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16 �صفحة

 عبد الباسط خلف

العدل والعزة
معلمي زياد الرفاعي علمني العدل، وحدث ذلك يف اأول م�صــاق �صــحافة واإعالم يف ال�صــنة الأوىل، بل ويف الف�صــل الأول. علمني العدل ومراعاة 

ال�صمري. ومل يجتهد يف �صرح ذلك كثرًيا.
الأمر اأنه غاب عن اإحدى احل�ص�ش، ويف اليوم التايل، جاءنا ووزع علينا ديناًرا اأردنيًّا وب�صعة قرو�ش، قائاًل: اأ�صركم تدفع يل مقابل كل ح�صة 

ديناًرا وحبتني، واإن مل اأعطكم تلك احل�صة، فال حق يل يف دنانريكم تلك.
اأما العزة، فاأف�صل من يعلمنا اإياها جباه ال�صهداء، وال�صر بيد اخلالق وحده، اإل اأنه معلن ومكتوب بدمائهم، ويقول لنا: 

اأن نكون اأو ل نكون، لي�ش قرار اأحد، اإنه قرارنا، وهو اأن نكون دوًما، كما �صئنا واأينما �صئنا.
رئي�صة التحرير
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ت الإجابــة املقت�صــبة لأحــد اأع�صــاء "تنفيذيــة" منظمة  عــ�رّ
التحريــر، الذي ف�صــل عدم ذكر ا�صــمه، عن واقــع احلال، فقد 
اأكد اأن �صــوؤاًل ق�صــرًيا لتف�صــري العالقة بني ال�صلطة والف�صائل 
ــة احلالية، ل ميكن الرد عليه دون تفكري عميق وجل�صــة  والهبرّ
حــوار طويلــة، ولي�ــش باملُ�صــتطاع الإجابة عنه ب�صــهولة ع� 

الهاتف، ومن يفعل ويرجتل ُي�صبه "بائع ال�صعارات"!

اأقل اخل�سائر
ُيفررّق اأمني �صــر املجل�ش الثوري حلركة "فتح" اأمني مقبول بني 
موقف "فتح" وال�صلطة اإزاء الهبة ال�صعبية، ويقول لـ"احلال" 
اإن موقف ال�صــلطة حمكــوم بالتزامات فهي تتعامل ر�صــمًيا مع 
مــا يجري، يف حــني اأن "فتــح" ت�صــارك وتقرر وترعــى الهبة، 
وتعت�ها اإحدى حمطات املقاومة ال�صــعبية، التي دعت اإليها، 
واإفرازا لغ�صب ال�صعب بعد �صل�صلة العتداءات املتكررة على 
اإىل  "فتح" �صعت  اأن  "الأق�صى" والقتل اليومي. ويرى مقبول 
اأن تكــون الهبة اجلماهريية باأقل اخل�صــائر من الدماء، وتراها 
مت�صــاعدة وم�صــتمرة، فيمــا دعــت ال�صــلطة اإىل عدم و�صــول 
املواجهــات اإىل موقــع حمــدد هو مدخــل البرية ال�صــمايل كونه 

املدخل الوحيد للقنا�صل وال�صفراء واملوؤ�ص�صات الدولية.
ويوؤكــد اأن "فتــح" مل تتاأخــر عن اللحــاق بالهبــة، ومن يدعي 
عك�ش ذلك فهو يحاول ت�صويه موقف احلركة، التي قدرّمت ثالثة 
اأرباع ال�صهداء والأ�صرى فيها، وت�صارك يف فعالياتها، وهي هبة 
م�صتمرة مب�صــاركة الف�صــائل والقوى احلية، و�صكلت منعطًفا 
اإيجابًيا ل�صــالح الق�صــية الفل�صــطينية، بعد اأن كادت الأحداث 

الإقليمية والدولية ترحلها اإىل اآخر جدول اأعمال العامل".
وح�صــب مقبــول، فــاإن احل�صــاد والت�صــحيات للهبــة احلالية 
خمتلــف يف مفهومهــا مــن �صــخ�ش اإىل اآخــر، وطبيعــة احلــال 
توؤكــد اأن كل املعارك والنتفا�صــات والهبات والثورات تنطلق 

لتحقيق اأهداف �صيا�صية يف نهاية املطاف.

ا�سطرار 
فيما يوؤكد قي�ش عبد الكرمي )اأبو ليلى( نائب الأمني العام للجبهة 
الدميقراطيــة اأن ال�صــلطة "وجدت نف�صــها م�صــطرة مل�صــايرة 
الإجماع و�صــرورة حماية الهبــة وجماراتها وتطويرها، ولكن 
د �صــديدين، وات�صــم موقفها بامل�صايرة على م�ص�ش  بحذر وتردرّ
وحماولة ا�صــتثمارها �صيا�صيا يف حت�صني �صــروط التفاو�ش يف 

الهبة ال�سعبية.. بنت الأر�ض وبال غطاء �سيا�سي

اإطار �صيا�صة املراهنة على الوليات املتحدة كراٍع لل�صالم".
وي�صــيف: "هنــاك حــذر داخــل ال�صــلطة مــن مواجهة �صــاملة مع 
اإ�صرائيل ملا ينطوي عليه ذلك من تهديد مل�صاحلها، كما اأن التماهي 

مع ال�صغط الدويل الدافع نحو التهدئة ماأخوذ باحل�صبان".
ويتابع عبد الكرمي: "مثلما انطلقت الهبة دون قرار من ال�صــلطة 
والف�صــائل، فبو�صعها اأن ت�صــتمر كذلك، لكن املطلوب تطويرها 
لتتحــول مــن حركة �صــبابية انطلقت مــن جيل ولد بعد اأو�صــلو 

و�صهد ماأزق التفاو�ش، اإىل حركة اجتماعية ن�صالية �صاملة".
ويقول: الف�صــائل لي�صــت غريبة عن الهبة، فمعظم ال�صــبان هم 
مــن اأبنائهــا اأو تربــوا يف اأح�صــانها، لكن الف�صــائل متخلفة عن 
النخراط فيها ب�صــبب التكل�ش الذي تعانيــه احلركة الوطنية، 

واخليارات ال�صيا�صية املتباينة املطروحة من الف�صائل القريبة 
من ال�صــلطة، والتي جتد م�صلحتها يف عدم النغما�ش يف جمابهة 

�صاملة مع الحتالل.

غطاء �سيا�سي غائب
لكــن القيــادي يف حركــة اجلهــاد الإ�صــالمي خالــد البط�ش يرى 
اأن ال�صــلطة "ما زالت حتى الآن �صــامتة، ومل تغط النتفا�صــة 
�صيا�صــيا، وتخ�صى اأن ت�صكل خطًرا عليها، ومطلوب من ال�صلطة 
اأن توفــر موقفــاً داعًما عــ� اجلامعة العربيــة ومنظمة املوؤمتر 
الإ�صــالمي والأمم املتحدة، واأل تر�صخ لل�صغوط الدولية التي 
ل تخدمها ول تخدم �صــعبنا". ويوؤكــد البط�ش اأن الدعاء الذي 

قه مرتبطون  ُيــروج ابتعاد الف�صــائل عــن الهبة احلاليــة ُي�صــورّ
مب�صــالح واأجندات خارجية، فكل ال�صــهداء ومنفذي العمليات 
هــم مــن اأبنــاء الف�صــائل، لكنهــم اآثــروا العمل الفــردي، يف ظل 

التن�صيق الأمني وممار�صات الحتالل واإجراءاته.
ويراهــن القيادي يف اجلهاد الإ�صــالمي على اأن النتفا�صــة احلالية، 
كمــا �صــماها، "قادرة خالل عــام واحد فقط علــى اأن جتعل الحتالل 
يبــداأ حــزم حقائبــه مــن ال�صــفة الغربية. ويبــدد خماوف ال�صــلطة 
وترددهــا يف دعمهــا بالقــول اإنها موجهة �صــد الحتالل ولي�ش �صــد 
ال�صلطة، ولتكون اخلليل دون "كريات اأربع" والقد�ش  دون "معاليه 
اأدوميــم"، وهــي فر�صــة لتفعيل الإطــار القيــادي ملنظمــة التحرير 

وا�صتعادة الوحدة الوطنية".

◄التتمة 13

)عد�صة: اياد جاد اهلل(
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 نادر الصفدي

 هال الزهيري
كم �صــيئا مل�صَتُه اليوم لي�ش له عالقة مب�صانع 
ْعها  و�صــركات؟ كم كلمة ا�صــتعملَتها مل ي�صــنِّ
العقــل ول عالقــة لهــا مبوؤ�ص�صــات ومهنيــني 
ول ترتبــط بهرمية ونخبويــة ومقايي�ش؟ كم 
�صــيًئا دخل معدتك اليوم مل ت�صــنعه �صركات 

واآلت؟
باأجهــزة،  ترتبــط  مثــال،  ــل"  "توا�صُ كلمــة 
بينمــا كلمــة "حتــادث" ترتبــط باأ�صــخا�ش 
متقابلني وجها لوجــه؛ كلمة "تعليم" ترتبط 
مبوؤ�ص�صات ومهنيني وتقييم وجلو�ش الطالب 
على قفاه 12 �صنة، بينما كلمة "تعلرّم" ترتبط 
بقــدرة بيولوجيــة و�صــياق وِفْعــل؛ كلمــات 
ديكارتية"  وهند�صــة  م�صــتقيم  وخط  "نقطة 
يرتبــط جميعهــا مبخرتعــات العقــل، بينمــا 
�صــجر  مــاء وورقة  �صــجرة ونقطــة  "�صــاق 
وج�صــم اإن�صــان" يرتبط جميعهــا بالطبيعة؛ 
كلمــة "دكتور" ترتبــط مبوؤ�ص�صــات وهرمية 
ترتبــط  "معلــم"  كلمــة  بينمــا  ونخبويــة، 
ــل يف حياتــه وخ�اتــه ويجتهد  باإن�صــان يتاأمرّ
يف تكويــن معنى لها يف �صــعيه لفهــم احلياة؛ 
الأوروبيــة  القبيلــة  �صــمن  "بحــث"  كلمــة 
مبوؤ�ص�صــات  ترتبــط   )research(
وميزانيات، بينما كلمة "بحث" �صمن القبيلة 
الفل�صــطينية تعنــي مــا يبحث عنه الإن�صــان 
يف حياتــه من معنى وفهــم يرتبطان بالعالقة 
بــني عاملــه الداخلــي والعــامل مــن حولــه؛ 
كلمــة "تقييم" ترتبــط مبوؤ�ص�صــات ومهنيني 
ومقايي�ش و�صــيطرة وفــوز، بينما تعبري "ما 
يح�صنه ال�صــخ�ش" يرتبط مبا يفعله ب�صغف 
وبعالقته مع من وما حوله؛ كلمة "مدر�صــة" 
ترتبط ب�صــرذمة املعرفة ومتزيــق املجتمع، 
"جمــاورة" ترتبــط مبريديــن  بينمــا كلمــة 
ومرادين بدون �صــلطة داخليــة اأو خارجية؛ 
كلمة "جن�صانية" ترتبط مبهنيني، بينما كلمة 
كلمة  بالطبيعــة واحلياة؛  "جن�ــش" ترتبط 
بينما  وموؤ�ص�صات،  مبهنيني  "�صحة" ترتبط 
كلمة "عافية" ترتبط بالعي�ش وفق الطبيعة، 
العي�ــش بتوقعــات يرتبــط مبا يقا�ــش، بينما 
العي�ــش باأمل يرتبط بالإميان بطيبة الطبيعة 
والب�صــر؛ كلمة "حقوق" ترتبط مبوؤ�ص�صات، 
بينمــا كلمــة "كرامــة" ترتبط بحكــم الذات؛ 
العقــل يرتبــط بجزئيــات وم�صــنعات بينما 
ترتبــط احلكمــة بكليــات وعالقــات؛ العقــل 
الطبيعــة  ترتبــط  بينمــا  بتناف�ــش  يرتبــط 
بتكامــل؛ العلــوم �صــمن القبيلــة الأوروبية 
ترتبط بال�صيطرة والفوز بينما �صمن القبيلة 

الفل�صطينية ترتبط بالعافية.
من ال�صــعب على �صــخ�ش يعي�ــش يف رام اهلل 
اأن يلم�ــش اأو يــاأكل �صــيئا اأو يقــول كلمــة ل 
عالقــة لهــا ب�صــركات وموؤ�ص�صــات ومهنيني. 
الفكــر الــذي ينطلــق مــن العقل وم�صــنعاته 
بدًل من النطالق مــن الطبيعة وحمايتها هو 
جزء اأ�صا�صــي ك�صبب فيما ن�صهده من تخريب 
وياأ�ــش واإحبــاط. الفكــر لي�ش فــوق الطبيعة 
والوجــود، بــل يجب اأن ينطلق مــن الطبيعة 
واحليــاة. مــن هنا، ي�صــكل التعليم الر�صــمي 
والأكادميــي )املرتبطــان مب�صــنعات العقــل 
بدل مــن احلياة والطبيعة( طابورا خام�صــا 

يهزمنا من الداخل.

* امللتقى الرتبوي العربي/ فل�صطني

الطبيعة واحلياة مقابل 
العقل وامل�ؤ�س�سات

 منير فاشه*

انتهــى عــام 2015 دون اأن يدخل اأي وفد ت�صــامني عربي 
اأو دويل اإىل قطــاع غزة ع� مع� رفح ال�ي، الذي ي�صــل 
القطاع مع م�صــر، يف �صابقة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ 
املعــ� الــذي اأغلق لأكــر من 300 يــوم واقت�صــرت اأيام 
فتحه على عبور احلالت الإن�صــانية فقط. وتقول اجلهات 
الر�صــمية امل�صــرية اإن فتــح املعــ� مرهــون با�صــتتباب 

الو�صع الأمني يف حمافظة �صمال �صيناء.
ويف حديــث "احلــال" مع رئي�ــش اللجنة احلكومية لك�صــر 
احل�صــار املفرو�ش على قطاع غــزة املهند�ش عالء البطة، 
اأكد اأن اإغالق املع� كان ال�صــبب الرئي�صي واملبا�صر لعدم 
و�صــول الوفــود الت�صــامنية اىل القطاع على مــدار العام، 
م�صــريًا اىل اأن ع�صــرات الوفــود قدمت طلبــات للخارجية 
مــن  "اميــال  ومنهــا  امل�صــرية،  ولل�صــفارات  امل�صــرية 
البت�صــامات"، وكذلك قافلة الوفــاء الأوروبية يف هولندا، 
والعديد من الوفود ال�يطانية، وقوبلت جميعها بالرف�ش 

من قبل ال�صلطات يف م�صر.
وعــن العوامل الأخــرى التي قد تكون �صــاهمت يف تراجع 
حمــالت الت�صــامن الدولية مع قطــاع غزة، يقــول البطة، 
اإن تاأثــري الو�صــع العربــي والتوتــر يف املنطقــة ل يتعدى 
5% فقط على تراجع م�صــتوى الت�صــامن. واأكــد البطة اأن 
العالقــة طردية بــني فتح مع� رفح وارتفــاع عدد الوفود 
املت�صــامنة التي تدخل القطــاع، حيث اإن هذا الرتاجع بداأ 
يظهــر منــذ حزيران 2013، وهــي الفرتة التي بــداأت فيها 

ال�صلطات امل�صرية باإغالق املع�.
وجاء يف التقرير ال�صنوي الذي اأ�صدرته اللجنة احلكومية 
لك�صــر احل�صار وا�صــتقبال الوفود للعام اجلاري اأن قطاع 
غــزة مل ي�صــهد دخول اأي وفــود ت�صــامنية يف عام 2015، 
مو�صــحة اأنه يف عام 2014 مت ا�صــتقبال 41 وفدًا باإجمايل 
317 مت�صــامناً، والعــام 2013 �صــهد دخــول 218 وفــدا 

ب�سبب اإغالق معرب رفح

عام 2015 مر على غزة دون دخ�ل اأي مت�سامن

باإجمايل 4485 مت�صامناً.
 بــدوره، راأى الكاتب واملحلل ال�صيا�صــي اأكرم عطا اهلل اأن 
امل�صــهد الفل�صــطيني اأثر على املت�صامنني، بعد اأن اقتنعوا 
اأن احل�صــار املفرو�ــش علــى القطــاع �صــينتهي بانتهــاء 
النق�صــام الفل�صــطيني. واأكد عطا اهلل اأن عدة عوامل تقف 
وراء تراجع حالة الت�صــامن، واإن كان الرئي�صي واملبا�صر 
منها هو اإغالق مع� رفح، م�صــرًيا اإىل اأن ق�صــماً كبريًا من 
هذه الوفود الت�صــامنية كان يتحرك على يد جهات موؤيدة 
جلماعــة الإخــوان امل�صــلمني التــي تعــاين يف اأكــر من بلد 

حالياً، واأ�صبحت لديها اأولويات غري قطاع غزة.
ولفــت عطا اهلل اإىل اأن اخل� الفل�صــطيني مل يعد على راأ�ش 

اأولويــات ال�صــحافة العامليــة، مع ظهور اأولويــات اأخرى 
اأبرزهــا امللف ال�صــوري، واأن الوفود الت�صــامنية حتى لو 
و�صــلت غزة، فلن جتد لها مت�صــعاً يف امل�صاحة الإعالمية، 
وهذا اأمر اأدركه من�صــقو هذه الوفــود، وبالتايل توقفوا عن 

ترتيب هذه الزيارات.
وكانــت وزارة الداخليــة يف حكومــة غــزة، قــد اأعلنت اأن 
ال�صلطات امل�صرية اأغلقت منذ بداية عام 2015 مع� رفح 
الــ�ي اأكر من 300 يوم، وو�صــفت العمــل يف مع� رفح 
ال�ي هذا العام باأنه كان "الأ�صــواأ". وقال املتحدث با�صم 
الــوزارة اإيــاد البزم اإن هذه الإح�صــائية هي الأ�صــواأ منذ 

عمل املع� عام 2009م.

بعــث احلديث عــن اإطــالق الف�صــائل الفل�صــطينية، مبادرة 
جديــدة لإعادة فتح مع� رفح الــ�ي، اأمال جديدا يف نفو�ش 
اأكر من 45 األف فل�صــطيني عالق يف قطاع غزة، وحمروم من 

ال�صفر ب�صبب اإغالق مع� رفح ال�ي.
اآمــال العالقــني باإعاد فتح املع�، ا�صــطدمت جمــددًا بجدار 
اخلالفات ال�صيا�صــية الفل�صــطينية الداخلية، فاأ�صبحت الآن 
معلقــة بني موقــف حركة حما�ش من املبادرة، التي رف�صــتها 
"الثقيلة" لإعادة فتح  "�صمنياً"، و�صروط اجلانب امل�صري 

املع�.

جه�د مت�ا�سلة
وزيــر العمل يف حكومــة التوافق الوطني، ماأمون اأبو �صــهال، 
اأكــد اأن احلكومــة جُتري ات�صــالت وحتركات مع الف�صــائل 
الفل�صــطينية، وحركة حما�ش، ل�صمان موافقة الأخرية، على 

املبادرة التي تقدمت بها الف�صائل، لإدارة مع� رفح.
واأو�صح اأبو �صهال، ل�صحيفة "احلال"، اأن "الف�صائل طرحت 
مبــادرة جيــدة للغاية، وتعاملــت مع اإدارة معــ� رفح بكل 
جوانبــه، الأمنيــة واللوج�صــتية، وهذا اأمر اإيجابــي للغاية، 
ونحــن الآن جنــري ات�صــالت مــع حركــة حما�ــش ل�صــمان 

املوافقة على مبادرة الف�صائل".
غــزة،  قطــاع  يف  العالقــني  اآلف  ع�صــرات  اأن  اإىل  ولفــت 
بحاجــة اإىل موافقة فورية من حركــة حما�ش على مبادرة 
الف�صائل، والبدء بخطوات عملية على الأر�ش، ا�صتعدادا 
لت�صــليم املع� حلكومة التوافق الوطني، ح�صــب مبادرة 

الف�صائل.

واأ�صــار ابو �صــهال اإىل اأنه ل يجوز اأن ت�صتمر حركة حما�ش يف 
ال�صــيطرة على املعــ� ال�ي، ويف رف�ش ت�صــليمه للحكومة، 
لأن ذلك عقبة اأ�صا�صية وكبرية اأمام، ويخلق الذرائع للجانب 

امل�صري لإغالقه ب�صورة متوا�صلة".

مبادرة �ساملة
القيــادي يف اجلبهة ال�صــعبية لتحرير فل�صــطني جميل مزهر، 
اأكــد اأن مبــادرة الف�صــائل لفتــح معــ� رفــح، عاجلــت كافة 
اجلوانــب املتعلقــة بفتح املع�، واأو�صــحت بالبنــود املهام 
املكلــف بها اأي جانب يتــوىل اإدارة املع� املغلــق طوال اأيام 

العام.
الف�صــائل  "اجتهدنــا يف  "احلــال":  ل�صــحيفة  وقــال مزهــر 
ل�صــياغة املبادرة، وح�صــلت علــى  قبول كبــري، لكن موقف 
حركــة حما�ــش من املبــادرة، مل يحــدد بعد، ول تــزال هناك 

�صكوك كبرية باإمكانية اأن ترف�ش حما�ش مبادرة الف�صائل.
و�صــدد على اأن املبادرة �صتعر�ش على اجلميع، ولكن بع�ش 
الت�صــريحات التي �صدرت من قيادات حما�ش حول املبادرة، 
ل ت�صجع كثريًا، م�صريًا اإىل اأن الأطراف الفل�صطينية الداخلية 
هــي من تعطل فتح مع� رفح، وت�صــرب اآمال اآلف العالقني 

عر�ش احلائط.
وطالب مزهــر بعقد اجتماع عاجل مــع حما�ش واحلكومة يف 
غزة، لعر�ش املبادرة ب�صكل ر�صمي، ومناق�صتها، واحل�صول 
علــى املوافقــة مــن كافــة الأطــراف، متهيــدًا لعر�صــها على 
اجلانب امل�صــري، للبت فيهــا وحتديد موعد ر�صــمي لإعادة 

فتح املع� وت�صليمه للحكومة.

مبادرة معرب رفح رهن بقرار حما�ض و�سروط م�سر.. و45 األف عالق ينتظرون
حما�ض ترد

بدورها، نفت حركة حما�ش على ل�صان الناطق با�صمها �صامي 
اأبــو زهــري، اأن تكــون حركته قد رف�صــت مبادرة الف�صــائل 
ب�صاأن اإعادة فتح مع� رفح احلدودي مع الأرا�صي امل�صري.
واأكــد اأبو زهــري ل�صــحيفة "احلــال"، اأن احلديــث التي مت 
تناقلــه اأن حما�ــش رف�ش املبــادرة غري �صــحيح، واملبادرة 
حتــى اللحظــة مل تعر�ش علينا ب�صــكل ر�صــمي، ول تزال قيد 

بحث وتعديل لدى الف�صائل الفل�صطينية يف قطاع غزة.
واأ�صــاف: "يف حال عر�صــت علينا املبادرة ب�صكل ر�صمي، �صتكون 
هناك جل�صــة م�صــاورات ومناق�صــات داخل حركة "حما�ش"، للرد 
عليهــا، م�صــددًا علــى اأن حركته تدعــم كل خطوة فل�صــطينية من 
�صاأنها اأن تخفف احل�صار املفرو�ش على �صكان القطاع. ويوجد يف 
قطاع غزة حوايل 45 األف مواطن م�صــجلون لل�صــفر، بينهم 3500 
مري�ــش مــن ذوي احلــالت املزمنة يف قطــاع غزة، ل ت�صــمح لهم 
ال�صلطات امل�صرية بال�صفر، وفق ما اأ�صارت اإليه وزارة الداخلية.

وت�صــمل املبادرة خم�صــة بنــود، من بينها، اعتمــاد املوظفني 
العاملــني يف املعــ� الذين عينتهم حما�ش ر�صــميا يف الوظيفة 
العموميــة، ورفدهــم مبوظفني �صــابقني، ليكونــوا طاقم عمل 
مهنيا متكامال. وت�صــمل اأي�صا ت�صــليم اإدارة املع� ل�صخ�صية 
وطنيــة م�صــتقلة يجمــع عليها الطرفــان، علــى اأن يكون ذلك 
بالتن�صــيق والتوافــق مــع حكومــة التوافق. وثالثا، ت�صــليم 

م�صوؤولية اأمن املع� لقوات احلر�ش الرئا�صي.
ومعــ� رفح مغلق منذ اأن متت عملية عزل الرئي�ش ال�صــابق 
حممــد مر�صــي، ول يعاد فتحه اإل لأيام قليلــة ل تكفي حاجة 
ال�صــكان. وقد اأعيد قبل اأ�صــابيع فتحه ملــدة يومني فقط بعد 
اإغــالق دام اأكــر من مئة يوم، متكن من ال�صــفر خاللهما نحو 

1500 �صخ�ش من اأ�صل 25 األفا من مر�صى وطالب.
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م�صتوطنة "بيت اأوروت" اأقيمت عام 2009 على موقع جغرايف 
متميــز يف القد�ش ال�صــرقية، على اأعلى اجلبل يف حي ال�صــوانة 
ببلــدة الطــور �صــرقي القد�ــش وتطــل على امل�صــجد الأق�صــى 

والبلدة القدمية.
وكانــت امل�صــتوطنة اقيمــت علــى اأرا�ــش مت ال�صــتيالء عليها 
من قبــل "منظمة اإلعاد ال�صــتيطانية" منذ عــام 2006، والتي 
تعود ملكيتها لعدة عائالت مقد�صــية )اأبو الهوى، واحل�صيني، 
واخلالــدي، واحللواين، وال�صــهابي(، كما اأو�صــح مدير دائرة 
اخلرائط يف بيت ال�صــرق خليل تفكجــي. وبالرغم من اأن مالكي 
الأر�ــش يحملــون اأوراق الطابــو وم�صــتندات توؤكــد ملكيتهــم 
لالأر�ش ح�صــب ما اأكد التفكجي، اإل اأن الأر�ش متت م�صادرتها 

ل�صالح املنظمة ال�صتيطانية.
و"بيت اأوروت" لي�صــت البوؤرة ال�صــتيطانية الوحيدة يف بلدة 
الطــور واإن كانــت هــي البوؤرة التــي مت انتزاعهــا بالقوة، ففي 
منطقــة اخللــوة كما اأ�صــار خمتار البلدة خ�صــر اأبو �صــبيتان: 
للجمعيات ال�صتيطانية  ت�صــريب مبنى من ثالثة طوابق  "مت 
من قبل �صما�صــرة عام 2010، وتعود ملكية هذه املنازل لعائلة 
اأبو الهوى وك�صواين". ويتج�صد اخلطر لهذا الت�صريب يف املوقع 

الذي يك�صف باحات امل�صجد الأق�صى، كما اأ�صار اأبو �صبيتان.
وجود ال�صــرطة ال�صــرائيلية وجي�ش الحتالل يف املنطقة كان 

قبل عامــي 2009-2010 لكن عقب الأحــداث الأخرية عززت 
املنطقــة بقوات اأك� مع و�صــع حواجز اأغلقــت مداخل البلدة 
الأربعــة مع بدايــة الهبــة ال�صــعبية، وهذه احلواجــز تقل�ش 
عددها اإىل حاجز واحد متت ازالته منذ اأيام كما اأ�صــار  النا�صط 

يف جمعية تطوير الطور عمار الهنيني. 
وحاليا تت�صــبب امل�صــتوطنة باأزمات مرورية خانقة خا�صة يف 
�صاعات ال�صباح الأوىل ويف نهاية النهار.  وامل�صت�صفيات الثالثة 
املوجــودة يف املنطقــة )املطلــع واملقا�صــد والهــالل الأحمــر( 
كانت املت�صــرر الأكــ� من الأزمات املرورية �صــواء من ابواق 
ال�صــيارات اأو اعاقــة نقــل املر�صــى مــن واإىل امل�صت�صــفيات مع 
العلــم اأن املطلــع واملقا�صــد م�صت�صــفيان رئي�صــيان يف القد�ش، 

ويق�صدهما مر�صى من خمتلف اأنحاء الوطن. 
وطــال الزعاج واإعاقة احلركة املدار�ــش العدادية والثانوية 
ومدر�صــة ذوي الحتياجــات اخلا�صــة يف املنطقــة، ناهيك عن 
اقتحــام املدار�ــش واإلقــاء وابــل مــن القنابــل جتاه �صــاحاتها 

والتعر�ش للطلبة والعاملني يف املوؤ�ص�صات املختلفة. 
ومل تقت�صــر احلواجــز على خلــق اأزمات مرورية فقــط، اإذ اإن 
التفتي�ــش بدقــة كان حا�صــرًا للمركبــات واملارة، كمــا تعر�ش 
�صــبان حلــالت التفتي�ــش العاري اأمــام املالأ. وتعتمد �صــلطات 
الحتالل يف التفتي�ش على "قانون التفتي�ش العاري" الذي تقدم 

يف الط�ر.. عندما تقتل م�ست�طنة �سغرية احلياة يف كل مكان
به وزير الأمن الداخلي ال�صــرائيلي جلعاد اأردان ومت تطبيقه  رناد وعري*

يف الآونــة الأخرية ملجرد "ال�صــتباه" بحيــازة اأداة حادة، يف 
حني اأ�صــار املحامي رمزي كتيالت من موؤ�ص�صــة قد�صنا حلقوق 
الن�صان اإىل "اإن هذه القوانني غري د�صتورية، ول تتالءم نهائياً 

مع حقوق الن�صان املحفوظة دولياً". 

اأ�سرار جتارية
ومل تكــن الأ�صــرار الناجتــة عن وجود امل�صــتوطنة مقت�صــرة على 
الأزمات املرورية اأو التفتي�ش الدقيق والعاري اأحياناً فح�صــب، فقد 
�صببت اأ�صرارًا للمحالت التجارية ومقهى البلدة واملراكز ال�صبابية.
مقهــى البلدة الذي يقع يف اجلهة املقابلة للم�صــتوطنة يتعر�ش 
لالقتحامــات املتكــررة مــع تفتي�ش للزبائــن خا�صــة يف اأوقات 
املواجهات، ا�صــافة ل�صــتفزازات امل�صــتوطنني لرواد املقهى، 
الأمــر الذي اأدى لتحطيم الواجهة اأكر من مرة ح�صــب ما اأفاد 
اأمري عبيد مالك املقهى، واأ�صاف: "عدد الزبائن قل كثريا خوفاً 
من املواجهات التي حت�صــل بني احلــني والخر، فالعتداءات 

طالت �صيارات الزبائن اأي�صاً".
عنــد اندلع مواجهــات عنيفة يف الطــور، كان يتم ر�ش املحالت 
التجاريــة يف ال�صــارع الرئي�صــي بامليــاه العادمة، مــا يوؤدي اىل 
اإغــالق املحل عــدة اأيام، وهذا ي�صــكل خ�صــارة ملالكي املحالت 
التجارية. واأ�صــاف عبيــد اأنه مت حترير خمالفة لــه بقيمة 40 
األف �صــيقل، بعدما قامت قوات الحتــالل باقتحام القهوة اأكر 

من مرة وتك�صري حمتواياتها، واج�ته على اغالق املقهى. 
نف�ــش ال�صــيناريو تكرر مع اأحــد مالك املحــالت التجارية وهو 
رائد اأبو الهوى، اإذ اأ�صار اإىل اأنه يف حال اندلع مواجهات يج� 
على اغالق حمله ويتم منع ال�صــيارات من الوقوف اأمام املحل، 
واملخالف لالأوامر يح�صــل على خمالفة، لذلك، فقد �صهد ال�صهر 

الفائت خ�صارة عامة لأ�صحاب املحال التجارية.
املراكز ال�صبابية اأي�صاً مل ت�صلم، اإذ اقتحمت قوات الحتالل نادي 
جبــل الزيتون اأكــر من اأربع مرات لتعتقل اأع�صــاء مــن النادي، 
خملفة اأ�صرارًا مادية كبرية اأدخلت النادي يف اأزمة مالية خانقة.

اإن  الك�صــواين  اهلل  عبــد  الزيتــون  جبــل  نــادي  رئي�ــش  وقــال 
القتحامات كان يتخللها التهديد بال�صــالح، واعتداءات والقاء 
قنابــل غاز مع اغالق املــكان، ما اأدى حلــالت اختناق عديدة، 
كما مت اعتقال ال�صــابني يو�صف م�صطفى ابو الهوى )20( عاماً 
وعلــى وليــد ال�صــياد )17( عاماً بتهمــة اإلقاء احلجــارة على 
�صرطة الحتالل. يف حني اأكد ك�صواين اأن كامريات النادي توؤكد 

وجود ال�صابني داخل �صالت النادي.
اأمــا بالن�صــبة مللعب كــرة القــدم التابع لنــادي جبــل الزيتون 
واملال�صق لـ "بيت اأوروت"، فقد قل عدد رواده وقلت تدريباته 
نتيجة لالأو�صــاع الراهنة والتواجد امل�صــتمر ل�صرطة الحتالل 

على بوابات امللعب. 

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف ظل تطورات الهبة ال�صــعبية يف القد�ش وباقي الرا�صــي 
علــى  اإجــراءات  اإ�صــدار  يف  الحتــالل  يتخبــط  املحتلــة، 
املقد�صــيني تثنيهــم عــن املطالبــة بحقوقهــم، ع� اإ�صــدار 
قوانــني جديــدة للت�صــييق عليهــم وحتميلهــم م�صــوؤولية 
عمليــات الطعن التي نفــذت يف مناطق متفرقــة من القد�ش، 

اماًل يف ار�صاخ املقد�صيني وتهجريهم من املدينة.
وقــد فر�صــت حكومة الحتــالل موؤخرا غرامــات مالية غري 
م�صبوقة وغري منطقية على التجار واملواطنني، وعلق على 
ذلك املحامي يف جمال حقوق الن�صان �صامر �صليمان بالقول 
بالظروف  الحتــالل مربوطة  يفر�صــها  التي  القوانني  "ان 
المنية القائمة، وال�صرائيليون ي�صتخدمون القوانني على 

طريقتهم اخلا�صة".
ويقول التاجران يف مدينة القد�ش جمد ابو �صــبيح ون�صــال 
حجازي: "ان هدف الحتالل هو فر�ش ح�صــار اقت�صــادي 
علــى جتــار املدينــة لثنيهــم عــن فتــح حمالهــم التجاريــة 

وحتويل القد�ش اىل مدينة ا�صباح خالية من مواطنيها".
وردا على ت�صييقات الحتالل، يقوم النا�صطون ال�صبابيون 
يف مدينــة القد�ــش بحمــالت خمتلفــة لتعزيــز �صــمود اهــل 
املدينــة. وعــن ذلك تقول النا�صــطة ال�صــبابية مــي هديب: 
اإعادة احياء القد�ش  "ان الهدف الرئي�صــي من احلملة هو 
واأ�صــواقها وعدم ال�صــماح بتهويد باب العمود الذي ا�صبح 
يطلق عليه جمددا باب ال�صــهداء، ولتذكري العامل اجمع ان 

القد�ش هي عا�صمة فل�صطني".
وا�صــافت: "كان اختيارنــا لهــذا الوقــت لإطــالق احلملة، 
الظــروف ال�صــعبة التــي متــر بهــا البلــدة القدمية ب�صــكل 
انتهــاكات  مــن  خا�ــش  ب�صــكل  الأق�صــى  وامل�صــجد  عــام 
�صــهيونية م�صــتفزة ومن حواجزهم اللعينــة، ومنعنا من 
دخــول الأق�صــى، عدا عــن النتهاكات املعنوية والنف�صــية 
واجل�صــدية التي يتعر�ش لها الأطفال والن�صــاء وال�صــباب 

وكبار ال�صن".

