الذي ل ين�ضــاه جمايلوها ممن 

عا�ضروا منظمة التحرير يف املنايف. 
ح�ضرت زنكنة اىل جامعة بريزيت يف ايار 2015، 
حا�ضــرت ودربت يف ال�ضحافة الثقافية، والتقتها 

احلال يف املقابلة التالية: 
نف�ضها؟ زنكنة  هيفاء  تعرف  كيف  • بدايًة 

- اأعــرف نف�ضــي ككاتبة ب�ضــكل اأ�ضا�ضي ونا�ضطة 
يف املقام الثــاين، كانت الكتابة هي ال�ضيء الوحيد 
الذي رافقني طوال حياتــي، كما تركت ال�ضيدلة 
منــذ فــرتة طويلــة للتفــرع لل�ضحافــة والكتابــة 
الأدبيــة، واأعــرف نف�ضــي بــاأين نا�ضطــة لأين كنت 
مَمــن وقفوا �ضد احل�ضار علــى العراق من خالل 
اإقامة الندوات واملحا�ضــرات ومن خالل الكتابة 
حول املو�ضوع، وقــد حاولت تنيد الفكر املوؤيد 
للق�ضيــة العراقيــة خــالل فــرتة بدايــة الأزمــة 
وا�ضتمــرارًا لفــرتة طويلــة، حيــث يحقــق هــذا 
الفكــر الإميان بــاأن العراق تتعر�ــس لظلم كبري، 
وقبلها اأي�ضاً كانت فرتة ن�ضاطات طويلة لإيقاف 
احل�ضــار القت�ضــادي وتلتهــا حركــة مناه�ضــة 

للحرب على العراق.

م�سرية ن�سالية مع فل�سطني
يف  الفل�ضطينيــة  التحريــر  منظمــة  يف  عملــت   •

ال�ضبعينيات، ما الذي دفعك اإىل هذه اخلطوة؟
- مــا دفعني اإىل هذه اخلطوة هــو اإح�ضا�ضنا باأن 
الق�ضية الفل�ضطينية ق�ضيتنا واأن الظلم املوجود 
فيهــا هــو اأ�ضا�ــس البــالء يف كل املنطقــة، فكانــت 
حماولــة منــا لرفع الظلــم عــن اإخوتنــا، واأي�ضاً 
لأننــا نعمــل من اجــل العدالة يف كل العــامل، لأن 
الق�ضايا العادلة هــي ق�ضية اجلميع، انطالقاً من 
فكرنا ال�ضيوعي ال�ضرتاكي، وفل�ضطني كانت هي 
الأقــرب، فكان من الطبيعــي اأن اأتطوع، كما اأنني 
مل اأكــن الوحيــدة. كان هناك عدد مــن العراقيني 
يف املنظمــة اإمــا كفدائيــني اأو عاملــني يف جمالت 
اأخــرى، وعلى �ضبيل املثال كان بع�س املتطوعني 
العراقيني هم من اأ�ض�ضوا للت�ضوير ال�ضينمائي يف 

منظمة التحرير.
املنظمة؟ يف  دورك  كان  • وماذا 

ملنظمــة  تابعــاً  لالأدويــة كان  اأ�ض�ضــت معمــاًل   -
التحريــر، وذلــك يف ال�ضبعينيــات، كــوين كنت قد 
تخرجت مــن كلية ال�ضيدلة، وقــد كنت م�ضوؤولة 
عــن هــذا املعمــل، كان لدي اأحــد ع�ضــر �ضخ�ضاً، 
دربتهم كم�ضاعدين، وكانــت الفكرة التي انطلقنا 
منهــا هو اأن علينا التفكري باتــاه امل�ضتقبل، فقد 
كان لدينا اخل�ضية من انقطاع الأدوية املتربع بها 
التــي كانت ت�ضلنــا من دول �ضديقــة، والو�ضول 
اإىل حالــة مــن الكتفــاء الذاتــي، وقــد عملنــا مع 
املخيمات الفل�ضطينيــة يف ال�ضتات، مثل الريموك 
يف �ضوريــا و�ضــربا و�ضاتيــال يف لبنــان، وتعاون 
معنــا ق�ضــم الهند�ضــة الع�ضكريــة يف املنظمــة يف 

�لثقافة يف  طويلة  و�أدو�ر  و�لفن  �ل�سحافة  �إىل  �ل�سيدلة  من  زنكنة..  هيفاء  �لعر�قية 
 مالك أبو عريش *

 أزهار عويضة *

ت�ضميم معدات املعمل، وقد اأثمر عملنا عن اإنتاج 
11 نوعــا من الأدوية، وانتهــت هذه التجربة مع 

احلرب الأهلية يف لبنان.

حريق فل�سطني و�لعر�ق 
• مــا هــي اأوجــه ال�ضبه بــني التجربتــني العراقية 

والفل�ضطينية؟
- الت�ضابــه هو الحتالل، فمــع اختالف الأ�ضماء، 
اإل اأن املظاهــر كانــت مت�ضابهــة، يف بغــداد هناك 
جــدار كمــا هو احلــال يف فل�ضطــني، اإذ مت تق�ضيم 
اإىل خم�ضــني منطقــة مغلقــة،  املدينــة يف 2006 
تدخــل مــن بــاب وتخرج من بــاب واأنــت مراقٌب 
بالكامريات، هذا اجلدار خلــق العزلة والتق�ضيم 
الطائفــي حيــث ادعى الأمــريكان اأنــه حلمايتهم 
وحمايــة املواطنــني مــن الإرهــاب. اأي�ضــاً هناك 
نقــاط تفتي�س كل 100 مــرت يف بغداد، يف الفلوجة 
بنوا اأ�ضوارًا، ول�ضكانها هوية خا�ضة ت�ضعب من 

حركتهم، الأمر نف�ضه يحدث اليوم يف القد�س.
كمــا مت تغيــري التوزيــع ال�ضــكاين علــى املناطق 
وكاأنــه متهيــد لتق�ضيم العــراق طائفيــاً، رغم اأن 
املناطــق كانــت خمتلطة علــى مــدار التاريخ بال 
م�ضاكل، اأوجــدوا مناطق �ضنية ومناطق �ضيعية 
ومناطــق اأخرى كردية وهكذا، وكان الدخول اإىل 
اإحــدى هذه املناطق من اآخريــن يجعلهم عر�ضًة 
للقتــل، فاأ�ضبحــت هنــاك حملــة غــري م�ضبوقــة 
لتغيري الأ�ضماء ال�ضخ�ضية ذات الدللة الدينية.

