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21 عاًمــا علــى اأو�صلــو.. كيف ميكن 
اخلروج من الدائرة؟ 03040510 التفكجي: فكرة املليون م�صتوطن

يف حدود 67 متوا�صلة بهدوء
ال�صحافــة الإلكرتونيــة حتا�صــر الورقية 
وجتربها على مهارات وتطبيقات ل تعرفها

فرقة "خل�ص" العكاوية جتعل
اأم كلثوم تغني "الروك اآند رول"

ريتا اأبو غو�ص*

خيــٌم وبــدو وم�صاحــات �صا�صعــة تنتظــر اأن يتم 
تفريغها ق�صًرا لبناء اآلف الوحدات ال�صتيطانية. 

مباذا تذكرنا هذه التفا�صيل؟
اأ�صاليبهــا  ــا  تاريخيًّ الحتــال  حكومــة  توظــف 
"القانونيــة" لتحقيــق  و  املتنوعــة والوح�صيــة 
اأحــد اأهــم اأهدافها، وهــو احلفاظ علــى الوجود 
الدميوغــرايف الإ�صرائيلــي على ح�صــاب الوجود 
اإىل  القد�ــص،  يف  منــازل  هــدم  مــن  الفل�صطينــي، 
اعتــداءات علــى املزارعــن، وتدني�ــص م�صاجد، 
واقتاع اأ�صجار، و�صــوًل اإىل جتميع البدو ق�صًرا 
يف بلدة م�صتحدثة بالقرب من النويعمة يف اأريحا.
وعلمــت "احلــال" اأن ما ت�صمــى "الإدارة املدنية 
الحتاليــة"، وهي جزء مــن ال�صلطــة التنفيذية 
حلكومــة الحتــال، كثفــت هــدَم م�صاكــن البدو 
�صــرق القد�ــص خال الأ�صهــر الثمانيــة الأخرية، 
ــا دون ماأوى حّتى اللحظة.  تاركًة 668 فل�صطينيًّ
اإذ ت�صعــى خّطــة الإدارة املدنّية اإىل جتميع ثاث 
قبائل بدوّية من �صــرق القد�ص، وهي: اجلّهالن، 
والكعابنــة، والر�صيدّيــة، الذين يــرتاوح عددهم 
بــن 3800 اإىل 6000 ن�صمــة، وتوطينهم يف قرية 
جمــاورة لبلدة النويعمة جنوب اأريحا، من اأجل 
  E1 تو�صيع م�صتوطنــة معاليه اأدوميم يف منطقة
�صــرق القد�ص مــن جهة، وت�صكيــل �صريط جماور 
للم�صتوطنــات من املنطقة حّتى القد�ص، من جهة 

اأخرى.
وقــال عطــا اهلل مزارعــة، اأحــد بــدو اأبــو دي�ــص، 
اإّن هــذه اخلّطــة تهــدف اإىل و�صــع حــد لأ�صلوب 
حياتهم التقليدي الذي اعتربته حكومة الحتال 
ا، بل وتوطينهــم بالقرب من ع�صائر وقبائل  بدائيًّ

تتعار�ص مع تقاليدهم واأ�صلوب حياتهم. 
واأ�صــاف: "لن نقبــل مغادرة املكان الــذي ع�صنا 
فيــه منــذ عقــود، اإّل عندمــا يتــم حتريــر النقب 
والعــودة اإليه، و�صنحارب هــذا امل�صروع بكل ما 

اأوتينا من قوة".
وحول ت�صييقات حكومة الحتال، قال مزارعة: 
لكافــة املحاولت  تتويًجــا  اأتــت  "هــذه اخلّطــة 
واملــاآرب بت�صييق اخلناق علينا، من حظر ن�صب 
خيامنا املتنقلة، واإجبارنا على ال�صتقرار، وبيع 
قطعــان موا�صينــا، وحتديــد مناطــق جمــاورة 
للم�صتوطنــات، وكل ذلك ل�صالــح تو�صيع الطرق 

وبناء اجلدار".
يف ال�صيــاق ذاته، قال املواطن اأبــو يو�صف، وهو 
"نحــن وثروتنــا  بــدوي مــن قبيلــة اجلهالــن: 
احليوانيــة باقــون يف اأر�صنــا ولن نخــرج منها. 
ــا يف حماكمهم، وها نحن ننتظر،  وقّدمنا اعرتا�صً

ولن نخرج حّتى ولو بالقوة".

ال�����ض��رب��ة حت����ت  ال����ب����دو  الأغ������������وار..  يف   2 ب����راف����ر 
ريتا اأبو غو�ص *

»الحال« - العدد  111 - السنة الثامنة

خراف حارتنا 
حارتنا مليئة باخلراف. وبالعادة، متو�صط قولها "مااااء" معقول، يرتاوح بن املوجة الو�صطى كثرًيا، والعليا قليًا. منذ اأيام، حدث اختال يف توازن 

املوجات، فاأ�صبحت الو�صطى اأقل، والعليا اأكرث. 
التف�صري: يبدو اأن اخلراف تعرف متى �صتذبح، ول اأدري كيف تعرف! يبدو اأنها طاقة عيد الأ�صحى. 

اخلا�صــة: اإذا كانــت خراف حّينا حكيمة وتفهم يف احلياة واملوت؛ فلماذا ل يعرف جارنا امل�صتخدم الأزيل ل�صيارة حكومية، الفرق بن احلال واحلرام؟ 
وملاذا ل تعرف جارتنا النمامة الفرق بن ال�صتغابة والدرد�صة؟ والأهم: ملاذا ل ن�صغي كلنا، اأعني جميع من باحلي، ملا حولنا؟

اخلطر قريب منا دوًما، ول ن�صدر اأي "مااااء"!
بينما خرافنا، ولها كل الحرتام، تعرف متى تقول: "مااااء".. ل نريد اأن نذبح.

كل عام ونحن وخرافنا بخري
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عارف حجاوي

ناردين الطروة*

يف ظــل توا�صــل حملــة مقاطعــة املنتجــات الإ�صرائيليــة، وجتــاوب 
ال�صارع الفل�صطيني معها، تظهر ت�صاوؤلت كثرية حول مدى جناح اأو 
ف�صل حمات املقاطعــة اأو مدى قدرتها على ال�صتمرار، وهل �صيكون 
املنتــج الوطنــي قــادًرا علــى املناف�صــة يف ظل هــذه املقاطعــة، وهل 
�صتقت�صــر املقاطعــة على �صلع معينــة اأم اأنها �صت�صمــل كل ما تنتجه 
اإ�صرائيل اأو ت�صتورده ب�صكل مبا�صر ويوزع يف الأ�صواق الفل�صطينية؟

»احلــال« التقــت العديد مــن �صرائح املجتمــع لتعــرف اآراءهم عن 
مو�صــوع مقاطعــة الب�صائــع الإ�صرائيليــة ومدى جاهزيــة املنتج 

الوطني الفل�صطيني يف ظل هذه املقاطعة.

الوطني قادر على املناف�سة
وعــن قدرة املنتج الوطني على مناف�صة الإ�صرائيلي، يقول املواطن 
اأ�صامة حممــد من رام اهلل: »املنتوجات الوطنيــة ذات جودة عالية 
وقــادرة على املناف�صة«. وي�صيف: »يجــب األ نرتك لهم املجال لأن 
يقتلونــا باأموالنــا، ويجب اأن تزيد اجلهــات ال�صعبية والر�صمية من 

مهمة احلفاظ على املقاطعة وزيادة الإنتاج املحلي«.  

األبان واأ�سالء
مــن ناحيــة اأخــرى، اأعربــت رانيا مــن اخلليــل عــن ا�صتغرابها من 
ال�صتمرار يف اإدخال الألبان والأجبان الإ�صرائيلية رغم وجود اأكرث 
مــن بديــل فل�صطيني لهــا يتميز باجلــودة واملذاق الطيــب. وتقول: 
ا اإىل  ــا اإ�صرائيليًّ »كلمــا كان يح�صــر زوجــي اأو اأبنائي منتًجــا غذائيًّ
املنــزل، اأ�صعر ب�صعور غريــب، واأتخيل اأمامي فقــط م�صهد الأطفال 
بغزة وهــم مقطعون اإىل اأ�صاء، اأتخيل اأننــي �صريكة بهذه اجلرمية 
ب�صــراء ب�صائعهم، فقطعت عهًدا على نف�صي األ تدخل هذه الب�صائع 

منزيل ما دمت على قيد احلياة«.

ولويل: اال�ستثمار يف املنتج 
الوطني 700 مليون دوالر

ويف تعليــق ب�صــام ولويل، رئي�ص احتــاد ال�صناعــات الغذائية على 
�صوؤال »احلال«: هل املنتج الوطني م�صتعد للمناف�صة يف ظل مقاطعة 
الب�صائــع ال�صرائيلية؟، قــال اإن املنتج الوطنــي الفل�صطيني جاهز 
للمناف�صــة منذ �صنــن، واملقاطعة جتعل منه مناف�ًصــا اأقوى وتفتح 
اأمامــه املجال للتميز اأي�ًصا، فعلى �صبيل املثال، ال�صناعات الغذائية 
ت�صتطيــع التما�صــي مــع املعايــري الدوليــة والأمريكيــة واملعايــري 
الأوروبيــة، وهناك كثــري من م�صانع املــواد الغذائية حا�صلة على 
�صهــادة »الأيــزو«، �صهادة »اجلــودة الفل�صطينيــة«، وهناك جهات 
رقابية من وزارة ال�صحة جتعــل املنتج الوطني �صمن املوا�صفات 

واملعايري، وهناك رقابة على اجلودة املنتج املوجود يف ال�صوق«.

باملقاطعة تنتهي  اأن  ي��ج��ب  م��ع��ادل��ة  فل�ضطينيني..  اأط��ف��ال  واأ����ض���اء  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  األ��ب��ان 

اأجمــع العديــد مــن ال�صياديــن يف بحر غــزة، اأنهــم مل ي�صعروا 
بت�صهيــات حقيقيــة وواقعيــة، منــذ الإعان عن توقيــع اتفاق 
القاهــرة الأخــري، الذي جرى مبوجبــه وقف اإطــاق النار بن 
املقاومــة واإ�صرائيــل، ون�ــص اأحد بنــوده على زيــادة م�صاحة 
ال�صيــد البحري اإىل �صتة اأميال، على اأن ت�صل لحًقا اإىل 12 ميًا 

ا. بحريًّ
وقــال عدد مــن ال�صياديــن يف ت�صريحــات منف�صلــة، اإن ال�صتة 
اأميــال التــي كرث احلديث عنها مل تكن اإل حــرًبا على ورق، وما 
زالوا يتعر�صون لانتهاكات من قبل زوارق الحتال يف البحر، 
رغم اأنهم يف كثري من الأحيان ل ي�صلون اإىل حدود تلك امل�صافة.
ال�صيــاد فايــز القوقــا »52 عاًمــا« ميار�ــص مهنتــه يف بحــر غزة، 
ويعيــل 12 �صخ�ًصــا قــال: »مل نلم�ــص اأي تغيــريات اإيجابية بعد 
التفاق على وقف اإطاق النار، وما زالت النتهاكات الإ�صرائيلية 

م�صتمرة، وما زلنا حمرومن من احلرية يف ممار�صة عملنا«.
واأ�صــاف القوقــا: »ل ن�صتطيع تخطي الثاثــة اأميال، وحتى يف 
هذه امل�صافــة، نتعر�ص لانتهاكات، ومــن يفكر يف جتاوزها يتم 

اإطاق النار عليه.

وبــن القوقا اأن من يتم اعتقاله مــن ال�صيادين يخ�صع لتحقيق 
ومعاملة قا�صيــة ومهينة خال اعتقالهــم، حيث جتربهم قوات 
الحتــال على خلع ماب�صهــم، وال�صباحة و�صــوًل اإىل الزورق 
احلربــي الإ�صرائيلــي، ومــن ثم تقييدهــم واقتيادهــم اإىل ميناء 

اأ�صدود الواقع حتت ال�صيطرة الإ�صرائيلية.
ولل�صيــاد عبد الهادي بركة من دير البلح الراأي نف�صه، حيث مل 

ا من الت�صهيات التي حتدث عنها التفاق. يلم�ص اأيًّ
فــرًدا، ومل تعــد مهنتــي يف ظــل  القوقــا: »اأعيــل 12  ويقــول 
اإعالتهــم«، مطالًبــا  مــن  الإ�صرائيليــة ل متكننــي  النتهــاكات 
موؤ�ص�صــات حقــوق الإن�صــان بالدفــاع عــن حريتهــم يف ممار�صة 
عملهــم، اإ�صافــة اإىل منا�صدتــه للحكومــة بالعمل علــى توفري ما 

ميكنهم من جلب الرزق لأطفالهم.
وقــال نقيــب ال�صياديــن يف قطاع غزة نــزار عاي�ــص: »ما زالت 
معانــاة ال�صيادين م�صتمــرة«. واأ�صاف: »حتــى بعد التفاقية 
الأخرية، ما زالت زوارق الحتال تطارد ال�صيادين ول توجد 
اأي ت�صهيــات، فهنــاك 11 حالــة اعتقــال بحدود اأربعــة اأميال، 

اإ�صافة اإىل احتجاز املراكب.

وعــن ال�صتــة اأميــال، قــال عاي�ــص: »مل ي�صــل ال�صيــادون هذه 
امل�صافــة، ومل تطبــق، حيــث كانــت فقط بحــدود ثاثــة اأميال، 
واأي�ًصا بهذه امل�صافــة الق�صرية تتم ماحقة ال�صيادين ومنعهم 

من ال�صيد.
وذكــر عيا�ص اأنــه خال العــام املا�صي بعد حــرب 2012، فتح 
البحر من ثاثة اأميال اإىل �صتة، ولكن مع بداية مو�صم ال�صردين، 
اأغلــق البحــر لُيحرم ال�صيادون مــن الفائدة والربــح الذي كان 
ميكــن اأن يعود عليهــم، وبعد نهاية املو�صــم، فتح البحر ح�صب 

التفاقية، وبعد ذلك باأ�صبوع، اعتقل ال�صيادون مبراكبهم.
مركــز امليــزان حلقــوق الإن�صــان قــال يف تقريــر لــه اإن قــوات 
الحتال نادًرا ما اعتقلت �صياًدا ثبت اأنه ارتكب خمالفة يعاقب 
عليهــا القانــون، ولذلك فهي تفــرج عنهم بعــد اإذللهم وحماولة 

ابتزازهم.
واأكــد املركــز اأن ن�صــر الإ�صــارات ال�صوئيــة وا�صتمــرار ح�صر 
ال�صيــد البحري، ي�صكل حلقــة يف �صل�صلة العقوبــات اجلماعية 
املفرو�صة، وجزًءا ل يتجزاأ من احل�صار على قطاع غزة، الذي 

ي�صكل جرمية حرب.

ورق ع�����ل�����ى  ح�������ر  اإ�������ض������رائ������ي������ل  ت���������ض����ه����ي����ات  غ�����������زة:  ������ض�����ي�����ادو 

- ميكنــك اأن تغا�صب �صديقك مــراًرا، لكنك ل تهينه 
اإل مرة واحدة. 

- اجلن�ــص: �صــيء اإذا فعلــه النا�ــص اأحياًنــا اأنتجوا 
ب�صًرا، واإذا فكروا فيه دائًما اأنتجوا انتحارين. 

- تقــول اإنك تتمتــع بخيال خ�صب! هل اأنــت قادر يا 
فالح اأن تتخيل اأن جدتك هذه قد مار�صت اجلن�ص؟

- ال�صيــارة اجلديــدة: كتلــة من حديــد تركبك حتى 
تنتهي اأق�صاطها، ثم بعد ذلك تعاف اأنت ركوبها. 

- ال�صادقون: كم �صخ�ًصا قال لك: "اأقطع يدي لو.."، 
وكم �صخ�ًصا قطعها فعًا؟

- حممــود عبا�ص وحممود عبا�ــص: الأول رجل كثري 
الأ�صئلــة، لكنــه ميلك الإجابــات، وي�صتطيع اأن يعرب 

اجل�صر من دون ت�صريح. والثاين تعرفونه. 
- العــراق: بلد عربي يراأ�صــه كردي، كانت تذبح فيه 
اخلــراف والرجــال يقولــون ب�صم اهلل، واليــوم يذبح 

فيها الب�صر، واخلراف تقول ماااء.  
- الإن�صــان: �صيء تخرج منه رائحــة كريهة اإذا اأكل 
الثــوم، واإذا �صحــا من النوم، واإذا �صــام، واإذا نام، 

واإذا قام، واإذا مات. وكلما �صم رائحة قال: اأف. 
- �صانيــل وفانيــل: ال�صانيل �صيء تر�صــه املراأة على 
نف�صهــا لأنهــا مل ت�صتحم منــذ اأ�صبوعــن حفاًظا على 
الت�صريحة، والفانيل يلب�صه الرجل لاحتفاظ بالعرق 

على بدنه. 
لأنــه  الأمــريكان  يحرتمــه  �صخ�ــص  الداع�صــي:   -
كاوبــوي مثلهــم، والإ�صاميــون لأنــه فعل مــا كانوا 

يتمنون فعله. 
- الديــن: القطار الوحيد الذي يو�صلك للجنة، �صرط 
اأن تركــب من الر�صيف ال�صحيــح. وخوًفا من الغلط 

يف�صل بع�صهم اأن ياأخذها كعابي.
- قتادة: خلف تلــك اللحى الكثة وال�صيوف امل�صلتة 
هناك رقة وحنان، األ تراهم يتكنون باأ�صماء اأنثوية: 
قتــادة وعبــادة وطلحــة. قد ياأتيــك اخلليفــة املقبل 

وا�صمه اأبو �صو�صو. 
- الرا�صــد اجلــوي: �صخ�ص ي�صكــن يف الطابق الذي 

فوقك، ويرى الغيمة مقبلة قبل اأن تراها اأنت.
- اأو�صلــو: مدينــة تغطيهــا الثلــوج معظــم ال�صنــة، 

ونكتوي بنارها منذ ع�صرين �صنة. 
- النجــاح وبريزيت: النجاح يف النجاح م�صمون اإذا 

دفعت ما عليك، والنجاح يف بريزيت م�صمون. 
- عندهم تعدد الأحزاب، وعندنا تعدد الزوجات، ل 

اأحد اأح�صن من اأحد. 
- الفــارق بن الأ�صفلت وال�صيجــارة: الأ�صفلت لي�ص 

فيه نيكوتن. 
- قالوا لها تزيني فقط لزوجك، قالت: اأخجل، الطلب 

ال�صريح اأهون. 
- الفي�ص بوك: اخرتاع يجنبك روؤية اأفيا�ص النا�ص. 

- قدمًيا كان الإجنليز يجللون �صيقان الطاولة اإمعاًنا 
يف احل�صمــة، واليوم تك�صف ن�صاوؤهــم عن �صيقانهن، 

ول من يقول لهن: بكم الفجل. 
- امللــك ح�صن: حذق ريا�صة ركوب الأمواج. ركبها 

اأربعن �صنة، ومات واقًفا. 
- مــن يعتقد اأن حبة البطاطا ل تتــاأمل وهو يذبحها، 

لن يفهم كيف يتحول الكمي اإىل نوعي. 
- �صــع خمدتك حتــت املجهر، و�صــرتى وحو�ًصا لها 
خمالــب واأنيــاب ت�صــرح ومترح. اأمــا زلــت تنكر اأن 

اجلهل مفيد اأحياًنا؟ 
- قــال لنا الأ�صتــاذ: حلم اخلنزير ي�صبــب الأمرا�ص 
واملــوت ال�صريع. وعمر الإن�صــان يف اأملانيا 80 �صنة، 
ويف اأفغان�صتــان 49 �صنــة. ل بــد اأن هنــاك خطــاأ يف 

الإح�صاءات.

جمموعة مقاالت

واأ�صــاف ولويــل: »ال�صتثمــار يف قطــاع ال�صناعات الغذائيــة و�صل اإىل 
قرابــة 700 مليــون دولر، ويتــم ت�صديــر مــا قيمته 190 مليــون دولر 
ا«، موؤكًدا اأن هذا القطاع واعد بجودته و�صعره املناف�صن وبقدرته  �صنويًّ
علــى تلبية احتياجات ال�صــوق. واأ�صار ولويــل اإىل اأن احتاد ال�صناعات 
الغذائيــة يغطــي قرابــة 80-85 % مــن احتياجــات ال�صــوق مــن املواد 
الغذائيــة. واأ�صاف اأن عملية اجلودة والتطوير على املنتج الوطني هي 

عملية م�صتمرة ول تاأتي ب�صورة حلظية، بل بعملية تراكمية.
واأو�صــح ولويل اأن الحتاد يقوم بحمــات ترويجية كبرية للمنتج 
الوطنــي، وقــد اأقامــوا عدة معار�ــص �صنويــة لحتــاد ال�صناعات 
الغذائية لت�صجيــع املنتج الوطني، وقد و�صل عدد الزوار اإىل قرابة 
50 األًفا. وهذا يدل على اأن توجه النا�ص لل�صلة الغذائية الفل�صطينية 
�صــار ب�صكل اأكــرث جدية، حتى قبــل اأحداث غزة، ولكــن الآن هناك 
زيادة يف ا�صتهاك املنتوجات الوطنية، لقناعة اجلمهور الفل�صطيني 

بجودة املنتج �صناعيًّا وب�صرورة املقاطعة �صيا�صيًّا ووطنيًّا.

فل�سطني ت�ستورد بـ4 مليارات 
ا من اإ�سرائيل دوالر �سنويًّ

مــن ناحيتــه، يوؤكــد نافــذ اأبــو بكــر، اخلبــري القت�صــادي، اأهميــة 
املقاطعــة وقــدرة املنتج الوطني على املناف�صــة، وخا�صة يف جمال 
ال�صلــع الغذائية وبع�ص املــواد وامل�صتلزمــات كاملاب�ص والأحذية 
اأي�ًصــا، م�صــرًيا اإىل اأن املنتــج الفل�صطينــي قطع �صوًطــا كبرًيا، وهو 

ينتج �صمن املوا�صفــات واملعايري العاملية، وهناك بع�ص الب�صائع 
التــي ل ننتجها ونعتمد على اإ�صرائيــل يف جلبها، ولذلك علينا العمل 
علــى اإنتاجهــا، واإذا مل ن�صتطع، فعلينــا العتمــاد يف توريدها على 
الدول العربية والــدول الأجنبية ال�صديقة، فقد اآن الأوان ملقاطعة 

الب�صائع الإ�صرائيلية.
وقــال اأبو بكــر اإنه ثبت بالدليــل القاطع اأن املنتــج الفل�صطيني جيد 
وقــادر على املناف�صة، فاحلذاء اخلليلي على �صبيل املثال اأف�صل من 
كثــري من الأحذية، وهناك اأنواع مــن ال�صوكولتة واملواد الغذائية 

والألبان ثبت بالدليل القاطع اأنها متطورة وتروج لنف�صها كثرًيا.
واأ�صاف اأن علــى الوزارات واملنتجن واملورديــن وجمعية حماية 
امل�صتهلــك والإعام وموؤ�ص�صات املجتمع املــدين جميعهم عليهم دور 
يف توعية النا�ص واإنتــاج البدائل وعدم املغالة يف الأ�صعار وتفعيل 

قنوات توزيع املنتوجات واقامة املعار�ص.
واأ�صــار اأبــو بكــر اإىل اأن النــاجت الإجمــايل الإ�صرائيلــي يبلــغ حوايل 
273 مليــار دولر، ونحــن ن�صتورد بـ3 مليــارات ون�صف املليار من 
اإ�صرائيــل، وبن�صــف مليار من امل�صتوطنــات، اأي اأننــا ن�صتورد بـ4 
مليــارات دولر. واأ�صاف: اإذا قاطعنا، فاإن اقت�صادنا الوطني الذي 
ح�صتــه 20 % من الإنتــاج، �صرتتفع ح�صتــه اإىل 40 %، وهذا يعني 
اأن بالإمــكان توفري مــن 30- 40  األف فر�صة عمــل، و�صتكون هناك 

ا�صتثمارات كثرية.

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

ن�صرين مو�صى
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با�صتثناء حزب مريت�ص الي�صاري والأحزاب العربية، اأجمعت 
القــوى ال�صيا�صيــة يف اليمــن والي�صــار والو�صــط يف اإ�صرائيــل 
علــى رف�ــص واإدانــة خطــاب الرئي�ص حممــود عبا�ــص يف الأمم 
املتحــدة. واملتطرفــون طالبــوا –كالعــادة– مبعاقبــة عبا�ص 
�صخ�صيــا و�صلطتــه الوطنيــة. فيمــا كان زعيــم حــزب العمــل 
املعار�ص، يت�صحاق هريت�صوغ، »األطف«، فقال اإن عبا�ص اأخطاأ 
عندما اتهــم ا�صرائيل بارتكاب حرب اإبــادة �صد الفل�صطينين، 
ولكــن رئي�ــص الــوزراء – بنيامن نتنياهو – هــو الذي يتحمل 

امل�صوؤولية عن ذلك.
رد الفعــل ال�صرائيلــي علــى هــذا النحــو، يبــن كــم هــو حال 
القيــادة  اأزمــة  هــي  وكــم  تعي�ــص.  ال�صرائيليــة  ال�صيا�صــة 
ال�صرائيليــة م�صتع�صيــة. ففــي هــذه الدولة، التــي تعترب من 
اأكــرث دول العــامل تقدمــا يف العلــوم والتكنولوجيــا والهايتك، 
ومــن اأقواها اقت�صاديا، وترتبــع على عر�ص دول العامل يف عدد 
الإ�صدارات الثقافية، اأجــل هذه الدولة تبدو متخلفة من حيث 
اختيــار القــادة. ول يوجــد فيها قائــد واحد مقنــع. وهو لي�ص 
راأيــي فح�صب، بــل اإن ا�صتطاعات الراأي الأخــرية اأ�صارت اىل 
انــه يف حال اجراء انتخابــات جديدة فاإن نتنياهو ما زال اأقوى 
مر�صح لرئا�صة احلكومــة القادمة اي�صا، مع انه ل يحظى بثقة 

اجلمهور، وفقط 24% قالوا انه ي�صلح لرئا�صة احلكومة.
وخطــاب الرئي�ص عبا�ص كان اختبارا اآخــر لهذه القيادة، اأظهر 
عجزها عن فهم املقروء و�صحالة تفكريها وبالتايل �صدة اأزمتها. 
فما الذي قاله الرئي�ص الفل�صطيني، حتى يخرجوا بهذا الرف�ص 

املوحد؟

لقــد اأكــد على نهجــه ال�صلمي املبدئــي املنادي بحــل الدولتن يف 
منتهــى الو�صوح. حتدث عن دولة فل�صطينية على حدود 1967 
اىل جانــب ا�صرائيل. و�صدد على مبادئ مبادرة ال�صام العربية، 
التــي تبدي ال�صتعداد ل�صام كامل و�صامل بن ا�صرائيل والدول 
العربيــة و57 دولة ا�صامية، مقابل ازالــة الحتال. واأكد على 
النهــج ال�صلمــي يف مكافحــة الحتال، بــل حدد هــذا الن�صال يف 
الن�صــاط الدبلوما�صــي الــدويل، مطالبا باأن يحاكم مــن يثبت انه 
ارتكب جرائم حرب يف العدوان على غزة ول يفلتوا من العقاب. 
لكن ال�صا�صة ال�صرائيلين، بغالبيتهم ال�صاحقة، جتاهلوا الر�صالة 
ال�صلميــة ومل يروا �صوى كلمة »اإبادة �صعــب«. اإنهم يعرفون ان 
عبا�ــص مل يق�صــد ان ا�صرائيــل تبيــد ال�صعب الفل�صطينــي، فهذه 
مهمة م�صتحيلة. ل تقدر عليها ا�صرائيل ول غريها. ويعرفون انه 
ق�صــد ب�صيغة املبالغة هــذه ان ي�صري اىل ابادة حــوايل 30 عائلة 
فل�صطينيــة بالكامــل، واإىل تدمــري 17 الف بيت بينهــا 9000 بيت 
ابيــدت متاما. وي�صــري اىل ت�صرد حــوايل 120 األــف عائلة، فقدت 
بيوتهــا وتعي�ص اليوم م�صردة يف عملية جلوء جديدة هي الثانية 
او الثالثة يف تاريخها. لكنهم اأخذوا �صيغة املبالغة هذه وجعلوا 

منها حجة يتذرعون بها ملوا�صلة الحتال. 
وال�صبــب احلقيقــي وراء هــذا النهــج هــو رف�ــص احلكومــة 
ال�صرائيلية – ويف اح�صن الحوال عجز احلكومة ال�صرائيلية 
– عــن انهــاء الحتــال. ففي هذه احلكومــة رئي�ص وثلة من 
الــوزراء الذيــن يخ�صون رعــاع اليمن املتطرف الــذي يرف�ص 
العــرتاف باأنه احتــال. قــادة �صيا�صيون، بع�صهــم جرنالت 
كبــار واأ�صاتــذة جامعــات وعلمــاء جهابــذة، لكنهــم يعمــون 

ب�صرهــم عــن روؤيــة موبقات الحتــال واآثــاره املدمــرة لي�ص 
فقــط لل�صعــب الفل�صطيني بــل ال�صرائيلــي اي�صــا. فالحتال 
مدر�صــة ف�صاد واإف�صاد للمجتمــع ال�صرائيلي نف�صه. على تربته 
اخل�صبــة منــا وترعــرع العــامل ال�صفلــي يف ا�صرائيــل واأبطال 
اجلرميــة. يف اأح�صانــه نبتــت ت�صوهــات خلقيــة يف املجتمــع، 
تــربر وت�صرعن قيم النهب والل�صو�صيــة والغطر�صة والغرور 
وال�صتعــاء العن�صــري وبع�ــص مظاهــر الأبرتهايــد. وحتت 
مظلته ن�صــاأت اأكرب واأخطر جتارات احلــروب، حيث اأ�صبحت 
»�صناعــة الأمن« اأكرب فروع القت�صــاد ال�صرائيلي. يتاجرون 
يف بيــع ال�صاح وخــربات الأمن على اختافها مــع 70 دولة يف 
العامل. وهوؤلء يربحون ما بن 11 و12 مليار دولر يف ال�صنة. 
وجعلــوا مــن ا�صرائيل، الدولــة الوحيــدة التي تبيــع ال�صاح 
جمربــا، اإذ يجربونــه من حــرب اىل اخرى علــى الفل�صطينين. 
ولي�ــص عندهم م�صلحة يف ان تتوقف احلروب. فعلى الرغم من 
ان وقــف احلــروب يعني حقن دمــاء ابنائهــم، اإل اأن ما يهمهم 

اكرث هو ان حتقيق ال�صام �صيفقدهم ارباحا طائلة. 
القــادة ال�صرائيليــون، بغالبيتهــم، يعرفــون هــذه احلقائــق 
ولكنهــم يرف�صــون العــرتاف بهــا. يف�صلون دفــن روؤو�صهم يف 
الرمــال. ي�صتغلــون خمــاوف اليهــود التاريخيــة، وميار�صون 
املزيــد من التخويف، حتــى يبقوا �صعبهم رهينــة باأيدي جتار 

احلروب العاملن با�صم الأمن. 
لقد اختار نتنياهو الرد على خطاب عبا�ص بخطاب هجومي اآخر 
مــن على نف�ص املنرب، و�صفق لــه ال�صيا�صيون طويا، كما يفعل 
املتفرجــون يف نهاية كل م�صرحيــة. ولكن بع�ص و�صائل العام 

ال�صرائيليــة اجلريئــة )»هاآرت�ــص«، »يديعــوت احرونــوت« 
وموقع والا ومعلقــي التلفزيون والذاعات(، رف�صوا الوقوع 
يف م�صيــدة الع�صل هذه وحذروا من مغبة هذا النهج. ومن بن 
اأبــرز النمــاذج كان املقال الفتتاحي ل�صحيفــة »هاآرت�ص« )28 
ايلــول 2014(، الذي ت�صاءلت فيه: »ما الذي توقعته اإ�صرائيل 
ممن طــرح امامــه 2200 قتيــل فل�صطيني؟ هل توقعــوا �صماع 
تهنئــة »�صنة �صعيدة وحلوة« باللغــة العربية؟ اإ�صرائيل التي 
جاهــدت منــذ تعين عبا�ــص للرئا�صة قبل عقد زمنــي، من اجل 
الثبات باأنه لي�ص �صريــكا م�صتحقا للمفاو�صات، لأنه »�صعيف 
جــدا« او »متطــرف اكــرث مــن اللــزوم« او »ل ي�صيطــر علــى 
حما�ص« او �صريك خمل�ــص لها – ل ميكنها التذمر. ف�صيا�صتها، 
ويف مقدمتهــا ال�صتهتــار املتوا�صــل مبطالــب عبا�ــص املتعلقة 
بتجميــد ال�صتيطــان، هي التــي قادت اىل خطابه امــام املجتمع 
الــدويل. ولكن يجب عدم اخللــط. فعبا�ص مل يدر ظهره للعملية 
ال�صيا�صيــة. لقــد مت�صــك بحــل الدولتــن. واو�صــح للجمهــور 
الفل�صطينــي، انــه �صيطمح اىل اجــراء املفاو�صــات القادمة مع 
اإ�صرائيــل، كرئي�ص لدولة معــرتف بها ولي�ص كرئي�ص لتنظيم او 
حركــة او �صلطة. ان نيته مطالبــة المم املتحدة حتديد تاريخ 
لنهاء الحتال وا�صتئنــاف املفاو�صات مع اإ�صرائيل يف م�صاألة 
تر�صيــم احلدود،  تعك�ص �صيا�صــة �صحيحة. ان الختباء وراء 
خطــاب عبا�ــص ور�صــق ال�صعارات �صــده ل تعك�ــص ال اجلنب 
ال�صيا�صــي والعجز القيادي، ذلك لأنــه امام الجزاء ال�صيا�صية 
التــي عر�صهــا عبا�ــص يف خطابــه، فــان اإ�صرائيــل ل متلــك ردا 

ا�صرتاتيجيا«.