تعزيز الت�اجد يف باب العام�د
وكذلــك يتحدث النا�صــط ال�صــبابي نــور ال�صــلبي، فيقول: 
"تاأتــي هــذه احلملــة يف ظــل منــع الحتالل ال�صــباب من 
الو�صــول اىل املقد�صــات وبــاب العامــود. وتقــوم طبيعــة 
احلملــة على اح�صــار الطعــام لل�صــبان املتواجدين يف باب 

العامود لتعزيز فكرة التواجد هناك".
"ا�صــدر  وعــن هــذا الواقــع، يقــول احلقوقــي �صــليمان: 

الحتــالل موؤخرا قانونــا ملنع التدخني يف املحــال التجارية 
والماكــن العامة وغريها من المكنة، وبداأ موظفو البلدية 
بتوزيــع املخالفــات على املواطنــني، وتبلغ قيمــة املخالفة 

باحلد الدنى 1000 �صيقل وباحلد العلى 5000 �صيقل".
وي�صــيف: "ان رئي�ش بلدية القد�ش نري بركات، وهو مييني 
متطرف، يكره العرب ب�صــدة، وقد �صــوهد خــالل الحداث 
الأخــرية وهو ي�صــري بالقد�ــش حامال ال�صــالح، وهو حمب 
جدا لهذه القوانني العن�صرية لي�ز �صيا�صته اليمينية جتاه 

مواطني القد�ش و�صكانها اأمام م�صتوطنيه".

غرامات غري مربرة
ويروي ن�صال حجازي وهو �صاحب حمل ع�صائر يف مدينة 
القد�ــش، ق�صــته مــع غرامــة غــري مــ�رة قائــال: "كنت قد 
و�صــعت كي�ــش قمامة يف زاوية قرب حملــي التجاري خالل 
قيامي بتنظيف املحل كاملعتاد، واإذ مبوظف البلدية ياأتيني 
ويفر�ــش علــيرّ غرامة قيمتهــا 500 �صــيقل، وبعد �صــاعات 
قليلــة، اإذا ب�صــديقي ياأتــي اىل املحــل ليلقــي علــيرّ ال�صــالم 
وقبل مغادرته اأ�صــعل �صــيجارة داخل املحل ب�صبب الرياح 
يف اخلــارج، ولكن تفاجاأنا مبوظــف البلدية يغرمه بـ1000 

�صيقل، وكاأنه كان ينتظر اأي فعلة لتغرمي اأي احد.
وتابع حجازي: "انهم يج�ونك على دفع الغرامات املالية 
بحجة انك توؤذي "دولة ا�صــرائيل" وين�صــبون حمالنا التي 

منلكهــا اليهــم، ومينعوننا من "�صــطف" حمالنــا وتنظيفها 
بحجــة م�صــايقة النا�ــش، والن املواطــن بالقد�ش ا�صــبح 
خائفا من ان يقع منه �صيئ �صهوا او دون ق�صد على الر�ش 
حتى ل يخالف، ونحن غري قادرين على ا�صــتيعاب كل هذه 
الغرامــات فتارة يفر�صــون علينــا غرامة ب�صــبب التدخني 
وتارة ب�صــبب تاأمني مركباتنــا او وقوفها يف موقع ل يرونه 
منا�صــبا، وهكــذا اىل ان جند انف�صــنا ندفع غرامــات قيمتها 

اعلى من دخلنا".
ويقول جمد ابو �صــبيح وهو �صاحب حمل اقم�صة يف البلدة 
القدميــة: "كنت علقت قطعة قما�صــة قبالة حملي كما افعل 
منذ �صــنني طويلة، وتفاجــاأت مبوظف البلديــة يقول يل اين 
خمالف للقانون فقلت له دون ا�صتف�صــار باين �صــاأنزله ولكنه 
طلــب هويتي، وبعد نقا�ش حــاد اعطيته اياها، ظنا مني انه 
يريــد التاأكد منها، ولكنــي تفاجاأت انه كتب يل غرامة قيمتها 
475 �صــيقال مــن اجل قطعة قما�ــش تبلغ قيمتها 60 �صــيقال 

اعتدت ل�صنوات ان اعلق مثلها لعر�صها للبيع". 
وا�صــاف ابو �صبيح: "لقد فر�صــت علي غرامة بعد اغالقي 
ملحلي التجاري مدة 10 ايام ب�صــبب ا�صــتفزاز امل�صتوطنني 
لنــا وفتحهم لبيت عزاء امام حمالنا يف �صــارع الواد بالبلدة 
القدميــة بعــد تنفيذ ال�صــهيد مهنــد احللبي عمليــة الطعن، 
وكذلــك اغلــق الحتالل املداخــل املوؤدية اىل الــواد حلماية 
امل�صــتوطنني، ومــا زالت ت�صــييقات الحتــالل على مدخل 

الواد م�صتمرة حتى الن، اذ ين�صب جنود الحتالل حاجزا 
للتدقيق يف بطاقات املواطنني ولتفتي�صهم".

حمالت لدعم �سم�د املقد�سيني
ويقــول النا�صــط ال�صــبابي واأحــد املنظمــني حلملــة "زيت 
وزعرت" ال�صلبي: "يف ظل الحداث المنية القائمة، ميار�ش 
الحتالل على املقد�صــيني كافة ال�صــغوطات، ومينعهم من 
الو�صــول اىل امل�صــجد الق�صــى وباب العامــود، فقررنا ان 
نكون من امل�صاركني بتعزيز �صمود اهلنا يف القد�ش من خالل 
اطــالق حملة "زيت وزعــرت" التي تتمثل باإح�صــار الطعام 
باب العامود يف كل خمي�ش وم�صاركته بني اجلال�صني هناك، 
كنوع من الت�صجيع على البقاء وا�صتمرارية القدوم اىل هذا 

املكان وزيادة التعاون بني ال�صباب".
وا�صــاف: "لقد قمنا بحمالت عديدة وخمتلفة الهداف مثل 
حملة "قطف الزيتون" التي هدفت اىل زرع ا�صــجار الزيتون 

التي اقتلعها الحتالل داخل باحات امل�صجد الق�صى".
وانهى بقوله: "يف ظل الهبة اجلماهريية التي قامت من اجل 
الق�صــى، واأفعال الحتــالل من اعدامــات ميدانية لطفال 
ورجال ون�صــاء كدليل على تخبطه، �صــنبقى ننظم حمالتنا 

من اجل تعزيز �صمود املقد�صيني يف مدينة القد�ش".

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ح�سار وته�يد القد�ض يدخل ط�ر فر�ض الغرامة على القه�ة وال�سيجارة 

مي هديب و�صديقاتها يف البلدة القدمية بالقد�ش.

ن�صال حجازي.

نور ال�صلبي. جمد اأبو �صبيح.
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 نسرين موسى

يــا خلــذلين وخيبة ظنــي. خم�ش 
وثالثون لغة كانت حتمل الطائرة، 
اإىل  الباك�صــتاين  يتحــدث  وعندمــا 

ال�صيني يلجاأان اإىل الإجنليزية.
تخيــل لو اأنك �صــاحب اللغة التي 
الإيربا�ــش  ركاب  بهــا  يتحــدث 
جميعهم؟ اأو تخيــل اأن اللغة التي 
تتحدثها اأنت هي الو�صــلة بني كل 

اأولئك املختلفني يف كل �صيء؟
تباً. خاب ظني للمرة الألف. حتى 
اإن عربيــاً ظــن العربــي اجلال�ــش 
باإزائه اأجنبيــاً فراح يحدثه مبا ل 

يفهمه. يحدث هذا كثريًا.
اأكره الكلي�صــيهات، لكنني �صاأقول 
قــوة  مــن  اللغــة  عــزة  �صــاغرًا: 

متحدثيها.
ومهنــة  جمــاين  اخليــال  ولأن 
ترجمــة  عــن  اأبحــث  املفل�صــني، 

لالإيربا�ش.
هل خطــر يف بالك اأن تقــول حافلة 
اأو..؟  اجلــو،  حافلــة  اأو  الهــواء 
خاطرك يا �صــيدي الكــرمي لي�ش يف 
حمله. نبحث عن ترجمة �صناعية. 

خلق طائرة با�صم عربي.
تعــال نتحــدث يف �صــيء حقيقــي. 
يف  �صــديقتها  مــن  فتــاة  ت�صــخر 
اجلامعــة لأنهــا ل تعــرف معنــى 
لكــن   ،)consequences(
ال�صــاخرة ل ت�صــتحيي مــن اأنهــا 
ل تعــرف معنــى العقابيــل. طيب 

ملاذا؟ )الكلمتان باملعنى ذاته(.
بعد اأن كتبت ال�صــطور اأعاله اأول 
اأكتوبــر، قررت اأنها ل تهــم اأحدًا، 

حتى جاء اأول دي�صم�.
مدينــة  اإىل  عربيــة  عا�صــمة  مــن 
م�صــيف  ل  بعربيتهــا،  غارقــة 
يتحدث العربية على منت الطائرة 
التــي ل حتمــل اإل عرباً، و�صــيدة 
كازاخيــة اأج�تني علــى اإمتام ما 

بداأت.
الرو�صــية  تعــرف  ال�صــيدة  هــذه 
والرتكية،  والأملانيــة  والبلغارية 
وعربيتها اأح�صــن من ذلك كله. اأما 
الإجنليزيــة، فــال تعــرف منها اإل 
"يو �صبيك اأرابيك؟"، حتى تروي 

لك ق�صتها.
عربــي  مــن  الكازاخيــة  تزوجــت 

وتعلمت اللغة خالل 33 �صنة.
ويف مطــار اإحدى الــدول العربية، 
مل جتــد اأحــدًا يكلمها بلغــة البلد، 
التــي اأ�صــبحت اأ�صــهل يف فمها من 
العلكة. �صربت بكفيها على زجاج 
مم�صــوح بعناية حتــى جاءها من 
�صــرخت يف وجهــه: اأنتــم العرب 
ل حترتمــون لغتكم! اأمــا من اأحد 

يتكلم العربية؟
عــن  اأ�صــاألها  فر�صــة  تعطنــي  مل 
ا�صــمها، فلديهــا عتــب كبــري على 

العرب، ومعها حق.
جمرد ادعاء: قالت يل هذه ال�صيدة 
اإن لغتكــم يف فل�صــطني هي الأقرب 

اإىل الف�صحى. واهلل اأعلم.

35 لغة 
و1000 خيبة 

ها�صــتاجات  عمران القفيني بلفور"،  بلفور 2" و"زياد  اأمك" و"وعد  مال  ع من  توزرّ "اأراك 
جلــاأ اإليهــا رواد مواقــع التوا�صــل الجتماعي ممن اأغ�صــبهم اإعالن ع�صــو 
املكتب ال�صيا�صــي حلركة حما�ش وزير املالية الأ�صبق زياد الظاظا عن �صداد 

م�صتحقات موظفني قطاع غزة ع� توزيع اأرا�ش حكومية عليهم.
اأحد املوظفني، الذي رف�ش ذكر ا�صــمه يقول: منذ �صــنتني ل ياأبه اأحد باأحوالنا، 
جعنا، �صــبعنا، لب�صــنا، ع�صــنا اأو حتى متنا. لقد تراكمت ديوننا، �صرت اأ�صلك 
طريقــا طويــال لأ�صــل لبيتي لئــال اأمر ب�صــاحب الدكان في�صــاألني متى اأ�صــدد. 
وي�صيف هذا املوظف يف حديثه لـ "احلال": �صمعت عن توزيع الأرا�صي، وبكل 
�صراحة اأقولها "اللي منهم اأح�صن منهم"، واأكاد اأجزم اأن كل املوظفني يف مكان 

عملي عندهم نف�ش الراأي، فبعد هذه ال�صنوات ل اأ�صتطيع اأن اأرى اأفقا ل�صيء.
ويكمــل: م�صــتحقاتي تبلغ �صــبعة اآلف دولر، يا ترى حيعطــوين اإياهم؟ ل 

اأظن!، اإًذا ما الذي مينع من اأن اآخذ ولو جزءا ب�صيطا منهم.
وكان الظاظا قال اإن 965 اإىل 1200 دومن من مناطق �صمال وجنوب القطاع، 
�صتوزع على املوظفني، دون اأن يو�صح قيمة م�صتحقاتهم بالأ�صا�ش، وهم مل 

يت�صلموا رواتب منذ اأكر من عامني با�صتثناء بع�ش الدفعات.
ت�صــريحات الظاظــا هــذه مل ترق لكثري مــن الف�صــائل الفل�صــطينية، بل اإن 

البع�ش ذهب اإىل و�صف توزيع الأرا�صي بـ "اجلرمية".
واأعلن الدكتور �صــالح ال�دويل النائب يف املجل�ش الت�صريعي اأن "املجل�ش 
�صادق على تقرير م�صروع اجلمعيات ال�صكانية بقطاع غزة، و�صنبداأ مطلع 

العام القادم".
واأو�صح ال�دويل اأن الت�صريعي ناق�ش ال�صمانات التي تتعلق بـعدم حدوث 
اأي �صــرر للموظف واأن الأ�صعار �صتباع بنف�ش ال�صعر ميدانًيا، واأن املوظف 

�صي�صدد كل م�صتحقاته املتعلقة بالبلديات والكهرباء والبنوك.
ال�دويــل جتاهــل قــرار احلكومة ال�صــادر بتاريــخ 2015/11/3 والقا�صــي 
باعتبــار "كافــة الت�صــرفات التي جــرت اأو جتري على الأرا�صــي احلكومية يف 
املحافظات اجلنوبية �صواء بالبيع اأو املبادلة اأو التفوي�ش، اأو التخ�صي�ش، اأو 
ال�صــتخدام، باطلة ومنعدمة ول يرتتب عليها اأي حقوق اأو التزامات، اأو اآثار 

ع�رات النق�سام تت�سرت بدومنات غزة!

قانونية، و�صيتم التعامل معها باعتبارها اعتداًء على اأرا�صي واأمالك الدولة".
مــن جهته، قال املحامي واخلبري القانوين �صــالح عبــد العاطي لـ "احلال": 
اإن ما يجري جميعه غري قانوين، واحلال الفل�صــطيني غري قانوين، فم�صــتوى 
ال�صرعيات مل يعد قائم، وكل ما ي�صمع عنه ل يعدو كونه حماولت �صيا�صية 

لال�صتمرار والبحث عن مزايا ومكا�صب لالأحزاب.
وتابع عبد العاطي: لقد كان من واجب حكومة الوفاق اأن حتل اأزمة رواتب 
املوظفني، واملعابر، والكهرباء، والإعمار، ولكنها ف�صلت، لأ�صباب كثرية يف 

مقدمتها تعنت طريف النق�صام.
واأكــد عبد العاطي اأن توزيع "حما�ش" لالأرا�صــي غري قانــوين، واأن جمل�ش 
الوزراء الفل�صــطيني هــو اجلهة املخولة بتخ�صــي�ش الأرا�صــي احلكومية 
التــي هــي بالأ�صــا�ش ملــك ال�صــعب، وحتــى تخ�صي�صــها عــ� اجلمعيــات 
الإ�صــكانية فم�صــروط باأل ميتلك املواطن ل هو ول زوجته بيتا، واأن يكون 

قــادرا على دفع 20% من ثمــن الأر�ش ومثلها من ثمن امل�صــروع، ثم يقرتن 
الإن�صاء بزمن حمدد، الأمر الذي ل يتوفر فيما يجري.

واأ�صــار عبد العاطي اإىل اأن ال�صــلطة من قبل خ�ص�صــت اأرا�صــي بغري داع، 
منوها اإىل اأن "حما�ش" اأي�صــا اأ�صــدرت ما يزيد على 300 قرار لتخ�صــي�ش 
جمعيــات واأرا�ــشٍ غلبــت عليهــا اعتبــارات �صيا�صــية، حتى اإنهــا راجعت 

عت موظفني اأثمانها. قرارات تخ�صي�ش �صابقة، ودفرّ
وت�صــاءل عبــد العاطــي مــاذا بعــد توزيــع الأرا�صــي؟، واأجــاب: �صــيبيع 
املوظفون ح�ص�صهم، و�صيوؤدي هذا لرتكز الروات يف اأيدي قلة. اإن الكثافة 
ال�صــكانية يف القطــاع عالية جــدا والأرا�صــي حمدودة واملجتمــع يحتاجها 
يف امل�صــتقبل. وفيمــا يتعلق باإقــرار كتلة "حما�ش" ال�ملانية يف الت�صــريعي 
للقــرار، علق عبــد العاطي: كحقوقيــني، نتحفظ على كل الت�صــريعات التي 

تعمق النق�صام.

يطرق ال�صــتاء اأبواب غزة بقوة، حاماًل معه ويالت ومعاناة بع�صها 
بــات معلومــاً واأخرى مل تــزل يف علم الغيب. فتجربــة حمافظة خان 
يون�ــش ال�صــادمة، التــي غرقــت يف "�صــ� ميــة"، ت�صــري اإىل مــدى 
الكوارث القادمة، و�صــعف ال�صــتعدادات ل�صــتقبال الف�صل املاطر 

الذي توقع خ�اء الأر�صاد اأن يكون قا�صياً.
فكيــف اأعــدت غــزة العــدة ل�صــتقبال ال�صــتاء املاطر؟ وهــل البنية 
التحتيــة يف القطاع معدة ل�صــتقبال الأمطار الغزيــرة؟ وهل اأخذت 

البلديات الع�ة من حالت الغرق يف العامني املا�صيني؟

م�اطن�ن يف مهب الريح
املواطن �صــمري زعــرب، اأبدى غ�صــبه على حال منزلــه الذي يغرق 
فــور ت�صــاقط الأمطــار قائــاًل: "ل يوجــد اهتمام مــن البلديــة، فكل 
الطرق املوؤدية لبيتي �صــعيفة البنية، ما يجعل بيتي معر�صاً للغرق 
كل حــني، وحني ن�صــاأل البلدية تقول: ب�صــبب احلرب الأخرية، ومل 

ن�صتطع تاأهيل كافة الأماكن!".
من جهتها، اتهمت املواطنة اأمرية �صــمري بلديات القطاع بالإ�صهام 
يف تخريــب البنيــة التحتيــة بــدل اإ�صــالحها: "يوميــا نــرى حفرا 
يف ال�صــوارع بهــدف اإقامــة خطوط مياه اأو �صــرف �صــحي، وبعد 
النتهــاء، تــرتك احلفــر كما هي بــدون �صــيانة اأو تاأهيــل ما يزيد 

الطني بلة".
واأو�صحت �صمري اأن ال�صبكات املرتهلة واملتهالكة تت�صبب يف اختالط 
مياه الأمطار بال�صــرف ال�صحي، فت�صــبح بالعات ال�صرف ال�صحي 
م�صــدرًا اآخر للميــاه التي تت�صــبب يف اإغراق ال�صــوارع واملنازل كل 

�صتاء.
ويقــول اآخــرون: "نحــن مل نتعر�ــش لأيــة ماأ�صــاة مثــل الت�صــرد 
والتهجري من بيوتنا خا�صــة بعد احلــرب، والآن نتعر�ش للغرق، 
�صــعرنا ب�صــعور الذيــن يقطنون اخليــام والكرفانــات يف مثل هذه 

الأجواء".
ويــرى مواطنون من منطقة كــراج رفح بخان يون�ــش الذي تعر�ش 
للغــرق اأن عــدم الهتمام مــن البلديات فاقــم الأزمة مت�صــائلني عن 

كيفية الت�صرف وماذا يفعلون ببيوتهم الغارقة.

يف ال�ستاء.. غزة مر�سحة للغرق يف "�سرب مية"

وع�د بحل الأزمة لكن دون جدوى
م�صــوؤول العالقات العامة والإعالم يف بلدية خان يون�ش عماد الآغا، 
ينفي اإهمــال البلدية قائــاًل: "نحن عملنا كافــة الحتياطات الالزمة 
ولكن "�صبكة اأمطار خان يون�ش" التي اأن�صاأتها ال�صلطة منذ 17 �صنة 

اأ�صبحت ل حتتمل كثافة الأمطار وحتتاج لدعم دويل لتو�صيعها".
وي�صيف الآغا اأنه حتى لو تاأخر موظف البلدية فاملناهل تعمل بطريقة 
اأوتوماتيكيــة ومتت�ــش املياه املتجمعــة، وتقوم بت�صــريفها اإىل ال�ك 
املخت�صــة لذلك. وي�صــدد على اأن حل م�صــكلة الغرق التي تتعر�ش لها 

املناطق املنخف�صة يف خان يون�ش يكمن يف  تو�صيع �صبكة الأمطار.
ويتابع قائاًل: "قبل الإعالن عن وجود منخف�صــات، نحذر املواطنني 
الذين ي�صــكنون يف املناطق املنخف�صــة، ونخ�هم اأن يقوموا باإعالء 
عتبــات منازلهــم اأو عمل ال�صــواتر، اإ�صــافة اإىل حتذيرهم مــن اإلقاء 
نفايــات منازلهم يف ال�صــوارع لأنهــا تعمل على ان�صــداد املناهل، كما 

و�صــعنا اأرقاماً لالت�صال وقت الطوارئ بحيث ل تتاأخر فرق الإنقاذ 
عن الو�صول حني وقوع اخلطر".

من جهته، اأ�صار الدفاع املدين يف غزة اإىل اأن لديه كل عام خطة حتتاج 
اإىل الإمكانيــات مب�صــاعدة  البلديــات التــي قد بداأت بتو�صــيع ال�ك 
املوجــودة يف قطــاع غزة، ومنها بركتا ال�صــيخ ر�صــوان والوحيدي 
ووادي غزة ووادي ال�صلقا، عدا عن امل�صاريع اجلديدة التي اأجنزت 
يف �صــارع �صــالح الدين، ويوجد بها م�صــايف مياه اأر�صية تعمل على 

جتميع املياه يف ال�صتاء ب�صكل م�صتمر.
رغــم ذلــك، فبازديــاد "خــري ال�صــتاء" وارتفــاع من�صــوب امليــاه يف 
الكرفانات والبيوت التي مل ت�صــلها قافلة اإعادة الإعمار، �صتتك�صــف 
عــورات احلكومات والأحــزاب التي اأ�صــبعت النا�ش وعــودًا، ومع 
دخول مو�صــم ال�صــتاء الثاين، ترتفع الأيادي ت�صرعاً اإىل اهلل من اأجل 

فرج ل تلوح يف الأفق بوادره.

عندما يتحول مطر اخلري اإىل م�صدر خوف ودمار.



»الحال« - العدد 124 - السنة العاشرة 5الأربعاء 2015/1/6 املوافق 26 ربيع الأول 1437هـ

 مجد حمد*

ع�صــام الرميــاوي هو م�صــور �صــحفي يف جريــدة احليــاة اجلديدة 
ولوكالــة الأنا�صــول الرتكيــة ولعدد من الــوكالت وو�صــائل الإعالم 
املختلفــة، وهــو يعنــى بالت�صــوير ال�صــحفي يف نقاط الحتكاك �صــد 

الإ�صرائيليني ويف الأحداث املوؤثرة كافًة.
تخــرج الرمياوي من جامعة بريزيت بتخ�صــ�ش ال�صــحافة املكتوبة 
فرعــي علــوم �صيا�صــية يف عــام 2006، وفيهــا كانــت بدايــة معرفتــه 
بالت�صــوير، فقد كان دخوله لدرا�صــة ال�صــحافة بالدرجة الأ�صا�صــية 
رغبته يف اأن يعمل على نقل الأحداث ب�صكل �صحيح لالآخرين وللعامل، 
ويذكر لنا على �صبيل املثال: "يف عام 2002 كان هناك اجتياح لقريتي، 
بيــت رميا الواقعة �صــمال غرب رام اهلل، ومل تخــرج من هذا الجتياح 
�صــورة واحدة، مل يكن الت�صــوير �صــهاًل اأبــدًا ومل يكن هنــاك توثيق 
�صــحيح، حتى اإن اأعداد ال�صــهداء مل تعط بال�صكل ال�صليم وكان هناك 
ت�صــخيم لالأحداث دون اأي �صــحة يف النقل". وبهذا كان حافزه الأول 
لدرا�صــة ال�صحافة هو اأن ي�صــتطيع لحقاً نقل اخل� ال�صحيح. خالل 
الدرا�صــة مل يكن توجهه الأ�صا�صي هو الت�صوير ولكن اإحدى معلماته 

ركزت عليه يف الت�صوير لأنها راأت فيه موهبًة موجودة.

ال�س�رة الوىل
كانــت اأول مــرة ا�صــتخدم فيهــا الرميــاوي الكامريا خــارج اجلامعة 
هــي الأكر تاأثــريًا يف نف�صــه بالتزامن مع احلدث الكبــري الذي غطاه: 
"خرجت للت�صوير خارج اجلامعة لأول مرة يف 2004، حلظة ت�صييع 

جثمــان يا�صــر عرفــات عندمــا و�صــل فل�صــطني، اندجمــت يف احلدث 
والت�صوير ولكن بعد اأن عدت لأرى ال�صور اكت�صفت اأنه ل يوجد لدي 

اأي �صورة للنع�ش.."، ومن هنا كانت نقطة النطالق.
بعد الدرا�صــة كان التدريب يف كافة جمــالت العمل والإعالم املتاحة، 
ومل يكن الت�صــوير يف تلك الفرتة �صهاًل بعد، يقول الرمياوي: "تدربت 
عدة اأ�صــهر يف خمتلف املوؤ�ص�صــات وبعد فرتة ا�صرتيت كامريا ب�صيطة 
قدمية بالتق�صيط من اأحد املحالت، وبداأت بالت�صوير واإر�صال ال�صور 
للــوكالت واجلرائــد كافة ب�صــكل تطوعــي يف البداية، وبعــد التطور 

بفرتة بداأت اأعمل معهم مقابل اأجور على ال�صور التي اأح�صرها".
واحــرتف ع�صــام الرمياوي الت�صــوير وبداأ العمل به يف عــام 2008، وهو 
كم�صــور �صــحفي يذكر لنا جتربتــه ويوؤكد مــرارًا وتكرارًا اأن "الت�صــوير 
ال�صــحفي ممتــع جــدًا وخطــري جــدًا"، ففــي جمــال الت�صــوير ل يقت�صــر 
الرميــاوي علــى الت�صــوير فقط لو�صــائل الإعالم، فال�صــور التــي يلتقطها 
يو�صــلها للعامل خارج فل�صطني بعدة طرق، فهو ا�صرتك وفاز بت�صع جوائز 
يف فل�صطني ويف عدة دول عربية، وهو يقوم باإي�صال �صوره ع� املوؤ�ص�صات 
الدولية يف الغرب لإي�صــال الر�صالة ع� ال�صــور املوؤثرة ملختلف اجلهات، 
يقول: "مهمة ال�صــحفي كبــرية، وبالرغم من اأنها ممتعــة يف العمل اإل اأنها 
لي�صــت مزحة، فيرتتب علينا كم�صورين و�صحفيني اإي�صال الر�صالة للعامل 
عن ق�صــيتنا العادلة وعن حقوقنا التي ت�صلب، فعند اأخذ ون�صر كل �صورة 
األتقطها اأفكر جيدًا بها وكيف �صيكون لها تاأثري فعلي على النا�ش وحتى على 
املجتمعات املختلفة، فيجب اأن تكون ال�صــور مع�ة وحتى على م�صــتوى 

ع�سام الرمياوي.. ت�سع ج�ائز يف الت�س�ير ال�سحفي
الكلمــات اأقوم بالكتابة على ال�صــور التي تن�صــر ع� الفي�صــبوك بالعربية 

والإجنليزية حتى ت�صل لعدد اأك� من امل�صاهدين".

اأجمل ال�س�ر 
يق�صــي الرميــاوي اأ�صــبوعاً يف القد�ش مــن كل عام، وبالن�صــبة اإليه هي 
اأجمل مكان يحب الت�صوير فيه. واأجمل موقف قام بت�صويره هو حلظة 
ر فيها اأمه وهي تعانق اأخاه املحرر،  حترير الأ�صرى، اللحظة التي �صورّ
ويف النقي�ش يذكر اأن "اأ�صعب حلظة دوماً هي ت�صوير �صهيد اأو ت�صييع 
جثمانه وت�صــوير اأهله يف هذه احلالت، فكم�صــورين نتعاطف ومتتلئ 
عيوننــا بالدموع ونحن ن�صــور ونغطي هذه الأحــداث". ومن املواقف 
التــي ما زالــت موؤثرًة فيه اأنه منــذ فرتة وخالل ت�صــوير مواجهات مع 
الحتالل، امتالأت الكامريا لديه بدم ال�صــهيد ومل مي�صــحه اإىل الآن: "مل 
اأقدر اأن اأم�صــح الكامريا منذ امتالأت بدم ال�صــهيد، فحتى دماء ال�صهداء 

تزكي الكامريات وال�صور التي نقدمها".

�سالمة ال�سحفيني يف احلروب
ويف زمــن كــرت فيــه الكامريات، نــرى عددًا مــن امل�صــورين ي�ز على 
ال�صاحة، ويقدم الرمياوي ن�صائح ا�صتخدمها وبراأيه يجب اأن ت�صل لكل 
من يريد امتهان الت�صوير والإبداع فيه، فمن ال�صروري اأن تكون ال�صور 
مع�ة بالأ�صــا�ش يجب على كل �صــخ�ش يريد الت�صــوير اأن يكون مدركاً 
لكل ما يجري حوله يف حلظة احلدث، واأن يعمل حوا�صــه ال�صــت واأكر، 
ليكون جاهزًا لأخذ ال�صــورة يف اأي حلظة ولكل م�صــتجد يطراأ. من املهم 
براأيــه اأن يقوم امل�صــورون ال�صــحفيون خا�صــًة باأخذ دورات ال�صــالمة 

املهنية والتدريبات التي توؤهلهم للت�صوير يف احلروب وال�صتباكات من 
اأجل �صالمتهم، فمن املهم اأن يكون امل�صور ال�صحفي يف احلدث ويف زوايا 
ونقاط معينة متكنه من التقاط ال�صور املهمة ولكن لي�ش يف الو�صط وبني 
املحاربني، وبراأيه من املهم اأن ل يكون هناك �صــقف لالإن�صــان، فالطموح 

والو�صول لأعلى املراكز والإجنازات بالن�صبة اإليه ل ينتهي.
وللت�صــوير ال�صــحفي يلزم دائماً اجلراأة والتقدم ولكن من املهم جدًا 
اأن يخــرج ال�صــحفي باخلوذة والــدرع الواقي والزي الــذي يبني اأنه 
�صــحفي، ومن ال�صــروري اأن يكون له جهة يعمل معها "فاجلهة التي 
تعمــل معهــا هي التي توفــر لك احلمايــة يف حال حدوث اأية م�صــاكل. 
للمبتدئــني يوؤكد الرميــاوي اأنه "يجب عليك اأن جترب وت�صــور ومن 
املفيــد جــدًا اأن ت�صــاأل زمالءك ومن هــم اأقدم منــك بالت�صــوير واأكر 

خ�ة، فهم دائماً �صيعطونك فائدة ومعلومات جديدة". 
وي�صــري الرمياوي اأي�صــاً اإىل اأنه يجب على امل�صــور اأن ينتبه لنف�صــه 
واأل ي�صتهرت بالذي يجري من حوله، فروح الإن�صان هي اأغلى ما ميلك 
وال�صور ميكن اأن تعو�ش ولكن لي�ش الإن�صان، موؤكدا اأن الت�صوير هو 
مهنة مهمة وت�صــكل م�صدر رزق جيد جدًا للم�صور، وبالتايل الت�صوير 
ب�صكل ع�صوائي ون�صر ال�صــور بدون توقيع اأو بكرة دون ا�صتثمارها 
يف عمل هي �صــيء غري جمد بالن�صــبة اإليه وين�صــح جميع امل�صــورين 
باإتقان عملهم وال�صتثمار فيه كوظيفة: "اأن يتقن امل�صور العمل اإىل اأن 
ي�صل ملرحلة اأن �صوره تتحدث عنه وعن عمله املميز وعن ا�صمه، واأل 

يتحدث امل�صور عن ا�صمه بل اأن يدع عمله يع� عنه".

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

و�صورتان من اأعماله.

ما ه� اأهم حدث وقع �سمن تخ�س�سك العلمي يف عام 2015؟
 دانيا الدسوقي*

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

د. نا�صر الدين اأبو خ�صري– دائرة اللغة العربية واآدابها

براأيــي، اإن اليــوم العاملي للغــة العربية حدث غري �صــروري، فاللغة الإجنليزية لها قيمــة وعملية ولغة 
ح�صــارة وعلــم، واأهلها متقدمون واأقوياء ويحكمــون العامل ولي�ش لها يوم لأنها تعي�ــش بيننا، اأما لغتنا 
فهي مهينة عند اأهلها وغري عملية وتعي�ش حالة من التخلف والزدراء وفقدان الهوية وقد تنكر لها اأهلها. 

فماذا ع�صاه يوم لنجدتها من وهدتها؟

الأ�صتاذة اآية اأبو رميلة يا�صني– دائرة الإدارة العامة

براأيــي، داخليا، لالأ�صــف، تعــاين الدارة العامة نوعا من عدم التطور اأو الو�صــول ملكانة يف اجلامعة ككل 
اأو �صــوق العمل، ب�صــبب �صعف الت�صــويق لالإدارة العامة اإما �صيا�صيا اأو اقت�صــاديا، اإ�صافة لدور ووعي 
الطالب، فهو مع الوقت يف ت�صاوؤل، اإذ يتاأثرون بعدم وجود فر�ش عمل لتخ�ص�ش الإدارة العامة وزيادة 
عــدد الطــالب مــن دون نوعيــات جيدة. واأمتنــى تطوير امل�صــاقات ليكون فيهــا نوع من العملــي اأكر من 

النظري.

اأ�صتاذ �صعيد خليل– اأ�صتاذ اللغة الفرن�صية القانونية يف كلية احلقوق

احلدث الأبرز بالن�صــبة يل هو بروز جمموعة من امل�صــطلحات التي دخلت اللغة الفرن�صــية ب�صــبب بروز 
الحزاب اليمينية املتطرفة من الغرب اأو ال�صــرق مثل داع�ش، وقد اأدت لن�صــوء ظاهرة جديدة وا�صتقدام 
م�صــطلحات جديــدة مــن اللغــة العربية مثــل ا�صــتخدام داع�ش بــدل مــن isis يف اخلطابــات القانونية 
الفرن�صــية، وا�صتهالك الرتكيبات ال�صــطالحية التي نقلت من العربية اىل الفرن�صية، وقد ظهر ذلك ب�صكل 

وا�صح يف العام 2015.

د. �صالح حمايل – دائرة العلوم ال�صيا�صية

الأهم هو التدخل الرو�صــي اإىل حد ما من ناحية نف�صــية، رغم اأين مدرك اأن رو�صــيا لي�صــت م�صــاوية للوليات 
املتحدة، ولكن ما ع�صــناه يف عام 1990 وما متخ�ش عنه من �صــرب للعراق وتفتيت لل�صودان من خالل نظام 
اأحادي القطبية قد بداأ بالت�صــاوؤل، ولكن ل تزال الوليات املتحدة قوة عظمى، حيث عمل التدخل الرو�صــي 
على اإن�صــاء نوع من الفرق والنفوذ للنظام ال�صــوري. وبالرغم من ديكتاتورية النظام ال�صوري، ولكن الهدف 

من اإ�صقاطه هو تفتيت الدولة ال�صورية. ول ميكن اإنكار اأن �صدام ح�صني اأو الأ�صد هم ال�صمغ يف دولتيهما.

د. جمال �صاهر– دائرة الفل�صفة

ل اأرى اأن هنــاك حدًثــا معيًنا هو الأهم يف عام 2015، لأن املنطق هو �صــكل وبنــى فكرية، فال يتحدث عن 
ا كان نوعها، وهو ال�صــيء الذي بوا�صــطته نتناول اأحداثا  ا كان نوعه ول يت�صــل مــع اأحداث اأيًّ العــامل اأيًّ

كالريا�صيات او غريها من العلوم.