يف 2003 بغــداد كانــت حترتق نتيجــة الق�ضف، 
امل�ضّفحــة  واملدرعــات  الأمريكيــة  واملركبــات 
بالغ�ضــب  ي�ضعروننــا  امل�ضلحــون  واجلنــود 
والإهانة عندما نراهــم يف �ضوارع مدينتنا، وهذا 

ما كنا ن�ضمع عنه يف املدن الفل�ضطينية.

�ملثقف يف مو�جهة �ملحتل
• يف هذه احلالة، ما هو دور املثقف يف ظل الحتالل؟
- براأيي التوعية هي دور وواجب ول خيار فيه، 
اإذا كنت مثقفاً، فعليك اأن ت�ضل اإىل اجلماهري واأن 
تعــرب عن �ضوت النا�ــس، وذلك من خالل الر�ضم، 
والكتابــة والغنــاء اأو اأي جمال يجــد املثقف فيه 
نف�ضــه عليه اأن ي�ضتغله، فهذه لي�ضت كماليات كما 
يف الدول امل�ضتقرة، ب�ضرط اأن نبتعد عن البتذال 
واللعــب على العواطــف، واأل ن�ضقط يف الأدجلة 
احلالــة  يف  التق�ضيميــة.  الطائفيــة  ال�ضيا�ضيــة 
الفل�ضطينيــة الو�ضــع احلايل يجــب اأن ينتهي، ل 
يجب اأن تكره اأحدًا لأنــه اختار الكتابة كاأ�ضلوب 
مقاومــة يف الوقت الذي اخرتت انــت فيه الكفاح 
امل�ضلح، نحن نكمــل بع�ضنا البع�س للو�ضول اإىل 
هــدف معــني وحتــى املفاو�ضــات، اإىل درجة ما، 
ل باأ�ــس بهــا اإذا كانت �ضمن مرجعيــة وا�ضحة، 
وتاأتــي بعيــدًا عــن التفاو�ــس لأجــل التفاو�ــس 
وبــال تنــازلت وم�ضاومات، يف فيتنــام واجلزائر 

تفاو�ضوا مثال.

حكم بالإعد�م يف بغد�د
جنــت وحكم عليك بالإعدام يف العراق فيما  • �ضجُ

م�ضى، حدثينا عن هذه املرحلة؟
- كنــت معتقلــة مع خليــة مــن 4 اأ�ضخا�س على 
خلفية عملنــا ال�ضيا�ضي �ضد النظــام، عندما كان 
اأحمــد ح�ضــن بكر هــو رئي�س العــراق، بينما كان 
احلاكــم الفعلــي هــو �ضــدام ح�ضــني الــذي كان 
ي�ضغــل من�ضب نائب الرئي�ــس، اأعدم 3 اأ�ضخا�س 
وجنوت اأنا، وكان ال�ضبب هو العالقة ال�ضخ�ضية 
يل ولعائلتــي مــع ال�ضكرتــري ال�ضخ�ضــي ل�ضدام 
ح�ضــني، الذي �ضّهل عــدم تنفيذ احلكم يّف رغم اأنه 

مل يكن رحيماً بالكثريين.
يف ذلــك الوقــت كان احلكم ال�ضائــد يف العراق هو 
نظام احلــزب الواحد ولكن مــع حكومة وطنية، 
يف الوقــت احلايل العك�س متامــاً، نحن بحاجة اإىل 
حكومة وطنية حترتم املواطنة ومتثل اجلميع.

• جمعــت بني ال�ضيدلة والفن والثقافة وال�ضحافة 
والر�ضــم والعمــل ال�ضيا�ضي والأكادميــي يف حياتك، 

كيف متكنت من ذلك؟
- لقــد رافقنــي الف�ضــول يف حياتــي، كانــت لدي 
دائمــاً رغبة يف اكت�ضاف �ضــيء جديد، ومع مرور 
الوقــت ا�ضتمررت يف الكتابــة ل�ضحف كثرية مثل 
التيليغــراف والبــي بــي �ضــي ومعظمهــا باللغــة 
الإجنليزية، وتوقفت عن الر�ضــم واأ�ضياء اأخرى 
لعــدم توفــر الوقــت، لــدي الآن 9 معار�س ر�ضم 
اأقمتهــا يف اأنحــاء متفرقة من العــامل، كما اأ�ض�ضت 

هيئة الدرا�ضات العراقية املعا�ضرة.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالب 

وادي رو�ضميــا هــو اللجــوء الأخــري، واقتــالٌع 
لعجوزيــن من مكان جلاأا اإليه حني مل يجدا مالذًا 
اأخــرا، فاأعادانا اإىل ما قبل النكبة حني كان يعي�س 
الفل�ضطينــي يف "براكيــة" بدون مــاء اأو كهرباء، 
وكل هــذه الق�ضــة نراهــا يف فيلم �ضليــم ابو جبل 

"رو�ضيميا".
ورو�ضميــا هــو الفيلــم الــذي خلط بــني الوثائقي 
والروائــي يف الفــن ال�ضينمائــي دون اأن ن�ضتطيع 
ت�ضنيفــه على اأنــه روائي اأو وثائقــي، وا�ضتطاع 
اأن مَيــالأ النق�ــس الــذي اعتدنــا عليــه يف الروؤيــة 

وامل�ضاهدة للفيلم الوثائقي.
فال�ضــرط الــذي ا�ضتوفــاه فيلــم ابــو جبــل هــو 
عملــه  يف  تواجــدت  التــي  الروائيــة  ال�ضبغــة 
التحكيــم يف  الوثائقــي، وح�ضــد جائــزة جلنــة 
مهرجان دبــي ال�ضينمائي الدويل واجلائزة الأوىل 
يف مهرجــان تطــوان ل�ضينمــا البحــر املتو�ضط يف 
املغــرب، وانطلقــت جولــة عرو�س لــه يف جميع 
اأنحاء فل�ضطني، بداية من غزة يف مهرجان كرامة 
حلقوق الن�ضــان، وامتدت اىل ال�ضفة والرا�ضي 