ك����������ي ت��������ك��������ون ال������ه������ج������م������ة ال������دب������ل������وم������ا�������ض������ي������ة ال�����ف�����ل�����������ض�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة ن�����اج�����ع�����ة
نظري جملي

يف 13 اأيلــول من عام 1993، اأعلن عن مياد اتفاقية اأو�صلو 
بن منظمــة التحرير والكيــان الإ�صرائيلي، ومــع مرور 21 
عامــا علــى التفــاق، مــا زال التفاق بــن موؤيــد ومعار�ص 
و�صمن �صوؤال ومع�صلــة تتلخ�ص يف: هل كان اتفاق او�صلو 

الطريق ال�صائب الذي اجتهت له منظمة التحرير اأم ل؟. 
»احلال« حاورت عددا من ال�صيا�صين و�صمعت اآراءهم يف هذه 

املرحلة التي تختنق فيها الجابات عن امل�صري الفل�صطيني.

قراقع: اأو�سلو كان كمينا
اعتــرب رئي�ص هيئة �صوؤون الأ�صــرى عي�صى قراقع اأن اتفاق 
اأو�صلــو كان مبثابة كمن للق�صية الفل�صطينية، فاإ�صرائيل مل 
تلتزم بــاأي من التفاقيات الدولية والقانون الدويل. واتفاق 
اأو�صلــو بنــي على عدة مراحل جزئت ملراحــل اأخرى، الأمر 
الــذي اأوقع القيــادة الفل�صطينية يف فــخ ال�صرائيلين، ومل 
يتم التو�صل ملا مت الوعد والتفاق عليه منذ البداية، واأهمه 
دولــة فل�صطينية م�صتقلة. وقــال قراقع اإن اأهــم اخلروقات 
والتعديــات التــي مار�صهــا الحتــال هــي التزايــد امل�صتمر 
لا�صتيطــان وتــاآكل اأرا�صــي ال�صفــة الغربيــة، بالإ�صافــة 
لدفــع الأ�صرى الثمن باهًظــا بفعل تاعب الحتال يف ق�صية 

امل�صاومة وحل ق�صية الأ�صرى. 
وذكــر قراقــع اأن اأي اتفاق م�صتقبلي يجــب اأن ي�صمن رحيل 
الحتال عن اأرا�صي الرابع من حزيران واللتزام بال�صرعية 
الدوليــة، بحيث نتمكن مــن اإقامة دولــة فل�صطينية م�صتقلة، 
بالإ�صافــة للتعــرف على اأهــم التفا�صيــل والإجــراءات قبل 
التوقيــع علــى اأي اتفــاق. ووجــه ر�صالــة لاإ�صرائيلين »األ 
مرحليــة«،  اتفاقيــات  اأو  جمــزاأة  اتفاقيــات  بــاأي  يحلمــوا 
فالو�صول لل�صام مع ال�صعب الفل�صطيني مبني على اللتزام 
بقــرارات الأمم املتحــدة واحل�صــول علــى دولــة فل�صطينية 
م�صتقلــة عا�صمتها القد�ــص، ويف حالة ا�صتمــرار ال�صتيطان، 

فاحلل الوحيد هو ا�صتمرار ال�صراع وحالة احلرب.
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�سراغمة: مل يتوافق عليه كل الفل�سطينيني
اأمــا ع�صــو املجل�ــص الت�صريعــي ممثــًا عــن حركــة حما�ص د. 
اأميــن �صراغمة، فاعترب اتفاق اأو�صلــو غلطة يف تاريخ املقاومة 
الفل�صطينيــة، خا�صة يف ظل عــدم وجود ميزان قوى دويل عادل 
بحيــث كان التحيز العاملي ل�صالــح اإ�صرائيل. واعترب �صراغمة 
اأن اأو�صلــو عمــل علــى الق�صــاء على ورقــة القوة الأكــرب التي 
كانــت بيــد اأبناء ال�صعــب الفل�صطيني وهي املقاومــة امل�صلحة، 
فالقيادة كان لديها نوع من الت�صرع يف العودة لاأرا�صي املحتلة 
وحماولتهــا التفاو�ص من اخلارج اأ�صعفهــا، الأمر الذي جعلها 
حتــت �صوكة الحتال و�صيطرته. وذكــر �صراغمة اأهم اأ�صباب 
�صعــف التفــاق وف�صلــه وهي عــدم وجــود توافــق فل�صطيني 
ووجــود انق�صام غري معلن بن الفل�صطينين وتناق�صات، الأمر 
الــذي �صاهــم يف اإ�صعــاف اجلانــب الفل�صطيني اأمــام الحتال 
وعــدم م�صاركــة الــدول العربيــة، واأن املفاو�ــص الفل�صطينــي 
مل يكــن علــى كامل الوعــي مبا يلزم مــن املعلومــات والبيانات 
واخلرائط والقانون الدويل فقد ا�صتعان باخلرائط الإ�صرائيلية 

خال مرحلة التفاو�ص.
واعتــرب �صراغمــة اأن اأو�صلــو انتهى عمليا يف عــام 2000م يف 
انتفا�صــة الأق�صــى، اإل اأنــه ر�صميا ل يزال قائًمــا، والو�صول 
لأي اتفــاق مقبــل مــع الإ�صرائيلين هو اأمــر م�صتحيل خا�صة 
يف ظــل ان�صغال العــامل العربــي والتحيز العاملــي والأمريكي 

ل�صالح اإ�صرائيل.

الغول: مطلوب اتفاق دويل 
ولي�س مع االإ�سرائليني فقط

وقــال ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة ال�صعبية كايد الغول اإن 
اتفــاق اأو�صلو عمل على ح�صر الأهــداف الوطنية الفل�صطينية 
يف يــد القوى الإ�صرائيلية والأمريكيــة، والإ�صعاف من مكانة 
الق�صية الفل�صطينية يف الو�صط العربي. وذكر الغول اأن نتائج 
التفــاق كانت باحتــواء نتائج النتفا�صــة الأوىل والرتوي�ص 
للحالــة الفل�صطينيــة والعربية واأنها مدخــل للمفاو�صات غري 
املنتهيــة مع الحتال لإعطائــه الفر�صة ل�صتكمــال م�صروعه 
ال�صهيوين علــى الأرا�صي الفل�صطينية، كما اأنه عمل على ربط 
القت�صاد الفل�صطيني وتبعيته الكاملة لاقت�صاد الإ�صرائيلي.
وكان راأي الغول اأن اأي اتفاق مقبل يجب اأن تتو�صل القيادات 
الفل�صطينيــة مبوجبه لتفاق ا�صرتاتيجــي موحد، واأل تعتمد 
باتفاقهــا مع الحتال على املفاو�صات، فهي غري ذات جدوى، 
والعمــل علــى البحث عن عمليــة �صيا�صية مبينة علــى اأ�صا�ص 

دويل وقانوين والعودة لاأمم املتحدة.

زيدان: ال�سرعية الدولية 
اأهم من املفاو�سات

وقــال ع�صــو املكتــب ال�صيا�صي للجبهــة الدميقراطيــة �صالح 
زيــدان اإن اتفــاق اأو�صلــو مل ي�صل لأي حل، بــل و�صل لطريق 
م�صــدود، فهــو مل يو�صــل الفل�صطينيــن لهــدف اإقامــة الدولة 

وت�صاعفــت  الحتــال  وبط�ــص  قمــع  تزايــد  بــل  امل�صتقلــة، 
امل�صتوطنــات ع�صــر مــرات. واعترب زيــدان اأن كفــاح ال�صعب 
الفل�صطينــي يكــون خــارج اإطــار هــذا التفــاق عــن طريــق 
النتفا�صــات امل�صتمــرة والتوجــه لــاأمم املتحــدة مــن اأجــل 
اخلروج من مظلة القمع وال�صتبداد الإ�صرائيلي والتحرر من 

اللتزامات القت�صادية التي فر�صت عليه.
وقــال الغــول اإن علــى اأبنــاء ال�صعــب الفل�صطينــي اخلــروج 
باتفاقيــة وطنيــة موحــدة والعمــل علــى تعزيــز العــرتاف 
باحلقــوق الوطنيــة الفل�صطينية عن طــرق الدخول مبنظمات 
دوليــة وحما�صبة اإ�صرائيل من خالها. وعلــى اأي اتفاق مقبل 
اأن يكون حتــت اإطار ال�صرعية الدولية وحمدًدا ب�صقف زمني، 
بحيــث يبنــى علــى اأ�صا�ــص حلــول جذريــة ولي�ــص مرحلية، 
واإعــادة مظهــر القــوة لل�صــارع الفل�صطيني بوجــود املقاومة 
وحالــة ال�صــراع واحلــرب يف حالــة عــدم اللتــزام باملبادئ 
املوقع عليهــا، واأن اأهم ما يجب حتقيقه و�صمانه هو الوحدة 

الوطنية يف �صفوف الفل�صطينين.
وقال ع�صو املكتــب ال�صيا�صي حلزب ال�صعب ب�صام ال�صاحلي 
اإن هنــاك ثغــرات كبرية داخل التفاق، مــن حيث التمييز بن 
ال�صيــادة علــى ال�صــكان والأر�ص، فاتفــاق اأو�صلــو عمل على 
تعزيز ال�صيادة على ال�صكان مع عدم وجود �صيادة فعلية على 
الأر�ص، واعترب اأن اأي اتفاق مقبل يجب اأن يبنى على اأ�صا�ص 

القانون الدويل واملرجعية الكاملة لاأمم املتحدة.

كايد الغول�صالح زيدانعي�صى قراقعاأمين �صراغمةب�صام ال�صاحلي

دانية د�صوقي *
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كانــت ال�صم�ــص تتوارى للمغيــب، وهدير الطائــرات يبعث 
علــى القلق، فلم جتد راوية الــور "42 عاًما" و�صيلة ت�صغل 
بهــا اأطفالها اخلائفن من نذيــر الق�صف واملدافع املتمركزة 
حــول مع�صكــر جباليــا �صمــال مدينة غــزة؛ �صــوى جعلهم 
يلعبــون بن الأ�صجار والزهور املزروعة يف الفناء ال�صغري 

اأمام املنزل.
�صتــة اأطفال ما دون الـ"15 عاًما" يلعبون، وعن اأمهم تراقبهم 
بينما كانت تردد املاأثورات، وتدعو اهلل باأن يرعى �صغارها من 
كل �صوء. يف هذه الأثناء، تركت رهف "11 عاًما" لعبة اإخوتها، 
وانتقلــت اإىل جوار اأمها لت�صاركهــا ما كانت تفعله، فطلبت منها 
الأم اأن تدخــل للمنزل اأوًل وحت�صر "طرحــة" )غطاء للراأ�ص( 

تغطي بها �صعرها؛ كي تتلو املاأثورات من الآيات.
يف هــذه الأثنــاء، كان عبيدة جــودة "18 عاًمــا" غارًقا يف كتب 
الدرا�صــة "التوجيهي"، فقد اأودعته اأمــه راوية عند اإخوتها يف 
حمافظة الربيج و�صط مدينة غزة، كي ي�صجعوه على الهتمام 
بدرو�صه، ولي�صاعده اأخواله واأبناوؤهم يف مراجعة بع�ص املواد 

ال�صعبة.
رنــن هاتفــه املحمول قطــع تركيزه، فهــذا �صديقــه يت�صل به، 
ي�صاأله عن حاله ومكان تواجده، فيخربه عبيدة: "اأنا يف الربيج 

عند اأخوايل، واأنــا ودرا�صتي بخري، هل هناك �صيء؟"، فا يجد 
ا �صــوى انقطــاع املكاملــة، ويعــود �صديــق ثاٍن وجــار ثالث  ردًّ
لات�صــال به يف ذات الوقــت، وحن يعلمون اأنه غري متواجد يف 

منزله بجباليا، يعتذرون له ويقطعون الت�صال معه.
اأقلقــت هذه احلالة اأخواله الذيــن حاولوا الت�صال بهاتف 
�صقيقتهــم وزوجهــا، لكــن الهاتفن مغلقان، مــا زاد خوفهم 
ودفعهــم لاإن�صــات لاإذاعــة والتفّر�ــص يف �صا�صــة التلفاز. 
�صاح اأحدهــم: "خرب عاجل". وانقطــع �صوته عن الكام، 
فتحلــق اجلميع حول ال�صا�صة وقــراأوا "ا�صت�صهاد �صيدتن 
واأربعــة اأطفال اإثر ق�صف ملنــزل عائلة جودة يف تل الزعرت 

بجباليا".
ورغــم �صــراوة الق�صف الــذي طال �صمــال املدينــة وجنوبها، 
اأ�صرعــت العائلــة للخروج ووجهتهــا بيت �صقيقتهــم. �صاروخ 
واحــد �صرب الفنــاء ال�صغــري ونه�ص ج�صــد راويــة واأطفالها 
اخلم�صــة، بينمــا جنت رهف التي دخلــت اإىل املنزل كي حت�صر 

كذلك. الداخل  يف  يتواجد  كان  الذي  "الطرحة" ووالدها 
داخــل امل�صت�صفــى، وجــد الإخــوة جثــة �صقيقتهــم واأطفالهــا 
الأربعــة "ت�صنيم، ورغد، واأ�صامة، وحممد" اإىل جانب بع�صها، 
بينمــا كان خام�صهــم "ثائر" مــا زال على قيد احليــاة، وقد فقد 

قدمه الي�صرى وانت�صرت ال�صظايا يف اأنحاء متفرقة من ج�صده.
طلبوا روؤيتها ووداعها، لكن اأحد املتواجدين قال: "ل داعي لأن 
تك�صفــوا عن وجهها، ولتبَق �صورتها يف ذهنكم كما �صاهدمتوها 
اآخــر مرة". اإحدى �صقيقاتها، ر�صــا الور، تخّوفت من اأن يكون 
وجــه �صقيقتهــم قد ت�صــوه، فتح�ص�صته مــن فوق الكفــن، لكنها 

واإخوتها امتثلوا ملا �صمعوه ومل يك�صفوا عن وجهها.
ُنقلــت رهــف اإىل بيــت اأخوالهــا يف الربيــج، بينمــا بقــي عبيدة 
ووالده ع�صام جودة "45 عاًما" اإىل جانب ثائر، الذي مل توؤمله 
اإ�صابتــه بفقــده لقدمه بقدر ما اآمله غيــاب والدته عن �صريره يف 
امل�صت�صفى. وكلما �صاأل عنها اأجابوه: "كما تعلم، فاأمك ل حتب 
زيارة امل�صت�صفيات، وعندما تتح�صن �صحتك، �صناأخذك اإليها يف 
البيــت". ومل تكن هذه الإجابــات مقنعة بالن�صبة له، ما يجعله 
يبتلــع �صوؤاله ليطرحه يف اليوم التايل: "اأين اأمي، وملاذا ل تاأتي 

لزيارتي؟".
كمــا قــررت العائلــة، ف�صتبقى رهــف يف رعاية اأخوالهــا، بينما 
�صيبقــى عبيدة اإىل جانب والده، خا�صة اأنه ح�صل على �صهادة 
الثانويــة العامة والتحق باجلامعة كما متّنــت اأمه. وبالن�صبة 
لثائــر، فقــد نقــل اإىل اأملانيــا للعــاج، ومــا زال ي�صــاأل عــن اأمه 

واإخوته الذين مل يعلم با�صت�صهادهم.

عــن �صقيقته راويــة، قال فوؤاد الور "46 عاًمــا": "كانت اأكرثنا 
هــدوًءا واتزاًنــا، تفوقــت يف درا�صتهــا واأ�صابــت اأولدها بهذه 
)العــدوى(، فكانت دوًما �صهاداتهم يف القمة". وعن رهف، قال: 
"حتــى اإن رهــف مت تكرميها مع بداية العام الدرا�صي، وذلك 
لتفوقهــا يف الريا�صيــات وبرنامج ح�صاب الــذكاء العقلي الذي 

ُتعده املدر�صة".
ومــع بدايــة العــام الدرا�صــي، اآثرت ر�صــا الور، وهــي مديرة 
مدر�صــة، مرافقة الطفلة رهــف يف اأول يوم درا�صي لها، لت�صفف 
لهــا �صعرهــا وتلب�صها الّزي الــذي ا�صرتته، وقالــت: "اأردُت األ 
تكون ابنة اأختي وحيدًة يف اليوم الذي اعتادت فيه على وجود 
اأمها واإخوتها حولها، اأردت اأن اأريح اأختي يف قربها، ورغم ذلك 

مل اأ�صتطع منع رهف من البكاء عليهم".
كلمــا نظــر اإىل رهــف اأخوالهــا، ا�صطــرم احلزن داخلهــم وكاأن 
حادثــة ال�صت�صهــاد قد وقعت للتــو، ومبعث �صعورهــم ال�صبه 
الكبري بينها وبن �صقيقتهم، لكن الطفلة يف حالة يرثى لها، فهي 
تــارة تتحدث عن الأ�صاء والدماء التي �صاهدتها فور خروجها 
من املنزل عند �صماعها ل�صــوت الق�صف القريب، وتارة اأخرى 
ترتجم تفكريها بعبــارات التمني باللحاق باأمها واإخوتها حتى 

لو كان حتقق اأمنيتها من خال عدوان جديد.

واإخ�����وت�����ه�����م�����ا يف ج���ب���ال���ي���ا اأم�����ه�����م�����ا  ق����ت����ل����ت  م������ن جم����������زرة  ه�����ك�����ذا جن������ا ع����ب����ي����دة وره����������ف 
�صريين العكة

"كان عــدد امل�صتوطنــن يف ال�صفــة عــام 1991 حــوايل 105 
اآلف م�صتوطــن، اأمــا اليــوم، فقــد اأ�صبــح عددهــم 380 األــف 
م�صتوطــن، عــدا عن 200 األــف م�صتوطن داخــل القد�ص". هذا 
مــا اأكده اخلبري يف �صوؤون ال�صتيطــان مدير دائرة اخلرائط يف 
بيت ال�صــرق خليل التفكجي خال لقاء مع "احلال" حتدث فيه 

عن حجم ال�صتيطان يف ال�صفة مبا فيها القد�ص.
و�صلــط التفكجــي ال�صوء على ق�صية توطن البــدو الهادفة اإىل 
ترحيل البدو من اأماكن توطينهم، يف حن ت�صعى اإ�صرائيل بكل 
الطــرق اإىل بناء م�صتوطنــات جديدة وتو�صيــع املوجود منها، 
حيــث اإنه مت يف الفــرتة الأخرية بناء اأكرث مــن 32 األف وحدة 

ا�صتيطانية داخل ال�صفة.

فكرة دروبل�س عن املليون م�ستوطن
يقــول  املا�صيــة،  ال�صنــوات  يف  ال�صتيطــان  تطــورات  وعــن 
تفكجــي: "ال�صتيطــان مل يتوقف حتــى يف فرتة ال�صــام؛ ففي 
عام 1977، جــاءت احلكومة املتطرفة بقيــادة رئي�ص الوزراء 
ال�صابــق مناحيم بيغن وبــداأت عملية ال�صتيطــان يف كل مكان، 
ا  وو�صــع اجلانــب الإ�صرائيلي عــام 1979 خمطًطــا ا�صتيطانيًّ
كامــًا، وخرج اآنذاك رئي�ص الوكالة اليهودية متتياهو دروبل�ص 
وحتدث عن مليون م�صتوطــن يف ال�صفة الغربية، وجاء رئي�ص 
الــوزراء اأريئيل �صارون عام 1990 مب�صروع النجوم ال�صبعة، 
ويق�صــي هذا امل�صــروع بالبناء فوق اخلــط الأخ�صر، وا�صتمر 
�صــارون بهذا امل�صــروع حتــى 2004. واأ�صــاف تفكجي: "منذ 
عــام 1991 حتى يومنا هــذا، مت بناء اأكرث مــن 32 األف وحدة 
�صكانية داخل ال�صفة، اإ�صافة اإىل م�صادرة قرابة 12 األف دومن 
وحتويلها حلدائق قوميــة، حيث اإن ثلث ال�صفة الغربية اأو ما 

يزيد عن مليون و200 األف دومن مناطق ع�صكرية مغلقة".
واأو�صــح التفكجــي اأن هنــاك ا�صتيطاًنــا اآخــر غــري ا�صتيطــان 
الأرا�صــي، هــو ال�صيطرة على امليــاه ومقــدرات البحر امليت، 
للجانــب  الأرا�صــي  مــن  مربًعــا  كــم  حيــث مت حتويــل 830 
الإ�صرائيلي. ومن ناحيــة اأخرى، ل ي�صمح للجانب الفل�صطيني 

بحفر بئر واحدة اإل باإذن اإ�صرائيلي.

توطني البدو 
وفيمــا يخ�ص ق�صيــة توطن البــدو، اأ�صار التفكجــي اإىل اأنه يف 
عام 1995، كان هناك اتفاق فل�صطيني اإ�صرائيلي برتحيل عرب 

اجلهالــن من منطقة معاليــه اأدوميم ال�صتيطانيــة ملنطقة اأبو 
دي�ــص، مو�صًحا اأن اجلانــب الإ�صرائيلي اليــوم ير�صم احلدود 
امل�صتقبلية للدولة العربية مبخطط البدو، وهذه احلدود ق�صت 
باإقامة اجلدار من الناحيــة الغربية. اأما من الناحية ال�صرقية، 
فهناك جتمعات بدوية يف اأغوار الأردن تاأخذ م�صاحات �صا�صعة 
يريد اجلانب الإ�صرائيلي اأن تكون حتت �صيطرته، وبالتايل، فما 
جرى خال الع�صر �صنوات املا�صية هو عملية تدمري للتجمعات 
البدويــة يف غــور الأردن مــن خال حتويل جــزء كبري من هذه 
الأرا�صي ملناطــق ع�صكرية مغلقة، بدًءا مــن املناطق املحيطة 
مبدينــة القد�ص، اأو من منطقة اخلليــل اأو من الأغوار، لغر�ص 

القيام مب�صروع ا�صتيطاين يظهر على اأنه حل لهم.
واأكــد التفكجــي اأن ما يفعلــه اجلانب الإ�صرائيلــي هو حماولة 
لرت�صيــم احلــدود يف هــذه املناطق التــي ت�صاوي ثلــث ال�صفة 
لفر�ــص �صيطرتــه الأمنيــة والقت�صاديــة عليهــا، م�صــرًيا اإىل 
اأن التجمعــات داخــل منطقــة غــور الأردن غــري معــرتف فيها 
فل�صطينيًّا، وبالتايل، فاجلانــب الإ�صرائيلي ا�صتغل هذه النقطة 
وقام بهدمها ومنع البناء فيها. وبنف�ص الوقت، يقوم بالت�صييق 
علــى التجمعات ال�صكانيــة يف منطقة الأغــوار، واأكربها مدينة 
اأريحــا، علًما اأن جمموع البدو ل يتعدى الـ 60 األف فل�صطيني، 
والحتــال يحا�صرهــم بهــدف تر�صيــم احلــدود وال�صيطــرة 

الأمنية عليهم.

تخطيط اآخر ملدينة القد�س
وفيمــا يخ�ص املخطط الذي ظهــر عام 1994 واأطلق عليه ا�صم 
اأن هذا املخطط يق�صي  التفكجي  "القد�ــص عام 2030"، يبن 
باإقامــة 58 األف وحــدة �صكنية وتو�صيــع امل�صتوطنات واإقامة 
�صبكة من الطرق اجلديــدة، وجعل ن�صبة العرب داخل القد�ص 
22% فقــط، منوًهــا اإىل اأننــا كنا منلك يف القد�ــص 100%، والآن 

ل منلك منها اإل 13%، عدا عن م�صادرة 87% من الأرا�صي.
واأ�صار التفكجي اإىل اأن اجلانب الإ�صرائيلي يركز على ما ت�صمى 
القد�ص الأردنية الآن، التي ل تزيد م�صاحتها على 6،5 كم مربع 
داخــل البلــدة القدمية، التــي تتواجد فيها اأغلبيــة فل�صطينية. 
التوراتيــة  الروايــات  ت�صتخــدم  بــداأت  اإ�صرائيــل  اإن  ويقــول 
لل�صيطــرة عليهــا، وانطلقــت مــن 4 اجتاهــات لا�صتيــاء على 
بيوت البلدة القدمية، اأولها م�صادرة البيوت بحجة اأنها اأماك 
غائبــن، اأو اأنها اأمــاك يهودية قبل عــام 1948، اأو ال�صتياء 

13% من القد�س" �ضوى  منلك  نعد  "مل 
ب�����ه�����دوء م����ت����وا�����ض����ل����ة   67 ح�����������دود  يف  م���������ض����ت����وط����ن  امل������ل������ي������ون  ف������ك������رة  ال����ت����ف����ك����ج����ي: 

على البيوت بحجة اأمنية مثل قتل م�صتوطن وغريها، واحلجة 
الأخــرية ال�صتيــاء عليهــا حتــت مــا ي�صمــى "خلــو الرجل"، 

مبعنى اأنها م�صاحات غري م�صتخدمة.
واأو�صح التفكجي اأن اجلانب الإ�صرائيلي اليوم يربط بن ثاث 
ق�صايا اأ�صا�صية: الدينية والتاريخية والق�صية ال�صيادية، فمن 
الناحيــة التاريخيــة، يوؤكدون اأن لهم جــذوًرا يف القد�ص منذ  3 
اآلف عام، وهي مدينة داوود، وبالتايل ترتبط الق�صية الدينية 

مب�صميات "الهيكل" و "املبكى".

