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16 �ضفحة

◄التتمة 13

مل ت�ضــل ردود ال�ضا�ضة الفل�ضطينيني حدًا اأبعــد من "العتب" حول البيان اخلتامي 
الجتمــاع باري�س الت�ضــاروي، الذي دعت اإليه فرن�ضــا لبحث �ضــبل اإعادة اجلانبني 
الفل�ضــطيني واالإ�ضرائيلي اإىل مائدة املفاو�ضــات، والنظر يف اإمكانية الدعوة ملوؤمتر 

�ضالم دويل يف اأواخر هذا العام، رغم اأن �ضقف املتوقع كان اأعلى.
االإعــالن الر�ضــمي من باري�س، جــاء ليوؤكد اأن االجتماع الذي ُعقد بح�ضــور ممثلني 
عن 28 دولة اإ�ضــافة جلامعة الدول العربيــة واالحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة؛ 
كان اأ�ضبه بلقاء "ع�ضف ذهني" انتهى بالتاأكيد على وجوب العودة اإىل املفاو�ضات 
الثنائية املتعطلة منذ عامني، خا�ضة واأن م�ضتقبل حّل الدولتني حُتيق به تهديدات 

حقيقية.
وقد ناق�س املوؤمترون �ضبل الفرار من ذلك اخلطر، واآفاقا يجب فتحها لتحقيق ال�ضالم 
قبل انهيار اآفاق احلّل، وثمناً يتمثل بـ"حوافز اقت�ضــادية" و"�ضــمانات اأمنية" تدفع 

لقاء باري�ض.. متخ�ض العامل ف�لد وعًدا مب�ؤمتر �سالم دويل!

اجلانبني نحو اإحياء حمادثات ال�ضــالم، وجتاوز اأكرث العوامل اإحباطاً كـ "الت�ضــعيد  رامي حجاج
امليداين" و"التو�ضع اال�ضتيطاين"، وفقا لبيان م�ضرتك �ضدر م�ضاء اجلمعة.

وقال وزير اخلارجية الفرن�ضــي جان مارك اآيرولت "اأنقذوا حل الدولتني"، واأردف 
يف موؤمتــر �ضــحفي اأعقــب اللقــاء الت�ضــاوري، بالدعــوة اإىل حتــرك عاجــل الإحياء 

املفاو�ضات امل�ضتندة على ذلك احلّل قبل فوات االأوان.
ولــن يفوت االأوان بحلول نهاية العام اجلاري على االأقل حتى لو ا�ضــتمر "العنف" 
و"اال�ضــتيطان"، هــذا ما يت�ضــح من اإعــالن اآيرولت عن نية بــالده "الدعوة ملوؤمتر 

�ضالم دويل قبل مطلع العام 2017".
اإال اأن نهاية 2016 لن حتل وبيدها الع�ضــا ال�ضــحرية، ولن يكون املوؤمتر ال�ضبابي 
املنتظــر �ضــندوق عجــب، ال �ضــيما مــع تاأكيــد وزراء خارجية الدول امل�ضــاركة يف 
اجتماع باري�س اأن حل الدولتني الكفيل بجلب اال�ضــتقرار واالأمن؛ يجب اأن يتحقق 

عرب التفاو�س املبا�ضر بني طريف ال�ضراع.
الطرفان مل توجه لهما دعوة حل�ضور اجتماع باري�س، واكتفت فرن�ضا التي رعت احلدث 

باالإعــالن عن توجيــه موفدها لعملية ال�ضــالم اإىل املنطقة للقاء م�ضــوؤولني عن اجلانبني 
واإطالعهم على النتائج التي مت التو�ضل لها، والتي مل تالم�س �ضقف الطموح الفل�ضطيني 

الذي يتمثل باالإعالن عن اإطاٍر وا�ضح وجدول زمني حمدد الإقامة الدولة الفل�ضطينية.
وهــذا ما دفع وزير اخلارجية الفل�ضــطيني ريا�س املالكــي اإىل اتهام "العبني كبار" 
-مل ي�ضمهم- على احللبة ال�ضيا�ضية الدولية بخف�س م�ضتوى التوقعات املن�ضو�س 

عليها يف البيان اخلتامي ملوؤمتر باري�س.
وقــال املالكي لوكالة االأنباء الفرن�ضــية، اإن تلك اجلهات م�ضــوؤولة عن غياب الكثري 
من النقاط االأ�ضا�ضية يف البيان، وهو ما حتدثت عنه اإ�ضرائيل �ضراحة باالإ�ضارة اإىل 
اأن �ضيغة البيان اخلتامي للموؤمتر �ضدرت خمّففة باملقارنة مع امل�ضودة االأ�ضلية.

واأُعلن يف و�ضــائل اإعالم عربية، عن ات�ضــاالت اأجراها رئي�س احلكومة االإ�ضرائيلية 
بنيامني نتنياهو لطلب تخفيف �ضــيغة البيان اخلتامي للقاء باري�س، �ضــملت زعماء 
ووزراء خارجيــة، مبــن فيهم جون كــريي وزير اخلارجية االأمريكــي، الذي تبنت 

بالده باالأ�ضا�س موقفاً باردًا اإزاء املبادر الفرن�ضية.

�سعب امل�ساكني
قال االإمام الغزايل: جميع االأخالق الفا�ضلة على وجه االأر�س تتفرع من ال�ضجاعة والعفة.

ال�ضجاعة متمثلة باالإقدام = اأخذ الفعل.     والعفة متمثلة باالإحجام = عدم اأخذ الفعل. 
وبينهما، اأي ال�ضجاعة والعفة، متكث احلرية والرتدد والنجاح والف�ضل واملباالة والالمباالة، وت�ضتقر اأي�ًضا هناك دموع ك�ضر اخلاطر، ويولد حلظتها 

ال�ضعف ليكرب الحًقا وي�ضمى عجًزا.
ويف رحم �ضــعبنا امل�ضــكني يولد العجز، ال الأننا �ضــعفاء، بل الأننا م�ضــاكني، واهلل يحب امل�ضــاكني، وللدقة وجتنًبا الأي فهم خاطئ، فتعريف امل�ضــاكني: 
هم اأنا�س طيبون معجونون باخلري، وفيهم قوة وحتدٍّ و�ضــرب وقدرة على التحمل والتكيف، وجمبولون على العطاء، عطاء كل �ضــيء، بدًءا بالروح، 

رئي�ضة التحريرو�ضواًل للت�ضحية باملال والبنني، وانتهاًء بال�ضمت والبكاء وقول "ح�ضبي باهلل ونعم الوكيل". 
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ا يف اأي مكان يف  لئن بدا احل�ضــول على "�ضــوال اإ�ضــمنت"، اأمًرا عاديًّ
العــامل، اإال اأنــه لي�س كذلك يف قطاع غزة املحا�ضــر؛ فمن جهة، هو ال 
ُيبــاع بثمنه احلقيقي، بل باأ�ضــعاف هذا الثمن، نتيجة �ضــح تواجده 
يف االأ�ضــواق، وب�ضــبب احتكار التجار له من جهة اأخرى، ويف الوقت 
الذي يباع فيه الطن الواحد من �ضــلعة اال�ضــمنت مببلغ 500 �ضــيقل 
تقريباً يف ال�ضفة، فبالكاد ميكن احل�ضول عليه مببلغ 2000 �ضيقل يف 
قطاع غزة، اأما باقي حكاية هذا الكي�س، فمرتبطة بتحكم اإ�ضــرائيل يف 
اإدخاله اإىل قطاع غزة، �ضــمن روؤية خطــة برنامج اإعادة اإعمار غزة، 
حيث تعترب اإ�ضــرائيل اأن مادة اال�ضــمنت طرف اأ�ضا�ضــي يف مكونات 
بنــاء اأنفاق املقاومــة يف القطاع، لذا فهي تفر�س قيودًا م�ضــددة على 
اإدخالــه وطــرق توزيعــه عرب مراكــز تتوفر فيهــا كامــريات مراقبة 
على مدار ال�ضــاعة، وك�ضــوفات، وتقارير دورية، ومراقبة ب�ضــرية، 
وفح�س ميداين، فلو قّدر لغزي اأن يحمل معه كي�س اإ�ضمنت، ف�ضيكون 

م�ضوؤواًل عن تقدمي ما يثبت ا�ضتخدامه لكل ذرة من هذا اال�ضمنت.
يقول تاجر اال�ضــمنت حممد مرزوق: "معظم اال�ضمنت مل يكن يدخل 
اإىل ال�ضــوق للمواطنني، واإمنا مل�ضــاريع االعمار، التي ت�ضــرف عليها 

وكالة االونروا اأو موؤ�ض�ضات قطرية".
وي�ضيف اأن منع وزارة االقت�ضاد بيع اال�ضمنت يف ال�ضوق ال�ضوداء، 

جعله مثل ال�ضلع املهربة، وجعل التجار يحتكرونه.
ونوه اإىل اأن ثمة ا�ضكالية تكمن يف ت�ضييق وزارة االقت�ضاد وتعاملها 
مع التجار ومنعهم بيع اال�ضــمنت بحرية، فقد اأ�ضــبح التاجر يخاف 

من بيع اال�ضمنت للمواطن خوفا من م�ضادرته".

م�اطن�ن يعان�ن
ومل يتمكن املواطن اأبو خالد ال�ضــاعر من اإ�ضــالح بيته ب�ضــبب �ضــح 
اال�ضــمنت، ويقول: "ثمنــه مرتفع وال يتوافق مــع اإمكاناتي املادية، 
وال اأمتلك حال �ضــوى ال�ضــرب والبقاء حتت األواح ال�ضفيح امللتهبة، 

وبني القوار�س، اإىل ان ي�ضاء اهلل.
ويو�ضــح املحلــل االقت�ضــادي د. معــني رجــب، اأ�ضــتاذ االقت�ضــاد 
والعلــوم ال�ضيا�ضــية يف جامعــة االأزهر بغــزة، يف معر�ــس ذكر اأهم 
االآثــار املرتتبــة علــى احتــكار اال�ضــمنت قائــال: "االحتــكار ي�ضــر 
باالأ�ضــواق ويخلــق حالــة مــن البلبلــة، ناهيك عــن تعطيل م�ضــالح 

الإ�سمنت يف غزة.. رهني
حمب�سْي الحتالل والحتكار

 نسرين موسى

املواطنني، ويت�ضــبب يف ك�ضب جتار الأرباح كبرية على ح�ضاب عامة 
النا�س. ونوه اإىل اأن احتكار �ضــلعة اأ�ضا�ضــية مثل اال�ضمنت يوقف بل 

ي�ضل حركة االإعمار، ويوقف حركة العمالة.
ويرجع رجب ال�ضــبب يف تنامي االحتكار اإىل تق�ضري احلكومة، حيث 
يعطي ذلك املحتكرين الفر�ضــة، وامل�ضــطر ي�ضــرتي ب�ضبب حاجته، 
ويقول: "هناك م�ضتهلكون ال ي�ضتطيعون ال�ضراء، وفقط االأغنياء من 
ي�ضــرتون، ومــن هنا يحدث نظام غري عــادل". وختم رجب: "وزارة 
االقت�ضاد ال تتوفر لديها طواقم كافية للمتابعة كي يعرفوا ما يحدث 

يف ال�ضوق، وفقط يتحركون وفق ما ي�ضلهم من �ضكاوى".
ويف الوقت الذي تعجز فيه حكومة حما�س يف غزة عن التحكم باآليات 
اإدخاله اإىل ال�ضوق الغزية، فاإنها تعجز حتى عن اإمكانية التحكم ولو 
باأ�ضــعاره يف حــال توفــره، وهو ما يجعــل املواطــن يف انتظار رحمة 
اإ�ضــرائيل واملجتمع الدويل الذي يقف معها يف �ضد الطريق اأمام كي�س 
اال�ضــمنت قبــل اأن ي�ضــل اإىل من يحتاجونــه، واإىل ذلــك احلني، على 
املواطــن الغــزي اأن ينتظر واأن يدفع ثمن اجل�ضــع مــن جهة، وثمن 

احل�ضار من جهة ثانية، وثمن عجز احلكومات من جهة ثالثة.

يراوح امل�ضــهد ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني منذ ا�ضهر يف مكانه، فمرة نحو 
التدويل ومرة نحو ال�ضــرب وال�ضــمود ومرة مع املبادرة الفرن�ضية 
ومــرات طويلــة لننتظــر قطار الربيــع العربــي. هكذا هــي جتليات 
ال�ضيا�ضة الفل�ضطينية: جمود يطبق على كل الوان العمل ال�ضيا�ضي.
للوقــوف علــى الواقــع، قابلــت "احلــال" جمموعــة مــن املحلليني 
ال�ضيا�ضــيني وطرحــت عليهــم ا�ضــئلة حول ا�ضــباب هــذا اجلمود؟ 
وتبعاته؟ واىل اين �ضــيذهب بنا هذا اجلمود؟ وكيف ميكن ان نخرج 
من هذه احلالة؟ وما الذي حتمله اال�ضهر حتى نهاية العام اجلاري؟

ال�ستيطان اأهم الأ�سباب
وحول ا�ضــباب احلالة التي نحن فيهــا قالت االإعالمية اأمرية حنانيا 
اإن ال�ضبب االول للجمود ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني هو ا�ضرائيل لرف�ضها 
كل احللــول ال�ضيا�ضــية ومبداأ حــل الدولتني الذي اجمــع كل العامل 
عليــه واأجمــع انه هو احلــل لل�ضــراع الفل�ضــطيني- اال�ضــرائيلي، 
اإ�ضــافة اىل اال�ضــتيطان الــذي يعد ال�ضــبب االقوى واالهــم للجمود 
ال�ضيا�ضي يف الق�ضية الفل�ضــطينية، حيث جند نتنياهو متم�ضكا بهذا 
اال�ضــتيطان اىل ابعــد حد وهو ما ا�ضــر عليــه يف برناجمه االنتخابي 
االخري، رغم ان فئة امل�ضــتوطنني هي فئة دميغرافية لي�ضــت كبرية 
يف املجتمع اال�ضــرائيلي. واو�ضحت حنانيا ان اال�ضتيطان اي�ضا قاد 
اىل توقــف املفاو�ضــات التي رعاها وزير اخلارجيــة االأمريكي جون 
كريي، حيث رف�ضــت ا�ضــرائيل عر�س كريي ال�ضتئناف املفاو�ضات 
عــرب جتميــد اال�ضــتيطان ا�ضــافة اىل رف�ضــها امتام �ضــفقة حترير 
اال�ضــرى التي مبوجبها كان يجب حترير الدفعة الرابعة من ا�ضرى 

ما قبل او�ضلو ح�ضب االتفاق مع كريي.
وا�ضــافت حنانيا: "حكومة ا�ضــرائيل احلاليــة وائتالفها احلكومي 
هي بامتياز حكومة م�ضــتوطنني، خا�ضــة بعد دخول ليربمان وزيرا 
للجي�س والتغريات االخرية التي ح�ضلت، حتى املع�ضكر ال�ضهيوين 
او مع�ضــكر املعار�ضة يف الكن�ضيت اال�ضــرائيلي هو اي�ضا يزاود من 
اليمني على هذه احلكومة �ضواء بقرارات �ضد الفل�ضطينيني اأو مبلف 
اال�ضــتيطان وحتى الكالم عن �ضم ال�ضفة الغربية اأو فر�س ال�ضيادة 

والقوانني اال�ضرائيلية عليها".
واكــدت حنانيــا ان اجلانب الثاين من اال�ضــباب يكمــن يف عجز املجتمع 
الدويل عن فر�س عقوبات او و�ضــائل �ضــغط على ا�ضــرائيل لتجنح اىل 
ال�ضــالم اأو حل ال�ضراع، اما ال�ضــبب االخري فيكمن يف التهاء وان�ضغال 
الدول العربية بق�ضــاياهم الداخلية التي جعلتهم يعزفون عن ق�ضيتهم 
املركزية �ضواء على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي او الدبلوما�ضي او حتى املايل.

من جهته قال املحلل ال�ضيا�ضــي جهاد حرب ان رف�س احلكومة 
اال�ضــرائيلية للتعاطي اجلدي مع الفل�ضــطينيني للو�ضــول اىل 
املفاو�ضــات، ا�ضــافة اىل ان طبيعــة احلكومــة اال�ضــرائيلية 
اأو  الــدويل  للمجتمــع  �ضــواء  فر�ضــة  اي  متنــح  ال  احلاليــة 

اجلم�د يقتل ال�سيا�سة يف فل�سطني والعام 2016 بال خمارج والأزمات يتم ترحيلها
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للفل�ضــطينيني من اجل الذهاب اىل مفاو�ضــات جادة، وهذا من 
�ضاأنه ان يزيد من حالة اجلمود. 

تفرد �سيا�سي وانق�سام داخلي
ويف ذات ال�ضــياق، قال اأ�ضــتاذ العلوم ال�ضيا�ضــية يف جامعة بريزيت 
�ضــميح حمــودة اإن جمــود احلالــة الفل�ضــطينية "ناجــم عــن تفــرد 
قيــادة فتــح يف القــرار الوطني الفل�ضــطيني وعدم ا�ضــراك االخرين 
وعــدم قبول املخالفني بدليل االجراءات التي ح�ضــلت �ضــد اجلبهة 
ال�ضــعبية واجلبهــة الدميقراطيــة موؤخــرًا وايقــاف ح�ض�ضــهم من 
ال�ضــندوق القومي الفل�ضــطيني"، وا�ضــاف حمودة: "اي�ضــا هناك 
قــرارات للمجل�س املركزي ال تطبق وال يتم االلتفــات اليها"، وتابع 
يقــول: "باال�ضــافة اىل كافة االمور العملية التي يقرر فيها �ضــخ�س 
واحــد وهو الرئي�ــس، وهذا يــوؤدي اىل جمود يف العالقــات الوطنية 

ين�ضاف اىل اجلمود بني حركتي حما�س وفتح املعروفة ا�ضبابه".
واو�ضــح حمــود ان اجلانــب اال�ضــرائيلي ي�ضــعر بانه لي�ــس بحاجة 
لت�ضوية مع الفل�ضطينيني وان الو�ضع يف العامل العربي مريح بالن�ضبة 
له ف�ضــوريا مثاًل ممزقة وتعاين من حرب وغري وا�ضح انه �ضيكون لها 
نهايــة قريبــة وحزب اهلل متــورط يف هذه احلرب ويدفــع ثمنا وكذلك 
الو�ضــع يف العــراق ويف ليبيــا ويف م�ضــر. وكل هذه االو�ضــاع تعطي 
ا�ضــرائيل فر�ضة كي ال ترى ان هناك �ضرورة للحل مع الفل�ضطينيني. 

وبالتايل هي لي�ضت بحاجة لت�ضوية ال  مع ابو مازن وال مع حما�س.
واأكد اأ�ضــتاذ العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة بريزيت احمد جميل عزم ان 
االنق�ضــام هو �ضبب رئي�ضي ولكنه لي�س ال�ضبب الوحيد، فاالنق�ضام هو 
تعبــري عن رف�س القوى امل�ضــيطرة -حركتي فتــح وحما�س- لتجديد 

العمل الفل�ضطيني والرغبة باالبقاء على االمر الواقع.

اإىل اأين نحن متجه�ن؟
واأو�ضــحت حنانيا ان التغريات التــي حدثت يف حكومة االئتالف يف 
ا�ضــرائيل توؤ�ضــر على مرحلة االن�ضــداد من جهة، ومــن جهة اخرى 

هنــاك احتماليــة انفــراج حلالة اجلمــود عرب املبــادرة الفرن�ضــية. 
معتربة ان املبادرة الفرن�ضــية اذا جنحت ف�ضتكون مفتاحا لتحريك 
هــذا اجلمــود، حيــث يوجــد هناك اكــرث من �ضــيناريو حمتمــل لكن 
االأمــل بــاأن يكون ال�ضــيناريو االيجابي هو املرجــح، وياأمل اجلانب 
الفل�ضــطيني من الرباعية الدولية ال�ضــغط على ا�ضــرائيل وحتديدا 
يف ملف اال�ضــتيطان الن اال�ضــتيطان هو جرمية حرب وهي و�ضــيلة 

لل�ضغط على ا�ضرائيل يف احلراك الدبلوما�ضي وال�ضيا�ضي .
مــن جانبــه اكد حــرب اأنه "يف حــال ا�ضــتمرار اجلمود �ضــيقود هذا 
ال�ضــعب اىل انــدالع املواجهــات ا�ضــافة اىل توجه الفل�ضــطينيني اىل 
خيارات اخرى كمحاكمة جمرمي احلرب اال�ضــرائيليني وهم القادة 

خالل �ضنوات االحتالل االخرية.
بينمــا اكد حمودة اننــا متجهون نحــو مزيد من ال�ضــعف والتفكك، 
وموقفنــا االن موقــف هزيــل علــى �ضــعيد املقاومــة وعلى �ضــعيد 
الت�ضــوية وال يوجــد امــام كل مــن الطرفــني اي فر�ــس للنجــاح يف 

املقاومة او يف الت�ضوية ال�ضيا�ضية.
وا�ضــار د. عــزم اىل ان االجتــاه ي�ضــري نحو ا�ضــتمرار حالــة االزمة 
واجلمود يف احلالة الفل�ضــطينية واال�ضــتمرار يف حالة املعاناة التي 
�ضــتوؤدي يف النهاية اىل حالة مــن االنفجار غري املتوقع وحالة رف�س 
مــن االجيــال اجلديدة حلالــة اجلمــود احلالية وقــد تاأخد ا�ضــكال 

ي�ضعب ان نراها.

كيف ميكن اخلروج من حالة اجلم�د؟
مــن جهتهــا اأكدت حنانيــا ان اخلروج من هذه احلالــة ال يتم اال عن 
طريــق توحيد ال�ضــارع الفل�ضــطيني وانهاء االنق�ضــام ففــي كل يوم 
مي�ضــي وال�ضــعب الفل�ضــطيني منق�ضــم �ضي�ضــعف موقــف اجلانب 
الفل�ضــطيني علــى امل�ضــتوى الــدويل ، فيجــب علينــا ترتيــب البيت 
الداخلي الذي ال يجب ان يكون �ضــعارا يتداوله ال�ضيا�ضــيون فيجب 
ان يكون و�ضــيلة �ضــغط الن هذا املو�ضــوع لي�س مو�ضــوعا تكتيكيا 
بل ا�ضــرتاتيجي للم�ضــلحة الوطنيــة، علما ان نتنياهــو قام بتمكني 

حكومته وترتيب الو�ضــع من ثم رف�س املبادرة الفل�ضــطينية وعمل 
على تفكيك املعار�ضة

واو�ضح حرب ان هناك متطلبات داخلية فل�ضطينية كاإنهاء االنق�ضام 
والوحــدة واالتفــاق علــى برنامج �ضيا�ضــي موحــد للفل�ضــطينيني، 
اإ�ضــافة اىل االتفــاق على و�ضــائل الن�ضــال وفقا لــكل مرحلة بحيث 
ي�ضــبح �ضــكل النظــام لكل مرحلــة متفقــا عليه مــن الفل�ضــطينيني، 
عــدا عن عدم االرتكان ل�ضــكل واحد على الن�ضــال وهو املفاو�ضــات 
وحدها، امنا اال�ضــتمرار باملواجهة ال�ضيا�ضية �ضواء باالمم املتحدة 
وتفعيــل التوجــه للمحكمة اجلنائية الدولية، ا�ضــافة اىل ا�ضــتمرار 
عمــل ال�ضــعب الفل�ضــطيني يف مواجهة االحتالل �ضــواء على �ضــبيل 
املقاطعــة االقت�ضــادية او مواجهــة االحتالل وفــق قواعد حتددها 

ال�ضيا�ضة الفل�ضطينية.
وا�ضــار حمــودة اىل ان احلــل هــو التفاهــم بــني جميــع الف�ضــائل 
الفل�ضطينية بال ا�ضتثناء �ضواء تلك الف�ضائل املوجودة داخل منظمة 
التحرير او املوجودة خارجها، ور�ضم برنامج يحقق وحدة ال�ضعب 
الفل�ضــطيني ووحدة ن�ضــاله واهدافه ويتجاوز هذا الو�ضع العربي 
الهزيل الن تعزيز ال�ضــمود والبقاء يف االر�ــس واحلفاظ عليها، اأي 

الربنامج الذي يتفق عليه كل ال�ضعب الفل�ضطيني.
وا�ضــاف عزم ان اخلــروج من هذا اجلمود يقت�ضــي اعــادة ترتيب 
البيــت الفل�ضــطيني واجراء انتخابات رئا�ضــية وت�ضــريعية جديدة 
واعادة ت�ضــكيل املجل�س الوطني الفل�ضــطيني والتوافق على ميثاق 
وطنــي فل�ضــطيني جديــد والتوافق علــى خطط عمــل جديدة حتى 
تكــون هناك ادوات واأطر عمل جديــدة ولكن هناك رف�س للقيام بكل 

ذلك.
ورغــم تفاوؤل املتحدثني، اال ان ازمات العام 2016 باتت بال خمارج 
حتى اللحظة او انها ما زالت حبي�ضــة حلول طرحت �ضابقا ومل جتد 

طريقا للتنفيذ.
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�ضميح حمودةجهاد حرباأمرية حنانيااأحمد جميل عزم
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يف اخلام�س ع�ضــر من ني�ضــان 2016، ح�ضــل د. ريا�س جدال من مدينة بيت 
حلــم على جائزة  اأف�ضــل رجل يف العــامل الإدارة املخاطر مــن املعهد العاملي 
الإدارة املخاطر يف لندن، وجاء فوز جدال بعد حملة تناف�س بني 5 اأ�ضــخا�س 
مت اختيارهم من بني 11 األف متقدم للح�ضــول على اجلائزة، حيث انح�ضــر 
التناف�ــس بــني 5 دول وهي فل�ضــطني وبريطانيا وكنــدا والهنــد ونيوزيلندا. 
ويعترب وجود فل�ضــطني يف مثل هذ احلدث العاملي الذي �ضاركت فيه اأكرث من 
40 دولة بالعامل والعديد من اخلرباء العامليني؛ اجنازا وطنياً وعاملياً لرفع 

ا�ضم فل�ضطني يف املحافل الدولية.
وجدال من حمافظة بيت حلم حا�ضــل على �ضــهادة البكالوريو�س من جامعة 
عمان باالأردن، واأكمل املاج�ضــتري والدكتوراة مــن جامعة العامل االأمريكية، 
ويعمــل مديــرا لدائــرة اإدارة املخاطر والتاأمني يف �ضــركة الوطنيــة موبايل، 
وح�ضــل علــى �ضــهادات مهنيــة عامليــة متخ�ض�ضــة مــن بريطانيــا يف اإدارة 
املخاطــر، ويعمل حاليا على حت�ضــيل �ضــهادة الدبلومــة الدارة املخاطر من 
بريطانيــا التي مدة درا�ضــتها ثالث �ضــنوات من خالل املعهــد العاملي الإدارة 

املخاطر يف بريطانيا.
"احلــال" التقــت د. جدال واطلعــت منه على عامل هذا التخ�ضــ�س النادر 
واأطلــت على جناحه الذي �ضــار جناحا لفل�ضــطني امام العامل يف تخ�ضــ�س 

علمي جديد.
ويقول د. جدال اإن مو�ضــوع ادارة املخاطر مو�ضــوع حديث جدا، وهو ركن 
رئي�س وجزء اأ�ضــا�س يف مو�ضوع حوكمة املوؤ�ض�ضــات واحلكومات وقطاعات 
االأعمال املختلفة، وهو نوع من االدارة التي تعمل على اإثراء فر�س انتعا�س 

االقت�ضاد الوطني ككل. 

�سروط التقدم للجائزة 
وبــني اخلبري الفل�ضــطيني ان التقدم لهــذه اجلائزة يعتمد على عدة �ضــروط 
منها التح�ضــيل العلمــي العايل الذي كان متوفرا لديه، واي�ضــا ان تكون لدى 

املتقدم جمموعة من ال�ضــهادات املهنية، باالإ�ضافة اىل اجنازات متعددة على 
اكرت من �ضــعيد، ووجــود هيئة غري ربحية من خاللها يتم ار�ضــاد القطاعات 
املختلفة يف البلد الإدارة املخاطر. واو�ضــح انه قام مبجموعة من الن�ضاطات 
يف هذا املجــال من خالل املجموعة االقليميــة الدارة املخاطر التابعة للمعهد 
العاملي الدارة املخاطر ملنطقة فل�ضطني واالردن، ال �ضيما فيما يتعلق بتطوير 

جمال التعليم من خالل ادارة املخاطر.

نظام "�سراع"
وحول االجناز االهم الذي قدمه للح�ضــول على هــذا اجلائزة العاملية، قال: 
االجناز االكرب الذي كان ال�ضــبب الرئي�ضــي للح�ضول على اجلائزة هو نظام 
 )The sound realistic risk assurance( اخت�ضــار  �ضــراع، 
الــذي يعتــرب النظــام االول يف العــامل العربي واال�ضــالمي الــذي مت تطويره 
وبنــاوؤه بخربات عربية على م�ضــتوى عاملي، حيث قمــت بتطوير هذا النظام 
ملــدة 3 �ضــنوات وهــو متخ�ضــ�س يف ادارة خماطــر العمليات ويقــدم الكثري 
مــن احللول للم�ضــاكل التي تواجه ال�ضــركات واملوؤ�ض�ضــات وتعزيز قوتها يف 

مواجهة االزمات.