املحتلة عام 48.
ويتحــدث فيلم رو�ضميــا الطويل عن عجوزين 
اىل  الثانيــة  للمــرة  تهجــرا  فل�ضطينيــني 
"رو�ضميا"، وهو واٍد اأخ�ضر من�ضي يف اأطراف 
مدينة حيفا عــام 1956، هذا الوادي الذي مت 
حتويلــه عام 2008 مــن واد اأخ�ضر اىل �ضارع 
يربط اأحياء البحر باأحياء جبل الكرمل، واثر 
ذلــك ال�ضارع على حيــاة العجوزين الالجئني 
اأبــو العبــد واأم �ضليمــان، الزوجــني اللذيــن 
ت�ضــاركا احللوة واملرة من اأيــام النكبة حتى 

يومهمــا الأخــري، فبتنــا ن�ضاهــد النفعــالت 
واملناو�ضــات بني اأي زوجــني يف احلياة، وما 
كان يزيــد مــن تلــك النفعالت هــو معرفتهما 
باأنهمــا �ضيلجــاأان اإىل مكان اآخر غــري ماأواهما 
ب�ضبب قرار هــدم بيتهما، فاخلروج من بيتهما 
كان يف نظرهمــا اإعــالن وفــاة لتلــك العالقــة 

الزوجية التي تربطهما.
ويف الفيلــم يلحــظ امل�ضاهد اأن الزوجــة من �ضدة 
الياأ�س كانــت ل تفكر اإل بن�ضيبهــا وماذا �ضتفعل 
بعــد اأن تاأخذه، والــزوج كان يحتاج لأن يرتكوه 
يكمــل ما تبقى من �ضنوات عمــره يف بيته واملكان 
الــذي يحبــه وبني الــزرع الــذي اعتنى بــه كاأب 

يعتني باأولده.
وتركنا الفيلم يف حالة �ضراع داخلي على املرحلة 
اجلديــدة التي يعي�ضها العجــوزان، تلك املرحلة 
املجهولــة مــن احللــول الر�ضميــة التــي طرحتها 
ال�ضلطــات البلديــة لهذيــن العجوزيــن يف اإطــار 

التعوي�س عن �ضرية حياة بنيت هنا. 
خــالل  مــن  رو�ضميــا  وادي  يف  الت�ضويــر  ومت 
ت�ضوير احليــاة الطبيعية وكانت ال�ضخ�ضيات 
تقــوم بدورهــا دون اأي اح�ضا�ــس بالكامريا من 
خالل بنــاء عالقة ثقة وارتياح مــع �ضخ�ضيات 
الفيلــم الثــالث، و�ضّور املخــرج الفيلــم ب�ضكل 
منفــرد يف 35 يوما كما افاد لـ "احلال"، توزعت 
على ثالث �ضنوات، ق�ضــى الكثري من ال�ضاعات 
الطويلة لري�ضد اللحظات التي يحتاجها لفيلمه 
الوثائقــي الروائي، وكان الت�ضويــر يف البداية 
جمــرد م�ضاهمــة للرتويــج لق�ضية هــدم البيت 
وحملــة اعالميــة ملنع هــدم البيت مــا �ضاهم يف 

و�لرو�ئي �لوثائقي  بني  حيفا  يف  خا�ض  جلوء  "رو�سميا".. 

تاأجيــل هــدم البيت اأكــرث من مــرة و�ضاهم ذلك 
يف تطــور �ضــراع معني جعل مــن الفيلــم فيلما 

طوياًل.
اأمــا مرحلــة املونتاج فهــي املرحلــة ال�ضعب يف 
اختيار الحــداث وبناء ال�ضيناريــو من بني الكم 
الهائــل من املــواد امل�ضورة كما يقــول ابو جبل، 
فكانــت هناك م�ضاهد اأبقــى عليها واخرى حذفها، 

وا�ضتغنــى يف فيلمــه عــن املو�ضيقــى املبا�ضــرة 
املــكان  وحــي  مــن  الطبيعــة  ب�ضــوت  واكتفــى 

وا�ضتعان قلياًل بالراديو.
ج�ضــد خمــرج الفيلــم �ضليــم اأبــو جبــل يف فيلمه 
عا�ضتهــا  التــي  اخلا�ضــة  املعانــاة  رو�ضميــا 
�ضخ�ضيــات الفيلم بق�ضيــة هدم بيتهــم ومالذهم 
الأخري يف حياتهــم وحرمانهم من اب�ضط حقوقهم 

املدنيــة وهي العي�س يف بيتهم بكرامة، وهي نف�س 
املعاناة املرتبطة مبعاناة جميع الفل�ضطينيني من 
ق�ضية هــدم البيوت يف ظل الحتــالل وتهجريهم 
الدائم من اأر�ضهم وحرمانهم من ممار�ضة حياتهم 

كاأ�ضحاب حق يف اأرا�ضيهم ومنازلهم.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

مرحلة. ق�ضة  "براكية" حتكي 
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ز�هي وهبي:

¿ �أول �سديقني يف حياتي ينبوع وع�سفور.. فكيف ل �أكون �ساعر� ¿ �أنحاز �إىل �أنوثة �لتكوين.. ونون �لن�سوة عندي هي نون �لإن�سان
¿ على �لإعالمي �أل يع�سق �ملر�آة و�أل يطرب لكلمات �لثناء و�لإطر�ء ¿ �لنق�سام ترف ل ميلكه �لفل�سطينيون ر�أفة بدموع �لأمهات ودماء �ل�سهد�ء
ت���ن���وي���ر ب������ال  ت����ث����وي����ر  ول  �إ�������س������ر�ئ������ي������ل..  ي����ه����ودي����ة  ل�������س���رع���ن���ة  م����ق����دم����ة  �ل������ع������رب  ت���ق�������س���ي���م  حم�����������اولت   ¿

�إعالمي و�ساعر
الأدب؟  تعاطي  من  وقربك  �ضاعريتك،  تكوين  يف  �ضاهم  الذي  • ما 

- جدي لأمي كان �ضاعرا ورجل دين معروفا يف بيئته، واأمي كانت حمبة للثقافة وورثت عنها 
حبــا لل�ضعر واملرويات، كانت تروي علــى م�ضامعي ق�ض�س عنرتة وجمنون ليلى، هذا ف�ضال 
عــن البيئــة الطبيعية لقرية عيناتة حيــث ن�ضاأت على م�ضارف اجلليــل الفل�ضطيني ويف منزل 
مكــون مــن حجر وطني وينبوع ماء، فاأول �ضديقني يف حياتــي هما ينبوع وع�ضفور. فكيف ل 

اأكون �ضاعرا!
وال�ضاعر؟  الإعالمي،  املحاور  كونك  بني  براجمك  خالل  الف�ضل  ا�ضتطعت  • كيف 