بناء امل�سهد اليهودي
وحــول كيفية تغيري معامل املدينــة املقد�صة، اأ�صار التفكجي اإىل 
اأن "التغيــري الذي يح�صل بالقد�ص هــو التغيري بو�صع امل�صهد 
الإ�صرائيلي اليهودي من خــال هدم امل�صهد العربي الإ�صامي، 
وو�صــع ب�صمــات يهودية، فعندمــا يدخل الأجنبــي اإىل الباد، 

�صريى امل�صهد اليهودي يف املنطقة".
واأ�صــاف التفكجــي: "هنــاك تغيــري يف امل�صهد العربــي ل نراه 
بالعن، وهــو عربنة اللغة وتغيري الأ�صماء، وكمثال على ذلك، 

بدل من اأن يكون ا�صم املدينة "القد�ص"، اأ�صبحت "اأور�صاليم"، 
وغريهــا مــن الكلمات. وهــذه الكلمات العربية بــداأت تدخل يف 
اأحاديثنــا اليومية. واأتوقــع اأنه بعد ع�صريــن عاًما، �صنتحدث 

جميعنا بالعربية، مع اإدخال بع�ص الكلمات العربية". 

التفاو�س يف ظل الواقع اجلديد
وحــول اإمكانيــة التفاو�ص يف ظل الواقع اجلديــد، اختتم خليل 
التفكجــي حديثه قائًا: "ل يوجد تفاو�ص يف ظل هذه الظروف، 
وقــد حتــدث رئي�ص الــوزراء الإ�صرائيلي بنيامــن نتنياهو عن 
ال�صــام واملفاو�صات ب�صكل قطعي، وقــال اإن املبادرة العربية 
انتهت ب�صكل كامل، والو�صع العربي الإ�صامي منهار، والقوى 
الإ�صرائيليــة تتزايــد وبالأخ�ص اليمن املتطــرف، الذي يعترب 
اأن مــا بن البحــر والنهر يف فل�صطــن التاريخيــة وقف يهودي 
ل ميكــن التنازل عنه، وبالتــايل، فاأي مفاو�صــات �صمن القيود 

والظروف احلالية لن تنجح".

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

خليل التفكجي.

دينا دعنا *
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حترير بني �صخر *

اأ�صيل اأبو حم�صن *

حققــت الثــورة الإلكرتونيــة واملعلوماتيــة بتطورهــا و�صرعتهــا 
املذهلــة تغريات هائلة، حيث جتاوزت احلدود وامل�صافات، واأخذ 
الإعام الرقمي يحتــل مكان ال�صحافة الورقية �صيًئا ف�صيًئا، وذلك 
لعدة اأ�صباب تتعلق ب�صرعة و�صهولة الو�صول للمعلومة، وامتاك 
ال�صحافــة الإلكرتونية عوامل جذب متعــددة، عن طريق اإتاحتها 
للم�صتخــدم اأكرث من حا�صة يف نف�ص الوقت، اإذ باإمكانه عرب �صغطة 

زر )القراءة وامل�صاهدة وال�صتماع(. 
ال�صحافــة املقــروءة اقرتنت باكت�صاف الطابعــة، بينما ال�صحافة 
الإلكرتونيــة ظهــرت يف بداية ت�صعينيات القــرن املا�صي وتطورت 
وات�صعت يف ال�صنوات الأخرية عرب املواقع الإلكرتونية املختلفة، 
لت�صكل بذلك ظاهرة اإعامية جديدة، ما دعا ال�صحف واملجات اإىل 
اإيجاد حلول جديدة للمناف�صة مع الإعام الإلكرتوين، ومن �صمنها 

اإن�صاء مواقع اإلكرتونية خا�صة بال�صحف نف�صها.
فمــا الذي �صتفعلــه ال�صحف الورقيــة للحاق بالتقنيــات اجلديدة 
يف الن�صــر؟ ومــا الــذي �صرتبحــه ومــا الــذي �صتخ�صــره ال�صحف 
واجلمهــور ومهنة الكتابــة ال�صحافيــة؟ واإىل اأي درجــة ميكن اأن 

تنتقل ال�صحف الورقية اإىل ال�صدور الإلكرتوين؟
هذه الأ�صئلة طرحتهــا "احلال" على عدد من املخت�صن بالإعام، 
لعلهــا جتــد اإجابات ت�صمــن انتقــاًل �صليًمــا واآمًنا ملراحــل الن�صر 

اجلديدة.

مطر: لن تتال�سى ال�سحف الورقية
يف هــذا ال�صيــاق، قال ماأمــون مطر اخلبــري يف الإعــام الرقمي اإنه 
يجــب علــى كافــة و�صائــل الإعــام اأن يكــون لهــا وجــود يف كافة 
املن�صــات الإلكرتونيــة مبــا فيهــا الهواتــف النقالــة، والإنرتنت، 
و�صبــكات التوا�صــل الجتماعــي بكافــة اأ�صكالها، رابًطــا ا�صتمرار 
وتواجد ال�صحف الورقية بوجود ن�صخة منها يف املجال الإلكرتوين 

والرقمي.
واأ�صار مطر اإىل �صرورة اأن تتحول هذه الن�صخ للمقالت والأبحاث 
املواقــع  تخت�ــص  فيمــا  النهائــي،  ب�صكلهــا  املهمــة  والتحقيقــات 
الإلكرتونيــة بالرتويج لهــذه املقالت والتحقيقــات التي �صتن�صر، 

علــى اأن ي�صتغــل املوقــع الإلكــرتوين لاأخبــار العاجلــة املعــززة 
بال�صــور والفيديــو وعمل دعاية مل�صمون الن�صخــة الورقية، نافًيا 

اإمكانية تا�صي الوجود الورقي لل�صحف.

حمدان: ال ميكن اإنكار التفوق االإلكرتوين
من جانبه، اأكد مدير دائرة التحقيقات يف �صحيفة احلياة اجلديدة 
منت�صر حمدان ما قاله مطر، فتفوق ال�صحافة الإلكرتونية بخدمة 
الأخبــار العاجلــة اأمر وا�صــح ول ميكن اإنكاره، لكن مــا تتميز به 
ال�صحافــة الورقية هــو التحقيقــات والتقارير وغريهــا. واأ�صاف 
حمــدان اأن املطلــوب مــن ال�صحافة الورقيــة التغلــب على تفوق 
ال�صحافــة الإلكرتونيــة مــن خــال اإدخــال الو�صائــط املتعــددة 
مــن �صــور وفيديوهــات وغريهــا، والرتويــج لهــا علــى املواقــع 

الإلكرتونية، الأمر الذي جنحت بفعله �صحيفة القد�ص.
ونفى حمدان النظرية التي افرت�صت اأن م�صري ال�صحافة الورقية 
�صي�صــل اإىل النهايــة يف غ�صــون �صنــوات قليلة، واأن مــا حدث هو 
العك�ــص متاًمــا، لأن ال�صحيفــة الورقيــة جزء من اأر�صيــف الدولة 
والأفــراد، ول ميكــن له اأن يندثــر، بعك�ص الأجهــزة الرقمية التي 

ينعدم فيها الأمان واإمكانية حفظ املواد.
وحتــدث حمــدان عــن �صــرورة ربــط املواقــع الجتماعيــة مثــل 
تويــرت مبواقع ال�صحف، بحيث ميكــن للمعنين النتقال اإىل موقع 
ال�صحيفــة واأن يقــراأوا مــا يريــدون اإذا رغبوا بقــراءة ما تروجه 

املواقع من اأخبار وتفا�صيل مهمة ومتميزة.

ملحم: تطوير الكتابة االإخبارية اأهم
 وقــال اإبراهيــم ملحم رئي�ص حترير )موقــع القد�ص دوت كوم( اإن 
القارئ ما زال يجد متعة يف قراءة ال�صحف الورقية، واإن وجودها 
مــا زال كثيًفا حتى واإن كانت اأرقام توزيع ال�صحف لي�صت كبرية، 
لكن اإقبال املعلنن عليها، موؤ�صر على اأن ال�صحف الورقية ما زالت 

بخري.
ويف ظــل املناف�صة القوية مع و�صائل الإعــام الأخرى، التي ت�صبع 
حاجة القارئ وتقــدم له الأخبار اأوًل باأول، يرى ملحم اأن القارئ 

ال�������ض���ح���اف���ة الإل����ك����رون����ي����ة حت���ا����ض���ر ال����ورق����ي����ة وجت����ره����ا ع���ل���ى م�����ه�����ارات وت���ط���ب���ي���ق���ات ل ت��ع��رف��ه��ا

ل يجــد اأي جديــد يف ال�صحف التي تقدم املعلومــة يف اليوم التايل، 
اإل اإذا قدمــت لــه علــى �صــكل تقاريــر ومعلومات مــا وراء اخلرب، 
نا�صًحا ب�صرورة تغيري طريقة الن�صر يف ال�صحف الورقية وتقدمي 

املتابعة الإخبارية.
وحتــدث ملحم اأي�ًصا عن �صــرورة حتول ال�صحــف اإىل ال�صحيفة 
املجلة، التي تفتح عن القارئ على اأمور ل يجدها يف املواقع التي 

تقدم املعلومة باخت�صار.

الربغوثي: ال�سحافة االإلكرتونية 
ق�ست على عمر اخلرب 

حمرر ال�صــوؤون الدوليــة يف �صحيفة احليــاة اجلديدة خلدون 
الربغوثــي يرى اأن ال�صحافــة الإلكرتونية ق�صــت على الأربع 
والع�صرين �صاعة يف عمر اخلرب الذي تقدمه ال�صحيفة اليومية 

املطبوعــة، لذلــك، يجب علــى ال�صحف اأن تناف�ــص بطريقة ما، 
وهــذه الطريقة هي املواقع الإلكرتونية. واأ�صاف الربغوثي اأن 
ا احلكومية  مــا ي�صاعد ال�صحف حاليًّا هو الإعانــات، خ�صو�صً
منهــا. واإذا اأرادت ال�صحف ال�صتمرار، فيجب عليها اأن تبحث 
عــن اآليــة جديــدة، منهــا اأن تتميــز فيمــا تن�صــره يف ال�صحــف 
املطبوعــة ول تن�صره علــى املواقع الإلكرتونيــة اإل بعد فرتة 
من الزمن، مثــل التحقيقات والتقارير، ل�صمــان ت�صويق العدد 

املطبوع.
واقرتح الربغوثي اأن ي�صبح املوقع الإلكرتوين لل�صحف با�صرتاك 
مدفــوع الأجــر، الأمــر الذي يعــدل من تراجــع الن�صخــة الورقية 

واأي�ًصا يعمل على ت�صجيع الإعان ويزيد من دخل ال�صحيفة.

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

عبق روحن هو موقع "دوز" الإخباري: روح ال�صام ال�صغرى 
)نابل�ــص( وروح اخلــرب وحتريره. موقع متيز عــن غريه باأنه 
متخ�ص�ــص باأخبار مدينة نابل�ص، لتجد نف�صك واأنت تت�صفحه، 
ت�صم رائحة اأزقتها و�صواحيها، وجمال وطيبة اأهلها، واأحياًنا، 

يف تقرير اأو مقال، يذهب بك اخليال لتكون فيها تاأكل الكنافة.
يبــن املدير العام ملوقــع دوز الإخباري عبد الرحمن عثمان اأن 
املوقــع هو الوحيــد �صمن املواقع الإخباريــة يف فل�صطن الذي 
يخت�ــص بتغطية اأحــداث واأخبار حمافظة واحــدة فقط، فدوز 
يخت�ــص باأخبار مدينــة نابل�ص، على عك�ص املواقــع الإخبارية 

الأخرى التي تغطي الأخبار من كافة اأنحاء فل�صطن. 
وقال عثمان لـ "احلال"، على هام�ص دورة تدريبية نظمها مركز 
تطوير الإعــام يف جامعة بريزيــت: يف البداية، عندما طرحت 
الفكــرة، كانــت بالتعــاون مــع جامعة النجــاح، واأعلنــا عنها، 
وتقــدم لها حــوايل 90 �صخ�ًصا، ومت اختيــار 12 يف البداية، ثم 
اختري 3 اأ�صخا�ص كهيئة حتريــر، وبداأنا يف اأكادميية دويت�صه 
فيلــه الأملانية التي تدعم امل�صروع وتنفــذه من الناحية املهنية 
ال�صحافية، بتقدمي دورات لهم يف نابل�ص لتطوير اأدائهم املهني.

يقــول عثمــان: "اأعمل حمــرًرا يف دويت�صه فيله، وقــد انتدبتني 
كم�صــوؤول عن امل�صــروع لاإ�صــراف والتدريب، وبداأنــا العمل، 
ولكــن وجدنــا اأن العــدد ل يكفــي لإدارة موقــع بهــذا احلجم، 

ففتحنا املجال للطاب لان�صمام للموقع". 

دوز= دغري 
واأ�صــاف عثمــان: "بحثنا عن ا�صم يعــرب عن ر�صالتنــا التي نريد 
املجتمعيــة،  امل�صاءلــة  فحواهــا  والتــي  للمواطنــن،  اإي�صالهــا 
مبعنــى اأن ي�صائــل املواطنــون امل�صوؤولــن واأ�صحــاب املنا�صب 
املهمــة علــى تق�صريهم ببع�ص الأمــور والق�صايا، وهــذه النقطة 

مهمــة يف فل�صطــن، خا�صــة اأن املجل�ــص الت�صريعــي معطل، ففي 
العــادة، املجل�ص الت�صريعي هو امل�صــوؤول عن حما�صبة الوزارات 
وامل�صوؤولن، وهو مــن يعاقب ويكافئ على الأداء، ويف ظل غياب 
دوره، فذلك من �صاأنه اأن ي�صع دوًرا اأكرب على الإعام وعلى وعي 
املواطــن بحقوقــه وواجباتــه. وي�صيف عثمان: "جــاءت ت�صمية 
موقــع دوز الإخبــاري ممــا تعودنا عليــه  يف فل�صطــن من و�صف 
ال�صخ�ــص اجليد باأنــه "دغري"، اأمــا الفا�صد فهــو "م�ص دغري"، 
اإ�صافة لكوننا عند و�صف الطريق  لأحد ما نقول: "دوز دغري".

ويتابع عثمان: "كل عملنا قائم على عمل تطوعي، اأما املحررون، 
فاملطلــوب منهم �صاعات عمل يومية يدفع لهم عليها مبلغ رمزي، 
يف املقابــل نتيح للكثريين من طاب الإعــام اإنتاج الفيديوهات، 
وال�صور، والن�ص املكتوب، وباإمكان الطالب اأن يكون متخ�ص�ًصا 

يف املكتوب وينتج  مع طالب تلفزة تقريًرا م�صرتًكا.

مبداأ االأربع عيون
يقــول عثمان: "ما مييــز دوز عدة اأمور، منها فكــرة "الكلندر: 
اأيــن اأذهــب يف نابل�ــص"، حيث نعــدد للمواطنن مــا يوجد من 
اأفام، ونــدوات، ومهرجانات، لا�صتفــادة وامل�صاركة بالراأي، 
بالإ�صافــة لفيديــو مــن خم�ــص دقائق مــع م�صوؤول عــن ق�صية 
معينــة، و�صوؤاله عــن خططه، فالهدف هــو امل�صاءلة، والفيديو 
و�صيلــة ملحا�صبتــه من املواطنن م�صتقبًا مبــا حققه من وعود 
راأي حــول  ا�صتطــاع  لعمــل  بالإ�صافــة  للمواطنــن،  قطعهــا 
مو�صوع ال�صاحة ال�صاخن، واأخرًيا معر�ص ال�صور، واأ�صيفت 
فكــرة عوج م�ــص دوز، بانتقــاد ق�صية اأو مو�صــوع اأو اأمر غري 

مقبول يف املجتمع وي�صبب �صرًرا، مثل حفرة يف الطريق.
وقالــت ع�صــو هيئــة التحريــر بــدوز طالبــة الإعــام بجامعة 
النجــاح جــاء اأبو عــرب اإن هنــاك �صيا�صة حتريريــة يف موقع 

ن���اب���ل�������س يف  وامل����ح����ا�����ض����ب����ة  ل���ل���م�������ض���اءل���ة  غ���������ري"  "ال���������دُّ ����ض���ح���اف���ة  "دوز".. 

دوز الإخبــاري، ينفذهــا جميــع املرا�صلــن واملحررين، وهذه 
ال�صيا�صــة منذ بداية املوقــع وحتى اللحظة، واأبــرز بنود هذه 
ال�صيا�صــة التحريرية هو مبداأ الأربع عيون، اأي ل يتم ن�صر اأي 
ا اأو  مادة اإعامية على املوقع قبل اأن حترر وتدقق، �صواء لغويًّ

ا اأو غريها من اعتبارات الن�صر على املوقع. معلوماتيًّ
واأ�صافــت اأبو عرب: يختلف موقع دوز عن غريه بتقدمي املواد 
الإعامية املقروءة واملرئية وامل�صموعة، وي�صكل نافذة جديدة 

على اآخر الأخبار واحلوارات املتعلقة بق�صايا املحافظة.
وبينــت اأبو عــرب اأن دوز يقدم باقة اإخباريــة �صيا�صية واجتماعية 

واقت�صاديــة وريا�صيــة وترفيهيــة وخدماتيــة وا�صعــة، وي�صعــى 
لتطبيق مفهوم احلوكمة الر�صيدة يف املجتمع. كما يقدم م�صاحة حرة 
لاإبداع الفكري وي�صتقبل اأي مادة اإعامية "مكتوبة اأو م�صموعة اأو 
م�صورة" من قبل طاب اجلامعات وال�صحافين واملواطنن الذين 
ينتجــون مواد لها عاقــة مبحافظة نابل�ص، لي�صاهــم يف ن�صرها على 
نطــاق وا�صع. كما يفتح النافذة علــى الن�صاطات الثقافية وفعاليات 

املجتمع املدين ويدعو لها م�صبًقا ويتابعها اإعاميًّا. 

بريزيت بجامعة  الإعام  دائرة  يف  • طالبة 

مدير عام موقع دوز الإخباري عبد الرحمن عثمان.
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اعتــداءات  مــن  القد�ــص  يف  ال�صحافيــون  امل�صــورون  يعــاين 
اإ�صرائيليــة دائمــة، فمن عرقلــة عملهــم اإىل التنكيل بهــم بكافة 
الأ�صاليــب العن�صريــة وال�صتفزازيــة، اإىل م�صــادرة بطاقــات 

ال�صحافة منهم، �صواء تلك الفل�صطينية اأو الأجنبية.
منهــم  و�صمعــت  امل�صوريــن،  مــن  خم�صــة  "احلــال" التقــت 
�صكاواهــم. يقــول م�صور جريــدة القد�ص حممــود عليان الذي 
تعر�ــص لقنبلة غــاز من م�صافة �صفــر على راأ�صــه مبا�صرة من 
قبــل قــوات الحتــال الإ�صرائيلــي: "كثــرية هــي العتداءات 
التــي يرتكبهــا الحتال بحــق امل�صوريــن املقد�صيــن، واأكرث 
العتــداءات حت�صل اأثناء تغطية ال�صحافين لأحداث امل�صجد 
الق�صــى، فيتــم منعنــا مــن الدخــول بالقــوة، اإل اإذا �صلمنــا 
بطاقاتنــا ال�صخ�صيــة على الأبــواب، ولدي زمــاء �صحافيون 

حرموا من دخول امل�صجد ملدة 3– 6 �صهور".
ويف حديثنــا مع امل�صــور ال�صحايف �صعيد القــاق الذي تعر�ص 
لاعتــداءات واملنــع اأثنــاء تاأدية واجبــه، قال: "اأنــا �صخ�صيًّا 
تعر�صــت للعديــد مــن العتــداءات من قبــل قــوات الحتال، 
كان اأبرزهــا اإ�صابتي بخلع يف الكتــف اأثناء تغطيتي لأحداث يف 
امل�صجد الأق�صى، بالإ�صافة لقيام جمموعة من اجلنود ب�صربي 

ب�صكل مبا�صر بالهراوات على كل ج�صمي".
واأ�صاف القاق: "تعر�صــت اأي�ًصا لعتقال من القوات اخلا�صة 
الإ�صرائيليــة، و�صــودرت كامرياتــي وتوجهت عــدة مرات اإىل 
ق�صــم ال�صكاوى، ولكــن ل نتيجة لاأ�صف، فكما يقــول املثل: اإذا 

كان القا�صي خ�صمك، فلمن ت�صكو".
ومل ت�صلــم امل�صورات من العتــداء، فامل�صورة ديال جويحان 

من اأكــرث ال�صحافيــات اللواتي تعر�صن لعتقــالت واإ�صابات 
بالإ�صافــة اإىل منعهــا مــن دخــول امل�صجــد الأق�صــى وتغطيــة 

الأحداث فيه.
قالــت جويحــان: "ُمنعت من دخــول الق�صى لـــ 15 يوًما حن 
اقتحــم امل�صجد من قبل كبار احلاخامات، اإ�صافة لاعتداء علي 
بال�صرب خال ر�صدي لانتهــاكات والعتداءات على الن�صوة 

املرابطات داخل احلرم القد�صي".
واأ�صافــت جويحــان: "تعر�صــت اأي�ًصا عــدة مــرات للتحقيق 
يف امل�صكوبيــة عــن عملي املهنــي وحماولتي ت�صويــر الأحداث 

وامل�صتجدات الإخبارية التي حتدث يف مدينة القد�ص".
وتابعــت جويحــان: "كمــا تعر�صــت لإهانــات من قبــل جنود 
الحتــال، وكان اآخــر ما تلفظ بــه جندي بحقي اأثنــاء تغطية 
م�صرية "توحيد القد�ص" للم�صتوطنن اإنه ل وجود لفل�صطن يف 
هــذا املكان، وعلي الذهاب اإىل رام اهلل، حيث اإن بطاقتي مكتوب 

عليها دولة فل�صطن".
امل�صــور ال�صحايف اأحمد جاجل، وهو مرا�صل وم�صور �صحايف 
وتلفزيــوين لعــدة قنــوات وتعر�ــص لاعتــداء والإبعــاد عــن 
امل�صجــد الق�صى ملــدة �صهر واعتقــل وفر�ص عليــه دفع كفالة 
ماليــة مقدارهــا 3000 �صيقل يف حــال دخوله امل�صجــد، يقول: 
"ر�صــت قــوات الحتــال غاز الفلفــل الكيمــاوي باجتاهي اأنا 
وبع�ص الزماء ال�صحافين، فاأ�صبنا بحروق يف منطقة العن، 

وعاجلتنا طواقم الإ�صعاف امليداين".
واأ�صــاف جاجــل: "اعتقلــت واحتجــزت اأنــا وزميلــي خ�صر 
�صاهــن مرا�صــل قنــاة العــامل الف�صائيــة بتهمة ك�صــف اأ�صرار 

الع�����ت�����ق�����ال اأو  ال����ت����ح����ق����ي����ق  اأو  ال�����ك�����ت�����ف  خ�����ل�����ع  ث����م����ن����ه����ا  ال������ق������د�������س  يف  ��������ض�������ورة 

ع�صكرية للعدو خال تغطية احلرب على غزة عام 2008".
ويف ذات ال�صيــاق، قــال م�صور موقــع بانيت اأمري عبــد ربه اإن 
الحتــال يتعامــل مــع امل�صــور املقد�صــي علــى اأنه جــزء من 

احلدث، ويحا�صبه على اأقواله ولي�ص على تغطيته لاأحداث.
وقال عبــد ربه: "حقق معي ال�صابــاك الإ�صرائيلي ل�صتخدامي 
م�صطلــح بلديــة الحتــال بدًل مــن بلديــة القد�ــص، وهددوين 
باقتحــام منزيل والعبث فيــه يف حال عدم ح�صــوري للتحقيق. 

وملخ�ــص التحقيــق كان يوؤكــد: اأنــت يف دولــة اإ�صرائيــل. اأنت 
تهجمت على الدولة. اأنت واأنت..".

واأ�صــاف عبد ربه: "قبل اأ�صبوع، طــردت من امل�صجد الأق�صى 
بالقوة من قبل �صابــط اإ�صرائيلي يدعى �صلومو، اأثناء توجهي 

لت�صوير عقد قران بامل�صجد القبلي".

* طالب يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

�صورة اأر�صيفية لاعتداء على امل�صور حممود عليان.. والتهمة ك�صف احلقيقة.

حممود عدامة *

اإيليا غربية

تاأبيــد اللحظة، لعل هذا هــو اأقرب و�صف لل�صــورة، ال�صورة 
امل�صتخدمــة  والأدوات  الو�صائــط  اأهــم  اإحــدى  غــدت  التــي 

ل�صتدعاء اللحظات واملواقف والأحداث املختلفة.
ويف زماننــا، �صــارت ال�صــورة جــزًءا ل يتجــزاأ مــن ال�صلطــة 
وبــات  اجلديــد،  الجتماعــي  والإعــام  احلديثــة  املعرفيــة 
امل�صتخــدم �صانًعا لفن ي�صنف بنظره على اأنه اأجمل من الواقع 
الفعلــي من خال ال�صــورة، فبعــد تنامي وت�صــارع ا�صتخدام 
الو�صائــل والأدوات التكنولوجيــة احلديثــة، اأ�صبــح الهاتــف 
الذكــي جهاًزا متنــوع اخليــارات، اأدخلــت عليه الكامــريا، ثم 
اأدخلــت الكامــريا املوؤثــرات والفا�ــص، ثــم خيــارات تعديــل 

ال�صورة، و�صوًل للتقاط ال�صورة الذاتية.
ــا،  اأو ال�صــور امللتقطــة ذاتيًّ "ال�صيلفــي" اأو ت�صويــر الــذات 
م�صطلــح متــداول ب�صــكل عاملــي، اأفرزتــه ثــورة التكنولوجيا 
احلديثــة، واأعطى هــذا اخليار امل�صتخدم م�صاحــة فردية اأكرث 
حتت مظلة امل�صاركة الإلكرتونية، وهو ما جعل من "ال�صيلفي" 

هو�ًصا ي�صغل بال كل حمبي ال�صور والت�صوير يف العامل.
"احلــال" كانــت يف حديث مــع بع�ص النا�صطــن واملخت�صن 

حول هذه الظاهرة، انت�صارها واآثارها املختلفة.

ثقافة ال�سورة و "ال�سيلفي"
امل�صــور ال�صحــايف لوكالــة الأنبــاء الفرن�صية عبا�ــص املومني 
يفــّرق بــن "ال�صيلفــي" وال�صــورة ال�صحافيــة ويقــول: "يف 
الت�صويــر ال�صحايف، لي�ص هناك �صيء من هــذا النوع ي�صتخدم 
ــا، اإمنــا تعك�ــص هــذ ال�صور حب  يف انت�صــار ال�صــورة �صحافيًّ
ال�صخ�ــص لذاتــه وحبه لل�صــور". وعــن ت�صنيــف "ال�صيلفي" 
�صمــن ال�صور التوثيقيــة، ي�صيف مومني: "هــي ظاهرة ميكن 
ا من حيث  اأن ت�صمــى اأي�ًصــا توثيقية، ولكنها تبقــى ب�صيطة جدًّ

جودتها واحرتافها".

ال�سباب الفل�سطيني وهو�س التكنولوجيا
كغريهــم مــن ال�صباب العربي، يهتــم ال�صبــاب الفل�صطيني بكل 
جديــد علــى ال�صاحــة التكنولوجيــة، مبــا تتيحــه الإمكانيــات 
املتوافــرة، ولعــل انت�صــار �صــور "ال�صيلفــي" الــذي تخطــى 

احلدود اجلغرافية هو اأحد امل�صتجدات التي لفتت اأنظار الفئة 
ال�صابــة، وجعلهــم يتداولــون اأي�ًصا مــا يكتب حولهــا كظاهرة 
جديــدة. ال�صحافيــة والنا�صطــة تال حــاوة كانت مــن اأوائل 
الذيــن كتبوا عن ظاهرة "ال�صيلفي" عــرب مدونتها الإلكرتونية 
بعنــوان )متازمة الـــSelfie، هو�ص بالإعــام الجتماعي اأم 
انعكا�ــص ل�صطرابات نف�صية؟( وتقول: "يف الوقت الذي كتبت 
فيــه حول ال�صيلفي اأو ال�صور الذاتيــة، كانت مرحلة قد تداول 
فيها م�صتخدمو مواقع التوا�صل الجتماعي درا�صة حول عاقة 
هــذه الظاهرة بال�صطرابات النف�صيــة، واأغلب املواد املتوفرة 
كانــت بالإجنليزية، فــاأردت توفري مثيل لهــا بالعربية وقراءة 
ا لت�صهيــل ح�صول غري الناطقن بالإجنليزية  انعكا�صاتها حمليًّ
على هذه املعلومات نظًرا لقلة املوارد العربية يف جمال الإعام 

الجتماعي وما يت�صل به".
وعمــا اإذا كانــت هــذه الظاهــرة اأ�صبــه بالهو�ــص عــرب و�صائــل 
التوا�صــل الجتماعــي، ت�صيــف حــاوة: "لي�ــص مــن ال�صهــل 
اإطــاق الأحــكام على هذه الظاهــرة حلداثتها، لكنهــا قد تكّون 
موؤ�صرات ميكن بحثها لحًقا، هذه املوؤ�صرات توؤكد مدى اهتمام 
الفل�صطينيــن عامة وال�صباب خا�صة بكل ما هو دارج يف مواقع 
التوا�صــل الجتماعــي. وكمــا العديد مــن املظاهــر املجتمعية 
الأخــرى، مــن املمكــن اأن يخفت جنــم ال�صيلفي لتطفــو ظاهرة 
اأخــرى. الإعــام الجتماعي بحــّد ذاته عامل حديــث ي�صتدعي 
ال�صتك�صــاف والتجربــة، وبالتايل، فــاإن ا�صتخداماتــه تتفاوت 

وفًقا خللفية الأفراد الجتماعية والثقافية".

ت�سويقية "ال�سيلفي" اأداة 
والتلفزيــون  الإذاعــة  اأنظمــة  جمــال  يف  ال�صت�صــاري  يــرى 
والإعــام احلديــث ماأمون مطــر اأن ظاهــرة "ال�صيلفي" اإحدى 
نتائــج التجديــد التــي جتتــاح و�صائــل التوا�صــل الجتماعــي 
والإعام اجلديد التي يقــوم بها اأحد املروجن بت�صويق بع�ص 
الأدوات مــن خال اإ�صفاء الطابــع ال�صخ�صي لل�صورة، بحيث 
ل جديــد ي�صــاف لل�صورة علــى �صعيد ال�صــور ال�صحافية اأو 
حتــى اجلماليــة. ويقول: "نــرى العديد مــن امل�صاهري، وحتى 
ال�صيا�صيــن، الذيــن يقومــون بالتقــاط �صــور ال�صيلفــي، فهــم 

���ض��راع؟ اأم  ���ض��رع��ة  "ال�ضيلفي"..  ���ض��ور 

يلحقــون املو�صــة وال�صرعات التــي تنت�صر، على اعتبــار اأنها 
اأقرب للجمهور العام، وهذا ما حدث فيما يخ�ص ال�صيلفي".