د. غادة عبد القادر– دائرة اللغة الإجنليزية

براأيي، هناك حدثان مهمان: واحد ايجابي والخر �صــلبي. ال�صــلبي هو اأنني قد تاأكدت ب�صــكل كبري مدى 
�صــعوبة الكتابــة والتحليل يف اللغــة الإجنليزية لدى الطالب الذين در�صــوا منهــاج التوجيهي واملناهج 
التلقينيــة لديهــم، فالأغلب يتخ�صــ�ش ويظــن اأن اللغة الجنليزية م�صــابهة ملا در�صــه يف املدر�صــة. وقد 
تفاجــاأت بان�صــحاب حــوايل 17 طالبا من �صــعبة فيها 40 طالبا وهــذا اأمر حمزن بالن�صــبة يل. اأما احلدث 
اليجابــي فهــو �صــماح ادارة اجلامعــة للطــالب بالتخ�صــ�ش دون الدخول يف م�صــاق اجنليــزيA  ومن 
تخ�ص�صــات خمتلفة مثل الهند�صة او غريها، وتفاجاأت بقدرتهم على الكتابة والتعبري فاأ�صبحت ا�صتمتع 

بالت�صليح وقراءة التحليل بدل من ت�صحيح القواعد. 

الرمياوي خالل تغطية الأحداث
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 نادين مسلم *

 ندين عرنكي *

يف الوقت الذي اأ�صبحت فيه اأزمة طريق رام اهلل بريزيت ق�صية ت�صكل 
قلقاً للطالب واملوظف ب�صكل خا�ش، وجميع املواطنني الذين ا�صطروا 
ل�صــبب او لآخر اأن ي�صــلكوا هذا الطريق؛ فالأب ي�صكو واملوظف ي�صكو 
والطفل ي�صــكو من تاأخره على مدر�صــته، كيف ميكن للجهات املخت�صة 

اأن حتل هذه امل�صكلة، وما هي اخلطط املقرتحة لذلك؟

ج�سر خا�ض بجامعة بريزيت
ح�صــيب كيلــة رئي�ــش بلدية بريزيــت يرى اأن اأ�صــباب هــذه الأزمة 
تتمثل باإغالق ال�صــوارع املحيطة ببلدة بريزيت مثل �صــارع نابل�ش، 
الذي يخفف من الأزمة على الطريق الوا�صــل بني رام اهلل وبريزيت 
بن�صــية 30%.  واأ�صــاف اأنه ل توجد ا�صارة حتدد اولوية املرور اأو 
دوار مــن �صــاأنه تخفيف هذه الأزمة، ا�صــافة اىل عــدم وجود ثقافة 
اللتزام بقوانني ال�صري من قبل ال�صائقني، فاجلميع ي�صعى للو�صول 

ب�صرعة بغ�ش النظر عن العواقب. 
واأو�صــح كيلة اأن �صــعف البنيــة التحتية لل�صــوارع التي ان�صــئت 
قدميــا ب�صــكل يتنا�صــب مع كثافــة ال�صــكان يف ذلك الوقــت، ومل يتم 
حتديثها ب�صكل يتنا�صب مع كثافة ال�صكان احلالية التي تزداد ب�صكل 

كبري عاما بعد عام، هو عامل اأ�صا�صي لهذه الأزمة. 
واأ�صــار كيلة اإىل اأن البلدية قدمت طلبا لزيادة عدد عنا�صر ال�صرطة 
يف بريزيــت لأن النمــو ال�صــكاين يزيــد ب�صــكل كبــري، اإ�صــافة اإىل اأن 
بريزيت اأ�صبحت ممرا اأ�صا�صــيا ملدن وقرى �صمال رام اهلل و�صرقها، 
واأعداد ال�صرطة ل تغطي هذه الزيادة وهذا الكم الهائل من ال�صغط.
واأو�صح كيلة اأن بلدية بريزيت ت�صعى حاليا وبالتعاون مع جامعة 
بريزيــت ووزارة الأ�صــغال العامــة لبنــاء ج�صــر خا�ــش للجامعة 
للتخفيــف من ال�صــغط على ال�صــارع الرئي�صــي، وقد مت و�صــع هذا 
املقرتح على �صــلم الأولويات يف وزارة الأ�صغال العامة لعام 2016 
اىل حني احل�صول على الدعم الكايف لهذا املقرتح الذي يحتاج اىل ما 

يزيد على ن�صف مليون دولر.

بنية حتتية جديدة
من جانبه، يرى رئي�ش بلدية �صــردا اأبو ق�ش حممد ح�صني اأن وجود 
املوؤ�ص�صــات مثل جامعة بريزيت وامل�صــاريع احلديثة الن�صاء مثل 
مدينــة الألعــاب وال�صــواحي اجلديــدة ك�صــاحية الريحــان علــى 
الطريــق بــني رام اهلل وبريزيــت اأدى اىل زيادة ال�صــغط والأزمة يف 
هذا الطريق، ا�صافة اىل �صعف البنية التحتية و�صيق ال�صارع الذي 
من املفرت�ش اأن يكون عر�صه 22م لكن ل ميكن تو�صيعه ب�صكل اأك� 

اأزمة طريق رام اهلل- بريزيت.. "ج�سر للجامعة وتاأهيل �س�ارع" حالن يل�حان يف الفق

لأنه واقع بني بيوت �صكان قرية اأبو ق�ش من اجلهتني.
واأ�صاف ح�صني اأن لغالق طريق رام اهلل- نابل�ش من قبل الحتالل 
دورا كبــريا جــدا يف زيادة الأزمــة يف طريــق رام اهلل بريزيت، فكل 
املركبــات تتحول اىل طريق بريزيت الــذي يعت� ممرا حيويا يربط 

�صمال ال�صفة بجنوبها. 
ويرى ح�صني اأن لل�صرطة دورها يف هذا املو�صوع، ويكمن هذا الدور 
يف حتديد ن�صــبة الطرق التــي حتتاج اىل وجود �صــرطة مرور فيها، 
فهناك طرق حتتاج اىل وجود دائم لل�صــرطة فيها وهذا يتنا�صــب مع 

حركة ال�صري يف كل طريق.
وحــول وجود ال�صــرطة بجانب الأماكن التي ت�صــكل حمــور الأزمة 
على الطريق الوا�صــل بني بريزيت ورام اهلل اأهمها جامعة بريزيت، 
من �صاأنها التقليل من هذه الأزمة، اأكد رئي�ش بلدية بريزيت ورئي�ش 
بلدية �صردا اأبو ق�ش ان ال�صرطة متعاونة ب�صكل كبري معهم للحد من 

هذه الأزمة، لكن وجود �صرطي ل يعني انتهاء هذه الأزمة.
واأ�صــار ح�صــني اىل �صــرورة وجود م�صــاريع ا�صــرتاتيجية لتاأهيل 
البنيــة التحتية مــن مياه وكهرباء وطــرق واأنفاق قبــل الرتخي�ش 
لبنــاء �صــواحي او جامعــات جديــدة، كاجلامعــة الأمريكيــة التي 
�صــتقام علــى اأرا�صــي قرية ابو ق�ش، مــا قد يزيد تفاقم هــذه الأزمة 

وي�صبح حلها اأمرا م�صتحيال.
يف ذات ال�صــياق، يقــول ح�صــني اإنــه ل ميكــن حل هــذه الأزمة دون 
ايجاد �صــارع بديل لهذا ال�صــارع لأن بنيته التحتيــة غري موؤهلة لأن 

يكون طريقا حيويا رابطا بني مدن كبرية.

جلنة طالبية لتخفيف الأزمة
بدوره، اأو�صــح مدير �صــرطة املرور يف رام اهلل والبرية املقدم فوؤاد 
اأبــو عرقــوب، اأن ال�صــرطة ا�صــتطاعت التخفيــف من حــدة الأزمة 
يوميا ملدة ن�صــف �صــاعة، واأرجع اأهم ا�صــباب الأزمة اىل الحتالل 
باغالقــه للعديد مــن املداخل املوؤدية اىل رام اهلل، فاأ�صــبحت العديد 
مــن املحافظــات التي تقع اىل ال�صــمال من رام اهلل والقرى ال�صــرقية 
وال�صــمالية ت�صلك نف�ش الطريق، ا�صــافة اىل وجود جامعة بريزيت 
التــي ي�صــل اليهــا يوميا ما يزيد عــن 12 الف طالب، عــدا عن طاقم 

الهيئة التدري�صية، ما يزيد من هذه الأزمة.
واأ�صاف اأن �صيق �صارع ابوق�ش- �صردا و�صعف بنيته التحتية وعدم 
تهييئها لكمية املركبات التي متر عليه يوميا، هي من ا�صــباب الزمة، 
ا�صــافة للممار�صــات اخلاطئة لبع�ش ال�صــائقني وعــدم اتباع قوانني 
ال�صري واعت�ها ابو عرقوب "اأزمة اأخالق" ا�صافة لكونها اأزمة �صري. 

واأو�صــح اأبو عرقوب اأن �صرطة املرور و�صــرطة بريزيت تنت�صران 
على طريق رام اهلل بريزيت �صــباحا يف الوقت الذي ت�صتد فيه اأزمة 
املدار�ــش واجلامعــة واملوظفــني للتخفيف مــن حدة هــذه الأزمة، 

مو�صحا عدم اإمكانية و�صع ال�صرطة 24 �صاعة.
وطرح ابو عرقوب فكرة ت�صكيل جلنة من قبل طلبة جامعة بريزيت 
كمبادرة حلــل اأزمة الطرق، بحيث يتم تق�صــيم مواعيد جميئهم اىل 
اجلامعة وتوزيعها على �صــاعات معينة تتنا�صــب مــع حدة الأزمة 
علــى الطريــق. وقال ابــو عرقــوب اإن �صــرطة املــرور متعاونة مع 
وزارة املوا�صــالت وبلدية �صردا اأبو ق�ش حلل م�صكلة هذا الطريق، 
ا�صافة اىل قيام وزارة ال�صغال العامة بزيارات ميدانية للك�صف عن 
الطريق ب�صــفته طريق وا�صــل بني عدة حمافظات ول يقت�صر على 

كونه مير بو�صط قرية.
واتفــق املهند�ــش يف وزارة املوا�صــالت فاروق عبد الرحيم مع روؤ�صــاء 
البلديتني ومدير �صــرطة املرور حول اأ�صــباب الأزمــة على الطريق، كما 
اأ�صار اإىل اأن وزارة املوا�صالت ت�صتمر يف و�صع اخلطط الالزمة بالتعاون 

مع البلديات ووزارة الأ�صغال العامة للق�صاء على هذه الأزمة.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

املقدم فوؤاد اأبو عرقوب. حممد ح�صني. ح�صيب كيلة.

يف بلدة الطيبة الواقعة اإىل ال�صرق من مدينة رام اهلل يزدهر 
عــدد من ال�صــناعات التي جتذب ال�صــياح والتي ت�صــل اإىل 
�صــتى اأنحــاء العــامل. ففي هــذه القريــة ال�صــغرية التي ل 
يتجاوز عدد �صــكانها الألف و�صــتمئة ن�صــمة ُي�صنع ال�صمع 
وال�صــرياميك والنبيذ واجلعة املحلية التي يطلبها ال�صياح 

من كل العامل.
وبالإ�صــافة للمكانة الدينيــة والتاريخية لهــذه القرية وما 
حتتويــه مــن اأماكــن قدمية، تعت� هــذه ال�صــناعات عامل 
جــذب اآخــر يزيد القريــة انتعا�صــاً ويعزز من انتمــاء اأهايل 

القرية لبلدتهم واأر�صهم.
امل�صــانع  هــذه  يف  وعاملــني  م�صــوؤولني  "احلــال" التقــت 

لت�صليط ال�صوء اأكر على دور هذه ال�صناعات.

م�سنع ال�سمع وال�سرياميك
بعــد   2004 عــام  وال�صــرياميك  ال�صــمع  م�صــنع  تاأ�صــ�ش 
النتفا�صة الثانية بهدف متكني ال�صباب وتوفري فر�ش عمل 
ب�صيطة لهم بعدما اأقيمت احلواجز وزاد الإغالق على كافة 
القرى والبلدات الفل�صطينية. يقول عبد اهلل معدي امل�صوؤول 
عن م�صــنع ال�صــرياميك وال�صمع: "بداأ امل�صــروع بدعم من 
البطريركية الالتينية عندما راأى الأب رائد اأبو �صاحلية اأن 
العديد من �صــباب القرية عاطلون عــن العمل، فما كان منه 

اإل اأن اأن�صــاأ امل�صنع خلدمة اأهايل البلدة". وي�صغلرّ امل�صنع 
الع�صــرات مــن اأهــل القرية وينتــج قناديل زيتيــة معروفة 
با�صم قناديل ال�صالم اإ�صافة اإىل �صمع للكنائ�ش. وعن ال�صوق 
الذي ت�صــله هذه املنتجات ي�صــيف معدي "نبيع ال�صمع يف 
ال�صــوق املحلية، وت�صلنا �صــنوياً طلبية �صمع بوزن 2 طن 
لإيطاليا، ومن ناحية ال�صرياميك وقناديل ال�صالم فن�صدرها 
اإىل الوليات املتحدة وفرن�صــا واإيطاليــا واأملانيا واأية دولة 

تاأتينا منها الطلبيات هذا اإ�صافة اإىل ال�صوق املحلية".
وبجانــب اإنتــاج ال�صــمع والقناديــل يحتوي امل�صــنع على 
مع�صــرة لزيــت الزيتــون يعمل فيهــا عدد من اأهــايل القرية 
خالل مو�صــم قطــف الزيتون، واأو�صــح معدي اأنــه بالرغم 
من تراجع الأو�صــاع القت�صــادية وتاأثري ذلك على الإنتاج 
ل يــزال يعمــل عدد مــن اأهايل البلــدة يف امل�صــنع فيما يقدم 

اآخرون زيت الزيتون لإ�صاءة القناديل امل�صنوعة هناك. 

الإنتاج اليدوي 
وعن اآلية العمل داخل امل�صنع اأو�صحت العاملة هناك �صعاد 
ثلجــي اأن الإنتــاج يــدوي يف معظمــه واأنه ل يعتمــد اإل على 
اآلت قليلة ت�صاعد يف اإنتاج الكميات الكبرية. واأ�صافت ثلجي 
املخت�صــة يف �صناعة القناديل اأن امل�صنع يح�صل على املواد 
اخلــام مــن اخلليل، ثم ُتخلــط كميات من ال�صــرياميك واملاء 

قرية الطيبة: بلدة �سغرية و�سناعات متعددة يحتاجها �سياح العامل
يف خــالط قبــل اأن ت�صــب  يف اأحوا�ــش اأو تنــكات. وبعــد اأن 
ت�صــبح مادة ال�صرياميك جاهزة ُت�صــب يف قوالب م�صنوعة 
من اجلب�ش، وهذه القوالب م�صغولة يدوياً وتعطي القناديل 
�صكل حمامة ال�صــالم. كما يتم تعديل ال�صكل النهائي للقنديل 
يدوياً وبعد اأن يجف ُيحف، وبعد عدة اأيام تو�صــع القناديل 
يف الفرن على درجة حرارة األف ولعدة �صــاعات قد ت�صل اإىل 
ثمانيــة حتى تكت�صــب القناديل اللون الأبي�ــش. وعن دورها 
يف هــذه العمليــة تقــول ثلجي: "اأنــا اأدهن القناديــل واأعطي 
احلمامــة تفا�صــيلها من جناحاتهــا اإىل منقارها مــن ثم اأخط 
عليها عبارات ال�صــالم بع�صــر لغات خمتلفــة". وهكذا تكون 
القناديــل جاهــزة  للتبكيت والت�صــدير مع الفتائــل واأوعية 
الزيــت والقليــل من زيت الزيتــون. واأ�صــافت ثلجي: "نحن 
اإىل البلــدان  فخــورون بهــذا العمــل اليــدوي الــذي ي�صــل 
الأوروبية واإىل اأمريكا اإ�صــافة اإىل اإقبال ال�صــياح ممن ياأتون 

اإىل القرية على �صراء قناديل ال�صالم".

م�سروبات يطلبها العامل
ال�صــركاء يف م�صــنع  اأحــد  ابنــة  وقالــت مدي�ــش خــوري 
الطيبــة للبــرية اإن "والدهــا وعمهــا عــادا اإىل الطيبــة مــن 
الوليات املتحدة يف العام 1994 لإن�صــاء امل�صــنع كالكثري 
مــن العائــالت التي عــادت لفل�صــطني بهــدف ال�صــتثمار". 
واأو�صــحت خــوري التي اأكملت �صــنتها التا�صــعة يف العمل 

يف امل�صــنع باأنــه الأول مــن نوعــه يف ال�صــرق الأو�صــط من 
حيــث التقنيات امل�صــتخدمة فيــه وطرق وجــودة الإنتاج. 
وعــدا عــن كونــه اأول م�صــنع ين�صــاأ يف القريــة، فقــد عمل 
اأي�صــاً على تن�صيط القرية وجذب ال�صــياح اإليها، واأ�صافت 
خــوري اأن ال�صــياح يزورونــه بعــد مرورهم علــى الأماكن 
ق امل�صــنع  الأثريــة والكنائ�ــش القدمية يف الطبية. وي�صــورّ
ر   منتوجاتــه يف ال�صــوق املحلية والداخل املحتل كما ُي�صــدرّ
اإىل عــدة دول هــي اليابــان وال�صــويد والدمنــارك واإيطاليا 
و�صوي�صــرا واأملانيــا وبلجيــكا، ويجــري العمــل الآن علــى 
اإي�صــالها اإىل الوليــات املتحــدة وبريطانيــا. وعن م�صــنع 
النبيــذ قالت خوري اإنه افتتح العام املا�صــي كاأول م�صــنع 
نبيذ فل�صــطيني، وهو حماولة لإ�صــافة قطاع اإنتاجي جديد 
للقريــة، واأ�صــافت اأن عمليــات ت�صــنيع وتخمــري البــرية 
والنبيذ مت�صابهة واأنها تعمل واأخيها يف جمال الت�صنيع بعد 
درا�صتهما لهذه العمليات يف اخلارج. وافتتح امل�صنع العام 
املا�صي كجزء من فندق اأن�صئ يف القرية بهدف جذب املزيد 
من ال�صــياح وتوفري مكان اإقامة لهم هناك. و�صددت خوري 
على اأهمية عودة املهاجرين من اأهل القرية اإليها لنعا�صــها 
اقت�صــادياً واجتماعياً واأي�صــاً عودة جميــع املهاجرين اإىل 

فل�صطني  بالرغم من كل ما تعانيه.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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علــى بعد قرابة ثالثــني مرتا جنوب كني�صــة املهد، على م�صــافة 
خطــوات قليلــة من �صــارع مغــارة احلليــب، يوجــد درج طويل 
يربطه ب�صــارع العناترة، وعلى اجلانب الأي�صر قبل نهاية الدرج 

يقع حو�ش �صاهني، اأو ما بات ُيعرف الآن بـ"دار �صتي عزيزة".
يقابــل الزائر املتجه للحو�ش باب حديدي، و�صــعت اأعاله لوحة 
ف�صيف�صائية تتو�صــطها �صورة امراأة بالزي الرتاثي الفل�صطيني، 
وعلى جانبي ال�صــورة كتــب بالعربية والإجنليزية "دار �صــتي 

عزيزة". فمن هي عزيزة وما حكاية هذه الدار؟

م�سروع "دار �ستي عزيزة"
عزيزة �صاهني هي زوجة عي�صى �صاهني، اأحد اأبناء عائلة �صاهني 

امل�صيحية من طائفة الروم الأرثوذك�ش يف مدينة بيت حلم .
تعد عائلة �صــاهني من اأقــدم واأعرق العائــالت يف تاريخ املدينة، 
وقد كان اأبناوؤها اأثرياء، ومنهم نيقول �صــاهني الذي كان رئي�صــاً 
لبلديــة بيــت حلم عــام 1932، الــذي كان يت�ع براتبه ل�صــالح 
خزانة البلدية، وحنا �صاهني، وهو والد عي�صى �صاهني اأحد اأفراد 

احلو�ش املذكور الذي كان تاجرًا معروفاً.
اإمييلي عي�صــى �صاهني التي جتاوز عمرها ال�صبعني عاما ًهي اآخر  
اأفراد عائلة �صــاهني الذين ما زالوا على قيد احلياة. حتكي ق�صة 
منزل عائلتها اأو حو�ش �صاهني الذي ُيقدر عمره بحوايل 500 عام. 

وتبداأ اإمييلي احلديث عن �صيدة املنزل اأمها عزيزة:
اأعباء احلياة،  "كانــت والدتي امــراأة قوية قادرة على حتمــل 
ُي�صــهد لها وقوفهــا اإىل جانب الثــوار اأيام الحتــالل الإجنليزي، 
فقــد كانت تقــدم لهم الطعام جماناً وت�صــعه يف"الباطية" )قطعة 
خ�صــب مقعرة كالإنــاء الكبري يو�صــع فيها الطعــام(، كما كانت 
تخبــئ يف ثوبهــا ال�صــكاكني اأو "ال�صــباري" والبنــادق التي كان 
يحملهــا الثوار عندما حتا�صــرهم القــوات ال�يطانية يف �صــوق 
املدينة الواقع بجانب دارنا، فتنقذهم من عقوبة الإعدام حلوزة 

ال�صالح. وكما يقولون، كانت اأمي )اأخت رجال(". 
وت�صيف: قرر ابني نبيل ر�صماوي ا�صتنها�ش تاريخ عائلة والدته 
من خالل ترميم احلو�ش بتمويله واإ�صرافه، ومن ثم حتويله لنزٍل 
�صــياحي يبدو خمتلفاً عن نظرائه يف املدينة، كاأن يقدم معلومات 
تاريخية عن الدار اأو احلو�ش، ويجعل الزائر يحيا بع�ش اأجواء 
العائلة قدمياً. وكل اأثاث الغرف من ال�صــناعات الفل�صطينية من 
اأغطية الأ�صــرة وغطــاء البالط املكون من الب�صــط الفل�صــطينية 
التقليديــة. كمــا يحظــى الزائــر بوجبة فطــور تت�صــمن الأكالت 
الفل�صــطينية امل�صــنوعة بالطــرق البيتيــة، منهــا اأكالت تعلمتها 
اإمييلي من والدتها عزيزة، اإ�صــافة اإىل احلر�ش على الإبقاء على 
الت�صــميم الأ�صــيل للمنزل دون اإ�صافات ع�صــرية من �صاأنها نزع 

ب�صاطة وعراقة احلو�ش.
يقول ر�صماوي: "بداأت تنفيذ امل�صروع عام 2009 وافتتحته عام 
2014 ل للغاية التجارية فح�صــب، بل لأحافظ على تاريخ عائلة 
اأمــي مــن الندثار كون املنزل يعد ال�صــاهد الأثــري الوحيد على 
وجــود هــذه العائلة يف بيت حلــم، اإىل جانب اأننــي حمٌب للرتاث 
واحلو�ش الذي عا�صت فيه اأمي واأخوايل ال�صتة وجدي وجدتي".

وي�صــيف: اأحــاول من خالل الــدار التي اأبقيت على ا�صــمها "دار 
�صــتي عزيــزة" اأن اأحكي للزائر ق�صــة حو�ش �صــاهني، و�صــميت 
الغرف باأ�صــماء ا�صتوحيتها من طبيعة ا�صــتخدامها قبل �صنوات 
طويلــة، كغرفة الفر�ــش وغرفة عرو�ش بيت حلم، بالإ�صــافة اإىل 
و�صع مل�صــق مكتوب باللغتني العربية والإجنليزية بجانب كل 
غرفة يحكي ا�صــتخداماتها يف املا�صــي، كمــا اأن كل غرفة حتتوي 

على خمطط يبني موقع الغرفة بالن�صبة للدار.

حكاية الغرف
املنزل كبري ويتكون من طابقني: طابقه الأول اأربع غرف يف�صــل 
بينهــا ممر وا�صــع، تقع اأولها علــى اليمني، وهي غرفــة البازار 
التي كانت ت�صتخدمها العائلة للعمل والتجارة، وتت�صمن الغرفة 
�صــاهدًا وا�صــحاً على قدم املنزل وهي ثغرة منحوتة على �صــكل 
مربع يف اأحد جدرانها، ت�صــمى "م�صــطبة"، ت�صــع فيها الن�صــاء 
للطبخ، وعلى جانبي الثغرة حْجر  "البابور" امل�صــتخدم قدمياً 
خم�صــ�ش لو�صــع لــوازم الطبخ مــن بهــارات وغريهــا. وُنحت 
اأعالها �صكل التاج الذي يدل، ح�صب نبيل ر�صماوي، على اأن بناء 

احلو�ش قد يعود للعهد القوطي.
مقابــل غرفة البازار توجد غرفة البئر، حيث كانت ن�صــاء املنزل 
ي�صــتخرجن مــاء البئــر املوجــودة يف الغرفــة لأغرا�ــش الطهي 
والتنظيــف. اأمــا باقــي الغرف، كغرفــة احلبوب، تقول ال�صــيدة 
�صــاهني: "كان التجار الذين ل ميلكون اأماكن حلفظ حما�صــيلهم 
مــن احلبــوب ياأتــون اإلينا لتخزينهــا يف هذه الغرفة، ل �صــيما يف 
ف�صــل ال�صــتاء، وكانــوا يقدمون لعائلتــي عدة �صــيعان من تلك 

احلبوب مقابل ذلك". 
وبجانــب غرفــة احلبوب تقــع غرفة الفر�ــش اأو الإ�صــطبل، التي 

كانت خم�ص�صة للحيوانات كالأح�صنة واجلمال واخلراف.
ويف الطابــق الثاين للــدار، توجد خم�ش غرف تقع ب�صــكل دائري، 
يتو�صــطها حو�ش يف اإحدى زواياه حاكورة �صــغرية زرعت فيها 
�صــجرة ف�صــتق حلبــي. وهنــاك فتحة كبــرية تتو�صــط احلو�ش 
العلــوي مطلــة علــى الطابــق الأول. واإحدى هذه الغــرف كانت 
تخ�صــ�ش حلفظ النبيذ وت�صــنيعه ثم بيعــه، واإىل جانبها غرفة 
حلفظ ثمــار الزيتون بعد قطافه كـ"ر�صــي�ش"، ثم غرفة عرو�ش 
بيــت حلــم، وحكايتها اأن حنا �صــاهني اأح�صــر عرو�صــاً من حلب 
كانت تدعى جميلة وكانت حلبية جميلة، واأ�صــكنها هذه الغرفة، 
وبجانبهــا غرفة ا�صــتحدثت لدواعي البنــاء، واآخر غرف الطابق 

الثاين غرفة "اإمييلي ال�صغرية" التي كانت خم�ص�صة للنوم.

الطابع املعماري للح��ض
تتمتــع "دار �صــتي عزيــزة" بطابع معمــاري خا�ــش يختلف عن 
كثري من البيوت القدمية يف مدينة بيت حلم، حيث اإن ت�صــميمها 
تقــول  البنــاء.  الزائــر واملخت�صــني يف  يثــري ده�صــة  الداخلــي 
امل�صت�صــارة يف جمــال املعمار مــن مركز حفظ الرتاث املهند�صــة 
ر�صــا حمــدان: "اإن اأكــر مــا كان لفًتــا يف حو�ش �صــاهني طريقة 
بناء الغرف وجتميعها اإىل جانب بع�صــها، وكاأنها مق�صمة لت�صبه 

حلم بيت  يف  �ساهني  ح��ض  ق�سة  يروي  م�سروع  عزيزة"..  �ستي  "دار 

بالأ�صا�ش هيكلة بناء الفنادق. وهذا ينم عن ذوق معماري ي�صلح 
للت�صرف يف كل الأزمان".

وتعت� حمدان احلو�ش حتفة معمارية، �صــواء من ناحية البناء 
اأو املواد امل�صتخدمة اآنذاك، حيث بقي املنزل قائماً حتى اللحظة، 
وهذا دليل على ثراء العائلة التي حر�صــت على متانة الت�صــميم 

واختيار اأجود مواد البناء التى ا�صتخدمت يف العمارة .
وتلفت اإىل اأن �صــكل النوافذ م�صــتوحى من رموز الدين امل�صيحي 
كنجمــة بيــت حلم الثمانيــة التي حفــرت يف اأحد جــدران الغرف 
كفتحة "للتهوية" قدمياً لل�صــماح لأ�صــعة ال�صم�ش نهارًا بالدخول 
للغرف. وحتت النجمة حيث اأعلى النوافذ، ُحفر يف اجلدار �صــكل 
"كاأ�ش القربانة" مقاربة لكاأ�ش النبيذ يف العتقاد امل�صيحي، ويف 
بع�ــش الغرف، مــا زالت احلفر املربعــة يف جدرانها قائمة، حيث 

كانت خم�ص�صة للمالب�ش كخزائن.

اأمــا بع�ــش الأ�صــكال الأخــرى املنحوتــة يف جدران املنــزل، فقد 
خ�ص�صــت لو�صــع الأغطية والفر�ش امل�صــتخدمة للنوم فيما كان 
يعرف بـ"امل�صفط اأو املطوى"، و�صوهدت اأعلى �صقف املنزل قبل 
الرتميم الق�صــبان احلديدية املتدلية التي كان يعلق فيها الطعام 

حلفظه "النامو�صية".
حو�ــش �صــاهني ب�صــكله اجلديــد لي�ــش جمرد ا�صــتثمار �صــياحي 
ملنــزل قدمي، بل فكرة لإحيــاء حكايات دار تــويف كل اأفرادها عدا 
اإمييلي. يقول ر�صــماوي: "اأجمل �صــعور ينتابنــي عندما جنل�ش 
اأنا ووالدتي يف حو�ش �صــتي عزيزة، وحتكــي يل عن اأيامها فيه". 
وت�صتح�صر ال�صيدة اإمييلي ذكرياتها قائلة: "اأتذكر جل�صتي على 
نافذة غرفتي ولهفتي للعودة لدارنا عندما كنت طالبة يف مدر�صة 
داخليــة بالقد�ش، واأنا جال�صــة يف الدار اأ�صــم رائحــة الورد الذي 

كانت تزرعه اأمي هنا".

نوافذ اإحدى الغرف

اأحد اأركان "دار �صتي عزيزة".�صورة لعائلة عي�صى �صاهني تتو�صطهم زوجته عزيزة، ويف ي�صار ال�صورة  تظهر اإمييلي.

الأقوا�ش يف حو�ش �صاهني.
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 آدي ملحيس*
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

عمر اأبو حاكمة– اإدارة اعمال

حتيــة اإجــالل وتقدير واحرتام اإليك يا اأ�صــتاذي عــالء هديب، ايها القــدوة، يا من 
اأن�صــاأت نف�صي وعقلي وما علمت ا�صرف واجل من الذي يبني العقول، يا من حترق 
نف�صــك كال�صــمعة يف مهب الريح لتغري طريق الخرين بالعلــم واملعرفة والخالق. 

كنت يل اأخا �صدوقا ومربيا ومعلما. لك يف نف�صي اثر لن ين�صى ما دمت حيا. 

�صيماء عبد الكرمي حمد– قانون

اإىل ُمعلمتي العزيزة با�صمة �صواف اأكتب هذه الكلمات يف اأول ح�صة �صفية لنا. مل تكوين بهذا 
القــدر مــن اللون يف ذاكرتــي الن، لكنك جئــت اإيل وبداأنا نتحم�ش للقراءة ون�صــاطات اأخرى 
رائعة. �صاأقول لِك اإنه لول اميانك العميق بي، ملا كنت ما اأنا عليه الن، بكل ما تت�صمنه كلمة 

الآن من معنى. اأحبك.

فاطمة ال�صيخ– متري�ش

اإىل معلمي العزيز جا�صــر ال�صــيفي اأكتب هــذه الكلمات، هناك مقولة تقول ل ت�صــيفوا 
اأعوامــا علــى من تعرفون، ولكن اأ�صــيفوا اأ�صخا�صــا على اأعوامكم. ل تكفي �صــكرا او 
غريها من الكلمات اأن تفيك حقك معلمي، فما اأنا عليه الن هو ثمار عطائك. دمت منارة 

للعلم.

حنني قوا�صمي– قانون

معلمتــي املحرتمة اأمل النجار، اأنهيت املرحلة ال�صا�صــية والثانوية بتفوق، والتحقت 
بجامعة حلمي، والف�صل يعود لغاليتي ومعلمتي، التي طاملا وقفت بجانبي و�صاندتني 
و�صــجعتني لكي اأ�صــل اىل ما اأنــا عليه الن، فهي مثلــي الأعلى بنجاحهــا وطموحاتها 
واإجنازاتهــا وحكمها وجتاربها باحليــاة التي اأفادتني بحياتي العلمية وال�صخ�صــية. 

اأطال اهلل بعمرها واأدام عافيتها. 

هال خليل– قانون 

اإىل اأ�صــتاذي عدنــان عطيــة، اإن كــرم اأخالقه وات�صــاع �صــدره، وحتملــه الالمتناهي حلماقاتنــا، و�صــماع اقرتاحاتنا 
ال�صاذجة، وابت�صامته التي مل اأفهمها م�صبقا، ولكن الن بعد مرور اربع �صنوات على تخرجي من املدر�صة، وا�صتذكار 
تلك املواقف، افهم ما كان يق�صــد ا�صــتاذي الفا�صــل. كان يق�صــد ان الــ�اءة والتوقعات والحــالم واملخططات التي 
نر�صــمها ميكن ان تتحقق وميكن ال تتحقق. العامل اأق�صــى من تخيالتنا ولكن مل يقل، كان ينتظر ان نخت� كل �صــيء 
وحدنا، والعودة اليه للتاأكيد على ان هذه هي النتيجة املتوقعة. كان املرجع الوحيد للن�صائح، اكر جملتني اذكرهما؛ 
الوىل عندمــا قلــت له اخاف ان نك� وان نتغــري ونفرتق، قال يل »ول حدا بتغري. النا�ش ب�ش بتظهر ع حقيقتها �صــوي 
�صــوي«. اجلملة الثانية التي مل ا�صــدقها اإل بعد التجربة وهي »املدر�صــة احلى مرحلة رح مترق عليكم بحياتكم، رح 

تتمنوا ترجعوا يوم واحد ب�ش، ا�صتغلوها قد ما بتقدروا«، املدر�صة كانت من اجمل ال�صنوات والتجارب. 

�صوزان �صوامرة- اإدارة عامة

معلمتي املحرتمة �صــادن �صاهني، �صــاأناديك بلقب منحه القدماء يف وادي النيل لآلهة اجلمال، يا 
افروديت، �صــاأكتب بالآرامي والعثماين والوغاريتي اأنك �صــاعرة عبا�صية يف ع�صر اأموي، عذرًا 
معلمتــي فقــد اأكون قد تطاولت على حــدود التاريخ، فهــذا اأنا كما بداأت كالمي، ما زلت اأع�صــق 
معلمــة التاريخ و�صــاأعتنق التاريخ ما دمِت معلمته، و�صــاأبقى اأمزق الكتــب ورائي. اأتذكرين يا 
ر�صولتي دجلة كيف امتزجت اأح�صاوؤه باأحبار الروايات. �صاأعيد جمد التاريخ بكلماتي واأ�صطب 
التزييف من حكاياتي واأجرد ك�صرى من �صواريه واأخرتق الهبة التتارية واأعلنك ملكة التاريخ.

 دنيا إنعيم *

عند الثالثة والن�صف فجرًا، ت�صللوا كخفافي�ش الظالم اإىل غرفة 
حمزة دون اأن ي�صعر ذووه، حيث كان ينام يف غرفة منف�صلة يف 
الطابق العلوي، لت�صــتيقظ العائلة على �صــوت تك�صري الباب، 

متفاجئة بعدد من اجلنود يجولون املنزل.