نقطة حت�ل يف حياتي
وعن هذا النجاح املفاجئ، قال اخلبري االداري جدال: جائزة ادارة املخاطر 
تعترب نقظة حتول يف حياتي على ال�ضــعيد ال�ضخ�ضي، باال�ضافة اىل اعطائي 
فر�ضــة ان يكون لدي ح�ضــور اقليمي ودويل، بداأ بالتحقــق فعليا على ار�س 
الواقع من خالل م�ضاركتي يف موؤمتر الدارة املخاطر على م�ضتوى املنطقة يف 
البحر امليت، اي�ضــا تلقيت العديد من الدعوات للم�ضاركة يف موؤمترات عربية 

واقليمية ودولية متخ�ض�ضة يف هذا املجال العلمي.
واو�ضــح د. جدال اأنه بداأ يجني ثمار هذا االجناز على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي، 
ويعترب ح�ضــوله علــى هذه اجلائزة ق�ضــة جناح وحتــول يف حياته. وقال: 

بيت حلم تقدم اأف�سل رجل يف العامل لإدارة املخاطر
 مهند الشاعر*

 براء ديرية*

"اهدي هذا االجناز اىل روح ال�ضهيد الراحل يا�ضر عرفات، هذا القائد امللهم 
ورمز ق�ضــيتنا"، وذكر انه عند و�ضــوله اىل ار�س الوطن بعد احل�ضول على 
اجلائزة توجه اىل �ضريح الرئي�س الراحل لقراءة الفاحتة على روحه واأهداه 

هذا االجناز الفل�ضطيني العاملي.
وبــني رجــل املخاطــر االول يف العــامل، ان هذا االجنــاز �ضي�ضــاهم يف تطوير 
الوطــن وحمايته، وقال انه يخطط  لعمل �ضــيفيد الوطن ب�ضــكل عام و�ضــيتم 

االعالن عنه قريبا.
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د. ريا�س جدال كان �ضمن 11 األف متقدم للمناف�ضة على اللقب.

تعترب االآثار اإثباتاً للهوية و�ضــاهدا حّيا على االإرث االإن�ضــاين املنت�ضب جلذر 
احل�ضــارات التي �ضــنعها الب�ضــر على مدار التاريخ. وت�ضــُطع اأهمية االآثار 
وتــربز اإذا ارتبطت بق�ضــية بحجم فل�ضــطني وماأ�ضــاتها ومــا تتعر�س له من 
املوؤ�ض�ضــة ال�ضــهيونية ودولتهــا اال�ضــتعمارية، ذلــك اأن التاريــخ واالآثار يف 

فل�ضطني جزء من اأدوات ال�ضراع الإثبات االأحقية التاريخية بهذه االر�س.
يف هــذا التقريــر، تقف "احلال" على �ضــرقات اآثــار وبيعها لالإ�ضــرائيليني، يف 
جرائم ت�ضــرب عميقا يف الهوية الفل�ضــطينية، وتخدم م�ضــالح امل�ضــتعمرين 

الذين طاملا بحثوا عن اآثار تثبت احقيتهم على هذه االر�س. 

نهب الذات
يقــول اأحد العاملــني يف التنقيب عن االآثار )ت. م( من بلــدة عقربا مبحافظة 
نابل�ــس اإنه م�ضــطر للعمل يف هذا املجــال الأنه ال تتوفر لديه اأية فر�ضــة عمل 
اأخرى، م�ضــيفا اأنه يبيع ما يجده لتجــار حمليني من مدينة نابل�س اأو القد�س 
وباأ�ضــعار مقبولــة، لكنــه ال يعلم اجلهة التــي يبيعون لها، ويقــول اإن عملهم 
�ضعب وهم يخاطرون بحياتهم اأحياناً واالأمر متعب و�ضاق لكن فيه )فائدة(، 

على حد قوله، وهو يعمل مع اثنني اآخرين منذ �ضنوات يف هذا املجال.
وحول االأ�ضــناف االأثرية التي يجدونها، فقد ذكــر )ت.م( اأنهم يعرثون على 
"الفخار واملكاحل واملدامع وبع�س العمالت املعدنية، وخرز القالئد واأدوات 
الزينــة، وتوابيــت واأر�ضــيات الف�ضيف�ضــاء، باالإ�ضــافة حلجــارة منحوتــة 

ومنقو�ضة ب�ضكل جميل وعليها بع�س الكتابات غري املفهومة".

�سرقة منظمة
ويوؤكــد خبري االآثار الفل�ضــطيني د. حمــدان طه اأن هناك ظاهــرة اجتار غري 
م�ضــروعة باالآثار الفل�ضــطينية، وتقوم عليها ع�ضــابات منظمــة للتنقيب غري 
ال�ضــرعي واالجتــار غري امل�ضــروع يف االأرا�ضــي الفل�ضــطينية، وهي ت�ضــتمد 
جذورهــا مــن بع�س مظاهر اجلهــل يف املجتمع الفل�ضــطيني، ومناخ احلماية 
الــذي يوفــره االحتــالل االإ�ضــرائيلي  بهــدف نهــب املــوارد االأثرية لل�ضــعب 
الفل�ضــطيني، خ�ضو�ضا يف املناطق امل�ضنفة ج - ح�ضب االتفاقية االنتقالية- 
التي ت�ضــم حــوايل 40% من م�ضــاحة االأرا�ضــي الفل�ضــطينية الواقعة حتت 
االحتــالل املبا�ضــر، وهــذا ال ينفــي م�ضــوؤولية االحتــالل عن عمليــات النهب 
واالجتار وحماية "الل�ضــو�س"، يف املناطق امل�ضــنفة "اأ" و "ب" اي�ضا التي 

تقع حتت االحتالل غري املبا�ضر. 

ويقــول د. طــه اإن هنــاك دوافع ماديــة وراء انت�ضــار هذه الظاهــرة؛ دوافع  
يغذيها احللم بالرثوة ال�ضريعة لدى بع�س النا�س الب�ضطاء، وفئة اأخرى من 

النا�س الذين يريدون احل�ضول على الرثوة دون عناء.
ويوؤكــد اأن هنــاك جماعات منظمة تقــوم بالتنقيب مــزودة بخرائط ومعدات 
كاملــة وحديثة، ويح�ضــلون عليها من جماعات متخ�ض�ضــة يف جتارة االآثار 

وتهريبها للخارج.
 

دور ال�سلطة
ويجمــع الفل�ضــطينيون علــى اعتبار االآثار ثــروة وطنية يجب التم�ضــك بها. 
ويوؤكــد حممد جــرادات من دائرة االآثــار العامة يف وزارة ال�ضــياحة واالآثار 
اأن التنقيب عن االآثار ممنوع ر�ضــميا يف االأرا�ضي الفل�ضطينية ح�ضب اتفاقية 
الهاي الرابعة، معتربا كافة اأعمال التنقيب يف االأرا�ضــي املحتلة يف 67 حتى 
اليــوم جتــاوزات وخروجا عــن القانون الــدويل، مبا يف ذلــك احلفريات التي 

تنظمها دولة االحتالل.
ويقول جرادات اإن وجود االحتالل وغياب القوانني الرادعة وحالة الفو�ضى 
االأمنيــة اأدت اإىل فقــدان ال�ضــيطرة علــى بع�ــس املواقــع وتعر�ضــها الأعمال 
ال�ضــرقة والتدمــري، خا�ضــة املواقــع التي تقــع يف مناطق تديرها ال�ضــلطات 
ال�ضــهيونية  يف مناطق "ب" و "ج" ح�ضــب اتفاق اأو�ضلو �ضنة 1993، والتي 
حتتاج الوزارة الأخذ موافقة من اجلهات االإ�ضــرائيلية للو�ضــل اإليها واإيقاف 

الل�ضو�س فيها ومنع عمليات ال�ضرقة والتخريب.
وي�ضدد امل�ضوؤول يف دائرة االآثار العامة على اأن وزارة ال�ضياحة واالآثار تقوم 
بدورها الكامل �ضــمن اإمكاناتها املتاحة، فهي تقوم مبالحقة التجار امل�ضــتبه 

ببيعهم مواد اأثرية لالحتالل، وتقوم باإبالغ اجلهات املخت�ضة.

غياب العق�بة الرادعة
ي�ضــار اإىل اأن كثــريا مــن الدول ربطت �ضــرقة اآثــار وخريات االأمــة باخليانة 
الكربى، ولهذا �ضرعت من القوانني ما يردع هوؤالء املتاجرين بخريات وتراث 

�ضعوبهم.
ا على  ويقول مدير �ضرطة ال�ضياحة واالآثار يف رام اهلل املقدم �ضامر اأبو عامر ردًّ
�ضــوؤال عن مدى فعالية دور �ضــرطة ال�ضــياحة واالآثار: "نحن جهاز تنفيذي، 
مهمتنــا تطبيق القانــون والقانون املطبــق فيما يخ�س ال�ضــياحة واالآثار هو 
القانون االأردين القدمي ال�ضــادر �ضــنة 1966. وهذا القانــون غري رادع وغري 

جرائم ت�سريب الآثار.. اجتار بالذات وبيع للجذور 

كاف يف معاقبة ل�ضو�س االآثار واملتاجرين بها، ولكن حاليا يجري العمل على 
قانون جديد يخ�س االآثار".

 
م�ستقبل جمه�ل

وعلــى الرغم مــن اتفاق اجلميع على خطــورة الظاهرة وا�ضتح�ضــار مناذج 
واأمثلة كثرية على االجتار وتخريب املعامل، اإال اأننا نبقى اأ�ضرى لردة الفعل 
يف ظل غياب القانون الرادع واحلقيقي ويف ظل �ضيطرة االحتالل الفعلية على 
االأرا�ضــي الفل�ضطينية وتوفريه احلماية املبا�ضــرة وغري املبا�ضرة للمنقبني 

و�ضارقي االآثار يف االأرا�ضي املحتلة.
 

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

اآثار بالدنا تت�ضرب الحتالل يزّور التاريخ.
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ال تنتهي عوامل االبداع التي ي�ضــل اإليها امل�ضــور املعروف اأ�ضامة ال�ضلوادي، فمن 
الت�ضوير ال�ضحفي امليداين يف بداية م�ضريته اىل عامل التوثيق بال�ضورة الذي يراكم 

عليه منذ �ضنوات الكتاب تلو الكتاب.
خربته يف املجال التوثيقي اإ�ضــافة اإىل توفر الوقت الذي مل يكن متاحاً ايام عمله يف 
امليدان االخباري، جعله يتفرغ للم�ضــاريع طويلة االأمد التي بداأها، وقد جت�ضــدت 
هــذه امل�ضــاريع يف عــدد من الكتب التي �ضــدرت له عــن الرتاث الفل�ضــطيني، بدايًة 
بكتــاب )ملكات احلريــر( الذي يتحدث عن االأزيــاء الفل�ضــطينية التقليدية، مرورًا 
بكتــاب )بوح احلجارة( وهو عبارة عن كتاب يوثق الرتاث املعماري الفل�ضــطيني 

و�ضواًل اإىل كتاب )اأر�س الورد( الذي يت�ضمن �ضور الزهور الربية يف فل�ضطني.
وكتــاب اأر�ــس الورد الذي �ضــدر عن حديثــاً بعد �ضــنواٍت من البحث والت�ضــوير 
ت�ضــمن توثيقا ملــا يزيد على مئة نوع من الزهور الربية، رغم اأن البحث مت ب�ضــكل 
اأ�ضا�ضي يف ال�ضفة الغربية اإال اأن ال�ضلوادي يوؤكد ا�ضتمرارية م�ضروع التوثيق رغم 
�ضدور الكتاب، فمتى اأتيحت له الفر�ضة للو�ضول اإىل منطقة ال�ضاحل املحتلة اأو اإىل 
وادي غزة، فاإنه �ضــيذهب ويوا�ضــل العمل على م�ضروعه يف �ضبيل توثيق الزهور، 

وحفظ كل ما هو فل�ضطيني.

عقبات مت اجتيازها
عقبــات عديدة كانت يف طريق ال�ضــلوادي منذ اليوم االأول يف هذا امل�ضــروع وحتى 
�ضــدور الكتــاب موؤخرًا، ولعــل يف مقدمة تلــك العقبات �ضــعوبة التنقل بالكر�ضــي 
املتحــرك، فت�ضــوير الزهور يتطلب احلركــة يف اأرا�ٍس وجبال حتتويها ت�ضــاري�س 
ال�ضــفة الغربية خ�ضو�ضــا وفل�ضطني عموما، اإ�ضافة اإىل عامٍل غاية يف االأهمية وهو 
احل�ضول على متويٍل للم�ضــروع، اإال اأن اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم 

متكنت من اإ�ضدار الكتاب بتمويٍل من اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.
عقبة كبرية اجتازها ال�ضــلوادي اأي�ضا، وهي م�ضــاألة الت�ضنيف العلمي للزهور، اإذ 

انه ال توجد مو�ضــوعات �ضــابقة متخ�ض�ضة يف ذات املو�ضوع اأو خرباء عملوا عليه 
ب�ضكل علمي من قبل، فكان العبء يرتكز عليه وحده، ما دعاه اىل اال�ضتعانة بخرباء 
متطوعني مثل االأ�ضــتاذ ن�ضــري عرفات املخت�س يف مو�ضــوع الزهور والربوفي�ضور 
املتخ�ض�ضــة  غــامن  هنيــدة  والدكتــورة  بالــرتاث  املتخ�ضــ�س  كناعنــة  �ضــريف 

باالأنرثوبولوجيا.

م�سروع تراثي وطني
وحمل هذا امل�ضــروع بالن�ضبة لل�ضلوادي اأهدافاً عديدة، فاإ�ضافًة اإىل كونه م�ضروعه 
ال�ضخ�ضــي، فاإن الهدف االأ�ضــمى لهذا امل�ضروع هو احلفاظ على الرتاث الفل�ضطيني 
من ال�ضــياع وال�ضــرقة والتزوير، فما اأ�ضــهله عند االحتالل اأن ين�ضــب كل �ضيٍء له 
يف اإطار املعركة الطويلة مع كل ما هو فل�ضــطيني وما ن�ضــبته للماأكوالت ال�ضــعبية 

الفل�ضطينية واللبنانية عنا ببعيد.
كما اأنه الحظ �ضعف الدور الر�ضمي جتاه ملف الرتاث، ما جعله ي�ضعى مب�ضاريعه 
هــذه اإىل تغطيــة الثغرة  التــي نتجت عن حالة ال�ضــعف تلك، فاجلهــود الفردية اأو 

امل�ضاريع التجارية هي ال�ضائدة يف هذا املجال و�ضط الغياب الر�ضمي.

ر�سائل متعددة 
وو�ضــط كل الظروف وال�ضعوبات املحيطة اإال اأن ر�ضالة ال�ضلوادي لالحتالل كانت 
وا�ضحة، اأنك لن ت�ضتطيع طم�س تراثنا وما�ضينا، ولن ندعك تزّور احلقائق وتدعي 

ملكية االأر�س وما عليها فهذه االأر�س ل�ضعٍب عظيم ياأبى الرحيل.
ويفرت�ــس ال�ضــلوادي اأن يكون لالإعالم الفل�ضــطيني دور اأ�ضا�ضــي يف هــذه املعركة 
الثقافيــة، واأن يهتــم بالق�ضــية تراثها وحا�ضــرها ليعــزز الوعي بني اأبنــاء الوطن 
ويو�ضــل احلقيقة للعامل، ولعل االهتمام الوا�ضع من ال�ضحافة الغربية والوكاالت 
العاملية بكتاب )اأر�س الورد( وغياب االإعالم الفل�ضــطيني عن تغطية هذا امل�ضروع  

امل�ضور ال�ضلوادي يعر�س كتابه "اأر�س الورد".

اأ�سامة ال�سل�ادي.. حار�ض ال�س�رة الباقية يف فل�سطني
 وليد زايد*

 نادين جاد مسلم*

يو�ضح الدور الذي يغفله اإعالمنا.
ويوجــه ال�ضــلوادي ر�ضــالة هــي االأهم للكل الفل�ضــطيني بــاأن الرتاث واحل�ضــارة 
الفل�ضــطينية هي هويتنا ك�ضــعب، واحلفاظ عليها لي�س اأقل اأهمية من احلفاظ على 
االأر�س، فاملعركة الثقافية توازي يف اأهميتها املعركة ال�ضيا�ضية وكذلك الع�ضكرية، 

فينبغي علينا اأال نغفل، لنكون خري حمافٍظ على اإرثنا الثقايف واحل�ضاري.

❊ طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

بب�ضــمة ممزوجة باحل�ضــرة بــداأت ال�ضــيدة حتفة فق�ــس "اأم ميخائيل" تــروي لنا 
ذكرياتها يف مدينة اللد قبل نكبة عام 1948، التي واإن كانت تفا�ضــيل �ضغرية جدا 
لكنهــا جتعــل كل من يجل�س وي�ضــمع، يذهــب يف خياله اىل ذلك املكان الــذي كان لنا 

و�ضيعود يوما ما.
اأم ميخائيــل التي كانت يف عام النكبة يف العا�ضــرة مــن عمرها، بداأت حديثها لنا عن 
مدر�ضــتها وقالــت انها لطاملا اأحبتهــا ومتنت اأن تكمــل تعليمها بها، مدر�ضــة الروم 
االرثوذك�ــس التــي كانت تقع بجانــب منزلها يف حارة ال�ضــكنة "�ضــكنة القورة" يف 
مدينة اللد. وو�ضفت لنا زيها املدر�ضي املتمثل بف�ضتان طويل االأكمام وتنورة ت�ضل 
الركبة، اأ�ضــود اللون وبقبة بي�ضــاء؛ فكانت تذهب اىل مدر�ضــتها القريبة من البيت 
مع اخواتها و�ضــديقاتها ممــن يقطن بالقرب من منزلها التي لن ت�ضــاعدها ذاكرتها 
على تذكر اأوائل اأ�ضــمائهن لكنها تذكرت اأ�ضــماء عائالتهن وهي )القورة واخلوري 

وحلتة واحلجري الذين هاجروا ومل يعرف عنهم �ضيئ وعائلة البط�ضون اأي�ضا(.
"اأنا ما بعرفهم، هال بتمنى اأ�ضوفهم بعد ما تهجرنا كلنا" تقول ال�ضيدة الثمانينية 

الالجئة يف بريزيت.

املعلمة اآن�سة مرمي 
وحتدثــت اأم ميخائيل عن حبها الكبري للتعلم والدرا�ضــة رغم انها تركت املدر�ضــة 
يف ال�ضــف الثالث اعدادي، وعادت بذاكرتها اىل املعلمة القا�ضية التي كانت تدر�ضها 
"االآن�ضة مرمي البجالية" -ن�ضبة اىل مدينة بيت جاال التي تنحدر منها، فتذكرتها 
بابت�ضــامة عندما كانت ت�ضــربهم "بامل�ضطرة" على اأيديهم: "كانت قوية اآن�ضة مرمي 

ب�س ن�ضوفها جاية واحنا بنلعب اك�س وحبلة نروح نتخبى".
واآنذاك يف �ضــنوات ما قبل النكبة، كانت يف اللد ثالث مدار�س كما قالت اأم ميخائيل، 
وهــي الراهبات واحلكومة )املعارف( والروم االأرثوذك�ــس، "اأختي الكبرية كانت 
يف املعارف"، قالت: كانت ال�ضــوق قريبة من بيتنا بجانب كني�ضــة الروم، حيث كان 
مليئــا بالدكاكــني واملقاهي وعيــادات االأطبــاء، وكانت دكانة جرب نينو اال�ضــهر يف 

حارتنا.

اأكالت العيد وحل�ياته
وتذكــرت "الراديــو" الذي كانوا ي�ضــمعون منــه االأخبار، والبطاريــات التي كانوا 
يبدلونهــا عندمــا تتلــف. كما و�ضــفت اأ�ضــواء االنــارة التي كانــوا ي�ضــتخدمونها 
"اللوك�س"، وال�ضــمع الذي كان ي�ضــتخدم بكرثة يف انارة الكنائ�س، وحتدثت عن 
االأعياد يف اللد قبل النكبة، حيث كانت الن�ضــاء ي�ضنعن املعمول والكعك والبقالوة 

يف بيوتهن.

و�ضــرحت اأم ميخائيــل لنــا طريقة عمل البقــالوة، حيث ان اجلميــع كان يعمل ذلك 
بالبيــت لعــدم وجــود مــكان يبيع احللويــات اآنــذاك: "كانــت امي تعمــل املعمولة 
توخدهــا الوحــدة تفرقها عوالدها من كربها وريحتها كلها �ضــمنة بلدية"، ا�ضــافة 
اىل احللويات، فكانوا يذبحون "الزغاليل" والدجاج ويتم ح�ضــوها باالأرز لتح�ضري 

غداء العيد، ويذهب اجلريان لتهنئة بع�ضهم يف االأعياد.
وكانت تاأخذ من والدها القر�س )التعريفة( وتذهب اىل احلارة مع �ضديقاتها ل�ضراء 
احلاجــات، فكانــت حينها التعريفة لهــا قيمتها كما عربت اأم ميخائيل. كما و�ضــفت 
لنــا كيف كانوا يقطفون الليمون عن ال�ضــجر هي و�ضــديقاتها "كنا نقحطه باحليط 

وناكله".
وو�ضــفت كيــف كانوا اأحيانــا ياأخذون طعامهــم ويذهبون اىل مكان وا�ضــع بجانب 
حمطــة �ضــكة احلديد ويجل�ــس اجلميع حتت اأ�ضــجار الزيتــون لتنــاول الغذاء مع 

بع�ضهم، وكان االأطفال يلعبون يف هذه االرا�ضي الوا�ضعة.
وتذكــرت كيــف كان والدهــا يربي النحــل بجانب البيــت عن طريق و�ضــع "جرار 
بجانب بع�ضها البع�س على �ضكل �ضفوف ولكل جرة ملكة"، ثم كان ي�ضع لهم املاء 
يف فخار وي�ضيف له ال�ضكر ويخرج منه اعواد كي يقف النحل عليها لل�ضرب، وكانت 
تذهب واخواتها العطاء اجلريان الع�ضــل عندما يقطعه والدها �ضــنويا؛ واأ�ضــافت 
اأن والدها كان يزرع �ضــجر الرمان والتمر حنة والعنب بجانب البيت وكانت لديهم 

اأي�ضا اأرا�س وا�ضعة يح�ضدون منها القمح.
كما و�ضــفت لنا امل�ضــنة فق�س طريق بيتها التي كانت ت�ضــكنه، املتمثل ب�ضــارع قليل 
ال�ضــيارات ي�ضــمى "�ضــارع املطار" لوجود مطار اللد بالقرب منــه، حيث اإن كل من 
ي�ضــافر من يافا والرملة مير من هذا ال�ضــارع، "كان فيه يف بلدنا �ضيارات وطيارات 

و�ضكة حديد" تقول مفاخرة.

قر�ض ون�ض م�ا�سالت الرملة
وا�ضــتذكرت ام ميخائيل كيف كانوا يتنقلون من اللد اىل النا�ضرة عن طريق القطار 
واىل الرملة ويافا عن طريق البا�ضــات، كما او�ضــحت كيف كانــوا يذهبون لزيارة 
اأختهــم يف الرملة، فريكبون البا�س اخلا�س بالرملة من املحطة ويدفعون له قر�ضــا 

ون�ضف القر�س.
كمــا تذكــرت اأخاهــا املرحوم جاد عندما كان يف الثانية ع�ضــرة من عمــره الذي كان 
يذهب يوميا بعد املدر�ضة اىل حمطة اللد، حيث كان يعمل يف �ضكة احلديد، وو�ضفت 
كيــف كان ابن خالتها ياأخذهم معه اىل البيارات لقطف الليمون والربتقال ب�ضــيارته 

الكبرية التي كان ي�ضتخدمها يف نقل الثمار وبيعه.
وعن حلظة التهجري على ايدي الع�ضــابات ال�ضــهيونية قالت ام ميخائيل: "راحوا 

علــى يافا وهجروا اأهلهــا واأغلبهم هرب عن طريق البحر لبريوت، بعدين �ضــاروا 
ييجوا اليهود من بلد لبلد. ملا �ضــمعنا عن اللي �ضــار بيافا بدينا جنيب مونة للدار. 
طحني ورز و�ضــكر باأكيا�س كبار حطيناها بقلب الدار بال�س ت�ضــري احلرب ومنوت 
مــن اجلــوع. بعديــن اأجوا عالرملــة وهجروا اأهلهــا وكانت اختي منهــم هربت عنا 

عاللد".
هكذا تتلخ�س ق�ضة االأمل، فبداأت هجرة الفل�ضطينيني من يافا اىل اللد من منطلق اأن 
اللد هي "الدولة الثامنة"، و�ضــميت بهذا اال�ضــم لب�ضالة اأهلها و�ضجاعتهم يف الدفاع 
عنها ومقاومة االأعداء والقناعة املنت�ضرة باأنها لن ت�ضقط بيد اليهود! لكنها �ضقطت 

و�ضيطر عليها من قبل الع�ضابات بتهديد ال�ضالح.
"هاجرنا مبراييل املدر�ضــة والقبة البي�ضــة عليه وملب�ضــانا امي ف�ضــتانني حتت 
املريــول. بتذكــر ملــا طلعنــا مــن الــدار انحنــى اأخوي وقبــل عتبــة البيــت وقالها 

خاطرك يا دارنا" هكذا ختمت ال�ضيدة فق�س حديث ذكرياتها لنا.

❊ طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت 

اأم ميخائيل تروي ذكريات املري�ل ودكان احلارة يف اللد قبل النكبة
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مــع تردي الو�ضــع ال�ضيا�ضــي ومع عجــز منظمة التحريــر الفل�ضــطينية عن فر�س 
مرحلة �ضيا�ضــية ناجزة، وعدم قدرة ال�ضلطة الوطنية على تنفيذ وعودها وتطبيق 
برناجمهــا ال�ضيا�ضــي، ي�ضــبح هنــاك تراجع وا�ضــح يف ثقــة املجتمع الفل�ضــطيني 
باملنظمة ومبوؤ�ض�ضــاتها، اذ نرى بناء على اح�ضــائية ن�ضــرها مركــز العامل العربي 
للبحــوث والتنميــة )اأوراد( ان 96% مــن �ضــكان ال�ضــفة و78% مــن �ضــكان غــزة 
يعتقــدون ان هنالــك ف�ضــادا يف املوؤ�ض�ضــات احلكوميــة، ويــرى 72% ان القيــادة 
الفل�ضــطينية لي�ضــت لديها ا�ضــرتاتيجيات تعنى بق�ضايا ال�ضــباب و66% ال يتفقون 
مع طريقة تعامل احلكومة مع ا�ضراب املعلمني، ون�ضبة غري املوؤيدين لالأحزاب يف 

ال�ضفة الغربية ت�ضل اىل االغلبية بن�ضية %51.

غياب �سيادة امل�ؤ�س�سات
وعــن هــذا الرتاجع يقول مديــر مركز العامل العربــي للبحوث والتنميــة )اوراد( نادر 
عــزت: "ان البيانــات التــي اظهرها ا�ضــتطالع اوراد ت�ضــري اىل تراجــع يف ثقة املجتمع 
الفل�ضــطيني يف كافة املو�ض�ضــات الفل�ضطينية �ضــواء كانت موؤ�ض�ضــات منظمة التحرير 
الفل�ضــطينية او ال�ضــلطة الفل�ضــطينية او حتى املوؤ�ض�ضــات احلزبية مثل فتح وحما�س 
وحتى الي�ضــار الفل�ضطيني، مو�ضحا ان هذا الرتاجع جاء نتيجة "تراكم للعوامل التي 
ادت اىل فقدان امل�ضــداقية لدى املجتمع الفل�ضــطيني بهذه املوؤ�ض�ضــات، اذ ان املجتمع 
انتظر كثريا اأن تقوم منظمة التحرير والف�ضائل الفل�ضطينية بتنفيذ وعودها وبرناجمها 
ال�ضيا�ضــي املتعلق باحلرية وانهاء االحتالل وان�ضاء الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة ذات 
ال�ضــيادة، وتبــني عدم قدرتهــا يف العقدين املا�ضــيني على ذلك. ورغــم انها متكنت من 
ان�ضــاء �ضــلطة وطنية على االر�س، اال ان هذه ال�ضــلطة تبدو جمزوءة وقليلة احليلة 

وقليلة القدرة على التحكم بامل�ضادر واحلدود واملياه وغري ذلك من االمور".
ويقــول نائــب رئي�س جامعــة بريزيت للتنمية واالت�ضــال د. غ�ضــان اخلطيب: "ان 
منظمــة التحرير راهنت على اخليار التفاو�ضــي، لكن التعنت اال�ضــرائيلي ادى اىل 
ف�ضــل هذا اخليار، وبالتايل مل تنجح بااليفــاء بوعدها للجمهور بانهاء االحتالل عن 

طريق املفاو�ضات.
ويف هذا ال�ضــدد، يقول ال�ضحفي والنا�ضط ال�ضبابي علي ن�ضر عبيدات: "منذ اأو�ضلو 
وحتى اليوم، الف�ضــائل واملنظمة �ضــريكة بالرتهل الذي مير به ال�ضارع الفل�ضطيني، 
وفقدانه لالأمل، وعدم و�ضوح الروؤية، واجنرار اجلميع خلف الربامج املمولة، �ضواء 
من ال�ضــلطة اأو من املوؤ�ض�ضــات االأجنبية وان�ضــغالهم عن القيام بدورهم يف النهو�س 

باملجتمع بكافة مكوناته ليكون جاهزا الأي برنامج ن�ضايل يف�ضي بالنهاية للتحرير.