وي�صــري مطــر اإىل "اأن كل الو�صائــط والأدوات امل�صتخدمة عرب 
مواقــع التوا�صــل الجتماعي لهــا �صلبياتهــا واإيجابياتها التي 
تقا�ــص ح�صب ثقافــة املجتمع ووعيه وتفرغــه، ول ميكن اتهام 
الأدوات باأنهــا �صبــب يف تخريبــه". ونفــى مطــر اأن يكون لهذه 
الظاهــرة اأثر �صلبــي، ويوؤكــد: "باإمكاننا النظــر للمو�صوع من 
اأكــرث من زاويــة، اإذ نرى حديًثا ا�صتغــال ال�صباب الفل�صطيني 
والعربي لهذه التكنولوجيا يف ن�صر ق�صاياهم وهمومهم، وحتى 
علــى �صعيد تعزيــز الفردية، فاأ�صبحنا نــرى العديد من �صور 
ال�صيلفي التي حتتوي ع�صــرات الأ�صخا�ص، وميكننا اعتبارها 
اإيجابية متاأخرة، اإذ اإن ال�صيلفي بداأ بفرد واحد، لكنه ي�صب يف 

بوتقة ال�صور التذكارية اجلماعية".

الطب النف�سي و"ال�سيلفي"
بعــد انت�صار �صور "ال�صيلفي" ب�صــكل عاملي، بداأ الطب النف�صي 
والأخ�صائيــون بعلــوم الجتمــاع بعمــل درا�صــات عــن هــذه 
الظاهــرة، و�صرعــوا يف تقــدمي "ال�صيلفــي" على اأنــه هو�ص اأو 

متازمــة اأو حتــى مر�ــص يف بع�ــص الأحيــان. مديــرة برنامج 
ماج�صتــري ال�صحــة النف�صيــة يف كلية ال�صحــة العامة بجامعة 
القد�ــص الدكتورة جناح اخلطيب اأكدت يف حديثها مع "احلال" 
اأن "ال�صيلفي جزء من تقدمي الذات، نحن نقدم ذواتنا من خال 
اللقــاءات املبا�صــرة يف الواقع، ومن خــال الإنرتنت يف العامل 
الفرتا�صــي، الإن�صــان دائًمــا يحــب تقــدمي نف�صه لــرتك تاأثري 
وانطبــاع لدى الآخر، كون الإن�صان اجتماعيًّا بطبعه، ويف حال 
�صــور "ال�صيلفي"، ي�صعــى ال�صخ�ص دائًما لــرتك اأثر وانطباع 

اإيجابي كونه يحاول حت�صن ذاته باأي �صكل".
وت�صيــف اخلطيب: "اأعتقد اأن مــن ال�صعب اأن نحكم على هذه 
الظاهــرة بال�صلــب اأو الإيجاب. فهي تعتمــد على طريقة تقدمي 
الذات، ولكن اخلطورة تكمــن يف حت�صن الذات تكنولوجيًّا من 
خــال التعديــل على ال�صور واإخفــاء احلقيقــة، اأو الإفراط يف 
تقدمي الــذات ب�صكل معــّدل، اإذ يقوم ال�صخ�ــص باإر�صال ر�صالة 
ب�صريــة معّدلة لإظهار ذاته ب�صكل جميل وترك انطباع اإيجابي 
حتى لو كذًبا. كذلك الأمر بالن�صبة لأخذ ال�صور "ال�صيلفي" مع 
ال�صخ�صيات العتباريــة، فملتقطها يريد اإثباًتا ودليًا اأكرث من 

كونها �صورة تذكارية".

تال حاوة          عبا�ص املومني
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تباينــت اآراء وردود فعــل املواطنــن والفعاليــات ال�صعبيــة 
والأهليــة، حول عدالة توزيع امل�صاعــدات الغذائية والعينية، 
التي اتبعتها وزارة ال�صوؤون الجتماعية، واملوؤ�ص�صات الأهلية 

اخلريية يف قطاع غزة.
ففي حــن راأى مواطنــون ومت�صــررون، اأن عمليــات التوزيع 
كانت عادلة، و�صملت كافة املت�صررين، اأكد اآخرون اأنها مل تكن 
كذلــك، وا�صتهدفت مناطق دون اأخرى، وثمة عائات مت�صررة 

مل ي�صلها �صيء.

مناطق من�سية
وعلى �صبيل املثال ل احل�صر، ا�صتكى بع�ص �صكان �صرق مدينة 
رفح من تهمي�صهم، موؤكدين اأنهم مل يتلقوا اأية م�صاعدات، رغم 

الدمار الهائل الذي حلق مبنازلهم وممتلكاتهم.
املواطــن حممد �صابر، اأ�صابت ثاث قذائف مدفعية على الأقل 
منزلــه، املكــون من طابقــن، واأحلقت بــه دماًرا كبــرًيا، حتى 
اأ�صبــح غري �صالح لل�صكن، ما ا�صطره لاإقامة يف مدر�صة تابعة 
لوكالــة الغــوث، اأكد اأن وزارة ال�صــوؤون الجتماعية ن�صيت اأو 
تنا�صــت املنطقــة التي يقطن فيهــا بكاملها، فا هــو ول جريانه 

و�صلتهم اأي م�صاعدات.
وبن �صابر اأنه توجه اإىل مديرية ال�صوؤون الجتماعية غا�صًبا، 
وقــد تلقى وعوًدا بــاأن ت�صمل امل�صاعدات منطقتــه، وقد �صارف 

�صهر اأيلول على النتهاء ومل ي�صلهم �صيء.
اأمــا املواطن اأحمد ال�صيــخ، فاأكد اأنه تو�صــل اإىل قناعة مفادها 
بــاأن امل�صاعــدات ملــن يطلبهــا ويلح عليهــا، فمن يتوجهــون اإىل 
املوؤ�ص�صــات اخلريية ويلحون يف طلب امل�صاعدة ياأخذونها، اأما 

عفيفو النف�ص، ممن بقوا يف منازلهم، فلم ت�صملهم امل�صاعدات.

واتهــم ال�صيــخ التنظيمــات والأحــزاب الفل�صطينيــة بتوزيــع 
امل�صاعــدات علــى اأ�صا�ص حزبــي ف�صائلي، بعيد عــن احليادية 
وال�صفافيــة، فــكل تنظيــم ت�صله م�صاعــدات ي�صــارع لتوزيعها 
علــى عنا�صره ومن يخ�صونــه، اأما اأولئك ممــن ل يتبعون اأي 
تنظيم، فا �صيء لهم، مبيًنا اأن ثمة عائات اأغرقت بالكوبونات 
وامل�صاعــدات، رغــم اأنهــا مل تت�صرر خال العــدوان، اأو حلقت 
مبنازلهــا اأ�صــرار طفيفة، بينمــا اأخرى حرمت مــن امل�صاعدات 

وهم�صت.
اأن  اإ�صماعيــل �صــاح،  املواطــن  اعتــرب  ذلــك،  وعلــى عك�ــص 
امل�صاعــدات التي وزعت خال احلرب كانت عادلة، وا�صتهدفت 
املواطنــن ح�صــب ال�صــرر الــذي حلــق بهــم. وبن اأنــه تلقى 
ــا، وهي  م�صاعــدات عينيــة وغذائيــة بعــد تدمــري منزله جزئيًّ
كافيــة من وجهة نظــره لإغاثته واأ�صرتــه، واأ�صهمت يف تخفيف 
معاناتهــم، منا�صــًدا العمل من اأجل �صرعة اإدخــال مواد البناء، 

واإعادة اإعمار القطاع.

دور الوزارة
مــن جانبــه، اأكد وكيــل وزارة ال�صــوؤون الجتماعيــة يف قطاع 
غزة، يو�صف اإبراهيم، اأن الوزارة عملت منذ اللحظة الأوىل من 
العدوان على اإغاثة املت�صررين وم�صاعدة املهجرين، مو�صًحا 
اأن التعامــل خــال العدوان كان يتم مــع النازحن، ممن تركوا 
منازلهــم، اإ�صافــة اإىل املت�صرريــن، مبيًنــا اأن امل�صاعدات كانت 
تقــدم ح�صب عــدة معايــري، اأبرزها حجــم ال�صــرر الذي حلق 

باملنزل، وو�صع الأ�صرة املعي�صي، وكذلك عدد الأفراد.
وقــد واجهــت اأطقم الــوزارة م�صــكات يف الو�صــول للمناطق 
ال�صرقية مــن القطاع خال فرتة العدوان، كمــا يقول اإبراهيم، 

م���������ض����اع����دات جت������د ط����ري����ق����ه����ا مل����ن����ك����وب����ي احل�������������رب.. وم�����ت�����������ض�����ررون ي�������ض���ت���ك���ون ال���ت���ه���م���ي�������س
ب�صبــب خطــورة الأو�صــاع، لكن وبعــد انتهاء احلــرب، متكن 
الباحثــون مــن الو�صول للمناطــق املنكوبة، وعملــت الوزارة 
علــى تقــدمي خدمــات اإغاثيــة وم�صاعــدات عينيــة، وغذائيــة 
للمت�صرريــن كافــة، مبيًنــا اأن وزارتــه متتلــك قاعــدة بيانات، 
وتتعــاون مع املوؤ�ص�صات الأهلية، وجلــان الأحياء، مبا ي�صمن 
�صفافية التوزيع وعدم الزدواجية، وقدمت وتقدم امل�صاعدات 

الطارئة للمت�صررين.
ونفى اإبراهيم اأن تكون وزارته ت�صتلم قوائم من خال م�صاجد، 
مبيًنــا اأنها تعمل ب�صكل م�صتقل، ولديها بنــك معلومات ت�صتفيد 
منه جهات اأخرى، م�صدًدا على اأن اأبواب وزارته مفتوحة اأمام 
اجلميــع، وعلــى ا�صتعــداد لتلقي اأيــة �صكوى مــن اأي مواطن، 
والتعاطــي معها بكل �صفافية، مبــا ي�صمن ح�صول كل م�صتحق 

على امل�صاعدة، و�صمان عدم وقوع ظلم على اأحد.

توزيع نزيه
مــن جهته، قال اإيهــاب اأبو زيــد، رئي�ص جمل�ــص اإدارة جمعية 
يبو�ــص اخلريية، اإحــدى اأبرز املوؤ�ص�صــات التي عملت يف جمال 
الإغاثــة الطارئة منذ بــدء العدوان، اإن جمعيتــه اعتمدت على 
جلــان اأحياء موزعة يف كافة املناطق، لتزويدها بقاعدة بيانات 
املت�صرريــن، فكل جلنة حي اأر�صلت للجمعيــة ك�صًفا بالعائات 
املت�صــررة، �صــواء تلــك التــي هدمــت منازلهــا، اأو ا�صت�صهــد 
معيلوهــا، اأو حتى النازحون، ممن ا�صطــروا لاإقامة يف بيوت 

اأقرباء.
وح�صــب اأبــو زيد، فاإنه بنــاء على الك�صوف املذكــورة، وزعت 
اآلف الطــرود الغذائيــة والعينيــة علــى املت�صرريــن، وفــق 
الأولويات، فكانت الأولوية الكربى ملن هدمت بيوتهم ب�صورة 
كليــة، اأو ا�صت�صهــد معيلهــم، وكذلــك النازحون، م�صــدًدا على 
اأهميــة الــدور الإغاثــي ملوؤ�ص�صتــه، وباقــي املوؤ�ص�صــات يف مثل 

هــذه املرحلــة الع�صيبة، التــي تتطلب دعم �صمــود املواطنن 
املت�صرريــن، وم�صاعدتهــم علــى التكيف مع الظــروف القاهرة 

التي يعي�صونها.
وعن وقــوع اأخطاء هنا اأو هناك، فقد راأى اأبو زيد اأنه ممكن يف 
ظل العمل حتت ال�صغط، م�صرًيا اإىل حر�ص كل املوؤ�ص�صات على 
امل�صداقية والنزاهــة، واأن موؤ�ص�صته تبادلت ك�صوف العائات 
التــي تلقت م�صاعدات مــع موؤ�ص�صات عديدة، مبــا ي�صمن تايف 

م�صكلة ازدواجية التوزيع.

ع�سوائية يف التوزيع
وحــول طريقة تعامل بع�ــص املوؤ�ص�صات يف توزيع امل�صاعدات، 
فقــد انتقدهــا نبيــل الطهــراوي، النا�صــط املجتمعــي، واأ�صتاذ 
الإعــام يف جامعــة الأق�صى بغــزة، مبيًنا اأن هنــاك موؤ�ص�صات 
تقــدم امل�صاعــدات ملــن يطرقون اأبوابهــا ويطلبــون الإغاثة، يف 
حــن ان ثمة اأ�صًرا منكوبــة وحمتاجة، اأربابهــا عفيفو النف�ص، 
ل يطرقــون باًبا لطلب امل�صاعــدة، وهوؤلء يف الأغلب مل ت�صلهم 

امل�صاعدات.
وطالب الطهراوي بوقف ما �صماها ع�صوائية التوزيع، وت�صكيل 
جلنــة اإغاثة عليــا، تنظم عمليات توزيــع امل�صاعدات، وت�صمن 
اإي�صالهــا مل�صتحقيها، داعًيا للتعاطي بحــذر مع من يطرق باب 
املوؤ�ص�صــات طلًبــا للم�صاعدة، فمعظمهــم ل ي�صتحقونها، ورمبا 

متر�صوا على هذا العمل.
ومل يخــف الطهــراوي اأهميــة الــدور الإغاثــي الــذي تلعبــه 
املوؤ�ص�صــات يف املرحلــة احلالية، يف تعزيز �صمــود املواطنن، 
لكنــه �صــدد علــى �صــرورة وجــود حمــددات و�صوابــط لهــذا 
الــدور، مبا ي�صمن ال�صفافيــة والنزاهة، وو�صــول امل�صاعدات 
مل�صتحقيهــا، مطالًبــا بــاأل يكــون التوزيــع بنــاء علــى النتماء 

ال�صيا�صي، واأن ي�صمل كافة امل�صتحقن واملت�صررين.

حممد اجلمل

حيفا البيومي

رغــم حمــات الدعــم املتعــددة التــي انطلقــت خــال احلــرب 
امل�صاعــدات  �صيــل  ورغــم  وبعدهــا،  غــزة،  علــى  العدوانيــة 
الإن�صانيــة التي غمرت القطاع؛ اإل اأن غياب التن�صيق والقيادة 
املوحــدة لتوزيع هــذه امل�صاعدات وفق احتياجــات املواطنن 
املت�صررين، اأدى اإىل عدم كفاية هذا امل�صاعدات، وتركزها على 

مناطق دون اأخرى.
تقــول منى الفرا نائب مديــر الهال الأحمر الفل�صطيني يف قطاع 
غزة اإننــا كفل�صطينين بحاجــة ملوقف �صيا�صــي موحد.. وكان 
يجــب علــى تلــك امل�صاعــدات اأن ترتبــط مبوقف وطنــي داعم 

للق�صية الفل�صطينية.
واأ�صافــت: "و�صلت غزة الكثري من امل�صاعــدات، وعانينا يف 
فــرتة العدوان من قلة يف الأدويــة وامل�صتلزمات الطبية نظًرا 
لق�صــوة الهجمــة، ويف الوقــت ذاته، كانت الهجمــة قد اأتت يف 
ظــل معاناة �صديدة ونق�ص الكثري مــن الأدوية وامل�صتلزمات 
الطبيــة يف م�صت�صفيات وزارة ال�صحــة واملرافق ال�صحية يف 

القطاع".
توزيــع  عمليــات  يف  التن�صيــق  "غيــاب  اأن  الفــرا  واأو�صحــت 
امل�صاعــدات اأدى اإىل غيــاب العدالــة يف توزيعها، فلو متت وفق 
عمليات تن�صيق منظمة، لو�صلت اإىل كل املت�صررين والنازحن 
وكل من يحتاجها. كما كان الرتكيز الإعامي موجًها غالًبا على 
امل�صاعدات التي توزع على مراكز الإيواء، ويف املقابل، مل تكن 

امل�صاعدات ت�صل اإىل النازحن املقيمن يف بيوت اأقاربهم".
وتابعــت الفــرا اأنه مــن املفرت�ــص اأن يكون نوع مــن النظام يف 
اجلبهة الداخلية يقــوم على تفعيل دور ال�صباب وتقدمي الدعم 
لاأ�صــر النازحة واأن احلالة الفل�صطينيــة حتتاج اإىل خطة عمل 
طارئــة وا�صتعــداد م�صبق، ولكن مــا ح�صل علــى الأر�ص كان 

مهرجاًنا اإعاميًّا �صخًما.
واأ�صــارت الفرا اإىل اأن فقدان القيــادة املوحدة على الأر�ص، اإىل 
جانب عــدم تفعيل دور ال�صباب الذي ميتلك الطاقة، ي�صبب كل 

اخللل املوجود يف عمليات التوزيع.

وقــال حممــود الــزق مــن هيئــة العمــل الوطنــي اإنــه �صيتــم 
ت�صكيــل جلنة عليا بقــرار رئا�صي مهمتها توحيــد العنوان على 
ال�صعيــد الداخلي واخلارجي، قوامهــا وزراء حكومة التوافق 
واملحافظــون والقــوى ال�صيا�صية واملنظمــات الإغاثية، لتكون 
هيئــة ر�صميــة بعنــوان موحــد لتجنــب الفو�صــى وحماربــة 

حماولت ا�صتثمار الو�صع لغايات �صخ�صية.
واأ�صار الــزق اإىل اأن اخلطاأ يف عمليات توزيــع امل�صاعدات متثل 
بالفئويــة يف عمليــات التوزيع، حيــث توزع القــوى ال�صيا�صية 
لرعاياهــا وموؤيديهــا، متجاهلــة اأبنــاء �صعبهــا مــن الأطيــاف 

الأخرى.
واأ�صــار الــزق اإىل اأن احلــرب اأثرت علــى النا�ص، ومــن ت�صرر 
اأكــرث هم الفقراء و�صــكان املناطق احلدوديــة اإ�صافة اىل عامة 
ال�صعب، والأزمة �صملت اجلميع، اإل اأن الأزمة كانت موجودة 

قبل العدوان، ولكنها تفاقمت بعده.
واأ�صــاف: "مل ن�صــل ملرحلــة وجــود عنــوان موحــد لتقــدمي 
امل�صاعــدات ي�صمل وزارات حكومة التوافق والقوى ال�صيا�صية 
واملحافظــن، والفو�صــى ل تــزال عارمة ب�صبــب تدخل القوى 
ال�صيا�صية ب�صــكل حزبي وفئوي يف عمليــات الإغاثة والتوزيع 

واملوؤ�ص�صات جميعها تعمل ب�صكل منفرد".
ويف اإطــار العمل احلزبي اخلا�ــص بامل�صاعدات، قال في�صل اأبو 
�صهــا ع�صو قيادة حركة فتح اإن الأحــزاب والقوى ال�صيا�صية 
ل عاقــة لها بتوزيــع امل�صاعدات واأن ذلك ينــدرج حتت اأعمال 
حكومــة التوافــق التي يجــب اأن توجه العمــل الإغاثي وتنظم 

عمل املوؤ�ص�صات الإغاثية.
وانتقــد التهامات املوجهة للقــوى ال�صيا�صية بفئوية التوزيع، 

فالأحزاب بعيدة كل البعد عن امل�صاعدات.
ويف �صيــاق الدور ال�صبابي، قــال �صامر احللبي من مركز اإن�صان 
ال�صبابــي اإن اجلهود كانــت قد انح�صرت يف فرتة العدوان على 
امل�صاعدات الإن�صانيــة وتوزيعها على النازحن، واإن ن�صاطهم 

تطوعي غري معتمد على اأي موؤ�ص�صة وطنية. 

لغياب التن�ضيق والقيادة املوحدة
ت���ك���ف���ي ول  الإن�������������ض������ان������ي������ة..  امل�������������ض������اع������دات  ت����غ����م����ره����ا  غ���������زة 

وتابــع احللبــي اأن امل�صاعــدات كانــت تــوزع علــى النازحــن 
املقيمــن يف منازل اأقاربهــم والنازحن املقيمن يف الكني�صة ويف 
احلوا�صــل التجارية غالًبــا، ومل يكن توزيــع امل�صاعدات لدى 

فريقهم مرتكًزا على مراكز الإيواء.
ويف هــذا ال�صيــاق، يقول احللبــي اإن امل�صاعــدات كانت تواجه 
تدخــات من �صخ�صيــات حزبية وفئويــة لل�صيطــرة عليها من 
جانــب، ومن جانــب اآخر، كان الفقــر املدقع الــذي كان يعانيه 

النا�ــص يتطلــب مواجهــة اأكرب ويتطلــب كميات اأكــرب، فحاجة 
النا�ص لتلبية احتياجاتهــم الأ�صا�صية كانت الهم الأول للنا�ص، 

فاجلميع يريدون امل�صاعدة باأي �صكل وباأي �صيء.
وي�صــري احللبي اإىل اأن امل�صاعدات مل تكــن كافية، واملوؤ�ص�صات 
الداعمــة مل توجه اهتمامها للمركــز، فهو ل يتبع اأي تنظيم ول 
يعمل حل�صــاب اأي جهة، وحماذير العمــل كانت تتمحور حول 

املح�صوبية يف العمل املرتبط بتوزيع امل�صاعدات.
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لئــن كانــت الهجرة عند بع�ص ال�صبــاب يف العامل طلًبا لتح�صن و�صع اأو للتغيري اأو الرتفيه، فاإنهــا لدى اأهايل غزة طلب للحياة بكل 
تفا�صيلهــا، بعــد اأن اأتــت احلرب العدوانية علــى كل التفا�صيل. وميكن و�صف مــا حدث معهم بالهروب "من حتــت الدلف اإىل حتت 

املزراب"، فابتلع البحر من ابتلع، ون�صب �صما�صرة الهجرة على اآخرين، فعادوا اإىل غزة خايل الوفا�ص.
اإ�صماعيــل ال�صامــي اأحد ال�صبــان الذين �صافروا اإىل تركيا، ثم تهــرب اإىل اليونان وعاد اإىل غزة، قال: "ن�صب علــّي، لاأ�صف، ع�صابات 

التهريب يف اليونان، وقد خ�صرت 5 اآلف دولر يف هذه الرحلة، وف�صلت جهودي بالهجرة وعدت اإىل غزة".
�صعيــد البهــداري �صاب يف منت�صف عقده الثاين، له ق�صة م�صابهة. يقــول: "�صوف اأحاول جمدًدا، لأن البقاء يف غزة بات حماًل يف ظل 

الظروف واحلرب الأخرية التي دمرت الكثري من امل�صانع واملن�صاآت ال�صناعية والقت�صادية".
اأمــا الع�صرينــي اأحمد ن�صر، فقد و�صل اإيطاليا خال فرتة احلرب على غزة. يقول عن جتربته: "العي�ص هنا اأف�صل بكثري من غزة". 
واأ�صاف: "الرحلة كانت �صعبة، لكن ما ح�صلت عليه فور و�صويل كان كفيًا باأن اأن�صى متاعب رحلتي، والآن الكثري من الفل�صطينين 

هنا يتمتعون بحوافز مل نكن لنح�صل عليها يف غزة".
حممــد اأحــد العاملن يف اأنفاق التهريــب، يقول: "يتم التفاق مع الراغبــن بال�صفر خارج غزة قبل عدة اأيــام من املوعد.. و�صاحب 
النفق يح�صل على مبلغ مايل من كل فرد ينوي اخلروج عرب النفق"، م�صيًفا اأن اأعداًدا لي�صت ب�صيطة من �صباب قطاع غزة يهاجرون 

من تلك الأنفاق اإىل م�صر، وبعد ذلك يتوجهون لدول اأجنبية.
واأ�صــاف حممــد "اأننا ندخلهم عرب النفق لنقلهم لرفح امل�صرية "العري�ص"، و�صــوًل ل�صواطئ ال�صكندرية، ومن هناك يتم ترحيلهم 

عرب �صفن لأي مدينة يرغبون يف التوجه اإليها".

امل�������وت و�������ض������ط  احل�������ي�������اة  اإىل  ه����������رب  غ��������������زة..  م�������ن  ال������ه������ج������رة 
هبة ال�صريف

فنتينا �صويل - طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

ما راأيك بهجرة ال�ضباب واخلريجني العاطلني عن العمل؟
وما هي البدائل للحد من هذه الظاهرة؟

الدول التــي ت�صتقبل املهاجرين تعمل 
علــى ا�صتقطــاب الطاقــات والعقــول 
التــي  البلــد  يف  املوجــودة  الب�صريــة 
يهاجر �صبابهــا، والتي كان من املمكن 
اأن تعمــل علــى تطوير املجتمــع يوًما 
ما. لكن اأنا مع هجرة ال�صباب العاطل 
عن العمل لكت�صــاب اخلربة واإيجاد 
فر�ــص عمل، فالهجرة مفيــدة، اإذ اإّنها 

ت�صاعدهــم على اكت�صاف العــامل والتعرف على ثقافــات جديدة قد تعمل 
علــى �صقــل عقولهــم وتنميــة مهارات جديــدة لديهــم، فيعــودون باأفكار 
جديــدة لإ�صــاح املجتمــع وخلــق فر�ص عمــل لغريهم مــن اخلريجن، 
مــا يحــد مــن العديد مــن الظواهر، ومنهــا ظاهــرة الهجــرة اإىل اخلارج. 
وبالن�صبــة يل، فا مانــع لدّي من الهجــرة للعمل اأو التعّلــم، لكّني �صاأبقي 

فكرة العودة اأمًرا حا�صًرا دائًما.

بيان عرفات- كلية التجارة 

لي�ــص من ال�صهــل تــرك الوطــن الأم، لكّني 
اأعتقــد اأن الظــروف الجتماعيــة املحيطة 
ــا يف هــذا القــرار حتى لو  تلعــب دوًرا مهمًّ
كان �صــد القناعــات ال�صخ�صيــة، لأنني اأنا 
ــا كنــت �صــد هــذه الفكــرة ولكني  �صخ�صيًّ
عــن  يبحــث  دائًمــا  فالإن�صــان  هاجــرت، 
مقومات النجــاح وعن فر�ص لتحقيق ذاته 
واأحامــه، وعلى املهاجر العودة اإىل وطنه 
عندمــا يحقق مــا هاجر لأجلــه مهما بلغت 
ق�صوة الوطن، لأّن هنــاك نوًعا من احلنن 

ي�صعر به املهاجر.

بدر �صراغمة- خريج اإعام 

لأّنهــم  مقلقــة  ظاهــرة  ال�صبــاب  هجــرة 
م�صتقبــل الأمــة. اأنــا �صــد فكــرة الهجرة 
لأ�صبــاب  يهاجــر  ال�صبــاب  اخلــارج.  اإىل 
اقت�صادية و�صيا�صية واجتماعية �صعبة، 
بحًثا عن ظــروف حياة اأف�صــل ولتحقيق 
تطلعاته امل�صتقبليــة، يف ظل غياب فر�ص 
العمــل وعــدم وجــود �صــوق ا�صتيعابيــة 
لكــوادر اخلريجــن، رمبــا مينــح وجود 

مبــادرات توعيــة مبخاطــر الهجــرة، وتعــاون القطاعن العــام واخلا�ص 
لإيجاد اآليــات ت�صغيلية ل�صتيعــاب ال�صباب وتوظيفهــم واإيجاد �صيا�صات 
تعليميــة وا�صحــة املعــامل؛ فر�صــة لتحقيق الــذات يف الوطــن ويحد من 

هجرتهم. 

هند�صــة  طالبــة  ميــاين-  اإ�صــراء 
كهربائية يف جامعة النجاح 

اأوؤيــد الهجــرة املوؤقتــة التي تكــون للتعلم 
والعــودة، ولكــّن ما يحــدث اأن اخلريجن 
ول  اخلــارج  يف  ويعملــون  يهاجــرون 
اإذ  الأمــر،  مــا يف  اأ�صــواأ  يعــودون، وهــذا 
اإنهــم يبقون غربــاء يتح�صــرون على وطن 
تركــوه اأو متعالــن على غريهــم ممن بقوا 
يف وطنهــم، واإن عــادوا، فاإّنهــم يعــودون 
بخربة قد ت�صهــم يف تطوير املجتمع، ولكن 
المتيــازات التي ينالونها اأقل من تلك التي 

كانــت لهــم يف اخلارج. اإن �صنحــت يل الفر�صة للهجرة يوًمــا �صاأهاجر، 
لي�ص هرًبا من الواقع، بل �صعًيا وراء اخلربات التي ت�صهم يف النه�صة، 
ولــن اأفكر يوًما يف البقــاء يف بلد اآخر اإىل الأبد، لأّنــه يف النهاية ل �صيء 

يعدل الوطن.

اأجمد الأ�صقر- كلية الهند�صة

الهجــرة مقبولــة اإذا كانــت للعمــل والعودة 
اإىل الوطــن لا�صتثمار فيه، اأمــا الهجرة مدى 
احليــاة، فهــي لي�صت حــًا مل�صكلــة البطالة، 
واإمّنــا ت�صهــم يف تفاقمهــا، اإذ يخ�صــر الوطن 
املمكــن  مــن  كان  التــي  ال�صبابيــة  كفاءاتــه 
اأن ت�صنــع فرًقــا وت�صهــم يف تقــدم املجتمــع، 
وبالن�صبــة يل، فــا مانــع لدّي مــن الهجرة يف 
حــال وجدت اأن هذه الهجــرة �صتفتح يل اآفاًقا 

جديدة يف احلياة. 