ميا" تزوريني  بتيجي  ما  "لي�ض 
يقــول والــد الطفل الأ�صــري حمــزة البــو )16 عاًمــا(: "دخلوا 
البيت دون اإذن. �صمعنا �صوت حركة كبرية، كان حمزة نائًما، 
ك�صــروا باب الغرفــة ودخلوا متخذين "ب�صــاطريهم" و�صــيلة 
لإيقاظه ب�صــربه على راأ�صــه واأنحاء اأخرى من ج�صده، وبينما 
حاولــت منعهم مــن اعتقال ابنــي الوحيد، هــددين اأحد اجلنود 
باإطــالق النــار على راأ�صــي". ويتابع: "والدتــه التقطت قطعة 
مــن املالب�ش لتعطيهــا حلمزة نظرًا ل�ودة الطق�ــش لياًل، لكنها 
مل تتمكن، ودعناه وو�صــعوه باجليب الع�صــكري وم�صــوا، مل 

اأ�صتطع حمايته ومنعهم من اأخذه".
والــدة الأ�صــري حمزة مل تتمكن مــن زيارته ر�صــمياً نظرًا لعدم 
ح�صــولها على ت�صريح من ال�صــليب الأحمر، خم�ش دقائق هو 
الوقت امل�صــموح للحديــث مع جنلها يف جل�صــات املحكمة التي 
ل ت�صــتطيع فيها تقبيله اأو احت�صــانه، نظرًا للحواجز الفا�صلة 
بينهمــا. يف كل مــرة يذهبــون حل�صــور املحكمة، ي�صــاأل حمزة 

والدته: "لي�ش ما بتيجي تزوريني ميا؟".
تنتظــر الوالدة احل�صــول علــى ت�صــريح يخولها روؤيــة ابنها 
لدقائق اأطول، واإن كانت ل تكفي لحت�صــان جنلها. يف كل مرة 
تراجع فيها مكتب ال�صــليب الأحمر يف مدينة اخلليل يخ�ونها 

بالنتظار، فهو مل ي�صدر بعد.
تقول اأم حمزة: "عند انتهاء جل�صــة املحكمة التي يتم تاأجيلها كل 
مرة، ت�صقط الدموع من عيني فيهم�ش حمزة من بعيد "ما تعيطي 

ميا". يودعنا بابت�صامة كبرية، اأ�صعر اأنه ك� قبل اأوانه".

وتتابــع: "اأر�صــلنا حلمــزة مالب�ــش وحاجيات مع والــدة اأحد 
الأ�صــرى، مل ُي�صــمح باإدخال كل املالب�ش، واكت�صــفنا بعدها اأن 
حمــزة نقل ل�صــجن اآخر، اجلــو بارد وهو بحاجــة ملالب�ش تقيه 
ال�د، حتى عندما ينقلونه ب�صــيارة "البو�صــطة" من ال�صــجن 
للمحكمة، يكون حمزة مكبل اليدين والقدمني، يجل�صــونه على 

كر�صي حديدي، ما ي�صبب اآلماً يف ظهره". 

250 طفاًل يف �سج�ن الحتالل
حمــزة ابــن 16 عامــاً من بلــدة حلحول �صــمال مدينــة اخلليل 
املعتقل منذ 27 اأيلول املا�صــي، طالب يف ال�صف احلادي ع�صر، 
مقعــده فارغ بانتظار اأن يعود اإىل زمالئه ومعلميه. حمزة لي�ش 
الوحيــد ممــن اعتقلهم الحتــالل. فهناك حممد الــذي اعتقل يف 
الليلــة ذاتهــا، وق�صــت عليه املحكمة بال�صــجن خم�صــة اأ�صــهر 
وغرامة مالية 5 اآلف �صيقل. ويف حال ا�صتمرار اعتقاله، �صيفقد 

عامه الدرا�صي.
ويف اإح�صــائية لنادي الأ�صري الفل�صــطيني، اأكد مدير النادي يف 
اخلليــل اأجمد النجــار، اأن قــوات الحتالل اعتقلــت منذ مطلع 
�صــهر ت�صــرين الأول املن�صــرم مــا يزيــد علــى 250 طفــاًل مــن 
اأبنــاء املحافظة، الذين تــرتاوح اأعمارهم بني )11-17( عاماً. 
واأ�صــاف اأن اعتقــال الأطفــال مقيــد يف القانون الــدويل، اإل اأن 

الحتالل يعتقلهم بب�صاطة.
وفيما يتعلق ب�صــن كني�صــت الحتالل قانــون حماكمة الأطفال 
دون 14 عامــاً، لفت اإىل اأن حكومة الحتالل تعمل على ت�صــليل 
الــراأي العام باأنها ت�صــعى ل�صــن القانــون يف الكني�صــت، وكاأنه 

قانون جديد ل تطبقه منذ �صنوات.
ووثــق النــادي مــن خــالل زيــارة حماميه لعــدد من الأ�صــرى 
الأطفال، اأبرز الأ�صــاليب التي ا�صتخدمت بحقهم والتي ت�صنف 
كجرائــم، منهــا اإطالق الر�صــا�ش احلــي على الأطفال ب�صــكل 

خالل الهبة.. الحتالل يختطف 250 طفاًل من مقاعد الدرا�سة يف اخلليل

مبا�صــر ومتعمــد ونقلهــم اإىل مراكــز التحقيــق واإبقاوؤهــم دون 
طعام اأو �صــراب ليوم اأو يومني، عالوة على ا�صتخدام ال�صرب 
امل�ح وتوجيه ال�صــتائم لهم، وتهديدهم بهدف نزع العرتاف، 
واحتجازهــم يف �صــجون ل ت�صــلح لل�صــجن الآدمــي ك�صــجن 

"جفعون".
واأكــد حمامي النادي بعد زيارة ل�صــجن "جفعــون" اأن ما يزيد 
على 74 طفاًل، غالبيتهم ممن تقل اأعمارهم عن 14 عاما يقبعون 

يف ال�صجن ويعي�صون اأو�صاعاً �صيئة.

لقاءات اإر�سادية لت�عية الأطفال
من جانبه، لفت م�صــوؤول املنا�صرة والبحث امليداين يف احلركة 
العاملية للدفاع عن الأطفال و�صــام �صــالح، اإىل اأن الحتالل من 
بني الــدول التي وقعت علــى اتفاقية حقوق الطفــل، ما يفر�ش 

عليها اللتزام بالبنود الواردة فيها.
واأ�صاف اأن الحتالل ظاهرياً يلتزم، لكنه يحاول اللتفاف على 

ق�صــية اعتقال الأطفال والتحقيق معهم، فعند التحقيق معهم، 
ي�صــتغلون عدم وعــي الطفل وذويــه بالناحيــة القانونية، ففي 
القانــون الــدويل ل يجوز التحقيــق مع الطفــل دون وجود اأحد 
اأولياء الأمر اأو املحامي، ويف حالت كثرية قد ينوب املحامي.

ونوه �صــالح قائاًل: "ما نعمل عليه هو لقاءات اإر�صــادية مع طلبة 
املدار�ــش يف املناطق التي تزداد فيهــا حالت العتقال كبلدة بيت 
اأمــر �صــمال اخلليل مثــاًل، كمــا اأن هناك كتيبــات اإر�صــادية للطفل 
والأهل حال العتقال عن كيفية الت�صرف وعند خ�صوعه للتحقيق 

اأمام الحتالل. جميعنا معر�صون لالعتقال ودون �صبب".
علــى  والعتــداء  العتقــال  حــالت  بتوثيــق  يتعلــق  وفيمــا 
القا�صــرين، اأكد اأن املوؤ�ص�صــة لديها وحــدة  تعمل على توثيق 
الإفــادات التــي تاأتــي مــن حماميهــا الذيــن متكنوا مــن زيارة 
الأ�صــرى الأطفال، ويتم و�صعها �صــمن قاعدة بيانات خا�صة، 
مــن خاللهــا تخــرج املوؤ�ص�صــة بتقارير �صــهرية و�صــنوية، يتم 

اعتمادها لدى موؤ�ص�صات يف اخلارج.

ملنا�سبة ي�م املعلم: طالب جامعة بريزيت يكتب�ن ر�سائل ملعلميهم يف املدار�ض
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عبداللطيف كيوي

نعــم كان هنــاك العديــد مــن حالت الإعــدام بدم بــارد، ودائما مــا كانت حجــة الحتالل هــي عملية طعن. 
امل�صــوؤولية يتحملها اأكر من طرف، ولكن الق�صــم الأك� من امل�صوؤولية يقع على و�صائل العالم، بال�صافة 
اإىل رواد مواقــع التوا�صــل الجتماعــي الذيــن مار�صــوا وميار�صــون حالة من ال�صــحن وخا�صــة لالأطفال، 
وا�صتخدام ال�صلوب العاطفي املوؤجج للم�صاعر، وبالتايل اقدام عدد ل باأ�ش به من الطفال يف حماولة لتنفيذ 
علميــات طعن. باعتقادي اأن اأف�صــل و�صــلية للحد من هذه احلالة، هو فر�ــش رقابة اكر من قبل الأهل على 
الأطفال واختيار ما يجب م�صــاهدته، بال�صــافة اإىل �صــرورة كون و�صائل العالم "وخا�صة احلزبية منها" 

مالك اأبو عري�ش

كانت بع�ش العمليات عمليات موت جماين نظرًا لعدم تاأثريها يف اجلنود ل�صعف البنية اجل�صدية لالأطفال 
اأو عدم ا�صتعدادهم امل�صبق لتنفيذ اأعمال مثل هذه. يجب اأن يفهم الأطفال اأن هذه املعركة لي�صت معركتهم 
ولي�ــش مطلوبــاً منهــم يف هذا الوقت من عمرهــم اأن يكونوا يف امليدان، وامل�صــوؤولية يف ذلك تقع على عاتق 

الأهايل، من املفرت�ش اأن يعطوهم احلرية يف الت�صرف عندما يكونون بالغني فقط وواعني للحياة.

دالية ب�صري

العمليات �صــد ا�صــرائيل تقوي النزعة الوطنية عند الفرد الفل�صطيني، ول تعت� موتا جمانيا، لن جمرد 
الت�صــحية لجــل الوطــن لها ثمن غال جدا وهو حياة الن�صــان وروحه، وامل�صــوؤولية ل تقع �صــوى على 
القيادات ال�صيا�صــية واحلزبية، لأنها ل تتقدم ل يف املفو�صــات ول يف املقاومة، اما الطفال دون �صن 18، 
فيمكــن اقامــة حمالت توعوية لهم، لن ذلك الطفل مل يِع متاما ما هو الوطــن، اما ردة فعله واقدامه على 
القيام بعمليات الطعن، فقد جاء نتيجة �صحن كبري وفي�ش م�صاعر تراكم من عمليات العدامات امليدانية 

وهدم املنازل وال�صر لكل من هب ودب.

هديل �صطارة

هي لي�صت موتا جمانيا، بل دليل على اأن هذا ال�صعب لن يدجن ومدرك ادراكا تاما ان معركته مع الحتالل 
معركة وجود وحق تقرير م�صــري. عندما يجد جيل كامل نف�صــه حما�صــرا من كل جتاه فاإن جميع و�صائل 
املقاومة ال�صــعبية مباحة �صــد الحتالل، �صــحيح انه مل يكن هناك ا�صــتثمار �صيا�صــي للهبة احلا�صــلة 
وقيــادات الف�صــائل والحــزاب غري قادرة على خلــق حالة تنظيمية ملا يحدث يف ال�صــارع ل�صــباب عدة 
ولكن املوت والت�صحية من اأجل الوطن لي�صت جمانية حتت اي ظرف. هذا احتالل همجي جمرم ل ميكن 
ان نتوقــع منــه غري اجلرمية يف حق ال�صــعب الفل�صــطيني والعدامات بدم بارد، وال�صــعب الواقع حتت 

الحتالل �صالحه احلايل هو املقاومة ال�صعبية.

ريا�ش هب الريح

ل يوجد موت جماين عند الفل�صطينيني، فاملوت من اجل احلرية والوطن امل�صلوب يعد �صيء مقد�ش لطاملا 
الحتــالل موجود، وعمليات موت الطفال يف الهبــة اجلماهريية احلالية ل ميكن لحد على وجه الر�ش 
ان يوقفهــا لنهــا تاأتي من منطلق وتوجــه فردي غري منظم، وهنا ميكن فهم غيــظ دولة الحتالل من هذه 
العمليــات حيــث تقوم مبعاقبة الموات مــن خالل هدم بيوتهم من اجل تخفي�ش وتــرية الراأي املعار�ش 
داخل املجمتع ال�صــرائيلي. الف�صــائل الفل�صــطينية هي التي تتحمل م�صــوؤولية موت الطفال نتيجة عدم 
انخراطها اىل جانب الفئة املنتف�صة وعدم تنظيمها للهبة، بحيث اقت�صر دورها على تبني ال�صهداء فقط.

اأنور اأبو عد�ش

اأدخلت عمليات الطعن �صكال جديدا من املقاومة التي ابتكرها ال�صباب الفل�صطيني يف ظل عدم وجود كفاح 
م�صــلح، و�صكلت هذه العمليات حالت ردع وخوف لدى املجتمع ال�صرائيلي، حيث اتت كرد فعل طبيعي 

على جرائم الحتالل امل�صتمرة �صد الر�ش والن�صان واملقد�صات خا�صة امل�صجد الق�صى املبارك.
مــن اإيجابيــات هــذا النوع مــن املقاومة، انــه عمل فــردي ل ميكن اخرتاقه مــن قبل قــوات الحتالل ول 

نادين غوامنة

ل ن�صــتطيع التعميــم باأن جميع العمليــات كانت انتحارا، ولكن جزء منها كان كذلــك، حيث اإن العديد من 
العمليات كانت بدون ا�صــتعداد او تخطيط م�صــبق، بال�صــافة لعدم اأخذ القدرة اجل�صــدية يف احل�صبان، 
فهنالك مفارقة كبرية بني جندي مدرب عددا من ال�صــنوات وبنيته اجل�صــدية مهياأة وم�صــلح، وبني طفل 
غري مهياأ ل ج�صــديا ول نف�صيا. احل�صد اجلماهريي على و�صائل التوا�صل الجتماعي هو ال�صبب الول يف 
دفع الطفال ملثل هذه العمليات، فاألقاب البطولة التي تخاطب الالوعي هي التي دفعت الطفال للت�صابق 
نحو احل�صول عليها، بالإ�صافة لذلك فاملجتمع املدين واملدار�ش وبيئة املنزل، جميعها ل تعطي وعيا كافيا 

لدى الطفال بالن�صبة ملثل هذه العمليات، فاللوم يقع عليها اي�صا.

جميلة زعرتي

براأيي، اإن عمليات الطعن وحرب احلجارة هي غلطة كبرية، ولن تكون طريق حترير الوطن او الو�صول 
اىل اي نتيجة واقعية على الر�ش، لذلك على ال�صعب الفل�صطيني عمل ا�صرتاتيجية وخطة مدرو�صة لهزم 
الحتالل، واأل يعتمد على ما ت�صمى حرب احلجارة وعمليات الطعن، لنها لن تاأتي ل�صعبنا ال مبزيد من 

ال�صهداء وال�صرى واجلرحى.

 سهيلة مدوخ

تــزداد خــ�ة الفل�صــطينيني يف التعامل مع و�صــائل التوا�صــل 
الجتماعــي، وي�صــتغلون مــا اأمكنهــم مــن جمــالت لإي�صــال 

ر�صالتهم، والتعبري عن الظلم الواقع عليهم.
موؤخــًرا، انطلقــت من غزة للمــرة الأوىل حملة بعنــوان )وينك 

عنها(، وانت�صرت ب�صكل كبري يف فل�صطني وخارجها.
التي قالت:  "احلال" التقت من�صــقة احلملة فاطمــة عبد اهلل، 
"اإن احلملة �صــعت ل�صــتنفار طاقات املغردين واملت�صــامنني 
يف خمتلــف اأنحــاء العامل، ليت�صــامنوا مع املــراأة التي ميار�ش 
الحتــالل بحقهــا كل اجلرائــم التــي تنتهــك مواثيــق حقــوق 

الإن�صان والن�صو�ش العاملية اخلا�صة بالن�صاء".
ولفتت عبد اهلل اإىل اأن م�صــاركة الن�صــاء يف النتفا�صة ال�صعبية 
يكر�ش حقيقة اأن الن�صال لي�ش حكرًا على الرجال، وان فل�صطني 
تنتظر كفاح اجلميع دون متييز، م�صرية اإىل اأن احلملة حتدثت 
اأي�صــاً عن الأ�صــريات الفل�صــطينيات اللواتي يتعر�صــن ب�صكل 

يومي لأب�صع النتهاكات داخل �صجون الحتالل.

وقالت اآية اأبو طاقية )27 عاماً( م�صــوؤولة حملة "وينك عنها" 
الإلكرتونيــة: "ر�صــالة حرائــر فل�صــطني يف حملــة وينــك عنها 
لي�صــت خا�صــة بالرجــال، بــل هي ر�صــالة لــكل الأحرار ن�صــاء 
ورجــال، موؤ�ص�صــات حكومية واأهلية ودوليــة، فال يوجد عنف 
يفوق العنف الذي ميار�صــه الحتالل �صــد املراأة الفل�صطينية، 
ول اأقــل مــن رفــع ال�صــوت عاليــا رف�صــاً لــكل اأ�صــكال العنف 

ال�صهيوين �صد ن�صاء فل�صطني".
مــن جهتها، قالــت امل�صــاركة يف احلملة دعاء عمــار: "املقاومة 
لي�صــت حكرًا على الرجال، اإذ تتحدث احلملة عن دور الن�صــاء 
الفل�صــطينيات يف مقاومــة الحتــالل الإ�صــرائيلي خــالل الهبة 
ال�صــعبية يف مدن ال�صــفة املحتلة، وتهدف احلملة التي نظمتها 
�صــبكة "املاجدات الإعالميات"، وبداأت فعاليات يف قاعة مكتبة 

بلدية غزة و�صط املدينة".
كبــري  القد�ــش  انتفا�صــة  يف  املــراأة  دور  اأن  عمــار  واأ�صــافت 
ومتوا�صــل ك�صائر ادوار املراأة الفل�صطينية على مدار تاريخها 

الفل�سطينية املراأة  لدعم  غزة  يف  اإلكرتونية  حملة  اأول  عنها"..  "وينك 
الن�صــايل. واملقاومة لي�صت �صكال واحدا واإمنا اأ�صكال متعددة، 
واملراأة جنحت يف جميع اأ�صكالها وتناف�ش الرجل كذلك يف جمال 
اخت�صا�صــه وهــو املجال امل�صــلح، لكن رعاية ا�صــر ال�صــهداء 
واجلرحــى والأ�صــرى وال�صــب وال�صــمود ورعايــة الأبنــاء 
وتن�صــئتهم علــى املقاومــة واملقاطعــة لالحتــالل وكل اأ�صــكال 
املقاومة الأخرى، هو دور رئي�صــي للمــراأة، وهناك دور بطويل 
تقــوم به املرابطات يف امل�صــجد الأق�صــى ويف م�صــاطب العلم، 
ع� ت�صــديهن لقتحامات امل�صــتوطنني، وهذا كله كان له دور 

يف اإ�صعال الهبة.
ونوهت عمار اإىل اأن احلملة وجدت للك�صف عن النتهاكات التي 
متار�ــش بحق املــراأة من قبل اجلنود الإ�صــرائيليني داخل مدن 

وبلدات ال�صفة الغربية.
ون�صــر املتفاعلــون مع احلملة اأ�صــماء و�صــور ال�صــهداء الذين 
ارتقوا منذ بداية الهبة ال�صعبية يف تغريداتهم التي توحدت على 
ها�صــتاغ )#وينك_عنها(، اإ�صــافة اإىل التغريد عليه لثالثة اأيام، 

لك�صف عدوان الحتالل �صد املراأة الفل�صطينية ب�صكل خا�ش.
وذكــرت املواطنة نور خليل اأنه عندما تقــدم الفتاة على طعن 

اأحــد جنود الحتــالل، ل يكون هدفها النتحــار والتخل�ش من 
القيود التي يفر�صــها عليها جمتمعها، كما تدعي و�صائل الإعالم 
الإ�صــرائيلية، بل لأنهــا تتعر�ش لنتهاكات اإ�صــرائيلية واآمنت 

منذ �صغرها بحب الوطن، لذلك قدمت روحها من اأجله.
املدون اأحمد جمال )22 عاماً(، واأحد امل�صــاركني يف الها�صتاغ، 
قــال: "الهــدف الأول مــن الها�صــتاغ هــو دعــم �صــمود املــراأة 
الفل�صــطينية ون�صر ق�صــيتها العادلة يف العامل، علماً باأن املراأة 

كانت من البداية هي م�صعلة النتفا�صة املباركة".
واأ�صــاف جمــال: "ح�صــد ها�صــتاغ )#وينك_عنها( بعــد اأول 
ن�صــف �صــاعة من انطالقــه 2500 تغريــدة، وو�صــل يف نهاية 

احلملة اإىل 10 اآلف تغريدة و7 مليون و�صول عاملي".
ومل تقت�صــر اأعمال احلملة الإلكرتونية على ن�صــر التغريدات، 
الق�صــرية  الفيديــو  كمقاطــع  اأخــرى  اأدوات  ا�صــتخدمت  بــل 
والت�صــاميم ور�صــوم الكاريكاتــري التــي تن�صــجم مــع اأهداف 
احلملــة، بجانــب اإعــادة ن�صــر الأعمــال الفنية املتنوعــة التي 
اأنتجــت خالل الفــرتة املا�صــية لالإ�صــادة باملراأة الفل�صــطينية 

و�صمودها.

ا؟ هل تعتقد اأن بع�ض العمليات �سد اإ�سرائيل يف الهبة اجلارية كانت م�ًتا جمانيًّ
من يتحمل امل�س�ؤولية، وكيف ميكن وقف حالت م�ت الأطفال يف بع�ض عمليات الطعن؟

 ماري عابودي*
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ي�صــتطيع حتــى مواجهتــه، فهو يحتــوي دائما على عن�صــر املفاجاأة واملباغتــة للعدو، المر الذي �صــكل حالة من اخلــوف، لدى حكومة 
الحتالل وامل�صتوطنني نتيجة �صعورهم باخلطر الدائم وعدم ا�صتطاعتهم مواجهة ذلك.

باعتقادي، ان الهبة ال�صعبية الخرية احتوت على العديد من العمليات النوعية التي ا�صتطاعت بعث ر�صائل قوية لالحتالل، ولكن نتيجة 
هذه العمليات والهو�ش الذي ا�صــاب الحتالل ا�صــبحت نتيجته ت�صتهدف جميع الفل�صــطينيني خا�صة فئة ال�صباب والطفال بالر�صا�ش 
احلي والعدامات امليدانية، ففي كثري من احلالت مت قتل العديد من الطفال وال�صــبان والفتيات الفل�صــطينيات دون ارتكابهم لي فعل 
ويــ�رون هــذه العدامــات بانهــم حاولو ارتكاب عمليات طعن �صــد ال�صــرائيلني وتلفيقها لهم، لذلــك هناك كثري من ال�صــهداء الذين مت 

اغتيالهم من قبل جنود الحتالل دون ذنب، فتحولت حجة الطعن حلجة ي�صتخدمها الحتالل لت�صريع اعدامات ميدانية لكل فل�صطيني.
اعتقد ان من يتحمل امل�صوؤولية اول واخريا عن كل ما يحدث هو الحتالل وا�صتمرار �صيطرته على الر�ش الفل�صطينية وتعنته الدائم من 

خالل منع ال�صعب الفل�صطيني من حتقيق حلمه باحلرية وال�صتقالل.

اكــر وعيا وحر�صــا يف طريقة اي�صــال املعلومــة بعيدا عن اللعب على وتر امل�صــاعر والعواطف، و�صــرورة التوقف عن بث �صــور الدم 
وخا�صة يف حالت اعدام الطفال كونها الأكر اثارة للم�صاعر، وذلك ان جمهورها الرئي�صي هو املجتمع املحلي ولي�ش العامل اخلارجي.
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 عبد الباسط خلف
م  ُتنهــي "احلــال" �صــنة جديــدة اأخــرى، وجرًيا علــى العــادة، ُتقدرّ
 ، ال�صــحيفة تلخي�ًصــا لأبرز ق�صاياها، ي�صبه "ك�صــف ح�صاب" ذاتيرّ
اء وعلنــي من الداخــل؛ �صــعًيا للتطوير وجتاوز  وحماولــة لنقــد بنرّ

الثغرات، وت�صليًطا لل�صوء على الأبواب التي طرقتها.

جنائية دولية وكتابات رديئة
ا�صــتهلت "احلــال" عامها بفتح ملف �صيا�صــي، فعنونــت "اجلنائية 
الدوليــة بعبــع ال�صــلطة يف وجــه اإ�صــرائيل"، وقالــت: "يف اجتماع 
القيادة الفل�صــطينية الأخري، �صــاأل الرئي�ش حممود عبا�ش: هل اأنتم 
جاهــزون للتبعــات املرتتبــة على الن�صــمام اإىل املحكمــة اجلنائية 

الدولية؟ اأجاب اجلميع: نعم؟".
و�صلطت ال�صوء على موؤمتر "فتح" ال�صابع املرتقب، ب�صوؤال "اإعادة 
اإنتــاج املا�صــي والأزمــات اأم لالنطــالق نحــو امل�صــتقبل؟" تبعتــه 
اأ�صــئلة: ما هو م�صــري احلركة وموؤمترهــا؟ ومن �صــُينتخب ليكون 
القائد العام؟ ومن �صُينتخب للمركزية؟ وهل �صتتكرر اأ�صماء اأع�صاء 

املجل�ش الثوري، اأم اأن رموًزا جديدة �صتظهر على ال�صاحة؟
وعنونــت: كيــف نك�صــف كذبــات الإعــالم الجتماعــي؟ والكتابــات 
الرديئة ممنوع ال�صــكوت عليها. جاء فيه: "من منا فكر يف اأن ي�صلط 
ال�صــوء على جودة املواد ال�صحافية وقدرتها على احل�صور بقالب 
مهنــي حمدد، ومبعايري جــودة عالية، خا�صــة اأن كثريين ينتقدون 

جزًءا كبرًيا من اإنتاجات ال�صحافيني".
واأ�صــافت: البيــوت اخل�صــبية يف غزة طــوق جناة ملن فقــد منزله، 
واأيــن يجــري مر�صــى غــزة عملياتهــم اجلراحيــة؟ وحظــر نقابــة 
املوظفني قرار �صيا�صــي بغطاء قانــوين، وبريزيت الأوىل على الوطن 
العربــي يف البيئة وا�صــتخدام التدويــر والطاقة النظيفــة، وريا�ش 
الأطفال واقع رديء ورقابة �صــعيفة، وا�صم رام اهلل باق يحميه اهلل 

ر. والعقل املتنورّ

جماملة ونقد
و�صدر يف �صباط عدد خا�ش جاء ملراجعة ذاتية مل�صريتها بعد ع�صر 
�صــنوات، فكتب مديــر مركز تطوير الإعالم عــارف حجاوي: "بداأت 
لكنها  بــال جمامالت، وانتهــت جُتامل املجتمــع،  "احلــال" جريدة 
تنتقــد �صــلطاته ال�صيا�صــية والجتماعية والقت�صــادية. وحافظت 
على التحليل ال�صيا�صــي...، وكانــت اإدارة اجلامعة على حق عندما 
�صــغطت كي ي�صنع الطلبة اجلريدة، وجنح هذا لكن بدعم كبري من 

املحرتفني".
ومما ورد على ل�صــان رئي�ش اجلامعــة د. خليل هندي: "طاملا كانت 
احلال م�صــدر فخار للجامعة، بو�صــفها مثاًل ومنوذًجا لل�صــحافة 

اآن،  يف  الرزينــة  وامل�صــوؤولة  ازداد اجلريئــة  وقــد 
اإعجابي �صخ�صًيا بها منذ فتحت 

�صفحاتها للطلبة".

ا�ستق�ساء "احلال" 2015: 
و�سيا�سة واجتماع و�سحافة رفيعة

حلريــة الإعالم يف فل�صــطني لعام 2015؟، ومو�صــى بريكي.. �صــيخ 
يــات ي�صــتعن بفطــر الغــراب لفــك  امل�صــجعني والريا�صــيني، وغزرّ
احل�صــار، والعنــف يف املدار�ــش: �صــاآخذ حقي ب�صــالحي!، و"خري 

جلي�ش" اأجل�صت 120 طالًبا لختبار ثقافتهم العامة يف بريزيت.

زاهي وج�زيف 
ــا مع ال�صــاعر والإعالمي اللبناين  واأفــرد عــدد حزيران حوارًا خا�صً
زاهــي وهبــي، علــى هام�ــش دورة نظمهــا مركــز تطويــر الإعالم يف 
بريزيت، وقال فيه: اأنحاز اإىل اأنوثة التكوين، ونون الن�صــوة عندي 
هــي نون الإن�صــان. كمــا حــاور اخلبري القانــون الأمريكــي املنحاز 
لفل�صطني جوزيف �صكال، اأكد فيه اأن م�صادقة فل�صطني على معاهدات 
دولية خطاأ كبري، وفيه اإعفاء لالحتالل من التزاماته، واإخالء لطرفه 
وبخا�صــة يف عــدم تقدميه تقاريــر تعاقدية للجنة احلقــوق املدنية 

والقت�صادية يف الأمم املتحدة.
وكتبــت: "نكبــة قتل الن�صــاء" يف الداخــل م�صــتمرة، و150 معتقاًل 
من فل�صــطني الداخل يف الن�صــف الأول من العام اجلاري، ودير مار 
�صــابا: انقطاع عن احل�صــارة وممنوع دخــول الكهرباء والن�صــاء، 
و"مني �صــليم؟" اإعالن ذكي وثقافــة غري عميقة، وتل رفح كنز اأثري 
ثمني يعاين التهمي�ش والنب�ش، وفل�صطني يف القوة العربية امل�صرتكة 

حقيقة اأم خيال؟

م�ست�طن�ن وفل�سطيني� لبنان
وحملــت اأوراق اآب ملفــات عديــدة اأجابــت عــن ا�صــتفادة حكومــة 
نتنياهــو مــن اإرهاب امل�صــتوطنني يف حــرق عائلة دواب�صــة، وروت 
حكاية �صو�صــيا وخيامها التــي تواجه ت�صــونامي التهجري، وفتحت 
ملف ت�صــاعف ن�صــبة امل�صــبوطات من املخدرات خم�صــة اأ�صعاف 
عمــا كانــت عليــه العــام املا�صــي، وحــاورت اأ�صــامة خليــف الأول 
علــى فل�صــطني يف الثانويــة العامــة الــذي اختــار بريزيت م�صــرًحا 
لأحالمه، وتتبعت معاذ عامر الطفل الذي اخرتع �صــوار اأمان لذوي 
الحتياجات اخلا�صــة، و�صــردت ق�صــة احلاج عبد العزيز الكركي 
اأقــدم عامــل يف اآخر م�صــنع ينتج الكوفيــة الفل�صــطينية يف اخلليل، 
وحــاورت اخلبــري البيئــي جــورج كــرزم حــول تطرف احلــرارة، 
وخلــود ع�صــاف اأول امــراأة ت�صــغل رئي�ــش حتريــر وكالــة "وفا"، 

وا�صتطلعت اآراء حول اإعطاء املثليني جن�صًيا حقوًقا.
وا�صت�صــاف عــدد اأيلــول كتابــات 
يف  فل�صــطينيني  لإعالميــني 
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7000 �سيارة حكومية ت�ستنزف 
ع�سرات ماليني ال�سواقل حمروقات

مواطن يتجنب دفع الك�سفية..
و�سيدلية ت�ست�سهل البيع

ني�سان �سهر اخلمي�ص.. 
موا�سم للبهجة والفرح

كيف يختار 
ال�سحايف ما يكتبه؟ 04061213
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 صالح مشارقة

عجز
اإذا ا�ســتيقظت �ســباًحا، ووجدت كل ال�ســعوب حتظى ب�ســيء من احلرية اإل نحن؛ فقل �ســحًقا.  واإذا نظرت اإىل العامل، وراأيت اليابان مت�سي لالأمام 

والعربان اإىل الوراء؛ فقل �سحًقا. واإذا راأيت طفاًل اأمريكيًّا �سميًنا واآخر �سوماليًّا ممحوًقا؛ فقل �سحًقا.
واإذا نظرت اإىل اجلامعات، ومل تر بني �سفوفها الأوىل ا�سًما عربيًّا؛ فقل �سحًقا.  واإذا نظرت اإىل العراق، وراأيتها ِعْلجة؛ فقل �سحًقا.

واإذا نظرت اإىل �سوريا واليمن، ومل تر فيهما اإل الرعب؛ فقل �سحًقا.  واإذا نظرت اإىل الفن ومل جتدنا؛ فقل �سحًقا. 
واإذا نظرت اإىل الثقافة، ومل جتدنا؛ فقل �سحًقا. واإذا نظرت اإىل الريموك، ومل ترنا؛ فقل �سحًقا. 

ال�سمري "نا" يف كل ما ورد يعود علينا نحن الفل�سطينيني املتفل�سفني ال�سلبيني العاجزين عن فعل اأي �سيء  اإل القول.. ف�سحًقا. 
 

رئي�سة التحرير

يفتح خميم الريموك مع كل �سباح نافذته على درجة جديدة يف �سلم 
املجازر، ل حبــق ول روايات، ول كتاب منفعلني، ول كبة نية، ول 

حتى ربطة خبز يف الأحياء التي ياأكلها املوت قطعة قطعة.
النظــام  علــى  فاملح�ســوبون  تنتهــي؛  ل  الفل�ســطينية  التحليــالت 
ال�ســوري يقبلون اأن الرتتيبات وال�سيفرات تقول اإنه يجب اأن يكون 
املخيــم منطقة نفوذ لل�ســعودية وقطــر وتركيا، يف اإطــار التكتيكات 

املرحلية. ودع الفل�سطينيني يعرفون داع�ص.
املح�ســوبون على ميــني الثورة ال�ســورية وما تبقى مــن جي�ص حر 
يدعون اأن �ســباب حما�ص يقودون اأكناف بيت املقد�ص �ســد داع�ص، 
وينفــون اأن جمموعــات خلالد م�ســعل هــي اأول من وطنت عنا�ســر 

الن�سرة داخل �سقق املخيم.

وملنظمة التحرير حتليالت ومواقف كثرية: مع النظام �ســد داع�ص 
اأحيانــا، ومــع الوقوف على م�ســافة واحدة كثرًيا، ونــداءات لالأمم 
املتحدة للتدخل، ول يد عليا يف امل�ســوؤولية عن م�ســري اأكرث من مئة 
األف فل�سطيني هم من بقوا يف املخيم ينتظرون اأن تن�سب لهم دورية 

داع�ص امل�سانق وترفع عليهم ال�سيوف اإذا رف�سوا املبايعة.
ثــم اإن عقــل اإدارة الأزمات ل ي�ســتدعي �ســوى ا�ســمني فل�ســطينيني، 
الدكتور الغا والدكتور جمدلين، وكالهما عجز يف ال�ســنوات ال�سابقة 
عن حماية الن�ساء والطفال، وكانت �سلية ر�سا�ص من اأحد م�سلحي 

القيادة العامة اأو فتح النتفا�سة، كافية لتمزيق كل مبادراتهم.
ول عالقــة للحكومة بالو�ســع، ل علــى زمن فيا�ص الــذي اأدار الأزمة 
ــا، ول على زمــن احلكومة املقالة التي باركــت النهو�ص الديني  اإذاعيًّ

�للسللاح؟ قللطللعللة  �أم  بلليلل�للض  كلللرتلللونلللة 

ملــاذا ي�ســوت فل�ســطينيو الداخــل املحتــل عــام 1948 لالأحزاب 
ال�ســهيونية؟ وما هي امل�ســالح امل�ســرتكة التي جتمع بني هوؤلء 
العــرب وبــني الأحــزاب ال�ســهيونية؟ ومــا الــذي يدفــع العربي 
ليكون ع�ســوًا يف حزب �ســهيوين ُيهدد بقاءه على اأر�ســه؟ وكيف 
�ست�ســتطيع الأحزاب العربية بقياداتها وكوادرها و�سيا�ســتها اأن 
ت�ســتقطب هــذه الفئة من املجتمــع واعادتها اإىل �ســفوف احلركة 
الوطنية ولتك�سب اأ�سواتها لتزداد قوتها يف الربملان الإ�سرائيلي؟
اأ�ســئلة كثرية حتتاج منا لإجابات وا�سحة و�سادقة لن�ستطيع 

اأن نفهم هذه الظاهرة.
"احلــال" يف هــذا التقريــر تقــراأ هــذه املع�ســلة عــرب مقابلة 
م�سوتني فل�ســطينيني لالأحزاب ال�ســهيونية ملعرفة دوافعهم، 

وتقابل اأي�سا الأحزاب العربية لتعرف موقفها من هوؤلء.