- امل�ضاألــة لي�ضــت هينة، ولكن على الإعالمي األ يبالغ يف تقديــر نف�ضه والإعجاب بذاته، واأل 
يع�ضــق املــراآة، واأل يطرب لكلمات الثناء والإطراء. علينــا اأن نذكر اأنف�ضنا اأننا يف هذه املهنة 
جمرد و�ضطاء بني ال�ضيوف وامل�ضاهدين. يف حالتي اأنا ويف حالة نوعية الربامج التي اأقدمها، 
فهــي تعلني جمرد و�ضيط بني النا�س وبني رموزهــم الفكرية والفنية والأدبية.. اإلخ، لذلك، 
فاأنــا غالبــاً ما اأترك ال�ضاعر على عتبة ال�ضتديو واأدخــل اإىل ال�ضتديو كاإعالمي لديه جمموعة 
مــن الأ�ضئلة، اأعدها �ضلفاً، ولديه جمموعة من الأ�ضئلة ي�ضتنبطها من اأجوبة ال�ضيف، فاأكون 
جمــرد و�ضيــط. ل�ضت قا�ضياً ول اأديبــاً ول اأعطي لنف�ضي احلق يف حماكمــة الآخرين، واإل لو 

اأدخلت ال�ضاعر معي اإىل ال�ضتديو، ف�ضاأكون كمن يجري مناظرة بينه وبني ال�ضيف.
• باملقابــل، كيــف ينعك�ــس عملــك كاإعالمي علــى اإنتاجك الأدبــي يف كتاباتــك واأم�ضياتك 

ال�ضعرية؟
- اأنــا اأحيــا ك�ضاعر، حياتي اليومية هي حياة ال�ضاعر ولي�ضــت حياة مقدم الربامج اأو النجم 
التلفزيــوين. اأنظر لل�ضعر كنمط حياة. ال�ضعر بالن�ضبــة يل لي�س جمرد ق�ضيدة نكتبها اأو كتاب 
نن�ضــره. ال�ضعــر اأ�ضلوب. وقــد و�ضلت اإىل هذه النتيجــة بالتجربة وبالتعلم مــن الأخطاء. ل 
اأخفــي اأننــي يف فــرتة من الفــرتات، خ�ضو�ضــاً يف بدايــات ال�ضهــرة، ظننت لبع�ــس الوقت، 
وحل�ضــن احلــظ مل ي�ضتمر هذا الظن طوياًل، اأن هذه ال�ضهرة كافيــة، لكن �ضرعان ما تبدد هذا 
الوهــم وعرفــت اأن ال�ضهرة والأ�ضواء ما هي اإل جمــد باطل وزائل. واأن ما يبقى هو ما يفعله 
الإن�ضــان، وال�ضعــر هــو ما اأفعله، هــو هويتي. اأما الإعــالم، فهو مهنتي، ول اأقلــل من قدر اأو 
قيمــة املهنــة. اليوم اأقدم برناجمي، وغدًا قد ياأتي اأحد �ضــواي ليقدم الربنامج، لكن ق�ضديتي 

ل يكتبها اأحد �ضواي. 

عائلة �إعالمية
• زوجتــك هــي الإعالمية رابعــة الزيات. األ يخلق عمل الزوجــني يف املجال نف�ضه نوعاً 

من املناف�ضة؟
- عندمــا يعي�س الزوجان قناعــة التكامل يف كل منهما، فال م�ضكلة. اأنــا �ضخ�ضياً اأفرح لنجاح 
رابعــة وكاأنه جنــاح يل. هي اليوم تعي�ــس مرحلة الذروة يف العمل الإعالمــي. لديها جنومية 
وا�ضعة يف لبنان والعامل العربي. وقد ع�ضت هذه احلالة يف الت�ضعينيات ومطلع الألفية. لي�س 
هنــاك نــوع مــن التناف�س واإمنا هنــاك تكامل. فعندما متر بحالــة ما، اأتدخل لأ�ضــرح لها اأنني 
ع�ضــت نف�ــس احلالة، وعلــى الرجل يف هذا املجتمــع ال�ضرقي اأن يرو�س ذكوريتــه قلياًل. هذه 
م�ضاألــة مهمــة، املراأة لي�ضــت حرفاً ناق�ضاً ونــون الن�ضوة عندي هي نون الإن�ضــان، فالإن�ضان 
مثنــى ولي�ــس مفردًا، هو اإن�س+ اإن�س= اإن�ضــان، اأي اأن امراأة+ رجل= اإن�ضــان. واملهم اأننا يف 
املجــال نف�ضــه، ل يف املوؤ�ض�ضة نف�ضها، رمبــا قد يت�ضبب وجودنــا يف ذات املوؤ�ض�ضة باإ�ضكاليات 
نحن يف غنى عنها، فالأف�ضل اأن يكون كل منا يف موؤ�ض�ضته يقلع �ضوك املهنة بيديه، ونعود اإىل 

املنزل ونب�ضط على الطاولة ما حدث معنا يف هذا النهار.

هبوط ثقايف
• كيــف تقيم الربامج الثقافيــة يف الف�ضائيات العربية، وامل�ضاحة املعطاة لها، يف الوقت 

الذي تتكئ فيه بع�س القنوات على جنومية بع�س الفنانني لتقدمي الربامج؟

- لالأ�ضــف، معظــم القنــوات ل تفكــر �ضــوى بالربيــق وبال�ضــكل اخلارجي، وهــوؤلء النجوم 
يح�ضــرون يف الربامــج وكاأنهم ديكور ل اأكرث، ل ن�ضمع اآراًء ول اأفكارًا جوهرية يطرحونها يف 
املعظم، فالعقل العربي مغيب عن ال�ضا�ضات العربية، ل نرى فناناً مثقفاً اأو مفكرًا على �ضبيل 
املثــال يتحــدث ل�ضاعة من الزمن عن تربتــه اإل يف بع�س الربامج، بينمــا اإذا جنحت اأغنية 
ملغــن لي�ــس لديه �ضوى هذه الأغنية تــراه يتحدث عنها طوال الوقــت يف الإعالم، ثمة عالمات 
ا�ضتفهــام حول غياب الربنامج الثقايف عــن ال�ضا�ضة العربية، وعدم �ضرف لو جزء ب�ضيط مما 

ي�ضرف على برامج املواهب الفنية.  
يكن �ضعباً  اأمل  امل�ضتقبل،  قناة  بالبيت" يف  "خليك  برنامج  العمل يف  �ضنة على  • بعد 15 