اأمرية داود- طالبة علم نف�ص

اأنا �صد الهجرة، خا�صة هجرة ال�صباب 
الفل�صطينــي؛ لأّن ذلــك يعنــي خ�صــارة 
املجتمــع لطاقاتــه ال�صبابيــة وم�صاعدة 
النتهــاكات،  زيــادة  يف  لاحتــال 
بالإ�صافــة اإىل تراجــع العمــل الوطني، 
وبهجرتــه، يكون قد اأفنــى �صبابه جلمع 
مبلــغ من املال رمبــا ل يكفــي ل�صتثمار 
ب�صيط يف وطنــه، اأو قد ينعم به قليًا يف 

�صيخوخته.

حممد �صلبي
حما�صب يف �صركة هايتك الطبية

اأنــا مــع الهجــرة املوؤقتــة بدافــع العمــل، لعــدة 
اأ�صبــاب، اأولهــا اأن ذلــك ي�صهــم يف رفــع م�صتوى 
املعي�صــة مــن خــال اكت�صــاب املــال والعــودة 
ل�صتثمــاره يف الوطــن الأم، وال�صبــب الثــاين هو 
اكت�صــاب اخلربات التــي قد ل تكــون متوفرة يف 
الوطــن، وبالتــايل يعــود وي�صتفيــد الآخرون من 

خرباته.

�صريين جابر- رام اهلل 

اأنا مــع الهجــرة املوؤقتة للخــارج لعدم وجــود بدائل 
يف بادنــا، اإذ ل توجــد فر�ــص عمــل للخريجــن، مــا 
ي�صطرهــم لل�صفــر اإىل اخلارج. كثريون ممــن �صافروا 
بنية العودة، لكنهم يف النهاية مل يعودوا. رمبا �صتقل 
ن�صبــة ال�صبــاب املهاجــر يف حــال توفــرت فر�ص عمل 

ب�صكل اأكرب ومت تقدير العقول واحرتامها، لأّن هذا هو ال�صبب الرئي�صي لهجرتهم.

خالد جوابرة- طالب
هند�صة ميكانيكية يف جامعة النجاح 
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اأزهار هناء تي�صري *

وفاء اأبو ظريفة

يف �صفوريــة املحتلــة، تندلــع حكاية وجع، وجــع يرويه ابنها 
املهجــر امل�صــن اأمــن حممد علــي الذي ولــد عــام 1935 وذاق 
مــرارة اللجوء يف �صنــوات عمره الثمانن، ولكــن الوجع علمه 
ال�صمــود وبنى له بيًتا يف حلم يعود به اإىل اأر�صه، واإن مل يعد، 

فيهيئه لأحفاده وللجيل املنفي.
حدثنا عن �صفورية قائًا: "كان يعي�ص فيها قبل نكبة 48 �صبعة 
اآلف اإن�صــان، يف م�صاحة مئــة وع�صرين األف دومن، منها اأربعة 
اآلف ب�صتــان يف اأربــع مناطــق يف �صفوريــة، هي راأ�ــص العن، 

وجلخ، وامل�صريفة، واخلادية".
وعــن حيــاة النا�ص اآنذاك، قــال: "اعتا�ص اأهــايل �صفورية على 
الزراعــة وتربيــة املوا�صــي، فعملــوا علــى ت�صديــر ح�صادهم 
ونتاجهــم يف حينها اإىل القــرى واملدن الفل�صطينيــة، وهذا دليل 
على حالتهم القت�صادية اجليــدة". واأ�صاف: "احتوت القرية 
يف حينها على مدر�صتن؛ واحدة للبنات واأخرى للفتيان، وكان 

فيها ثاثة جوامع، وت�صع ُمغر، وثاث ع�صرة بئًرا للمياه".
وعن �صدمة النكبة، قال: "يف حينها، كان اأهايل �صفورية ك�صائر 
اأهــايل القرى واملدن الفل�صطينية، مل ي�صتوعبوا عمق و�صخامة 
املوؤامــرة ال�صهيونيــة التي اأُحيكت �صدهــم. مل يكن لديهم قدر 

كاٍف من الوعي ملا كان ينتظرهم يف ذلك الوقت".
وعــن الدفاع عــن القرية، ا�صتذكــر: "يف �صنــة 1948، ت�صكلت 

ا، منهم اأبو عرب: اأحمد التوبة، وحممود  قيــادة من ثمانن �صابًّ
الغــز، واأبــو اإبراهيــم، ومنر اأبــو النعا�ص امللقــب بالبيك. وقد 
�صاركــت القيــادة بعدة مواجهــات مع الع�صابــات ال�صهيونية 
يف حــي احللي�صة بحيفــا، وا�صت�صهد حممــود �صليمان بكر، ويف 
منطقــة ال�صجــرة، وا�صت�صهــد فخــري عبــد الهــادي، ويف عكا، 

وا�صت�صهد �صليمان حممد عبد الرحمن عي�صى".
يف غ�صــة وجع بن دمعة واأُخرى، حتــدث اأبو عرب عن احتال 
قريتــه حينها قائــًا: "هوجمــت �صفورية يف اخلام�ــص ع�صر من 
رم�صان �صنة 1948 وقت رفع الأذان بطائرتن حربيتن، ق�صفتا 
القرية حتى ارتعب النا�ص وهربوا من بيوتهم اإىل اأطراف القرية. 
واأذكر حينها ا�صت�صهاد عبد املجيد الطيب وزوجته واآخرين، مل 
تكن هناك اأماكن اآمنة وماجئ ليختبئ بها النا�ص، اعتقد النا�ص 
يف حينهــا اأن الق�صف �صينتهي خال �صاعــات، وبعدها �صتت�صنى 
ا من اجتاه قرية  لهم العــودة اإىل بيوتهم، لكن القرية هوجمت برًّ
�صفا عمرو بثاثمئة جندي مــن الع�صابات ال�صهيونية امل�صلحة 
ب�صاح كامل ومدربة. حاول اأهايل القرية الت�صدي لهم مب�صاعدة 
القيــادة، لكن، مع الأ�صف، يف �صبــاح ال�صاد�ص ع�صر من رم�صان 

1948، �صقطت �صفورية حتت الحتال".
ويف اأ�صــى، تابــع: "80 % مــن اأهايل القريــة انتظــروا عودتهم اإىل 
بيوتهم من اأطراف القرية، لكن الع�صابات ال�صهيونية ا�صتطاعت 

اأن تفجر البيوت على مراأى اأهايل القرية، فخاف النا�ص وهاجروا 
مــن هنــاك، ووا�صل املحتلــون حربهم واحتالهــم لاأر�ص. تركنا 
القريــة واجتهنــا م�صًيا على الأقــدام لع�صرين يــوم فو�صلنا بنت 
جبيل، ومن بنت جبيل انتقلنا اإىل بريوت، ومن بريوت اأعادونا يف 
البا�صات اإىل البقاع لبلد ا�صمها قرعون يف برك�صات للجي�ص. اأقمنا 
هنــاك ت�صعة �صهور مع عائلة اأبــي، كان لدي اأخت ت�صغرين ب�صنة 
ا�صمهــا غزالة، مر�صــت مبر�ص ال�صحايــا بعد و�صولنــا اإىل لبنان 

بخم�صة �صهور، وبعد ثاثة اأيام من مر�صها، توفيت".
دمعــت عيناه وا�صتدرَك قائًا: "طلب الأطباء من اأبي يف حينها 
عــدم دفنهــا حتى نعر�صها علــى ق�صم الت�صريــح، رف�ص والدي 
ودفنها على الفور، يف اليوم الثاين اختفت اأُمي. بحثنا عنها ومل 
جندهــا، بعد بحث دام ليومن، وجدناها عند قرب اأُختي غزالة. 
ا�صتمــرت حالة اأمي هذه لفــرتة طويلة حتى �صعــر اأبي بالقلق 
على �صحتها، فجمعنــا نحن واأعمامي واأخربنا بقراره العودة 
اإىل فل�صطــن. ُعدنــا اإىل فل�صطــن من رمي�ص يف امل�صــاء، ودخلنا 
احلــدود وم�صينــا ليــًا، ويف ال�صبــاح و�صلنــا وادي �صامــة، 
واجتهنا نحو دير حنا وق�صينا فيها ثاثة اأيام، ومن ثمَّ انتقلنا 

اإىل قرية الرينة �صتة اأ�صهر حتى ح�صلنا على الهويات".
واأ�صاف اأبو عــرب: "بعد احتال �صفورية بثاثة اأيام، بقي يف 
�صفوريــة ثمانيمئة نفر، �صغلهــم الحتال يف جمع الأثاث الذي 

�صادره حتى تاأخذه ال�صيــارات الع�صكرية، وبعد مرور ثمانية 
اأ�صهــر، �صلمهــم جي�ص الحتال اأمــًرا باإخــاء القرية خال 48 
�صاعــة، هنــاك من رحل مــن القرية خوًفا، وهنــاك من بقي ومت 
اإخراجه بالقوة، ومن ثمَّ مت اإغاق القرية، ويف عام 1951، بداأ 
ال�صتيطــان على اأنقا�ص بيوتنــا، ومت اإن�صاء ع�صر م�صتوطنات 
على اأنقا�ص قرية �صفوريــة، وحتى الآن، هناك اأربعون عائلة 

يهودية مقيمة على اأنقا�ص قريتنا".
اأنهــى حديثــه بابت�صامــة اأمــل: "الأغلبيــة ال�صاحقة مــن اأهايل 
�صفوريــة مهجــرون يف النا�صرة بحي ال�صفافــرة. نحن ننتظر 
ــا حلــل امل�صكلــة الأ�صا�صيــة واإنهــاء ال�صــراع،  �صاًمــا حقيقيًّ
فخــال �صتن عاًما مل يكن هناك بحث جــدي يف �صلب امل�صكلة، 
فال�صــام احلقيقــي يقــوم علــى اأ�صا�ــص اأن تعــرتف احلكومــة 
ال�صهيونيــة باجلرائم التي اقرتفتها بحــق ال�صعب الفل�صطيني 
مــن قبــل ع�صاباتهــا ال�صهيونيــة، واأن يتــم تعوي�ــص �صعبنــا 
ا، وعــودة الاجئن واملهجريــن اإىل قراهم، لكن  ــا ومعنويًّ ماديًّ
احلكومــة ال�صهيوينــة ل تقتنــع بهذا ال�صام، فهــي تعتقد اأنها 
الأقــوى اأمــام الأ�صعــف، لكنها ل تعلم بــاأن املوازيــن يوًما ما 

�صتنقلب، ولن يبقى يف الوادي اإل حجارته". 

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

اأم�����ني حم��م��د ع���ل���ي: دف���ّن���ا اأخ���ت���ي غ���زال���ة يف ل��ب��ن��ان 
���ض��ف��وري��ة اإىل  و����ض���ن���ع���ود  ف��ل�����ض��ط��ني  اإىل  وع����دن����ا 

�صــاب �صعــر امل�صــن علــي ومــا �صابت 
همته و�صعيه للعودة اإىل بلده.

يف عــدوان غزة الأخري، رحلــت اأ�صرة "نعيم باطة"، املكونة من 
18 فــرًدا، خملفــة وراءها ذاكرة حزينة يحملهــا ابنها عاء "18 
عاًما"، وم�صاعر حتمل ق�صوة ما حتت�صن هذه الذاكرة من م�صاهد 
موؤملة عا�صها وقــت احلدث، ت�صاعده لإكمال م�صرية حياته، لعله 
ينجــب م�صتقبًا "دعــاء ويحيى ونعيم" جدًدا. كمــا فقدت اأ�صرة 

عمه عبد الكرمي حفيدهم "عبد الكرمي" وابنته "هديل".
تناثــرت مــع احلــرب اأحامهــم، وفرحــة اأحيائهــم، وقهقهــة 
اأطفالهــم، وتركــوا خلفهــم نق�صاتهــم علــى اجلــدران، يف حرب 

ال�صعفاء.
ا�صتهــدف منزل عائلــة باطة دون اإنذار بقذائــف املدفعية عند 
ال�صاعــة الثالثــة والن�صــف ع�صــًرا من يــوم الثاثــاء املوافق 
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قبل الفجيعة بيوم، جلــاأ "نعيم باطة" واأفراد اأ�صرته الثمانية 
من منزله يف مع�صكر جباليا هرًبا من الق�صف املدفعي، اإىل منزل 
�صقيقــه "عبــد الكــرمي باطة" و�صــط جباليا. ظهر ذلــك اليوم، 
تناولــت اأ�صرة عبد الكرمي واأخيــه نعيم وجبة الغداء، وبعدها 
جل�صــوا يتبادلون اأطــراف احلديث حول حلم هديــل ابنة عبد 
الكــرمي الناجحــة يف الثانويــة العامــة مبعدل 92 % بــاأن تكون 

طبيبة، ولكن، كانت كلمة القدر خمتلفة.
ــا، فخرج ليتفقده  خــال دقائق، �صمع عبد الكــرمي انفجاًرا قويًّ
خــارج منزلــه، فا�صتهــدف املــكان الــذي كان يقف فيــه، وعاد 
م�صرًعــا و�صط الدخــان املت�صاعــد اإىل منزله ليجد ابــن �صقيقه 
الطفــل "يحيــى باطة" يلفــظ اأنفا�صه الأخرية، فقــد اأ�صيب يف 
اأح�صائــه وراأ�صه. كما �صاهد زوجة اأخيه وقد ا�صت�صهدت. حمل 
عبد الكــرمي الطفل يحيى واأكمل طريقــه ليلتقي بزوجته وابنه 
نظمــى اللذيــن جنيا باأعجوبــة يف حديقة املنــزل. وقتها، كانت 
غرفــة ابنه نظمــى ت�صتعل. قفــز نظمي "23 عاًما" مــن ال�صباك 

لإنقاذ طفله الر�صيع عبد الكرمي الذي كان قد ا�صت�صهد.
فقد نظمي زوجته وهي ابنة عمه "نعيم باطة"، كما فقد طفله الر�صيع. 

يقــول: "عندما دخلت املنزل، كان مليًئا بالدخان والغبار. بداأت اأبحث 
عــن ابني اإىل اأن �صمعــت �صوته ووجدته ملقى على الأر�ص، حملته اإىل 
خــارج املنــزل وكانت اأطرافه مقطعــة، كانت من اأ�صعــب اللحظات يف 

حياتي، حيث لفظ طفلي اأنفا�صه الأخرية بن يدي. 
هــدى باطــة زوجــة عبــد الكــرمي اعت�صــرت اأملًا وهــي ت�صف 
احلدث. تقول: "اأثناء هروبي من املنزل، ُد�صت على راأ�ص اأحد 
ال�صحايا، وكان مف�صــوًل عن ج�صده. وقتها �صعرت بالنهيار؛ 

فقد خيل يل اأنه راأ�ص ابنتي هديل. 
عــاء هو الناجــي الوحيد من عائلــة "نعيم باطــة" املوؤلفة من 
6 �صقيقــات "مــرمي، ودعاء، ووفــاء، وهنــاء، واآلء، واإ�صراء"، 
و�صقيق "يحيى"، والوالد "نعيم"، والوالدة "�صحر"، عاد معنا 

بذاكرتــه اإىل يوم احلدث. حتــدث بحزن وقهر قائًا: "كنت اأثناء 
احلــدث اأمــام املنزل. خــال دقائق انقلبــت ال�صعــادة لتعا�صة، 
ومل اأفهــم ماذا حــدث. �صاهدت اأخي يحيــى، حملته م�صرًعا نحو 
م�صت�صفــى كمال عدوان. بداأت �صيارات الإ�صعاف تنقل امل�صابن 
اإىل امل�صت�صفى. �صمعت الأطباء يقولون: "معظمهم ن�صاء". خفت 
اأن تكــون احلالت هي اأفــراد اأ�صرتي. راأيت جــزًءا من والدتي. 
�صدمت ووقفت بعيًدا عن مكان ال�صتقبال. مل اأرغب يف اأن اأراهم 
اأ�صــاء". وي�صرت�صل يف احلديث: "جاء اأحد الأطباء وطلب مني 
اأن اأذهب للثاجات للتاأكد من اجلثث. اأخي يحيى مت حتويله اإىل 
م�صت�صفى ال�صفاء خلطورة حالته، مل اأعلم ماذا اأفعل؛ هل اأذهب 

مع يحيى اأم اأذهب للثاجات؟ فتوجهت للثاجات".

ختــم عــاء حديثه قائــًا: "مل اأحتمل ما راأيته مــن مناظر هناك. 
تعرفــت على �صقيقاتــي من املاب�ــص. �صاهدت اأبــي مق�صوًما من 
الن�صــف. اأختى دعاء كان راأ�صها مف�صــوًل عن ج�صدها وعرفتها 
مــن بلوزتها. وكان لق�صا�صة البنطلــون الف�صل يف معرفة اأختي 
وفــاء. وتعرفــت على اإ�صراء من ثــوب ال�صاة. اأمــا باقي اأفراد 
اأ�صرتي، فكانوا اأ�صاء. وقتها، �صعرت بنهاية الكون، واأنه مل يعد 
يل مكان فيه. بقيت يف الثاجات حتى اأتاأملهم. مل اأرغب يف تركهم. 
فــارق اأخــي "يحيى" احلياة. ورحلت اأمي مبكــًرا ومل اأرتٍو بعد 
مــن حنانها. وتركني والــدي وحيًدا اأتاأمل علــى فراقه. وفارقت 
اأ�صقائــي، ومل يبَق من اأداعبه واأقا�صمه فرحة احلياة و�صقاءها. 

مل يبقى �صواي وجدران املنزل. رحلت اأ�صرتي كلها".

ج���ب���ال���ي���ا يف  ب������اط������ة  ع�����ائ�����ل�����ة  جم������������زرة  ع�����ل�����ى  ������ض�����اه�����د  ع��������������اء.. 
واأح���������������������ام ه��������دي��������ل ت�������ن�������اث�������رت ع������ل������ى ج������������������دران امل������ن������زل

ركام يف منزل عائلة باطة ي�صهد على حرب اأخذت معها معظم اأفراد الأ�صرة.
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هــل تخيلتم للحظــة اأن اأم كلثوم وعبد احلليــم حافظ على قيد 
احلياة؟ هــل تخيلتم اأكرث اأغانيهم هدوًءا وقد حتولت اإىل اأغاٍن 
ت�صدح بالإيقاعات واملو�صيقــى ال�صاخبة؟ كيف �صتبدو اأغنية 
اأن تتحول  اآند رول؟ هل ميكن  "اإنــت عمري" باأ�صلوب الروك 

اأغاين وديع ال�صايف اإىل الروك وميتال؟
�صوؤال �صعــب اأجابت عنه فرقة من مدينة عــكا ا�صتطاعت حقا 
اأن تعزف هذه الأغاين وغريها وت�صعها �صمن خانة "الروك اآند 
رول"، مــا جعل امل�صتمعــن ال�صباب يحبون هــذه الأغاين التي 
مل يعتــادوا عليها ومل يعي�صوا فــرتات ازدهارها، بل ويذهبون 
اإىل بيوتهــم بعد كل عر�ص ليتعرفوا علــى اأغاين اأم كلثوم وعبد 

احلليم حافظ وفريد الطر�ص.
فرقــة "خل�ــص" هــي فرقــة فل�صطينية مــن مدينة عــكا عرو�ص 
البحــر، اجتمع اأع�صاوؤهــا على حب مو�صيقى الــروك اآند رول 
وامليتال منذ عــام 1998، ولكن حبهم لهذا اللون من املو�صيقى 
مل ين�صهــم مــا تربــوا عليه مــن اأغاٍن قدميــة واأحلــان �صرقية، 
وكانــت النتيجــة هــي دمــج واإعــادة توزيــع الأغــاين الطربية 

القدمية لتتحول اإىل الروك اآند رول.
الفنــان عبد حتحوت من عكا وعازف الغيتــار الإلكرتوين يف فرقة 
خل�ــص قال خــال مقابلة اأجرتهــا معه "احلال" اإن اإعــادة اإنتاج 
اأغنية "اإنت عمــري" �صببت لهم �صدمة ب�صبب انت�صارها الوا�صع 
بــن اأو�صاط ال�صباب، واإن كثرًيا مــن امل�صتمعن يتوجهون اإليهم 
بعــد كل حفلة لي�صاألوهم عن ا�صم ملحن الأغنية، وتبدو ال�صدمة 
على وجوههم بعدما ي�صمعون ا�صم اأم كلثوم وحممد عبدالوهاب.
وعنــد �صوؤالــه عن بدايــة تاأ�صي�ــص الفرقة قال: يف عــام 1998 كانت 
 ،blood stone  وفرقة Redemption هناك فرقتان، فرقة

مل يكــن الــروك اآنــد رول وقتهــا دارًجــا يف ال�صــارع العربــي ب�صكل 
كبــري، وكان م�صتمعــوه قلة، وبعدها مت دمج الفرقتــن مًعا، وبداأنا 
التدريب. كنــا نتاأخر ل�صاعات طويلة من الليــل، وب�صبب املو�صيقى 
ال�صاخبة التي حتدثها الآلت، خرج اأحد اجلريان عن �صربه وقال: 
"خل�ص.. معاد�ص فيها!"، ومن هنا جاءت ت�صمية الفرقة "خل�ص"، 

و "خل�ص.. معاد�ص فيها" كان ا�صم اأول األبوم لنا يف عام 2004.
وتتكــون فرقــة "خل�ــص" مــن اأربعة اأع�صــاء رئي�صيــن وهم: 
املغنــي ريا�ص �صليمان من حيفا، وعــازف الدرمز ف�صل قنديل 
من عــكا، ورميون حداد عــازف البي�ص غيتــار، وعبد حتحوت 
عــازف الغيتــار الإلكــرتوين. وتتو�صــع الفرقــة مــع اختــاف 
العرو�ص، فين�صم اإليهم عازف الأورغ زيور بهلول الذي عزف 
مــع كبــار الفنانن مثل وديــع ال�صايف وجنوى كــرم، وحممود 
�صلبــي واأحمد عبد الغني عازفا النــاي، اإ�صافة اإىل اأحمد خليل 

دعبل عازف الإيقاع مع الفنان زهري فرن�صي�ص.

فيها" معاد�س  "خل�س.. 
واأ�صــدرت فرقة "خل�ــص" األبومن؛ الأول بعنــوان "خل�ص.. 
معاد�ــص فيها" عام 2004، والثاين بعنــوان "اأورك�صرتا الروك 
العربــي" عــام 2013. وقال حتحــوت اإن اأغنيــة "اإنت عمري" 
حققت جناًحا رهيًبا علــى امل�صتوى املحلي والدويل، خا�صة يف 
اأوروبا. واأ�صاف: ما زلت اأذكر عر�صنا يف SnowBar يف رام 
اهلل عندمــا عزفنــا اأغنية اأمونة وحبينا واإنــت عمري، اإذ توجه 
اإلينــا احلا�صــرون بعد العر�ــص لي�صاألونــا عن موؤلفــي الأغاين 
وملحنيهــا، وكان اجلــواب بالن�صبة اإليهم مثــل اخليال، عندما 

قلنا فريد الأطر�ص واأم كلثوم.

فرقة "خل�س" العكاوية جتعل
اأم كلثوم تغني "الروك اآند رول"

مايكل عطية * 

رنا برقان *  

ومل تتوقــف عرو�ص "خل�ص" علــى امل�صتوى املحلي فقط، فهم 
يقومــون بجــولت على م�صتــوى العــامل ويف اأوروبــا خا�صة، 
فال�صــارع الغربــي اأعجــب مبو�صيقاهم علــى حد قــول اأع�صاء 
الفرقــة: "العرو�ــص الغربيــة اأدت اإىل تو�صــع جولتنــا، واإنه 
ل�صــيء جميــل بالن�صبــة اإلينــا اأن نــرى الغــرب يتعــرف علــى 
مو�صيقانا الأ�صلية والطرب العربي الأ�صيل الذي تربينا عليه، 
فنحن نعــزف يف جولتنا الأغــاين العربية والأحلــان ال�صرقية 

بقالب الروك اآند رول، وهذا جديد بالن�صبة اإليهم". 
ولعــل ال�صوؤال املوجــه اإىل "خل�ص" والأكــرث اأهمية هو: ماذا لو 
كانــت اأم كلثــوم على قيــد احلياة، هــل �صتمتنع عــن املو�صيقى 
والتطور فيها على م�صتوى اأغانيها، اأم �صت�صتخدم هذا الأ�صلوب 
احلديــث يف الآلت والكمبيوتــر، مثلمــا حتــول كاظــم ال�صاهــر 

وعمرو دياب اإىل ا�صتخدام الرتان�ص والهاو�ص يف اأغانيهما؟
وعــن ذلــك اأجــاب حتحــوت: ل ميكــن التخمن، ولكنــي واثق 
باأن حممــد عبد الوهاب كان �صيطور مــن املو�صيقى متا�صًيا مع 
التطــور ال�صريــع يف احلياة، وخــري دليل على ذلــك ا�صتخدامه 
الوا�صــح للكيبــورد يف اأغنيــة "نبتــدي منن احلكايــة" للفنان 

عبــد احلليم حافظ، واقــرتح عبد الوهاب اإ�صافــة اآلة اجليتار 
الكهربائي اإىل فرقة اأم كلثوم فرف�صت رف�ًصا قاطًعا على اأ�صا�ص 
اأن فرقتهــا من التخت ال�صرقي واأن جمهورها مل يعتد �صماع اأي 
اآلة غربية يف فرقتها، فلم يعاند عبد الوهاب، لكنه بذكائه ح�صر 
اإليهــا يف اليــوم التــايل ب�صحبة عبــد الفتاح خــريي وطلب منه 
اأن ي�صمعهــا مقطع اللحن املقــرتح عزفه باجليتــار الكهربائي، 

وحينئذ فقط وافقت اأم كلثوم.
وحــول �صبب اختيــار الأغــاين القدمية واإعــادة اإنتاجهــا، قال 
حتحــوت: لقد تربينا علــى هذه الأغاين الطربيــة وع�صنا معها، 
وحبنــا للروك دفعنا اإىل الدمج واإعادة الإنتاج، يجب األ نن�صى 
الأغــاين القدمية التي تعترب كنًزا، علينا اأن نفتح عيون ال�صباب 
علــى املا�صــي املو�صيقــي العربي العريــق، وثقافتنــا العربية 
غنية باملــواد التي ميكن ال�صتفادة منهــا والإبداع من خالها، 
ور�صالتــي األ حتكمــوا على الأغــاين القدمية باأنهــا تقليدية اأو 

متخلفة لأنها قدمية.

* طالب يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

  فرقة "خل�ص" يف اأحد عرو�صها الفنية.

ال�صــورة هــي اأهم ما يف هــذ العمل، فالن�ص امل�صرحــي ل يزيد عن 
الن�ــص الروائي، لكن ال�صورة وحدها كانــت كافية لتفهم امل�صاهد 
ر�صالــة العمل، فاللون الأ�صفر مــاأ امل�صرح، واملمثلون حتولوا اىل 

اأدوات على اخل�صبة. 
كان كنفــاين حا�صًرا علــى خ�صبة امل�صرح، اأما املخــرج واملمثلون، 
فرتكوا ب�صمتهم على الق�صة، ومل يتجردوا من اأنف�صهم، بل وقفوا 
اأمامنــا ليقولــوا لنــا: نحــن اجليل الرابع لـــ "رجــال يف ال�صم�ص"، 

و�صرنوي لكم ق�صة تعرفونها لكن بطريقتنا.
ي�صافــر خمرج العمل ب�صار مرق�ص بامل�صاهد خال الـ45 دقيقة من 
العر�ص اإىل عامل الهجرة والتهريب، يرى امل�صاهد تفا�صيل الرحلة 
اإىل الكويــت جميعها، حتى حلظة موت الرجــال الثاثة يف اخلزان 

التي مل يتخيلها قارئ يراها باأم عينه. 
اأكادمييــة الدرامــا يف رام اهلل قدمــت هــذا العمل كم�صــروع تخرج 
للفــوج الثالــث من طلبتهــا يف الثــاين من اأيلــول املا�صــي. و�صارك 
بالتمثيــل كل مــن اخلريجــن �صم�ــص عا�صــي، وملــك اأبــو غربية، 
وفار�ــص اأبــو �صالــح، وربيــع حنني، وثائــر ظاهــر، و�صهيب اأبو 
خ�صــان، و�صبلــي البــو. ويوؤكد مديــر الأكادميية جــورج اإبراهيم 
اأن مــن املقــرر اأن يجول العمــل يف ع�صر مــدن فل�صطينية يف الوقت 

القريب.

من الن�س الروائي اإىل امل�سرحي 
واأو�صــح مديــر اأكادمييــة الدرامــا جــورج اإبراهيــم يف لقــاء مــع 

"احلال" اأن "اختيار الن�ص جاء من منطلق اأن العمل يتحدث عن 
الق�صيــة الفل�صطينيــة، وقريــب من الطاب، فلم يكــن من ال�صعب 

عليهم الإح�صا�ص بالآلم التي مرت بها ال�صخ�صيات جميعها".
اأمــا مرق�ص، فذكــر يف لقاء مع "احلــال"ـ ن الن�ص اختــري لـن هذه 
الق�صة ل تنتهي، فما زلنا حتى الآن نرى ف�صوًل جديدة من رجال 
يف ال�صم�ص، وموت الفل�صطينين يف قوارب الهجرة ي�صري اإىل ذلك.