اليمني املتطرف يعود للواجهة
انتهت النتخابات الإ�ســرائيلية باختيار ال�ســارع الإ�ســرائيلي 
اليمني املتطرف مرة اأخرى ليكون م�سوؤوًل عن ت�سكيل الربملان 
مرة اأخرى، وو�ســلت ن�سبة امل�ساركني يف النتخابات الخرية 
العــرب 66% ون�ســبة  الناخبــني  اأن ن�ســبة  اىل 72.3%، كمــا 

الناخبني العرب الذين منحوا اأ�ســواتهم لالأحزاب ال�سهيونية 
13% ح�سب موقع عرب 48 يف الداخل املحتل.

وعــدا عن فوز القائمة العربية امل�ســرتكة بـــ 13 مقعدًا، فهناك 
مقاعــد عربية يف الحزاب ال�ســهيونية توزعت على حمد عمار 
يف حزب ا�ســرائيل بيتنا؛ وزهري بهلول يف الحتاد ال�ســهيوين؛ 
وفريــج العي�ســاوي يف مريت�ــص، واأيوب قرا يف حــزب الليكود. 
وهــذا يعني اأننــا اأمام 17 مقعــدا للعرب. لو كانت با�ســم كتلة 
واحــدة لأحدث ذلك فرقا يف املفهوم واملمار�ســة ويف كل تقلبات 

احل�سور الفل�سطيني يف ال�سيا�سة ال�سرائيلية.

ملاذا �صومت لـ "ال�صهيونية"؟
"احلــال" التقــت حامت ح�ســون من قرية �ســفا عمرو و�ســاألته عن 
�ســبب منح �سوته لأحزاب �ســهيونية، فقال: "النظام الدميقراطي 
مينــح املواطــن حريــة الت�ســويت ويوؤمــن لــه ذلك دون خــوف او 
وجل، من هنا فاإن املواطن العربي يرغب مبمار�ســة هذا احلق رغم 
ال�ســغوطات التي تفر�ســها الأحزاب العربية على املواطنني الذين 
�ســئموا النق�ســامات احلزبية العربية يف املا�ســي، ما جعل ن�ســبة 

امل�سوتني العرب كبرية". 

�لد�خللل فل�سللطينيي  بع�للض  ي�سللوت  ملللاذ� 
لاأحز�ب �ل�سهيونية.. وكيف ميكن ��ستعادتهم؟

 أزهار هناء*

يف �ســوريا، ول يف زمــن حكومــة احلمــد اهلل التــي تقول راأيهــا يف اأزمة 
الريموك كما تقوله جبهة التحرير الفل�سطينية؛ ت�سامنيات و�سعارات 

وم�سطلحات راأي عام ل تقلي بي�سة واحدة لطفل جائع يف املخيم.
لي�ص �ســعًبا اأن تفتح وزارة الداخلية ق�ســًما لإ�ســدار جوازات �سفر 

موؤقتة للمنكوبني الفارين.
لي�ــص �ســعًبا اأن تعلــن وزارة اخلارجيــة الطــوارئ الدبلوما�ســية 
ل�ستقبال اأفواج اللجوء ال�سيا�سي، لي�ص يف اأوروبا بل يف كل العامل.

لي�ص �سعًبا اأن تذيل احلكومة خرب اجتماعها ال�سبوعي بتخ�سي�ص 
ملبغ مايل لإدارة احتياجات املخيم.

لي�ــص �ســعًبا اأن يلتقــي املالكي بان كــي مون لالتفاق على م�ســاعفة 
اخلدمات يف ظل الأزمة.

لي�ص �ســعًبا اأن ت�ســافر وزيرة الرتبية لتتاأكد من اأن تدري�ص الأولد 
الالجئني ي�سري ب�سكل ح�سن.

لي�ص �ســعًبا علــى التعليم العايل اأن ي�ســاأل عن قوائــم اجلامعيني يف 
الريموك ويغطي الأق�ساط.

لي�ص �ســعًبا على وزارة العمل اأن ت�ســيف جي�ــص البطالة يف املخيم 
على جي�ص البطالة هنا.

لي�ص �ســعًبا على وزير ال�ســحة زيارة دم�ســق والتاأكــد من الطعوم 
والأدوية وال�سيدليات.

�ســكلوا وزارة للمهجرين يف اأقرب تعديل وزاري. هذا ممكن ومقبول 
على الأغلب.

ل تقولــوا هــذا تف�ســيل للفل�ســطيني علــى اأخيــه ال�ســوري. قدمــوا 
اخلدمات لالثنني اإذا التب�ص الأمر.

ل تقولــوا اإن هــذا يعفــي الأونروا من م�ســوؤولياتها، اأنقــذوا النا�ص 
واأعيدوا اخلدمة للوكالة.

فقط اأنقذوا النا�ص من �سيوف داع�ص وبراميل النظام.

مللللللل�لللللللسلللللللابلللللللقلللللللة خلللللللللللللر جللللللللللليللللل�لللللض
الطالب الأعزاء، هل قراأمت خم�سة كتب؟

انتبهوا! اأمامكم ع�سرون يوًما فقط.
نود اأن نذكركم: يوم 2015/5/5 �ستعقد م�سابقة "خري جلي�ص". فاقراأوا وعوا، وتعالوا لتناف�سوا على اجلوائز املالية.
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�ضليم؟"..  "مني 
اإعالن ذكي وثقافة غري عميقة

ل عزاء ول دواء جلرح عائلة الأ�ضري 
املري�س بال�ضرطان اإيا�س الرفاعي

هل تعرف �ضيًئا عن �ضياحة
 البدو يف القد�س واأريحا؟

العراقية هيفاء زنكنة.. 
من ال�ضيدلة اإىل ال�ضحافة والفن
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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 

زار غزة منذ اأ�ضبوع.الأخرية" على املقرتح الذي قدمه م�ضوؤول دويل 

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، 

مبيناء غزة.  ومبــادرة وزيــر خارجيــة اأملانيــا فيمــا يتعلــق 

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 

"�لتهدئة".. حماذير وطنية وتربير�ت حم�ساوية 
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 �ضابقًا 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، 

الحتالل".بــدل اأن تقــود نف�ضهــا بنف�ضهــا يف حمادثاتها مع 

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�ضًا.

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 

موقفــًا م�ضــوؤوًل عــن جممــل التطــورات التــي 

حتيــط بالق�ضية، وعلى رئي�س ال�ضلطة اأن يدعو 

املجل�ــس الت�ضريعي لالنعقاد فــورًا ليتخذ موقفًا 

الفل�ضطيني.وازنــًا مــن جملــة الق�ضايا التي تخ�ــس ال�ضعب 

�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 فرقــًا معرفيًّا عند املتلقي 

العربــي، ملــا خلفته من تفكــري مغاير يف جمال 

وقريبة له.الفن امللتزم والثقافــة عموًما، بطريقة حمببة 

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 عامًا 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.
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يف غزة.. زراعة بطعم
اخلوف وح�شاد بطعم املوت

عــدادات الدفــع امل�شــبق لل�شــيارات بنابل�ــس.. حلــول 
لالكتظاظ رغم تذمر املواطنني

4 اآلف مواطــن يف قراوة بني زيــد يدفعون ثمن الهواء 
املاّر يف �شبكة املياه 2511

»الحال« - العدد 120 - السنة العاشرة

16 �شفحة

�ختفاء �لنميمة و�أ�شياء �أخرى
اجلارة النمامة، اأو هكذا كانت تدعى قبل �شــنوات، ت�شــعر بامللل يف زمانها: اآب 2015، ومكانها: جباليا غزة. تذمرت قائلة: يا له من زمن؛ �شابقاً، 

كنا جنتمع باب دار اأم ح�شن، اأو يف مطبخ مي�شون، ونت�شلى -ق�شدها ننم-، اأما الآن، فال ت�شلية بال "وات�س اآب". "وما العمل؟". تت�شاءل.
ومثلها يت�شاءل امل�شوؤول عنا- كائناً من يكون: قائدًا، اأو زعيماً، اأو مديرًا.

بالأم�س كنا نعي�س الواقع. 
الآن ُنحاكم، وُنحكم، وَنعِدم، وُنعدم بالفرتا�س.

وما بني الأ�شل والفرتا�س، اختفت النميمة والفزعة والثورة، وكثري من الأفعال التي يجب اأن ُتفعل.
رئي�شة التحرير

 نظير مجلي

لــن يكــون مفاجًئــا اأن ن�شمــع يف القريــب، اأن جهــاز املخابــرات 
ال�شرائيليــة �شيعلــن عن "فك لغز" العمليــة الرهابية الرهيبة، 
التــي مت فيها عن �شبق تعمد ور�شــد اإحراق عائلة �شعد دواب�شة 
باأربعــة نفو�شها. في�شوقــون املتهمني مــن ذوي القبعات الدينية 

املحاكم.  اىل  وال�شقراء،  ال�شوداء  "الكيبا" واللحى 
فهــذه م�شلحة ما بعدها م�شلحة حلكومة بنيامني نتنياهو، لي�س 
لأن قلبــه حمــروق علــى العائلة املحروقــة، ولي�س لأنــه ل ينام 
الليــل قلقا على العدالة والقانون، بل لأن اجلرمية الرهيبة ت�شع 
ا�شرائيــل يف خانــة غري مريحة دوليا. فقــد حاولت هذه احلكومة 
طم�ــس الق�شيــة الفل�شطينيــة حتت رمــال ال�شحــراء، واأ�شغلت 
العــامل يف مو�شوع اخلطر اليراين، ودخلت يف �شدام مع الدارة 
الأمريكيــة والرئي�س بــاراك اوباما، حتى تفلت مــن ا�شتحقاقات 
املو�شــوع الفل�شطينــي. لكــن مذبحــة دومــا تعيدهــا اىل القف�س 

الفل�شطيني مرة اأخرى. 
لكن مــا �شتحاول اخفــاءه عندئٍذ، هو ما يحيــط مبنفذي العملية 
الرهابيــة: مــن اأيــن جاءوا؟ مــن اأر�شلهــم؟ ما هو هدفــه؟ وهل 
هــو ارهاب ملجــرد الرهــاب ناجم عــن الكراهية والأحقــاد، كما 
يحاولون ت�شويره من الآن، اأو هو ذو هدف �شيا�شي اإ�شرتاتيجي 
بعيد املدى؟ هل هو "حماولة خللق الفو�شى يف املنطقة وال�شعي 
ل�شيطــرة اجلنــاح الديني املتطــرف يف امل�شتوطنــات على احلكم 
يف ا�شرائيــل مــن اأجــل فر�س ال�شريعــة اليهوديــة"، على طريقة 
داع�س، كما يروجون كثريا اليوم يف ا�شرائيل، اأم ان وراءه هدفا 
�شيا�شيــا داع�شيــا اآخر، هو دب الرعب واإحــداث فو�شى لرتحيل 

دفعة جديدة من الفل�شطينيني عرب احلدود؟
اإن امل�شــروع ال�شتيطــاين يف ال�شفة الغربية بــات اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�شى، م�شروعا "دميغرافيا". ففي املجتمع ال�شرائيلي 
يوجــد نقا�ــس حــاد يت�شاعــد حــول "م�شــري يهوديــة الدولــة". 
الي�شــار والو�شــط، وكذلك بع�ــس الأو�شاط يف اليمــني، يوؤيدون 
حل الدولتــني، لأن ال�شتمرار يف الو�شع القائم يوؤدي اىل حتويل 
فل�شطــني اىل دولــة واحدة ذات اأكرثية يهوديــة. ولذلك يطالبون 
بت�شويــة ت�شمن قيام دولــة فل�شطينية، اإىل جانــب ا�شرائيل ذات 
الأكرثيــة الدميغرافية اليهوديــة. وهم يــرون يف تق�شيم �شورية 
والعــراق اىل دويالت طائفية، فر�شة لتثبيت دولة طائفية اخرى 

يف املنطقة، هي الدولة اليهودية.
لكن باملقابل، يرف�س امل�شتوطنون احلديث عن م�شكلة دميغرافية. 
ويقولون ان عــدد امل�شتوطنني اليهود يف ال�شفة الغربية والقد�س 
ال�شرقيــة يقارب ن�شف مليــون ن�شمة، ويخططــون مل�شاعفة هذا 

العــدد يف غ�شــون ع�شــر �شنــوات. وي�شطبــون قطاع غــزة كجزء 
مــن الدولــة الفل�شطينيــة، حيث ميكــن يف ت�شورهــم التو�شل اىل 
ت�شويــة مــع حما�ــس ب�شاأنــه، مبنيــة علــى هدنــة طويلــة الأمد. 
فهــذه الهدنة تبقــي القطاع خــارج ال�شورة. وت�شقــط �شكانه من 
الح�شائيات. فيبقى احلديث عن 2.8 مليون فل�شطيني يف ال�شفة 
الغربيــة. ويحاولون عر�س امل�شروع ال�شتيطــاين كاأداة اأ�شا�شية 
يف �شــد اخلطــر الدميغــرايف. فكلمــا زاد عــدد اليهــود، انخف�شت 
ن�شبــة الفل�شطينيــني. وكلمــا زادت قــوة امل�شتوطنــني وات�شعت 
م�شاريعهــم، يئ�ــس الفل�شطينيون وبحثوا عن حلــول اأخرى، مثل 

ال�شت�شالم اأمام الأكرثية اليهودية اأو الرحيل والهرب. 
ول�شــان حالهــم يقــول: يف �شورية يوجــد 3 ماليــني لجئ خارج 
�شوريــة و4 ماليني نــازح داخلهــا. ويف العراق، جتــري عمليات 
تران�شفــري اأ�شخــم، اأدت حتى الآن اىل مغــادرة 8 ماليني عراقي 
اأر�ــس وطنهــم. فلماذا يجــب ان تتاأثر ا�شرائيل مــن تنفيذ عملية 

ترحيل بحجم  "�شغري ن�شبيا"، 300 – 400 األف فل�شطيني؟ 
اإن اجلهــات التي تقــف وراء الن�شاط ال�شتيطــاين ال�شرائيلي يف 
القد�ــس وال�شفة الغربية، ل تتحرك فقط مــن خالل اأيديولوجية 
دينيــة تفت�س فيهــا عن مواقع مذكــورة يف التــوراة وتبني فيها. 
اإنهــا ت�شعــى لال�شتيطــان يف كل بقعــة ممكنــة. تريــد تو�شيع كل 
امل�شتوطنــات القائمــة، و�شرعنــة كل البــوؤر ال�شتيطانيــة التــي 
اقيمــت يف حينــه بــال ت�شريــح، وتريــد العــودة لال�شتيطــان يف 
امل�شتوطنات الأربع التــي اأخلتها �شمايل ال�شفة الغربية مبوجب 
خطة النف�شال عن غزة. وترى ان هذا هو الوقت املنا�شب لذلك، 
لأن احلكومــة احلاليــة يف ا�شرائيل هــي اأكرث حكومــة ميينية يف 
تاريخهــا. ورئي�شها �شعيف، قابــل لل�شغط اجلماهريي، وملتزم 
اأمــام امل�شتوطنــني. اأهــم حلفائــه يف احلكومــة حــزب "البيــت 
اليهــودي" برئا�شــة نفتــايل بنيت، ولكــن 35% مــن امل�شتوطنني 
منحــوا اأ�شواتهم حلــزب الليكــود برئا�شة نتنياهــو. ويقولون، 
علنــا: "اإذا مل نتو�شع ونتطور يف امل�شتوطنات الآن، فمتى اإًذا؟". 

هذا هو الوقت املنا�شب.   
وهم يتكلمون بقوة وثقة غري عادية يف النف�س. ل يح�شبون ح�شابا 
للقانون الدويل ول ملحكمة اجلنايات الدولية. ل يهمهم حكومة او 
قانــون او حمكمــة، من اأ�شهل مــا يكون ان نراهــم يهاجمون حتى 
حمكمــة العــدل العليــا ال�شرائيلية ويدعــون اىل ال�شعــود عليها 
باجلرافــات، مــع ان هذه املحكمــة هي التي اجــازت اأول م�شاريع 
ا�شتيطانية ولول ختمها على قرارات ال�شتيطان الأوىل ملا كنا نرى 
بيتا يهوديا واحدا يف الرا�شي الفل�شطينية املحتلة. ول يرتددون 

كيف ت�شتفيد حكومة نتنياهو من �إرهاب �مل�شتوطنني؟

يف العتــداء حتى على اجلي�ــس ال�شرائيلي الــذي يوفر احلماية 
لهــم، ولوله ملا جتراأ اأي منهــم على ال�شكن وراء اخلط الأخ�شر. 
لقد نفذوا من �شنة 2004 وحتى اليوم حوايل 11 األف اعتداء على 
املواطنــني الفل�شطينيني وممتلكاتهم يف ال�شفة الغربية، ويف %90 
مــن احلــالت مل يحا�شــب املعتدون اأبــدا. ويف احلــالت الأخرى 
فتحــت ملفات واغلقت معظمهــا. من بني هذه العتــداءات توجد 
15 حماولة لإحراق عائــالت فل�شطينية واأفرادها اأحياء ونيام يف 

بيوتهــم )اأول حادثــة كهذه وقعت يف ق�شاء اخلليــل �شنة 2008، 
ويومهــا وقف 100 م�شتوطــن يتفرجون علــى احلريق وبع�شهم 
يقــذف احلجــارة علــى اأهل البيــت عندمــا يحاولــون النجاة من 

احلريق واخلروج من البيت(.
الرهاب اليهــودي، اإًذا، لي�س جمرد جرائم حرب ب�شعة واأخالق 
داع�شيــة. اإنها حتمل اأهدافا ذات بعــد �شيا�شي اإ�شرتاتيجي على 

الق�شية الفل�شطينية.
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بنحبك يا بريوت

نعم، قلوبنا مليانة.. والإثم الذي وقع بحقنا يف بريوت وغريها كبري.. ولكن حبنا لبريوت اأكرب؛ لأن فيها اأحبتنا.. يف برج الرباجنة وعني احللوة؛ نتتبع خطواتهم.

مــا زالــت هنــاك م�صنــة يف برج الرباجنة تداوم على اإعطــاء ح�صة حب يافا للأحفاد واأولد اجلــريان، تلك احل�صة التي مل يتغري فيهــا املنهاج ول املعلم، ول 

�صبورة فيها ول طب�صورة. فيها �صّبابة اجلدة فقط تلوح مكررة وموؤكدة لتلميذ الطفولة املذبوحة: نحن من هناك ول�صنا من اأي مكان اآخر.

ــا يف اأزقة خميم عني احللوة، �صبي �صقي، وباللهجــة اخلليلية "حربوق"؛ يفهم ال�صيا�صة جيًدا، ويفهم لعب ال�صيا�صيني، ويوجه ر�صائله العفوية  وهنــاك اأي�صً

واخلطرية لهم، معلًنا اأنه مل يعد يثق بهم ومل يعد ينتظرهم، ويراهن على اأن الغد له، وهو يعرف "دوباره معهم".

وهذا باملنا�صبة لي�س من باب التهديد والوعيد. هذه جمرد لعبة، يلعبها ال�صغار ويخاف منها الكبار، لأن من يف بطنه عظام تقرقع.

ا�صمعوا جيًدا، هناك قرقعة عظام ترجتف منها اأرجل الظاملني، من ظلموا اأهل املخيمات ون�صوهم.

رئي�صة التحرير

 صالح مشارقة

وا�صحــة متامــا املــادة 14 فقــرة )ب( مــن النظــام ال�صا�صي 

ملنظمــة التحريــر، جل�صــة خا�صــة ملــلء ال�صواغــر يف اللجنة 

التنفيذيــة، هــذه املــادة مت الخذ بها كمادة �صمــاء يف الدعوة 

من قبل الرئي�س لعقــد املجل�س الوطني بعد ا�صبوع، ولكن هل 

تكفــي مادة وفقــرة �صغريتان مــن ا�صل 32 مــادة يف النظام، 

هل نــرك كل املواد الداعيــة اىل التوافق و"نطنــرب" على فهم 

ا�صــم ومعاند يف اعــادة احياء املظلة التاريخيــة لل�صعب، هل 

نحيل �صنوات من احلياة والثقافة ال�صيا�صية اىل متر�س خلف 

مواد نظام داخلي ونخ�صر فر�صة تاريخية لعادة ترتيب اآمن 
ل�صالوننا ال�صيا�صي؟

مع ابــو مازن حــق يف التلويــح بال�صتقالــة والغ�صــب ال�صديد 

مــن ترهل "ال�صادة والخــوة والرفاق يف التنفيذيــة"، لكن هذا 

ل يعفيــه من م�صوؤولية قيــادة ال�صيارة اىل اقرب نقطة، �صحيح 

القليــم العربــي يناكــف الرئي�س، يدعمــون معار�صيــه، م�صر 

تفعــل ذلــك والمــارات يف دور ح�صــري اي�صــا، قطــر ل حتب 

الرئي�ــس بل تــرى فل�صطني يف حما�س فقط، ايــران لي�صت معنية 

بالطبع بعبا�س، وتركيــا الردوغانية تقول �صيئا وتفعل عك�صه 

يف ملــف حما�ــس ومنظمــة التحريــر، المــريكان ل ي�صتقبلــون 

رئي�صنــا، يديرون ظهورهم له هــذا وا�صح من جدول الزيارات، 

ا�صرائيل ت�صغــل كل حمركاتها لحباط �صيا�صته التي جنحت يف 

حما�صرتهــا دوليــا، و�صع فتح والف�صائل متخــم بجدول اعمار 

املت�صرع.�صعــب يف القيادة.. كل هذا مفهوم، ولكنه ل يربر هذا الجتماع 

�صن�صجــل �صقوطا ا�صافيا من الطابق ع�صرين اىل الطابق ع�صرة 

اذا عقدنــا املجل�س لنمــلأ ال�صواغر امل�صتقيلة، ومــلء ال�صواغر 

مهمــة �صغــرية يف ميثاق و�صع ل�صمان التحــرر الوطني ولي�س 

التحــرر الوظيفي، وت�صغري المــور ل�صعال حرب خا�صرة بني 

يفيدنا.فقهاء النظــام ال�صا�صــي، وتف�صري لكلمة جل�صــة "خا�صة"، لن 

ا�صكتوا اأيها الأ�صدقاء الي�صاريون، دعوكم من الهجوم الكا�صح 

علــى القي�صــر، وانتــم ايها امل�صتقلــون، انتم ب�صــر وم�صاحلكم 

تقودكــم احيانــا، �صيقــول اجلمهــور هــذا الــكلم مــع كل قلية 

بندورة تقلى يف بيت فل�صطيني كثري غلبة وكلم يف ال�صاأن العام. 

وعلــى نف�س اجلل�صة �صيقــول اي مواطن يف الوطن املحتل او يف 

املنــايف: نريد قيــادة غري مه�صمــة، متما�صكة وقويــة وموحدة. 

حتى "نكب�صها" هجمات نقدية، وهذا �صربنا نحن الفل�صطينيني، 

منار�س النقد الذاتي بحرية، ول نركع اأمام القائد.

احلــل: مبــا اأن اإمييــلت الدعوة حل�صــور اجتمــاع املجل�س مل 

تر�صــل بعــد، ومبــا ان الدكتور �صائــب فاو�س م�صعــل، وعزام 

الحمــد التقى �صلح، واننا يف �صاعات حا�صمة لو�صع التخريجة 

ال�صيا�صية، فــان اقراح عقد دورة انتقاليــة للمجل�س الوطني، 

تفتتــح دورة منت�صف ايلول وت�صتمر يف النعقاد الطارئ لثلثة 

ا�صهــر او خم�صة مثــل،  وتنطلق يف هذه الدورة النتقالية جلان 

حمــددة مبهمات ميكــن اخت�صارهــا بلجنة ادخــال ال�صلميني 

بالنتخــاب او التزكيــة، وجلنــة قانــون انتخابــات للــدورات 

املقبلــة، وجلنــة للميثــاق الوطنــي غــري املتفــق علــى مــواده 

امل�صطوبة يف موقعة كلينتون ال�صهرية عام 1996.

جمل�ــس وطنــي انتقايل غــري من�صو�ــس عليه يف النظــام، دورة 

انتقاليــة �صموهــا اذا اردمت، يعــود فيهــا املجل�ــس بعــد ثلثــة 

ا�صهــر ليقول كلمته، بخ�صو�س ال�صلميــني، وي�صحب الب�صاط 

مــن حتت ذرائــع م�صني و�صيــوخ التمثيــل للحــزاب اليمينية 

والي�صاريــة باعطائهــم الوقــت للتفاق الداخلي علــى ممثليهم، 

ودورة ت�صمــن لكــم خلــوة وطنيــة مــع الــذات حــول امل�صــار 

التاريخــي مــع املحتلــني، فاما ان نعيــد املــواد امل�صطوبة واما 

نقــرح بدائــل لهــا او نطــرح اي خيــار يفتح لنــا الدائــرة التي 

اغلقتها وجنحت ا�صرائيل وامريكا منذ عقدين.

دورة انتقاليــة او جمل�ــس وطنــي يفتتــح يف منت�صــف ايلــول 

ويغلــق يف منت�صف كانون الأول، تغلق اجلل�صة وينتهي ا�صمها 

ومهمتها، ول تقولوا ان اللحظة التاريخية ل ت�صتحق هذا الفهم 

املتــوازن والتجريــب ال�صيا�صي، طاملا ان هــذا التف�صري ي�صرنا 

�صعبة.ويحمينــا من التقاعــد ال�صيا�صي تاركني وطنــا يف حفلة انق�صام 

حما�ــس �صتزايد هــذا ال�صبــوع و�صيدافــع الزهــار بجنون عن 

املنظمــة التــي طاملا طحن عظامهــا، اجلهــاد وال�صيوعيون مثل 

قــد يكونون عرابي التنزيــل عن ال�صجر. هــذا متوقع وحممود. 

ال�صعب �صيفرح حتما من عقلنية اللحظة ال�صيا�صية، وفك ازمة 

واملركزي. الت�صريعي  اأزمات  لفك  "الوطني" قد متهد 

�صتخافــون مــن كلمة "جمل�ــس انتقــايل"، �صيتذكــر الثمانينيون 

منكــم، املجل�ــس النتقايل للمنظمة قبل العــام 196٨، وترون يف 

الطبعة احلالية من املجل�س طليعة ل تعود للخلف، لكن تذكروا 

اجلل�صة الوىل واجليــل املوؤ�ص�س وال�صباب الذين كتبوا النظام 

اآنــذاك، كــم كانــوا ا�صتثنائيني ومنفتحــي العقــل وفل�صطينيني 

"�صطارا"، مل يك�صرهم اجلمود وكانوا اأهًل للتحول التاريخي، 

وفعلوها.. فعلوها ونحن ما زلنا منذ �صتة عقود يف مرحلتهم.

املجل�ــس الوطنــي- الــدورة النتقالية، جتمد فيهــا ال�صتقالت، 

ويعمــل النا�ــس على اعــادة انتــاج م�صدرهــم ال�صيا�صــي الول، 

الفكرة لي�صت خيالية بل من روح النظام ال�صا�صي، نحن كجمهور 

قــد ن�صكت عــن ادخال ال�صلميــني باحل�ص�ــس يف دورة اوىل قبل 

الو�صــول اىل النتخابــات، املــادة 31 تتيــح لكم انهــاء النق�صام 

وانهاء ف�صل غزة.. افعلوها و�صنكون معكم.. فقط افعلوها.

جمل�س وطني- دورة انتقالية

يف هذا العدد من احلال، ويف قادم الأعداد، كما ناأمل؛ ن�صت�صيف 

اأقلًمــا لإعلميني ون�صطاء من خميمات اأهلنــا يف لبنان، ينقلون 

اأحوالهــم يف "احلال"، عن حال البوؤ�س الذي يعي�صونه، دون اأن 

يفقدوا الأمل بالعودة، كحق ل تنازل عنه، مهما طال الزمن.

كتــب اإخوتنا من لبنــان يعتبون على الإعــلم الوطني الذي 

غيــب همومهــم واأحلمهــم، وعن الوطــن كبو�صلــة �صادقة 

ل ت�صــداأ ول تنحــرف، وعن النــزوح بعد اللجــوء لأهلنا يف 

�صوريا، وعن اأطفال يف منطقة يبلل عتبات بيوتها �صاطئ لهم 

فر�س عليهم.حلــم واحد: اأن يعملوا اأو يهاجــروا، كقدر يلحقونه بعد اأن 

كتبــوا لنا عن هموم كبرية، كامل�صلحني الذين يقتتلون يف عني 

احللوة، اأو احلــدود التي تتحول اإىل نقاط اأخرية لقاء للأهل 

والأحبة، وعن هموم �صغرية لكنها قاتلة، ك�صبكات الكهرباء 

ال�صاعقة واجلرذان املدمرة يف املخيمات.

حتدثوا عن البلد التي هجر اآباوؤهم واأجدادهم منها، وعن واقع 

التعليــم ال�صعب عندهم. كتبوا عن واقع مر، واأحلم مل يياأ�صوا 

من اإمكانية حتقيقها، ولو ابتلعها املتو�صط بني حني واآخر.

يكتــب اأهلنــا يف لبنان و�صوريــا يف "احلال"، بعــد اأن و�صلهم 

مركز تطوير الإعــلم- جامعة بريزيت يف دورة تدريبية عن 

كتابــة الأخبار، فعلمونا كيف يعي�س املــرء حرًّا، وكيف يظل 

الوطن جميًل اأنيًقا عالًيا، كحلم يطاردونه دون تعب اأو ياأ�س.

اقراأوا هذه املواد يف ال�صفحات من 5 اإىل 11.

خالد �سليم

لبنان" من  فل�سطينية  اأقالم  فيه  ت�سارك  �سيوف من اأهل الدار "عدد خا�س 

»احلال« ال�صبت  2015/11/21 م  9 �صفر 1437 هـ  اإذا �صاألك الفي�صبوك 

عن حالك يف القد�س فال جتب

ثالثة اأ�صقاء اأطباء طلبوا 

العلم يف ال�صني فوجدوه
معرب رفح.. مبادرات 

عاجزة عن فتح اأبوابه

�صتاء جنني.. مدينة تغرق.. 

والبلدية تدر�س احللول
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 زهران معالي

◄التتمة 13

◄التتمة 13

ال�شهداء ال يحتاجون لنا 

من حبنا لل�صهداء، اأو من �صدة عجزنا، نعتقد اأن من املهم اأن نفعل لهم �صيًئا؛ كاأن ن�صع �صورهم قرب النافذة، ظنًّا منا اأنهم كانوا معتادين على مراقبة 

�صروق ال�صم�س، اأو اأن نزرع فوق قبورهم نوع الورد الذي يحبونه.  علينا اأن نفهم اأنهم ال يحتاجون لنا.

وعلى اأحد ما اأن يخرب اأمهات ال�صهداء اأنه مل يعد من ال�صروري كّي قم�صانهم؛ ال تلك اخلا�صة باحلياة اليومية، وال تلك املخ�ص�صة لالأعياد وحفالت 

االأعرا�س. واأنه مل يعد من ال�صروري ربط املنبه على �صاعة ا�صتيقاظهم؛ فال�صهداء ال يحتاجون لنا، وال ي�صعرون باخلذالن اإن ن�صي اأحد ما اأن يدعوهم 

اإىل ابتهاج ما، وما اإىل ذلك من كل االأ�صياء التي ُيعنى بها العاديون.

ال�صهداء فقط يتطلعون، وتدق قلوبهم فرًحا، اإىل يوم �صياأتي نعلن به اأننا منت�صرون.

اإىل كل اأولئك املن�صغلني يف اإكرام ال�صهداء بالطرق املعتادة:  تنحوا قليالً، واأف�صحوا املجال لليوم الذي ينتظرونه، فلعله اآٍت.

رئي�صة التحرير

يف منطقــة "بئر املي" القريبة من بلدة عرابــة جنوب مدينة جنني، 

و"املزروعــة" بحقــل األغــام مــن قبل اجلي�ــس االأردين عــام 1965؛ 

خ�صرت البلدة عدًدا من اأبنائها، واأ�صيب اآخرون باإعاقات متعددة، 

ومــا زالــت ال�صــلطة الوطنية تبــذل جهــوًدا لتنظيف هــذه املنطقة 

وغريها من حقول االألغام.

األغام عرابة، والتقت جهات واأفراًدا يهمهم  "احلــال" تابعت حقل 

هــذا امللــف، الذي تبــذل جهــود لتنظيفه، وثمــة وعــود باإغالق هذا 

امللف نهاية هذا العام.

مديــر اإدارة العمليــات باملركز الفل�صــطيني لالألغــام التابع لوزارة 

الداخليــة املقدم عي�صــى غنيمات اأ�صــار يف حديث لـ"احلــال" اإىل اأن 

االأردن �صــلمت ال�صــلطة الفل�صــطينية بعد مطالبتها خرائط ل�صــبعة 

حقــول األغــام من اأ�صــل 16 حقــال واأن حقل األغام عرابة من �صــمن 

احلقــول التــي مل ت�صــلم االأردن خريطة له تو�صــح طبيعــة االألغام 

املوجودة فيه وعددها. واأو�صــح اأن ال علم لدى املركز الفل�صــطيني 

لالألغــام اإذا كانت اإ�صــرائيل متلــك خرائط لتلك احلقــول، موؤكدا اأن 

االحتالل دائما ينفي اأي �صلة له بتلك احلقول.

وقــال اإن االحتــالل االإ�صــرائيلي عمــل علــى اإزالة االألغــام من حقل 

عرابــة وغــريه من احلقــول يف ال�صــفة الغربية اأكرث من مــرة باآلية 

غري مهنية، فقد اقت�صــر تنظيفها على اإزالة االألغام الظاهرة حتى ال 

ي�صتطيع الفل�صطينيون ا�صتخدامها" �صده على ما يبدو.

واأ�صــاف: ادعت اإ�صــرائيل اأن احلقول مت تنظيفها من االألغام ومنها 

حقل النبي اإليا�س يف قلقيلية الذي تبلغ م�صاحته 65 دومنا ويحتوي 

على 1900 لغم ح�صــب ال�صــلطات االأردنية، حيث ن�صحت اإ�صرائيل 

ال�صلطة الفل�صطينية بعدم بذل جهد بتنظيفه كونه خالًيا من االألغام 

لكن بعد بدء املركز الفل�صطيني بعمليات التنظيف فيه وجد اأكرث من 

700 لغم حتى اإعداد هذا التقرير.

عرابة املوت" يهدد  "خطر 

 هال الزهيري

رغــم اأن عدد املقد�صــيني الذيــن مروا بحاالت اعتقــال على يد 

االحتــالل االإ�صــرائيلي منــذ بداية العــام اجلاري بلــغ قرابة 

ا، منهــا 885 حالة اعتقال منذ منت�صــف اأيلول  1980 مقد�صــيًّ

املا�صــي، حتى اإعداد هــذا التقرير؛ اإال اأن هــذه احلاالت كلها 

يتــوىل متابعتهــا يف حماكم االحتالل ثالثــة حمامني فقط، وهو 

ما يعنــي حتول هذه احلاالت، وفق هذه املعادلة، اإىل ق�صــايا 

�صريعة فقط، وال تنال كامل حقها يف هيئة دفاع تقف على كافة 

تفا�صيل ملفاتها.