عليك ترك الربنامج وجمهوره للعمل يف قناة امليادين؟
- مل يكــن قــرارًا �ضهاًل، وما �ضهــل املو�ضوع هو اأن القناة، اأ�ضوة بالإعــالم اللبناين، تراجعت 
م�ضاهدتهــا عربيــاً، لأنها غرقــت بال�ضاأن الداخلــي، وترافق ذلك مع ثــورة يف القنوات، لكنني 
اخــرتت امليادين لأنها قنــاة عربية، ولأن توجهها مــع دعم املقاومة والق�ضيــة الفل�ضطينية، 

وهذه م�ضاألة ل اأ�ضاوم فيها.
الأدبي؟ وهبي  زاهي  واإنتاج  حياة  يف  واملراأة  الوطن  يتقاطع  • كيف 

- لقــد راأيــت العامل يف البدء بعيني امراأة، هي اأمــي، فهي التي ربتني وحيدًا، لأن والدي كان 
مع اأ�ضرته الثانية يف �ضدين يف ا�ضرتاليا، وراأيتها بعيون كل الن�ضاء اللواتي عرفتهن على مدار 
حياتــي اأو �ضديقاتي اأو زميالت ورفيقات املهنة. اأعلم علم اليقني معاناة الن�ضاء، واأنحاز اإىل 
اأنوثة التكوين، فاأزعم هنا اأن الوجود على الرغم من �ضناعته وانتحابه، قد تكّون يف رحم ما، 
رمبــا لذا ل اأملــك �ضوى النحياز لأنوثة احلياة، ومن �ضمنهــا لأنوثة املراأة بكل ما متثله من 

مقدرة على اخل�ضب واخللق والإبداع. 
هوى فل�سطني وترف �لنق�سام 

كاإعالمي  عملك  الذي يرتجمه  �ضعبها  لفل�ضطني وق�ضية  النتماء  هذا  كل  اأين جاءك  • من 
ور�ضالتك ك�ضاعر اأ�ضدر ديواًنا عنوانه "هوى فل�ضطني"؟   

- رمبا باجلينات املوروثة عن اأجدادي واأ�ضاليف، ورمبا من حكايا اأمي عمن يذهبون اىل العمل 
والت�ضوق يوم كانت بالدنا واحدة وغري مق�ضمة، وخالل معاي�ضتي كجنوبي لبناين للعدوانية 
ال�ضرائيليــة التي تفتحت عليهــا، ومن خالل املد العربي القومي الي�ضــاري الذي �ضاد وطننا 
العربي عندما كنت طفال وفتى يرت�ضف اوىل قطرات النتماء للق�ضايا العادلة من فيتنام حتى 

ظفار ومن فل�ضطني حتى نيكاراغوا.. كل ذلك �ضاهم يف ت�ضكييل وعيي.
• مــا راأيــك باحلالة الفل�ضطينيــة، وحتديًدا النق�ضام، وكيف ميكــن تاوز هذه احلقبة 

ال�ضوداء؟
- ل منلــك تــرف النق�ضــام، هذا ترف ل يحق لنــا اأن منار�ضه، فال اأ�ضتطيــع اأن اأفهم اأن �ضعبا 
حتــت الحتــالل ولديــه ق�ضيــة واحدة ويح�ضــل بينــه انق�ضام، وتخــويف اأن تختــزل ق�ضية 
فل�ضطــني بقطاع هنا وقطاع هناك نتيجة ا�ضتمرار ذلــك. ومن واجب القيادات الفل�ضطينية اأن 
تلتقي حتت �ضقف الثوابت الفل�ضطينية، واأن تبتكر حلول لهذا الواقع، فما الذي مييز القيادة 
عــن �ضواهــا من النا�ــس اإن مل تبتكر حلول؟ حــان الوقت للخروج من هذا النفــق راأفة بدموع 

المهات ودماء ال�ضهداء ومعاناة اجلرحى.

�لإعالم �لفل�سطيني وحلم �لزيارة
• هــل جنــح العالم الفل�ضطيني باإي�ضال واقع املعاناة اليومية جراء انتهاكات الحتالل 

اليومية مبا يخدم ق�ضيته يف اخلارج؟
- بدايــة، اأنحنــي لالإعالميــني الفل�ضطينيــني الذيــن ي�ضتحقــون كل الحرتام وهــم يعي�ضون 
ظروفــا بالغة ال�ضعوبــة، ي�ضقطون �ضهداء واأ�ضــرى وجرحى وهم ي�ضاهمــون يف نقل معاناة 
�ضعبهــم. لكــن العالم الفل�ضطيني وخا�ضــة املوؤ�ض�ضاتي يحتاج اىل مزيد مــن الهمة والن�ضاط 
واملوازنــات املاليــة الكــربى لأن العــالم �ضــالح مهــم يف املعركــة مــع الحتــالل. والق�ضايا 
والحداث الفل�ضطينية بحاجة اىل اأن�ضنة، بدل من احلديث بلغة الرقام. نريد حديًثا عن الأم 

الفل�ضطينية التي تودع ابنها ول تكون متيقنة بعودته.   
فل�ضطني؟ بزيارة  تفكر  • هل 

- مــن اأحالمي التي مل تتحقــق اأن اأزور فل�ضطني دولة كاملة الأو�ضــاف ولي�ضت كيانا هجينا 
ي�ضمــى دولة. لقــد زرتها واأنا اأ�ضــري، وانتقلت من معتقــل عتليت اىل معتقــل اأن�ضار. وزرتها 

�ضاعرا من خالل كتبي. واأنا واثق اأن الزيارة الثالثة �ضوف تتحقق يوما ما.