فقدان الثقة يف امل�ساركة ال�سيا�سية
واأكــد مدير منتدى �ضــارك ال�ضــبابي بدر زماعرة اأن تردي االأو�ضــاع االقت�ضــادية 
وارتفاع معدالت البطالة والفقر، والتوزيع الالمتكافئ للرثوة، تف�ضي اإىل ان�ضراف 
االهتمــام اجلماعي عن امل�ضــاركة ال�ضيا�ضــية، وتــوؤدي اىل فقدان الثقــة باالحزاب 
والقيــادات ال�ضيا�ضــية التي ين�ضــوي جزء كبــري منها حتت اطــار منظمة التحرير 
الفل�ضــطينية، التــي مت تهمي�س دورها بالكامل بعد توقيع اتفاق ال�ضــالم. واو�ضــح 
زماعــرة: "ان انح�ضــار الفعل املقــاوم، وتعدد االجندات ال�ضيا�ضــية الف�ضــائلية، 

وانتقــال امل�ضــروع الوطني، ملرحلة ت�ضــوية مرتنحــة متاما، اأدى لتعمق ال�ضــعور 
بعدم جدوى امل�ضاركة ال�ضيا�ضية".

واأ�ضــاف: "جــذور امل�ضــكلة تتعلــق بغيــاب االنتخابات وانعــدام الثقــة بالقيادة 
ال�ضيا�ضــية وباالأحزاب واملوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية وف�ضل التظاهرات بني غياب الهدف 
و�ضــوء التنظيم وغياب الروؤية وتعرث عملية ال�ضــالم ادى اىل �ضعور ال�ضباب بحالة 

من االحباط وخيبة االمل جتاه كل ما يجري.
ويقــول عبيدات: "�ضــبب تراجع املنظمة هو عــدم قيامها بالدور الذي اأن�ضــئت من 
اأجلــه وهــو العمل وفــق برنامج ن�ضــايل حل�ضــد وتنظيم قــوى ال�ضــعب يف الداخل 
واخلارج من اأجل حترير فل�ضــطني، واملنظمة بكافة ف�ضــائلها منذ اتفاقية اأو�ضــلو 
مل تعد تقوم باأي دور ن�ضــايل ال على �ضــعيد العمل اجلبهوي املبا�ضر �ضد االحتالل 
االإ�ضــرائيلي وال على �ضــعيد ح�ضــد وجتهيز القواعد ال�ضــعبية ملواجهة دائمة مع 
االحتالل، الف�ضــائل تراجعت بكل م�ضــاريعها ال�ضيا�ضــية ومل تعد متار�س اأي دور 

�ضيا�ضي اأو ن�ضايل اأو حتى جمتمعي.
وتابع: "مت حتويل ال�ضــعب الفل�ضطيني اإىل جمموعة من املوظفني املهددين بفقدان 
وظائفهــم واملرتبطني بقرو�س طويلــة االأجل والذين ينتظــرون رواتبهم نهاية كل 
�ضــهر، وهذه م�ضوؤولية ال تتحملها ال�ضلطة وحدها بل اأي�ضا ف�ضائل منظمة التحرير 

التي تكتفي باملراقبة عن بعد".
واأكد عزت ان "م�ضــروع بناء ال�ضــلطة الفل�ضــطينية ك�ضــلطة كان من ال�ضروري ان 
يف�ضــي اىل ان�ضــاء دولة فل�ضــطينية ومل يح�ضــل هذا خــالل الفرتة املحــددة لذلك، 
وبقينــا ننتظــر قيام هــذه الدولــة منذ عقديــن، واعتقــد ان هذا �ضــبب كبري خليبة 
االمل، وهناك م�ضــاألة االنق�ضــام وعدم قــدرة منظمة التحرير على جتميع لل�ضــعب 
الفل�ضــطيني يف ال�ضفة وقطاع غزة وحتى يف ال�ضتات الفل�ضطيني وعدم قدرتها على 
الدفــاع عن حقوق الفل�ضــطيني يف املناطق املختلفة مثل �ضــوريا على �ضــبيل املثال 
يف خميم الريموك او لبنان. واأ�ضــاف: "ان �ضــعور املواطــن بعدم وحدانية منظمة 
التحرير ومناف�ضة االحزاب اال�ضالمية لها مثل حما�س التي لها نفوذ والتي ت�ضكك يف 
�ضرعيتها، واي�ضا بع�س ابناء اجلبهة ال�ضعبية يف  املجتمع الفل�ضطيني، هذا جميعه 

يوؤدي اىل ترهل كبري يف ج�ضم منظمة التحرير الفل�ضطينية.

غياب النتخابات
وعن هذا الواقع يقول د. اخلطيب: "عندما تولت ال�ضــلطة الفل�ضــطينية ادارة منظمة 

التحريــر كان لهــا الكثري مــن االأخطــاء يف االأداء ويف احلكم يف مراحــل خمتلفة، االمر 
الذي اأ�ضعف من مكانة هذه املنظمة وموؤ�ض�ضاتها، وان عدم اجراء انتخابات للمجل�س 
الوطني يوؤدي اىل عدم جتديد يف ثقة اجلمهور بهيئات املنظمة ما ي�ضاهم يف ا�ضعافها.
واأ�ضــاف: االنق�ضــام الذي ح�ضل بني فتح وحما�س ا�ضــعف موقف منظمة التحرير 
الن قوتها اال�ضا�ضــية يف انها االطار املوحد اجلامع لل�ضــعب الفل�ضطيني، وبعد هذا 

االنق�ضام مل تعد موحدة بال�ضكل ال�ضابق ما ا�ضعف اي�ضا من مكانتها.

ما احلل؟
مــن اأجل الو�ضــول اىل حلول تنقذ املنظمة من الرتاجــع، يقول د. اخلطيب: "احلل 
هو ان تعود القيادة الفل�ضــطينية واملجتمع الفل�ضــطيني ملمار�ضــة االنتخابات على 
كل اال�ضــعدة وامل�ضــتويات ان كان على م�ضــتوى ال�ضــلطة واملجل�س الت�ضريعي او 
على م�ضــتوى املجل�س الوطني ملنظمة التحرير الفل�ضــطينية واملوؤ�ض�ضات ال�ضعبية 
التابعــة لهــا واجراء انتخابات �ضــيوؤدي اىل �ضيا�ضــات اكرث ان�ضــجاما مع  تطلعات 

اجلمهور، وبالتايل �ضيوؤدي اىل ردم الفجوة املتنامية بني اجلمهور وقيادته. 
ويوؤكد عزت انه ال توجد حلول جذرية لهذه امل�ضــاألة ويقول: "هذه م�ضاألة تاريخية 
بنيويــة مبعنى انه بدون تعديل جذري وخلق اج�ضــاد جديدة تتالقى مع الظروف 

التي نعي�ضها يف القرن الـ21 من ال�ضعب ان يكون هناك حل".
وا�ضــاف: "يجــب العمل بجد على �ضــعيد التوعيــة واحلوار احلقيقــي واالهتمام 
باجليل ال�ضاب ب�ضكل وا�ضح من حيث اأخذ براأيه ب�ضكل جدي، ودجمه يف اي برامج 

�ضيا�ضية او اجتماعية.
ويقــول عبيــدات: "احلل هــو اإعادة ترميــم ف�ضــائل منظمة التحرير وفــق برنامج 
ثــوري ن�ضــايل اجتماعي يقوم علــى بناء قواعد جماهريية على اأ�ضــ�س �ضــحيحة، 
واإعادة الهيبة للفعل اجلماهريي الذي اأنهك بفعل حتويل الف�ضائل لدكاكني يقودها 

اأ�ضخا�س موظفون تتحكم ال�ضلطة بها وفق اأجندتها ويعاقب من يخالفها".
واأ�ضــاف: "يجب اعادة تقييم دور ال�ضلطة الفل�ضطينية، واإعادة االعتبار للمنظمة 
كممثل �ضــرعي ووحيد لل�ضــعب الفل�ضــطيني. وتابع: "على الف�ضــائل الفل�ضــطينية 
ت�ضــخري كل اجلهود الإعادة اإحياء العمل الن�ضــايل املبني على برنامج حقيقي يعيد 

االأمل لل�ضعب وفق الركيزة االأ�ضا�ضية وهي الن�ضال �ضد االحتالل.

❊ طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

كيف ميكن اإخراجها من هذه املاآزق

منظمة التحرير: 20 عاما يف انتظار الدولة.. وم�ؤ�س�سات بال انتخابات ودون برنامج ن�سايل
 أمير حموري*

بدر زماعرةد. نادر عزت د. غ�ضان اخلطيبعلي عبيدات

يخــرج ال�ضــاب حممــد ن�ضــار )25 عامــاً( منــذ ال�ضــاعة ال�ضاد�ضــة �ضــباحاً ليقود 
�ضــيارة االأجــرة التي يعمل عليهــا، ليوؤمن رزقاً يوفر له عي�ضــة كرميــة، بعدما فقد 
االأمــل باإيجاد وظيفة مبجال تخ�ض�ضــه اجلامعي الذي اأنهــاه منذ عامني يف التعليم 
االأ�ضا�ضــي. يقول ن�ضار "ا�ضتخرجت رخ�ضة القيادة  وا�ضــرتيت �ضيارة بال�ضراكة 
مــع زميلــي، اأعمل اأنــا وهو بالتنــاوب، فهو طالــب جامعي ويحتــاج للعمل لتوفري 

ر�ضومه اجلامعية".
لكن ال�ضــائقني القدامى ممن يعملون منذ �ضــنوات عديدة، بداأوا ي�ضــتكون، ب�ضــبب 
االزدحام الكبري يف هذه املهنة، فاأ�ضبحت ت�ضمى "مهنة من ال مهنة له" واملفرتقات 

و�ضوارع غزة ت�ضهد على هذه احلالة.
يقف اأبو اأحمد النجار )55 عاماً( اأمام �ضــيارته وينادي جللب الركاب، عند مفرتقات 
جامعات غزة، يتحدث با�ضتياء قائال: "اأعمل مبهنة ال�ضياقة منذ اأعوام، لكن موؤخًرا، 
�ضارت هذه املهنة منهكة ب�ضبب التزاحم الكبري باأعداد ال�ضيارات وال�ضائقني اجلدد، 
فهناك فو�ضــى باملرور، داعًيا ل�ضــبط عمل �ضــيارات االأجرة، واحلد من عمل �ضائقي 

ال�ضيارات اخل�ضو�ضية الذين يزاحمون التك�ضيات على الركاب".
فى غزة 12 األف �ضــيارة خ�ضو�ضــية، وقرابة 2000 �ضيارة اأجرة، رغم اأن القطاع 

يحتــاج اإىل ثالثــة اآالف �ضــائق فقط قيا�ًضــا مب�ضــاحته، وذلك ح�ضــب بيانــات نقابة 
ال�ضائقني، ما يرتتب عليه حوادث �ضري.

واأ�ضدرت �ضرطة املرور بقطاع غزة حملة توعوية بعنوان "حياتك بتهمنا"، ت�ضلط 
بها ال�ضــوء على اأهمية الوعي املروري، وتنظيم خطوط ال�ضــري وحركة املواطنني 

واملركبات.
وقد اأكد مدير وحدة التوعية املرورية ب�ضــرطة قطاع غزة ومدير احلملة املهند�س 
علــى عكيــال اأن الوعــي املروري هــو م�ضــوؤولية اجتماعيــة يتكفل بها جميــع اأفراد 
املجتمــع بفئاتهــم املختلفــة، فاجلميــع ملــزم بتطبيــق قواعد ال�ضــري واالإ�ضــارات 

وقوانني املرور.
وتابــع اأن "امل�ضــكلة تكمــن بعــدم التطبيــق، ولي�س بنق�ــس املعرفة، فجــاءت هذه 
احلملة لتدق جدار وعي املواطني بقواعد املرور لتفادي وقوع احلوادث التي جرت 
يف الربع االأول من العام احلايل وو�ضلت اىل 34 حالة وفاة و1100 اإ�ضابة، والعدد 

يف ازدياد نتيجة خلطورة بع�س االإ�ضابات".
كمــا نــوه عكيال اإىل اأن 85% من هذه احلوادث �ضــببها اأخطاء ب�ضــرية لعدم االلتزام 
بقواعــد املــرور، ودعا مدار�ــس تعليم رخ�ــس القيادة اإىل �ضــرورة الت�ضــديد على 

اإجــراءات احل�ضــول علــى الرخ�ضــة، الأن هناك اأمانــة وهي حياة النا�ــس، ونادى 
ب�ضــرورة تفعيل دور �ضــندوق حوادث ال�ضــري بالقطاع  ل�ضــمان حقوق ال�ضائقني 

وامل�ضاة يف حال وقوع اأي حادث.
ويف ختــام حديثــه، اأ�ضــار اإىل اأنه �ضــيتم اإدراج منهاج تعليمي بالتعــاون مع وزراة 
الرتبية والتعليم لتدري�س الطالب حول التوعية املرورية، الإن�ضاء جيل واٍع مرورياً 

و�ضمان �ضالمته.
وقــال مدير عام املمعاهد واملدار�س بوزارة النقل واملوا�ضــالت خليل الزيان اإن هناك 
اإقبااًل من  ال�ضــباب لتعلم رخ�ضــة القيادة وامتهان ال�ضــياقة، فهم يعي�ضون يف ظروف 
اقت�ضادية �ضعبة، فاإغالق املعابر وعدم ال�ضماح لل�ضباب للعمل داخل اإ�ضرائيل، جعل 
فر�ــس العمــل حمــدودة جدًا، فزاد مــن عدد االأيــدي العاملة يف مكان �ضــيق، وجميع 

القطاعات بغزة ممتلئة، لذلك يجد ال�ضباب من مهنة ال�ضياقة فر�ضة لك�ضب الرزق.
واأو�ضــح الزيان اأن هناك �ضــروطا و�ضــوابط على املتقدم للح�ضــول على رخ�ضــة 
�ضــياقة اأن يلتزم بها قانونياً، وهناك �ضــروط حل�ضــولهم على رخ�ضــة عمومية من 
الدرجة ال�ضاد�ضــة، واجتيــاز العديد من الدورات التعليمية ل�ضــمان تعليم املتقدم 

ب�ضكل جيد.

�سياقة التك�سي.. مهنة من ل مهنة له يف غزة
 دعاء شاهين
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ثالثــة ع�ضــر عاًمــا وهمــا ينتظــران. حطما عــرب هذه ال�ضــنني 
الطويلة ما ا�ضــتطاعا بقدرتهما على االنتظار، حتمال ال�ضــرب، 
تغريت معاملهما، وكربت وجوههما، وزاد عمرهما، وما ُهزما.

جــاءت اإليــه باللــون الــوردي، بابت�ضــامة �ضــقت طريقها اإىل 
اأ�ضــنانها البلورية، وهو متر عليه الدقيقة �ضتني عاماً، يلب�س 
املالب�ــس ذاتهــا عنــد كل زيــارة، قمي�ــس وبنطال بلــون بني 

كظالم ال�ضجن، وظلم ال�ضجان.
خم�ــس دقائــق مبثابة عمــر بالن�ضــبة لهما، الأجل �ضــالم باليد 
وح�ضن دافئ، وحديث متقطع من لهفة اللقاء، التقطا �ضورة 
تذكارية الأول مرة، قبل اأن ي�ضرخ ال�ضجان: انتهت الزيارة. 
خميــم جنــني غــرب مدينة جنــني اأ�ضــل احلكايــات، ومنبت 
الثــوار، يف اأزّقة هــذا املخيم الثائر، ترعرع خليل و�ضو�ضــن، 
خليل م�ضــباح تــويف والده وهــو يف بطن والدتــه، فتوىل دور 
االأب ليعيل اإخوته ال�ضــغار اآنذاك، وعند بلوغه �ضــن الثالثة 
ع�ضــرة، توفيت والدته يف معركة خا�ضرة مع املر�س، فكافح 

خليل ليعيل اأ�ضرته يف ظل غياب الوالدين. 
عند بلوغه �ضــن التا�ضعة ع�ضــرة، خفق قلبه ل�ضو�ضن زيدان، 
ابنه ال�ضــابعة ع�ضــرة، وهي اليوم معلمة تربيــة ابتدائية يف 
اإحــدى قرى مدينة جنــني. اجتمع احلــب يف قلبني وخامتني 

وفرحة االأهل، يف العا�ضر من �ضهر اآذار عام 2003.
لكن االحتالل مل ي�ضــمح بتكليل احلب ببيت ب�ضــيط واأطفال، 
بــل قيده ب�ضــجن وعتمة ليــل، اعُتقــل خليل بعد �ضــهرين من 
اخلطوبة، وحكم عليه بال�ضــجن ع�ضــرين �ضــنة واأحد ع�ضــر 
�ضــهًرا وت�ضــعة وع�ضــرين يوًما، فكان كرًما من االحتالل باأن 
انق�ضوا يوًما واحًدا، حتى ال يدخل يف خانة االأحكام املوؤبدة.

الدقائق وال�ضــاعات االأوىل، االأيام، االأ�ضهر وال�ضنني، مرت يف 
البداية كاأيام ع�ضــيبة وال اأحد يعرف وجعها �ضــوى �ضو�ضن 
وخليل، هذه ال�ضــنني اأ�ضــبحت اليوم ثالثة ع�ضر عاًما، بقيت 

قرابة �ضبعة اأعوام.

وح�ضــب اإح�ضائيات نادي االأ�ضــري فاإن عام 2016 بداأ وعدد 
االأ�ضرى يف �ضجون االحتالل 7000 اأ�ضري فل�ضطيني، موزعني 
على 22 �ضــجًنا ومركــز توقيف وحتقيــق، اإىل جانب معتقلي 

"عت�ضيون" و"حوارة" االحتالليني. 
�ضبعة اآالف حلم هدمها االحتالل دون اكرتاث، فّرق االأحبة؛ 
االأب عن فلذه كبده، االأم عن ابنتها، وال�ضديق عن �ضديقه.. 

اإلخ، اإال اأن هذا احللم مفعم باأمل االنتظار وحتقيق املراد.
رغم كل ذلك، فاإن �ضو�ضن انتظرت ثالثة ع�ضر عاًما، و�ضتنتظر 

ما تبقى.
وتقول �ضو�ضــن اإن خليل يعاين مــن التهابات حادة يف االأمعاء 
ب�ضــبب اأكل ال�ضــجن غري ال�ضــحي، ومع تراكم االأمل ب�ضــبب 
اإهمال العالج من قبل اإدارة ال�ضــجن، تفاقم و�ضعه ال�ضحي، 
فاأُجريــت له عمليــة لق�س جزء مــن االأمعــاء والقولون، ومل 
يقــدم له بعد العملية اأي م�ضــاد حيوي، واأعيد لل�ضــجن قبل 
اأن ميتثــل لل�ضــفاء، ونتيجة لذلك، التهبــت العملية واالأمعاء 

مرة اأخرى.
وتوؤكــد �ضو�ضــن اأن و�ضــع خليــل ال�ضــحي يــزداد �ضــوًءا يف 
ال�ضجن، فقبل �ضنتني اأجريت له عملية لفتح �ضريان يف رقبته، 
وهــي جترى الأول مرة يف اإ�ضــرائيل، اأجراها لــه ثالثة اأطباء 
بدرجــة بروفي�ضــور يف م�ضت�ضــفى �ضــوروكا يف بئــر ال�ضــبع، 

واأعاد االأطباء العملية ثالث مرات حتى جنحت.
وت�ضــيف: يعــاين خليل مــن احل�ضا�ضــية من البن�ضــلني، لكن 
ب�ضبب اإهمال االأطباء لو�ضعه ال�ضحي، فاإنهم مل يطلعوا على 
ملفه الطبي، واأعطته الطبيبة حبتي بن�ضــلني، فتفاقم و�ضعه 
ال�ضــحي حد اخلطر على حياته، وحينها مت نقله ب�ضــرعة اإىل 
الطوارئ، وحينها وب�ضــبب التوتر الذي �ضــاد يف امل�ضت�ضــفى 

وروؤية االأ�ضرى له حلظة نقله، �ضاع خرب ا�ضت�ضهاده".
عــن ردة فعلهــا عنــد �ضــماعها اخلرب، قالــت: اإنها مل ت�ضــعر 
ب�ضــيء يف قلبهــا، ومل تكــرتث البتة، ورمبــا اكرتثت ولكن مل 

عرو�سان مع وقف التنفيذ
 هناء فياض*

ُتظهــر ذلــك. اإال اأن هــذه القــوة بداخلهــا قد ت�ضــعف قلياًل يف 
اأ�ضــعب اللحظات، وذلك حلاجتها ل�ضند ت�ضتند عليه لتتحمل 
ويــالت الزمن، فبعد اعتقال خليل ب�ضــنة، ا�ضُت�ضــهد �ضــقيقها 
اأحمد زيدان يف التا�ضــع ع�ضــر مــن اآذار، الــذي تربطه عالقة 

وثيقة بخليل، فهو االأخ وال�ضديق.
ولعل ما يج�ضــد هــذه العالقة وهذا احلب االأخوي، ال�ضــور 
التي جتمعهما التي زينت اأغلبية جدران منزل والدها، هنالك 
على احلائط االأمين جتد �ضــورة خلليل وا�ضــعاً يده اأ�ضــفل 
ذقنه، يقابله اأحمد حاماًل �ضــالحه بيده، وقبعة بلون اأخ�ضــر 

قامت، و�ضورة اأخرى جتمعهما �ضوياً متعانقني. 
يومــاً ما، رمبا غدًا، �ضتو�ضــع �ضــورة خلليل و�ضو�ضــن معاً 
مــن عر�ضــهما، هنالك يــوم يرتقبــه خليل لعله طــوق النجاة 

ليتنف�ــس احلرية. تقول �ضو�ضــن: "يحدثني خليــل كثريًا عن 
�ضوقه للحرية واأمله يف كل �ضفقة لتحرير االأ�ضرى، وهذا اأمل 
كل اأ�ضــري، فهم عاي�ضــوا احلرمان باأق�ضــى ظروفه وتفا�ضيله 
واأنواعه، ففي رم�ضــان يت�ضــاءلون كل يوم عــن فطور اأهلهم 

وال�ضوق يع�ضر اأفئدتهم لالجتماع بهم يف مثل هذه االأيام".
هــذا االأمــل الــذي ي�ضــنعه خليــل هــو روح احليــاة ومفتاح 
ال�ضــرب على ال�ضجن وال�ضــجان. اأما �ضو�ضــن، فر�ضالة خليل 
لها: عيناِك بلون قو�س قزح، و�ضــماوؤِك �ضــافية جدًا، ام�ضــي 
معــه نحو الربيع واإن مل يكــن موعده، وقويل ما اأجمل الربيع 

واأنت هنا، واأعطيه يدك ال�ضغرية لين�ضى كم هو من�ضي.

❊ طالبة لغة عربية واإعالم يف اجلامعة العربية االأمريكية

خليل حر على جدران املنزل ويف قلب �ضو�ضن. 

على اأحد االأر�ضــفة يف اأكرب االأ�ضــواق ال�ضــعبية مبحافظة 
خان يون�س جنوب قطاع غزة، يجل�س ال�ضاب حممود عطا، 
واأمامه قف�س لطيور الكناري املغردة ال�ضفراء والبي�ضاء، 

ينتظر من يتقدم نحوه ل�ضرائها.
طال انتظار عطا ومل يعره اأحد اأي اهتمام، رغم ا�ضتعداده 
لبيعهــا باأ�ضــعار منخف�ضــة تقــل بخم�ــس مرات عــن ثمنها 
احلقيقــي، ما دفعــه للعودة اإىل منزله، واإعادة و�ضــعها يف 

اأقفا�س منفردة، عله يتمكن من بيعها م�ضتقباًل.
مــا حــدث لطيــور الكنــاري املغــردة يف قطاع غزة و�ضــف 
باالأ�ضواأ بالن�ضبة للهواة واملربني، خا�ضة اأن مناخ القطاع 
وبيئتــه مثاليــان لرتبيــة وتكاثــر هــذا النــوع الثمــني من 
الطيور، بعد اأن هوت اأ�ضــعارها على نحو غري م�ضبوق، يف 

اأكرب "اإهانة" لهذا الطائر، وفق حمبيه.
يقول ال�ضــاب حممــود عزات الذي اأن�ضــاأ مزرعة �ضــغرية 
لتفريــخ طيــور الكنــاري يف منزله: "اإنتاج القطــاع من تلك 
الطيور كان ي�ضــدر من خالل معابر القطاع للخارج، وكان 
التجار يتهافتون ل�ضرائه، وقد ي�ضل ثمن الزوجني منها اإىل 
400 اأو 500 �ضــيقل، كان الكنــاري طائرا لــه قيمته، ومن 
ميتلكه ي�ضــعر باأن لديه �ضــيًئا ثميًنا، لكن احل�ضار واإغالق 

منافذ الت�ضدير قلبا االأمور".
وي�ضــيف: "خــالل فــرتة ازدهــار عمــل االأنفاق انتع�ضــت 
مهنــة تربية الكناري والتجــارة بها، بعــد اأن وجد التجار 
واملربــون منفــًذا اآخــر لت�ضــديره، فــكان االإنتــاج يجمــع 

ووقف  غزة..  يف  "الكناري" يهان 

الت�سدير يلحق اأ�سراًرا بـ 20 األف مربٍّ
 والء فروانة

بــاالآالف، وينقــل اإىل جتــار م�ضــريني، يتلقفونــه ليعيدوا 
ت�ضــديره اإىل دول اأخــرى مــن اأبرزها ليبيــا، اإال اأن االأمور 
مل تطــل، فبعــد اإغــالق االأنفاق يف الن�ضــف االآخــر من عام 
2013، بــات االإنتاج حبي�س قطاع غزة، �ضــهرا وراء �ضــهر 
وعاما بعد عام، تزايدت طيور الكناري ب�ضــكل الفت، دون 
مقدرة اأ�ضــواق القطاع على ا�ضــتيعابها، ال �ضيما اأن معظم 
م�ضــروعات اإنتاجه كانــت بغر�س ربحي وا�ضــتثماري، ما 
خلق فائ�ًضــا كبــرًيا يف العر�س على ح�ضــاب الطلب، وهذا 
هوى باالأ�ضــعار، وبات الزوج الواحد ي�ضل اإىل ما دون 50 
�ضــيقاًل وقد ي�ضل اإىل ع�ضرين �ضيقال اأو اأقل دون اأن يجد من 

ي�ضرتيه".
ويوؤكــد اأحمد عبــد احلليم، اأحــد كبار التجــار من موردي 
وم�ضــدري طيــور الزينة وعلــى راأ�ضــها الكنــاري اأن هذا 

الطائــر كان يوفــر م�ضــدر دخل لنحــو 20 األــف مواطن يف 
قطــاع غزة، خا�ضــة يف حمافظة خــان يون�س، ممــن كانوا 

يربونه ويقدمون له الرعاية من اأجل التكاثر.
ويك�ضــف عبــد احلليــم اأنــه كان يجــد طرًقا عــدة الإخراج 
الطيــور مــن قطاع غزة، بع�ضــها عــن طريــق التهريب من 
خالل معرب بيت حانون "اإيرز"، اأو من خالل امل�ضتوطنات، 
واأخرى بطرق ر�ضــمية، بعد احل�ضول على اأذون ت�ضدير، 
وو�ضــل جمموع طيور الكناري التي ي�ضدرها من القطاع، 
ا وكان يجمعها من املربني  الأكرث من 24 األف ع�ضفور �ضهريًّ
مببالغ مالية ت�ضــل اإىل 100 �ضيقل للطائر الواحد، ما اأ�ضهم 
يف فتــح بيــوت، واأنع�ــس املربــني، وا�ضــتمر الو�ضــع عدة 

�ضنوات، اإىل اأن فر�س احل�ضار عام 2007.
وبني اأن االأمور حت�ضــنت جمدًدا بعــد فتح االأنفاق، فطيور 

غــزة كانــت تخــرج اإىل �ضــيناء امل�ضــرية، ليتلقفهــا جتــار 
م�ضــريون ويعيــدوا ت�ضــديرها اإىل ليبيــا ودول املغــرب 
العربــي، ودول اخلليــج، وحتــى ايطاليــا، مــا ت�ضــبب يف 
اإنعا�س املربني ممن كانوا يربونها يف اأقفا�س كبرية ت�ضمى 

ا "حومة". حمليًّ
وبعــد اإغالق االأنفاق ا�ضــتمر االإنتاج على الوترية نف�ضــها 
دون ت�ضــريف، ويف غ�ضون عام واأكرث غرق القطاع بطيور 
الكناري، التي فقدت قيمتها، ومل تعد مطلوبة، وباتت عبًئا 
على مربيها، خا�ضــة اأن اأ�ضعار اأعالفها عالية، وبحاجة اإىل 
عناية واإطعامها فاكهة وبي�ًضــا م�ضــلوًقا، فلم تعد الرتبية 
جمدية، وو�ضــل االأمــر ببع�س املربني ممــن مل يجدوا من 
ي�ضــرتي تلك الطيــور، لفتــح االأقفا�س واإطالق �ضــراحها، 

للتخل�س من م�ضاريفها املرتفعة.