مــن  م�صــبوقة  غــري  حملــًة  االإ�صــرائيلي  االحتــالل  وي�صــن 

االعتقاالت يف �صــفوف املقد�صيني منذ قرابة �صهرين، ويفر�س 

قوانني جديدة �صدهم تتعلق بزيادة العقوبات املفرو�صة على 

را�صــقي احلجارة وال�صــعي اإىل تكري�س حد اأدنى من العقوبة 

بال�صــجن الفعلــي عليهــم، عــدا عــن متديــد فــرات االعتقال 

االإدراي وفر�س كفاالت مالية عالية وغرامات و�صروط حب�س 

منزيل واإبعاد عن االأق�صى املبارك وعقوبات اأخرى.

885 حالة اعتقال منذ منت�شف اأيلول

يقول رئي�س جلنة اأهايل االأ�صــرى املقد�صــيني اأجمد اأبو ع�صب 

اإن �صــلطات االحتالل االإ�صرائيلي نفذت منذ 13 اأيلول املا�صي 

وحتــى يومنا هذا 885 حالة اعتقال ت�صــمل 46 �صــيدة، 280 

قا�صــراً من الذكور، و9 فتيات قا�صــرات، و33 طفالً دون 12 

عامــاً، م�صــرياً اىل اأن عــدد املحامــني املعينــني من قبــل هيئة 

�صــوؤون االأ�صــرى واملحررين ونادي االأ�صــري ال يكفــي ملتابعة 

ملفــات هــذا العدد الكبري حــاالت االعتقال، التي و�صــلت منذ 

بداية عام 2015 اإىل 1980 حالة اعتقال.

واأ�صاف اأبو ع�صب اأن هيئة االأ�صرى توفر حمامياً واحداً وهو 

ثالثة حمامني فقط يتابعون 1980 حالة اعتقال يف القد�س!

طارق برغوث، ونادي االأ�صري يوفر حمامياً واحداً اأي�صاً وهو 

مفيد احلاج، اأما موؤ�ص�صــة ال�صــمري لرعاية االأ�صرى وحقوق 

االن�صــان غري احلكوميــة، فتوفر حماميــاً بدورها وهو حممد 
حممود.

واأكد اأبو ع�صــب اأن هذا العدد القليــل من املحامني غري قادر 

على متابعة كافة الق�صــايا، ما يوؤدي يف كثري من االأحيان اىل 

عدم ا�صــتفادة املعتقلني من قانون "ا�صت�صارة حمام قبل بدء 

التحقيق" اأو اال�صت�صارة القانونية االأولية.

ويدفــع هــذا االأمــر املقد�صــيني اىل تكليــف حمــام علــى نفقتهم 

اخلا�صــة اأو مثول املعتقــل اأمام املحكمة دون حمــاٍم، وبالتايل 

قيام �صــلطات االحتالل بتكليف ما ي�صــمى "حمامي دولة" الذي 

يكون يف اأغلب االأحيان "عن�صرياً" ويتعمد عدم خدمة املعتقل.

وعن وعودات هيئة �صــوؤون االأ�صــرى بزيادة عــدد املحامني 

املكلفــني مبتابعــة ملــف القد�ــس، يقــول اأبــو ع�صــب اإن ذلك 

مرهون باإقرار املوازنة اجلديدة للحكومة الفل�صطينية نهاية 

العام اجلاري واملوافقة على موازنة هيئة �صــوؤون اال�صــرى 

"ما يعني حلوالً جزئية وغري كافية حتى نهاية العام" على 
حد تعبريه.

حممود: تعاملت مع 170 ملف 

اعتقال يف ت�شرين االول فقط

املحامــي يف موؤ�ص�صــة ال�صــمري لرعايــة االأ�صــرى وحقــوق 

االن�صان حممود يقول اإنه تابع يف �صهر ت�صرين االأول املا�صي 

فقط 170 ملفاً وحده، موؤكداً اأن املع�صلة تكمن يف �صعي نيابة 

االحتالل اإىل رفع �صــقف العقوبات ووجود طاقم من املحامني 

يعنــي القدرة علــى املرافعة وتوفــري عدد اأكرب من ال�صــهود 

للق�صايا وبالتايل مواجهة هذه القرارات.

و�صدد حممود على اأن املطلوب هو توفري حمامني ب�صكل دائم 

ولي�س يف احلاالت الطارئة فقط، و�صــرورة االهتمام ب�صــكل 

اأكرب بالقد�س وم�صــاعدة اأهلها بق�صايا الكفاالت والغرامات، 

حلمايتهــم من بع�س املحامني اخلا�صــني الذين ي�صــتغلونهم 

مادياً ومعنوياً دون حل املفات.
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16 �صفحة

منوذج لل�صحافة اجلريئة

د. خليل هندي- رئي�س اجلامعة

طاملــا كانت جريــدة احلال م�صدر فخار جلامعــة بريزيت، بو�صفها مثالً واأمنوذجــاً لل�صحافة اجلريئة 

وامل�صــوؤولة الرزينة يف اآن. وقد ازداد اإعجابي �صخ�صــياً بها منذ فتحت �صفحاتها للطلبة، ول اأزال اأتطلع 

لأن ت�صــبح جريدة طالبية بالكامل؛ يكتبها ويحررها وي�صممها الطلبة اأنف�صهم، بينما يلعب روادها دور 

املر�صد، للمحافظة على مهنيتها ومتّيزها.

 "احلال" يف خم�صة اأ�صطر

اأيام. قبل  بغالم  رزقت  التي  ثوابتة،  نبال  التحرير  رئي�صة  عن  نيابة  الزاوية  هذه  · اأكتب 

اأعداد؟ ع�صرة  كل  بعد  خطابياً  مهرجاناً  اجلريدة  هذه  �صتعقد  هل  بنف�صها.  الحتفال  يف  احلال  · تبالغ 

باأ�س. ل  والقت�صادية.  والجتماعية  ال�صيا�صية  �صلطاته  تنتقد  لكنها  املجتمع،  وانتهت جريدة جتامل  بال جمامالت،  احلال جريدة  · بداأت 

عام. ب�صكل  البلد  يف  لل�صحافة  بل  فح�صب،  للطلبة  لي�س  النموذج،  اجلريدة  لأنها  ال�صيا�صي،  التحليل  على  احلال  · حافظت 

الحرتافيني. من  كبري  بدعم  لكن  هذا،  احلال. وجنح  الطلبة جريدة  ي�صنع  كي  عندما �صغطت  على حق  اجلامعة  اإدارة  · كانت 

عارف حجاوي

مدير مركز تطوير الإعالم – جامعة بريزيت

ذكريات من هنا وهناك

نبال ثوابتة

إعالم مريض لشعوب 

مريضة

عارف حجاوي

األخبار من شبهة الذاتية 

إلى ذاتية الشبهة.. إعادة 

إنتاج حصان طروادة

وليد ال�صرفا 

الصحافة المكتوبة: فرص 

االستمرار والمنافسة

عماد الأ�صفر

الحال في غزة.. تنوع 

وشمولية

�صامية الزبيدي

التحقيق االجتماعي: ما ال 

يكتبه الصحافيون

�صالح م�صارقة

بين رواية الخبر ونقله

�صام بّحور

نظرة تقييمية لتغطية 

مفاهيم النوع االجتماعي 

في الحال

ناهد اأبو طعيمة

لغة على جبل األعراف

خالد �صليم

عدد خاص

قبل ع�صر �صنوات، انطلقت "احلال"، لرتوي احلال، بل�صان ل يحيد عن احلق، ل ميالئ ول يناوئ، 

وله �صعبتان: راأي وراأي اآخر. جنحت حيًنا، واأخفقت حيًنا.  اليوم، ت�صدر هذا العدد اخلا�س.

يطــل اإعالميــون ومهتمون من اأبناء "احلال" مــن �صرفة مقابل التجربة، عليهــا؛ يقراأونها بعيون 

املقّيمــني والباحثــني، وينطلقون منها اإىل واقع الإعالم يف فل�صطــني، يتحدثون عن جوانب حتيط 

بــه، وي�صحنــون التجربة بتبيان اأوجــه الق�صور لتالفيهــا، واأوجه النجــاح لتعزيزها، م�صتظلني 

باأخالقيات مهنة ت�صعى لأن تكون �صلطة رابعة بحق، بعيًدا عن بهرجة الو�صف، ورمزية املعنى.

�صاألت "احلال" يف هذا العدد، اجلامعة عن اجلريدة التي �صببت لها �صداًعا اأحياًنا..

عادت اإىل العدد الأول، واختارت بع�س من كتبوا فيه، و�صاألتهم عن جتربتهم ون�صيحتهم..

طلبت �صهادات ممن ا�صتغلوا يف "احلال" منذ ع�صر �صنوات، عن خ�صو�صية التجربة..

ا�صت�صافت �صحافيني واأدباء كانت "احلال" منرًبا لإ�صكالياتهم واإبداعاتهم..

حاورت طالًبا �صاروا �صحافيني يف موؤ�ص�صات اإعالمية مهمة..

بهــوؤلء كلهــم، تنظر "احلال" اإىل جتربتهــا، وتقدمها للقراء، مع وعد باأن تكــون ال�صنوات الع�صر 

املقبلة اأكرث اإبداًعا واإنتاًجا ومتيًزا.

وجــاء يف "احلال": ذكريات من هنا وهناك واإعالم مري�ش ل�صــعوب 
مري�صــة، والتحقيــق الجتماعي، ما ل يكتبه ال�صــحافيون، ونظرة 
تقييميــة لتغطية مناهج النوع الجتماعي يف اجلريدة، وال�صــحيفة 

يف غزة تنوع و�صمولية.

ا�ست�سراف و�سيارات حك�مية
وورد يف ن�صــخة اآذار: حمللــون انهيــار ال�صــلطة م�صــتبعد، ومليار 
و200 مليــون �صــيقل مديونيــة اإ�صــرائيل علــى �صــركة الكهربــاء، 
وخمتــ�ات بريزيت التخ�ص�صــية: بــزر "القرع" بال�صــيد الأبي�ش 
خطــري وُم�صــررّطن على املــدى البعيد، وال�صــلطة الرابعــة: تراقب 
اأم حتا�صــب اأم تنــام يف الع�صــل؟، ولــو جــاء "داع�ش" اإىل فل�صــطني 
وارتكب نف�ش املذابح ماذا �صــنفعل؟ ومتى �صــينتهي زمن "الن�صخ" 
و"الل�صــق"؟ وخملفات الحتــالل قاتلة حتى وهي تالفة، وا�صــرار 
�صــمرين: 22 عاًما يف ال�صــجن و�صنة ثانية �صــحافة، وقابلة �صلواد 
ح�صــرت ولدة خالــد م�صــعل ورحلــت اإىل كوبــا، و"مغناطي�ــش" 

فل�صطينية �صورية ت�صعى جلذب النا�ش للمو�صيقى.
وعنونت يف عدد ني�صــان: 7000 �صــيارة حكومية ت�صــتنزف ماليني 
ال�صــواقل حمروقــات. وتابعت: ع�صــرات ماليني ال�صــواقل قيمة ما 
ت�صــتهلكه ال�صــبعة اآلف �صــيارة التابعــة للحكومــة �صــنوًيا، التــي 
يختلف ا�صتخدامها بني مدين وع�صكري، فهناك 4500 تتبع لالأجهزة 
الأمنيــة، و2500 للقطاع املدين، ما يرتك جماًل لدى املواطن لإثارة 

اجلدل حولها بني الفينة والأخرى.
وكتبــت: بيتــا القريــة امل�صــتقلة مائًيا تتحــدى مياه العــامل، وعني 
جريــوت موقــع �صــياحي زراعي تقتلــه الت�صــنيفات الإ�صــرائيلية، 
وخريجــو العنايــة النف�صــية يبحثون عن اإطــار نقابــي ينقذهم من 
البطالة، وهل ف�صل ُطعم اإنفلونزا اخلنازير؟ وكيف يختار ال�صحايف 
ما يكتبه؟ وب�صــري الديك مهند�ش يف النهار وملحن ومطرب يف الليل، 

وهل تقبلني اأن يتدخل اأحٌد يف حجابك؟
وورد يف حــال اأيــار لقاء مــع  رئي�ش اجلامعة املقبــل د. عبد اللطيف 
اأبــو حجلة جــاء فيه: بريزيت �صــتحافظ على امل�صــتوى الأكادميي 
املتميز حملًيا وعربًيا، و�صنحاول ت�صهيل امل�صرية التعليمية للطالب 
يف ظــل الأزمــات املالية للجامعة، ونتطلع لدور اأك� من ال�صــلطة يف 

دعم التعليم اجلامعي.
ب�صــمات  ال�صــجون:  ماج�صــتريات  اأخــرى:  �صــوؤون  يف  وتابعــت 

فل�صــطينية يف تاريخ احلرية، واحــذروا التكنولوجيا احلديثة 
ت�صــبب م�صاكل النطق لدى الأطفال، وقرية اجلبعة، 

التــي ل تتوفر فيهــا اأي و�صــيلة نقل، باأي 
و�صــحافيون  ُهم�صــت؟  ذنــب 

يجيبون عن �صــوؤال: 
مــا تقييمكم 

لبنــان، نقلوا حال البوؤ�ش الذي  تعي�صــه خميماتهم، واأنع�صــوا حلم 
العــودة اإىل ديارهم ال�صــليبة، فكتبوا عن وفاة 49 لجًئا ب�صــعقات 
الكهربــاء، وتتبعــوا ملــف التعليــم وواقعــه املاأ�صــاوي، والتقطوا 

ق�ص�ش اأمل ووجع اأخرى. 
وجاء يف العدد اأي�صــاً: جمل�ش وطنــي ودورة انتقالية، ومهرجانات 
فل�صــطني مل�صــكونة بهاج�ش الــرتاث والثقافة، وامل�صــودة اجلديدة 
لنقابــة ال�صــحافيني.. عني علــى ال�صــحافيني واأخرى علــى تنظيم 
قطاع الإعــالم، واأزمة الكهرباء يف جنني حتتــاج ملليار و7000 األف 
�صيقل للحل، وفاطمة اأبو عمارة  �صبعينية تعد لدرا�صة املاج�صتري، 
و�صحافيات �صغريات بهموم ثقيلة يف طوبا�ش، واأم فايز ال�صحروي 
واملاأذونة حترير حماد  وفاي�،  في�صــبوك  "حجة مودرن" خبرية 

توثق 24 عقد زواج يف اأول �صهر عمل لها.

خمدرات القد�ض و�سمك غزة
ور�صــمت حال  ت�صــرين الأول لوحة جاء فيها: الإعالم الفل�صــطيني 
ي بدقــة املعلومــات ل�صــالح ال�صــبق ال�صــحايف يف  يرتنــح وي�صــحرّ
الأحداث الأخرية، وملاذا يحتاج طلبة الإعالم اإىل م�صــاق يف قوانني 
ال�صحافة؟، وخمدرات قانونية تنت�صر يف �صفوف ال�صبان املقد�صيني 
والحتالل يغ�ش الطرف عنها وال�صــلطة ممنوعة من التدخل، واأين 
ل الرقمــي يف فل�صــطني، واخلريجون اجلدد �صــحايا  و�صــل التحــورّ
ا�صــتغالل املوؤ�ص�صــات ول قوانــني رادعــة، ومــرج ابن عامــر مدفن 
دخان، واخل�صراوات �صحية حمتملة، وعوين ظاهر الرجل املتحف، 
وبيــت ال�صــرق مغلــق منــذ 14 عاًما ومالكــوه يقــررون حتويله اإىل 

فندق.
وجاءت ن�صــخة ت�صــرين الثاين حافلة، فاأوردت: خطــر املوت يتهدد 
بلــدة عرابــة بحقول األغــام، وثالثة حمامــني فقط يتابعون ق�صــايا 
1980 معتقــاًل مقد�صــياً، والإعــالم الجتماعي �صــد الحتالل جنح 
مرة واأخفق مرات، وامل�صت�صــار القانوين لنقابة ال�صــحافيني يوؤكد.. 
جوهر عمل ال�صــحايف املو�صــوعية وال�صــفافية دون الت�صهري باأحد، 
وزيتونــة نابل�ــش �صــادية اأبــو غزالة باقيــة هنا، والأ�صــقاء �صــليم 
وفرا�ش وطارق اأطباء طلبوا العلم يف ال�صــني فوجدوه، و�صــكاكني 
فوتو�صوب دعاية اإ�صــرائيلية جديدة لك�صر رواية ال�صهداء، و�صتاء 
جنني مدينة تغرق والبلدية تدر�ش احللول، واأبو نا�صــر زمار قرية 
اأبو �صو�صــة املدمرة ينتظر عزف حلن العودة. كما �صلطت "احلال" 
ال�صــوء علــى توافد اأنــواع جديدة من الأ�صــماك ال�صــامة على بحر 
قطاع غزة، مل تكن معروفة من قبل كــ"عقرب النيل" اأو "احلرباء" 

كما يطلق الغزيون عليها.
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يف قرية اأم الن�صــر، �صــمال قطاع غزة، تعــاين الطالبات من ثقل بوابة 
املدر�صــة عنــد فتحهــا واإغالقهــا. لكنهن يعانــني اأكــر، لأن قريتهن، 
املعروفــة بـ"القريــة البدويــة"، تغلق بعــد املدر�صــة اأي باب ممكن 

للتعليم اجلامعي.
على باب مدر�صــة حمزة بن عبد املطلب، احلكومية الوحيدة للفتيات 
يف قريــة اأم الن�صــر، حتدثــت الطالبة عايــدة اأبو ر�صــود، التي حتلم 
اأن ت�صــري �صــحافية، بعد تردد قائلة: "اأنا بحب املدر�صــة والتعليم، 
ب�ــش اأحيانا بفكر اإنه �صــو الفائــدة اذا م�ش حكمل للجامعة.. �صــعب 
اأهلي يخلوين اأدر�ش جامعة. بالعافية وافقوا على الثانوية. يعني اأنا 

�صرت يف اآخر �صنة. واذا ح�صرت اأو غبت، كله واحد".
قالــت  الثانويــة،  املرحلــة  اإنهــاء  علــى  �صــارفت  اأي�صــا  "�صــعاد" 
لـ"احلــال"، وهي ت�صــري اإىل خــامت خطوبة يف اإ�صــبعها: "اأنا حتجوز 
قبل المتحانــات، وكتري خايفة اإنه خطيبي ما يخليني اأكمل، واأدخل 
المتحانــات اأو اأدر�ــش باجلامعــة"، موؤكــدة اأنها ا�صــرتطت عليه ان 
تكمل الثانوية العامة على الأقل، ولكن، على حد و�صــفها "لو قال لأ، 

مني حرياجعه يف وعده اإيل".
�صــحكت �صــعاد وهي تقول: "ب�ش اإذا منعني، حنكد عليه عي�صته. اأنا 

روحي يف التعليم".

ثالث مراحل يف مدر�سة واحدة
وت�صــم مدر�صــة حمزة بن عبــد املطلب املراحــل الدرا�صــية الثالث: 
البتدائــي والإعدادي والثانوي، وهو ما ي�صــكل عبئا م�صــاعفا على 

الكادر التعليمي.
تقــول مديرة املدر�صــة جنوى احلرتاين: "نحن هنــا يف معركة، نقاتل 
من اجل ال�صــتمرار؛ فالإمكانيات �صــعيفة �صــواء من حيث م�صــاحة 
املدر�صــة اأو عدد املعلمات". م�صــيفة: "هناك تكد�ــش للطالبات داخل 
الف�صــول لدرجة اأننا حولنا املكتبة ل�صــف. وتفتقــد املعلمات وجود 

غرفة خا�صة بهن".
واأ�صــارت اىل اأنه يف ال�صــنوات ال�صــابقة، كان عدد �صكان القرية قليال، 
وهنــاك رف�ــش لفكرة تعليــم الناث. لكــن اليوم، ازداد عدد ال�صــكان 
ب�صــورة كبرية وازداد وعي الأهايل ب�صــرورة تعليــم الفتيات، على 
الأقل حتى املرحلة الثانوية، حتى باتت املدر�صــة ت�صهد اقبال كبريا 
من قبل الفتيات على التعليم، وهو ما ل ن�صــتطيع ا�صــتيعابه مع بقاء 

م�صاحة املدر�صة كما هي دون حماولت لتو�صعتها.

تقع �سمال غزة.. وت�سمى "القرية البدوية"

الن�سر" "اأم  يف  ال�حيدة  البنات  مدر�سة  طالبات  �سرخة  نتعلم"..  "بدنا 

وتوؤكــد املديــرة احلرتــاين اأن املدر�صــة حتــاول التوا�صــل مــع كل 
اجلهــات املخت�صــة مثل بلديــة القرية، علــى الأقل من اأجل تو�صــعة 
املباين املوجودة اأو املوافقة على اإقامة مبنى جديد ي�صــتوعب زيادة 
الأعــداد. "بناء مدر�صــة جديدة للف�صــل بني املراحل الثــالث هو اأمر 
قيــد الدرا�صــة مــن وزارة الرتبية والتعليــم العايل"، ح�صــب حديث 

احلرثاين، لكنه اأمر غري وارد على اخلطة احلالية.

�سع�بة ال��س�ل
بنيــت قريــة اأم الن�صــر يف الن�صــف الثــاين مــن الت�صــعينيات، بعــد 
تاأ�صــي�ش ال�صــلطة الوطنيــة الفل�صــطينية، ل�صــببني: اإنهــاء �صــيطرة 
البــدو على الأرا�صــي احلكومية يف �صــمال القطاع، و�صــع حد لتمدد 
البوؤر ال�صــتيطانية الثــالث التي اأزيلت عام 2005 عقب الن�صــحاب 
الإ�صــرائيلي من قطاع غزة، الأمر الذي حول حياة البدو من البداوة 
اإىل العي�ــش يف بيــوت اإ�صــمنتية متال�صــقة، ومــن ثــم بنيــت املرافــق 
ال�صــحية والتعليميــة واخلدماتيــة، وبداأت الفتيات بعــدد قليل جدا 

يرتدن املدر�صة الوحيدة التي تقع اأق�صى �صمال القرية.
تقــول املعلمة ابت�صــام النريب: "كثري من املعلمات ل�صــن من �صــكان 
القرية، ويجدن �صــعوبة كبرية يف الو�صــول اليها ب�صبب عدم ر�صف 
الطــرق واملوا�صــالت غــري املوؤمنــة"، م�صــيفة: "يف اأجواء ال�صــتاء 
واملطــر، مــن املمكــن اأن تبقــى الطالبــات ي�صــرن حتــت املطــر حتى 

الو�صــول للمدر�صة، حيث تخلو الطريق من حركة ال�صيارات واملارة 
ومن املحالت التجارية واملرافق اخلدماتية".

ت�صــف النــريب مبزيــج مــن ال�صــخرية والأ�صــى �صــعور الطالبــات 
واملعلمــات عندمــا تالحقهــن الــكالب ال�صــالة يف الطــرق الزراعيــة 
املوؤدية للمدر�صــة، حيث ترك�ش الفتيات دون �صــعور حتى الو�صول 

الأنف�ش". "مقطوعات 
وتــرى املعلمــة هبــة الفالوجــي اأن ُبعد املدر�صــة عن بيــوت الطالبات 
و�صعوبة الو�صول اإليها، قد يكون �صببا رئي�صيا يف خوف بع�ش الأهايل 
علــى الطالبات، وبالتايل منعهن من الذهاب اىل املدر�صــة خ�صو�صــا اأن 
املدر�صة ل يف�صلها الكثري عن احلدود ال�صمالية للقطاع، حيث تتواجد 
قوات الحتالل وهو ما ي�صــكل خطرا على من ي�صــلون اىل تلك املنطقة. 
وت�صــري الفالوجي اإىل انه من امل�صــتحيل ذهاب الطالبــات فرادى، فهن 

ي�صرن اىل املدر�صة جمموعات حتى ي�صعرن بالأمان اأكر.

اأمية وفقر
تقول املعلمة اإميــان اأبو رفيع، وهي واحدة من بنات القرية اللواتي 
اأكملن تعليمهن: قدميا كان من �صــابع امل�صــتحيالت اأن ي�صــمح الأهل 
للفتاة اإكمال تعليمها، فاأق�صى مرحلة ميكن الو�صول اليها العدادية، 
اأما اليوم فهناك تطور نوعي، ففي الغالب باتوا ي�صمحون للفتاة انهاء 
املرحلــة الثانوية، ولكن ما زالت هنالك �صــعوبة يف ا�صــتيعاب فكرة 

اجلامعة عند الكثري من الأهايل"، م�صيفة: "الأمهات بالذات هن اأكر 
مــن يدعمن فكرة تعليــم فتياتهن، حتى ل يقعــن فرائ�ش للجهل الذي 

ع�صنه �صابقا".
تذكر اأبو رفيع ق�صــة والدة اإحدى الطالبات وهي تقول لها: "�صــاأعلم 
بنتي، ولو على ح�صــاب املاأكل وامل�صــرب. ل اأريدها اأمية ل ت�صتطيع 

حتى قراءة من�صور على علبة دواء".
ورغم ذلك، تعت� اأن اأمية الأهايل �صــبب رئي�صــي يف �صــعف حت�صيل 
الفتيــات، فهــن ل يجدن من يراجــع لهن الدرو�ش، وبالتــايل يكون كل 

العتماد على املعلمات.
وتوؤكــد ابــو رفيــع ان الو�صــع املــادي يف كثري مــن الأحيــان يتحكم 
مب�صــري الفتاة، خ�صو�صــا لو كان لها اإخوة ذكور، حيث يتم تف�صــل 

تعليمهم على تعليم البنات.
تقــول الطالبــة عاي�صــة اأبــو دحيل: "نف�صــي اأكمــل تعليمي واأ�صــري 
ممر�صــة لأنه احنا يف القرية كتري بيكون يف ق�صــف قريب منا وبتاأخر 

ال�صعاف. اأنا بدي ا�صاعد اأهل قريتي".
اأ�صماء رميالت ب�صوت  قالت  التعليم"،  نريد  الزواج،  نريد  "نحن ل 
طالبــات املدر�صــة، واأ�صــافت: "من حقنــا نتعلم، ومن حقنــا نختار 
حياتنــا. احنــا ممكن نتــزوج ونكمل تعليمنــا. احلياة م�ــش يا زواج 
يا تعليم. احلياة م�ش يا زواج يا عمل. احنا قادرات نعمل كل �صــيء، 

ب�ش علموا اهالينا وفهموهم انه انه احنا بنقدر وبدنا نتعلم".

عندمــا اأعــدت دينا اأحمد تقريرهــا التلفزيــوين باللغة الع�ية، 
وقــد كان عــن الأ�صــرى؛ كانــت معنيــة باإي�صــال ر�صــالة حول 
معاناتهم ومعاناة ذويهم، للعدو نف�صــه، كي تك�صــف �صيا�صات 
ال�صجان لأبناء جلدته، ممن قد ل يكونون على علم مبا يجري، 

اأو يعي�صون حالة اإنكار.
ال�صــابة اأحمــد، �صــاحبة اأول تقرير تلفزيــوين باللغة الع�ية، 
تقــول لـ"احلــال": "املحور الأ�صا�صــي لهذا التقرير هو ق�صــية 
الأ�صــرى، وهــي مــن الق�صــايا املهمة يف ال�صــراع الفل�صــطيني 
الإ�صــرائيلي، وهدفت يف هذا التقرير اإىل ن�صــر ق�صــية الأ�صــرى 
ب�صــكل وا�صــع، خ�صو�صــاً اأن هذه املرة الأوىل التي يخرج فيها 
تقريــر باللغــة الع�يــة من غــزة ومن فل�صــطني ب�صــكل عام". 
واأ�صــافت اأن التقريــر حظــي ب�صــدى وا�صــع جدًا، و�صــيكون 
ملواجهتــه  الإ�صــرائيلي،  املجتمــع  تخاطــب  اأعمــال  باكــورة 

باحلقيقة التي ينكرها دائماً باأنه حمتل.
وحــول دوافع قيامها بهذا النــوع من التقارير، لفتت اإىل رغبتها 
ال�صــديدة يف متابعــة الأخبــار الع�يــة عن كثب وب�صــكل دائم 
والتعمق اأكر يف املجتمع الإ�صــرائيلي، "الذي من ال�صــروري 
معرفتــه لفهم توجهاته واأفكاره، لنكون على دراية تامة بكيفية 
خماطبته والتاأثري عليه خلدمة الق�صــية الفل�صــطينية بال�صكل 
ال�صــحيح، ل �صــيما اأن هذا العمل يندرج يف جمال الإعالم، ول 
بــد اأن يكون هنــاك وعي اإعالمي ي�صــاهي الإعالم الإ�صــرائيلي 

غزة تتعلم "العربية"

ويو�صل كلمة احلق ويو�صح احلقيقة للعامل".
وقــد لوحظ اإقبال املواطنني يف غزة علــى تعلم اللغة الع�ية. 
املواطــن ر�صــوان ال�صو�صــي )33 عامــاً( يقول لـ"احلــال" اإن 
اللغة الع�ية هــو طبيعة عمله  "الدافــع الذي جعلــه يتعلم 
كموظــف يف �صــركة جتارة عامــة، وهناك احتــكاك على املعابر 
الفل�صــطيني  اجلانبــني  بــني  متبادلــة  وجتــارة  العــدو،  مــع 

والإ�صــرائيلي، فالعــدو يعلــم لغتنــا ويتقنها ويعلــم حركاتنا 
و�صكناتنا، ونحن يف املقابل علينا معرفة طبيعة اللغة الع�ية 

ونتعلمها".
واأ�صــار ال�صو�صي اإىل اأن تعلم اللغة الع�ية ي�صاعد يف فهم كثري 
من الأخبار التي تخ�ش اجلانب الإ�صــرائيلي، وهي لغة �صــهلة 

على ال�صباب تعلمها خلدمة وطنهم.

الطالبــة بي�صــان العطــار )19 عامــاً( تدر�ش الإعــالم يف جامعة 
فل�صطني، وتتعلم اللغة الع�ية يف مركز نفحة لدرا�صات الأ�صرى 
وال�صــوؤون الإ�صــرائيلية، قالــت: "واجهتنا م�صــكلة يف العدوان 
الأخري على غزة، وهي اأن هناك اإعالميني كرا ل يجيدون اللغة 
الع�يــة، فيذهبــون اإىل مواقــع الإنرتنــت ويرتجمــون الأخبار 
وي�صــعونها على �صــفحاتهم الإخبارية على �صــبكات التوا�صل 
الجتماعــي، وتكــون املعاين غــري دقيقة، ما يحــدث بلبلة وعدم 
م�صــداقية. وهذا من الأ�صباب الرئي�صــية لتعلمي اللغة الع�ية 
حتى ل اأخطئ م�صــتقباًل يف ترجمة الأخبار، كما اأخطاأ الزمالء يف 

العدوان الأخري على قطاع غزة".
ومل تكــن الطالبة العطار هي الوحيــدة التي تتعلم الع�ية، 
فهنــاك ال�صــحفية دعاء النجــار خريجة الإعــالم من جامعة 
الأزهــر، تقــول: "اأتقــن ثــالث لغــات، واللغــة الع�يــة هي 
الرابعــة التــي اأ�صــعى لإتقانهــا ب�صــكل جيد، م�صــرية اإىل اأن 
اللغــة الع�يــة هي لغة عدونــا ويجب علينــا تعلمها ملعرفة 
كيفيــة التعامل معه ومواجهته، واأمتنى من اجلهات املعنية 
ووزارة الرتبيــة والتعليــم اأن ت�صــع اللغــة الع�ية �صــمن 

املنهاج الدرا�صي".
الأ�صــري املحرر اأحمــد الفليت املخت�ش بتعليــم اللغة الع�ية، 
يو�صــح اأن الإقبــال علــى دورات اللغــة الع�يــة مــن جميــع 
التخ�ص�صــات واملهن بداأ يزيد، واأن تعلم اللغة الع�ية يخلق 
حالة من الوعي لدى املجتمع الفل�صــطيني وي�صاعد على معرفة 

تكوينات املجتمع الإ�صرائيلي.

طالبات "اأم الن�صر": من حقنا نختار حياتنا.

اأحد مراكز تعليم اللغة الع�ية يف غزة.
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عن حالك يف القد�س فال جتب

ثالثة اأ�صقاء اأطباء طلبوا 
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معرب رفح.. مبادرات 
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16 �صفحة

 زهران معالي

◄التتمة 13

◄التتمة 13

ال�شهداء ال يحتاجون لنا 

من حبنا لل�صهداء، اأو من �صدة عجزنا، نعتقد اأن من املهم اأن نفعل لهم �صيًئا؛ كاأن ن�صع �صورهم قرب النافذة، ظنًّا منا اأنهم كانوا معتادين على مراقبة 

�صروق ال�صم�س، اأو اأن نزرع فوق قبورهم نوع الورد الذي يحبونه.  علينا اأن نفهم اأنهم ال يحتاجون لنا.

وعلى اأحد ما اأن يخرب اأمهات ال�صهداء اأنه مل يعد من ال�صروري كّي قم�صانهم؛ ال تلك اخلا�صة باحلياة اليومية، وال تلك املخ�ص�صة لالأعياد وحفالت 

االأعرا�س. واأنه مل يعد من ال�صروري ربط املنبه على �صاعة ا�صتيقاظهم؛ فال�صهداء ال يحتاجون لنا، وال ي�صعرون باخلذالن اإن ن�صي اأحد ما اأن يدعوهم 

اإىل ابتهاج ما، وما اإىل ذلك من كل االأ�صياء التي ُيعنى بها العاديون.

ال�صهداء فقط يتطلعون، وتدق قلوبهم فرًحا، اإىل يوم �صياأتي نعلن به اأننا منت�صرون.

اإىل كل اأولئك املن�صغلني يف اإكرام ال�صهداء بالطرق املعتادة:  تنحوا قليالً، واأف�صحوا املجال لليوم الذي ينتظرونه، فلعله اآٍت.

رئي�صة التحرير

يف منطقــة "بئر املي" القريبة من بلدة عرابــة جنوب مدينة جنني، 

و"املزروعــة" بحقــل األغــام مــن قبل اجلي�ــس االأردين عــام 1965؛ 

خ�صرت البلدة عدًدا من اأبنائها، واأ�صيب اآخرون باإعاقات متعددة، 

ومــا زالــت ال�صــلطة الوطنية تبــذل جهــوًدا لتنظيف هــذه املنطقة 

وغريها من حقول االألغام.

األغام عرابة، والتقت جهات واأفراًدا يهمهم  "احلــال" تابعت حقل 

هــذا امللــف، الذي تبــذل جهــود لتنظيفه، وثمــة وعــود باإغالق هذا 

امللف نهاية هذا العام.

مديــر اإدارة العمليــات باملركز الفل�صــطيني لالألغــام التابع لوزارة 

الداخليــة املقدم عي�صــى غنيمات اأ�صــار يف حديث لـ"احلــال" اإىل اأن 

االأردن �صــلمت ال�صــلطة الفل�صــطينية بعد مطالبتها خرائط ل�صــبعة 

حقــول األغــام من اأ�صــل 16 حقــال واأن حقل األغام عرابة من �صــمن 

احلقــول التــي مل ت�صــلم االأردن خريطة له تو�صــح طبيعــة االألغام 

املوجودة فيه وعددها. واأو�صــح اأن ال علم لدى املركز الفل�صــطيني 

لالألغــام اإذا كانت اإ�صــرائيل متلــك خرائط لتلك احلقــول، موؤكدا اأن 

االحتالل دائما ينفي اأي �صلة له بتلك احلقول.

وقــال اإن االحتــالل االإ�صــرائيلي عمــل علــى اإزالة االألغــام من حقل 

عرابــة وغــريه من احلقــول يف ال�صــفة الغربية اأكرث من مــرة باآلية 

غري مهنية، فقد اقت�صــر تنظيفها على اإزالة االألغام الظاهرة حتى ال 

ي�صتطيع الفل�صطينيون ا�صتخدامها" �صده على ما يبدو.