وعن م�صــرية درا�صــة املمثلن، يقول جــورج اإبراهيــم: "الطاب 
خــال م�صرية الثــاث �صنن يف الأكادمييــة يتعر�صون مل�صرحيات 
عاملية معظم الوقت، لأنه ل توجد م�صرحيات فل�صطينية اأو عربية 
كثــرية تتحــدث عــن الإن�صــان نف�صــه، فمعظــم الكتابــات العربية 

خا�صة بق�صايا املنطقة".
وروى مرق�ــص لـــ "احلــال" كيــف متــت م�صرحــة الرواية خال 
ور�صــة خا�صهــا املخرج مــع اخلريجن داخل خمتــرب م�صرحي، 
حيــث مت تطوير الأفكار من خال قراءات وارجتالت تدور حول 
الن�ــص، ثم حتويل هذه الأفــكار اإىل ن�ص م�صرحي نابع من الن�ص 

الروائي.
وقــدم مرق�ــص يف بدايــة العمــل "برولــوج" للم�صرحية يــرى فيه 
امل�صاهــد خ�صبــة امل�صرح متجــردة من اأي هويــة، ويقف �صف من 
املمثلــن يف مقدمتهــا، ثــم يبــداأون ببعرثة رمــال ال�صحــراء لتماأ 
املــكان، ويف هــذه الأثنــاء، ل يعــرف املتفــرج ال�صخ�صيــات ول 
مييزهــا، فجميع املمثلن هــم نف�ص ال�صخ�صيــة، اإىل اأن يبداأ املمثل 
فار�ــص اأبــو �صالح الــذي اأدى دور اأبو اخليــزران بارتداء ماب�ص 

م�ضرحية با كوالي�س عن اجليل
الرابع ل� "رجال يف ال�ضم�س"

�صخ�صيتــه يف منت�صف امل�صرح، وراح يقــول: "اأنا اأبو اخليزران، 
هيــك بنــادوين، �صوفري �صيــارة كبرية وحمرتمــة، �صوفري حمرتم 
وخم�صــي، اأطعــويل اإيــاه ملــا ت�صاوبــت باملعركة، ع�صــان الوطن 
انفجــر اللغم حتتــي، و�صحطــوين عامل�صت�صفى، وراحــوا بي�صاتي 
وراح الوطــن". والربولوج هو مقدمــة العمل امل�صرحي، وظهر يف 
امل�صرحيــات الإغريقيــة، ويعطي تف�صــرًيا لاأحداث التــي اأدت اإىل 

ق�صة العمل امل�صرحي.
ويعلق مرق�ص على هذا الربولوج باأن "جيل اخلريجن هو اجليل 
الرابــع بعد النكبة. يف الروايــة الأ�صلية، تظهر الـ3 اأجيال الأوىل، 
ــا لنا يف هذا العمل اأن يكون الظهــور الأول للطاقم ظهور  وكان مهمًّ
املمثلن اأنف�صهم ولي�ص ال�صخ�صيات". واأ�صاف: "من خال البحث 
يف تفا�صيــل الروايــة، و�صلنــا اإىل قناعــة اأن الإن�صان فقــد معناه، 
ا، لذلك اأردنا اأن نقول للجمهور  وكاأن جوهر الإن�صان اأ�صبح منحطًّ

نحن هنا لنحكي الق�صة بطريقتنا".
واأكد مرق�ص اأن هذه املقولة تربر عدم وجود كوالي�ص للعمل، فكل 
امل�صــرح مك�صوف اأمام امل�صاهــد، واأبو اخليــزران يرتدي ماب�صه 
اأمــام اجلمهور، ونبعت من هذه املقولة اأي�صا فكرة اأن املمثلن هم 

الأدوات، فاملمثل يوؤدي دور الطاولة والبحر الأزرق.

وي�صيــف مرق�ــص: "كاأن الإن�صان اأ�صبــح اأداة، فاملمثل الواحد يف 
هذا العمــل يوؤدي اأكرث من دور، ونحن نعتمــد على خيال امل�صاهد 
لــريى املكان والأحداث، فامل�صرحيــة اأحداثها تدور كلها بالامكان 
)ال�صحراء(، وكان كافًيا للم�صاهد اأن يرى ممثلن مي�صكون بحبل، 

ومراآتن ومقوًدا ليتخيل اخلزان".
ختاًمــا، يظهــر تاأثــري املــراأة الفل�صطينيــة يف امل�صرحيــة التي كان 
لهــا ظهــور ب�صيط يف الن�ــص الروائــي، فرغم وجــود ممثلتن على 
امل�صــرح، اإل اأن واحــدة فقط توؤدي اأدوار الإنــاث كلهن، فهي الأم 
والزوجــة واخلطيبــة لل�صخ�صيــات، وهــي تراقــب الأحــداث من 
بعيد، ويف نف�ص الوقت، تفتح الطريق اأمام املمثلن ليتحركوا على 

خ�صبة امل�صرح مبكن�صتها.
ويعلــق مرق�ص على ذلك باأن الأعمدة الأ�صا�صية لرواية كنفاين هم 
رجــال، لكن هذه ال�صخ�صيات مرتبطة بامــراأة توؤثر على حياتهم، 
موؤكًدا اأنه "يف الأدب الفل�صطيني الذي ناق�ص دور املراأة يف التاريخ 
الفل�صطيني، كانت املراأة ترمز لاأر�ص والوطن، وكاأن هذه الأنثى 

هي كل اأحامنا التي تراقبنا من بعيد وتفتح لنا الطريق".

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

عا�صي مي�ص  ت�صوير   - امل�صرح  ال�صم�ص" على  يف  "رجال 
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�صذى دجاين *  

داليا فطافطة *

هي منــوذج نفخر به، لي�ص على م�صتــوى فل�صطن فح�صب، بل 
علــى م�صتوى الوطن العربي اأجمع، وهــي اأول مهند�صة برتبة 
نقيــب. "احلال" التقت �صذى بــدوي، احلا�صلة على ماج�صتري 
يف هند�صــة التخطيط الإقليمي واحل�صــري من جامعة النجاح 
الوطنيــة، وحاورتهــا حــول ال�صبــق الن�صــوي الــذي �صجلتــه 

وال�صبق املهني اأي�صا الذي يفوق جهود الكثريين.
تقول بدوي: "بداية، كنت اأعتقد كالنا�ص متاما اأن الدفاع املدين 
جهــة مدنية تابعة للبلديات ومــا عملهم �صوى اإطفاء للحرائق، 
و�صعــرت ببع�ــص اخلــوف، خا�صة مــن نظرة املجتمــع. لكني 
وجدت يف نف�صي القدرة على حتدي اجلميع لأثبت نف�صي ودور 
املــراأة يف املجتمــع، واأدركت حينهــا اأن طبيعة عملــي �صتكون 

�صمن تخ�ص�صي".
وت�صيف: "بعد التحاقي بالدفاع املدين عام 2009، اكت�صفت اأنه 
يحمل مفهوًمــا اأو�صع واأ�صمل من الإطفــاء والإنقاذ، بل ي�صعى 
لتوفــري احلمايــة املدنية متا�صًيا مــع مراحل الكارثــة، وكيفية 
التعامــل معها، والعاج منها، كاحلريــق والزلزل واحلوادث 
الطبيعيــة. ومن هنــا كانت البدايــة، فُعينت يف ق�صــم ال�صامة 
والوقايــة العامة، الذي يعمل على حتقيــق اإجراءات ال�صامة 
على املبــاين، وبــداأت �صمن �صل�صلــة من الفعاليــات اخلارجية 
كعقــد اجتماعــات وبروتوكــولت مــع وزارات وموؤ�ص�صــات، 

بالإ�صافة اإىل امل�صاركة بامل�صاريع التي يتبناها الدفاع املدين.
ومــن القيــام مبهمــات عاديــة يف الدفــاع املــدين، انتقلــت �صذى 

للعمــل يف تطويــر وتخطيــط مهمات هــذا اجلهاز املهــم. تقول: 
عينت رئي�صة لق�صم امل�صاريــع الهند�صية يف الدفاع املدين، الذي 
هــو جزء مــن اإدارة التخطيــط والتطويــر، وعندهــا اأ�صبحت 
م�صــرية لإدارة التخطيــط والتطوير. ومن بــن امل�صاريع التي 
عملــت عليها تلك التي تخت�ــص مبفهوم النوع الجتماعي، وهو 
مفهوم جديد يركز على كيفية دمج املراأة مع الرجل يف املجتمع 
وب�صتى جمــالت وقطاعات العمل، فهمــا اأ�صا�صا جزاآن مكمان 

بع�صهما لبع�ص.
ويف عــام 2012، تاأ�ص�صــت وحــدة النوع الجتماعــي، وهدفها 
تقدمي اخلدمات لأفــراد املجتمع باأف�صل جودة، وتفوق الدفاع 
املــدين بهذا املجال، خا�صــة بعد ت�صكيله لفــرق من املتطوعن، 
ما يقــارب 300 متطوع من كل حمافظــات البلد، وقد مت يف هذا 
ا�صتهــداف جميع فئــات املجتمع مــع الرتكيز علــى الدمج بن 

الذكر والأنثى.
وعــن ح�صا�صيــات املــراأة القريب عملهــا من الأجهــزة الأمنية 
قالت بدوي: مل تكن هذه امل�صكلة الوحيدة التي واجهتها خال 
عملي، بل وجدت اأن هناك ثغرة كبرية بن قوانن وت�صريعات 
الدولة واأداء بع�ص موؤ�ص�صاتها، فمن ال�صروري دمج التخطيط 
امل�صتــدام -ذاك الــذي ل يكون ب�صكل اآين بــل ينتقل من جيل اىل 

جيل- مع احلد من الكوارث املحتملة.
ويف رحلــة تطوير ذاتها، كانت ر�صالــة املاج�صتري التي جنحت 
فيها �صــذى، وعنوانهــا )اجلوانــب الت�صريعيــة واملوؤ�ص�صاتية 

كاأ�صا�ــص للتخطيــط امل�صتدام للحد مــن الكــوارث يف الأرا�صي 
الفل�صطينيــة(، وهي امل�صــروع الأول يف املنطقة العربية، الذي 
ن�ص علــى اأهمية وجود هيئــات ومنتديات وطنيــة والتن�صيق 
بن هذه الهيئات ومديرية وحدة النوع الجتماعي مع مديرية 

التخطيط والتطوير، للحد من خماطر الكوارث املحتملة.
اأمــا عــن ال�صعوبات التــي واجهتها كاأنثى ب�صكل عــام، وكفتاة 
تعمــل يف الدفــاع املدين ب�صكل خا�ص، قالــت �صذى بدوي: كانت 
ال�صعوبات اأول بن عــادات املجتمع وتقاليده وبن ذاتي، من 
اأنــا وماذا اأريــد. اإ�صافة اإىل ذلك، كوين دخلــت �صمن اأول دفعة 
فتيــات للعمل يف الدفاع املدين، فلم يكن الدفاع جمهزا ل�صتقبال 
الفتيــات، فافتقرنا بداية لوجود منامــات ودورات مياه وغرف 
لتبديــل املاب�ص، عدا عــن اأن اللبا�ص كان ذكوريــا. لكن الدفاع 
املــدين يقوم الآن ببنــاء مراكز جديدة موزعــة يف �صتى مناطق 

البلد، مراعية لهذه الأمور ومهياأة ل�صتقبال الفتيات".
وت�صــل ن�صبــة الفتيــات يف الدفــاع املــدين ما يقــارب 6%، وهي 
اأعلــى ن�صبة للفتيــات يف جميع املراكــز واملوؤ�ص�صات الع�صكرية 
التابعــة للدولــة. وقد عملــن على تغــري نظــام الربوتوكولت 
وبع�ص ال�صيا�صــات والإجراءات كالتفتي�ص واملتابعة، وو�صع 
ا�صرتاتيجيــات جديــدة فيها مل�صات خا�صة مــن النظامية. وقد 
اأدرك اجلميــع التغيــريات التــي ح�صلــت بالدفــاع املــدين بعد 

دخولنا عليه، واأهمية وجود الفتيات يف هكذا قطاع.
وعــن طموحاتهــا يف امل�صتقبــل، توؤكــد بــدوي: �صاأظــل اأنا�صل 

امل������دين ال�������دف�������اع  يف  ه����ن����د�����ض����ي  ن����ق����ي����ب  اأول  ب��������������دوي..  ������ض�����ذى 

لت�صــل املراأة والرجل للعدالة التي يطمحــون اإليها، و�صاأ�صعى 
بكل جهــدي لتحقيق التكاملية والنموذجيــة بالعمل، وحتقيق 
م�صاحلــة بــن عملنــا واأ�صرنــا، وعلــى �صعيــد الدفــاع املدين، 
ف�صاأ�صعــى لتطويــر مفهوم "الدفــاع املدين" لي�صبــح "احلماية 
املدنيــة"، وي�صبــح ثقافة عند جميــع اأفراد املجتمــع، وحينها 
نعمــل لفر�ص �صروط لاأمان وال�صامة لتكون فل�صطن بلًدا اآمًنا 

ا، و�صاحًلا للعي�ص وال�صتثمار. وم�صتقرًّ

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

العائــات  مــن  اأن 10 %  لاإح�صــاء  املركــزي  اأظهــر اجلهــاز 
الفل�صطينيــة تعيلها امــراأة، واأن ن�صــبة امل�صاركــة فــي القوى 
 % بواقــــع 69،1  بلغــت 43،6 %؛  فل�صــطــن  فــــي  العاملــة 
للــذكور، و17،4 % لاإناث؛ واأن م�صاركة الرجال ما زالت تزيد 
بحــوايل 4 اأ�صعــاف م�صاركة الن�صــاء، مع وجــود فجوة كذلك 
يف معــدلت الأجــرة اليومية بن الن�صاء والرجــال، مبا ن�صبته 
84 % للن�صــاء مــن معدل الأجــرة اليومية للرجــال. تاأتي هذه 
الإح�صائيــات رغم اأن املراأة ت�صكل ن�صف املجتمع الفل�صطيني، 
حيث بلغ عدد ال�صكان املقدر يف نهاية عام 2012م حوايل 4.35 
مليــون فرد، بواقــع 2.21 مليون ذكر، ميثلون 50.8 %؛ مقابل 

2.14 مليون اأنثى، ميثلن 49.2 %.
وتعمــل بع�ص الن�صــاء ل�صاعات طويلة تتعــدى �صاعات قانون 
العمــل وباأجــور ياأخذ الرجــل اأ�صعافها بالرغم مــن اأن الإنتاج 
واحــد؛ فمثــًا تعمل اأ�صماء زايد يف اأحــد حمات رام اهلل  لع�صر 
ا، ويف املحــل املجاور،  ــا مقابل األف �صيقــل �صهريًّ �صاعــات يوميًّ

يعمل �صاب ب�صعف اأجرها.
واأمثلــة تباين الجور بــن الن�صاء والرجال كثــرية، فال�صيدة 
ليلــى التــي تعمــل يف "اخلياطــة" باأجــر حتــت احلــد الأدنــى 
لاأجــور، ياأخــذ الرجل �صعفــه يف ذات املهنة، بحجــة اأن هناك 

اآلت ل ت�صتطيع املراأة العمل عليها، بينما الرجل ي�صتطيع.

اخلطيب: اأ�سحاب العمل ا�ستغالليون
اطلعــت "احلــال" على ق�صــة �صعبــة بطلتها امــراأة ا�صطرت 
للعمل 12 �صاعة يوميًّا للح�صول على 500 �صيقل ب�صبب وجود 
"ت�صوهات" يف وجهها، فلم يقبل اأحد اأن يوظفها باأكرث من هذا 

الأجر. 
ولا�صتف�صار عن اجلهات املعنية باملحافظة على حقوق املراأة، 
حاورنا رئي�صة احتاد جلان املراأة الفل�صطينية ختام اخلطيب، 
التــي قالت اإن هنــاك جلنة نقابية تتابــع العامات واملوظفات، 
واإن قانــون العمــل ين�ص على الأجر املت�صــاوي يف العمل، فمن 
ناحية ن�صّية هو جيــد، ولكن امل�صكلة تكمن يف ناحية التطبيق، 
فاأ�صحاب العمل ي�صتغلون هــذا الأمر وي�صغطون على الن�صاء 
للقبــول باأجور قليلة. واأ�صافــت "اأن مهمة مراقبة احلد الأدنى 
لاأجور هي مهمة وزارة العمل والنقابات املختلفة، لكن وزارة 

العمــل ت�صتكي من قلة عدد املفت�صن لديهــا واأنها ل متلك طاقة 
لرتاقــب كافــة املن�صــاآت، بالإ�صافــة اإىل دور النقابــات، فهــي 
ت�صتطيــع اأن تتدخل ومعظمها يتدخل بنــاًء على �صكاوى ولكن 
معظم الن�صاء تخاف من تقــدمي ال�صكاوى للوزارة اأو للنقابات 

ب�صبب تهديد اأرباب العمل لهن بالف�صل.

حماكم بال خ�سو�سية
واأو�صحــت اخلطيب اأن املحاكم العماليــة هي "حماكم نظامية 
عادية ل توجــد فيها خ�صو�صية للن�صــاء العامات، ويجب اأن 
تكــون هناك �صلطــة ق�صائية خا�صة للعمــال ت�صتطيع اأن تدافع 
عن حقوق العمال". واأ�صارت اإىل اأنه ل توجد اإح�صائيات دقيقة 
للن�صــاء العامات، والن�صبــة امل�صجلة بال�صجــات الر�صمية يف 
�صــوق العمــل للن�صــاء هــي 17%، ولكــن هنــاك اأ�صعافهن غري 
م�صجــات، كالن�صــاء العامــات يف الزراعة وريا�ــص الأطفال، 
وهناك م�صاكل كثرية تعاين منها الن�صاء العامات اأب�صطها عدم 
وجــود مرافق �صحية، و�صاعات العمــل الطويلة، وعدم وجود 

تاأمينات �صحية والعنف اللفظي وتدين الأجور وغريها.

ع�ساف: فروقات يف االمتيازات واحلوافز 
كما اأكــدت مقررة اللجنــة الوطنية لتوظيــف الن�صاء رئي�صة 
وحــدة النــوع الجتماعي يف وزارة العمل اإميــان ع�صاف اأنه 
اإىل جانب الفروقات الظاهرة يف الأجور بن الن�صاء والرجال، 
فهناك فروقات خمفية تتمثل يف المتيازات املمنوحة للرجال، 
فهــي ترتكز يف املنا�صب العليا، التي ل ي�صح للمراأة التواجد 
بهــا ب�صــكل كبــري، ب�صبب احتــكار الرجــال لهــا، وبالرغم من 
وجــود قانون اخلدمــة املدنية للوظيفــة يف القطاع احلكومي 
الــذي يعطي الراتــب للوظيفــة نف�صها �صواء اأخذهــا رجل اأو 
ا غري مرئي وهو التمييزات ال�صمنية  امــراأة، اإل اأن هناك خطًّ
التــي تعطــى للرجل كاملنا�صــب التي يحتلها مــن حن لآخر، 
بينمــا تظــل الن�صــاء قيد نف�ــص الدرجــات الوظيفيــة لفرتات 

طويلة.
واأ�صــارت ع�صــاف اإىل اأن هنــاك م�صكلة يف نوعيــة التخ�ص�صات 
التــي تتخ�ص�ــص بها الن�صــاء،  فبالرغم مــن اأن الإناث يف وقتنا 
احلايل يتواجدن بكرثة يف اجلامعات الفل�صطينية وباأعداد اأكرب 

الإن�������ض���اف يف الج����ور ق�����ادر ع��ل��ى  وال���ق���ان���ون غ���ر  امل�������راأة  اأ����ض���ع���اف  ال��ع��م��ل 4  ����ض���وق  ال���رج���ل يف  م�����ض��ارك��ة 

من الذكور ب�صبب ظهور توجه يدعم تعليم الن�صاء، يف املجتمع 
الفل�صطينــي، ولأن الرجال يتوجهون للخارج من اأجل الدرا�صة 
اأكــرث مــن الن�صــاء؛ اإل اأن الن�صــاء يذهــنب لتخ�ص�صــات غــري 
مطلوبة يف �صوق العمل، ب�صبب تدخل الأهل واملجتمع يف املراأة 
ب�صــكل كبــري، فيف�صلون توجه املراأة لقطــاع اخلدمات الذي ل 
تتوفــر فيه اأجور عاليــة، واأ�صافت ع�صاف: هنــاك اإح�صائيات 
بينــت اأن هناك اأكرث من 80 مهنة، ل وجود للن�صاء فيها، وهذه 

املهن نوعيتها ورواتبها اأف�صل.
واأكــدت ع�صــاف اأن اللجنــة الوطنيــة �صتطلــق م�صروًعا ا�صمه 
"املر�صد" لر�صد النتهاكات التي تواجه املراأة يف �صوق العمل، 
لأن هــذه النتهــاكات حتــد من وجودهــا، فدورنــا كموؤ�ص�صات 
داعمــة للمراأة لي�ص خلــق تواجد للن�صاء يف �صــوق العمل بقدر 

توجيه الن�صاء لأماكن معينة يف هذه ال�صوق.

ويف نف�ــص ال�صيــاق، قالت املحا�صــرة يف معهد درا�صــات املراأة 
يف جامعــة بريزيت د. نــداء اأبو عواد، اإن هنــاك اختاًفا عامليًّا 
يف م�صتــوى الأجــور بن الرجــال والن�صــاء، ولكــن الفجوة يف 
الأجور تختلــف من دولة لأخرى ح�صــب الو�صع القت�صادي، 
وال�صيا�صــي، والجتماعــي، ففي فل�صطن، هنــاك فجوة كبرية 
ا يف الأجور اأقلها موجود عند الذين يعملون يف القطاع العام  جدًّ
املنافع  ب�صبب وجود  ذلك، هناك فجوة  لكن مع  "احلكومي"، 
الجتماعية للرجــل كعاوة الأطفال وعاوة الزوجة وغريها، 
لكن يف القطاعات الأخــرى كالقطاع اخلا�ص ناحظ اأن الفجوة 
اأو�صع، وميكن اأن ت�صــل لدرجة اأن تاأخذ الن�صاء 60% من اأجر 

الرجل فقط. 

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت
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يف متجر �صغري لبيع الهدايا التذكارية امل�صنوعة من الف�صة 
و�صــط مدينــة رام اهلل، تلبــي نهيــل طلبــات زبائنهــا الذيــن 
يح�صــرون ل�صــراء الهدايــا التذكارية من الف�صــة كاخلوامت 
والقائد وغريها. جتل�ص على كر�صيها يف زاوية داخل حملها 
مت�صك �صفيحة الف�صة بيد، فيما مت�صك باليد الأخرى من�صاًرا 
خم�ص�ًصا للر�صم على الف�صة. تفرغ حروف الكلمة املطبوعة 
علــى �صفيحة الف�صة وتقطعها بهدوء يف عمل فني يحتاج اإىل 
الكثــري من الرتكيز والدقة، متهيــًدا لي�صبح هذا اجلزء كلمة 

تعلق على ال�صدور اأو تلب�ص يف الأيادي وتزين الأعناق.
الافــت يف حكاية عبري اأنهــا خريجة هند�صــة مدنية، ولكنها 
اجتهــت لهذا املجــال على اعتبار اأنه مهنــة الأ�صرة، وفرغت 
نف�صها لتنتج جماليات لي�صت بعيدة عن هند�صة املعمار الذي 

تراه اأحيانا معماًرا بيولوجيًّا ولي�ص اإ�صمنتيًّا فقط.
"احلــال" ذهبــت اإىل نهيل يف حملها ال�صغري، واأجرت معها 
املقابلــة التالية، لتعرف اأكرث عن هند�صــة الف�صة وحتويلها 

اإىل جماليات من نوع اآخر.
• كيف كانت بداية انخراطك يف العمل يف جمال املجوهرات؟

اأنا اأنحدر من عائلة تعمل يف جمال �صناعة الف�صة والتجارة، 
لكننــي كنت الأكــرث اإبداًعا يف هذا املجــال، كانت بداية عملي 
يف جمــال املجوهــرات كبيــع وت�صويــق اأ�صيــاء ب�صيطــة، ثم 
انخرطت يف هذا املجال ب�صكل اأكرب، اإىل اأن و�صلت اإىل مرحلة 
الت�صميــم، فاأنا اأطمــح اإىل اإنتــاج ت�صاميم خا�صــة بي اأ�صع 

توقيعي عليها.

• هــل هنــاك عاقة بن درا�صتــك الهند�صة وجمال عملك يف 
املجوهرات؟

درا�صتــي لي�صت لها عاقة اأبًدا يف جمــال عملي باملجوهرات، 
وقــد بداأت درا�صتي يف الهند�صــة املدنية فح�صلت على درجة 
البكالوريو�ص من جامعة بريزيت ثم ح�صلت على دبلوم لغة 
اإجنليزية مــن كلية العلوم الرتبوية، واأطمح للح�صول على 

�صهادة م�صممة جموهرات من كلية فل�صطينية.  
الف�صة؟ �صراء  على  اإقباًل  هناك  اأن  ترين  • هل 

امليزانيــة  مــع  تتــواءم  لأنهــا  ال�صبــاب  اإىل  اأقــرب  الف�صــة 
املتوا�صعة، فلي�ص جميع ال�صباب واملواطنن لديهم ميزانية 
ل�صــراء قطعــة من الذهــب، لــذا يتوجــه املواطــن اإىل �صراء 
قطعــة من الف�صة تتمتع بنف�ص اإح�صا�ص قطعة الذهب ونف�ص 
اجلمالية، لكن بتكلفة اأقــل، ونحن ن�صهد اإقباًل ملحوًظا على 
�صــراء الف�صة يف ظل ارتفاع اأ�صعــار الذهب ب�صكل اأ�صبح من 
ال�صعب فيه �صراوؤه، ب�صبب الأو�صاع القت�صادية ال�صعبة، 
كمــا اأن املواطنــن يقبلــون علــى �صــراء مــا ي�صمــى الذهب 

ا عن الذهب الأ�صلي. الرو�صي عو�صً
اأنك  ما يف ظل  ت�صميم  لوقت طويل لإجناز  • هل حتتاجن 

تعملن بائعة يف املحل وم�صممة يف ذات الوقت؟
اأغلب القطع ت�صتغرق يوًمــا اأو اأقل من يوم لت�صبح جاهزة، 
لكــن يف بع�ــص الأحيان هناك قطــع اأ�صعر بها واأنــا اأ�صممها، 
فهــذه القطــع تاأخذ وقًتــا اأطــول يف الت�صميم، واأ�صعــر اأنني 
بحاجــة اإىل يــوم اإ�صــايف لإجنازهــا، فيكــون اإح�صا�صي بهذه 

القطــع كبــرًيا لدرجة اأنني اأنــوي الحتفــاظ بالقطعة وعدم 
بيعهــا اأو و�صعها يف زاوية من زوايــا املحل، لكنني اأ�صطدم 
بطلبات الزبائن فاأ�صطر لبيعها، والذي يتحكم باملدة الزمنية 
لت�صميــم قطعة هو اإح�صا�صي بالقطعة التي بن يدي، ووقت 
الفــراغ بعيًدا عن زيارات الزبائــن للمحل ل�صراء حاجياتهم، 
فعندما اأعمل على ت�صميم قطعة ما، اأتفاعل معها ب�صكل عال.

ف�صة؟ كم�صممة  موهبتها  نهيل  تطور  • كيف 
اإىل جانب مهنتي الأ�صا�صية، وهي العمل كبائعة وم�صممة يف 
حمــل لبيع قطــع الف�صة، فاأنا اأدر�ص اخلــط العربي واأتدرب 
علــى كتابتــه، لأين اأرى يف تعلــم اخلــط العربــي زيــادة يف 
اإبداعــي وتطويــر اأدائــي الــذي يقــوم اأ�صا�ًصــا علــى الكتابة 
باخلــط العربــي، خا�صــة اخلــط الكــويف لاأ�صخا�ــص الذين 
يرغبون بحفــر اأ�صمائهم اأو حروفهم على الف�صة، واأ�صعر اأن 
اخلط الذي لم�ص �صخ�صيتي هــو اخلط العربي والزخارف 
الرتاثيــة والإ�صاميــة، واأ�صعــر اأننــي اأبدع يف هــذا املجال، 
ويف نف�ــص الوقــت اأ�صتطيــع اأن اأمتا�صى مع رغبــات وطلبات 
الزبائن لأقدم القطعة ح�صب رغبة وطلب الزبون، لكن الذي 
مي�ــص داخلي هو الكتابة التي لهــا عاقة بالزخارف الرتاثية 

والإ�صامية.
امل�صتقبل؟ يف  نهيل  تطمح  ماذا  واإىل  حتلم  • مباذا 

مــن حقي وحــق اأي فتــاة فل�صطينيــة ترغب بتعلــم ت�صميم 
املجوهــرات اأن تكــون هنــاك اأكادمييــة مرخ�صــة خا�صــة 
بت�صميــم املجوهرات، حتى اأمتكن من احل�صول على �صهادة 

العربي ب��اخل��ط  م��غ��رم��ة  جم��وه��رات  م�ضممة  اإىل  م��دن��ي��ة  مهند�ضة  م��ن  ع��دن��ان:  نهيل 

انت�صار �صليمان  

تنمي موهبتي لأ�صل بها اإىل طموحي وهو اأن اأ�صبح م�صممة 
عامليــة، واأمتنــى اأن ي�صــل اخلــط العربــي اإىل العاملية، فهو 
يام�ــص جميــع �صخ�صيــات الزبائن ويوؤثر علــى اأي �صخ�ص 
حتــى واإن كان هــذا ال�صخ�ــص غري عربــي ول يفهــم الكتابة 
العربيــة، واأطمح اإىل اإنتاج ت�صاميــم خا�صة ومميزة لأرقى 
بهــا اإىل العاملية واأ�صبــح واحدة من الفتيــات املميزات على 

امل�صتوى العربي.

نهيل.. من هند�صة البناء اإىل هند�صة الف�صة.