ارحموا عزيًزا من الطيور َذّل!
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 دنيا إنعيم

يف حديثها عن جتربتها ال�ضــعرية واالأدبية، حتاول الكاتبة �ضــونيا خ�ضــر 
زعزعــة املاألــوف والتغريد خارج ال�ضــرب، فعن بداياتها قالت �ضــونيا "ال 
اأحد يتعلم الكتابة، اإما اأن تكتب اأو ال تكتب. مار�ضت الكتابة كل حياتي، مذ 
كنت يف املدر�ضــة، وطاملا كنت متفوقة يف موا�ضــيع االإن�ضــاء". كانت خ�ضر 
تخجل من عر�س كتاباتها على اأحد ال �ضــّيما بعد اإنهائها للمرحلة املدر�ضية 

واحتفظت مبا كتبت لنف�ضها.
وكانت نقطة التحول يف حياة الكاتبة بعد موت والدتها قبل احد ع�ضر عاماً 
عندمــا كتبــت رثاء لهــا يف اإحدى ال�ضــحف املحلية، ومن هنا فقدت خ�ضــر 
�ضــيئاً من خجلها و�ضــعرت اأن حياة ق�ضــرية وفيها اأ�ضــياء جميلة ال بد من 

حتقيقها.
ومنذ عام 2005 بداأت خ�ضــر بن�ضر ما تكتبه عن طريق املدونات واملواقع 
االإلكرتونيــة ومنهــا موقــع الفي�ضــل لزكريا حممد الــذي كان ين�ضــر لكبار 
الكتــاب. وقالــت "من خــالل املدونــة تعرفُت علــى جمموعة من ال�ضــعراء 
الذين �ضــجعوين، وقالوا يل اين �ضاعرة، ومل اأعرف وقتها اأن ما اأكتبه ي�ضمى 

�ضعرًا".
كتبت خ�ضر اأول جمموعة لها ون�ضرت اأول ديوان من 136 �ضفحة بعنوان 
"ال حتّب  اآخــران،  ديوانــان  اأي�ضــاً  "ل�ضــمو�س خباأتهــا" )2009(. ولهــا 
القهوة اإذًا" )2012(، و"معطرة اأم�ضــي اإليــه" )2014(، وهو مرتجم اإىل 

الفرن�ضية.
وتعترب خ�ضــر جمموعتها االأوىل اأجمل ما كتبــت، وحولها قالت: "بعد اأول 
جمموعــة يعرتف بك الو�ضــط ال�ضــعري لكن هــذا لي�س مبهم، املهــم هو اأن 
تعرتف اأنت بنف�ضــك". واأ�ضــافت: "مل تكن جتربة الن�ضــر �ضهلة وما زالت 

كذلك حتى اليوم، لكني اخرتت امل�ضي بهذا الطريق".
وبالن�ضبة اإىل خ�ضر مل يكن م�ضوار الكتابة �ضهاًل يف ظل حميط و�ضفته باأنه 
اإما غري مهتم اأو حمِبط. ومع ذلك ترى خ�ضــر اأن الكاتب اأو الكاتبة ي�ضــل 
اإىل مرحلة االإميان بر�ضــالته وبنف�ضه، وعليه ما زالت خ�ضر متار�س الكتابة 
بالرغم مما يقراأه االأخرون فيها، وقالت: "اأنا اأكتب الأين اأحب الكتابة ولي�س 

الأنني كاتبة مهمة".
واجهت الكاتبة عدة حتديات على امل�ضتوى العام وعلى امل�ضتوى اخلا�س، 

فوجــدت اأن من �ضــجعوها يف البدايات هــم الذين وقفــوا يف طريقها الحقاً، 
واعتــربت اأنها تتعر�س لنف�س التحديات التي تواجهها اأي �ضخ�ضــية عامة 
قائلــة: "كاأن احلرب تقوم عليك فيكرهك من هــم حولك لي�س بدافع الغرية 
واإمنا لتعبريك عن كينونتك وعن القيمة التي يخاف املعظم التعبري عنها".

 واأ�ضافت اأن اأكرب حتد بالن�ضبة لها هو اال�ضتمرار بالكتابة. وعلى ال�ضعيد 
اخلا�س قالت خ�ضــر ان اأفراد عائلتها واأ�ضــدقائها ال ي�ضــجعونها كثريًا يف 
هــذا املجــال، وذلك من الباب احلر�س على ذلــك الكائن الذي اعتادوا عليه 
علــى حد تعبريها. واأي�ضــاً من بــاب االنتهازية "فهم ال يريــدون اأن يذهب 
حــب هــذا الكائــن بعيــدًا اإىل العــامل". والكاتبــة االآن مبتعدة عن الو�ضــط 
االأدبــي وعن االأجــواء العامة وقد عزت ذلــك اإىل رغبتها يف اإي�ضــال كلمتها 

ولي�س بهدف ال�ضهرة.
كانت بداية قراءات خ�ضــر الأحالم م�ضــتغامني، ورغم "احلملة ال�ضر�ضــة" 
التــي تهاجم م�ضــتغامني اليوم اإال اأن الكاتبة مــا زلت وفية لها معتربة اأنها 
كانــت بحاجــة لقراءة اأحــالم كقراءتها البكــر، "لي�س الأنهــا راوية ممتازة 
بل الأنني ا�ضــتمتعت بقراءتها كن�س". بعدها اأ�ضــبحت خ�ضــر تقراأ ال�ضعر 
لالأ�ضــدقاء من ال�ضعراء اأمثال ع�ضام ال�ضعدي وهو �ضاعر فل�ضطيني اأردين، 
كمــا قراأت اأي�ضــاً حممود دروي�ــس، وكان اأدوني�س ِمن اأكرث َمــن تاأثرت بهم 
الكاتبــة. حاليــاً توجهت خ�ضــر نحــو الروايــات، فعلى امل�ضــتوى العاملي 
تقراأ الكاتبة مليالن كونديرا، وماريو بارغار�س يو�ضــا، وللربتغايل خو�ضيه 
�ضــاراماغو. وتعترب هوؤالء اأهم ثالثة كتاب بالن�ضــبة لها، واأنهم اأو�ضــلوها 
مل�ضتوى معني من الوعي. وعلى امل�ضتوى املحلي ترى العديد من ال�ضعراء 
املهمني اأمثال عمر زيادة، وعرفات الديك، وال�ضاعرة البدوية �ضيخة ح�ضن 
علوي. وبالن�ضــبة خل�ضر، فطريق الفنان طويلة و�ضعبة وهي تختلف عن 
طريق اأي �ضــخ�س اآخر، على م�ضتوى الوعي والروؤية والتفكريعن العامل. 
وهي تعترب اأن اأهم �ضيء بالن�ضبة ملن يرغب بالكتابة هو القراءة، فاملعرفة 
تراكمية من قراءات وم�ضــاهدات وحوادث. "القراءة ت�ضــجع على الكتابة 
واالإميان بالنف�س وبالر�ضالة التي يحملها الكاتب، اإ�ضافة اإىل اأخذ اجلوانب 

االإيجابية من املحيط اأكرث من ال�ضلبيات".
تكتب خ�ضر ال�ضعر بني احلني واالآخر لكنها متيل اأكرث نحو الرواية، فبعد 

ال�ساعرة �س�نيا خ�سر: الكتابة هي العالج من هذه احلياة

ع�ضــر �ضــنوات من كتابة ال�ضــعر اكت�ضــفت اأنها اأقوى يف النــرث ويف الكتابة 
الوجوديــة. وقدمــت روايتهــا االأوىل "باب االأبــد" لدار الفارابي للن�ضــر يف 

لبنان. 
ويف هــذه الرواية ركــزت الكاتبة على "انتهازية االأبناء" وهو مو�ضــوع ال 
يتــم الرتكيز عليه كثــريًا، وقالت "حب االأبناء الأمهاتهم يكون ل�ضــبب، الأن 
االأم تقــوم مبــا يخدم االأبنــاء". واأ�ضــافت: "اكت�ضــفت اأن مفهومنا خاطئ 
عن احلب واأنه م�ضــروط، وكتابي يتحدث عن احلب كقيمة ولي�س كع�ضــق 
وغــرام"، وراأت اأن هــذا املو�ضــوع بحاجــة لدرا�ضــة كبرية. كمــا تطرقت 
خ�ضــر يف روايتها اإىل الفكرة املقد�ضة املعطاة لالأم، وعن وجوب ت�ضحيتها 

وتقدي�ضها، م�ضيفة اأن هذا ظلم يقع عليها.
تــرى خ�ضــر اأننا نفتقد اليوم للتوا�ضــل احلقيقي  واأن مــا نكتبه هو عبارة 
عــن تفريغ ملا يجــول يف خاطرنا من اأفــكار، وتقول "اأكتب الأجــل اأن اأقراأين 
فيما بعد ب�ضبب اإمياين باأن االإن�ضان اليوم لن يكون نف�ضه غدًا، والكتابة هي 

العالج من هذه احلياة".

❊ طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

ال�ضعر عند خ�ضر كدواء من علل احلياة.

مــن حديقــة منزلهــا يف اخلليــل واأرا�ــسٍ جمــاورة ملكان 
�ضــكنها، تعكــف ال�ضــتينية فاتنــة عنــاين علــى ت�ضــنيع 
م�ضتح�ضــرات جتميــل مــن اأزهــار حتت�ضــنها الطبيعــة 
كاإكليل اجلبل والزعرت والقرنفل وحبة الربكة، باالإ�ضافة 
لزيــت الزيتون الذي ي�ضــكل اجلزء االأكــرب ملكوناتها التي 

بداأتها بت�ضنيع ال�ضابون.
عملهــا يف جمــال التجميــل �ضــابًقا كان عامــاًل م�ضــاعًدا يف 
م�ضــروعها الت�ضــنيعي الــذي ال ميــت ب�ضــلة لدرا�ضــتها 
جمــال  يف  لتعمــل  االجتماعيــات،  تخ�ضــ�س  اجلامعيــة 
التجميــل، حيــث  للعمــل يف  التدري�ــس وتتحــول الحًقــا 
ا�ضــتغلت ما توفر من اأع�ضــاب واأزهار من بيئتها املحيطة 
لت�ضنع منها �ضــابوًنا من زيت الزيتون من داخل منزلها، 

كما تعمل على ت�ضنيع مطرزات يدوية وفق الطلب.
حميطهــا العائلــي كان اجلمهــور امل�ضــتهدف ملنتجاتهــا، 
الذين اأبدوا اإعجابهم مبا حتيكه اأناملها، ثم تقرر تو�ضــيع 
عملها ونطاق جمهورها امل�ضتهدف منذ عام 2008، وتبداأ 
بت�ضــنيع مواد اأخرى كزيت لل�ضــعر واجل�ضــم وكرميات 

للب�ضرة وما�ضكات وغريها من املنتجات.
تقــول عنــاين: "وجود مع�ضــرة زيتــون للعائلة �ضــاعدين 
كثــرًيا ووفــر علّي نظــًرا لغالء اأ�ضــعار الزيت يف ال�ضــوق 
املحلية، خا�ضــًة اأن زيت الزيتون يدخل باأغلبية ما اأنتجه 

من م�ضتح�ضرات".
تتابــع: "جميع ما اأنتجه يتم ب�ضــكل يدوي بجزئه االأكرب، 
بداأتــه مــن داخــل املنــزل وباأع�ضــاب اأجمعها مــن البيئة 
املحيطة، واأخرى غري متوفرة يف فل�ضــطني كزهرة الهوى 
اجلــواين التي كنــت اأجلبها مــن �ضــوريا، واأخلطها مبواد 
طبيعيــة اأخــرى وت�ضــتخدم كمنظــف للحــروق ومعقــم 

للج�ضم".
عام 2010 كانت اأوىل م�ضاركات عناين باملعار�س املحلية، 

اإذ �ضــاركت مبهرجان الزيتون وعر�ضــت خاللــه عدًدا من 
قطــع ال�ضــابون اخلا�ضــة بهــا، واأعجب زائــرو املعر�س 
ا، باالإ�ضافة اىل التحفيز  مبا عر�ضــته ما اأعطاها دافًعا قويًّ
الذي حظيت به من غرفة جتارة و�ضــناعة �ضــمال اخلليل 
كاإحدى اجلهات امل�ضاركة باملعر�س، دفعها الحًقا للذهاب 
للغرفــة التجاريــة وت�ضــجيل بياناتهــا، ومــا جعلها على 
توا�ضــل مع املوؤ�ض�ضات لت�ضــارك مبعار�س على م�ضتوى 
فل�ضــطني وخارجهــا ل�ضــنوات متتاليــة، بعــد اأن �ضــجلت 
م�ضروعها اخلا�س كم�ضروع جتاري عام 2013 يف وزارة 

االقت�ضاد الوطني.
الدعــم العائلي والت�ضــجيع من قبل املجتمــع املحلي دفع 
العنــاين للتو�ضــع بعملها، حتى اأ�ضــبحت متتلــك متجرها 
اخلا�س بال�ضراكة مع اإحدى ال�ضيدات. ومب�ضاعدة اإحدى 
املوؤ�ض�ضــات املحلية، تعر�ــس منتجاتها ومنتجات غذائية 
الأخريــات ي�ضــنعن منتجــات غذائيــة مبنازلهــن وتقــوم 
املوؤ�ض�ضــة بتغليــف املنتــج اإن كانــت �ضــمن املوا�ضــفات 

وت�ضوقه ب�ضورة جتذب اجلمهور.
وجهت عناين دعوتها لل�ضــيدات للخروج مــن اإطار املنزل 
والرتويج ملنتجاتهن، والتوجه لغرف التجارة لت�ضــجيل 
م�ضــاريعهن، لال�ضــتفادة ممــا توفــره تلــك الغــرف مــن 

امتيازات.
حتر�ــس عناين علــى فح�س ن�ضــبة املواد امل�ضــتخدمة يف 
منتجاتهــا باإر�ضــال مــا تنتجــه ملختــرب جامعــة  بريزيت 
لفح�س ن�ضبة الدهون واحلمو�ضة فيه، و�ضبطه بالن�ضبة 

امل�ضموح بها بالبلد.
ودفعها �ضعيها للو�ضول مبنتجاتها خلارج اإطار حمافظة 
اخلليل للتوا�ضل مع املوؤ�ض�ضات والدفع من مالها اخلا�س 
للم�ضــاركة يف املعار�ــس، وهــو مــا �ضــاعدها علــى عر�س 
منتجاتهــا، واأ�ضــبحت املوؤ�ض�ضــات تتوا�ضــل معها الحًقا 

الروزنة.. ق�سة جناح ن�س�ية يف اخلليل

وتدعوها للم�ضاركة.
ت�ضــتغل عنــاين موقع في�ضــبوك للرتويج ملنتجــات املتجر 
باالإ�ضــافة ملطبوعــات تعريفيــة تــوزع باملعار�ــس التــي 
ت�ضــارك بها �ضــواء بفل�ضــطني اأو خارجها، اآخرها معر�س 
�ضــيقام يف �ضوي�ضرا اأواخر ال�ضهر اجلاري من خالل دعوة 

وجهت لها من ال�ضفارة الفل�ضطينية هناك.
يف ظل حملة املقاطعة للب�ضــائع االإ�ضــرائيلية يف ال�ضــوق 
الفل�ضطينية، تتوا�ضل عناين و�ضريكاتها مع حمال جتارية 
حميطــة لتوزيع منتجاتهــن على املحال لت�ضــجيع املنتج 

املحلي خا�ضة الن�ضوي.
يلتفــت  يكــن  مل  املحلــي  اجلمهــور  اأن  اإىل  عنــاين  تنــوه 
لل�ضــناعات املحليــة كثــرًيا يف ال�ضــابق، واليــوم تغريت 
نظرتــه واأ�ضــبح يف�ضــل ال�ضــناعات املحليــة واليدويــة 

الفل�ضطينية. 
عبــري البدوي من اللواتي يعر�ضــن منتجاتهن يف املتجر، 
املختلفــة  باأنواعهــا  املعجنــات  ت�ضــنيع  علــى  تعكــف 
باالإ�ضــافة لوجبــات طعــام للموؤ�ض�ضــات وال�ضــركات من 
خالل مطبخ �ضغري متواجد يف املبنى العلوي من املتجر، 
يوفر لها دخاًل ت�ضــاعد بــه زوجها الإعالــة اأطفالهما يف ظل 

الظروف املعي�ضية ال�ضائدة.
عمــل عبري ب�ضــناعة املعجنات داخــل منزلهــا كان عاماًل 
م�ضــاعًدا لزوجها الذي ا�ضــطرته ظروفه ال�ضــعبة �ضابًقا 
لعــدم االلتحــاق باجلامعــة، وعــاد والتحــق باجلامعــة 
وح�ضــل الحًقا على �ضــهادتي البكالوريو�س واملاج�ضتري 
بدعــم وم�ضــاندة من الزوجــة، وكما يقولــون: "وراء كل 

رجل عظيم امراأة".

معرو�ضات ي�ضوقها امل�ضروع ل�ضيدات اأبدعن يف اأعمال يدوية.
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 عالء الريماوي*
بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

حمزة  دروي�س– طالب �ضحافة وعلوم �ضيا�ضية

اذا قررت االجابة باعتباري �ضــاأحمل �ضهادة االعالم، ف�ضاقول لك بانني مع، النني 
اريد فر�ضــة عمل ومن حقي ان تكون يل اأولوية الين در�ضــت هذا التخ�ض�س، ولكن 
الواقــع يقــول عك�س ذلــك، فهناك ن�ضــبة كبرية جدا مــن العاملني بهــذا املجال بال 
�ضهادة ولديهم �ضمعة رائعة، وهم ي�ضتحقون هذه املنا�ضب بجدارة. لكن يجب ان 

تبقى هناك فر�ضة واولوية حلاملي �ضهادات هذا التخ�ض�س. 

ن�ضري العامل– �ضحفي وكاتب

نعم انا مع فكرة ان تكون ال�ضــهادة �ضــرطا ملزاولة مهنة ال�ضــحافة، فالتخ�ضــ�س 
يرفع من ثقافة املتخ�ضــ�س العلمية يف هذا املجال. وبدون التخ�ضــ�س والتدريب، 
ال ي�ضتقيم و�ضع ال�ضخ�س املمتهن لهذا التخ�ض�س، وال يجوز اأن نقول اإن من يكتب 
احد الفنون ال�ضــحفية هو �ضــحفي، وهنــاك كثريون يكتبون لونا �ضــحفيا واحدا 
ويدعــون انهم �ضــحفيون وهــذا يف غري مكانــه، الن ال�ضــحفي �ضــخ�س مهني ملم 
باإنتاج عدة فنون �ضــحفية �ضــمن عوامل طويلة عري�ضة من االخت�ضا�س واملهنية 

وال�ضروط واالخالقيات واملهارات التي حتتاج لدرا�ضة طويلة يف التعليم العايل. 
ال�ضــحفي هو ال�ضخ�س املتخ�ضــ�س يف ال�ضحافة ويعمل يف اإحدى و�ضــائل االإعالم، ويكتب الفنون ال�ضحفية، 
املكتوبــة اأو امل�ضــموعة اأو املرئيــة اأو الرقميــة. لذا ارى اأنه من ال�ضــروري التخ�ضــ�س اجلامعي وال�ضــهادة 

اجلامعية يف ال�ضحافة.

لينا عا�ضي– طالبة علوم �ضيا�ضية

ن العمــل باملجال ال�ضــحفي يحتاج اإىل اإبداع، وال�ضــهادة  انا �ضــد هذا ال�ضــرط، الأ
اجلامعية تعترب فقط تدعيما لهذه املوهبة وميكن اكت�ضــاب هذه اخلربة واملعرفة 

عن طريق الدورات والربامج املتخ�ض�ضة باأمور ال�ضحافة واالإعالم.

احمد بركات– طالب لغة عربية

انا مع ان تكون ال�ضــهادة اجلامعية �ضرطا ا�ضا�ضيا للعمل يف ال�ضحافة، خا�ضة اذا 
كان الطالــب يف جمال االعــالم، اإذ يجب ان يقدر املجهود الذي يقدمه الطالب خالل 
اربع �ضنوات جامعية، فهي عملية تعلمية لي�ضت بال�ضهلة، وفيها يجتهد حما�ضرون 
ومناهج وو�ضــائل تربوية لتعليم هذا التخ�ضــ�س الذي �ضــارت لــه قوالبه املهنية 

املتخ�ض�ضة التي ال يعرفها �ضوى املتخ�ض�ضني واملتعلمني لهذا املجال.

فرح بدارنة- طالبة اإعالم

براأيي ال، وال�ضــهادة لي�ضــت �ضرطا لالنخراط يف العمل ال�ضــحفي. الن اي �ضخ�س 
يوجــد عنــده اي مهــارات كالكتابــة وااللقــاء.. الــخ، ميكنه انه ي�ضــبح �ضــحفيا 
ناجحــا، وخ�ضو�ضــا يف ظــل ظهور االعــالم االلكــرتوين الذي جعل من اي ان�ضــان 
مرا�ضــال �ضحفيا، وهناك م�ضــاحات كبرية يف مهنة االعالم باالإمكان اأن يدخلها غري 

احلا�ضلني على بكالوريو�س االعالم.

والء حجيجي– طالبة اعالم

االعالم مهنة ولي�ضت �ضهادة، فالعمل يف جمال االعالم ال يحتاج ل�ضهادة تخ�ض�س، 
بل اكرث ما يحتاج اإليه اخلربة وال�ضــغف، وامتالك ال�ضــحفي العديد من ال�ضــفات 
ي�ضاعده يف جمال عمله  كالقدرة على نقل املعلومات وو�ضف اخلرب والتوا�ضل مع 
االخرين واختيار الكلمات املنا�ضبة التي ي�ضتطيع التاأثري على االخرين من خاللها 

ووجود الثقة بالذات اي�ضا.

اأمري حموري – طالب �ضحافة وعلوم �ضيا�ضية

بالطبع ال، الن االعالم تعريفه وا�ضــع جدا، ويت�ضــع لعــدة جماالت بداخله، ولكن 
�ضــاحب ال�ضــهادة اجلامعية يف تخ�ضــ�س االعالم هو من ميلك ال�ضــدارة يف مهنة 
االعــالم التي تعتمد ب�ضــكل اأ�ضا�ضــي على الثقافــة واملعرفة التي يت�ضــلح بها غالبا 
حاملو ال�ضــهادات اجلامعية، كما اأن االإعالم هو الو�ضــط الــذي يتعر�س به النا�س 
للوعي، و�ضــاحب ال�ضــهادة اجلامعية هو ال�ضــخ�س االجدر بالغالــب الإمتام هذا 

العمل والذي يجب ان يكون �ضاحب اكرب كمية اإر�ضال ر�ضائل للجمهور.

ناظم الرمياوي- طالب لغة اإجنليزية

اأنا مع هذا ال�ضرط ملزاولة املهنة ال�ضحفية، فال بد اأن يكون االإعالمي حامال لل�ضهادة 
اجلامعيــة يف هذا املجال اأو التخ�ضــ�س، وعلى دراية باالإعــالم وخباياه ومزاياه، 
الهوايــة واملوهبة وحدها ال تكفي، الن االعالم م�ضــوؤوليات معرفية واخالقية غري 
�ضــطحية، وال عالقة لهــا باجلماليات فقط بل بالتعمق يف لب الق�ضــايا مب�ضــوؤولية 

عالية للو�ضول اىل احلقائق واملعارف بعيدا عن الت�ضطيح والالم�ضوؤولية.

علي �ضاهر االأ�ضمر- طالب حما�ضبة

بالتاأكيــد مــع هذا ال�ضــرط العلمي، الأن حامل ال�ضــهادة يكون علــى معرفة واتقان 
اكــرث يف امور العمل ال�ضــحفي واالنخراط يف هذا املجــال، ويكون على دراية اكرث 
بعمله من خالل املناهج الدرا�ضــية التي در�ضها باجلامعة، ومهنة ال�ضحافة براأيي 
كاأي مهنــة او عمــل كلمــا كنت على معرفــة بهــا، كان انتاجك فيها اجمــل واعمق، 

فالتخ�ض�س هنا ا�ضا�ضي.

نعمة عدوية- طالبة علوم �ضيا�ضية

اكيد يجب ان تكون ال�ضهادة والدرجة العلمية �ضرطا لالنخراط يف العمل ال�ضحفي 
الن تخ�ضــ�س االعــالم لــه اأ�ضــ�س وقواعد ويجب درا�ضــتها �ضــمن فرتة درا�ضــية 
جامعية او كلية، وهي بحاجة اي�ضا اىل الدورات التدريبية ملمار�ضة املهنة ميدانيا 
مثــل باقــي املهن التي حتتــاج اىل درا�ضــة جامعيــة وتدريب ميــداين يوؤهل حاملي 

ال�ضهادات لدخول املهنة.

هل اأنت مع اأو �سد اأن تك�ن ال�سهادة اجلامعية
يف تخ�س�ض الإعالم �سرًطا ملزاولة العمل ال�سحايف؟
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حافلــة �ضــغرية تك�ضــوها األــوان زاهيــة وتعلوهــا األــواح 
للطاقــة ال�ضم�ضــية جتوب �ضــوارع مدينتــي رام اهلل والبرية 
لبيــع الوجبــات اخلفيفة، يف فكرة جديدة مــن نوعها ابتكرها 
ا�ضــريان حمرران بعدما تعلما الطبخ اثناء فرتة اعتقالهما يف 

�ضجون االحتالل.
يقــول خلــدون الربغوثي اال�ضــري املحرر �ضــاحب فكرة هذا 
امل�ضروع مع زميله يف االأ�ضر عبد الرحمن امليمي انهما اختارا 
الوانــاً زاهيــة ملــا اطلقــوا عليه ا�ضــم "قطــار الطعــام" حتى 

القا�ضية". ال�ضجن  الوان  "تن�ضينا 
ويتخــذ الطباخــان املحــرران الربغوثــي وامليمي مــن فكرة 
املطعم املتنقل طوال الوقت متنف�ضــا لهما بعد �ضــنوات طوال 

حرما فيها من احلرية.
ويقــول الربغوثي الذي ام�ضــى ت�ضــع �ضــنوات يف ال�ضــجون 
الطعام عندما  اعداد  الرحمن مهارة  "اكت�ضبت وزميلي عبد 
بداأنا باعداد الوجبات لزمالئنا اال�ضــرى داخل ال�ضــجن، كما 
كنــا نبــذل ق�ضــارى جهدنــا يف حمــاوالت ا�ضــالح الوجبات 
ال�ضــيئة التي كانت تقدمها ادارة ال�ضجون لنا، ومن هنا بداأنا 
فكــرة البحث عن م�ضــروع العــداد الطعام بعــد اخلروج من 

ال�ضجن يحقق لنا ربحاً وحياة كرمية".
ويقدم "قطار الطعام" الوجبات ال�ضــريعة واخلفيفة وميتاز 

باأنه �ضــديق للبيئــة كونه يعمل على الطاقة ال�ضم�ضــية، وقد 
حقــق جناحاً مميزًا منذ انطالقته حيث دفع الف�ضــول النا�س 
لالإقبال عليه بداية ومع الوقت ا�ضتمر االقبال وازداد، ح�ضب 

الربغوثي.
ومل يجــد اال�ضــريان املحــرران �ضــعوبة يف بدايــة ان�ضــاء 
امل�ضــروع الذي حلما بتحقيقه حيث ا�ضــتمر العمل مدة ثالثة 
�ضهور حتى راأى النور. وكانت هيئة �ضوؤون اال�ضرى من اأكرب 
الداعمني للم�ضــروع حيث �ضــهلت ح�ضــولهما على قر�س من 
احد البنوك من خالل �ضندوق امل�ضاريع اخلا�ضة باالأ�ضرى.