واأ�صــاف: ادعت اإ�صــرائيل اأن احلقول مت تنظيفها من االألغام ومنها 

حقل النبي اإليا�س يف قلقيلية الذي تبلغ م�صاحته 65 دومنا ويحتوي 

على 1900 لغم ح�صــب ال�صــلطات االأردنية، حيث ن�صحت اإ�صرائيل 

ال�صلطة الفل�صطينية بعدم بذل جهد بتنظيفه كونه خالًيا من االألغام 

لكن بعد بدء املركز الفل�صطيني بعمليات التنظيف فيه وجد اأكرث من 

700 لغم حتى اإعداد هذا التقرير.

عرابة املوت" يهدد  "خطر 

 هال الزهيري

رغــم اأن عدد املقد�صــيني الذيــن مروا بحاالت اعتقــال على يد 

االحتــالل االإ�صــرائيلي منــذ بداية العــام اجلاري بلــغ قرابة 

ا، منهــا 885 حالة اعتقال منذ منت�صــف اأيلول  1980 مقد�صــيًّ

املا�صــي، حتى اإعداد هــذا التقرير؛ اإال اأن هــذه احلاالت كلها 

يتــوىل متابعتهــا يف حماكم االحتالل ثالثــة حمامني فقط، وهو 

ما يعنــي حتول هذه احلاالت، وفق هذه املعادلة، اإىل ق�صــايا 

�صريعة فقط، وال تنال كامل حقها يف هيئة دفاع تقف على كافة 

تفا�صيل ملفاتها.

مــن  م�صــبوقة  غــري  حملــًة  االإ�صــرائيلي  االحتــالل  وي�صــن 

االعتقاالت يف �صــفوف املقد�صيني منذ قرابة �صهرين، ويفر�س 

قوانني جديدة �صدهم تتعلق بزيادة العقوبات املفرو�صة على 

را�صــقي احلجارة وال�صــعي اإىل تكري�س حد اأدنى من العقوبة 

بال�صــجن الفعلــي عليهــم، عــدا عــن متديــد فــرات االعتقال 

االإدراي وفر�س كفاالت مالية عالية وغرامات و�صروط حب�س 

منزيل واإبعاد عن االأق�صى املبارك وعقوبات اأخرى.

885 حالة اعتقال منذ منت�شف اأيلول

يقول رئي�س جلنة اأهايل االأ�صــرى املقد�صــيني اأجمد اأبو ع�صب 

اإن �صــلطات االحتالل االإ�صرائيلي نفذت منذ 13 اأيلول املا�صي 

وحتــى يومنا هذا 885 حالة اعتقال ت�صــمل 46 �صــيدة، 280 

قا�صــراً من الذكور، و9 فتيات قا�صــرات، و33 طفالً دون 12 

عامــاً، م�صــرياً اىل اأن عــدد املحامــني املعينــني من قبــل هيئة 

�صــوؤون االأ�صــرى واملحررين ونادي االأ�صــري ال يكفــي ملتابعة 

ملفــات هــذا العدد الكبري حــاالت االعتقال، التي و�صــلت منذ 

بداية عام 2015 اإىل 1980 حالة اعتقال.

واأ�صاف اأبو ع�صب اأن هيئة االأ�صرى توفر حمامياً واحداً وهو 

ثالثة حمامني فقط يتابعون 1980 حالة اعتقال يف القد�س!

طارق برغوث، ونادي االأ�صري يوفر حمامياً واحداً اأي�صاً وهو 

مفيد احلاج، اأما موؤ�ص�صــة ال�صــمري لرعاية االأ�صرى وحقوق 

االن�صــان غري احلكوميــة، فتوفر حماميــاً بدورها وهو حممد 
حممود.

واأكد اأبو ع�صــب اأن هذا العدد القليــل من املحامني غري قادر 

على متابعة كافة الق�صــايا، ما يوؤدي يف كثري من االأحيان اىل 

عدم ا�صــتفادة املعتقلني من قانون "ا�صت�صارة حمام قبل بدء 

التحقيق" اأو اال�صت�صارة القانونية االأولية.

ويدفــع هــذا االأمــر املقد�صــيني اىل تكليــف حمــام علــى نفقتهم 

اخلا�صــة اأو مثول املعتقــل اأمام املحكمة دون حمــاٍم، وبالتايل 

قيام �صــلطات االحتالل بتكليف ما ي�صــمى "حمامي دولة" الذي 

يكون يف اأغلب االأحيان "عن�صرياً" ويتعمد عدم خدمة املعتقل.

وعن وعودات هيئة �صــوؤون االأ�صــرى بزيادة عــدد املحامني 

املكلفــني مبتابعــة ملــف القد�ــس، يقــول اأبــو ع�صــب اإن ذلك 

مرهون باإقرار املوازنة اجلديدة للحكومة الفل�صطينية نهاية 

العام اجلاري واملوافقة على موازنة هيئة �صــوؤون اال�صــرى 

"ما يعني حلوالً جزئية وغري كافية حتى نهاية العام" على 
حد تعبريه.

حممود: تعاملت مع 170 ملف 

اعتقال يف ت�شرين االول فقط

املحامــي يف موؤ�ص�صــة ال�صــمري لرعايــة االأ�صــرى وحقــوق 

االن�صان حممود يقول اإنه تابع يف �صهر ت�صرين االأول املا�صي 

فقط 170 ملفاً وحده، موؤكداً اأن املع�صلة تكمن يف �صعي نيابة 

االحتالل اإىل رفع �صــقف العقوبات ووجود طاقم من املحامني 

يعنــي القدرة علــى املرافعة وتوفــري عدد اأكرب من ال�صــهود 

للق�صايا وبالتايل مواجهة هذه القرارات.

و�صدد حممود على اأن املطلوب هو توفري حمامني ب�صكل دائم 

ولي�س يف احلاالت الطارئة فقط، و�صــرورة االهتمام ب�صــكل 

اأكرب بالقد�س وم�صــاعدة اأهلها بق�صايا الكفاالت والغرامات، 

حلمايتهــم من بع�س املحامني اخلا�صــني الذين ي�صــتغلونهم 

مادياً ومعنوياً دون حل املفات.
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 حلوة خصيب*

عزمية فاقت ت�صــلب ال�صــخور واإرادة اأبت النك�صار، تلك التي 
جعلت اإ�صراء ح�صن )23 عاما( تتخطى اإعاقتها يف �صبيل حتقيق 

اأحالمها، ومل جتعل للحزن واحلواجز طريقا اإىل حياتها.
يف الأول مــن اأغ�صــط�ش عام 1992، راأت اإ�صــراء نــور احلياة، 
ولكنهــا كانــت ولدة مبكــرة جــدا حيــث و�صــعتها والدتها يف 
�صهرها ال�صاد�ش، ب�صــبب م�صاكل �صحية تعر�صت لها والدتها، 
ما �صــبب نق�صا يف الأوك�صــجني للج�صــم وخلال يف الدماغ الذي 
اأتلف اجلهة الي�صــرى من ج�صم اإ�صراء وجعل الكر�صي املتحرك 

جزءا من ج�صمها .

عالج باء بالف�سل
حاولــت العائلــة تقــدمي العــالج املنا�صــب لإ�صــراء اأمال يف �صــفائها، 
واأجريت لإ�صراء ثماين ع�صرة عملية جراحية، حتملت اآلم العمليات 
واحدة تلو الأخرى بكل اإ�صــرار وحتــد، اإل اأن هذه العمليات باءت 
بالف�صل، ولكنها مل تف�صل اإ�صراء ومل جتعلها تغلق الباب على نف�صها 
وتتخــذ جدران الغرفة �صــديقة لها، بل انطلقــت يف احلياة متخطية 

هذه الآلم، بل وجعلتها حافزا اإىل النطالق رغم كل �صعوباتها.
ا�صــتمر الوالدان يف تقدمي العون وامل�صــاعدة لبنتهما يف �صبيل 
جتاوز هذه احلقيقة وتقبلها للواقع، وكانا خري عون لها. تقول 
اإ�صــراء: "اأمي واأبي �صــاعداين كثريا يف حياتي، ودعماين دائما، 
واأكر �صيء اأنهما �صــاعداين نف�صيا كيف اأتقبل الأمر، بالإ�صافة 
اإىل دكتــوري الذي األهمني و�صــاعدين للم�صــي قدمــا يف احلياة، 
وان الإعاقة لي�صت اإعاقة احلركة واجل�صد واإمنا اإعاقة العقل.

اإ�سراء واملدر�سة
بلغــت اإ�صــراء العمــر الــذي يوؤهلها لدخــول املدر�صــة كاأي طفل 
اآخر يف احليــاة، ولكن الهواج�ش كانت ترافقها: كيف �صــيتقبلها 

املجتمــع، وكيف �صــيكون تعاملهــم معها. ويف بدايــة الأمر، كان 
للمجتمــع دور يف ذلــك، ويف زيــادة معاناتهــا وجراحهــا، بحيث 
رف�صت العديد من املدار�ش القبول بت�صجيل اإ�صراء يف كل مدر�صة 
يذهب اإليها والداها، ب�صبب الإعاقة. ورغم العديد من الطلبات، 
اإل اأنهــا قوبلــت بالرف�ش جميعها. تقــول اإ�صــراء: "تاأخرت عن 
املدر�صــة ثالث �صنني ب�صبب رف�صــهم دخويل اإىل املدر�صة ب�صبب 
اإعاقتي". ويف عمر التا�صــعة دخلت اإ�صــراء اإىل املدر�صــة بعد اأن 
كانــت يف مركــز خا�ــش بــذوي الحتياجــات اخلا�صــة، عندهــا 
اكت�صــف اإن اإ�صــراء قادرة علــى التعلم بل ومتفوقــة. وبدخولها 
كافــة  مــن  تخل�صــت  بالعــامل اجلديــد،  املدر�صــة واختالطهــا 
هواج�صــها ال�صــابقة، كانت بداية  اإ�صــراء يف مدر�صة علماء الغد 
الإ�صالمية، لغاية ال�صف اخلام�ش الأ�صا�صي، وبعدها انتقلت اإىل 
مدر�صــة قلنديا الثانوية وبقيت متفوقة لغاية ال�صف الثاين ع�صر 
"التوجيهي"، وح�صلت على معدل )86.6%( الذي اأهلها لدخول 

اجلامعة، وكانت بريزيت وجهتها. 

باب اآخر واأمل جديد
اأعهدهــا من قبل"،  "عــامل جديــد وجمتمع جديــد، وحياة مل 
بهــذه الكلمــات عــ�ت اإ�صــراء عــن بدايتهــا اجلامعيــة. كانت 
الطــرق واملمــرات اجلامعيــة وخ�صو�صــا بــني الكليــات مــن 
اأكــر مــا واجهته اإ�صــراء مــن �صــعوبات، فاملمرات اخلا�صــة 
املوجــودة للو�صــول اإىل بع�ــش الكليــات تتطلــب اللتفــاف يف 
الكليــات وخو�ش طريق طويل للو�صــول اإىل املحا�صــرة، ومل 
يكن من ال�صــعوبة ل�صخ�ش يحمل من التحدي والعزم كاإ�صراء 
تخطي هذه ال�صعوبات وغريها، وتخ�ص�صت اإ�صراء يف العلوم 

ال�صيا�صية يف اجلامعة، وهي الآن يف �صنتها الثالثة.
مل تعــد نظــرات النا�ــش املتعاطفــة اأو النظــرات التــي حتمــل 

ال�صــفقة لإ�صــراء توؤثر بها، بــل هي تقابلها بابت�صــامة وجتعلها 
دافعا ملوا�صلة الطريق وامل�صي قدما.

الأ�صــتاذ عــازم ع�صــاف رئي�ــش دائــرة اللغــة الإجنليزيــة يف 
جامعــة بريزيــت تخطــى اإعاقتــه الب�صــرية و�صــق طريقــه يف 
احليــاة، و�صــول اإىل التدري�ــش باجلامعة، بحيــث مل يكن هذا 
ن�صــاطه الوحيد، فهو ي�صعى دائما اإىل م�صاعدة كل ذي اإعاقة يف 
اجلامعة من خالل "جمموعة اأ�صــدقاء اأ�صخا�ش ذوي الإعاقة 
يف بريزيــت"، التــي تلبي كافــة احتياجات هوؤلء الأ�صــخا�ش، 
القــدوة وامللهــم لإ�صــراء  ال�صــخ�ش  فــكان الأ�صــتاذ ع�صــاف 
بالإ�صــافة اإىل ال�صهيد ال�صــيخ "اأحمد يا�صني" الذي اأ�صبح رغم 

اإعاقته رمزا من رموز الق�صية الفل�صطينية .
�صــهادة  علــى  ح�صــولها  حــدود  عنــد  اإ�صــراء  تقــف  لــن 
"البكالوريو�ــش"، اإمنــا لها هدف باأن ت�صــبح �صــيًئا مفيًدا يف 
املجتمع، واأن ت�صــع لها ب�صــمتها يف املجتمع، واأنها اإذا توفرت 
لها الفر�صــة، ف�صــوف تتقدم للح�صول على �صــهادة املاج�صتري 

ومن بعدها الدكتوراة.
وجهــت اإ�صــراء ر�صــالة اإىل املجتمــع عامة، ولالأ�صــخا�ش ذوي 
الإعاقــة خا�صــة، بــاأن ي�صــعوا اإىل حتقيق اأهدافهــم واأل تكون 
لأنهــم ل  لالنطــالق يف احليــاة،  البدايــة  نقطــة  اإل   الإعاقــة 
يختلفون عن الأ�صــخا�ش املعافني ب�صــيء، بل رمبــا يفوقونهم 

اإرادة وتفوقا وعزمية.
ظــروف �صــعبة ومعانــاة مل تتوقف ولكن اإ�صــراء باإ�صــرارها 
واإرادتهــا القويــة تخطت كافــة احلواجز لت�صــبح مثال للقوة 
والإرادة التي يفتقدها العديد من الأ�صــخا�ش املعافني يف كافة 

املجتمعات.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

اإعاقة اإ�سراء مل تعقها عن التميز

طالبة العلوم ال�صيا�صية يف جامعة بريزيت، اإ�صراء ح�صن.

هــو بطل من اأبطال لعبة ل حتظــى باهتمام كبري 
يف فل�صــطني، اأقبل على ممار�صــتها يف �صن الـ 14، 
تاأثر بكثري من الريا�صيني العامليني، وعلى الرغم 
من جتاوزه ل�صــن اخلم�صــني، ال انه ميتلك بنية 
قوية مكنته من الو�صــول اىل النجومية وح�صــد 
املركــز ال�صــاد�ش عامليــاً يف اآخر بطولة خا�صــها. 
اإنــه اأمني فهمي عابد ابن مدينــة البرية، بطل من 
اأبطال ريا�صــة كمال الأج�صــام يف فل�صــطني، رفع 
�صــعار التحدي وحفر ا�صمه من ذهب يف عامل هذه 

الريا�صة.
جريــدة »احلــال« التقــت البطــل امــني فهمي 
الــذي قــال انــه بــداأ مبمار�صــة هذه الريا�صــة 
منــذ �صــغره يف نادي موؤ�ص�صــة �صــباب البرية 
متاأثــرًا ب�صــقيقه الكبري جميــل، وجمموعة من 
ريا�صيي هذه اللعبة، م�صــيفاً ان هناك الكثري 
مــن ال�صــعوبات التي واجهتــه، ابرزها مادية 
ترهق ممار�صــي ريا�صــة كمال الأج�صام الذين 
ي�صــعون للو�صــول اىل العامليــة، وعدم وجود 
مدربــني خمت�صــني، بال�صــافة اىل عدم وجود 
اهتمام على ال�صعيد املحلي، فمثاًل تقام بع�ش 
البطولت على اأر�صــية ا�صفلتية وهذا ل يليق 

بهذه الريا�صة.
واأ�صــاف اأمني: »هذه الريا�صــة من وجهة نظري 
تعتــ� الثانيــة يف فل�صــطني بعد كرة القــدم، لكن 
قلــة الهتمــام بهــا توؤثــر علــى ممار�صــيها، واذا 
وجد ممار�صــوها اهتماما، لو�صــلوا لــكل جوائز 
�صــرورة  علــى  موؤكــدًا  العــامل«،  وم�صــابقات 
الهتمــام بالنا�صــئني عــن طريــق تدريبهم حتت 
اأ�صــاليب  يتبعــون  خمت�صــني  مدربــني  اإ�صــراف 
متطــورة، واأن يبتعــدوا عــن الهرمونــات التــي 

تدمــر الريا�صــيني، واأن تتــم توعيتهــم مبخاطر 
املن�صطات.

ي�صــار اإىل اأن اأمــني ح�صــد عــدة بطــولت علــى 
امل�صتويني املحلي والعاملي. على ال�صعيد املحلي 
ح�صل على لقب بطل فل�صطني 16 مرة. اأما عاملياً 
فح�صل على املركز الثالث يف البطولة التي اأقيمت 
يف دبــي عــام 1997، واملركز العا�صــر يف البطولة 
التي احت�صنتها تركيا عام 1998، ويف عام 2000 
ح�صــل امني علــى املركز الثالــث يف بطولة البحر 
البي�ــش املتو�صــط يف ق��ش، كما ح�صــد املركز 
التا�صــع عام 2014 يف الهند بالرغم من ق�صر مدة 

التح�صري التي اقت�صرت على 48 يوما.
امــا البطولــة الأخــرية التي حاز فيهــا امني على 
املركــز ال�صــاد�ش قبل قرابة �صــهر يف تايلند، فاأكد 
انــه ا�صــتعد لها ب�صــكل كامــل، فرتك عملــه وقام 
بعمــل برنامــج غذائــي خا�ــش لن ذلــك ي�صــاعد 
ب�صــكل كبري علــى بناء ع�صــالت اجل�صــم ولي�ش 
الهرمونات، ومترن ب�صــكل مكثف وا�صتعد نف�صياً 
على الرغم من عدم وجود جهة تدعمه وت�صــانده 
�صــوى عائلته وعدد قليل من حمبيه وم�صجعيه، 
م�صــريًا اىل ان اهــم ما مييز هــذه البطولة هو ك� 
�صــنه، ال ان ج�صــمه ما زال كال�صباب، فال يوجد 
ترهــل يف ج�صــمه ول فروقــات يف التنا�صــق بــني 
الع�صــالت، فقد اأ�صــاد بع�ــش البطــال العامليني 
ببنيــة ج�صــمه القوية مــا اعت�ه اجنــازا كبريا 

ي�صاف اىل �صجله احلافل.
يذكــر ان امــني اأ�صــرف علــى تدريــب البطل ليث 
جا�صر الذي ح�صل على املركز اخلام�ش يف بطولة 

العامل لفئة النا�صئني.
وعن املكمــالت الغذائية قال امني: »ل يجب اأخذ 

املن�صــطات ال حتــت ا�صــراف طبــي، لن معظم 
املن�صطات املنت�صرة يف فل�صطني م�صرة جدًا، وقد 
تت�صــبب يف وفاة الريا�صــيني، كما ان اخذ كميات 
كبــرية مــن ال�وتينــات م�صــر لنهــا تــوؤدي اىل 
�صموم يف الكلى، فالمر ل يقت�صر على الهرمونات 
واملن�صــطات، بــل ان تناول اغذيــة حتتوي على 

ن�صبة بروتينات عالية يرهق اجل�صم«.
وتابع: “الهرمونات ل ت�صــنع البطل بل حت�صــن 
اداءه، فــاذا كانــت هنــاك ع�صــلة �صــعيفة، فاإن 
الهرمــون ل يك�ها، بــل يهدمها، وي�صــبح هناك 

فرق يف التنا�صق بني الع�صالت«.
وبــني ان الخطــر من ذلك كله هــو الريجيم الذي 
يتــم اتباعه قبل البطولة بعــدة ايام، اإذ يجب ان 

يكون الريا�صي يف هذه املرحلة حذرا جدًا. 
وعــن جتميــد ن�صــاطات احتــاد كمــال الأج�صــام 
الفل�صطيني ملدة 4 �صنوات، فقد فوجئ اأمني بهذا 
 ،)wbbf( القرار وبني ان �صبب حتويله لحتاد
الذي ل ينتمي له الحتاد الفل�صــطيني، هو ف�صــل 
مهتــم  غــري  فهــو   ،)ifbb( الرئي�صــي  الحتــاد 
ول يدعــم الريا�صــيني، كما ان بع�ــش البطولت 
املحليــة تكون فا�صــلة، مثاًل يتم اعتمــاد 20 وزنا 
فيهــا، وقانونيــاً يوجــد حــوايل 10 اأوزان، ولكن 
يوجد هنــاك جانب ايجابي من جتميد ن�صــاطات 
الحتاد، ال وهو حماية ال�صــباب من املن�صــطات 

والهرمونات التي تدمرهم.
ويف نهايــة حديثــه، اأ�صــار اأمني اإىل انه �صي�صــتمر 
يف التدريب و�صي�صــارك يف البطــولت ويرفع علم 

فل�صطني ب�صرف النظر عن الحتاد الذي ميثله.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اأمني فهمي.. بطل �سنع نف�سه بنف�سه
 بيان قرعان*



»الحال« - العدد 124 - السنة العاشرة 13الأربعاء 2015/1/6 املوافق 26 ربيع الأول 1437هـ

تتمة المنشور على الصفحة األولى - "الهبة الشعبية"

 سيد إسماعيل

 نهال المالوخ*

عندمــا متــر قرب املنــزل الواقع ب�صــارع "يوغرطة" يف العا�صــمة 
التون�صــية، فاإنــه لــن ي�صــرتعي انتباهك كثــريًا مبظهــره العادي، 
الذي يخفي خلفه �صنوات حافلة بالأحداث املهمة التي �صهدها ذلك 
املــكان، والقرارات التي �صــدرت منه، بحكم كونــه مكتب الرئي�ش 

الراحل يا�صر عرفات يف تون�ش.
ولو قدر لك اأي�ًصــا اأن تدخل اإىل ذلك املقر، لوجدت اأن كل �صــيء ل 
؛ حالة الأثاث  يــزال علــى حاله، كاأن الرئي�ش قــد ترك تون�ش للتــورّ
املعتنــى به جيدًا، واملكتبة التي اقتناهــا الرئي�ش، واأقالمه، وكاأن 

املقر جاهز ليعود الرئي�ش اإىل ممار�صة عمله من جديد!
يف عام 1982، انتقل الرئي�ش يا�صــر عرفات اإىل الأرا�صي التون�صية 
قادمــاً مــن لبنان. اأقــام يف البداية بق�صــر "ال�صــعادة" ليومني، ثم 
انتقل اإىل مع�صــكر "الزرقــا" ليكون بني جنوده، ومــن ثم اإىل فندق 
"�صلوى" على ال�صاحل التون�صي، لي�صتقر اأخريًا يف مقره املتوا�صع 

مبنطقة "متيال فيل" يف تون�ش العا�صمة. 
"هــذا املــكان مل يكن مكتباً ومقرًا لإقامــة الرئي�ش اأبو عمار فقط، 
بــل هو بيــت ال�صــعب الفل�صــطيني"، بهذه الكلمــات بداأ مديــر املقر 
العميــد عبــد الرحيــم ح�صــني حديثــه معنــا، وقــد التحــق بالطاقم 
املرافق للرئي�ش الراحل منذ بداية الثمانينيات، و�صــهد معه ح�صار 
بريوت عام 1982، والنتقال بعدها اإىل تون�ش، ثم ح�صار طرابل�ش 

عام 1983، وحادثة �صقوط طائرته يف �صحراء ليبيا عام 1992.
ي�صــيف العميــد ح�صــن: "يف كل مــكان كان فيــه، اأثبــت اأبــو عمار 

وجــوده وجدارتــه كقائــد، ففــي حادثــة �صــقوط الطائــرة علــى 
�صــبيل املثال، �صــارك يف نقل اجلرحى ملا تبقى مــن هيكل الطائرة، 
والإ�صراف على تقنني ما تبقى من الطعام وال�صراب وتق�صيمه بني 

اجلميع، اإىل حني العثور علينا يف �صباح اليوم التايل". 
وقــدم العميد تعريفــاً عاماً مبقر الرئي�ش الراحــل يف تون�ش املكون 
مــن طابقني، الــذي كان يف واقع الأمــر مكتبه ومقــر اإقامته: "هنا 
غرفة نوم الرئي�ش الراحل، وغرفة الجتماعات التي �صــدرت منها 
العديد من القرارات امل�صــريية يف التاريخ الفل�صــطيني، وجمعته 
مع العديد من القيادات وال�صخ�صــيات والوفود العربية والعاملية 

التي كانت تاأتيه من كل مكان". 
وي�صــرتجع العميد ح�صــني ذكرياته مع الرئي�ش عرفات يف ذلك املقر 
بالقول: "كان اإن�صــاناً يحب الب�صــاطة يف كل �صــيء، حتى يف طعامه 
الذي كان ب�صــيطاً، ويعتمد يف اأ�صا�صه على ال�صوربات. مل يكن يغلق 
بابه يف وجه اأحد من اأبناء �صعبه. ف�صال عن كونه �صعلة من الن�صاط 
امل�صتمر، فقد كان يعمل ل�صاعات طويلة يومياً، وبالتايل، فاإن �صاعات 
نومه كانت حمدودة جدًا، حتى اإنه كان يعمل خالل �صفره بالطائرة. 
اإل اأنــه ورغــم م�صــاغله الدائمة فقد كان يحب ممار�صــة الريا�صــة، 

ولديه يف مقره هنا جهاز ملمار�صة ريا�صة اجلري".
وتعــ� مقتنيات املقــر عن �صخ�صــية الرئي�ش الراحل التي تت�صــم 
الب�صــاطة، بعيدًا عن البذخ و"البهرجة". كان يبدو من حالة املقر 
كاأن الرئي�ش ل يزال على قيد احلياة! فاملكاتب وقاعة الجتماعات 

بت�ن�ض مكتبه  يف  ا  حيًّ يزال  "اخلتيار" ل 

نظيفة ومرتبة، واملكان -رغم انتقال الرئي�ش منه منذ زمن بعيد- 
ل يزال يحتفظ برونقه الذي ينتمي لأجماد تلك احلقبة من الزمن، 

وذكرياتها املليئة بالأحداث املهمة. 
ميكنك اأن تتخيل كيف كان الرئي�ش الراحل يجلب كر�صياً لال�صتمتاع 
بال�صــم�ش يف �صــاعات ال�صــباح الأوىل، وكيف كان يتم�صــى يف باحة 
املقــر اخللفية اأو الأمامية يف بع�ــش الأحيان، وجدول عمله احلافل 

باملقابالت والجتماعات، وتوا�صعه يف التعامل مع اجلميع. 
يقول العميد ح�صن: "بعد مرور اأحد ع�صر عاًما على رحيله، فاإنني 
اأفتقد القائد الرمز الذي عملُت اإىل جانبه �صنوات طوال من عمري، 
وجمعتنــا ذكريات غالية على قلبي، وهــذا املقر الذي اأديره اليوم 
�صــيبقى �صــاهدًا حياً على ذكراه، ومدى عظمة هذا الرجل الذي لن 

يتكرر".

بيت اأبو عمار يف تون�ش.

بــداأت حياتهــا بالن�صــال لإرادة نبتــت فيها منذ ال�صــغر لتك� 
معهــا، ومل يكن ما مرت به من م�صــاعب معطــال لها لأنها كانت 
تفعــل مــا ترغب بــه وما تتم�صــك بــه من مبــادئ، مــن اجلبال 
انطلقــت زهــرة قرعو�ــش مــن قرية دير بلوط لت�صــري ال�صــري 

واملنا�صلة واأخريا مديرة مكتب الثقافة يف حمافظة �صلفيت.
عن هذه ال�صرية، ترى قرعو�ش ان عدالة ق�صيتها وهجرة الأهل 
والعائلة وممار�صــة الظلم بكل الو�صائل وال�صكال من الحتالل 
ال�صــرائيلي على �صــعبها دفعتهــا لأن تكون احــدى القياديات 
خلليــة ع�صــكرية تابعــة حلركــة فتــح قبــل النتفا�صــة الأوىل 
عــام 1986، ومــن املهمات التــي نفذوها للدفاع عن الأرا�صــي 
الفل�صطينية احتجاجا على الو�صع املزري باملخيمات وانت�صار 
البطالــة واإهانــة ال�صــعور القومــي، التخطيط خلطــف جندي 

ا�صرائيلي لتنفيذ تبادل اأ�صرى.
و�صــارك يف العمل اآنذاك ثالثــة مقاومني بالإ�صــافة لزهرة وما 
�صــاعدهم بنجاح التخطيط هو وحدتهم داخــل اخللية، فكانوا 

يت�صــابقون للم�صــاركة يف اي عمليــة، بالرغــم مــن اكتفائهم من 
ناحيــة اقت�صــادية وظروفهــم الجتماعيــة امل�صــتقرة ال انهم 
مل يهملــوا واجبهــم الوطني فكان ن�صــاطهم تعبــريا عن موجة 

غ�صب مكبوتة يف نفو�ش جيلهم يف تلك ال�صنوات.
ولي�ش بهذه ال�صــهولة كانت م�صــاركة زهــرة قرعو�ش يف عملية 
بجن�صــيتها  مليــاء  �صــديقتها  لكــن  ا�صــرائيلي  جنــدي  خطــف 
ال�ازيليــة �صــاعدتهم يف الت�صــلل بحجــة رحلــة �صــياحية اىل 
الداخــل، فتنفيــذ العمليــة مل يــاأت بيــوم وليلة بــل كان عملية 
منظمة وخمططا لها، وزهرة التي ارهقها حبها للوطن مل تخ�ش 
�صــيئا فقد كان همها الك� ان تنجح العملية لتحرير ال�صــرى 
عالوة على اجلو العام امل�صــحون الــذي كان دافعاً للتحرر من 

الحتالل.
ولتنفيذ العملية �صــار املنفذون م�صــافات طويلة و�صط اجلبال 
الوعــرة حتى و�صــلوا ملــكان العمليــة التي �صــبق ان هيئ لها، 
وجنحــوا يف تنفيــذ عملية خطف اجلندي وت�صــليمه لل�صــليب 

زهرة قرع��ض.. من اأ�سرية اإىل مديرة مكتب ثقافة
الحمــر من اجل ان تتــم عملية تبادل ال�صــرى التي انتظروها 
وجهــزوا لها، لكن العملية ف�صــلت يف اللحظــات الخرية حيث 

متت ت�صفية اجلندي.

رحلة اإىل امل�ت
مرت �صنتان على هذه العملية حتى اكت�صفت خمابرات الحتالل 
خيوط العملية، ومت ك�صــف املجموعة ليتم اعتقال رفاق زهرة 
واحــدا تلو الآخــر عــام 1986، اإىل اأن اعتقلت زهــرة قرعو�ش 
وحكم عليها بال�صــجن 11 عاما، وو�صفت معاناتها داخل غرفة 
التحقيق التي كانت ا�صــعب من �صــنني طويلة ام�صــتها داخل 
الزنزانة، وعــن كيفية اعتقالها قالــت: "كانت حلظة اعتقايل يف 

منت�صف الليل امام اعني ابنائي"، وزهرة اأُم لبنتني و�صاب.
وروت كيــف مت التحقيــق معهــا يف معتقــل بيت حلــم، وكيف تلقت 
اهانات وا�صتفزازات حيث مت �صربها بق�صوة وتهديدها بالغت�صاب، 

ودافعت عنها اآنذاك املحامية الي�صارية فليت�صيا لنغر.
ومت نقلهــا كما اجلثة من �صــجن اىل اآخر ومــن تعذيب اىل اخر، 
ونقلت من �صــجن اجللمــة اىل الرملة اإىل اأن ا�صــتقرت يف زنزانة 

�صــغرية بع�صــقالن قالــت عنهــا: "تعجــز الكلمات عن و�صــف 
الزنزانــة برائحتها الكريهــة حيث ل يوجد حمــام والبطانيات 
مهرتئــة ، وبالرغم من ق�صــوة املــكان ال ان خروجي من غرفة 
التحقيــق كان يجعلني ارتاح نف�صــيا داخــل الزنزانة، وما بني 
ال�صــاعة والخــرى كان ينــادى علــى ا�صــمي للتحقيــق اإىل اأن 
ا�صتقررت بعد 30 يوما يف الزنزانة ليتم نقلي اىل ق�صم ال�صرى.

وروت لنــا قرعو�ــش عــدة مقومــات تغلبــت بهــا على ال�صــجن 
هــي اميانها باهلل، واأحقيتنــا بالوجود، وباإرادتهــا تغلبت على 
ال�صــجن وال�صــجان ف�صــجعت معتقــالت فل�صــطينيات خلو�ش 
ا�صــراب من اجل احل�صــول على كتب للتثقيــف وتعلم اللغات 
وقتــل الروتــني املعتــاد داخــل ال�صــجون. وحتقــق ذلــك بعــد 

ا�صراب ا�صتمر 12 يوما.
وحتدثــت قرعو�ش عن دور عائلتها يف الدعم املادي واملعنوي، 
وا�صــتذكرت كيــف انها مل ت�صــمح للمجتمع ان ي�صــف اعتقالها 

مبعاناة، لأنها قامت بواجب وطني جتاه ق�صية عادلة.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

خ�ف وحذر
وا�صــتناًدا اإىل املحلل ال�صيا�صــي هاين امل�صــري، فاإن ال�صلطة 
ا�صــتئناف  لتحقيــق  الهبــة  توظيــف  ناحيــة  مــن  حتــاول 
املفاو�صــات واأنه دون ذلك �صتنفجر الأو�صــاع، ومن ناحية 
اأخــرى تخاف من هذه )املوجة النتفا�صــية( اأن تك� وتفقد 
ال�صــيطرة عليهــا، وت�صــتفيد منهــا نهايــة املطاف مناف�صــتها 

حركة "حما�ش".
ويقول: "توؤيد ال�صــلطة هذه املوجة )كما ي�صر على ت�صميتها(، 
ولكــن دون النخــراط الفعلــي فيها، ومن غري توفــري مقومات 
ا�صــتمرارها وتو�صــعها وحتولها اإىل انتفا�صة �صاملة، وما مييز 
موقــف ال�صــلطة اخل�صــية اأكر مــن الأمل، واخلــوف اأكر من 

التوظيف".
ويتابع امل�صــري: "تنبع مواقف ال�صــلطة و"فتح" و"حما�ش" 
مــن اخلــوف والرغبــة، ففتــح تخ�صــى اأن توظفها مناف�صــتها، 
وحما�ــش تنطلق من املوقف نف�صــه، ويتملك الأطراف املختلفة 
اخلــوف اأكر من الرغبة يف التوظيف، مــع الأخذ  بالعتبار اأن 
ــع الهبة حتى لو رغبت  الف�صــائل الأخرى ل ت�صــتطيع اأن ُتو�صرّ

بذلك".
ويوؤكــد اأن النق�صــام الراهن وغياب الوحدة مينعان ا�صــتعال 
اأي انتفا�صــة �صــاملة، كما اأن خوف ال�صــعب من تكرار جتربة 

النتفا�صــات ال�صابقة، التي مل حتقق اإجنازات وانتهت باتفاق 
اأو�صــلو، وغيــاب اإجابة: "ملاذا مل ننت�صــر؟" حتد مــن اإمكانية 
اندلع انتفا�صة �صاملة، وهذا الأمر مرتبط بالزمن، وقد يتغري.

انتفا�سة اأفراد
وي�صــف امل�صــري الهبة احلالية بـ"انتفا�صــة اأفراد" ميكن اأن 
تفرز ف�صائل جديدة، اأو جت� الف�صائل على التغيري، اأو تخلق 
قيــادات جديدة كمــا يف حمالت مقاطعــة اإ�صــرائيل، واملقاومة 
ال�صــعبية. فيما يــرى اأن  تدخل ال�صــلطة يف بع�ــش املواجهات 
ومنعها يندرج يف اإطار "اإي�صــال ر�صــائل اإىل اإ�صــرائيل باأنها ما 

زالت على العهد، وملتزمة بالتن�صيق الأمني". 
ويختــم راأيــه بالقول: "خ�صــيت ال�صــلطة مــن ارتــداد املوجة 
الراهنــة عليها يف البدايــة، وحاولت لحًقا "ج�ــش النب�ش" يف 
رام اهلل وطولكــرم، واإذا جنحــت يف جتربة التدخل واملنع هذه 

فاإنها �صتنقلها اإىل مواقع اأخرى".