يخــاف معظمنــا مــن الأفاعي، ويبتعــد عنها قــدر الإمكان، 
ويرجتــف ج�صمنــا مبجــرد ذكــر ا�صمهــا، ولكن لــكل قاعدة 
�صــواذ، ومــن �صــذ عــن القاعــدة هــذه املــرة هــو جمــال 
العموا�صــي، ال�صاب الذي يعي�ــص يف بيتونيا غربي رام اهلل، 
ول يبتعــد عن الأفاعي مطلًقا، بل يبحث عنها ويربيها قرب 

منزله، ويع�صقها ويعي�ص بينها.
تفجــرت موهبتــه منــذ ال�صغــر، ولكــن يف البدايــة رف�صت 
عائلتــه تربيتــه لاأفاعــي خوًفــا عليــه، فــكان مي�صــك بهــا 
ويدر�صهــا جيــًدا ويتفح�صها، ثم يعــاود اإطــاق �صراحها، 
ولكــن مع مرور الزمــن، اعتاد عليهــا، وخ�ص�ص لهــا مكاًنا 

قرب منزله، لتعي�ص فيه.
بــداأ العموا�صــي تربيــة الأفاعي منــذ الت�صعينيــات، توقف 
بعدهــا قليــًا ب�صبــب الأو�صــاع ال�صيا�صية يف تلــك الفرتة، 
ولكــن ا�صمــه انت�صــر ب�صــدة مــع اإطــاق مواقــع التوا�صل 
الجتماعــي، خا�صــة في�صبوك، الذي �صاهــم ب�صكل كبري يف 
�صهرة العموا�صي، وموقع يوتيوب الذي ميتلئ بفيديوهات 
تخ�صــه، ي�صرح فيها عــن اأنواع الأفاعــي، وي�صور بع�صها 
الآخــر طريقــة ا�صطيــاده لافاعــي يف البيــوت والأماكــن 
العامــة، اأو حتــى تروي�صــه لها. يقــول جمال اإنــه ي�صرتي 
بع�ــص الأنواع عــرب الإنرتنت، وهو ما يعــرف بالأ�صات، 

ــا، اأمــا الأفاعــي الفل�صطينية التي  وتكــون مرخ�صــة قانونيًّ
مي�صكهــا فــا يربيها، بل يطلــق �صراح غري ال�صــام منها، اأما 
الأنواع ال�صامة، فري�صلهــا للمختربات لإجراء الفحو�صات 

والدرا�صات الازمة.
ميتلــك العموا�صــي اليــوم حــوايل ع�صرين اأفعــى يف منزله، 
ي�صــل طــول اأكربهــا اإىل �صتــة اأمتــار، وجميعها اأفــاٍع غري 
�صامــة، اأما بالن�صبــة لغذائها، فيقول جمــال اإنه يعتمد على 
الدجاج والفئــران والأرانب التي يربيها اأحياًنا، وي�صرتيها 

يف اأحيان اأخرى.
ومل يقــف العموا�صي عنــد هذا احلد، وقال لـــ "احلال" اإنه 
حــاول اإجراء بع�ــص عمليات التكاثر بينهــا، وجنح بالفعل 
مــن املحاولة الثانية، فزاوج بن اأ�صات كان ا�صرتاها عرب 

الإنرتنت، وا�صتطاع اأن يح�صل منها على بع�ص الفراخ.
وبعــد �صهرتــه التي نالهــا يف فل�صطن، اأطلــق البع�ص عليه 
لقــب "طوارئ الأفاعي"، فجمال ل يــرتدد اأبًدا بالذهاب اإىل 
اأي منــزل وجد به اأفعى، لي�صاعــد املواطنن على التخل�ص 
منها متى وجــدت، ويف حالة وجود اإ�صابة من لدغة اأفعى، 
يتجــه العموا�صي فــوًرا اإىل امل�صت�صفى حتى واإن كان خارج 
حــدود رام اهلل، لريى الأفعــى وي�صاعد الأطباء على اإعطاء 
امل�صــل املنا�صب، لأنه ي�صتطيع التمييز بن الأفاعي ال�صامة 

وغــري ال�صامة، وهــذا ما يعجز عنــه معظم الأطبــاء، وهو 
يقوم بهــذه اخلدمة مل�صاعدة املواطنــن، ول يقبل اأي اأجر 

مقابل ذلك.
واأعطــى العموا�صي بع�ــص الدورات لرجــال الدفاع املدين، 
ليعلمهــم كيفيــة التعامــل مــع الأفاعــي واإم�صاكهــا بال�صكل 
ال�صحيــح. واألقــى عــدة نــدوات وحما�صــرات يف عــدد من 
املدار�ــص واجلامعــات الفل�صطينيــة. ولكــن جمــال اأكد اأن 
النــدوات واملحا�صرات والدرا�صات لــن تكفي اإذا مل تقرتن 
باملمار�صــة الفعليــة يف التعامل مع الأفاعــي، وهذا ما يفتقر 

اإليه رجال الدفاع املدين.
اأمــا عــن انت�صــار الأفاعــي يف فل�صطــن، فيقــول العموا�صي 
اإن الأفعــى الرقطــاء اأو مــا ت�صمــى اأفعى فل�صطــن هي من 
اأكــرث الأفاعي ال�صامة انت�صاًرا، بحيــث تتواجد يف كل املدن 
والقــرى الفل�صطينيــة تقريًبــا، وهذه الأفعــى لدغت حوايل 
�صبعــن �صخ�ًصــا منذ بداية العام احلــايل، دون ت�صجيل اأي 

حالة وفاة.
وك�صف العموا�صي عن ال�صعوبات التي تواجه امل�صت�صفيات 
باحل�صول على امل�صل امل�صاد لاأفاعي ال�صامة، خا�صة اأنه 
ل ي�صنــع بكل الدول، وت�صنيعــه ي�صتغرق عدة اأ�صهر، هذا 
ا، ولهذا، ي�صعب توفره يف كافة  عدا عن تكلفته املرتفعة جدًّ

امل�صت�صفيات طوال العام.
واأثنــاء املقابلة، قاطعتنا مكاملة للعموا�صي جاءه فيها خرب 
مقتل اإحدى الفاعي التي وجدت يف اأحد املنازل، وبعد عدة 
اأ�صئلــة عن اللــون وال�صكل والطــول وال�صمك، تعرف جمال 
علــى نوعها، وقال اأنهــا لي�صت �صامة اإطاًقا. ودعا جمال اإىل 
احلفــاظ على الأفاعي، وعدم قتلها بــاأي حال من الأحوال، 
وذلــك لأهميتهــا الكبــرية باحلفاظ علــى التــوازن البيئي، 
بقتلهــا للعديــد مــن احل�صــرات والزواحف ال�صــارة، مثل 
العقــارب ال�صامــة، هذا بالإ�صافة لقتــل بع�ص الأفاعي غري 

ال�صامة لأنواع اأخرى �صامة وت�صكل خطًرا على الإن�صان.
واأخــرًيا، ن�صح جمــال املواطنــن بالبتعاد عــن الأفاعي، 
وعدم حماولة الإم�صاك بها يف حالة ت�صللها اإىل اأحد املنازل، 
والت�صال فوًرا بالدفاع املدين، اأو باأي خبري لاأفاعي، لأنهم 
الوحيــدون القادرون علــى التعامل معها بال�صــكل ال�صليم، 
ويف حالــة لدغة الأفعى، يقول جمال اإن كل ما على الإن�صان 
فعله هو و�صع املاء البارد على مكان اللدغة، وعدم حتريك 
اجل�صم قدر امل�صتطــاع، والجتاه فوًرا لأقرب م�صت�صفى اأو 

مركز �صحي.

* طالب يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

ج��م��ال ال��ع��م��وا���ض��ي.. 
خ�����دم�����ة ط��������وارئ 
خ��ا���ض��ة ب��الأف��اع��ي يف 
الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي 

فادي �صطارة *  
العموا�صي ميار�ص "هوايته" مبداعبة الأفاعي.
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يارا �صاهن *  

م��رك��ز الحت�����اد ال���ل���وث���ري.. ال���ت���دري���ب يف 
���ض��وق ال��ع��م��ل ول��ي�����س ع��ل��ى م��ق��ع��د ال��درا���ض��ة

التعليــم  اللوثــري  املهنــي لاحتــاد  التدريــب  ينقــل مركــز 
التقنــي من غرفة ال�صف اإىل ال�صــوق مبا�صرة، بطريقة رائدة 
ومب�صرة، ليكــون التدريب املبا�صر يف امليــدان موؤهًا ومطلًقا 

لطاقة الطالب اأكرث من نظريات امل�صاقات التدري�صية. 
فكــرة  علــى  التقريــر  هــذا  ال�صــوء يف  "احلــال" ت�صلــط 
جنح بهــا الحتاد اللوثــري يف تثبيت التعليــم بالتدريب. 
الــذي  عداربــة  حممــود  املركــز  مديــر  نائــب  وحتــاور 
اأو�صــح اأنــه كان للربنامــج يف املركز عدة نقــات نوعية؛ 
ففــي البداية قبل �صنــوات كان يعتمد ب�صــكل اأ�صا�صي على 
الدرا�صة املطلوبة بال�صوق واحتياجات البلد، ولكنه تطور 
اإىل التدريــب والتدري�ص يف �صوق العمــل ولي�ص على مقعد 

درا�صي.
ويقول عداربة اإن ما �صاعد املركز يف امل�صي قدًما يف التطوير 
عدم اخل�صوع احلريف للمركز لنظام وزارة الرتبية والتعليم 
املتمثل بنظام املدر�صــة ال�صناعية املوجودة اليوم بال�صفة 
الثانويــة العامــة )التوجيهــي(  واملعتمــدة علــى �صهــادة 
ال�صناعــي، لذلك، ا�صتحدث املركز نظاًمــا جديًدا ل ي�صرتط 
فيه اأن تكون مــع الطالب �صهادة الثانوية العامة، وي�صتقبل 
طاًبــا مــن ال�صــف العا�صــر حيــث يتــم اإعطاوؤهــم �صنتــن 
مكثفتــن، ويركــز املركــز فيها ب�صــكل اأ�صا�صي علــى التعليم 
العملي بن�صبة 75%، وعلى التعليم النظري 25%، مبيًنا اأن 
كثرًيا من املناهج التي ي�صتخدمها املدربون يف املركز هي من 
اإعــداد املركز، حيث تتــم الإ�صافة على هــذه املناهج دوريا 

بحيث تتطابــق مع املهن املوجودة يف ال�صــوق واحتياجات 
وم�صتجدات هذه ال�صوق.

ويوؤهــل املركز الطاب لاندماج والتوظيف مبا�صرة يف �صوق 
العمل بعد النتهاء من املرحلة التعليمية، وذلك لعدة اأ�صباب 
ذكرهــا عداربة، ومنهــا: "برامج اإ�صافيــة ت�صاعد اخلريجن 
علــى الندمــاج يف املهنــة، وبعــد ذلــك تقــوم وحــدة خا�صة 
ب�صــكل �صنوي بربــط اخلريجن ب�صــوق العمــل، والإ�صراف 
على تدريبهم اخلارجــي يف ال�صوق، حيث اإن اأ�صحاب العمل 
اأنف�صهم ياأتون كمجموعات وتتم ا�صت�صارتهم يف نظام التعليم 
واملــواد املمكــن اإ�صافتها مل�صاعــدة الطالب يف دخــول العمل 
ب�صكل اأ�صرع، ويكون م�صتواه منا�صًبا مع الزماء يف ال�صوق".

وي�صيــف عداربــة: "كما اأنه يتم اأخــذ اآراء حوايل 140 طالًبا 
يف �صــوق العمــل، لتطويــر الربامــج التدريبيــة، بنــاء علــى 
املاحظــات التي ي�صمعها الطــاب من املهنين واملحرتفن يف 

ال�صوق". 
وقال مدير الق�صم الداخلي يف املركز املهند�ص يو�صف �صاليان، 
لـــ "احلال": "رغــم جناحات املركز التدريبيــة، اإل اأنه يعاين 
من معيقات اأهمها جدار الف�صل العن�صري والعزل اجلغرايف 
للمــدن الفل�صطينية عن القد�ص، حيث يقع املركز يف بلدة بيت 
حنينــا، وطلــب اجلانــب الإ�صرائيلــي ح�صــول الطلبــة على 
ت�صاريح لدخول املركــز، حيث اأ�صبح ل ي�صمح للطاب فوق 

�صن 18 عاًما من ال�صفة بو�صول املركز".
وي�صيــف �صاليان: "توجد م�صكلة مهمــة اأي�صا وهي اأن جزًءا 

كبــرًيا من خريجي هذا املركز يلجــاأون للعمل يف �صوق العمل 
ال�صرائيليــة، وهــذا ي�صعف الأيدي العاملــة يف �صوق العمل 
الفل�صطينيــة. كمــا اأن ثمــة م�صكلــة جمتمعيــة تواجــه مركز 
التدريب املهنــي وهي الوعي مبو�صوع التعليم املهني، حيث 
هنــاك مفهوم مغلوط لهــذا النوع من التعليــم، ويتم التعامل 

ا". معه على اأنه للطاب غري الناجحن اأكادمييًّ
يذكــر اأن مركــز التدريب املهني لاحتاد اللوثــري، الذي يقع 
يف بلــدة بيــت حنينــا، تاأ�ص�ــص عــام 1949 ملــوؤازرة ال�صعب 
الفل�صطيني وتقــدمي الدعم احلياتــي والجتماعي والإن�صاين 
له، من خال تقدمي برامــج تدريب معينة لل�صباب وال�صابات 
مــن كافة املناطــق اجلغرافية واملحافظات، �صــواء من املدن 
اأو القــرى اأو املخيمات، ومل يعتمد هــذا املركز على الربامج 
التقليدية التــي تتبعها وزارة الرتبيــة والتعليم، حيث يتبع 
املركــز نظام )التدريب من خــال ال�صوق( وهو �صنتان؛ �صنة 
يكــون الطالــب ب�صكل كامــل يف املركــز يتلقى املــواد املهنية، 
وال�صنــة الثانية يكــون الطالب 4 اأيام يف ال�صــوق اأي يف مكان 
تدريبــه ويوًمــا واحــًدا فقــط يف املركــز، وهذا يــربر الن�صب 
العاليــة للت�صغيل، حيــث اإن جزًءا كبرًيا مــن الذين يتدربون 
يتوظفون اأثنــاء التدريب. وي�صم املركــز �صكًنا داخليًّا يخدم 
ا قرابة  الطاب املقيمن يف اأماكن بعيدة، ويخرج املركز �صنويًّ

140 طالًبا.

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

يو�صف �صاليان         حممود العداربة

ــا عندمــا ن�صــرت �صحــف عربية  اإّل اأّن الأمــر تفاقــم داخليًّ
وعربيــة تقارير حــول �صلوع �صــركات فل�صطينية، يف تنفيذ 
املخططــات الهيكلية لــاإدارة املدنيــة يف املنطقة، حت�صرًيا 
لعمليــة التهجري الق�صرّية التي �صيتعر�ــص لها اآلف البدو، 
ما رفــع اأ�صئلة وعامات ا�صتفهام اأكرب حــول هذا امل�صروع 
ودور احلكومــة الفل�صطينيــة يف الرقابة على هذه ال�صركات 
والت�صدي لها يف حال عجزها عن اإيقاف املخطط ال�صتيطاين 

اأو جمابهته. 
اجلــدار  ملــف  م�صــوؤول  اأدان  املو�صــوع،  هــذا  وحــول 
وال�صتيطان يف ال�صلطــة الوطنية، زياد اأبو عن، ال�صركات 
الفل�صطينيــة التي تعاونت مــع الإدارة املدنيــة، موؤكًدا اأن 
ال�صلطــة لن تقف مكتوفة الأيدي. وقــال اإنه مت احلديث مع 

هذه ال�صركات لوقف تعاونها يف تنفيذ املخطط فوًرا.
واأ�صــاف: "الجتماعــات املكثفــة حول املو�صــوع ما زالت 
قائمــة، نحــن نعمل يًدا بيــد مع املنظمــات الدوليــة كالأمم 
ال�صلطــة  اإىل  بالإ�صافــة  الأوروبــي  والحتــاد  املتحــدة 
الوطنيــة، للت�صدي لهــذا امل�صروع ورف�ــص التعاطي معه، 
واأوؤكد اأن البدو باقون، و�صنوفر لهم كافة اخلدمات الازمة 

لتعزيز �صمودهم".
وحــول خمطــط تهجر البدو، قــال من�صق اللجنــة ال�صعبية 

ملقاومــة اجلــدار وال�صتيطان جمــال جمعــة، اإّن ثمة خطة 
لإطــاق  حملة مناه�صــة للم�صروع، كما حــدث مع خمطط 

برافر يف النقب املحتل.
واأ�صــاف: "هذا التهجري والتطهري العرقي لي�ص بغريب عن 
دولــة الحتال، هنــاك نّية لتغيري منظومــة البنى التحتية 
كاملــًة، �صحيتهــا جمتمــع البــدو، ولــن نقــف عاجزين عن 

املواجهة".
مــن جهته، قــال رئي�ص جلنة الدفاع عــن اأرا�صي اأبو دي�ص، 
املحامــي ب�ّصــام بحر اإّنه لي�ــص من املمكن تقــدمي التما�ص يف 
الوقت احلايل، لنتظار رّد جلنة العرتا�صات يف م�صتوطنة 
اأّن الجتماعات مع احلكومة الفل�صطينية  اإّل  "بيــت اإيل"، 
واملوؤ�ص�صــات الدولّيــة جتري على قدم و�صــاق لبحث خطة 
ت�صــدي وا�صحة ت�صمن للبدو البقاء يف اأرا�صيهم من جهة، 
وحتمي حقوق اأ�صحاب الأرا�صي املنوي ترحيلهم اإليها يف 

اأريحا من جهة اأخرى. 
وعلى ال�صعيــد الدويل، ن�صرت رابطــة وكالت التنمّية 
املتحــدة  الأمم  مكتــب  جمعهــا  اإح�صائيــات  الدولّيــة 
لتن�صيــق ال�صــوؤون الإن�صانية، تفيد بــاأّن عمليات الهدم 
والتهجــري الق�ّصــري التــي متــت يف الأ�صهــر الثمانيــة 
الأخــرية اأعلى بخم�ــص مرات من ال�صنــن املا�صية، اإذ 

ا من اآذار حتى  هدم الحتال اأكرث من 156 م�صكًنا بدويًّ
اآب املا�صي. 

ويقول مفو�ــص الأونروا لت�صغيل الاجئــن واإغاثتهم بيري 
كراهينــول، يف بيان للمنظمة، اإّن خّطــة النقل الق�صرّية هذه 
تنتهــك القانــون الــدويل وتفتح املجــال لبنــاء امل�صتوطنات 
وتو�صيعهــا علــى ح�صــاب الن�صيج الجتماعــي البدوي، ما 
ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، مطالًبا احلكومة الفل�صطينية 

بالتحرك ال�صريع.
خمططــاٌت وم�صاريــُع تهجــري ق�ّصريــة تتما�صــى وتعّمــق 
امل�صــروع ال�صتيطــاين وتو�ّصعــه يف الأرا�صــي املحتلــة، 
وكان �صحيتهــا يف الأم�ص بدو النقــب، بعد جتميد خمطط 
برافــر وعــدم اإيقافــه؛ واليــوم بدو �صــرق القد�ــص، وبدو 
منطقــة اأخرى غًدا، اإذ مل تعد الق�صية اإن�صانية اأو حقوقية 
فح�صــب، بل وقــٌف لتكاثر و�صمود ال�صعــب الفل�صطيني يف 
اأر�صه املتمثل بالبادية و�صكانها البدو الذين يرون الأر�ص 
م�صاًعا لهــم، فنحن اإزاء برافر جديد بلــون ونكهة مغايرة 
علــى الأبواب، والباب مفتوح على م�صراعيه ملقاومة هذا 

املخطط. 

بريزيت بجامعة  الإعام  دائرة  يف  • طالبة 

تتمة املن�صور يف ال�صفحة الأوىل

مــا زالت اأعــداد ال�صحايا الذين ابتلعهــم البحر يف املياه 
الدوليــة قبالة �صواحل مالطــا اأو اإيطاليا جمهولة. كل ما 
عرفناه اأن عدد الناجــن ل يتجاوز عدد اأ�صابع اليدين، 
علًمــا اأن عــدد الــركاب كان بــن ثاثمئــة اإىل اأربعمئــة، 
معظمهــم من العائات، اأي اأن هناك اأ�صًرا ذهبت بالكامل 

اإىل قاع البحر، وحتى الآن، مل يعرث على جثثهم.
ماأ�صــاة جديــدة ت�صــاف اإىل ماآ�صــي غــزة بعــد العدوان 
الأخري. يذهب البع�ص اإىل م�صر، ويت�صلل البع�ص الآخر 
عرب ما تبقى من الأنفاق هرًبا من �صظف العي�ص وق�صوة 
احلياة يف قطاع غزة املنكوب، بعد اأن �صاقت بهم الدنيا 
وحتولــت البيــوت اإىل اأكــوام حجــارة وانعدمت فر�ص 
العمل حتى و�صلت البطالة ح�صب اآخر الح�صاءات اإىل 
48 %. يقــال اإن قبطان املركــب الغارق وطاقمه غادروه 
اإىل �صفينة اأخرى، فيما كان املركب يغرق، وهم ينظرون 
اإىل الــركاب امل�صاكن يت�صبتون بالأخ�صاب الطافية حتى 

ابتلعهم قاع البحر.
القبطــان وع�صابتــه الذيــن قب�صــوا مــن كل راكــب مــا 
بــن 2500 -3500 دولر اأمريكــي، هــم جتــار املــوت 
احلقيقيــون، ول تقــل جرميتهــم عــن جرميــة الحتال 
عندمــا دمر غزة، هــم الوجــه الآخر لاحتــال. كل ذلك 
جرى دون علم �صفارة فل�صطن بالقاهرة، ودون علم اأي 

طرف من الأطراف الر�صمية الفل�صطينية. 
قــوارب املــوت تلك، التــي تعمــل باإمرة ع�صابــات دون 
وازع اأو �صمــري لي�صــت بدعة جديدة. هــي جديدة فقط 
علــى فل�صطن وعلى �صــكان القطاع حتديــًدا. فقد بداأت 
تلك الرحــات امل�صووؤمة منذ �صنــن حاملة الأفارقة من 
البلــدان التــي ل تنعم بالأمــن، اأو البلــدان الأ�صد فقًرا. 
ويف كل مــرة، كنــا ن�صمع غرق قــارب اأو ا�صطدام قارب 
ب�صخــرة اأو ب�صفينة مــارة، عندما كانــت تنطلق قوافل 

املوت تلك من �صواطئ املغرب اأو موريتانيا.
فمن يتحمل م�صوؤولية ما حدث؟

�صــوؤال �صعب وحمــرج للبع�ــص، لأننا لــو افرت�صنا اأن 
كل مــا حدث ويحدث ويبدو اأنــه �صيحدث مرات اأخرى، 
خطاأ الركاب الذين ي�صعون م�صريهم وم�صري عائاتهم 
يف اأيــدي من ل يعرفونهم، وهــذا �صحيح، ولكن باملقابل 
ملــاذا يغامرون اإىل حد التهلكــة؟ األ نتحمل نحن جميًعا، 
نظاًمــا و�صعًبــا وموؤ�ص�صــات بع�ص امل�صوؤوليــة حينما ل 
ن�صتطيع تاأمن حياة كرمية يف اأب�صط مقوماتها للنا�ص؟ 

األي�ــص علينا جميًعا اأن نعمق فكــرة النتماء الوطني اإىل 
احلد الذي ي�صد من اأزر املواطن ليتحمل �صظف العي�ص؟ 
هنــاك مثــل �صعبي يقــول: "�صو اللي جــربك على املر؟" 
وياأتي اجلواب مبا�صــرة: " اللي اأمّر منه". �صحيح اأننا 
ل ن�صتطيــع تاأمــن بيت وحياة كرمية لــكل هوؤلء الذين 
دفعوا ثمــن �صمودهم، ولكننا ن�صتطيــع فعل الكثري لهم 

بالتكاتف والتعا�صد، وقبل كل ذلك بالعدل.
تاأتــي امل�صاعــدات من الــدول فيهيمــن عليهــا املتنفذون 
وتكــون من ن�صيــب الأ�صدقــاء والأزلم والأقارب وهم 
املتخمون، فيما يبقى ذوو احلاجة والذين انقطعت بهم 

ال�صبل حتت ال�صماء والطارق؟
األي�ــص يف هــذا �صبب وجيه للهروب مــن الوطن اإىل حيث 
األقت؟ حتى لو �صحى املواطن الغزي بخامت زواجه من 

اأجل دفع اأجرة ركوب البحر يف قوارب املوت؟
هل باتت اأمواج املحيط اأكرث دفًئا من ح�صن الوطن ؟

الوطــن لي�ــص قطعــة اأر�ــص وح�صــب. الوطــن كرامــة 
اإن�صانيــة قبل كل �صيء. وحيــث تتوفر الكرامة لاإن�صان، 
فذلــك هو وطنه. اأما على �صعيــد تر�صيخ النتماء، فكله 
لن يجدي فتيــًا اإذا مل تتوفر الكرامة للمواطن، وكرامة 

املواطن هي العدل وامل�صاواة. 
رحم اهلل �صهداءنا الذيــن ق�صوا حتت الأنقا�ص، والذين 

ابتلعهم البحر، ويا ليته كان بحر غزة.
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يعــد من اأهــم رموز الفــن الت�صكيلــي يف فل�صطن، و�صــكل معر�صه 
الفنــي الأخــري "عــودة وبدايــات" الــذي نظمه يف متحــف حممود 
دروي�ص ب�صمــة فنية متميزة، كاأحد اأهم معار�ــص الفن الت�صكيلي 
يف فل�صطــن والعــامل العربي، حيث ا�صتخدم فيــه خامات متنوعة 
ومميــزة، مل يعــد العديــد مــن الفنانــن ي�صتخدمونهــا، وخا�صة 

النحا�ــص. عــّده الكاتــب والناقــد �صاكــر فريــد ح�صن، مــن طائع 
احلركة الفنية الت�صكيلية الإبداعية الفل�صطينية، الذين �صاهموا يف 
نهو�صهــا وتطورها، ورفدها باللوحات الفنيــة الواقعية امللتزمة. 
اإنــه الت�صكيلــي املبدع كرمي دباح، اأحد فنــاين الزمن اجلميل، الذي 

ما زال يف قمة اإبداعه، وهو يقف على عتبات الثمانن من العمر.

راأى اأن م�ضتوى الفن هبط بعد النتفا�ضة الأوىل

ك�������������رمي دب����������������������اح.. ف��������ن��������ان ت�����������ض�����ك�����ي�����ل�����ي م����������ن ال����������زم����������ن اجل�����م�����ي�����ل
ولــد يف القد�ص عــام 1937، ودر�ــص الفنون يف الحتــاد ال�صوفييتي، 
وتخ�ص�ــص يف جمــال املعــادن وطــرق النحا�ــص، الــذي ي�صــكل عليه 
اإبداعــه. عمل اأ�صتاًذا للرتبية الفنية يف العديد من اجلامعات املحلية. 
و�صارك يف معظم املعار�ص الفنية يف مدن ال�صفة الغربية وقطاع غزة.

بيته مملكته الكبرية
زارتــه "احلــال" يف بيته الرتاثي القدمي، يف اأحــد اأحياء مدينة رام 
ا للوحاته  اهلل، وراأت كيــف جعل غرفه وممراتــه و�صرفاته، معر�صً
ور�صوماتــه، متامــا كالراهــب اأو النا�صك املتعبد. يجــد نف�صه بن 
اإبداعاتــه، التــي تناثــرت هنــا وهناك، بع�صهــا معّلــق، والبع�ص 
على اأر�صيــة الغرف واأطراف اجلــدران. ويف غرفة املكتبة، جعل 
مر�صمــه الب�صيط املتوا�صع، حيث الألــوان وق�صا�صات ال�صحف، 

واآلة مو�صيقى قدمية تتحفه بالأغاين القدمية الأ�صيلة.
دبــاح فنان مثقــف وملتــزم، تت�صــم لوحاتــه بالأ�صالــة والواقعية، 
وتعرب عن معاناة �صعبه وجتربته احلياتية املريرة حتت الحتال، 
ويقد�ــص الــرتاث ويعترب اأن الفــن الــذي ل ي�صتوعب همــوم النا�ص 
وعذاباتهــم ول يعرب عن اأوجــاع واآلم امل�صحوقن والكادحن لي�ص 
فنــاً. �صّور معاناة �صعبه يف املخيــم، وج�ّصد النتفا�صة اجلماهريية 
والكفــاح البطــويل التحــرري. لوحاتــه واقعيــة واإن�صانيــة، حتكــي 
حــوادث النا�ــص الب�صطاء والغربة يف الوطن، ونح�ــص فيها باملاأ�صاة 

الفل�صطينية ونعي�ص البطولة واملقاومة.

غزة واأبو خ�سري وفن البو�سرت
تراثيــة،  لوحــات  علــى  ا�صتمــل  متنوًعــا،  كان  الأخــري  معر�صــه 
وبو�صرتات �صيا�صيــة، واأ�صغال جرافيك وزيــت. ورّكز يف م�صمونه 

علــى العــدوان الإ�صرائيلــي علــى قطــاع غــزة، وعلى الدعــوة اإىل 
ال�صمــود والثبات والت�صامــن مع املقاومة. وا�صتطــاع عرب اأ�صغال 
النحا�ــص والأملنيوم، اأن يعرب عن العديد من الق�صايا، ومنها ق�صية 
حــرق وقتل الطفل حممــد اأبو خ�صري يف القد�ص، التــي هّزت م�صاعر 
كّل النا�ــص، فر�صمه دباح وا�صتوحى مــن هذا احلدث الرهيب لوحة 
معــربة، حيث تنطلق من وجهه اأ�صعة، ترمز اإىل الرباءة والتحدي، 
وتزّينهــا مقاطــع من ق�صيــدة "اأخي جاوز الظاملــون املدى"، وركز 
كذلــك على ق�صية الأ�صرى وعذاباتهــم، فر�صم القب�صة التي تتحدى 
ال�صجــان، وعمــد اإىل دمــج اخلــط العربــي يف معظــم لوحاتــه. ويف 
اأعمالــه الأخرية، ركز دباح على فن البو�صرت، وطّوع مادة النحا�ص 

لتحقيق اأهدافه، بطريقة زخرفية تراثية اأنيقة.