وي�ضــري اال�ضــريان اىل ان وزارة االقت�ضــاد �ضــاهمت يف دعم 
امل�ضــروع من خــالل ت�ضــهيل ا�ضــدار الت�ضــريح الأول مطعم 
متنقل يف فل�ضــطني باالإ�ضــافة لــدور وزارة ال�ضــحة والدفاع 

املدين يف ت�ضهيل االجراءات الالزمة.
ويقــول الربغوثــي انه وكغــريه من امل�ضــاريع القــى العديد 
مــن ال�ضــعوبات يف البدايــات وكان مــن اأبرزهــا عــدم قدرة 
بلديتــي رام اهلل والبــرية على ايجاد اليــه للتعامل معه كونه 
غــري ماألوف يف فل�ضــطني، باالإ�ضــافة اىل �ضــعوبة احل�ضــول 
على املــواد اخلام والب�ضــاعة التي يحر�ضــان وبعناية على 

اختيارها من املنتجات املحلية والعربية.
ويعمل "قطار الطعام" قرابة ع�ضــرين �ضــاعة يومياً، يتناوب 

خاللهــا خلدون وزميله املحرر عبد الرحمن ا�ضــافة اىل زميل 
ثالث لهما يعمل حتى الثالة �ضــباحا يف م�ضــعى منهم ل�ضمان 

اجناح امل�ضروع.
يقــف طفالن امــام "قطار الطعــام" يتنــاوالن -بنهم- بع�س 

الفطائــر دون ان يعرفا �ضــر الطعم املميــز وان وراءه حكاية 
طموح بداأت خلف الق�ضبان و�ضارت اليوم حلماً متجواًل على 
4 عجالت يطمح ا�ضــحابه يف ان يكرب وميتد ل�ضل�ضــلة مطاعم 

متنقلة تتخطى حدود رام اهلل اىل خمتلف ارجاء الوطن.

قطار الطعام.. وجبات بطعم احلرية جت�ب �س�ارع رام اهلل
 إيمان حامد

 إبتهال شراب

يخلــو �ضــوق اأو �ضــارع يف قطــاع غــزة مــن العطاريــن، ممن 
يبيعون االأع�ضــاب والتوابل، وهم يّدعون قدرة "و�ضفاتهم" 

على �ضفاء عدة اأمرا�س با�ضتخدام الطب البديل.
موؤخًرا راج ن�ضاط جديد للعطارين، يتمثل يف ادعائهم القدرة 
على تخ�ضي�س الوزن بوا�ضطة اأع�ضاب طبية عديدة، من بينها 

ع�ضبة ت�ضمى "ال�ضنميكة"، وهي ع�ضبة �ضامة.
ودفع اإقبال الن�ضــاء على �ضراء هذه االأع�ضاب البع�س لبيعها 
يف االأ�ضــواق ال�ضــعبية، وعلــى االأر�ضــفة، ومنهم مــن يقوم 

بخلطها بالع�ضل لزيادة االإقبال عليها.
يف اإحدى اأ�ضــواق قطــاع غزة، يبيع العطار اأحمد الق�ضــا�س 
االأع�ضــاب املختلفة، لكــن معظم زبائنه من الن�ضــاء، اللواتي 
يلهثن وراء اجل�ضم الر�ضيق واملثايل، وال يرتددن يف �ضرب اأي 
ع�ضبة تو�ضف لهن من اأجل ذلك، بيد اأن الق�ضا�س اأكد اأن هذه 
االأع�ضاب تعترب �ضالحا ذا حدين، فا�ضتخدامها بقدر وطريقة 
�ضــليمة يعطي النتائج املطلوبة، لكن اخلطاأ يف و�ضــفها يدمر 

اجل�ضم، وي�ضيب متناولها باأمرا�س كثرية.
وحــذر الق�ضــا�س ب�ضــدة مــن �ضــرب ع�ضــبة "ال�ضــنميكة"، 
املدمرة للجهاز اله�ضمي والكبد، الأنها ع�ضبة �ضامة، وو�ضفها 
يكون ح�ضب معايري، ومع اأع�ضاب اأخرى تخفف من �ضررها.

تنفع ول ت�سر 
وخالــف العطــار اأبو ح�ضــام الذي اأم�ضــى 15 �ضــنة يف مهنة 
العطارة �ضلفه الراأي، معتربًا، اأن االأع�ضاب اإن مل تنفع، فاإنها 
ال ت�ضر". واأو�ضح اأبو ح�ضام اأن هناك اأع�ضابا فعاليتها عالية 
يف الرجيم، فهو ُيعد خلطة حتتوى عدة اأع�ضــاب من �ضــمنها 
"ال�ضنميكة" والزجنبيل، والبابوجن، واإكليل اجلبل، ورجل 
االأ�ضــد، وغريها من االأع�ضــاب، التي تعطي نتائج م�ضمونة، 

ح�ضب قوله.
ونوه اإىل اأن م�ضــدر اإعــداده للخلطات كتب ومراجع در�ضــها 
عرب �ضــنوات طويلة، اإ�ضــافة اإىل خربات نهلها من خمت�ضني، 

وذكر اأن "ال�ضنميكة" �ضامة فقط اإن ا�ضتخدمت بكرثة".
"ممكن ع�ضــبة تفيد �ضــخ�س وت�ضر �ضــخ�س اآخر"، هذا ما 
اأكده العطار �ضــاري ال�ضــوربجي، قائال: نحن ن�ضنع خلطات 
الرجيــم لدينا وال ن�ضــرتي خلطــات جاهزة، وهنــا كل عطار 
له خلطته اخلا�ضــة ح�ضــب روؤيتــه ونظرتــه، ومكوناته مثل 

ال�ضومر و"ال�ضنميكة" والقرفة والزجنبيل.

و�ضــاركه الــراأي العطار حممد عنابة، الــذي اأكد على ارتفاع 
الطلــب علــى اخللطــات التــي يعدهــا العطــارون اأكــرث مــن 

اجلاهزة، ونفى وجود اآثار جانبية لهذه اخللطات.

متاعب للج�سد
مل ت�ضــتطع املواطنــة اأحالم اأحمد احتمال ا�ضــتخدام ع�ضــبة 
"ال�ضــنميكة" فــرتة طويلــة، وا�ضــطرت لوقفهــا بعد ظهور 
عالمــات اإعياء على ج�ضــدها، نتيجة ت�ضــببها بحالة اإ�ضــهال 

مزمنة، وفقر دم، ودوار حاد.
واأو�ضــحت اأحمد اأن الع�ضــبة املذكورة ت�ضــبب لها االإ�ضهال، 
وترتدى حالتها حتى ت�ضــبح طريحــة الفرا�س، فهي من اأجل 
فقدان عدة كيلو غرامات من وزنها تفقد �ضــحتها وحيويتها، 
لذلــك قررت وقــف ا�ضــتخدامها، والتوجه اإىل لعب الريا�ضــة 

كو�ضيلة اأخرى الإنقا�س الوزن.
بينما قالت الفتاة ن�ضــمة زعرب اإن ع�ضــبة ال�ضنميكة و�ضفت 
لها من قبل خبري اأع�ضاب، وتناولتها فرتة ق�ضرية، وح�ضلت 
مــن خاللها على نتائج مبهرة، ثم توقفت بعد ذلك عن تناولها 
وحافظت على ج�ضــدها من خالل تنظيم وجبات الطعام، كي 

ال تعود لل�ضمنة من جديد.

�سالح ذو حدين
يقول اأخ�ضــائي االأع�ضــاب والطب البديل نا�ضر ح�ضنني، اإن 
اخلــرباء يف هذا املجال يعانون ب�ضــبب اخللطــات التي تباع 
يف ال�ضــوارع وعلى االأر�ضــفة، وت�ضــرف بدون وعي، اأو علم 
م�ضــبق، فبع�س الن�ضــاء اأ�ضــن بالتهــاب كلــوي، واأخريات 

بح�ضوات مرارة، والكثريات امتالأت اأكبادهن بال�ضموم.
واأكــد اأن االأع�ضــاب لهــا مــا لهــا وعليها مــا عليهــا  كاالأدوية  
الكيماوية، نافياً ادعاء العطارين باأنه ال توجد ع�ضــبة ت�ضر، 
فاال�ضــتخدام اخلاطــئ غــري املدرو�ــس يعطــي اآثارا �ضــلبية 

وخا�ضة يف التخ�ضي�س.
وبني ح�ضنني اأن العطارين يف عالجهم لل�ضمنة يعتمدون على 
�ضيء اأ�ضا�ضــي، اإما در الف�ضــالت اأو در البول، العتقادهم اأن 
ال�ضــبب يف ال�ضــمنة هــو احتبا�س البــول اأو الف�ضــالت داخل 
اجل�ضــم في�ضــتخدمون "ال�ضــنميكة" ب�ضــكل مبالغ فيه، وهذا 
مناٍف للعلم، فمدرات البول ترهق الكلى، ومدرات الف�ضــالت 

ترهق اجلهاز اله�ضمي.

و"ال�ضــنميكة" ع�ضــبة حتوي على ن�ضبة �ضــموم عالية ت�ضل 
اإىل 7%، ومبجــرد و�ضــولها اجلهاز اله�ضــمي، تبــداأ االأمعاء 
بعد تلقيها اإ�ضــارات حتذير من اجلهاز الع�ضــبي املركزي يف 
اجل�ضم، بالت�ضــنج وتت�ضارع حركتها، لطردها قبل امت�ضا�س 
اجل�ضم لها، وبالتايل يتم طرد الطعام من االأمعاء قبل ه�ضمه، 

اأو اال�ضتفادة منه، وهذا ما ي�ضعى له وا�ضفو الع�ضبة.
واأو�ضــح ح�ضــنني اأنه مهمــا ت�ضــارعت عملية طــرد الطعام، 
وجنح اجل�ضــم يف التخل�س من ال�ضــموم قبل امت�ضا�ضها، اإال 
اأن خاليــا االأمعاء متت�س ن�ضــبة منها، وتذهب هذه ال�ضــموم 
لتخــزن يف الكبــد، ومع تكــرار ا�ضــتخدام هذه الع�ضــبة، يتم 

تدمري الكبد ب�ضورة بطيئة.

واأ�ضــار اإىل اأن ا�ضــتخدام ع�ضــبة "ال�ضــنميكة" يجب اأن يكون 
بحدود املعقول ويف حاالت خا�ضــة ح�ضــب الوزن، وا�ضتطرد 

قائال اأن الفقر يدفع النا�س ال�ضتخدام هذه املواد الرخي�ضة.
ونــوه اإىل اأن تناول هذه الع�ضــبة يحرم اجل�ضــم مــن الفوائد 
الغذائيــة للطعــام، وهذا يــوؤدي اإىل حدوث �ضــوء تغذية حاد 
جــدًا لــدى متعاطيها، ت�ضــاحبه حاله فقر دم، قــد تنتج عنها 

اأعرا�س اأكرث حدة.
وختم ح�ضــنني حديثه بتاأكيده على �ضرورة وجود رقابة من 
وزارة ال�ضــحة على خلطات العطاريــن، فاملفرت�س منع بيع 
اخللطات املحتوية على "ال�ضنميكة" بكمية كبرية و�ضرورة 

توعية النا�س مبخاطر ا�ضتخدامها املفرط.

اأع�ساب قاتلة تباع على الأر�سفة يف غزة.. والرقابة غائبة
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ــح الــعــنــ��ــســة ــب ــس ـــــات عــلــى �ــســاطــئ الــبــحــر قـــد تـــطـــرد � ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع مــ�جـــ ــب ــس ــيــة: � ــعــب ــس عـــــادة �
اأن ت�ضــاهد امراأة مت�ضــك براأ�س ابنتها وت�ضعها يف املاء ل�ضبع 
مــرات متتاليــة ليغمرها املوج رغــم حماولة الفتــاة التمل�س 
خوًفــا من االختناق، م�ضــهد يجعلك تعتقد اأنهــا حماولة قتل 

اأو تعذيب، لكن يف عرف كبريات ال�ضن، فلالأمر ق�ضة اأخرى.
اأم عامــر جــودة �ضــيدة جتــاوزت الثمانــني من عمرهــا، وما 
زالــت توؤمن بــاأن على الفتــاة التــي مل تركب قطــار الزواج، 
عليها اأن تزور البحر وتتلقى �ضــبع موجــات بحرية متتالية، 
وهــي التعويــذة التــي جتلب لهــا "ابن احلــالل"، وتعجل يف 

ا�ضتح�ضار ن�ضيبها على حد و�ضفها.
تقــول العجوز: "اأنا تزوجت بهــذه الطريقة، فقد اقرتبت من 
اخلام�ضــة والع�ضــرين ومل اأتزوج حتى خافــت وقتها جدتي 
علي من العنو�ضــة، وقررت اأن حت�ضرين للبحر الأتلقى ال�ضبع 
موجــات". م�ضــيفة: "قلــت وقتهــا يف نف�ضــي والأمــي اإن هذه 
خرافات، لكن جدتي كانت م�ضــرة، وبالفعل، مل مت�س �ضــنة 

حتى كنت يف بيت الزوجية".
تت�ضــاءل اأم عامــر: "هل هذه العادة �ضــحيحة اأم خاطئة؟ ال 
اأعــرف، لكن حفيدتــي اقرتبت مــن الثالثني ومل تتــزوج، لذا 

�ضاأجرب معها هذه الطريقة".
وعلــى ا�ضــتحياء، كانــت حفيدتهــا �ضــلوى )28 عامــا( تقف 
راف�ضــة التدخل يف احلديــث لعدم اقتناعها بالفكرة اأ�ضا�ضــا، 
حيــث تــرى اجلــدة اأنهــا جامعيــة متعلمــة ال توؤمــن بهــذه 
الق�ضــ�س حتى رمقتها احلفيدة بنظــرة ملوؤها التحدي قائلة 
وهي ت�ضــحك: "بكرة بدي اأ�ضــوف متى راح ييجي العري�س، 

اأنا اأ�ضال جاية اأ�ضبح واأنب�ضط بالبحر".

اأريد ولًدا
لي�ــس مــن ال�ضــهل اأن تك�ضــف الن�ضــاء والفتيــات عــن نيتهن 
التوجه للبحر واالغت�ضــال بال�ضــبع موجات حتى ال ي�ضــفهن 

 حنان أبو دغيم

تت�ضــلح امل�ضممة ال�ضــابة جمان غزال بر�ضــوم الكرتون، التي رافقها ال�ضغف بها منذ 
الدرا�ضــة االبتدائية، و�ضارت تلت�ضــق بعد تخرجها بت�ضــميم االألعاب االإلكرتونية 
قبل اأربع �ضــنوات، فيما تتجه بو�ضــلة اأحالمها الإنتاج فيلم ر�ضــوم متحركة يربع يف 

نقل ق�ضية فل�ضطني من بابها ملحرابها، وينقلها للمناف�ضة على جوائز عاملية.
ت�ضــرد: "يف ال�ضــف الثالث الزمني هاج�س احل�ضــول على لقب فنانه م�ضهورة، وبداأ طموحي 
يكــرب، فوا�ضــلت امل�ضــري لتحقيقــه. يومها كانــت عيني علــى جائزة االأو�ضــكار كاأف�ضــل فيلم 
)اأنيمي�ضــن( ينت�ضــر لنــا. وجاءتنــي اأوىل الفر�ــس عندمــا التحقت ب�ضــركة حملية للت�ضــميم 

والتكنولوجيا. واليوم اأحب عملي اإىل حد اجلنون، واأجد به ذاتي رغم كل احلواجز".

عزمية
بتتبع خاطف ل�ضــرية غزال، ميكن م�ضــاهدة االإ�ضــرار والتحدي، فالبداية مع احل�ضول على 
جوائــز قيمــة كحال جائزة املرحوم �ضــالح امل�ضــري مرتني علــى التوايل، واملرتبــة االأوىل يف 
مناف�ضــة اأطلقتها القن�ضلية الفرن�ضية على م�ضتوى مدار�س فل�ضطني، ويومها ا�ضتطاعت لوحة 
حتاكــم جدار الف�ضــل العن�ضــري اختطاف املــكان الثاين، ومــا زالت جدران مدر�ضــة احلاجة 
ر�ضــدة امل�ضــري حتتفــظ باأعمالها اخلا�ضــة بالقانــون الدويل االإن�ضــاين. فيما نالــت جائزة يف 
معر�س "اإك�ضــبوتيك فل�ضــطني" عــن لعبة X-bugs �ضــنة 2013، وانتزعــت موؤخرا املكان 

الثاين ملوقع )behance( االإلكرتوين العاملي اخلا�س بالت�ضميم.
تقول: "بداأت عامل ت�ضميم االألعاب، ويف ر�ضيدي �ضت منها، واأعمل االآن على اإجناز ال�ضابعة، 
وال األتفت للعقبات الكثرية التي واجهتنا، كاالأجر الزهيد الذي ال نح�ضل عليه اأحياًنا؛ ل�ضعف 
تطبيــق القوانني. و�ضــممت منذ اأربع �ضــنوات ت�ضــميم تطبيــق )اأذكار(، املتوفــر يف املتاجر 

االإلكرتونية".
ووفــق جمــان، فاإن العوائــق التي تعرت�ضــها عديدة، فاالأجهــزة احلديثة التي ت�ضــهل العمل 
وتخت�ضــر الوقت غري متوفرة، وفريق متكامل ي�ضم فنانني لديه القدرة واملهارة الكافية على 
ر�ضم الكرتون واالإبداع فيه غائب عن ال�ضاحة، كما اأن االرتباط باأ�ضرة و�ضعوبة ترك االأطفال 
اأو و�ضعهم يف ح�ضانات يجربها على العمل من بيتها.  فيما يعاين �ضغريها )5 �ضنوات( تاأخًرا 
يف النمــو، وواجــه متاعــب عديــدة يف حياته، ما يدفعهــا اإىل العمل بجــواره يف املنزل، لرتاقب 

تطوره وقدراته املختلفة عن اأقرانه، ولتنتظر منه �ضيئاً الفًتا يف امل�ضتقبل.

ح�اجز
تتابع: "رغم ما واجهني يف وظيفتي االأوىل، وح�ضويل على اأجر قليل مع اأين كنت اأعمل ل�ضاعات 
تفوق املعدل الر�ضــمي، �ضاأجنز األعاًبا اأخرى الأتطور واأناف�س واأ�ضل الإكمال جتربتي، واأمامي 
مهــارات عديــدة اأحتاج للتعمق فيهــا، واأمتنى اأن اأجد من ي�ضــاندين يف تطوير ذاتي، واأ�ضــعى 

اإىل حتقق طموحاتي، واأريد اأن اأجنز املزيد الأ�ضل اإىل مرحلة توؤهلني لتقدمي مناذج عاملية".
كان اأول ت�ضــاميم غــزال م�ضــروًعا ملتجر كعك حملي ال�ضــنع، ولكنها عندما تنظــر اإليه اليوم 
جتــده ال ي�ضــتحق اأن ُيذكــر، فلديهــا عدد كبري من ت�ضــاميم تاأخــذ منها ثماين �ضــاعات واأكرث، 

وتفتخر بلوحة ل�ضمكة، فقد ر�ضمت فيها �ضيئا ي�ضبهها.
ت�ضــيف: "اأعلم اأن الفر�س غالًبا تبت�ضــم ملن ميلكون املال، وت�ضــقط من ح�ضــاباتها اأ�ضــحاب 
املوهوبة اأو االإبداع، وال اأرى هذا االأمر ككابح لطموحي، بل يزيدين اإ�ضــرارا وحتديا، فوقتي 
وتعبــي اليــوم هو االأ�ضــا�س لبنائــي امل�ضــتقبلي. ما اأتيقــن منه اأنني �ضاأ�ضــل يوًمــا اإىل حلمي 

و�ضاأ�ضع كل �ضيء خلفي".
ُتلخ�ــس غــزال، التي اأب�ضــرت النــور يف الواليــات املتحــدة عــام 1988، الئحــة احتياجاتها 
الخت�ضــار الزمن، فرتى اأن املال والفريق املبدع من فنانني ومربجمني هي "و�ضــفة" النجاح. 
وتقول اإن افتقارها اإىل مكونات هذه الرتكيبة يجعلها تتم�ضــك اأكرث باملحاولة واالإ�ضــرار لقهر 

العقبات، مثلما تطمح بتاأ�ضي�س �ضركة خا�ضة تكون مبثابة العائلة التي تدعمها وت�ضاندها.

جمان واأعمالها، وعينها على العاملية.

ُجمان غزال: ر�س�م متحركة تنطق حرية 
 عبد الباسط خلف

وتوايل: "اأود نقل ر�ضــالتي اإىل جهات االخت�ضــا�س كي يرعوا املبدعني احلقيقيني، ويكت�ضفوا من 
يدعي االإبداع، وليوفروا لنا ما نحتاج من و�ضائل وتدريب، ولننحت ا�ضم فل�ضطني يف االأعايل".

األ�ان
وح�ضــب جمان، فاإن لها عاملها اخلا�س، الذي حتب االحتماء به كلما �ضعرت بال�ضيق، فعندما 
تغم�س عينيها تبداأ االألوان بالرتاق�س حولها، و�ضرعان ما يتمدد عاملها نحو احلرية، وتنحاز 

للفن واالألوان واملو�ضيقى، وتكره اإ�ضاعة الوقت. 

وبالرغم من ح�ضــولها على اجلن�ضــية االأمريكية، اإال اأنها ت�ضــتبعد خيــار الهجرة اإليها وحتن 
لزيارة م�ضقط راأ�ضها فيها، وحتلم بزيارة كوريا اجلنوبية لتعلم مهارات الفن واالإبداع منها.

تكمــل: "در�ضــت فن الت�ضــميم يف جامعه النجــاح الوطنية، وتخرجت �ضــنه 2010 بتفــوق، وعانيت يف 
املدر�ضــة جراء نظام التعليم، فاأوجدت لنف�ضــي حال، فقد كنت اأر�ضم ما يف املنهاج الأفهمه، وبهذه الطريقة 
ح�ضــلت على معــدل ممتاز يف الثانويــة العامة". وتنهي: "خلقنــي اهلل بيد ذات قدرة عجيبة �ضــاأوجهها 
الأحقق هديف، واأنقل للعامل ما يجري يف اأر�ضــي. واأ�ضعر بالفخر االآن واأنا اأ�ضمم لعبة جديدة، اأعتقد اأنها 

�ضتناف�س على م�ضتوى عاٍل، واأعمل حالًيا يف �ضركة لت�ضميم االألعاب التعليمية اأجد فيها روح العائلة".
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النا�ــس باملجانــني، على حد و�ضــف عبري نحلــة )33 عاما(، 
التــي توؤكد اأن االأطباء عجزوا عن اإيجاد �ضــبب لتاأخر حملها 
بعد �ضــت �ضــنوات من الزواج قائلة: "حتاليلي كلها �ضــليمة، 
وكذلك زوجي، وال نعاين من اأي م�ضــاكل �ضــحية". م�ضــيفة: 
"ن�ضحتني اإحدى جاراتي بالعديد من الطرق التي لها عالقة 
بالطب ال�ضعبي، واآخرها كان االغت�ضال بال�ضبع موجات، لكن 

لالأ�ضف مل يتحقق حلمي باحلمل".
اأمــا كرمية )45 عامــا(، التي احتفظت با�ضــم عائلتها حتى ال 
يعــرف الزوج مبــا اأقدمت عليــه، خ�ضو�ضــا اأن االأمر يتعلق 
ب�ضــحة جنينها تقــول: "عندما تزوجت منــذ زمن بعيد، ومل 
يحدث حمل رغم اأنه مل مي�س عام على زواجي، اأخذتني اأمي 
اإىل اأم حممــد وكانــت دايــة ولدتني اأمي على يدهــا، وهي من 
ا�ضــطحبتني للبحر وغ�ضلتني بال�ضــبع موجات، وبعد ثالثة 
�ضــهور حملت بطفلتــي االأوىل، وكله بيد اهلل طبعا". ت�ضــحك 
وتقــول: "االآن لــدي �ضــت بنات، بــدي حد يو�ضــفلي طريقة 

�ضعبية اأخلف فيها ولد".

عادة عربية قدمية
تقول الداية اأم �ضــليم )77 عاما( اإن عادة االغت�ضــال بال�ضبع 
موجات عادة قدمية لي�ضــت يف فل�ضطني فقط بل يف العديد من 
الــدول العربيــة، كتون�س واملغــرب، وهي من اأ�ضــكال الطب 
ال�ضعبي". م�ضــيفة: "بع�س النا�س يعتقد اأنها من اخلرافات 
واأنهــا ال جتدي نفعــا، لكن دائما نقول اإن االأمــر اأوال واأخرًيا 

بيد اهلل، وهذه جمرد طريقة ال اأكرث".
وت�ضــف خطوات الفكرة ب�ضــرورة ا�ضتح�ضــار النيــة اأواًل، 
�ضــواء اأكانت جللب الــزوج اأو تعجيل احلمل، ثــم اأن تذهب 
الفتاة اىل البحر طاهرة متو�ضــئة وجتل�س م�ضافة مرتين اىل 
ثالثــة اأمتــار داخل مياه ال�ضــاطئ ثم تنتظر قــدوم املوجات، 
حيث تنزل راأ�ضــها لالأ�ضفل مع قدوم كل موجة وترفعه بعدها 

�ضبع موجات.
وتف�ضــل اأم �ضــليم اأن يكــون ب�ضــحبة الفتــاة اأمهــا اأو الداية 
لت�ضــتطيع و�ضــع راأ�ضــها حتت املوجة لتغمره كلــه، فبع�س 
الفتيات قد يخفن، اإ�ضــافة اإىل قراءة اآيــات من القراآن الكرمي 

كق�ضار ال�ضور وقتها، وهناك من ي�ضتخدم اأوراًقا من ال�ضجر، 
كــورق ال�ضــدرة، وبع�ــس احلجــارة الكرمية وال�ضــدفيات 

والعني الزرقاء.

علم الطاقة
ويحيي م�ضــيحيون وم�ضــلمون يف ال�ضــرق االأو�ضــط "ذكرى 
اأربعــة اأيوب" –عليه ال�ضــالم- كل عام فجــر االأربعاء الذي 
ي�ضبق عيد الف�ضح، ويحر�ضون يف هذه املنا�ضبة على التطهر 
باملــاء الــذي �ضــفى النبي اأيــوب مــن قروحه، حيــث تزدحم 
ال�ضــواحل بالرواد من امل�ضيحيني وبع�س امل�ضلمني لالحتفال 
بهــذه املنا�ضــبة واالنغما�ــس مباء البحــر، كما فعــل نبي اهلل 

اأيوب.
الدكتورة مي  "الق�ضــة موروث �ضــعبي وديني"، كما تقول 
نايــف خبــرية علم الطاقــة ومدربــة التنمية الب�ضــرية، التي 
ترى اأن اأ�ضــل العادة م�ضــتوحى من ق�ضة �ضيدنا اأيوب الذي 

كان يغت�ضل يف البحر لي�ضفى من االأمرا�س التي ابتلي بها.

وح�ضــب علــم الطاقة، تف�ضــر الدكتــورة نايف الفكــرة باأن 
املراأة اإذا ا�ضتلقت يف البحر على ال�ضاطئ، وا�ضتقبلت �ضبع 
موجات على راأ�ضــها، فهذا يوؤدي اإىل عودة اخل�ضــوبة مرة 
ا اأن البحر م�ضدر كبري  اأخرى وحتقيق االإجناب، خ�ضو�ضً
جدا للطاقة االإيجابية التي مينحها للمراأة وكل من يغت�ضــل 

به.
اأما التف�ضــري النف�ضــي للق�ضــة، ح�ضــب حديث الدكتورة مي، 
فقد يكون ناجًتا عن �ضلبية املراأة يف  بع�س االأحيان و�ضيطرة 
االأفكار ال�ضيئة مثل اأنها غري جميلة ولن تتزوج اأو لن تنجب، 
ومبجــرد جتربتها لالأمــر، تتبدل االأفكار يف راأ�ضــها وت�ضــبح 
اإيجابيــة يحدوها االأمل، وهي بذلك جتذب اخلري لها كالزوج 

واالإجناب.
وت�ضــري الدكتورة مي اإىل اأن العادة تبــدو جزءا من االعتقاد 
ال�ضــائد بفكــرة ارتبــاط املــاء بال�ضــفاء، �ضــواء بال�ضــرب اأو 
االغت�ضــال، موؤكدة اأنها يف النهاية موروث من الطب ال�ضعبي 

بغ�س النظر عن مدى االإميان به وبنتائجه.