تراجع تدريجي
ويقــول من�صــق املقاومة ال�صــعبية يف ال�صــفة الغربية �صــالح 
خواجا "اإن احل�صــابات من ال�صــلطة والف�صــائل واملوؤ�ص�صــات 
يف بداية الهبة احلالية ملحقة باملوقف ال�صــعبي ودور ال�صــبان 

امليداين، و�صــدرت مواقــف اإيجابية، ولكن موقف ال�صــلطة بداأ 
بالرتاجع التدريجي، وو�صل اإىل درجة منع الو�صول اإىل حاجز 
م�صــتوطنة "بيت اإيل"، اأعقبه قمــع املتظاهرين بطريقة ُمعيبة 
بلبا�ش مدين، ما اأحدث �صرًخا يف املوقف وعزز  النق�صام يف دعم 

الهبة".
وي�صــيف: "كان تقديرنــا اأن يدعــم املوقــف الر�صــمي لل�صــلطة 
رهــا، لكن بــداأت تظهر مواقف غري وا�صــحة  النتفا�صــة ويطورّ
كاإغــالق جامعــة خ�صــوري )طولكرم(، وحل جمل�ــش طلبتها، 
والواقــع الداخلي يف جامعة النجــاح، وحماولة طرح اأن تكون 

امل�صريات بعيدة عن نقاط املواجهة مع الحتالل".
ويعتقــد خواجــا اأن الهبــة كانت فر�صــة ثمينــة اأمــام القيادة 
لتطبيــق قرارات املجل�ــش املركزي، ووقف  التن�صــيق الأمني، 

وتطوير حمالت املقاطعة، لكن ذلك مل يحدث.  
ويتابع: "ل ميكن و�صع  مواقف ال�صلطة والف�صائل كلها يف �صلة 
واحــدة، ونالحظ اأن املوقف العام يت�صــم بالــرتدد يف التعاطي 
مــع الهبــة، وبداأت تظهر البطولت الفرديــة يف ظل تراجع دور 
احلركات ال�صيا�صية، ومع وجود �صريحة م�صتفيدة من الإبقاء 
علــى الو�صــع الراهــن كما هــو، تتمثل يف املوؤ�ص�صــة الر�صــمية 

ورجال اقت�صاد و�صيا�صيني".
وينهــي خواجــا: "اإذا مل تلتحــم القيادة مع ال�صــعب، ومل يتم 

التعاطــي مع الإرادة ال�صــعبية، وعدنا من جديــد للرهان على 
املفاو�صات، فاإننا لن نح�صل على ال�صتقالل".

امتعا�ض �سعبي
ووفق اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية وعميد كلية الآداب يف "العربية 
الأمريكيــة" د. اأميــن يو�صــف، فــاإن تقييــم العالقة بــني الهبرّة 
وال�صــلطة ميكن اأن يبداأ من البحث يف تبعات واآثار النق�صــام، 
اإذ اأثبتت املواجهات امليدانية اأن "حما�ش" واجلهاد الإ�صــالمي 
معنيتان ب�صــكل اأ�صا�صــي يف خلق حالة "امتعا�ش �صــعبي" من 

الو�صع الراهن وخيار ال�صالم.
وي�صــيف: "علينا تتبع الن�صــداد ال�صيا�صــي يف اآخــر عامني اأو 
ثالثــة، وتراجــع م�صــار اأو حتالف ال�صــالم الفل�صــطيني، وكل 
ذلك ميكن اأن ي�صــكل رواية موحدة للهبة، ف�صــاًل عن ا�صــتمرار 
ال�صــتيطان وجرميــة دوما وعمليــة بيت فوريــك، لكن ثمة من 
يرى اأن ال�صــلطة والف�صــائل ترتك الهبة لت�صري مبفردها ودون 

اأي حا�صنة".
ويتابــع يو�صــف: "يثبــت تتبــع ال�صــري الذاتيــة للكثــري مــن 
منفذي العمليات احلالية ميولهم ال�صيا�صــية الوا�صــحة، لكن 
هوام�ش الف�صــائل وخياراتها، مبا فيها حركة "حما�ش" اآخذة 

بال�صيق".
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 عبد الباسط خلف

 رشا فرحات

يتفاخــر ال�صــتيني حممد حممود اأبــو فرحة بجمعه لأحــداث قريته 
اجللمة، �صمال جنني، وتوثيقه لكل �صاردة وواردة فيها، ومالحقته 
لأخبارهــا وتاريخهــا، وتوا�صــله مــع مغرتبيها، وتوثيقه ون�صــره 

�صوًرا لرجالتها واأر�صها وحقولها واأفراحها واأحزانها واأهلها.
يقول: اأب�صــرت النور يف اآذار عــام 1951 بقريتي الواقعة على خط 
الهدنــة )مــع مناطق فل�صــطني املحتلة عام 1948( والت�صــقت بها، 
وبداأت يف �صــن مبكر بجمــع اأحداثها، ومن اأوائل مــا دونت كيف اأن 
طائــر احلب�ــش - الذي كانت ترعاه والدتــي- كان يع� خط الهدنة 
ومعه �صغاره، فتطلب مني اأمي ندى حللوح، اللحاق به يف مرج ابن 
عامر، حتى و�صــلت قرية �صــندلة، وذات مرة كنت اأرتدي الكوفية 
فتبعنــي مراقب احلدود عن �صــطح امل�صــجد، وعندمــا دخلت بيتنا 
طلب من اأبي ت�صليم الرجل الداخل اإىل منزلنا، وبعد خلعي للكوفية 
مل يعرفني، فاأجابه والدي: هذا ولد �صغري حلق احلب�صة وفراخها 

ولي�ش مقاتاًل!

ذاكرة خ�سبة
بــداأ اأبــو فرحــة بجمــع حكايــا قريتــه ال�صــغرية يف خمطوطــات، 
وا�صــتثمر مواقع التوا�صــل الجتماعي منذ عام 2007؛ لين�صــر ما 
جمعه قبل عقود، وليعيد �صــرد ما وثقه من تفا�صيلها الدقيقة، حتى 
اإنــه ل زال يحتفظ باأغــاين الفالحني التي �صــمعها يف طفولته: "حية 
حيــة، و�ش هاحليــة، حية وحــوت، يف املــرج دوت، وحتاووها، ما 
حلقوهــان وحتاوتهم، ما حلقتهم، �صــيف ناداها، وتولها، وتولته، 
مــا حلقته.."، ثم انتقل من التدويــن بالكلمات واملذكرات اإىل التقاط 
ال�صــور وتبويبها يف جمموعات خا�صــة تبًعا للمنا�صــبة ولكل �صيء 

يت�صل بالقرية.
ي�صــرد: امتلكت �صــوًتا جمياًل يف �صــغري، فهويت الغناء والأذان. 

واأول اأغنية خالل حملة تطوع مع اأطفال قريتنا لتنظيف مغارة قلت 
فيهــا: "عليرّ الطــالق، من اأم املالك، اخلبز البــارد، واهلل ما بنذاق". 
وكان يف اجللمة �صيخ وقور طاعن يف ال�صن، هو حممد ر�صيد الكيالين 
)الناقــوري( يطلب ب�صــوته املبحوح ونحــن يف البتدائية الأذان، 
فنت�صــابق على املن� يف �صاحة امل�صــجد، ومن يومها هويت الأذان، 
واأتخ�صــ�ش حتــى اليــوم بــاأذان املغــرب يف رم�صــان، رغــم غيابي 
الطويــل لـ27 �صــنة يف ليبيا، وا�صــرتينا مك� �صــوت للم�صــجد عام 

.1974

عريف وحكم و�سهيد
كان اأبــو فرحــة من اأوائــل طلبة البتدائيــة، وكلفه مدير املدر�صــة 
مبهمة العريف وحامل مفاتيح ال�صــفوف، وحتول اإىل حكم ملباريات 
كــرة الطائــرة. وحــني انتقــل اإىل الإعداديــة يف جنــني، كان يذهــب 
ورفاقــه على الدراجــات يف طابور واحد باأكر مــن اأربعني دراجة. 
ويف هــذه املرحلة راح املعلم علــي اجلرباوي ياأخذهم لنك�ش حديقة 
املدر�صــة املزروعــة بال�تقــال واخل�صــراوات الأخــرى يف ح�صــة 

التعليم الزراعي.
يتابع: كنت يف الثالث الإعدادي �صــنة النك�صــة، وقاوم اأهايل القرية 
ب�صع �صاعات، وا�صــتبكوا مع القوة التي كانت على حاجز اجللمة، 
ثــم طلــب منــا اجلي�ــش الأردين اخلروج قبيــل الغــروب، وجتمعت 
ب�صــع قرى يف دير اأبو �صــعيف املجاورة، ويف ال�صــباح ا�صــتيقظنا 
علــى هدير دبابات الحتالل، فتفرقنا يف اجلبال، ونزحنا نحو خربة 
الوهادنــة ثم عجلون واإربد حتى ا�صــتقر بنا احلــال يف الزرقاء، اأما 
اأخي ال�صــهيد عزت، الذي كان يف الثانوية العامة، فكان ممن وزعت 
عليهم البندقيــة الإجنليزية، وبعد وقت ق�صــري اأطلقت عليه دبابة 
ر�صا�صــة مدفــع تقيــل وهــو يحمل �صــندوق ذخــرية علــى كتفه. 

اأب� حامت: الرجل الأر�سيف!

واملحــزن اأن الإذاعة الأردنية قراأت اأ�صــماء الناجحني يف التوجيهي 
وو�صــلت اإىل اأخي عزت، ووقتهــا تعالت اأ�صــوات الدعاء والرتحم 

عليه، فقد غاب عن الدنيا قبل النتائج.

غربة ونفي وكتب
تلقــى اأبو فرحــه تعليمــه اجلامعي يف بــريوت العربية عــام 1970، 
وتخ�صــ�ش يف اللغة العربية، وعا�ش يف لبنان بني حرب و�صلم، وبعد 
تخرجه ا�صــتعلت احلرب الأهلية، فغادرها 1975 قا�صًدا  ليبيا التي 
علم بها 22 �صــنة، تخللهــا اعتقاله اإدارياً عام 1978، ونظم ق�صــيدة 
من 56 �صطرة، بقدر ليايل التحقيق معه، وكتب يف ال�صجن اأول كتبه، 
وبعدها فر�صــت عليه الإقامة اجل�ية �صتة اأ�صهر، وازداد حبه لبلده 
بعــد غياب خم�ش �صــنوات بني عمل ليبيا و�صــجن نابل�ــش، وتعر�ش 

للنفي املوؤقت اأعوام 1980 و1984و1989، وعاد اإىل ليبيا ُمدر�ًصا.
يــوايل: اأعــددت كتــاب )اأ�صــتاذ الإمالء واخلــط( وطبعتــه يف ليبيا 
وفل�صــطني، ثم )اأ�صــتاذ النحــو وال�صــرف( وثالًثا )اأ�صــتاذ البالغة 
 ) والعرو�ــش( وبعــده )األف �صــوؤال وجواب( و)تف�صــري جــزء عمرّ
وكتبــت بع�ــش الق�صــائد الوطنيــة، وفــور عودتــي اإىل الوطن عام 
1997، عيرّنــت معلماً يف جنني، وحني �صــمعت طالًبا يقراأ مو�صــوًعا 

عن بلدي )اجللمة( اأثار �صوقي لها، وازدت حًبا لكل ما يت�صل بها.

اأبو حامت وكامريا التوثيق.

دفعت ال�صــرقات املتوا�صــلة لقوات الحتــالل لالآثار الفل�صــطينية، 
ملحاولة تغيري التاريخ، والعدوان الدائم على غزة، وا�صــتباحة كل 
�صــيء؛ املواطن وليد العقاد، اإىل اإقامة متحــف خا�ش به، يجمع به 

مقتنيات تراثية واآثاًرا قدمية. 
اإىل النــور بعــد دخــول ال�صــلطة  "خــرج املتحــف  يقــول العقــاد: 
الفل�صــطينية، وافتتحته يف بيتي، ولكن القطع تزداد يوما بعد يوم، 
واأحتــاج ملــكان اآمن لهذه القطــع التي يعود بع�صــها للعهد الكنعاين 
واحلديــدي، وراأيت من الواجب اأن اأ�صــاهم يف حمايــة هذه الروة 
حتــى النهايــة، فت�عــت بقطعــة اأر�ــش لبنــاء متحــف يليــق بهذه 
املقتنيــات، لكنــي مل اأجد حتى اللحظة من ي�صــاعدين لتحقيق حلمي 
ببنــاء متحف خا�ــش يف مدينة خان يون�ش حلفــظ قيمة هذه الآثار، 

لتكون مبثابة ثروة تاريخية وملك ل�صعب باأكمله".

البداية
يف هــذا املتحــف اخلا�ش، ت�صــم رائحة الرتاب القــدمي والفخاريات 
والقطــع علــى اختالف اأنواعهــا، التي يحفظ العقاد عــن ظهر قلب، 

تاريخ كل قطعة منها. 
عــن بدايــة هذه الهواية، التــي حتولت اإىل متحف، قــال العقاد: "بداأت 
بهذا العمل يف ظل الحتالل، وكان ب�صــكل �صــري خوفاً من و�صــوله اإىل 
هــذه الآثار، كان با�صــم الغــرية الوطنية لإنقاذ ما ميكــن اإنقاذه. كنت 

العقاد.. رجل ح�ل بيته اإىل متحف

حينهــا 30 عامــاً عندما اأ�ص�صــت املتحــف، واأوىل القطع التــي اقتنيتها 
عبارة عن �صــاهد ق� قدمي يعود اإىل الدولة البيزنطية". وعندما اعتقل 
الحتالل والده، �صاأل ال�صابط عن هذا ال�صاهد قبل اأن ي�صاأل عن والده، 

و�صرق ال�صاهد وو�صعه يف ال�صيارة الع�صكرية قبل اعتقال اأبيه.
يقول: "حاولُت مرارًا اإنقاذ هذا ال�صــاهد وباءت حماولتي بالف�صل، 
ومل ا�صتطع مقاومة الحتالل ب�صالحه املدجج، وقدم والدي و�صية 
قبل اأن ميوت باأن اأحتفظ ب�صــيف جدي الأول الذي عمره 700 عام، 

خوفاً من �صياعه اأو بيعه، فاأعطتني الو�صية دفعة".

اكت�سافات جديدة
يذكــر العقــاد اأنــه حــني كان طالبــاً يف املدر�صــة ذهــب يف 
رحلة اإىل م�صــر، وزار الكثري مــن املتاحف هناك، احلربي 
والزراعــي ودار الآثــار بالقاهــرة، وكل ذلــك كان دافعــاً 
للبحث عن طريقة ينقذ فيها ما ميكن اإنقاذه من هذا الإرث 

القدمي.
ويكمــل: "عــدت مــن رحلتــي ولــدي الكثــري مــن احلما�صــة لإكمال 
الطريق، بحثت عن كل �صــيء. بداأت بالتنقيب وحدي وجمع القطع 

الأثرية، وكل يوم كان هذا املتحف يزيد بالبحث والدرا�صــة، اإىل اأن 
و�صل اإىل هذا احلد".

وعــن حمتويات املتحف، يلفت اإىل وجود بيت �صــعر قدمي ومقتنيات 
تراثية، بالإ�صــافة اإىل مالب�ش املراأة الفل�صــطينية، حيث لكل مدينة 
وقرية ثوب خا�ش موجود داخل املتحف، عدا عن زي الرجل القدمي 
والفانو�ش والبوريه وماكينة اخلياطة. كما ي�صــم ق�صم الآثار قطعاً 
مــن الع�صــر احلديــدي واليونــاين والرومــاين والفــرتة البيزنطيــة 
والع�صــور الإ�صــالمية، فلكل ع�صــر مقتنيات وعمــالت موجودة يف 

املتحف.  
يقــول العقــاد: "هــذا الع�صــق دفعنــي لدرا�صــة التاريخ فدر�صــته، 
والدكتــور عاطف عبد احلي رئي�ش ق�صــم الآثــار يف جامعة القاهرة 
دعــاين لدورة يف القاهرة للتعرف على عمر القطعة الأثرية من خالل 
مادة كربونية ت�صنع لتحدد طبقات العينة، وتتحدد من خاللها لأي 

عمر اأو ح�صارة وزمن تعود.
وي�صري اإىل تعاونه مع وزارة الثقافة لإطالعه على معظم املناطق 
الأثريــة يف مدينة خان يون�ش، خ�صو�صــاً املناطــق املرتفعة التي 
اأقيمــت عليهــا احل�صــارات القدميــة، وعــر علــى كنائ�ــش قدمية 
ولوحــات مــن الف�صيف�صــاء وقطــع اأثريــة عديدة، عدا عــن مق�ة 
كانت مبثابة اكت�صــاف كبري، حيث وجد فيها تابوتاً من الر�صا�ش 
اللني وزنه 105 كيلوغرامات، وقد كان مك�صورًا ومق�صماً اإىل قطع، 
ب�صــبب التحــركات الإ�صــرائيلية يف املنطقــة، وقــد نقلــه للمتحف 

اخلا�ش به.

من مقتنيات متحف العقاد البيتي يف غزة.

ك�سافة
اأ�صــ�ش اأبو فرحة فرقة ك�صــافة يف قريته عام 1998، و�صــارت ت�صم 
160 ع�صــًوا لتن�صــط يف احتفالت دينية واجتماعية ومدر�صية، ثم 
عــني مديــرًا ملدار�ــش فقوعة، ثم ديــر غزالة، فاجللمة، حتى و�صــل 
التقاعد عام 2011، لي�صتذكر ان�صمامه يف الثامنة من عمره اإىل فرقة 
ك�صافة املدر�صة وا�صتقباله لرئي�ش وزراء الأردن هزاع املجايل الذي 
جاء لزيارة اخلطوط الأمامية ومنها اجللمة عام 1959 وان�صــد له: 

بتحييكا".   الأردن  ك�صافة  بريكا..  مب  بريكا  "مب 
يكمل: ت�صــاعف اهتمامي يف  قريتي عندما انتقلت لإدارة مدر�صــتها 
الثانوية عــام 2007، فبنينا مكتبة جديدة وخمتــً�ا للعلوم واآخر 
للحا�صــوب، وكنــت اأمني ال�صــندوق لبناء املئذنة، ونرمم امل�صــجد 
اليوم، وقبلها و�صــعت دلياًل لهاتف اجللمة، وثانًيا لأفراحها ي�صــم 
اأ�صماء اأهايل البلد �صارًعا �صارًعا. كما جمعت تاريخها يف 400 �صنة، 
واأدون كل �صــيء عنها: م�صاجدها، ومدار�صها، ومعلميها، وطلبتها، 

وجمل�صها املحلي، و�صهداءها، وانتخاباتها.

�س�ر
مي�صــى اأبو حــامت وقًتا طويــاًل كل يوم ع� موقــع "في�ش بوك" 
لين�صــر �صــورًا، ثم يبوبها يف جمموعات خا�صة ت�صــل اليوم اإىل 
207 يف كل منهــا 200 �صــورة. كمــا اأطلــق �صــفحة )جلمتنــا( 
وي�صــفها بوكالة اأنباء قريته، اإ�صافة اإىل �صفحة )تفنى اجل�صوم 
وتبقى الر�صــوم( وفيها نبذة عن الأموات الذين يجمع �صورهم 
حتــى يتابــع املغرتبون اأخبــار بلدهم الأم، اإ�صــافة اإىل �صــفحة 
)اجللمة بني املا�صــي واحلا�صــر( وفيها تاريــخ القرية يف كتاب 
)اجللمــة واأبــو حامت( الذي ي�صــمل اإح�صــاءات عن كل �صــيء: 
واملهند�صــني،  والأطبــاء،  واملديريــن،  واملعلمــني،  الق�صــاة، 
واملحا�صــبني، واملحامني، وكل التخ�ص�صــات الأخرى، وتعت� 
مرجًعــا للباحثني والطــالب الذين ياأتون لزيارتي لل�صــوؤال عنها 

با�صتمرار بطلب من معلميهم.
واأبــو حامت اأب خلم�صــة اأبنــاء وبنتني، تخررّج منهم خم�صــة، وبقي 

اأيوب طالب الهند�صة يف جامعة بريزيت وحنني يف �صفها العا�صر.

و�صور من �صفحته على في�صبوك.
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 نردين الميمي

مثقفــاً"، لعل هذه  �صــعباً  اأعِطــك  "اأعطنــي خبــزًا وم�صــرحاً، 
العبــارة التــي قالهــا اأهــم كتــاب امل�صــرح يف القرن الع�صــرين 
الأملــاين برتولــد بريخت، تلخ�ــش اأهمية امل�صــرح للمجتمعات، 
كاأحد منابر الأدب والثقافة وخمتلف الفنون، وما له من دور يف 

مواكبة ق�صايا ال�صعوب، وو�صيلة مهمة للتوا�صل فيما بينها.
واإميانــا مــن جامعة بريزيــت بــدور الثقافة يف بنــاء الأجيال، 
وا�صــتكمال لدورهــا الأكادميــي يف خدمــة الطلبــة واملجتمــع، 
�صــعت اجلامعة لإن�صــاء م�صــرح جامعي متميز يخدم قطاعات 
وا�صــعة مــن الطلبــة والعاملني وموؤ�ص�صــات املجتمــع املحلي 
والــدويل بــكل اهتماماتها، فجاء م�صــرح ن�صــيب عزيز �صــاهني 
الذي افتتح يف التا�صــع ع�صر من ال�صــهر املا�صي، لري�صخ روؤية 
اجلامعة ولي�صكل امتدادًا ملا تبنته اجلامعة منذ ن�صاأتها يف دعم 

الثقافة والفنون.
يقع م�صــرح "ن�صيب عزيز �صــاهني" يف الطرف ال�صمايل ال�صرقي 
جة بعر�ش 23  من حرم اجلامعة، ويتكون من قاعة كبرية مدرَّ
مــرتا وارتفاع يرتاوح بــني 10 اإىل 15 مرتا. وتت�صــع القاعة لـ 
862 �صخ�صــا )516 يف الق�صم الأمامي و144 يف الق�صم اخللفي 
و202 يف ال�صــرفة(. وميكن ا�صــتيعاب 100 �صــخ�ش اإ�صايف يف 
البهــو املجهز ب�صا�صــة عر�ش و�صــماعات. اأما خ�صــبة امل�صــرح 
)Stage( فهــي بعمــق 12 مــرتا وعر�ــش 20 مــرتا، ويوجد 
يف الق�صــم اخللفي من امل�صــرح ثالث غرف ل�صــتعمال اأع�صــاء 
الفرق )للتح�صــري للعرو�ش(، وغرفة خا�صــة لبيانو متو�صــط 
احلجــم، كمــا يت�صــمن امل�صــرح بهــوًا كبــريًا وغرفــة خا�صــة 
ل�صــتقبال ال�صــيوف الر�صــميني، وي�صــمل طابقا اأر�صيا ميكن 

م�سرح ن�سيب �ساهني يف جامعة بريزيت.. مبنى ع�سري لدعم الثقافة والفن�ن

ا�صــتعماله ل�صرتاحة الفرق امل�صــرحية اأو للتدريب، كما ميكن 
ال�صــتفادة منــه لتخزيــن الأدوات والأجهزة امل�صــتعملة على 
امل�صــرح، وجميع مرافق امل�صرح مهياأة ل�صتعمال الأفراد ذوي 

الحتياجات احلركية اخلا�صة.
ويــرى رئي�ــش جمل�ش اأمنــاء جامعة بريزيت د. حنا نا�صــر اأن 
امل�صــرح �صي�صــكل ف�صــاء حــرًا للحركــة والإبــداع، و�صــيتاألق 
ومو�صــيقيا،  وم�صــرحيا  فكريــا  هادفــة  بن�صــاطات  امل�صــرح 
و�صي�صــكل حا�صــنا للن�صــاطات والعرو�ــش الثقافيــة املحلية 
والعامليــة املتميزة، و�صــتعمل اجلامعة جاهدة لإح�صــار فرق 
م�صــرحية ومو�صــيقية حملية وعاملية لال�صــتفادة من امل�صــرح 
وزيادة الوعي الثقايف لدى املواطنني ب�صــكل عام ولدى جمهور 

الطلبة ب�صكل خا�ش. 

مبنى ي�سع ن�رًا
"تكت�صب املباين ال�صوء من النوافذ التي تت�صلل منها ال�صم�ش 
لتفر�ــش ح�صــورها، ولكــن يف م�صــرح ن�صــيب عزيــز �صــاهني، 
نحــن يف مبنــى بال نوافــذ، لكنه �صــيكون منــارة للفــن والأدب 
واجلمــال، و�صــيعزز قيمــا نبيلــة ت�صــاف اإىل اإرث تاريخي بداأ 
�ش ح�صــوره يف القرن  منــذ نهايــات القرن التا�صــع ع�صــر، وكررّ
الع�صــرين، رغــم النك�صــات والنكبــات املتتاليــة، التــي حلقت 
بال�صــعب الفل�صطيني"، هكذا و�صــف رئي�ش جامعة بريزيت د. 

عبد اللطيف اأبو حجلة م�صرح اجلامعة.
واأ�صــاف: �صت�صــعى اجلامعــة اإىل ا�صــتقدام فــرق فل�صــطينية 
و�صــتفتح  وم�صــرحية،  مو�صــيقية  عرو�صــا  لتقــدم  وعامليــة، 

اجلامعــة اأبوابهــا لكافــة املهتمــني مــن املجتمع املحلــي، ومن 
طلبة اجلامعة للح�صــور، يف م�صــعى تراه اجلامعة من �صــمن 
اأولوياتهــا، وهــو النت�صــار للثقافــة، واإعــالء اأعمدتهــا، فهي 
ت�صــاهم يف ت�صــكيل وعي منفتح على خمتلف الثقافات، لي�صيغ 

ثقافَته اخلا�صة، املنت�صرة حلقه يف احلرية وال�صتقالل".

عائلة �ساهني ودعم بريزيت
اإن تطــور جامعــة بريزيــت يحتــاج دومــا اإىل ت�صــافر اجلهود 
مــع اأ�صــدقاء اجلامعة، الذيــن يعطون ول يبخلــون، وميدون 
يــد العــون كل مرة، قناعــة منهم بِعظم الر�صــالة التــي ترفعها 

اجلامعة، ودوِرها املهم اأكادمييا وجمتمعيا.
ومــن هنــا بــرزت عائلة �صــاهني، التــي مدت يــد العــون دائما 
لبريزيــت و�صــاهمت يف تطورها ونه�صــتها امياناً منهــا باأهمية 

العلم والثقافة للمجتمع الفل�صطيني. 
حقــق افتتــاح امل�صــرح حلماً كان يراود ن�صــيب �صــاهني، الذي 
تويف عام 2009 اأي قبل �صتة اأعوام على افتتاح امل�صرح، حيث 
ترك يف و�صــيته وقفية خا�صة لإن�صــاء هذا امل�صرح، كما �صاهم 
يف متويل اإن�صاء امل�صــرح وجتهيزه ال�صيد �صوقي �صاهني، الأخ 
الأك� للدكتور ن�صــيب، وال�صــيد عبد املح�صــن القطان، و"دار 
الهند�صــة– �صــاعر وم�صــاركوه" يف الأردن، وجمعية اأ�صدقاء 
جامعــة بريزيــت يف الوليــات املتحــدة الأمريكيــة، وال�صــيد 
�صــليم اإده مــن �صــركة ميوريك�ــش بلبنــان، وموؤ�ص�صــة منــى 

وبا�صم ح�صمة يف الوليات املتحدة الأمريكية.
ويقول د. نا�صــر: "مل متنع �صــنوات الغرتاب الراحل ن�صــيب 
�صــاهني من دعم الوطن، وظلت فل�صــطني حا�صــرة يف ذاكرته، 
فبالرغــم مــن اأن الدكتــور ن�صــيب �صــاهني قد ولــد يف الوليات 
املتحــدة، اإل اأن جــذوره تنحــدر مــن فل�صــطني ومــن رام اهلل 
بالذات، وقــد در�ــش الأدب الإجنليزي يف اجلامعــة الأمريكية 
يف بريوت، ثم اأكمل درا�صــته وح�صــل على �صــهادة الدكتوراة 
مــن جامعــة كاليفورنيا وقــام بالتدري�ش يف جامعــة ممفي�ش يف 
ولية تيني�صي يف الوليات املتحدة، وياأتي دعم اإن�صاء امل�صرح 

يف �صــياق اإدراك واع لــدور الفــن كرافعــة حقيقيــة 
لل�صــعوب، التــي لــن مينَعهــا الحتالل 

مــن  ال�صــديد،  والبوؤ�ــش 
البحث 

الفــرح وال�صــعادة، وح�صــور امل�صــرحيات والعرو�ــش  عــن 
املو�صيقية".

مبنى ع�سري وت�سميم مميز
افتتح امل�صــرح بعرو�ش فنية قدمتها فرقة �صنابل وفرقة املعهد 
الوطني للمو�صــيقى وفرقة جذور، اأنارت بها خ�صــبة امل�صــرح 
وال�صــالة وغزت م�صــاعر وعقول املتفرجني، واأبهرتهم جمالية 

امل�صرح وروعة الت�صميم.
هذا البناء املتكامل احتاج يف جميع مراحل العمل التي ا�صتمرت ملا 
يزيد عن ثالث �صــنوات لت�صــافر اجلهود، فكان املكتب الهند�صي يف 
اجلامعة متابعا للت�صــميم وجلميع العمليات التنفيذية والتن�صيق 
بينهــا، كمــا اأ�صــرف على البنــاء. وحــول اآلية العمل وامل�صــاركني 
فيهــا، يقــول مدير املكتتــب الهند�صــي د. ب�صــارة اأبو غنــام: "قام 
بت�صــميم املبنى والإ�صــراف علــى التنفيــذ مكتب "جمــال الظاهر 
لال�صت�صــارات الهند�صــية" يف رام اهلل، ومتت ال�صتعانة باملهند�ش 
الوليــات  امل�صــارح يف  املتخ�صــ�ش يف  تــرزي،  املعمــاري منــري 

ج القاعة الرئي�صة". املتحدة، يف عملية الت�صميم الداخلي ملدررّ
اأمــا بالن�صــبة لالأمــور التنفيذيــة، فقــد قامــت �صــركة "الوداد 
للمقــاولت" ببنــاء املرحلــة الأوليــة مــن امل�صــروع )الهيكل( 
العامــة واملقــاولت" و�صــركة  للتعهــدات  "البديــع  و�صــركة 
"�صيجما اإلكرتوميكانيك" با�صتكمال املرحلة الثانية والنهائية،  
و�صاهم يف التنفيذ عدة �صركات فل�صطينية متخ�ص�صة من بينها 
�صــركة "�صيلفر�صــتون" لأعمال ال�صــوت والإ�صــاءة، و�صركة 
"العجــويل لالأثاث والديكور"  "كالمياتيك" للتكييف، و�صــركة 
للتاأثيث. وقد قامت �صــركة "Akukon" من فنلندا بدرا�صــة 
تقنيات ال�صــوت يف امل�صــرح واإعطــاء التوجيهات ال�صــرورية 
لتاأهيلــه لي�صــبح لئقا للعرو�ش امل�صــرحية واملو�صــيقية، كما 
متــت ال�صــتعانة مبعهــد اإدوار �صــعيد الوطنــي للمو�صــيقى 

لالإ�صراف على تركيب اأجهزة ال�صوت والإ�صاءة.
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املقالت املن�صورة يف هذا العدد من " احلال"  تع� عن وجهة نظر كاتبيها

تطبع بتمويل من وكالة التنمية ال�صويدية )�صيدا(

alhal@birzeit.edu

فريق التمارين الإيقاعية يف جامعة بريزيت اأثناء التدريب لأحد العرو�ش الريا�صية عام 1978. من األبوم كمال �صم�صوم.
الفل�صطيني © املتحف 

تنويه: نعيد ن�صر ال�صورة خللل وقع يف �صرحها يف العدد املا�صي.
* تن�صر احلال كل عدد �صورة بالتعاون مع املتحف الفل�صطيني يف جامعة بريزيت، تذكر بحقبة تاريخية م�صت، لت�صتح�صر ذكريات جميلة، غيبتها قلة التوثيق والن�صر.

من املتحف الفل�سطيني*

بداأت كارميان امل�صــهراوي )21 عاماً(، تر�صــم منذ ال�صــف الأول البتدائي. كان وا�صــًحا لوالديها اأنها 
حتــب ما تفعل. اأح�صــرا لها املزيد من الدفاتــر والألوان. واليوم، باتت هذه الفتــاة تبث الفرح واحلزن 

والغمو�ش، يف لوحات ل يخفى اإبداعها.
تقــول امل�صــهراوي: املوهبة بال تعلم، مثــل النظرية العبقرية بال تطبيق. والر�صــام املبدع بال 
ممار�صــة جيــدة، يعي�ش بالظلمة الدائمــة، وبذلك بداأت ذروة تطوري بالر�صــم يف عامي الأول 
مــن اجلامعــة، حيــث التحقت باأحــد املراكــز، وهناك تعرفــت على اأ�صــدقائي ف�صــكلنا فريق 

"اآركيتي�صتا".
وعن طقو�صــها املحفِّزة للر�صــم، تقول اإن الفــن انعكا�ش مطلق حلالة حلظية للفنــان، فتكون اللوحة 
تفريًغــا مل�صــهد يف ذاكرتــه، قــد يكــون �صــعيدًا اأو حزيناً. تقــول: "حدث ملهــم اأو كئيب قــد يدفعني 
لالنفجــار داخل لوحتي، اأ�صــغل املو�صــقى، اأح�صــر قهوتــي، اأفر�ش الأر�ــش، وتبداأ معركــة الألوان 
والأفكار، ي�صــرقني الوقت وت�صــرقني اللحظات الرائعة واأخرج منها يف قمة �صــعادتي كاأين ولدت من 

جديد". 
وت�صيف اأن �صعورها بالر�صى والفخر من ذويها والرغبة يف و�صع ب�صمتها الفل�صطينية، اأبرز ما يدفعها 

ملوا�صلة الر�صم واغتنام املوهبة بطاقة و�صغف كي ل تكون رقماً عابرًا.
وت�صــتكمل حديثهــا باأنــه ميكن مالحظة انعكا�ش �صخ�صــيتها يف اللوحات، ما يجعل لها ب�صــمة خا�صــة، 
اإبراز الفكرة ونقاء اللون واجلراأة يف التكوين، اإ�صافة اإىل الأفكار اجلديدة  "وهناك غمو�ش وحدة يف 
التي اأعر�صــها بعيدًا عن اأحداث الوطن، انطالقاً من قناعتي باأن الفن لي�ش �صــدى ملنا�صــبات تظهر يوماً 

بعد يوم فقط!".
تدر�ش امل�صــهراوي الهند�صة املعمارية يف اجلامعة الإ�صالمية بغزة. وهو تخ�ص�ش يتالءم مع موهبتها، 
و�صــيفيدها يف امل�صــتقبل؛ فالعمارة هــي الفن العلمي الذي يحتــاج الفن والعلم يف اآٍن واحــد، لتقدم فنها 

بطريقة علمية.
وتطمــح امل�صــهراوي يف اإقامة معر�ش يحتفــي بلوحاتها وفريقها حملياً ثم عربياً وعاملياً باأ�صــلوب جديد 

ونوع فن خمتلف، يو�صل اأفكارها.

كارميان امل�سهراوي.. تر�سم كي ل تك�ن رقمًا عابرًا 

 غادة زملط