تغري �لبو�سلة
• هــل تعتقــد اأن ما يجري يف الواقــع العربي اأزاح البو�ضلة عن ق�ضية فل�ضطني كق�ضية 

مركزية، وكيف هو ال�ضبيل للخروج من هذا الواقع؟
- اأعتقــد اأن كل موؤمــن حقيقي بعدالة الق�ضيــة الفل�ضطينية، ل ميكــن اأن ين�ضى هذه الق�ضية 
لأن حربــاً وقعــت هنــا اأو هنــاك. اأخ�ضى مــا اأخ�ضــاه، اأن يكون هــذا اخلراب العربــي مقدمة 
ل�ضرعنة يهودية الدولة الإ�ضرائيلية لأننا حني نخلق كيانات طائفية، عندها �ضيقول اخلطاب 
الإ�ضرائيلــي لنــا ملاذا كل هذه الدويالت اأو كل هذه الــدول م�ضروعة ول يحق لليهود اأن تكون 
لهم دولتهم القائمة على اأ�ضا�س الدين. اأمتنى اأن تكون هذه الفرتا�ضات خاطئة واأل يح�ضل 
هــذا الأمــر واأل تق�ضــم اأي دولــة عربيــة، واأن نعــود جميعاً نحــو البو�ضلــة احلقيقية تاه 
فل�ضطــني، ولكن ما يجري خطــري، وقد تكون هذه اأ�ضواأ مرحلة يف تاريخ العرب املعا�ضر. ول 

اأظن اأن ثمة مرحلة اأ�ضواأ من هذه املرحلة بعد نهاية ال�ضتعمار.
الثقايف؟ الإنتاج  هذا  على  العربي  الهم  هذا  انعك�س  • كيف 

- ل �ضــك اأن كل حــدث م�ضــريي يرتك اأثــرًا على الإبــداع الأدبي والفنــي، ويح�ضل نوع من 
اجلدليــة بــني الأمرين، بــني الواقع وما يحــدث يف املح�ضلة الإبداعيــة اأو يف احليز الإبداعي 
اإذا جــاز التعبــري، نتذكر جميعــاً الأثر الذي تركتــه نك�ضة 67 على الأدب والفــن العربي، قد 
ل يكــون الن�س الإبداعي العربي الآن يف هــذه اللحظة بالذات قد ارتقى اإىل م�ضتوى ما يحدث 
ويلزمــه وقت حتــى تظهر عالماته ب�ضكل وا�ضــح، ولكن ل �ضك اأن هنــاك اإرها�ضات وب�ضائر، 
هنــاك مالمح تفاعل بني الن�ــس الإبداعي وما يحدث على اأر�س الواقــع، واإن كانت الأحداث 

�ضريعة ومت�ضارعة اإىل درجة يعجز �ضاحب الن�س والن�س باملجمل على اللحاق بها.

�لثور�ت �لعربية
• كيــف تنظــر اإىل م�ضــري الوطــن العربي بعــد انحراف الثــورات العربية عــن م�ضارها 

و�ضلبها من قبل دول عظمى وجماعات متطرفة؟
- بــذرة احلــراك الثوري يف العــامل العربي هي بــذرة نا�ضعة وقوية لي �ضــاب عربي ولكن 
ب�ضبب غياب امل�ضروع النه�ضوي التنويري الوا�ضح كان �ضهال على القوى العظمى اأن تتدخل 
وتدخــل بثقلهــا بثورة م�ضــادة حتت م�ضمــى ديني م�ضتغلــة حاجات النا�ــس لتحقيق هدفها 
بتفتيــت الوطن العربي وخلق دويالت وكيانات داخــل دول. وكل هذا الربيع العربي يجعلنا 

نطرح ت�ضاوؤل: ملاذا يقف الربيع العربي عند حدود فل�ضطني؟
• يف ظــل الو�ضــع ال�ضيا�ضي والقت�ضــادي ال�ضيئ، وحالة الوعي الثقــايف املتدنية، كيف 

ميكن للمثقف والإعالمي اأن يحمال ر�ضالة التنوير يف هذه املرحلة؟
- ل ميكــن لأي مثقــف حقيقــي اإل اأن يكون يف �ضــف النا�س ويف �ضف احلرّيــة والدميقراطية 
والعدالــة اجلماعيــة، لكــن يف الوقت نف�ضه، ل ميكــن تثوير املجتمع بال تنويــر، ل ميكن قيام 
ثــورة بال م�ضروع وا�ضح، فاملطلوب اأن يكون لــدى اأي حراك ثوري بيان وا�ضح عن امل�ضائل 
التــي ت�ضغل بال املجتمع من الديــن، وامل�ضائل الطائفية، وحقوق املراأة، والأقليات، ومطالب 
الطبقات الفقرية، فال ميكن اأن يقوم  حراك ثوري على �ضعارات ف�ضفا�ضة عامة، مثل اإ�ضقاط 
النظــام، لأن الأهــم ما بعد اإ�ضقاط النظام. ولأن هذا امل�ضــروع الفكري الثوري الوا�ضح، كان 
غائبــاً، فــكان �ضهاًل على مــن اأراد �ضرقة اأحــالم ال�ضباب العربــي وطموحاتــه اأن ي�ضرق هذه 
الأحــالم وهــذه الطموحات، واأن يحرف الثــورات نحو م�ضاريع مدمرة واأكــرث �ضوداوية من 

النظم التي ثارت النا�س عليها.

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



»احلال« الأربعاء  2015/6/24 م  7 رم�ضان 1436 هـ »الحال« - العدد 119 - السنة العاشرة 16

علــى خــالف مــا يقــوم بــه الكثــري مــن ال�ضباب 
وال�ضابات، يف جمتمعنــا الفل�ضطيني، من ر�ضوخ 
لرغبــة الوالديــن والعائلة يف العمــل والدرا�ضة، 
فقــد جدفت هيــا اأبي خليفــة )24 عاما(، خريجة 
علــم احلا�ضــوب، مــن جامعــة بريزيــت، عك�ــس 
التيــار، مطلقة ملوهبتها العنان، ولنف�ضها احلرية 
والطمئنــان، لتبــدع يف جمــايل الر�ضــم وت�ضميم 
احلا�ضــوب  عــامل  جمــود  عــن  بعيــدا  الأزيــاء، 

وبراجمه.
تقول هيا: اأحببت الر�ضم والأزياء وكل ما يتعلق 
بهما، منذ نعومــة اأظفاري، وكنت دائمة املتابعة 
توزيــع  وحفــالت  هوليــوود  وجنــوم  مل�ضاهــري 
جوائــز الأو�ضــكار، ودائمــا ما انبهــر بف�ضاتينهم 
وت�ضاميمهــا، وكنــت دائمــا اأرى نف�ضــي م�ضممة 
عامليــة م�ضهورة واأتخيــل اأنني يوما مــا �ضاأكون 

�ضمن امل�ضاهري يف هوليوود.