ــح الــعــنــ��ــســة ــب ــس ـــــات عــلــى �ــســاطــئ الــبــحــر قـــد تـــطـــرد � ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع مــ�جـــ ــب ــس ــيــة: � ــعــب ــس عـــــادة �

اأ�ضــفت جتربة "حكي القرايا" �ضــبغًة مميزة يف �ضــون 
الــرتاث الفل�ضــطيني عــرب اأ�ضــاليب غري تقليديــة. ثالثة 
اأ�ضخا�ٍس اجتمعوا قبل ثالث �ضنواٍت لُيخرجوا اىل النور 
قريــة افرتا�ضــية يف ف�ضــاء موقع التوا�ضــل االجتماعي 
"في�ضبوك"، يقطنها اأكرث من 14 األف فل�ضطيني، يجمعهم 
حب الرتاث وع�ضــق موطن االأجداد، والرغبة يف ت�ضرب 
التاريخ واحلر�س على احياء املوروث الرتاثي والثقايف 

الفل�ضطيني باأ�ضكاله املتعددة.
يــروي اأحــد موؤ�ض�ضــي جمموعة حكــي القرايــا الدكتور 
�ضــاهر عفونة بداية الفكــرة: "قبل نحــو عامني تبلورت 
فكــرة ان�ضــاء القريــة االلكرتونيــة خــالل جل�ضــة مــع 
�ضــديَقني هما: داود الديك وفريد طعم اهلل، حيث وجدنا 
حاجــة ملحــة يف ا�ضــتذكار اأيام املا�ضــي اجلميــل، زمن 
ب�ضــاطة االآبــاء واالأجداد، اإ�ضــافة ل�ضــرورة ا�ضــتغالل 
و�ضــائل التوا�ضــل االجتماعي يف تعريــف اجليل اجلديد 
بح�ضــارة بلده وتراثها وعاداتها وحتى قراها، من اأجل 

ذلك انطلقت املجموعة االلكرتونية".
وي�ضيف عفونة: "يف املجموعة توجد ن�ضوة يتخ�ض�ضن 
يف فقــرة مطبــخ القرايــا وين�ضــرن دوريا كل يــوم اثنني 
االكالت وامل�ضــروبات واحللويات ال�ضــعبية ومقاديرها 
وكيفيــة اعدادهــا، وهنــاك اللجنــة الثقافية التي تن�ضــر 
موا�ضــيع تــرثي املعرفــة، اأمــا اللجنــة الفنيــة فت�ضــم 
ر�ضامني وزّجالني �ضعبيني، والتفاعل عرب الكتابة مفتوح 

لكافة االأع�ضاء".
اأول اأن�ضــطة القريــة يف خدمــة الرتاث عرب ف�ضــاء موقع 
ويف  القرايــا"،  "قامو�ــس  كان  االجتماعــي  التوا�ضــل 
هــذا ال�ضــدد يو�ضــح عفونــة: "القامو�ــس ُيعنــى بجمع 
م�ضــطلحات اللهجــة املحكيــة يف القــرى، وترتيبها وفق 
احلــروف االأبجديــة، وتو�ضــيح معنى كل كلمــة عامية 
و�ضــياقها، ورحــب كثــريون بالفكــرة نظــرا لتميزهــا"، 
ويتابــع: "التفاعــل مع املوا�ضــيع والق�ضــايا املطروحة 
للنقا�س مميز جدًا، وبالن�ضــبة للم�ضامني املن�ضورة فهي 
تدور حول كل ما هو تراثي، من اأكالت �ضــعبية ولهجاٍت 
واأزيــاء قدميــة، وموا�ضــم زراعيــة، ومعــدات واأدوات 
قدمية، وحتى اأمثال �ضعبية، وال يوجد خروج عن �ضياق 

هذا املو�ضوع".
املتخ�ضــ�س يف �ضــوؤون الــرتاث عوين ظاهر ي�ضــري اإىل اأن 
معظــم االأع�ضــاء يف "حكــي القرايــا" وجــدوا بعد فرتة 

اأنف�ضــهم بحاجــة للعمل علــى االأر�ــس، وتنفيذ اأن�ضــطٍة 
وطنية وثقافية لكن ب�ضبغة تراثية.

يف  القــدمي  واملــوروث  باالأ�ضــالة  مرتبــط  �ضــيء  "كل 
بالدنــا، فالزراعة لهــا تقاليد متاماً كال�ضــناعة واالأر�س 
واالأفــراح واالأتراح، لذلك فاالأن�ضــطة على االأر�س تكون 

وا�ضعة ومتميزة"، وفق ظاهر.
ويــرى ظاهــر عــدم وجــود تعار�ــسٍ بــني روح الع�ضــر 
وموروث االأجــداد، الأن القائمني على املجموعة جنحوا 
يف ت�ضــخري التطــور التكنولوجــي خلدمة �ضــون الرتاث 
والتقاليــد، وهذه جتربــة رائعة خا�ضــة للجيل اجلديد، 
حيــث تقتطــع التكنولوجيــا جــزءا كبــريا مــن احليــاة 

اليومية للفتية وال�ضباب.
يف يا�ضــيد قرب نابل�س، ميتلك ظاهر متحفاً منزلياً ميتاز 
بنــدرة حمتوياته الرتاثية وتعدد اأنواعها ما بني مالب�س 
ومعــدات زراعية ووثائــق تاريخية، يقــول اإنه وجد يف 
اأو�ضع ملحتويات  القرايا" �ضالته ل�ضمان انت�ضاٍر  "حكي 
متحفــه، حيث ميكنه اليــوم التعريف بها وو�ضــعها بني 
يدي 14 األف فل�ضطيني بعد اأن كان يعر�ضها لب�ضع اآالف 

فقط عرب �ضفحته ال�ضخ�ضية.
عــن النقلــة النوعية علــى االأر�ــس وباكورة االأن�ضــطة، 
ي�ضرح عفونة: "مل نكتف بالتجوال يف العامل االفرتا�ضي 
بل كان لدينا ا�ضــرار على تو�ضــيع دائــرة التفاعل ونقل 
اأبرزهــا  للواقــع، فلجاأنــا ال�ضــاليب متنوعــة  التجربــة 
الرحــالت نحــو القــرى واملناطــق البعيدة واملهم�ضــة، 
وكذلــك املعــامل االأثريــة والتاريخيــة، وكل رحلــة لهــا 
جدول معني ي�ضــمن توفر الرتفيه واال�ضتجمام من جهة 
واملعرفــة وزيــارة املعــامل املميــزة وحتى دعم �ضــمود 

املناطق التي ينه�ضها الغول اال�ضتيطاين".
ويعود عفونة يف �ضــياق حديثه الأول ن�ضاط نظمته "حكي 
القرايــا" علــى االأر�ــس: "يف 28 اآذار 2015 انطلق نحو 
األف �ضــخ�س ملحمية وادي قانــا الطبيعية التي تعاين من 
�ضيا�ضــات االحتالل اال�ضتيطانية، وتك�ضــو امل�ضتوطنات 
جبالهــا، وحققــت الرحلــة اأكرث من هــدف، حيث جمعت 
مــا بني اال�ضــتجمام والتجوال يف جمــال الطبيعة، ودعم 
املزارعــني عــرب اثبات الوجــود الفل�ضــطيني يف املنطقة، 
و�ضــالت  �ضــمل  تراثــي  مهرجــان  هنــاك  كان  واأي�ضــا 
زجليــة تراثية وفرقــة للدبكــة ال�ضــعبية  وكان التفاعل 
مميــزا من اجلماهــري، وحتى اإن املواطنــني الذين كانوا 

القرايا".. "حكي 
"في�سبــ�ك" يف  فل�سطينــي  األــف   14 يقطنهــا  تراثيــة  قريــة 

 عبد القادر عقل

متواجديــن بال�ضــدفة �ضــاركونا يف املهرجــان، ورفعنــا 
االعــالم الفل�ضــطينية علــى اأ�ضــجار وادي قانــا يف وجه 

امل�ضتوطنات".
وادي  ب�ضــديقه يف رحلــة  التقــى  االأ�ضــدقاء  "اأحــد 
قانــا، ومل يكــن قد راآه منذ �ضــنوات طويلــة، كان هذا 
االأمر مبهجا للجميع، والن�ضــاطات كذلك تعد فر�ضــة 
�ضــانحة للتعرف على اأ�ضــخا�س جدد مميزين، اأي�ضا 
نفذنــا حملة طرود غذائية على االأ�ضــر املتعففة خالل 
العــام املا�ضــي والقت جناحــا باهــرا، ونطمح جلعل 
حكي القرايا اأكرث تاأثريا واأو�ضــع جمهورا م�ضتقبال"، 

وفق عفونة.
 يوؤكد عفونة اأن موؤ�ض�ضــي "حكي القرايا" �ضيعملون قدر 
امل�ضــتطاع لتحويلها ملا هو اأ�ضــبه بقرية حقيقية، م�ضريا 
اىل اأن بدايــة �ضــهر اأيار �ضــهدت مرور الذكرى ال�ضــنوية 

الثانية على تاأ�ضي�س املجموعة، واحتفل املئات بالذكرى 
من خالل الرحلة اخلام�ضــة من نوعها، و�ضــملت خم�ضــة 

مواقع ومعامل يف حمافظة جنني.
"توجــد نية لتنظيم انتخابات الختيار املجل�س القروي 
يف القريــة االلكرتونية بهدف اختيار ممثلني قادرين على 
تن�ضــيق العمل وو�ضــع اخلطط، واحلفــاظ على النظام 
وتطبيق قوانني املجموعــة، يف ظل االزدياد املطرد لعدد 

االأع�ضاء"، بح�ضب عفونة.
املجموعــة و�ضــعت علــى اأجندتهــا يف ال�ضــنة الثالثــة 
النطالقهــا ت�ضــويق املنتــج املحلي الفل�ضــطيني خا�ضــة 
الزراعــي منــه، عرب رحــالت جماعيــة وتنظيــم معر�س 
منتجات واعتماد "املعونة" مل�ضــاندة املزارعني يف قطف 
الزيتون خالل املو�ضــم القادم اإ�ضــافة ملبــادرات اأخرى، 

كما اأفاد عفونة.
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"اإذا كان العنف م�ضيبة، فال�ضكوت عليه م�ضيبة اأكرب"، 
ومــا زالــت املــراأة املعنفــة يف فل�ضــطني �ضــحيًة ل�ضــياط 
العنــف، ومــا يزيــد الطــني بلــة، ال�ضــكوت علــى العنــف 
ا�ضت�ضــالًما للعــادات والتقاليــد وتيمًنــا باملثــل ال�ضــعبي 
ُغُلــب بف�ضــيحة"، فمتــى  "ُغُلــب و�ضــرتة وال  الــدارج: 
�ضتك�ضــر املــراأة املعنفة حاجز ال�ضــمت لتطرح ق�ضــيتها 
وجتربتهــا دون خوف وتعممها كر�ضــالة للن�ضــاء اللواتي 
ال يزلن يرف�ضــن احل�ضول على امل�ضــاعدة العتقادهن اأن 
ال�ضــبيل الوحيد للحماية يف ظل ثقافــة املجتمع الذكوري 

هو "ال�ضمت"؟!
مديرة دائرة احلماية يف وحدة املراأة والنوع االجتماعي 
بــوزارة ال�ضــوؤون االجتماعيــة نــوال التميمــي تقــول يف 
حديــث لـ "احلــال": "املراأة املعنفة تلجــاأ لطلب احلماية 
يف حاالت اقل ما تو�ضــف به باأنها غري ان�ضانية، وخارجة 
عن قدرة التحمل الب�ضــرية، وعندما تقرر التوجه للبيوت 
االآمنة تكون ا�ضــتنزفت كل ال�ضبل والو�ضــائل الذاتية من 
�ضرب  وحتمل وفقدت االأمل يف اإيجاد حلول داخلية لوقف 
الظلــم واال�ضــطهاد، فوجدت بالبيت االآمــن املالذ االأخري 

واملنفذ الوحيد للحياة واالأمان". 
"حمــور" هــو املركــز احلكومــي الوحيــد الــذي يقــدم 
احلماية والرعاية واالإيواء للن�ضــاء املعنفات فوق �ضــن 
18 عاًمــا واملتزوجــات مــا دون ذلــك اللواتي يتعر�ضــن 
للعنــف بكافــة ا�ضــكاله ويواجهــن تهديــدا باخلطر على 
حياتهــن، اقيــم يف 2002 بدعــم من التعــاون االيطايل يف 
بيــت حلــم خل�ضو�ضــية املنطقة وتقبــل �ضــكانها لفكرة 
وجــوده، وكان مــن املفرت�س اإقامتــه يف حمافظة جنني، 
لكن رف�س املجتمع املحلي وعدم تقبله لفكرة املركز حال 

دون ذلك.  
باال�ضــافة ملحــور، هناك مركــزان اآخــران: البيت االآمن 
يف نابل�ــس التابــع جلمعيــة الدفــاع عن االأ�ضــرة، ومركز 
الطوارئ يف اريحا التابع ملركز املراأة لالر�ضــاد القانوين، 
وهي كلهــا حتت اإ�ضــراف وزارة ال�ضــوؤون االجتماعية، 
وهــذه املراكــز الثالثة ت�ضــتقبل احلاالت بعــد حتويلهن 
من قبل املوؤ�ض�ضــات ال�ضــريكة )ال�ضــرطة" وحدة حماية 
االأ�ضــرة، واملنظمات غري احلكومية، ووزارة ال�ضــحة، 
ووزارة املــراأة، والنيابــة حاليــاً( اأو التــي  حتــول مــن 
قبــل مر�ضــدة املــراأة املوجــودة يف مديريــات ال�ضــوؤون 
علــى  موزعــة  مر�ضــدة   12 يوجــد  حيــث  االجتماعيــة 
11 حمافظــة ي�ضــتقبلن احلــاالت ويقدمن لها م�ضــاعدة 

االأولوية طلًبا للحماية.
وتك�ضــف التميمــي مراحل التدخل مع املنتفعــة التي تبداأ 
با�ضــتقبالها مــن مر�ضــدة ت�ضــعى للتخفيف مــن معاناتها  
وطماأنتهــا باأنهــا يف اأمــان واأن املوؤ�ض�ضــة �ضــتعمل علــى 
حمايتها وتوفر امل�ضاعدة والرعاية لها، كما توؤكد لها على 

�ضــرية املعلومات التي �ضتف�ضــح عنها وخ�ضو�ضيتها، ثم 
يتم حتديد درجة اخلطورة الواقعة على املراأة بالتعاون 
بني املر�ضــدة ووحدة حماية االأ�ضــرة، بعد اإجراء مقابلة 
معهــا وجمــع املعلومــات عن و�ضــعها وو�ضــع ا�ضــرتها 
ملعرفــة تفا�ضــيل مــا حدث لهــا. وعلــى اإثر ذلــك يتم عقد 
موؤمتر حالة اويل لر�ضــد لعنــف الواقع عليها وحتديد هل 
هو �ضــديد خطورة وي�ضــتدعي حتوياًل للمراكز احلماية، 
اأو معاجلة م�ضــكلتها خارج املراكز بالتعاون ومب�ضــاعدة 

جهات قرابة. 
وت�ضــيف التميمي: "ت�ضــتقبل املعنفة يف مركــز الطوارئ 
ملــدة �ضــهر ويتــم تقــدمي امل�ضــاعدة االأوليــة لهــا، وبعــد 
م�ضــي املدة ييتم اتخاذ قرار اإخراجها ودجمها باأ�ضــرتها 
بعــد التاأكــد مــن زوال اخلطــر الواقــع عليها وا�ضــتعداد 
جمتمعهــا املحلي لتقبلها، اأما اذا كان و�ضــعها ال ي�ضــمح، 
فيتــم حتويلها ملركز حمور يف بيت حلم، او بيت االأمان يف 
نابل�س ح�ضب ظروفها، حيث يتم ا�ضتقبالها يف هذه املراكز 
وعمل موؤمتر حالة ب�ضراكة املوؤ�ض�ضات لو�ضع اآلية التدخل 
لتوفري اخلدمات بكافة النواحي )االر�ضادية، وال�ضحية، 
ق�ضــاياها  يف  املحاكــم  يف  عنهــا  "مرافعــة  والقانونيــة 
النظاميــة واجلنائيــة"، والتاأهيليــة، والتمكينية(، خالل 
فرتة وجودها يف املركز ملدة �ضــنة واحدة ح�ضب احلالة. 
وتعمل مر�ضــدة املراأة مع ا�ضــرة املعنفــة الإعادة دجمها، 
"اأف�ضل بيت للمراأة هو بيتها والبيوت االآمنة هي مرحلة 
انتقاليــة فقط ال غري مل�ضــاعدتها على اخلــروج من دائرة 

العنف".
وتتابع: "بعد ا�ضــتكمال خطة العمل مــع املعنفة والتاأكد 
من زوال اخلطر، يتم اخراجها بعد عمل جل�ضــات لو�ضــع 
اخلطط امل�ضــتقبلة ملتابعة املعنفة والتاأكــد من اندماجها 
وتقبلها يف عائلتها، علًما اأن بع�س احلاالت قد ت�ضــر على 
اخلــروج من املركز رغــم اأنها قد تتعر�ــس للقتل وبحجة 
حــق تقرير م�ضــري الأنها بالغــة عاقلة من حقهــا اخلروح 
يف هــذا الو�ضــع، ونحن نرف�ــس اإخراجهــا الأن حق تقرير 

امل�ضري يتعار�س مع احلق يف احلياة".
وتك�ضــف التميمي عن �ضــبع حــاالت ال يتم ا�ضــتقبالهن يف 
املركز وهن )كل من تعاين من اإعاقة عقلية اأو مر�س نف�ضي 
ي�ضــكل خطرا علــى املنتفعــات، وكل مدمنــة اأو متعاطية 
ملخــدر او م�ضــكر، كل من يقــل عمرها عن 18 عامــا اإال اإذا 
كانت مرافقة لوالدتها املعنفة، او املتزوجة، وكل منتفعة 
ت�ضــكل خطًرا على املنتفعات االأخرى "ال�ضاقطات اأمنياً"، 
وكل منتفعــة متار�س الدعارة كمهنة لها، وكل من ارتكبت 
جنايــة اأو جنحة و�ضــدر بحقهــا حكم ق�ضــائي ومل تنته 

فرتة حمكوميتها، وامل�ضابة باأمرا�س معدية".
وتك�ضف اأي�ًضا اأن من اأ�ضعب احلاالت التي يتم ا�ضتقبالها 
هــي �ضــفاح القربى بقولهــا: "ا�ضــتقبلنا فتاتني تعر�ضــتا 

لالغت�ضاب من قبل االب العاطل عن العمل منذ �ضغرهما، 
وعندما ا�ضــبحتا يف �ضــن املراهقة عرفتا اأن هذا الو�ضــع 
�ضــجنه،  االأب ومت  �ضــكوى �ضــد  غــري طبيعــي فقدمتــا 
وو�ضــعت الفتاتــان يف مركــز رعايــة الفتيات حيــث كانتا 
بحالة نف�ضــية �ضــعبة مت العمل معهما وم�ضاعدتهما وهما 
ــا متزوجتان ومندجمتان يف املجتمع تعي�ضــان حياة  حاليًّ

م�ضتقرة واآمنة".
ومــن الق�ضــايا التــي مت العمــل معهــا ونتيجة التق�ضــري 
مــن جميع املوؤ�ض�ضــات يف متابعــة اخلطــورة -كما تقول 
التميمي-  ق�ضــية نان�ضــي زبون التي خ�ضرت حياتها على 

يد زوجها.
وعر�ضت التميمي بع�ًضا من ق�ض�س النجاح نتيجة متكني 
الن�ضــاء االقت�ضــادي لالعتماد على نف�ضــها كق�ضة  "م.ع" 
التي جلــاأت اىل املركز طلًبا للحماية مــن زوجها وعائلتها 
ا، وحاليا تعمل يف بيت  ومت العمل معها ومتكينها اقت�ضاديًّ

حلم وتعي�س هناك مع ابنها الكبري".
وتو�ضــح املحاميــة عــال يا�ضــني مــن الدائــرة القانونيــة 
بوزارة ال�ضــوؤون االجتماعية اآلية نظام التحويل الوطني 
للن�ضاء املعنفات "تكامل" الذي اأن�ضاأ �ضبكة فعالة متعددة 
العنــف  لدعــم �ضــحايا  �ضــمولية  �ضــمة  ذات  القطاعــات 
املبنــي علــى النوع االجتماعــي، حيث يتكــون النظام من 
3 بروتوكــوالت يحــدد االجــراءات واخلدمــات الواجب 
تقدميهــا للن�ضــاء يف كل مــن القطــاع ال�ضــحي، والقطــاع 
االجتماعــي، والقطــاع ال�ضــرطي، كمــا ي�ضــتمل النظــام 
علــى منــاذج لتوثيق حــاالت العنــف وحتويلهــا وتقييم 
خطورتها، باال�ضــافة للدليل االر�ضــادي للموؤ�ض�ضات التي 

تقدم اخلدمات للن�ضاء املعنفات.
وتطرقــت من�ضــقة برنامــج االإر�ضــاد يف جمعيــة املــراأة 
العاملــة فتنــة خليفــة اىل دور املنظمــات غــري احلكومية 
يف تقدمي احلماية للن�ضــاء املعنقــات متمثلة بدور جمعية 
وحتقيــق  للعدالــة  الن�ضــاء  و�ضــول  ت�ضــهيل  يف  املــراأة 
التــوازن االجتماعــي والنف�ضــي ومكافحة جميع ا�ضــكال 
العنف الواقعــة عليها بهدف حتقيق امل�ضــاواة والعدالة 
االجتماعية والو�ضــول اىل جمتمع �ضــحي يحرتم حقوق 

املراأة كاإن�ضان.
وعر�ضــت خليفة اآلية عمــل اجلمعية مع املــراأة املعنفة 
التــي تلجاأ اليهــا اما عن طريــق ح�ضــورها للجمعية اأو 
عن طريــق خــط االر�ضــاد الهاتفــي )1800606060(، 
واأ�ضارت بالتحديد اإىل ق�ضية ال�ضماح للمراأة باتخاذ قرار 
حق تقرير م�ضــريها وفهم نتائج وم�ضاعفات هذا القرار 
خا�ضــة اذا رف�ضــت اللجــوء ملراكــز احلمايــة وطريقة 
العمــل معهــا وتوعيتهــا مبــاذا ت�ضــتطيع فعلــه اذا وقع 
عليها العنف، من خالل مناق�ضة خطة جناة تبداأ بالبحث 
عن مكان �ضــكن اآمن مع احد افراد االأ�ضــرة واال�ضــدقاء 

املقربــني ممن ميكن اأن تلجاأ اليهم يف حالة تكرار العنف، 
والقدرة على ا�ضتخدام والو�ضول للهاتف لطلب النجدة 
مــن )ال�ضــرطة، واجلــريان، واالأقــارب(، والعمــل على 
اخفــاء جميع املــواد احلادة التي ميكن ا�ضــتخدامها من 
قبــل املعتدي، وت�ضــجيعها لتجهيز اغرا�ضــها اذا قررت 
الهــرب مــن العنــف وتــرك املنــزل )االوراق الثبوتيــة 
وال�ضخ�ضــية لها والأوالدها، وبع�ــس املالب�س واالدوية 
التي ت�ضــتخدمها..(، اإذا �ضــعرت اأن املعتدي �ضــيمار�س 
العنف �ضــدها، فتبحث عــن اقرب مكان ميكــن للجريان 
روؤيتهــا مــن خاللــه حتــى ي�ضــتطيعوا �ضــماعها وتقدمي 

امل�ضاعدة لها. 
واأ�ضارت خليفة اىل وجود برامج لت�ضهيل م�ضاعدة الن�ضاء 
للو�ضــول للعدالة مثــل برنامج حمــور لالر�ضــاد القانوين 
املوجود يف طولكرم، ونابل�س، ودورا، ويطا، وبيت حلم، 

ويرتافع قانونيا يف ق�ضايا الن�ضاء املعنفات.
وا�ضــتقبلت مراكز احلماية خالل عام 2015، 131 امراأة 
و24 طفال من اأطفال الن�ضــاء �ضــحايا العنف، )26 امراأة 
و12 طفال ا�ضــتقبلهم حمور، 65 امراأة و5 اطفال للن�ضــاء 
ا�ضــتقبلهم البيــت االآمن، و40 امــراأة و9 اطفال للن�ضــاء 

املعنفات ا�ضتقبلهم مركز الطوارئ(.
وترى ال�ضــحافية منتهى خليل اأن �ضبل احلد من العنف 
جتــاه املراأة، تكــون من خالل قوانني وت�ضــريعات متنح 
حقوًقــا للمــراأة ومتنــع اي تعر�ــس لهــا مبــا يوؤثــر على 
كرامتهــا، ولتكــون متالئمــة مع اتفاقية �ضــيداو خا�ضــة 
قانــون العقوبــات بحيــث يحا�ضــب كل من يعتــدي على 
املراأة وان كان من طرف ا�ضــرتها، كزوجها او احد افراد 

عائلتها. 
جامعــة  يف  العربيــة  العالقــات  ق�ضــم  رئي�ضــة  وتوؤكــد 
اال�ضتقالل، الكاتبة ال�ضــحافية نارميان �ضقورة �ضرورة 
التوعيــة مــن خــالل حمــالت مكثفــة يف املناطق املهم�ضــة 
حتديــدا عــرب املجال�ــس القرويــة والبلديــات واملدار�ــس 
بحيــث ت�ضــتهدف توعيــة الن�ضــاء بحقوقهن التــي منحها 
القانــون. والعمل اجلاد على متكني املراأة يف كافة مناحي 
احلياة ما �ضي�ضــعر الرجل واملجتمع عموما باأنها عن�ضــر 
مهم وفعــال، وتكثيف العمل التوعوي يف و�ضــائل االعالم 
املختلفة التقليدية واحلديثة لن�ضــر الوعي ورفع الغمامة 
عن عيون الن�ضــاء ب�ضــكل خا�ــس والكل ب�ضــكل عام حول 

احلقوق والواجبات والقوانني. 
واالهــم -كمــا تقــول �ضــقورة- اإعــالء اجلانب االن�ضــاين 
للمراأة، وف�ضــح كل املمار�ضــات ال�ضــاذة وغري الطبيعية 
داخــل اال�ضــر ك�ضــلوكيات يعاقب عليهــا القانــون ولي�س 
املق�ضــود هنا الف�ضــح مبعنى عدم احرتام اخل�ضو�ضية، 
بــل احت�ضــان ال�ضــحية وعــدم جلدهــا بتعزيــز ذكورية 

الرجل.

ماآ�ٍض حتكيها ق�س�ض واقعية

املراأة املعنفة �سحية عنف م�سك�ت عنه.. ومراكز احلماية مالذ اآمن

 سندس بعيرات

عال يا�ضنيفتنة خليفةمنتهى خليلنارميان �ضقورةنوال التميمي
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ع�ضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفل�ضــطينية حنــان ع�ضــراوي، قالت 
لـ"احلــال"، اإن البيان اخلتامي ال�ضــادر عــن اجتمــاع وزراء اخلارجية يف باري�س 
ات�ضــف بالعمــوم، وافتقر خلطــوات واأهداف حقيقيــة وخطة عمل ملمو�ضــة، رغم 

اإعرابها عن امتنانها لقيام فرن�ضا بتنظيم اللقاء ورعايته.
وعابت ع�ضــراوي على البيان، اأنه �ضــاوى بني الطرفني الفل�ضــطيني واالإ�ضرائيلي، 

وجتاهل التباين بني ال�ضلطة القائمة باالحتالل و�ضعب يرزح حتت االحتالل.
وطالبــت باإ�ضــناد املبــادرة الفرن�ضــية اإىل مرجعية قانونية وا�ضــحة، وت�ضــمينها 
اأهدافــا معّرفــة، واآليات تنفيذ ملمو�ضــة، والعمل على ت�ضــكيل نظــام دويل للتحكيم 
واملراقبة والتقييم يف حال مت ا�ضــتئناف املفاو�ضــات، واأن يتم كل ذلك وفق �ضــقف 

زمني ملزم الإنهاء االحتالل واإقامة الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة.
اأمني �ضــّر اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة التحرير �ضــائب عريقات، اعترب لقــاء باري�س 
خطوة كبرية يف االجتاه ال�ضحيح، ودلياًل على االإجماع الدويل حول رف�س الو�ضع 

القائم على االأر�س.
وحث عريقات الواليات املتحدة االأمريكية ورو�ضيا ودول االحتاد االأوروببي على 
االنطالق من هذا االجتماع بخطوات تلزم اإ�ضــرائيل بن�ضو�س القانون الدويل حتى 

ينتهي احتاللها لالأرا�ضي الفل�ضطينية.
واأكد عريقات، اأن لدى القيادة الفل�ضطينية مقرتحات من �ضاأنها اإجناح اجلهد الدويل 
املنتظر اأن يثمر يف باري�س مبوؤمتر �ضــالم جديد، كت�ضــكيل فرق عمل ت�ضم اجلانبني 
الفل�ضطيني واالإ�ضرائيلي اإىل جانب �ضبع دول ملتابعة املفاو�ضات حول ق�ضايا احلل 

النهائي، وتنفيذ االتفاقيات اإن متت، نظرًا الأن اإ�ضرائيل ال تلتزم باالأطر الزمنية.
واأ�ضــاف: "نواجه ُم�ضــكلة يف ال�ضلوك التفاو�ضي مع اإ�ضــرائيل، وهذا يحتم البحث 
عــن اآليات حمدثــة يف اإطار دويل جديد، قبــل فوات االأوان وانتــزاع جهات متطرفة 

ال�ضيطرة على املنطقة".
اأ�ضــتاذ الدرا�ضــات االإقليميــة يف جامعة القد�س عبــد املجيد �ضــويلم، راأى اأن نتائج 
لقــاء باري�ــس واإن مل ترق للم�ضــتوى املاأمــول؛ اإال اأنها مل تخالف توقعــات القيادة 
الفل�ضــطينية، بل على العك�س اأعادت االعتبار للق�ضــية الفل�ضــطينية على ال�ضــاحة 
الدولية، واأكدت على مرجعية قرارات ال�ضــرعية الدولية ومبادرة ال�ضالم العربية 

وحّل الدولتني، ك�ضبيل الإنهاء ال�ضراع.
وقــال لـ"احلــال": "ال اأحــد يرجو اأن ت�ضــدر عن اجتمــاع دويل يح�ضــره 28 طرفاً 
ن�ضــخة كربونية بقائمة املطالب واحلقوق الفل�ضــطينية، املهم هــو اجلوهر املتمثل 

باإعادة االهتمام بالق�ضية واحلّل".
و�ضــدد �ضــويلم على اأن انعقــاد االجتمــاع بحد ذاته ميثــل جناحاً فل�ضــطينياً، الأن 
اإ�ضــرائيل منيت بهزمية بعد ف�ضــلها يف م�ضاعي اإف�ضــال املبادرة الفرن�ضية بالتعاون 

مع حليفتها الواليات املتحدة.
وا�ضــتبعد اأن يكون للدور ال�ضيا�ضي الذي ا�ضــطلعت به فرن�ضا موؤخرًا اأي تداعيات 
على م�ضــروع قرار يدين اال�ضــتيطان، اأجلت قيادة ال�ضــلطة الفل�ضــطينية طرحه يف 

جمل�س االأمن تفادياً لت�ضكيل خطورة على املبادرة الفرن�ضية.
واأ�ضــاف: "�ضــتنتظر القيــادة حتــى اخلريــف اأو الربيــع املقبلــني اإىل اأن تت�ضــح 

معامل املبادرة الفرن�ضــية، وحينها �ضــتقرر اإن كان م�ضــروع القرار يف جمل�س االأمن 
�ضرورياً".

ويعتقــد مديــر البحــوث يف املركــز الفل�ضــطيني الأبحــاث ال�ضيا�ضــات والدرا�ضــات 
اال�ضــرتاتيجية "م�ضــارات" خليــل �ضــاهني، اأن القيادة الفل�ضــطينية �ضــيعت على 
نف�ضــها فر�ضــتني ذهبيتني، كانتا لتزيدا من حجم التاأثري علــى املجتمع الدويل نحو 
تبني �ضيغة اأكرث قيمة من تلك التي خرج بها بيان االجتماع الت�ضاوري يف العا�ضمة 

الفرن�ضية.
وقــال لـ"احلال": "لو دعمت القيادة الفل�ضــطينية الهبة ال�ضــعبية االأخرية وقوتها 
واأظهــرت اأنهــا تعك�ــس حالــة ال�ضــارع الفل�ضــطيني املتاأزم ب�ضــبب جمــود العملية 
ال�ضيا�ضــية، ولو قامت بتطبيق قرارات املجل�س املركزي اخلا�ضة بتحديد العالقات 
ال�ضيا�ضــية واالقت�ضــادية مع اإ�ضــرائيل، لكان الو�ضــع خمتلفاً، والأ�ضــبح املجتمع 

الدويل يتعامل بجدية اأكرث مع الق�ضية الفل�ضطينية وم�ضتقبل احلل النهائي".
واأ�ضــاف اأن �ضــوء تقدير املوقف ب�ضــاأن لقاء باري�س االأخري، يتطلب حتركاً �ضريعاً 
للحد من االأ�ضرار التي ترتبت على ظهور اإ�ضرائيل ب�ضورة قوية وذات نفوذ قادرة 
على ا�ضــتمالة موازين القوى الدولية، رغم اأنها اأعلنت مبكرًا رف�ضها لفكرة الدعوة 

اإىل موؤمتر �ضالم جديد، باعتباره م�ضيعة للوقت.
وبح�ضــب �ضــاهني، فــاإن تغري امل�ضــار والعودة اإىل تبنــي الفر�س ال�ضــائعة مل يعد 
ممكناً، الأن الو�ضــائل التي ميتلكها امل�ضــتوى ال�ضيا�ضــي الفل�ضــطيني ال تتغري، فهو 

ي�ضر على املفاو�ضات ك�ضبيل وحيد النتزاع احلق بالدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة.

انتظر ال�ضــاب حممد ح�ضــونة )25 عاماً( ف�ضــل ال�ضيف بفارغ ال�ضــرب، الإقامة م�ضروعه 
ال�ضــغري، علــى �ضــاطئ بحــر غــزة "الكورني�ــس"، لبيع الــذرة وامل�ضــروبات ال�ضــاخنة 
والبــاردة، كم�ضــدر دخل موؤقت له والأ�ضــرته املكونة من ثالثة اأفراد، لكــن الرياح اأحياناً 

تاأتي مبا ال ت�ضتهيه ال�ضفن، فبلدية غزة تطارده يف كل حلظة وت�ضع له �ضروطاً.
يقول يف حديثه لـ "احلال": البلدية تنغ�س علينا املو�ضم وال تدعنا ن�ضرتزق، ففي كل يوم 
ياأتــون لنا باأمر جديد وكاأنهم يتفننون مب�ضــايقتنا، فاأحيانا ي�ضــادرون العربات بذريعة 
عــدم تنظيــف املكان وتغرمينا مبالغ مالية، ويف بع�س االأحيان يهددوننا مبنعنا من البيع 

ب�ضبب و�ضع كرا�ضي لبع�س الزبائن بجانب الب�ضطة.
ويتابع: اإجراءات البلدية التع�ضــفية ال تنتهي، فبعد اإقامة اال�ضــرتاحات ال�ضــيفية على 
�ضــاطئ البحر، اأ�ضــدروا قرارا جديدا يق�ضي مبنعنا من بيع امل�ضــروبات واالكتفاء ببيع 

الذرة، فهذا القرار تع�ضفي، وفيه تنغي�س للمو�ضم الذي ننتظره من العام اإىل العام.
ومي�ضــي قائــاًل: اإىل جانب الغرامــات املالية ومنعنا بيع امل�ضــروبات، هنــاك قرار تنوي 
البلدية تنفيذه، وهو فر�س ر�ضــوم اأر�ضــية لكل ب�ضــطة بقيمة )10 �ضواقل( يومياً ندفعها 

ولكنا رف�ضنا ذلك، فاالأرباح التي جننيها بالكاد تكفي لقوت يومنا.

زيادة ن�سبة البطالة
اأ�ضــبه بلعبــة مطاردة، ميار�ضــها ال�ضــاب بالل حميــد )21 عاماً( بعربتــه املتجولة" على 
�ضاطئ بحر مدينة غزة، ب�ضبب مالحقته من �ضرطة البلديات ومنعه من الوقوف يف مكان 

يراه هو منا�ضبا لك�ضب رزقه.
الو�ضع االقت�ضادي لعائلة حميد، ا�ضطره اإىل قيادة عربة متجولة، يبيع عليها املك�ضرات 
واجِللي، يف ظل انعدام فر�س العمل وزيادة ن�ضــبة البطالة جراء احل�ضــار االإ�ضــرائيلي 
املفرو�ــس على القطاع منذ ع�ضــرة اأعوام، ولكن البلدية متنعــه من الوقوف عند االأماكن 

املزدحمة، وهي االأماكن املثلى بالن�ضبة له لريّوج ب�ضاعته، على حد قوله.
ويلفــت بــالل اإىل اأن متابعة بلدية غزة للبائعني اجلائلني واأ�ضــحاب الب�ضــطات زادت عن 
حدها، م�ضــريًا اإىل اأنه يف حال ا�ضــتمرت م�ضايقة البلدية له، ف�ضي�ضطر اإىل ترك هذه املهنة 

املتعبة التي جلبت له امل�ضقة بداًل من الرزق. 

م�سادرة املقتنيات 
ويبــدو احلــال لدى اأحمد جعرور ك�ضــابقيه، خا�ضــة اأنه حــاول اإيجاد مكان له يف �ضــارع 
البحــر "احليــوي"، لكــن دون جــدوى، ما ي�ضــطره للتنقل من مــكان اإىل اآخــر بعد تدخل 

ال�ضرطة ومنعه من الوقوف يف االأماكن العامة. 
يقــول: اأبيع على �ضــاطئ البحر لتوفري م�ضــرويف ال�ضخ�ضــي وبع�س متطلبات اأ�ضــرتي، 
فنحن اأ�ضــحاب العربــات كثرًيا ما نتعر�ــس لالإهانة من قبل اأفراد �ضــرطة البلدية، حتى 
اأ�ضــبحنا عندما ن�ضــاهد اأحدهم نهرب بب�ضــاعتنا من املكان فورًا خوفاً من اأن ي�ضــادروا 
مقتنياتنــا". وي�ضــيف: ال تقدم البلدية اأي خدمــات لنا كمواطنني، فقــط تريد اأن متت�س 
من دماء الغالبة وجيوبهم، م�ضــريًا اإىل اأن الو�ضــع االقت�ضــادي ال�ضــعب الذي يعاين منه 

وعائلته جعله يبيع بع�س الذرة امل�ضلوقة خلف عربته.
ويو�ضــح: البلديــة كثريا مــا تطالبهم باالأمــوال والرتاخي�س، "حتى ولو كانت الب�ضــطة 
�ضــغرية، فاإنها تطلب منهــم مقابال ماديا رغم اأن يوميتهم يف العمل مل تتجاوز 20 �ضــيقاًل 

وفق قوله.

تتمة المنشور على الصفحة األولى - لقاء باريس

"لعبة" �سد حبل بني اأ�سحاب الب�سطات على ال�ساطئ وبلدية غزة 
 علي دولة

املكان الأن�سب
وعلى جانب اآخر من �ضــاطئ بحر غزة "الكورني�س"، الذي ق�ضــم اإىل اأجزاء �ضــغرية بني 
الباعــة املتجولني، يقف ال�ضــاب اأحمد ال�ضو�ضــي )22 عاماً( اأمام عربته ال�ضــغرية مقلباً 

اأنظاره مييًنا وي�ضاًرا، خوفاً من قدوم �ضرطة البلدية مل�ضادرة العربة وخمالفته.
ويقــول: قبــل �ضــهر تقريباً، قــررت اأن اأحتــدى البطالة واأفتح م�ضــروعاً �ضــغريًا لتوفري 
م�ضــرويف ال�ضخ�ضي، ووجدت "كورني�س" البحر املكان االأن�ضب الأبيع فيه، ويف االأ�ضبوع 
االأول �ضــادرت بلديــة غزة "العربــة"، بذريعة اأين اأ�ضــعها على الر�ضــيف واأعيق حركة 

النا�س، ودفعت 150 �ضيقاًل ال�ضرتدادها.

دافع للمالحقة 
ويوؤكد م. حامت ال�ضيخ خليل، مدير عام ديوان الرقابة يف بلدية غزة اأنهم ال مينعون اأحًدا 

من البيع، ولكنهم ي�ضعون لهم �ضروطاً حمددة، ليتم �ضبط االأمور، وال حتدث فو�ضى.
ويقــول يف حديثــه لـ"احلال": البلدية ت�ضــرتط على اأ�ضــحاب ب�ضــطات ال�ضــاطئ نظافة 
املكان، الذي ي�ضــعون عرباتهم عليه مقابل تركهم للح�ضــول على م�ضــدر رزقهم، م�ضريًا 
اإىل اأن عــددا كبريا من اأ�ضــحاب العربــات، يرتكون املكان مت�ضــخا وال ينظفونه، وهذا ما 

يدفعنا اإىل مالحقتهم. 
ويتابــع: من نقــوم بالتنغي�س عليه وخمالفته فعلياً البائع الــذي يحول املكان الذي يبيع 

فيــه اإىل كافترييا وي�ضــع الكرا�ضــي، ما يعيق احلركة على ال�ضــاطئ، فهــذا تقوم البلدية 
بتنبيهــه مــرة ومرتــني، واإن لن يرجتع، تتم م�ضــادرة العربــة وما عليها مــن حمتويات 

وفر�س غرامة مالية الإخراجها.

م�سايقات وتعديات
وي�ضــيف: ما نقوم به يف بلدية غزة هو م�ضــادرة العربة وتغرمي �ضــاحبها، حتى يرجع 
عما يقوم به من م�ضــايقات وتعديات على ال�ضاطئ، فهناك عدد كبري من املواطنني الذين 
يتنزهون على ال�ضــاطئ ي�ضــتكون مــن التجمعات عند هــذه العربات، فهم يريــدون مكاناً 
وا�ضــعاً على �ضــاطئ البحر للجلو�س، خ�ضو�ضــاً وقت انقطاع التيــار الكهربائي وارتفاع 

درجات احلرارة.

ر�س�م ي�مية
وفيما يتعلق بالر�ضــوم اليومية التي تنوي بلدي غزة فر�ضــها على اأ�ضحاب العربات 
املتجولة على �ضــاطئ بحر غزة، يبني ال�ضيخ خليل اأن الع�ضرة �ضواقل �ضتكون عبارة 
عــن بــدل اإيجار للمكان الذي ي�ضــطفون به واأي�ضــا بدل خدمات النظافــة التي تقدمها 
البلديــة، الفتــاً اإىل اأن موظفي البلدية ينظفون يوميا االأماكن التي ي�ضــطف بها هوؤالء 

البائعون.

اأ�ضحاب املهن املو�ضمية على ال�ضاطئ ي�ضتكون من اإجراءات البلدية.
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ارتباك الإ�سالم ال�سيا�سي.. وداع�ض وريث الإ�سالميني

مهــم التفريــق بني امل�ضــلم باعتبــاره غالبية �ضــكان منطقة 
ال�ضــرق االأو�ضــط، الذيــن اختــاروا الديــن الثالــث بعــد 
اليهودية وامل�ضــيحية، كهوية ذاتيــة واجتماعية جوهرها 
القيــم، وبني اال�ضــالمي اأو االإ�ضــالموي، كم�ضــطلح تخّلق 
نتيجــة ت�ضــوه العالقة بني الديــن وال�ضيا�ضــة، والتجارب 
املتناق�ضة مع القيم االأ�ضا�ضــية التي حملها خامت االأنبياء، 
كنموذج اأخالقي ي�ضــعى الإمتام مكارم االخالق باملمار�ضــة 

يف كافة االجتاهات االن�ضانية.
اأثنــاء حماولة  نتيجــة حمنــة حــادة  "اال�ضــالمي" جــاء 
ولوج ال�ضيا�ضــة والو�ضول لل�ضــلطة بنوايا ح�ضنة يحملها 
اأزمــة احلكم اال�ضــالمي خا�ضــة يف  "املقهــورون" جــراء 
قرونــه االأخــرية، ثــم اأزمــة اال�ضــتعمار و�ضــراع الهوية 
وحمــاوالت اال�ضــتقرار بعــد اال�ضــتقالل، يف اأغلــب الدول 
امل�ضــتعمرة عربيــة وعجميــة، التــي علــى �ضــلة بالثقافة 
اال�ضــالمية؛ اإال اأن هذه النوايا احل�ضــنة لغالبية اجلمهور 
والباحثــني وبع�ــس املفكريــن الذيــن مل تكتمــل روؤيتهــم 
وجتربتهم الفكرية حول �ضــياغة م�ضروع  نه�ضوي قوامه 
اال�ضالمي"  "الرتاث  على  اال�ضالمية" امل�ضــتندة  "الثقافة 
بغثــه و�ضــمينه، هي حمــاوالت ا�ضــطدمت بعدم و�ضــوح 
الروؤيــة يف ع�ضــر اأطلق عليه "ع�ضــر التنويــر واحلداثة" 
بعد طفرة الغرب االقت�ضادية، وجتربته االن�ضانية الهائلة 
بعد احلربني العامليتني، و�ضــعي م�ضــروع الدولة الغربية 
احلديثة لتاليف اأزمة عالقة ال�ضلطة مع الكني�ضة، وال�ضراع 

الدامي، واال�ضتفادة من وفرة الثورة ال�ضناعية.
يف املقابل، �ضــيطر الفقر على امل�ضتعَمرين ودولهم املرتبكة 
مــا بعد الثــورات التحررية، واعالن عدد مــن التيارات اأن 

اال�ضــالم كمرجعيــة هــو املخل�س، دون و�ضــع ت�ضــورات 
وا�ضــحة وترجمة فكرية لذلك، مبقدورها مواجهة �ضطوة 
�ضــحر التجربة الغربية الراقية، فكانت بداية ال�ضراع  بني 
اال�ضالمي كم�ضروع �ضيا�ضي والتيارات الوطنية والقومية 
والي�ضــارية املفتونة بتجارب الغــرب، وتطورت املواجهة 
اىل مع�ضــكري الكفــر واالميان، اأو االأ�ضــالة واحلداثة، اإال 
اأن االأخطــر هــو اغفــال اال�ضــالمي ال�ضيا�ضــي اأن التيارات 
االأخرى تتكون من مواطنني اأ�ضــالء يف املنطقة وم�ضــلمني 

لهم وجهات نظر اأخرى.
***

بــني  الطبقيــة  واأحياًنــا  ال�ضيا�ضــة  املعركــة  تفاقــم  لكــن 
اال�ضــالميني واملكونات الوطنية االأخرى باأدوات �ضيا�ضية 
اجتماعيــة لب�ضــت عبــاءة الديــن، ثــم ا�ضــتعال املواجهة 
الدامية بني اجلماعات اال�ضــالمية وال�ضلطات الوطنية، ما 
ادى اىل انح�ضار احلا�ضــنة ال�ضعبية للطرفني، التي وّلدت 
ديكتاتوريــة احلكــم وتطــرف اجلماعات، وبعيــدا عنهما، 
كان "اال�ضــالم املعي�س" ي�ضتمر يف �ضناعة امل�ضلم من خالل 
احلفاظ على العبــادات الروحية، واملظاهــر االجتماعية، 
عــرب احــرتام املجتمــع للنظــم اال�ضــالمية االجتماعيــة، 
كالــزواج والطــالق واملــرياث، رغم ت�ضــوه ممار�ضــة تلك 
القيــم جراء حماولة منظري احلركات اال�ضــالمية الهيمنة 
عليهــا وتوجيهها واحتوائها الإبقاء التوا�ضــل مع املجتمع 

والهيمنة عليه، وا�ضتقطابه يف مواجهة ال�ضلطة.
وبداأت تنك�ضــف رويًدا رويًدا م�ضاوئ االإ�ضالمي الذي حر�س 
على التمظهر ال�ضــكلي بالقيم اال�ضالمية العميقة، اأمام امل�ضلم 
الذي تعر�س ل�ضدمة جتربة اال�ضالميني يف ال�ضلطة، وتوظيف 

الديــن يف الدعاية االنتخابية والطعن والت�ضــكيك يف التيارات 
االخرى، واأحيانا املجتمع، عرب انت�ضار عدة روايات ا�ضتلبت 
طهر املرحلة االأوىل لالإ�ضالم، ما اأزعج امل�ضلم الذي حفظ نبيه 
حممــدا يف اأعلــى درجــات الطهر والقــدوة، وداللــة ذلك جتد 
اأن ا�ضــم النبي االأو�ضــع انت�ضــارا يف املجتمعــات العربية، ثم 

حدوث فرز حقيقي بني امل�ضلم واال�ضالمي.
ال بــد من تطوير الوعــي بالدين كقيم يحملها امل�ضــلم وعيا 
و�ضــلوكا يف مواجهة اال�ضــالمي الذي اختــار العزلة داخل 
فكــرة املجتمــع اال�ضــالمي ل�ضــيد قطــب، ومــن ثــم تكفــري 
املجتمــع، والتخلي عن نهج املهادنة معــه اىل نهج املغالبة 
الــذي متثله داع�س كتطور طبيعــي وحقيقي يعرب عن فكر 
اجلماعــات اال�ضــالمية املعا�ضــرة والقدميــة، وخال�ضــة 

لتداخل الن�ضو�س مع التاريخ اال�ضالمي. 
***

عندمــا ننظر اىل هيئة الداع�ضــي، اأو الزهد املعلن يف مظهر 
ال�ضــويف، اأو ن�ضتمع الأكرب قائد ا�ضــالمي جزائري، الراحل 
حمفوظ نحنــاح زعيم التيار االإخواين هناك، يقول: "لو اأن 
الر�ضــول بيننا للب�س كو�ضــتيم"، اأي بدلة ع�ضــرية وربطة 
عنــق، كمــا جتــد حركــة فل�ضــطينية جتعــل لــون الكوفية 
اأخ�ضــر بدل االأ�ضود الإ�ضفاء هويتها و�ضطب االخر، يت�ضح 
اأن اال�ضالمي الداع�ضــي اأو "الو�ضطي امل�ضتنري" بقي اأ�ضري 
املا�ضــي اأو التجربــة االوىل بالتقليد او االبتــذال، حتى يف 
اللب�س واملظهر، وت�ضــعر اأن اال�ضــالميني قفزوا عن ر�ضالة 
النبي ذات قيــم الرحمة، والتجديد، واحلفاظ على التنوع 
الب�ضــري، وفتح م�ضــاحات التعــارف على قاعــدة "الدفع 
بالتــي هــي اأح�ضــن" اأو "اأكرمكــم عنــد اهلل اأتقاكــم"، الأنها 

ال تخــدم اأهدافهــم يف ال�ضــيطرة واالق�ضــاء، وبــث الفرقة 
وا�ضعاف االآخر واال�ضتباك معه، دون االجابة على اأ�ضئلة 

الع�ضر ب�ضناعة ال�ضجادة وامل�ضبحة على االأقل.
اإن اخلطاب ال�ضــكلي لدى اال�ضــالمي املتخلــف اأو املتنور، 
جــاء من�ضــجما مع ثقافة اجلهــل والياأ�س والقهــر يف العامل 
اال�ضــالمي، مــا جعل مدر�ضــة الراحل ال�ضــيخ عبد احلكيم 
ك�ضــك اأقرب للنا�س "حلظيا"، من معارف ال�ضــيخني حممد 
الغــزايل وحممد متويل ال�ضــعراوي امل�ضــتنرية، الأن ك�ضــك 
خلفــه موؤ�ض�ضــة جتنــي مــن خطابــه، يف املقابــل مت اإهمال 
الغــزايل وال�ضــعراوي كحــاالت فرديــة دون موؤ�ض�ضــة اأو 
جماعة حا�ضنة ت�ضمح لهما بالتمدد ل�ضد اخلطاب املت�ضدد.

ال�ضــيطرة علــى امل�ضــاجد،  لذلــك، �ضيوا�ضــل اال�ضــالمي 
ويحافــظ على البقاء من خــالل "تفريخ" امل�ضــجد الأجيال 
جديدة بهدف تعوي�س الفاقد، و�ضيبقى اال�ضالمي ي�ضتخدم 
"ثقافة حفظ الن�ضو�س" املنتجة جليل احلفظة دون فهم، 
م�ضتغال الظروف االقت�ضادية، ورهبة امل�ضلم الب�ضيط اأمام 
ال�ضيخ املعمم اأو امللتحي، واالنت�ضار يف امل�ضاحات الفارغة 
التي تركها غياب املوؤ�ض�ضات الثقافية والريا�ضية، وتخلف 

التعليم ونخبوية العلماء.
اإن اال�ضــالمي رغم ما�ضويته، وعقله ال�ضلفي، يعد االأف�ضل 
يف ال�ضــيطرة علــى تكنولوجيــا االت�ضــاالت، مــن اأجل بث 
التنظري والتهديد، فيمــا بقيت وزارات االأوقاف، والعلماء 
يف دوائر البريوقراطية واملنا�ضــباتية، بعيدا عن الواقع يف 
معركة جمتمع تكون ل�ضــالح اال�ضالمي، الذي اأ�ضبح اأداة 
مك�ضوفة للقوى اخلارجية، التي عززت منذ البداية وجود 

اال�ضالمي كبديل للوطني او القومي الإ�ضعاف الطرفني.

"واأنــا �ضــغرية، كانــت "املعجونة" مــالذي الوحيد يف هذا 
العــامل، وكانــت مف�ضــلة الأنني اأ�ضــكل جم�ضــماتي املف�ضــلة 
التــي اأغنتنــي عــن الكالم وعن �ضــماع مــا يجري مــن حويل. 
مل اأقلق الت�ضــاخ يدّي اأو املكان املحيط بي، حتى �ضراخ امي 
يف وجهي الذي كان هدفه اأن اترك لعبتي املف�ضــلة مل يهمني. 
امــي كانت ت�ضــتخدم معــي لغــة االإ�ضــارة؛ اأ�ضــابعها تلوح 
يف كل االجتاهــات، لــو اأن اأحــًدا من بعيد نظر اإليهــا لقال: اإن 
هناك م�ضــيبة حلت باملكان، ف�ضاًل عن ذلك، �ضد اأ�ضنانها على 
�ضــفتيها لتو�ضــل يل ر�ضــالة باأن هذه التفاهات لن تفيدين! هذه 
احلــركات التي كنت ال اأحبها اأتذكرها وكاأنها كانت البارحة، 
وهــا قــد م�ضــى عليها اربعــة وع�ضــرون عاًمــا، الأعــود لتلك 
املعجونة، ولكن ب�ضــورة اأخرى، فاأنا فاقدة لل�ضمع والنطق 
منذ والدتي، واأ�ضبحت اأ�ضتخدم تلك املعجونة الأعرب بها عما 
يجــول بداخلي يف زمن اأ�ضــبحت بــه الكتابة اأحرًفــا تقراأ وال 
يح�س ببع�س حروفها، والكلمات امل�ضموعة اأ�ضبحت خر�ضاء 

اأمام كثري من ال�ضامعني". 
هكــذا بداأت )ن.اأ( ق�ضــتها، فقد تعلمت يف مدر�ضــة االت�ضــال 
التــام التابعة للهــالل االأحمــر الفل�ضــطيني واأنهــت الثانوية 
العامــة، لكــن مل تكمــل تعليمهــا اجلامعي، بل حر�ضــت على 
الت�ضــجيل يف اأي دورات تنمــي مهارتهــا، وهــي االآن �ضــمن 
فريــق ودورة الر�ضــوم املتحركة با�ضــتخدام املعجونة التي 
كنت اأحبها واأنا �ضــغرية، وهي عبارة عن تكوين �ضخ�ضيات 

متحركة ونحتها. 
واأ�ضــافت: "تلــك الــدورة جعلتنــي اأعــرب عــن �ضخ�ضــيتي 
وتخيالتــي التي مل اأ�ضــتطع اأن اأعــرب عنها بلغة ال�ضــامعني، 
ف�ضاًل عن اأنها مّنت لدي روح العمل اجلماعي اأنا و�ضديقاتي 
يف التوا�ضــل مــع املــدرب االجنبي، واي�ًضــا اإعطــاء دورات 
مماثلــة من خاللنا ملدار�ــس اخرى، فقد مدت لنا يد القوة لكي 

نثبت للمجتمع باأننا جزء ال يتجزاأ منه".
وقالــت )ن. اأ( لـــ "احلال" بب�ضــع كلمات كتبتهــا على ورقة 

ونطقتها بلغة االإ�ضــارة: يجب اأن ي�ضــعر املجتمع اأننا ل�ضــنا 
عالــة عليه، نحن فقط نطالب بحقوقنا، كالعمل يف موؤ�ض�ضــات 
ومراكــز وجمعيات، واأن ينظر اإلينا على اأننا ل�ضــنا �ضــعفاء 

و�ضعوا يف زاوية �ضوداء من هذا العامل.
يقول امل�ضــوؤول عن دورة الر�ضــوم املتحركة واملتخ�ض�س يف 
تعليم الر�ضــم واالنيمي�ضــن منــذ اثنني وع�ضــرين عاما غاري 
رو�ضبوروغي: هذه اخلطوة كانت بدايتها يف مدينة النا�ضرة 
لفئة كبار ال�ضــن لكنها مل تنجح، الأ�ضــباب منهــا ان تلك الفئة 
مل تلتزم مبوعد الدورة ب�ضــبب ان�ضــغالها باأعمالهم اليومية. 
فقرر املجل�س الثقايف الربيطاين املمول الرئي�ضــي لتلك الدورة 
البحــث عن اأماكــن وفئــات اأخــرى يف ال�ضــفة الغربية، ومت 
البحــث عن مدار�ــس الإعطاء تلك الــدورة، ومن خالل البحث 
مت التو�ضــل اإىل مدر�ضة االت�ضــال التام لل�ضم والبكم التابعة 

للهالل االأحمر الفل�ضطيني. 
وي�ضــيف: الر�ضــم وا�ضــتخدم املعجونــة و�ضــيلة الإي�ضــال 
ر�ضــالة "ذوي االحتياجــات اخلا�ضــة" يل وللعــامل من خالل 
حتويل املعجونة اإىل جم�ضــمات وبعدها حُتول اىل ق�ضــة يتم 

ت�ضويرها وحتويلها ملقطع فيديو ال يتجاوز خم�س دقائق.  
واأكــد اأن هــدف الــدورة تعزيــز ثقــة املتدربــات باأنف�ضــهن 
وبقدراتهــن ومتكينهــن كمتدربــات يدربن طالًبــا يف مدار�س 
اأخرى، لي�س فقط لذوي ال�ضــم والبكم اأو ذوي االعاقة ب�ضكل 
خا�س، بل ولل�ضامعني اأي�ًضا، وقد تكون هذه الدورة م�ضتقباًل 

م�ضدر رزق لهن.
االأحمــر  الهــالل  يف  االإ�ضــارة  لغــة  وحــدة  من�ضــقة  وقالــت 
ومرتجمــة لغة االإ�ضــارة اأ�ضــمهان ع�ضــفور اإن الــدورة التي 
ت�ضــارك بها اثنتا ع�ضــرة متدربة من فئة ال�ضــم فتحت جمااًل 

الإطــالق العنان لهن للتعبري عن انف�ضــهن وواقعهن وخيالهن 
اأي�ًضــا، ومن االمثلة على تلك الر�ضــومات التي مت العمل بها، 

مو�ضم قطف الزيتون، واالحتالل االإ�ضرائيلي.
واأ�ضــافت اأن هنــاك اأفكاًرا كثــرية لدعــم املتدربات حتتاج 
متويــاًل للتطبيــق والتنفيذ، ف�ضــال عــن ذلك، نحتــاج لفتح 
ا �ضوق  املجال لدمج ال�ضخ�س اال�ضم يف املجتمع وخ�ضو�ضً

العمل.
وتوؤكد االأخ�ضــائية النف�ضــية يف جمعية الهــالل االأحمر دعاء 
يون�ــس اأن ال�ضــخ�س االأ�ضــم يجــب اأن يتمتع بحيــاة كبقية 
املواطنــني، ويعتمد ذلك بدايًة على االأ�ضــرة، فهي التي يجب 
اأن تكــون الدافــع القــوي لــه وال متيــزه عن غــريه، فمن هذا 
املنظور، فاإن ال�ضــخ�س اال�ضم لن ي�ضعر اأنه �ضخ�س عالة اأو 

غري مرغوب به، وامنا جزء ال يتجزاأ من هذا املجتمع.