�لتفوق و�لتوقف!
ولعــل التفــوق الــذي حققتــه هيــا، يف املرحلــة 
الثانويــة، والنظــرة "ال�ضتخفافيــة والدونية"، 
كمــا و�ضفتها هيــا، لتخ�ض�ــس الر�ضــم والفنون، 
اإ�ضافــة اإىل افتقــار فل�ضطني لكليــة ت�ضميم اأزياء 
علــى م�ضتوى عال، كانــت اأ�ضبابــا كافية جلعلها 
جامعــة  يف  احلا�ضــوب  علــم  تخ�ض�ــس  تختــار 
بريزيــت. تقول هيا كنت احــب احلا�ضوب، وكان 
التخ�ض�س جميال جدا، لكــن دائما ما كنت اأ�ضعر 

بغ�ضة لرغبتي يف الر�ضم والت�ضميم.

ولعــل "عــدم الرتيــاح" الــذي ظلت اأبــي خليفة 
ت�ضعــر به تــاه احلا�ضوب، حتى بعــد تخرجها 
وانخراطهــا يف �ضــوق العمــل، كان �ضببــا كفيال، 
ليجعلهــا تواجــه العائلــة واملجتمــع، وتنفرد يف 
نف�ضهــا وعاملهــا، عــامل الر�ضــم والأزيــاء، بعيدا 
عــن �ضخريــة النا�ــس، واحباطهــم، وا�ضتهانتهم 

بقدراتها.
تقــول هيــا:  بــداأت بتعلــم مبــادئ واأ�ضا�ضيــات 
ت�ضميــم الأزيــاء با�ضتخــدام مواقــع النرتنــت 
واليوتيــوب، وبا�ضرت بر�ضم ت�ضاميمي اخلا�ضة 
وم�ضاركتهــا على �ضفحــات التوا�ضل الجتماعي 
"في�ضبوك وتويرت وان�ضتجرام"  ومن هنا دخلت 
عــامل الأزيــاء، وبــداأت ا�ضتقبل ر�ضائــل من دور 
اأزيــاء يف كنــدا وفرن�ضــا، ومنهــا املحلــي يف رام 
اهلل ونابل�ــس الذيــن طلبــوا مني العمــل معهم يف 
م�ضاريع معينة لإطالق ت�ضاميم �ضيفية خمتلفة.

للتطريز �لفل�سطيني ن�سيب �لأ�سد!
وكان للتطريــز الفل�ضطينــي ن�ضيــب الأ�ضــد مــن 
ت�ضاميــم هيــا، حيــث حملــت معظــم ت�ضاميمها 
الطابع الفل�ضطيني، الذي اأدخلته على الت�ضاميم 
احلديثــة جامعــة يف ذلك بــني الطرازيــن القدمي 
واحلديــث، من بــاب ت�ضجيع الفتيــات على لب�س 
التطريز الفل�ضطيني لكن بطريقة ع�ضرية تنا�ضب 
اأذواقهــن، وهــو ما يعرف بـــ "ع�ضرنــة التطريز 

الفل�ضطيني".
ومل تتفاجــاأ هيــا حينمــا لقــت اإعجابــا كبــريا، 

�ل��ت�����س��م��ي��م �إىل  ه����رب����ت  �ل����ت����ي  �حل����ا�����س����وب  �أب�������ي خ���ل���ي���ف���ة.. خ���ري���ج���ة  ه���ي���ا 
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علــى ت�ضاميميها هــذه، ول حينمــا ح�ضلت على 
املركــز الثــاين يف م�ضابقــة ت�ضميــم ازيــاء تابعة 
ل�ضركة فرن�ضيــة، وكان الت�ضميم الفائز "بالطراز 

الفل�ضطيني" اأي�ضا.

هيا و�لر�سم
اأمــا على م�ضتوى الر�ضم، فاإن هيا الن، يف مرحلة 
التح�ضــري وال�ضتعــداد ملعر�ضهــا الفنــي الــذي 
�ضيقام خالل الأيــام القليلة القادمة، حتت رعاية 
موؤ�ض�ضــة دار قنديل للثقافة والفنون يف طولكرم، 
وهي موؤ�ض�ضة تعنى باملواهب وتعمل على دعمها 
وتطويرهــا، خا�ضة اأن معظم اللوحات امل�ضاركة 
يف املعر�ــس �ضتعرب عن واقع املراأة الفل�ضطينية، 

وواقع ال�ضعب الفل�ضطيني يف ظل الحتالل.
ونظــرا حلجــم ال�ضتغــالل الــذي تعر�ضــت لــه 
هيــا من قبــل دور الأزيــاء، حيث عمــدت اإىل بيع 
ت�ضاميمهــا لهــم،  مقابــل اأ�ضعــار غــري م�ضجعة، 
اإ�ضافــة اإىل عــدم اإ�ضنــاد الت�ضميم لهــا �ضخ�ضيا، 
كونهــا ت�ضمم فقط ول تنفــذ امللبو�ضات، فاإن هيا 
تخطــط الن ل�ضتكمال درا�ضتها يف جمال ت�ضميم 
الأزياء يف اخلارج، كي يت�ضنى لها فتح م�ضروعها 
اخلا�ــس دون احلاجــة لبيــع ت�ضاميمهــا لــدور 
الزيــاء، واإىل ذلــك احلني فنحن بانتظــار ماركة 

فل�ضطينية عاملية، با�ضم "هيا فا�ضن".

الإعالم يف جامعة  دائــرة  • خريجــة حديًثا من 
اأحد ت�ضاميم اأبي خليفة.بريزيت

تعترب ر�ضوم ق�ض�س الطفال من العوامل �ضديدة 
اجلاذبيــة، فــال يوجد كتاب لالطفــال دون ر�ضوم 
ترافقــه، المر الــذي ي�ضفي رونقــا وجمال على 
الن�ــس، وياأخــذ الطفــل اىل عامل ملــيء بالده�ضة 
واخليال، فهي لي�ضت جمرد تزيني للن�س بقدر ما 
متثل ن�ضا اخر يوازي املحتوى اهمية، كما تلعب 
الر�ضــوم دورا يف الرتقاء بتذوق الطفال واثارة 

حوا�ضهم.
و�ضيــق،  وا�ضــع  جمــال  الطفــال  اأدب  ر�ضــوم 
ي�ضتهــوي الكثــري مــن الفنانــني الذيــن يجــدون 
انف�ضهــم مييلون اىل التخ�ض�ــس فيه، كون الن�س 
وحــده ل يكفــي لن يغنــي قارئنــا ال�ضغــري عن 
البحار يف خميلته عرب الكلمات ال�ضغرية امامه، 
وتعله يذهب اىل ابعد من ذلك بكثري، متيحة له 