 نهيل أبو رجيلة

فتيات من ال�سم يحّ�لن األعابهن اإىل اأفالم ر�س�م متحركة

من اإنتاج الفتيات يف اإحدى دورات تنمية مهاراتهن.



15»الحال« - العدد 128 - السنة العاشرة اخلمي�س 2016/6/16 املوافق 11 رم�ضان 1437 هـ

 شيرين العكة

معر�س فل�ضــطني الــدويل للكتــاب، الذي اأكــد يف كلمته عدم 
ن�ضــيان غــزة مــن امل�ضــاريع الثقافيــة مهما بلغت �ضــراوة 

احل�ضار.

ظروف ل ت�سبه ال�سينما
ورغــم   ،)THE IDOL( فيلــم  البدايــة  يف  ُعر�ــس 
االختــالف الــذي لوحظ علــى اأحداثــه، اإذ يعــرف اجلميع 
الظروف احلقيقية التي عا�ضــها حمبوب العرب ع�ضاف، اإال 
اأن اجلمهــور ظــل حتى النهاية يتابع، رغم رداءة ال�ضــوت 
والروؤيــة يف القاعــة التــي بقيــت م�ضــاءة خــالل العر�س، 

فح�ضب املزين، رف�س االأمن اأن ُتطفاأ القاعة ب�ضكل كامل.
ا�ضــتمرت عرو�ــس االأفــالم يف قاعــة ال�ّضــوا ليومــني فقط، 

بينمــا ا�ضــُتكملت يف قاعة �ضــعيد امل�ضــحال التي ُخ�ض�ضــت 
فيها املقاعد هذه املرة بطريقة تف�ضــل بني االإناث والذكور، 
واأطفئــت االإ�ضــاءة يف القاعة، وهو ما �ضــفق لــه اجلمهور 

فرًحا وكاأنها اإ�ضافة جديدة مل حتظ بها ال�ضينما من قبل.
�ضــارك يف املهرجان 30 فيلًمــا عربًيا واأجنبًيــا، تنوعت بني 
الطويــل الروائــي والق�ضــري واأفــالم االأنيمي�ضــن، جميعها 
حتكي عن احلقوق والقيم، وبهذا ال�ضاأن علق املزين "اأردنا 
اأن يرى اأهل غزة اأن املعاناة ال تقت�ضــر عليهم، وي�ضــاهدوا 

الق�ض�س االإن�ضانية القادمة من خمتلف اأنحاء العامل".
"اهتمام النا�س واجنذابهم مل�ضاهدة اأفالم تخ�س االن�ضان 
بغ�ــس النظــر عن عرقــه ودينــه وجن�ضــه، لهو دليــل على 
احتفاظنــا باحل�ــس الفني رغــم الويالت التي حتيــق بنا"، 

قالت و�ضــام يا�ضني، م�ضرية اإىل اأن اأكرث االأفالم التي حازت 
على اعجابها، فيلم "3000 ليلة"، و"�ضــارة"، الذي �ضنعه 
فنانون من غزة وترى اأن م�ضتواه ي�ضاهي االأفالم العاملية. 
و�ضــام عوي�ضة مل يت�ضنَّ له �ضوى ح�ضور اليوم االأخري قال 
"ليتني متكنت من املتابعة منذ البداية، لكن الفيلم االأخري 
ال�ضيناريو  "�ضــارة" كان حقيقًيا، وهو مميز على �ضــعيد 
والتمثيل واال�ضــاءة"، واأ�ضــاف: "فكــرة اأن يكون يف غزة 

ال�ضجن �ضينما �ضيء جميل وا�ضتثنائي".
الطفــل بهــاء �ضــالح )11 عاًمــا( قــال وهو يحــدق فرًحا يف 
جمموعات احل�ضــور املغادرة للمهرجان بعد انتهاء الفيلم 
"ال�ضا�ضــة بعيدة وال�ضوت غري م�ضموع، لكن كنت �ضعيد 

وما بدي اأم�ضي، بقيت حتى النهاية".

ال�ضجادة احلمراء يف غزة.

بعد غيابها ثالثة عق�د.. �سينما يف غزة

 كلثوم مازن جابر

كان حدًثــا فريًدا اأن ُتعر�س جمموعة من االأفالم التي تتخذ 
من ق�ضــايا حقوق االإن�ضان مادة لها، ويكون املتفرجون من 
غــزة؛ هــذه البقعة اجلغرافية املغلقة من اأق�ضــى �ضــمالها 
حتى جنوبها، التي ُتنتهك فيها اأب�ضط احلقوق، بينما العامل 

ال يعدو كونه متفرًجا.
رغــم ذلــك، كانــت عبــارة "لي�س اأف�ضــل من غــزة"؛ هي ما 
هتــف بــه جمموعــة مــن الكّتــاب واملخرجني حني ت�ضــاور 
خليل املزين مع اأ�ضدقائه؛ ب�ضاأن التخطيط الإقامة الن�ضخة 

الثانية من مهرجان ال�ضجادة احلمراء يف غزة.
مل يكن تنفيذ الفكرة باالأمر ال�ضهل، فقد جرت اال�ضتعدادات 
رغــم التعقيــدات التــي اعرت�ضــتهم، وكان اأبرزهــا مــكان 
املهرجان واالأفالم املعرو�ضــة فيه. يقول خليل املزين مدير 
املهرجان: "تفاو�ضــنا كثرًيا مع االأمن ب�ضاأن اختيار املكان، 
حيــث اأردنــا اأن يكــون يف العــراء، يف ميناء غــزة، لكنهم مل 
يوافقوا"، فا�ضــطر منظمو املهرجــان الختيار مكان مغلق. 
ويعلــل املزيــن رغبتــه يف اإقامــة املهرجــان يف مينــاء غزة: 
"اأردت اأن ن�ضرخ بحقوقنا، بحقنا يف ميناء وبحر اأكرث من 
جمرد 12 ميال"، يف اإ�ضــارة اإىل هدفهم حني اأُقيمت الن�ضــخة 
االأوىل للمهرجان يف العام املا�ضي على اأر�س حي ال�ضجاعية 
املدمر بفعل العدوان االإ�ضــرائيلي 2014، وهو التاأكيد على 

حق الغزيني يف اإعادة االإعمار.
ُفر�ضــت ال�ضــجادة احلمراء على مدخل مركز ر�ضــاد ال�ضوا 
الثقــايف، و�ضــار عليها مــا يزيد على األف �ضــخ�س، �ضــاروا 
املهرجــان  بو�ضــرت كبــري حمــل عنــوان  اأي�ًضــا مبحــاذاة 
"بدنــا نتنّف�س"، وجميعهم كانوا يتنف�ضــون والبهجة على 
وجوههم، مت�ضــوقني للجلو�س اأمام �ضا�ضة كبرية من عتمة 
ونور، تعر�س لهم حكاية الفنان الفل�ضطيني حممد ع�ضاف.

بداأ املهرجان بعزف حّي على البيانو اأدته �ضــارة عقل )16 
عاًمــا( من معهــد اإدوارد �ضــعيد، تلتهــا الكلمــة الرتحيبية 
وت�ضــجيل فيديــو ملداخلــة وزيــر الثقافــة الدكتــور اإيهاب 
ب�ضي�ضــو املتواجد يف رام اهلل، وُي�ضرف على اإطالق فعاليات 

اإنهــا مفارقــة عنيفة قطعا اأن يكون ال�ضــجن جمــازا وحقيقة، 
ومفارقــة جارحــة حتما اأن ترى ال�ضــجن جمــازا واأنت الذي 
عاي�ضته اأعواما واأعواما، اإن ثنائية ال�ضجن وال�ضجان حتاكي 
ثنائية احلا�ضــر والذاكــرة اإذا تعلــق االأمر يومــا باالعتقال 
الفعلــي. كل هــذه املفارقــات جنــح معر�س فل�ضــطني الدويل 

للكتاب يف جت�ضيدها بزاوية ف�ضاء احلرية.
تلــك الزاوية تربعت على م�ضــاحة 300 مــرت مربع من اأر�س 
املعر�ــس، وق�ضــمت اإىل زنازين وغرف م�ضــابهة حد التطابق 
لغــرف وزنازين االعتقال احلقيقي. كانــت الغرف عبارة عن 
غرف للعزل ال تت�ضع اإال ل�ضخ�س واحد وقد يكون واقًفا فقط، 
واأخرى للتحقيق بكر�ضــي خ�ضــبي وطاولة، باالإ�ضافة لغرف 
الع�ضافري التي تخت�س بحياكة املقالب التي قد تنجح اأحيانا 
باالإيقاع باملعتقل و�ضــحب اعرتافــات منه، و"براد" يعزل به 
املعتقل وهو �ضــديد الربودة، باالإ�ضافة ل�ضــاحة متخ�ض�ضة 
االأدوات  حتاكــي  بــاأدوات  ومــزودة  وال�ضــبح  بالتعذيــب 

احلقيقية التي ت�ضتخدم لتلك االأغرا�س.
وبتلــك الغــرف والزنازيــن، جنحت م�ضــوؤولة هــذه الزاوية 
مي�ضــاء اخلطيــب بتعريــف الزوار بهــا عرب التنقل وال�ضــرح 
امل�ضــتفي�س واملوؤمل اأحيانا لكل حجر وزاوية يف هذا الف�ضــاء 
الذي اعتربته �ضــروريا ملحاكاة الواقع االعتقايل وت�ضويره 
حل�ضــور  والقــادم  للفل�ضــطيني  يت�ضــنى  حتــى  وجت�ضــيده 
املعر�س اأن ير�ضــم �ضــورة ذهنية بعقله للواقع الذي عاي�ضه 
املعتقلــون ولــالآالم التي تعر�ضــوا لها وما يزالــون، هذا عرب 
�ضــرب اأعماق هــذه التجربة وتقدميهــا للمواطن الفل�ضــطيني 

دون احلاجة ليعاي�ضها ب�ضكل فعلي.
اإن القــادم حل�ضــور هذا املعر�ــس الدويل الذي �ضــم ما يربو 

على الن�ضــف مليون كتاب، قد ال يدرك اأن اأ�ضفل هذا املعر�س 
توجــد زنازيــن حتاكي الواقــع، واأنــه ميكن للفل�ضــطيني اأن 
يرى جتربة االعتقال ويت�ضــور عذاباتها، دون اأن ي�ضــطر اإىل 

مواجهة االعتقال الفعلي وخو�س التجربة الفعلية.
ويف لقاء ل�ضــحيفة "احلال" مع االأ�ضرية املحررة اإميان نافع 
زوجة االأ�ضــري نائل الربغوثي، التي ق�ضــت ما يقارب الت�ضع 
�ضــنني يف املعتقل، اأكــدت اأنها عندما راأت هــذا املكان رجعت 
ت�ضــع �ضــنوات اإىل اخللف بذاكرتها، حيث �ضعرت للحظة اأنها 
غري قــادرة على اخلروج من بني تلــك الزنانني، وغري قادرة 
علــى اخلــروج للمعر�س حتــى، وكاأنهــا اعتقلت مــن جديد، 
وفر�ضــت عليها االإقامة يف هذه الزاوية وعدم اخلروج للعامل 

الفعلي من جديد.
ال�ضــعور مل يكن �ضهاًل الأ�ضرية اأم�ضــت �ضنوات من االعتقال، 
فبمجــرد الدخــول يف هذا الف�ضــاء تبــداأ ال�ضــور بالتزاحم يف 
املخيلة: هنا كانت اأمي وقت التحقيق، يف هذه الغرفة اأ�ضيبت 
اأمي املري�ضــة بحالة اإغماء وكنت اأ�ضــرخ فلم ي�ضتجب اأحد، 
مل ي�ضعفها اأحد، يف غرف اأخرى اأرى وجه زوجي االأ�ضري نائل 
الربغوثي، يف كل مكان اأ�ضــمع اأ�ضــوات االأ�ضرى و�ضراخهم، 
بالتاأكيد مل يكن ال�ضــعور �ضهال.. بهذه الكلمات و�ضفت اإميان 
�ضــعورها وتدفق ال�ضــور الهائل يف ذاتها حلظة دخولها لهذا 

الف�ضاء الذي جنح باأ�ضرها جمازا هذه املرة.

دم�ع عائ�سة
ويف �ضــياق حديثنا عن هذا الف�ضــاء، ا�ضــتذكرت اإميان موقفا 
ظــل حمفــورا يف ذاكرتهــا، حلظة دخــول االأ�ضــرية املحررة 
عائ�ضــة عــودة التــي مل تتمالــك نف�ضــها بعــد روؤيتهــا لهــذا 

الف�ضــاء، فلــم تتمكن مــن كبح جمــاح ال�ضــور الذهنية التي 
بــداأت بالتزاحم يف خميلتهــا، مرتجمة ذاتهــا بدموع انهمرت 
بال مقدمات، عائ�ضــة تلك االأ�ضرية التي كانت ترى نف�ضها بكل 
زاوية من هذا املكان، ت�ضمع �ضوتها و�ضراخها مع كل خطوة 
مت�ضــيها، تنهــال ال�ضــور كاملطارق مــع كل خطــوة اإىل داخل 

زنزانتها وعرفة التحقيق.
مل تن�ــَس اميــان م�ضــهد غرفــة الع�ضــافري، تلك الغرفــة التي 
كانت يف عامل احلقيقة مقابلة لزنزانتها، م�ضــتذكرة حماوالت 
االحتــالل الكثرية ر�ضــم و�ضــياغة اأفــالم قد ترغم االأ�ضــرى 
على االعرتاف، عرب �ضــبكة ممن ي�ضــمون الع�ضــافري والذين 

يلعبون دور املنا�ضلني النتزاع االعرتافات من املعتقلني.
كانت اإميان تعتقد اأنها تعاي�ضت مع الن�ضيان وانت�ضرت على 
تلــك الذكريــات، لكنها اأدركت اأن الن�ضــيان ال ميكــن اأن يكون 
فل�ضطينيا، فالفل�ضطيني حتت االحتالل ال ي�ضتطيع اأن ين�ضى، 
فما زال هناك الكثري من الن�ضــاء واالأطفال والرجال اأ�ضرى يف 
زوايا حقيقية م�ضــابهة لهذا الف�ضــاء املجازي، باالإ�ضافة اإىل 
كــون معظم اأفراد عائلتها وعائلة زوجها من املعتقلني ابتداء 

من االأم واالأخ ولي�س انتهاًء بالزوج.
واإميــان نافع هي زوجة االأ�ضــري نائــل الربغوثي الذي يعترب 
عميد املعتقلني الفل�ضــطينيني مم�ضًيا ما يربو على 35 عاما يف 

�ضجون االحتالل االإ�ضرائيلي.

قمي�ض اأحمد يا�سني
يف "زاوية ف�ضــاء احلرية"، مت تخ�ضــي�س زوايا غري الغرف 
والزنازيــن، حيث �ضــمل هــذا الف�ضــاء على بع�ــس منتجات 
يا�ضــني  اأحمــد  ال�ضــيخ  قمي�ــس  مثــل  لالأ�ضــرى  واملقتنيــات 

زنازين وغرف تعذيب حتت اأجنحة الكتب.. ملن وملاذا؟

واأغرا�ــس االأ�ضــري نائــل الربغوثــي، وغريها مــن املقتنيات 
واملذكرات لالأ�ضرى الفل�ضطينيني.

هذا الف�ضــاء جاء جزًءا من معر�س فل�ضــطني الــدويل للكتاب 
الــذي نظــم يف اأيــار املن�ضــرم بح�ضــور ممثلــني ووفــود من 
الدول العربية ال�ضــقيقة، حتت �ضــعار "فل�ضطني تقراأ" الذي 
ا�ضــتمر اأ�ضــبوعني بتنظيــم مــن وزارة الثقافة الفل�ضــطينية 
عقــدت خاللهما العديــد من النــدوات واملحا�ضــرات االأدبية 
باالإ�ضافة اإىل لقاءات كثرية مع اأدباء وكتاب على ال�ضعيدين 
الفل�ضــطيني والعربي، وزوايا خا�ضة باملعار�س الت�ضويرية 

واالأطفال.

قمي�س ال�ضهيد اأحمد يا�ضني �ضمن معرو�ضات الزاوية.
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املقاالت املن�ضورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

تطبع بتمويل من وكالة التنمية ال�ضويدية )�ضيدا(

alhal@birzeit.edu

يف �ضــهر اآذار املا�ضــي، افتتح متحف جامعة بريزيت معر�س "لي�س كاأي ربيع"، الذي 
�ضي�ضتمر حتى نهاية حزيران اجلاري.

ويف معر�ــس "لي�ــس كاأي ربيع"، يقدم املتحف جتربة فريــدة حول مفهوم املجموعات، 
ومعنــى املتحف يف ال�ضــياق الفل�ضــطيني. وت�ضــلط هــذه التجربة ال�ضــوء على العمق 
التاريخــي للمجموعــة الفنيــة يف اجلامعة، ومدى ا�ضــتقاللها عن امل�ضــروع ال�ضيا�ضــي 
املوؤ�ض�ضــاتي الذي منا ب�ضــكل مت�ضــارع يف العقديــن االأخريين. ونلحــظ يف جتربة هذا 
املعر�س تراكمات عدة لعمل ثقايف �ضــاهم فيه العديد من االأفراد، الذين �ضــعوا الإيجاد 
جتربــة ثقافيــة فريــدة وحية يف جامعــة بريزيــت، تنمو با�ضــتمرار، مرتبطــًة بتاريخ 
وا�ضــتمرار اجلامعة بعيدًا عن كبوات الواقع ال�ضيا�ضــي يف اإن�ضــاء دولة مبوؤ�ض�ضــاتها 
املختلفــة. بقي املتحف ينمو ب�ضــكل ع�ضــوي وم�ضــتمر، مطــورًا جتربًة ثقافيــًة مهمًة، 
ن�ضــطت قبل تاأ�ضي�س املتحف ب�ضنوات، ولعبت فيها الفنانة فريا متاري دورًا تاريخياً، 

�ضكل حجر اأ�ضا�س يف حتقيق الرتاكم الذي تطلبه تاأ�ضي�س املتحف عام 2005.
بداأت متاري، قيمة معر�س "لي�س كاأي ربيع"، م�ضــوارها يف جامعة بريزيت بعد اإنهاء 
درا�ضــتها يف تاريخ الفن والعمارة االإ�ضــالمية من جامعة اأوك�ضــفورد عام 1984، وبداأ 
م�ضــوارها يف اجلامعة بتدري�س م�ضــاقات تاريــخ الفن واملهارات الب�ضــرية التي كانت 
�ضــبباً يف تن�ضــيط االإنتاج الفني بني العديــد من طلبة دائرة العمــارة اآنذاك. من خالل 
االأ�ضــلوب التجريبــي الذي اتبعته مــع الطلبة، لتطويــر االأفكار والكت�ضــاف اإمكانيات 
املــواد، االأمر الذي �ضــاهم يف تلبية حاجة الطلبة لتعلــم بع�س املهارات التي ال يوفرها 
نظام التعليم االأ�ضا�ضــي. وكانت حم�ضــلة هذه التجربة اأن اأنتج طلبة العمارة العديد 
مــن املعار�ــس الفنية املتميزة خــالل فرتة تدري�ضــها يف اجلامعة التي امتــدت الأربعة 
وع�ضــرين عاماً، بحيث اكت�ضــبت هذه املعار�س اأهمية خا�ضــة يف غياب برنامج للفنون 

يف اجلامعة.
ا مــن االهتمــام بالفنون يف اجلامعة، واأ�ضــبحت فــريا متاري  خلقــت هــذه احلالة جوًّ
عنواناً للن�ضاطات الفنية يف اجلامعة. ويف عام 1994، مت تعيينها لتكون م�ضوؤولة جلنة 
تعمل على ا�ضــتالم االأعمال االأوىل من املجموعة الفنية، وهي اأعمال الفنان ال�ضوي�ضري 
رينيــه فورير، التي تربع بهــا للجامعة اإمياناً منه بالدور الثقــايف الريادي الذي تلعبه 
اجلامعة. وتالها العديد من التربعات التي قدمها فنانون وفنانات مثل مروان ق�ضــاب 
با�ضــي، وكمال بالطة، و�ضــامية حلبي، واإتيل عدنان، وموري�س با�ضــتريناك، وغريهم 

الكثريون.

كانــت هذه اللحظة بداية ملرحلة جديدة �ضــهدت فيها اجلامعة بدايــة تكون املجموعة 
الفنيــة اخلا�ضــة ببريزيــت. يف نف�ــس الفــرتة، تربعــت عائلــة الدكتور توفيــق كنعان 
مبجموعته الفريدة للُحُجب، التي اأ�ضافت بعدًا تاريخياً مهماً حول التاريخ االجتماعي 
يف فل�ضطني، واأغنت املجموعات مبكون جديد ملوارد الرتاث الثقايف املادي يف اجلامعة. 
هــذه التربعات التي قدمها الفنانون واالأفراد للجامعة كهدايا خلقت جتربة لها اأهميتها 

التاريخية، كانت مو�ضوع معر�س "لي�س كاأي ربيع".
ومــن خالل معر�س "لي�ــس كاأي ربيع"، دعا متحف جامعة بريزيت الفنانة فريا متاري 
للعودة لقراءة جتربة البدايات اعتمادًا على عام 1994، كنقطة انطالق لرحلة متحف 
جامعــة بريزيت كتجربة جمتمعية يف �ضــميمها، وهي ال�ضــمة التي ظلــت مالزمًة لعمل 
املتحف، الذي ي�ضعى لتقدمي معنى املتحف يف ال�ضياق الفل�ضطيني، وما يرتتب عليه من 
تطوير ملفاهيم حملية عن االإنتاج الفني، واملجموعات الفنية، واالإمكانيات التي يحملها 
الرتاث الثقايف املادي الإنتاج معرفة وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، كونه ينمو يف قلب اجلامعة 

ذات التجربة الثقافية التاريخية التي تقرتب من مئة عام.
اأخرجــت متاري  معر�س "لي�س كاأي ربيع" معتمدة على ارث جتربتها التاريخية التي 
قــادت فيهــا مبادرات مهمة الإبراز اأهمية املعار�س الفنيــة يف جتربة احلياة اجلامعية، 
التــي كان اأكرثها حيوية افتتاح "جالريي القمرية"، التي كانت قاعة العر�س االأوىل يف 
اجلامعــة ما بني عامي 1999- 2004، حيث مت ا�ضــتخدام اأربعــة اأروقة يف اأحد مباين 
اجلامعة ك�ضــالة عر�س، وقدم  فيها عدد من املعار�س لفنانني اأمثال �ضــليمان من�ضور، 
وتي�ضري بركات، ونبيل عناين. وكانت هذه املعار�س حالة حيوية مهمة، خا�ضة يف وقت 

مل تتوفر فيه قاعات عر�س متاحة للطلبة ب�ضكل خا�س، وللجمهور ب�ضكل عام.
فــرتة  جتربتهــا  ملراجعــة  متــاري  عــادت  للمعر�ــس،  والتجهيــز  التح�ضــري  خــالل 
الت�ضــعينيات، التــي جتمعت فيها اأعمال وتربعات من العديــد من الفنانني وهم: رينيه 
فورير، وكمال بالطة، ومروان ق�ضــاب با�ضي، واإتيل عدنان، وليلى ال�ضوا، وفالدميري 
متاري، ومنى با�ضــيلي �ضــحناواي، ور�ضيد قري�ضي، ونا�ضر �ضــومي، و�ضامية حلبي، 
و�ضــري خوري، واإ�ضماعيل �ضموط، و�ضــمرية بدران، ومنى حاطوم، ومنى �ضعودي، 
وموري�س با�ضــتريناك، وميزوكو ياكاوا، ويورك �ضميتزر، وجاي كوب، ولوي�س نخلة، 
ومنها ب�ضــكل �ضخ�ضــي. وقدمت االأعمال مع بع�س الوثائق واملقابالت مع الفنانني، اإال 
اأن اجلانــب االأكــرب يف املعر�س تطور بعد اأن وجهت متاري ر�ضــالتها اىل عدد جديد من 
الفنانني الفل�ضــطينيني ت�ضــركهم يف فكرة املعر�س، مع دعوة للم�ضــاركة بعمل لين�ضــم 

للمجموعــة، ويف تاأكيــد جديد على الــدور املجتمعي املتبادل الذي يلعبــه الفنانون مع 
املتحــف لتقــدمي الفنون بجميع اأ�ضــكالها جلمهور الطلبة، فعل اجلميــع وقدم 25 فنانا 

وفنانة اأعمالهم ملجموعة املتحف مع الرتحيب بالفكرة، وهم:
�ضليمان من�ضور، و�ضهى �ضومان، ونبيل عناين، وتي�ضري بركات، واإميلي جا�ضر، وروىل 
حلواين، وح�ضــني ر�ضوان، وتي�ضري البطنيجي، و�ضــمري �ضالمة، وهاين زعرب، وخالد 
حــوراين، وجــواد املاحلي، وجمانــة مناع، ورائدة �ضــعادة، و�ضــريف واكــد، واأحمد 
كنعان، وخليل رباح، واإينا�س يا�ضني، وجون حلقة، وتي�ضري �ضرف، وعامر ال�ضوملي، 
وعمر يو�ضــف بن دينا، ويزن اخلليلي، وب�ضــري خمول. كما تربع الباحث الفل�ضــطيني 
وجامــع املقتنيات  جورج االأعمى بعملني فريدين من جمموعته اخلا�ضــة لين�ضــما اإىل 
جمموعة املتحف، وهما ر�ضم زيتي لالأديب الفنان جربا ابراهيم جربا، ور�ضم تخطيطي 

للفنانة الرائدة �ضويف حلبي.
اعتمــد التنظيــم الفني للمعر�ــس على تقدمي االأعمــال االأوىل التي تربع بــه الفنانون يف 
فرتة الت�ضــعينيات مــع املجموعة اجلديدة التي قدمها الفنانــون لهذا املعر�س. كما مت 
تقــدمي جمموعة الفنانــة لوي�س نخلة "الزهــور الربية يف فل�ضــطني" يف  معر�س خا�س 
قدم يف مركز خليل ال�ضــكاكيني �ضمن الن�ضــاطات املرافقة للمعر�س، من خالل تدخالت 
طالب العمارة يف جامعة بريزيت باإ�ضراف فني من الدكتور يزيد عناين والدكتورة �ضمر 

الناظر يف م�ضروع بعنوان "امليثولوجيا الرقمية". 
كمــا كان ملجموعــة اأعمــال الفيديــو من�ضــة للعر�س �ضــمن برنامج "العــودة ملهرجان 
الفيديو"، وذلك بتنظيم فني من قبل الفنانة اإميلي جا�ضــر التي جمعت من فنانني حول 
العــامل ن�ضــخا من اأعمال فيديو قيمة، وقدمتها جلامعــة بريزيت عام 2002 يف مهرجان 

خا�س نظمته اآنذاك لفن الفيديو.
ا�ضــتطاع املعر�س يف ن�ضاطاته املختلفة فتح جماالت للنقا�س حول املجموعات ودورها 
يف التعليم وانتاج املعرفة، كما وفر للعديد من الفاعلني الثقافيني فر�ضة مهمة لاللتقاء 
ونقا�س معنى العمل املتحفي يف فل�ضطني، حيث كان اأبرز هذه الن�ضاطات حلقة النقا�س 
التــي حملــت عنوان "ظاهــرة اقتناء االعمــال الفنية يف فل�ضــطني"، و�ضــارك فيها فريا 
متاري، وجورج االأعمى، وجاك بر�ضــكيان، وخليــل رباح، والرا اخلالدي، ومبحاورة 

من مديرة املتحف اإينا�س يا�ضني.
 

❊ مديرة متحف جامعة بريزيت

زوار يف املتحف اأمام لوحات تربع بها ر�ضاموها.

البداية مبعر�ض "لي�ض كاأي ربيع"
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