ان يتذوق لعبة اللوان وال�ضكال امامه.
الر�ضامــة  بــرزت  الفنانــني،  هــوؤلء  بــني  مــن 
الفل�ضطينيــة لبنى طه التــي وجدت نف�ضها مهتمة 
مبجال ر�ضومات كتــب ادب الطفال ب�ضبب ميلها 
وحبها لالطفال، ورغبة يف العمل معهم والدخول 
اىل عاملهــم، والتي �ضرعان ما بــداأت يف هذا العمل 

بعد ان انهت درا�ضتها اجلامعية.
وعــن بدايــة التجربة، تقــول لبنى: "عــامل اأدب 
الأطفــال كبري جدا وملــيء بالتفا�ضيــل، وجدت 
نف�ضــي مهتمــة يف كل مو�ضــوع الطفولــة، ولرمبا 
هــذا الهتمــام جاء من حبــي واهتمامــي بالعمل 
مع اأطفال، حيث اأجد خيالهم والنقا�س واحلديث 
معهــم ممتعا اأحيانا اأكرث من اأحاديثي مع الكبار، 
احب هــذه الفانتازيا التي تدور يف اأفكارهم، وهو 
ما اهتم به يف جمال ر�ضوماتي، بال�ضافة اإىل انني 

اأعتقد اأن كل واحد فينا ل يزال طفال بداخله".

ولبنى التي در�ضت تخ�ض�س الأدب الجنليزي يف 
جامعة بريزيت، وعملــت يف جمال ادب الطفال، 
بــداأت م�ضوارهــا يف "ر�ضــوم الكاريكاتــري" الذي 
ا�ضتهواهــا اي�ضــا منــذ الطفولة نظــرا لن�ضغالها 
مبتابعة الخبــار القت�ضاديــة وال�ضيا�ضية التي 
كان لهــا تاأثريهــا الكبــري عليهــا، فكانــت حتــول 
الخبار لر�ضــوم كاريكاتري، وكانت متاأثرة بكبار 

فناين الكاريكاتري امثال ناجي العلي.
وتعتــرب لبنــى اهــم التجــارب لديهــا يف حياتها 
مــع  والر�ضومــات  الكتــب  انتــاج  علــى  عملهــا 
موؤ�ض�ضة تامر للتعليم املجتمعي، ب�ضفتها اي�ضا 
دار ن�ضر تعمل على انتاج كتب وق�ض�س اطفال، 
حيــث كان لهــذا املوؤ�ض�ضــة الف�ضــل بن�ضــر اول 
كتاب اعدت ر�ضوماتــه، وهو كتاب اغنية البئر 
لل�ضاعــر والكاتــب ان�ــس ابو رحمــة، وحتدثت 
لبنــى ب�ضوق عن تربتهــا الوىل قائلة "الكتاب 
عبــارة عــن جمموعــة ق�ض�ضية للفتيــان، كانت 
تربتــي الأوىل ممتعــة جدا ولي�ضــت بال�ضهلة، 
فالن�ــس خيايل وفانتــازي، وبالتــايل كان دوري 
واأعتــرب اأنه اأي�ضــا دور اأي فنــان يعمل ل �ضيما 
يف جمــال اأدب الأطفــال، األ ينقــل الن�س ب�ضكل 
حــريف، وامنا ي�ضفــي ب�ضمتــه، فبا�ضتطاعته اأن 
ينقلــه اإىل عامل اآخر �ضــواء من خالل امل�ضاهد اأو 

تقنيات الر�ضم".
تلقــت لبنى اثر هذا العمــل جائزة وزارة الثقافة 
الفل�ضطينيــة كاأف�ضل ر�ضومات اأدب الأطفال التي 
اأنتجت عام 2009 و2010، وتوجهت لها العديد 
مــن دور الن�ضــر الفل�ضطينيــة والعربيــة لتنفيــذ 

ر�ضومات لكتب خمتلفة بعد ذلك، كما قالت.
وتو�ضعت اعمال لبنى وتنوعت بعد هذا الجناز، 

ف�ضملــت العمــل مــع دور ن�ضــر فل�ضطينيــة التــي 
عر�ضــت عليها العمل معها مثــل اأ�ضوار عكا، وبن 
ميديــا، ودور عربيــة مثــل دار اأ�ضالة يف بريوت، 
ومــن اآخــر الكتب التــي عملــت عليهــا كان كتاب 
املو�ضيقى يف  "خرز مغنى" الذي �ضدر عن بيت 
�ضفا عمرو، ويحتوي الكتــاب على اأغان واأ�ضعار 

مت تلحينها.
وعــن عملهــا يف هذا املجال قالت طــه: "بامكان 
واملو�ضيقــى  الطفولــة  جمــال  يف  العاملــني 
ا�ضتخدام الكتاب بطريقــة ممتعة مع الأطفال، 
يف هــذه املرحلة اأقوم بتجريب اأ�ضاليب خمتلفة 
تقنيــات  فهنــاك  الأطفــال،  لأدب  الر�ضــم  مــن 
واأدوات ل حــدود لهــا، ومن املمتــع تربتها، 
اأركــز يف ر�ضوماتــي علــى املــوروث  ولكننــي 
العربــي، حيث اأجــد مثال يف العمــارة العربية 
وال�ضالميــة تفا�ضيل فنيــة وزخرفية، ت�ضفي 
جمال وحميمية على الر�ضومات، هذا املوروث 
غنــي اأجّد واأعك�ضــه يف العديد مــن ر�ضوماتي، 
ل �ضيمــا اذا كنــت اأعمل على ق�ض�ــس �ضعبية، 
ومبا اأن الطفل ال�ضغري ل يزال يعي�س بداخلي 
فهو يخربين عن العديد من التفا�ضيل التي يود 

م�ضاهدتها بالر�ضومات".
لبنى التــي حازت على جازة مــن وزارة الثقافة 
الفل�ضطينيــة علــى ر�ضوماتهــا، مت تر�ضيح اي�ضا 
كتــاب "ق�ضــة قبــل النــوم" الــذي احتــوى على 
ر�ضوماتهــا للح�ضــول علــى جائــزة الت�ضــالت 
الماراتيــة لأدب الطفال، كما تعمــل حاليا على 
انتــاج م�ضروعهــا اخلا�ــس بهــا، الــذي يت�ضمــن 
التاأليــف ويركــز علــى اجلانــب الب�ضــري ب�ضكل 

كبري. 
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اإحدى ر�ضومات لبنى يف ق�ضة لالأطفال.