�سموط مثل اأعلى للفنان الفل�سطيني
ويــرى دبــاح اأن الفــن الفل�صطينــي، دخلــت فيــه جميــع جمــالت 
التعبــري الت�صكيلــي، ورائــده الفنــان الراحــل اإ�صماعيــل �صمــوط 
الــذي يعتربه اأكرث من اأبدع يف الفــن الفل�صطيني، واأنه يف معر�صه 
الأخري "ال�صــرية وامل�صرية" هو وزوجته متام الأكحل، ارتفع اإىل 
ا عامليًّا، حيــث جتول يف العديد مــن البلدان  م�صتويــات عالية جــدًّ
العربية والأوروبية والأمريكية وقال: �صموط مفخرة ومثل اأعلى 
للفنــان الفل�صطيني. ويعتقد دباح اأن الفــرتة التي تلت النتفا�صة 
ــا، ولكن لاأ�صــف بعدها هبط  ا وغزيرة فنيًّ الأوىل كانــت غنية جــدًّ
م�صتــوى الفــن. ووجه دعــوة لزمائــه الفنانن ب�صــرورة اإعادة 
الوحــدة والت�صامن امل�صرتك مع ق�صيتنــا الفل�صطينية، والهتمام 
بالفنانــن ال�صبــاب، كــي يظــل الإبــداع الفل�صطيني، ويعــود للفن 

وهجه واألقه.

دباح يف بيته- معر�صه الدائم، وبن اإبداعاته.

عبد احلكيم اأبو جامو�ص  

عبد البا�صط خلف  

اأعــاد الأربعينــي زياد حافظ خليــل متثيل م�صاهــد اعتقاله يف �صجن 
الفارعــة قبل 20 عاًما، فدخــل غرفة الأمانات، ثم رفــع بطاقة ت�صري 
اإىل رقــم اعتقاله )348( يف املكان نف�صــه الذي التقطت فيه له �صورة 
مباب�ــص العتقــال، ووا�صــل طريقــه اإىل عيــادة الطبيــب، فوقف يف 
الدائرة ذاتها املر�صومة على الأر�ص، وم�صى قا�صًدا �صاحة ال�صبح، 
وعــّرج علــى غــرف املحققــن والزنازيــن )الإك�صــات(، وبحث عن 
زنزانــة رقــم )4( التي اأم�صى فيهــا اأربعة اأ�صابيع �صــوداء، وجل�ص 
علــى املقعــد الإ�صمنتــي املكعــب، فيما و�صــع يديــه وراء ظهره من 
تلقــاء نف�صه، واأخــذ ي�صرد تفا�صيــل التعذيب والتحقيــق والتجربة 
العتقالية، واأق�صاها ربط اليدين اإىل اخللف بحلقة معدنية، والعي�ص 
مع وعاء اأ�صود )الكردل( برائحة كريهة، يق�صي فيه الأ�صري حاجته.

اأ�سري فموظف
يقول: التحدي اأن تقفز عن كل هذه الذكريات القا�صية، وتعمل موظفاً 
يف ال�صجن ذاته الذي حتول اإىل مركز ريا�صي ولإعداد القادة ال�صباب، 
فعليــك اأن تتنا�صــى، ومتر عن غرف املحققــن، وتتجول بن الغرف، 
وت�صاهــد قاعة املحكمة، و�صاحات ال�صبــح، والعيادة. ويتابع: بداأت 
بالعمــل يف مركز ال�صهيد �صاح خلف منذ �صنوات، و�صبق اأن اأم�صيت 

فيــه فرتات اعتقال امتدت اأربع مــرات، وحتى اليوم اأحتفظ مب�صاهد 
موؤملة عن املكان الذي كان ُيعرف با�صم "امل�صلخ".

تاريخ
تقــول م�صوؤولة الإعام والعاقات العامــة باملركز جنود دراغمة: 
ا،  ا ع�صكريًّ تاأ�ص�ــص هذا املــكان عام 1942، واتخذته بريطانيــا مقرًّ
ثــم انتقــل اإىل اجلي�ــص الأردين حتــى عــام 1967، و�صيطــر عليــه 
الحتــال الإ�صرائيلــي وحولــه اإىل �صجــن حتى عــام 1994، حن 
حتول اإىل مركز لإعداد القادة ال�صباب مببادرة من وزارة ال�صباب 

والريا�صة التي حتولت موؤخًرا اإىل جمل�ص اأعلى.
ووفــق دراغمة، فــاإن املــكان الذي حتــول اإىل مركز اعتقــال ُعرف 
بق�صــوة اأ�صاليب التعذيب فيه، ميتد على م�صاحة 55 دومناً، وفيه 
3 دومنــات للمبــاين التــي حتولت من عنــوان للقهــر والتعذيب اإىل 
قاعــات اجتماعات، ومكاتــب لقرابة 50 موظفاً مــن بينهم 3 كانوا 
اأ�صــرى يف اأقبيته، ومنامات لنحو 15 األــف �صاب يزورن املركز كل 

�صنة، وينفذون اأن�صطة ريا�صية ومترينات وبرامج خمتلفة.
وت�صيــف: مل ن�صــف علــى املــكان التاريخــي غــري �صالــة وملعــب 
ريا�صــي، وحافظنــا على غــرف التحقيــق والزنازين كمــا هي. وما 

زالــت لوحة فنيــة ر�صمها الفنــان ر�صل اأبو �صــاع )ا�صت�صهد لحًقا( 
اأ�صــرى  باأ�صمــاء  الزنازيــن  باملــكان، وحتتفــظ جــدران  حمفــورة 
وتواريخ اعتقالهم. وتختم دراغمة حديثها: نفذنا اأن�صطة يف املا�صي 
ملحررين اأعادوا بنــاء جتربتهم العتقالية، ونخطط لإطاق متحف 

للمقتنيات الأ�صرى وال�صهداء، بال�صراكة مع عدة موؤ�ص�صات.

ذكريات �سوداء
يعمــل رائــد جعاي�صــة  يف املركز منذ 20 �صنة، وهــو الذي اأم�صى 
فيــه يف ال�صابــق 5 فــرتات اعتقالية بــن الأعــوام 1986 و1993، 
ويقول: التحدي الكبري اأن تقفز كل يوم عن ذكرياتك ال�صوداء، ول 
تتذكر اأ�صاليــب التعذيب والقهر، وتتنا�صى اأ�صماء املحققن: نور، 
وغــزال، ومرزوق، واأبــو علي ميخا، واأبو جبــل، وتغم�ص عينيك 

عن حقيقة �صجنك ال�صابق املا�صق ملخيمك.
كان جعاي�صــة ي�صمع اأذان ال�صيــخ ال�صرير جميل جوابرة وهو يف 
زنزانتــه وي�صعر بالأمان، ثم يلتقط اأ�صوات �صراخ �صبان املخيم، 
وي�صاهــد منزل عائلته حن يخرج لباحات ال�صجن يف مهمة تنظيف 

اإجبارية في�صكنه احلزن.
يقــول: ما زالت تعي�ص معي حلظات �صتاء عام 1992 حن اأجربين 

املحققون علــى تناول قطع الثلج الذي ت�صاقــط على الفارعة، ول 
اأن�صــى كيــف اأجربين الربد القار�ص اأنا ورفــاق الزنزانة على �صنع 

حفاظات من اأكيا�ص اخلبز.
ويتابع جعاي�صة الذي يعمل مديًرا  للمن�صاآت الريا�صية يف املجل�ص 
الأعلــى لل�صبــاب والريا�صة: ل اأحب هذا املــكان، وكنا يف املا�صي 
نــرى �صاحــة ال�صبــح فيــه اأكرب بفعــل التعذيــب، وبالرغــم من اأن 
مكتبــي كان يف ال�صابق املحكمة الع�صكريــة، اإل اأنني اأ�صعر بالفرح 
حــن اأ�صاهــد مناف�صات ريا�صية فوق الأر�ــص التي كانت مزروعة 

باخليام واجلنود والأ�صاك ال�صائكة والأبراج الع�صكرية.
ر�صــم جعاي�صــة خمططــاً لل�صجــن وحفــظ عن ظهــر قلــب اأماكن 
ومنامــات  واخليــام  واملطبــخ  والأمانــات  والتعذيــب  التحقيــق 
املحققــن وق�صم الزيارة، وكتب مذكرات اعتقاله و�صرية املع�صكر 
الــذي حتــول اإىل �صجــن يف الأول مــن اأيــار 1982، ويومها هبطت 
مروحيــة اأقلت وزيــر جي�ص الحتــال اأريئيل �صــارون، واأمطرها 

�صبان املخيم باحلجارة.
ويختــم حديثه: اأن ن�صتح�صر القائد �صاح خلف وال�صهيدين دلل 
املغربــي ور�صل اأبو �صاع، ونطلق اأ�صماءهم على املركز واأق�صامه، 

فهذا دللة على قهر ال�ّصجان، وانت�صار ال�صم�ص على الغربال.

ل��ل�����ض��ب��اب! ف�������ض���اًء  ي�ضر"امل�ضلخ"  ح����ني  ال����ف����ارع����ة.. 
�صاحة ال�صبح والزنازين يف مركز 
الفارعة.. اأيام كان �صجًنا.
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رناد مو�صى *  

جهاد ال�صويخ  

ا �سميح اأعاد اإجناب فل�سطني �سعريًّ
يقــول ال�صاعــر عرفات الديــك: "ميكننــا اأن ننتمي ملدر�صتــه ال�صعرية 
ــا، وميكننا اأن ننحــاز ل�صواها، لكن، ولأنه �صميــح، ف�صوؤال ال�صعر  فنيًّ
لي�ص �صــوؤال الفن فقط، اإنه �صــوؤال الهوية الّنا�صعــة، وثبات النتماء 
والختيــار الوا�صــح لختبــارات العي�ــص يف واقٍع ُم�صتبــٍك وُملتب�ص، 
لقــد ظّل القا�صم �صاريًة مل تنك�صر، وظّلــت كلماته راية خّفاقة بالوجع 
والغ�صــب مًعا، ظــّل فل�صطينيًّا ومل يُكّف عن اإجنــاب فل�صطن من بن 
اأ�صابعه. لذلك نحرتم �صميــح القا�صم وُنقّدره وُنعليه ونعتربه واحًدا 

من اآباء ال�صعر ال�صرعين". 
 وقــد كتب الديك عن ال�صاعر القا�صم يوم وفاته: "هل اأجنبت فل�صطن 
�صعــراء؟! هــذا �صــوؤال �صبقــت الإجابة عليــه، لكننا �صنذكــر دائًما اأن 
�صميــح القا�صم مل يكــف يوًما عن اإجنــاب فل�صطن من رحــم �صوته.. 
خرى، اإنهم يجربون  ل مــوت لل�صعراء، اإنهم يقفزون فقــط من قافية لأ
طرًقــا اأخرى يف �صياغة معنــى احلياة، اإنهم يزجون بذاكرتهم يف �صفر 
الوجــود ويقلبــون ال�صفحــة علــى البيا�ص بهــدوء الأنبيــاء. �صميح 

القا�صم؛ اإىل اللقاء".
�ساحب ب�سمة تاريخية

اأمــا الكاتــب وال�صاعر خالد جمعــة، فقد كان لــه راأي خمتلف، فقد كتب 
مقاًل عن �صميــح القا�صم يقول يف مقدمته: "مع الوقت، نتعلم اأن نحرتم 
جتــارب الآخريــن حتى لو مل نتفــق معها، ورمبا علــّي اأن اأقول اإنني مل 

اأعجــب يف حياتــي ب�صميــح القا�صــم ل يف ال�صعــر ول يف ال�صيا�صة، اللهم 
اإل مــن بع�ــص الق�صائد القليلة املتفرقة، ولكن هــذا مل مينعني يوًما اأن 

اأ�صعه يف قائمة ال�صعراء املوؤثرين يف تاريخ الق�صية الفل�صطينية". 
�سميح مات ومل متت حيفا

وقال ال�صاعر مروان خمول عنه بعد وفاته: "�صميح القا�صم.. دروي�ص 
مــات ومل متت حيفا التي بقيت تهاتف اأهلها عن �صفح كرملها، يعّو�ص 
�صفَحــه املحروَق هذا الكرمــُل الأبديُّ اإذ تنمو النباتــات التي ابتزغت 
لتاأكيــد احليــاة علــى النجــاة مــن الطغــاة، فا تخــف يا ملهمــي عند 

احلديث عن الرحيل، ف�صواء كنا اأم رحلنا، ل فكاك عن الأمل".
اأب فل�سطيني بكل املعنى

وقال ال�صاعر �صلطان القي�صي: "اإن �صميح القا�صم �صاعر ي�صبه ق�صيده 
حــد الوقوع عليها والنهو�ص بها. حامل كبــري. طفل على وعي وا�صع. 
اأب بــكل املعنــى. ظل يحب احليــاة حتى اللحظة الأخــرية. ق�صيدته 
ل تخذلــه. يفتــح �صبابيكهــا على حيفا وعلــى البحر الــذي ي�صوقه اإىل 
�صطــاآن العــرب كلها. اآمــن بفكرة وت�صبث بهــا. و�صعهــا وات�صع بها". 
وتابــع قوله: "�صنفتقده كلما انتبهنا اإىل غرور �صاعر �صغري. �صنفتقده 
كلمــا انتبهنــا اإىل �صقوط قنــاع. �صنفتقده كلما ا�صتقنــا اإىل فكرة كبرية 

وق�صيدة �صادقة وروح رطبة".
خ�سارة كبرية للثقافة العربية

ال�صاعــر عدنــان باونة قــال اإن رحيل �صميــح القا�صم خ�صــارة كبرية 

للثقافــة العربيــة، فهــو "اأحد اأهــم اأعمدة ال�صعــر العربــي واأحد اأهم 
الكتــاب والأدبــاء يف جمال النرث والق�ص�ص والبحــث. لكن ما يطمئننا 
هــو تركــه لإرث اأدبي عظيم حتفظــه الأجيال، لي�ص الأجيــال العربية 

فقط، اإمنا كل �صعب قراأ رواياته وق�صائده التي ترجمت".
�ساعر مقاومة

اأمــا ال�صاعــر اأحمــد زكارنــة، فيقــول اإن �صميــح القا�صــم كان �صاعــر 
مقاومــة بامتياز، ا�صتطاع اأن يخاطب النا�ــص بلغتها. و�صل لقلوبهم 
وو�صلــوا قلبه. وهــو اأحد اأهــم �صعــراء فل�صطــن التاريخية. رحل 
بج�صده لكنــه لن يرحل بفعــل مقولته الثقافية املعانــدة واملجابهة. 
واأ�صــاف: "�صميح القا�صــم �صاحب مدر�صة ل ت�صبــه اأحًدا، ول اأحد 
ي�صبههــا، اأ�ص�ص ملقولة املثقف الند، حتديــًدا يف الداخل الفل�صطيني، 
كان يف جمابهــة الآخر، ل عاقــة له بال�صمــت، كان حرفه هو �صيفه، 
رحــل القا�صم لتبقى ق�صائده تــروي ق�صة كفاح لعرب الداخل. رحل 

ج�صًدا، وبقى و�صيبقى روًحا وكلمة".
مل يكــن �صميــح القا�صــم �صاعًرا فقط، فقــد كان �صاعــًرا وكاتًبا، فبقيت 
ق�صائــده وكتبه �صاهدة على فعله، وبقــي الغائب باجل�صد واحلا�صر 
يف الذاكرة، فالروح تذهب والفعل يبقى، وهكذا بقي يف اأقوال زمائه، 

فال�صعراء خالدون دائًما ول ميوتون.

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

القا�ضم..  �ضميح  ال�ضاعر 
ال��غ��ائ��ب احل��ا���ض��ر يف 
ال�ضباب ال�ضعراء  اأقوال 

رحــل ال�صاعر الفل�صطيني �صميح القا�صــم �صاعر الثورة 
واملقاومــة اإىل مثــواه الأخــري، لكنــه رحل ج�صــًدا، لأن 
روحة بقيت حا�صرة بكتاباته و�صعره، وبقيت حا�صرة 
بــن �صعبه وحمبيه وقرائه، وبــن زمائه من ال�صعراء 
الذيــن ت�صابقوا للتعبــري عن حمبتهم لــه وحزنهم على 

فراقه.
"احلال" التقت بع�ص ال�صعراء ملعرفة اآرائهم بال�صاعر 

الراحل �صميح القا�صم، وماذا يقولون عنه بعد وفاته.

د. وداد الربغوثي

كمــا ي�صتفــزين املتع�صــب لوطنــه تع�صًبــا اأعمى، 
ي�صتفــزين، ورمبا ي�صتفزين اأكرث بكثري، من يتع�صب 

لبلد اآخر �صد وطنه اأو على ح�صابه.
يف بلــد عربي زرته ذات مرة �صمن وفد، ا�صتفزتني 
اأ�صياء كثــرية: كيل املديح، ويف كثــري من الأحيان 
البلــد  اأو ح�صــاب لزعامــة ذلــك  مديــح بــا كيــل 
امل�صيف. وكان هذا لفًتا لنظر مواطني البلد، فمن 
التقيتهــم اأو تعرفــت عليهم لحظــوا ذلك، وغمزوا 
ولغــزوا علــى هــذا املديــح واأهدافــه. وباملقابــل، 
حدثنــي بع�صهــم بالتلميــح وبع�صهــم بالت�صريح 
عــن م�صاكلهم مع زعامة بلدهــم، وعن الرقابة على 
ال�صحــف التي جعلت بع�ــص ال�صحافين والكتاب 
املتملقــن "وم�ّصيحة اجلــوخ" ي�صبحــون ملكين 
اأكرث مــن امللك، وباملقابل، جعلت كثريين من ذوي 
املبادئ �صجناء اأو لجئن �صيا�صين، مات بع�صهم 
يف املنفــى. وذكــر يل اأكــرث من �صخ�ــص ا�صم روائي 
ــا، عا�ص  كاتــب مــن مواطنــي بلــده م�صهــور عربيًّ
ــا �صيا�صيًّا، وحن  حياتــه يف املنفــى كونــه معار�صً
ا�صتبــد بج�صده املر�ص املميــت، "تكرمت" حكومة 
باده بدعوته للعودة اإىل الوطن، لكنه رف�ص باأنفة 
وكربيــاء اأن يعــود وت�صجــل حكومة بــاده ق�صية 

دفنه يف م�صقط راأ�صه "مكرمة" من الدولة.
ما دعاين ل�صرتجــاع هذه احلكاية هو ما اأ�صمعه يف 
كثري مــن الأحيان مــن فل�صطينين يكيلــون املديح 
لبــاد زاروهــا اأو متنــوا زيارتهــا، ومــن احلديث 
بخجــل عن وطنهــم، وكاأنهم لي�صوا جــزءا من هذا 
الوطــن. قد يكــون بع�صهم زار مكانا مــا للم�صاركة 
يف دورة اأو موؤمتــر اأو درا�صة.. اأو غري ذلك، وراأى 
الوجــه الأجمل لذلك البلد، فقد عا�ص يف فندق راق، 
ويف حــي راق، ومل ي�صــل اإىل الأحياء الفقرية التي 
يخفونها عن الزائــر وال�صائح، ومل ير الف�صاد، ومل 
ميــر �صــوارع اأو مدًنا حتكمها املافيــات، ومل ينتبه 
لــدور حكومــة هــذا البلــد اأو غــريه يف عرقلــة حل 
ق�صيته وانحيازه املطلق املعلن اأو املبطن لعدوه، 
مل يــر اإل مــا �صمح لــه اأن يــراه، اأي ما اأريــد له اأن 

يراه.
ويعــود ليتحدث عن هذا البلد ويدافع عن �صيا�صته 
وكاأنــه اأ�صبــح �صمــن ممتلكاتــه اخلا�صــة، وقــد 
ن�صمعــه يعرب عن رغبتــه يف الهجرة ويحث غريه 

عليها ول�صان حاله يقول: 
بادي واإن "جادت" علي "بغي�صة"

واأهلي واإن "حنوا" علي "لئام"
مع العتذار لل�صاعر عن هذا التحوير املناق�ص.

بادي واإن "جادت"

ُطلــب منها املغادرة "خوفاً علــى حياتها". )يبدو اأن اجلميع 
يخــاف علــى حيــاة عمــرية!( ح�صــرت عمــرية بدعــوة من 
موؤ�ص�صة روزا )باملنا�صبة هذه لي�صت املرة الأوىل التي تدخل 
فيهــا عمــرية اجلامعــة( حل�صــور املوؤمتر. وخــال اجلل�صة 

الأوىل، ُطلب من عمرية اأن تغادر املوؤمتر.
لكن ممن خاف مــن طلب من عمرية مغادرة املوؤمتر؟ �صببان 
قدمهــا هــوؤلء لعمــرية: الطلبــة، و"قانون اجلامعــة" الذي 
مينــع ال�صرائيليــن من دخــول بريزيت! دعــوين اأعلق على 

ال�صبب الثاين ومن ثم العودة اىل الأول.
ل علــم يل بداية مبثــل هذا القانــون. فهناك الكثــري من حملة 
"اجلن�صيــة" ال�صرائيليــة يدخلون بريزيت. وقد تطوع من 
طلب من عمرية املغــادرة بالتعليق على هذا الدعاء بالقول 
الو�صومات بحق  اأخاف من هــذه  "اليهــود ال�صرائيليــن". 

ب�صــر قرروا ماذا تكــون هويتهم. كنت اآمل األ تكون عن�صرية 
ا�صرائيل معدية لنا، وما زلت. بال�صافة اىل معرفتنا اأن هناك 
مــن يدخلون اجلامعــة بهذه الو�صوفات. مــع العلم اأنني مع 
دخــول هوؤلء كي ل ي�صاء فهمي ولنا عربة يف ذلك من منظمة 

التحرير وحركة فتح.
الطلبــة.. ال�صبب الدائم غري القابــل للنقا�ص واجلدال حوله. 
مــن حق الطلبة الحتجاج على اأي كان واأي حدث. لكن لي�ص 
من حق الطلبة، ول غريهم، تكميم فمي للتعبري عن اأفكاري. 
فما بالكم باأفكار موؤيدة حلقوقنــا كم�صطَهدين؟ عندما يدخل 
اأحد اىل حرم جامعــة بريزيت، براأيي يجب اأن تكون �صامته 
مكفولــة. من حق الطلبة الحتجاج، نعــم. لكن لي�ص من حق 
اأحد ا�صتخدام الطلبــة كفزاعة، فالطلبة قادرون على اختيار 

طرقهم يف الحتجاج �صد اأي كان.

ال���������ه���������وي���������ة اإب�������������������������داع ������ض�����اح�����ب�����ه�����ا

اأعتقــد اأن مــن واجبنــا كفل�صطينيــن اأن نفخــر بق�صيتنــا 
العادلــة، واأن نرحــب بــكل مــن يت�صامن مع هــذه الق�صية 
بغ�ــص النظــر عــن اأ�صبــاب الت�صامــن. فمــا بالنــا اإذا كان 
اأن  خال�صــة:  فكريــة  اأ�صبــاب  مــن  ينبــع  الت�صامــن  هــذا 
ال�صعــب الفل�صطيني �صعــب م�صطهد، ويجــب الوقوف مع 
امل�صطهَديــن اأينمــا كانوا �صــد ال�صطهاد. )رمبــا ل داعي 
للجملــة ال�صتعرا�صية الأخرية، لكن �صياق احلدث يتطلب 
التذكــري اأحيانــاً(. هل تتخيلــون طرد نيل�صــون مانديا من 
فل�صطن لأنه اأ�صــود اأو اإرهابي؟ هل تتخيلون طرد "نوعام 
ت�صوم�صكي" من غــزة لأنه يهودي؟ ما بالكم لو كان احليث 
يــدور عــن عمــرية ها�ص التــي اأثــرت )ول تــزال( كتاباتها 

النقديــة �صد الحتال ال�صرائيلــي يف ف�صح ممار�صات هذا 
ــا. تعي�ص عمرية بيننا منذ  الحتــال داخل ا�صرائيل وعامليًّ
حــوايل ع�صرين �صنة يف غــزة وال�صفــة، وزارت غزة لك�صر 
احل�صــار وخميــم جنــن اأثنــاء اجتيــاح ال�صفــة 2002، 
ويعرفها الكثري منا كما هي: �صحافية يهودية واإ�صرائيلية. 
)مرة اأخرى، التعريف بعمرية ها�ص ل �صرورة له هنا لكن 

�صياق احلدث يتطلب ذلك(.
ملــاذا هــذه املقدمة الوعظيــة؟ حلزين ملا "�صمعــت" عما حدث 
الثاثــاء 9/23 خال موؤمتر حول بدائل التنمية مببادرة من 
مركــز درا�صــات التنميــة يف جامعة بريزيــت وموؤ�ص�صة روزا 
لوك�صمــربغ الأملانية. طردت عمرية ها�ص، اأو بكلمات خمففة 

معن ب�صي�صو و�صميح القا�صم وحممود دروي�ص.

مروان خمول   اأحمد زكارنة      خالد جمعة       �صلطان القي�صي          عرفات الديك
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املقالت املن�صورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

تذّكــر كلمــة "روت�ــص" الغزيــن باملطعم الفاخــر املعــروف باأ�صعاره 
املرتفعة، واملطعم "اللي من يقدر يدخله" يف مدينة غزة.

علــى كورني�ــص بحــر غــزة "تكتــك" ب�صيــط �صمــاه �صاحبــه "روت�ص 
الغابــة"، تيمًنــا باملطعــم الفاخــر، الــذي يقــدم منه وجبــات خفيفة 
بطلباتهــم  ي�صتمتعــون  الذيــن  الب�صطــاء  مــن  لزبائنــه  وم�صروبــات 
"رخي�صة الثمن" وهم يجل�صون على ب�صعة مقاعد و�صعها اأحمد على 

الكورني�ص قبالة البحر.

التغلب على البطالة
انقطــع اأحمد اأبــو عا�صي "24 عاًمــا" عن درا�صتــه اجلامعية وهو يف 
ال�صنــة الثانية ل�صوء اأو�صاع عائلته املادية. وكع�صرات اآلف ال�صباب 
يف قطــاع غــزة، وجــد نف�صــه اأمام املجهــول يف ظــل البطالــة املتف�صية 
وانت�صــار الفقــر وا�صتمــرار احل�صــار، فقــرر اأن يكــون لــه م�صروعه 
اخلا�ــص. يقــول اأحمــد: "اأكــرث �صــيء يتمنــاه اأي �صاب بعــد التخرج 
اأن يجــد وظيفــة، وهذا من رابــع امل�صتحيات يف غــزة، لتكد�ص اأعداد 

اخلريجن وقلة فر�ص العمل".
وي�صيــف: "قررت األ اأكون عاطًا عن العمــل. وقررت اأن اأجرب باأقل 
الإمكانيات املتوفرة لدي، وبداأت تقدمي امل�صروبات وامل�صليات كالذرة 

والبطاطا احللوة ثم بع�ص الأكات اخلفيفة".
ومل يتوقــع اأحمــد، الــذي يعيــل زوجتــه واأطفالــه الثاثــة، اأنــه مل 
يكــن يتوقــع اأن ي�صبــح له ا�صــم بهذه ال�صرعــة واأن يكــون زبائنه من 

خمتلــف طبقات املجتمع ولي�ص الب�صطاء فح�صــب، واإن كان جلهم من 
ال�صبــاب الذين ي�صهرون حتى �صاعات ال�صبــاح يتناولون امل�صروبات 
ويت�صامــرون وقد يلعبــون باأوراق اللعــب "الكوت�صينــة"، اأو طاولة 

الزهر.
ي�صري اأحمد بيده اإىل البحر قبالة مطعمه الب�صيط ويقول: "هذا املنظر 
ل يعادلــه مــال ول جاه. كثري مــن النا�ص، حتى اأ�صحــاب الإمكانيات 
املاديــة اجليــدة، وباإمكانهــم اجللو�ــص يف مطاعــم فاخــرة، يف�صلون 

اجلل�صة هنا اأمام البحر مبا�صرة".

�ساأكرب يوًما
اأحمد، واأ�صبح من خاله  "روت�ــص الغابة" م�صروع قريب من قلب 

له ا�صم و�صهرة، وكثري من الزبائن جاءوا اإليه بعدما �صمعوا عنه.
ومع ذلك، يحلم اأحمد اأن "يفتحها اهلل عليه"، وي�صتطيع حتقيق حلمه 

باأن يتحول روت�ص الغابة اإىل مطعم كبري ومميز.
وعندمــا �صاألته: اأين �صيذهب الغابة؟، �صحك وقال: "يف نف�ص املطعم 
طبًعا، لأنني لن اأن�صى م�صروعي ال�صغري، ولن اأن�صى هديف وهو توفري 
ا و�صط انت�صار املطاعم الفارهة  مــكان جميل للفقراء الغابة، خ�صو�صً

التي ل تراعي الو�صع املادي املرتدي للنا�ص هنا".
ويــرى اأحمــد اأن مثــل هذا امل�صــروع املتوا�صــع والب�صيــط جعل منه 
�صخ�ًصا "ك�صيًبا"، ولديه م�صدر دخل ويوؤ�ص�ص لعائلة، موجًها حديثه 
لل�صبــاب قائــًا: "ما حــد ي�صل يتحجــج بالظروف. ابحثوا عــن اأفكار 

غزة بحر  كورني�س  على  الفقراء  مطعم  الغابة"..  "روت�س 

مميزة وباأقل الإمكانيات املتوفرة. نفذوا واأكيد راح تنجحوا".
"كل ما نحتاجه الأمن والأمان". هذا ما يقوله اأحمد يف �صوء ما عا�صه 
كباقي �صكان القطاع من حــروب خال ال�صنوات القليلة املا�صية. يقول 
اأحمــد: "النا�ــص يف غزة حتب احلياة وحتب الرتفيه ولــو كان ب�صيًطا، 
لكنهم يفتقدون الأمان ب�صبب احلروب واخلوف من اأي ت�صعيد جديد"، 
م�صيًفــا: "قبــل احلــرب، كان ياأتي ع�صــرات الزبائن كل ليلــة؛ عائات 
ون�صاء واأطفــال، وي�صهرون حتى بعد منت�صف الليل، لكن بعد احلرب، 

قل العدد، لأن النا�ص ما زالت تخ�صى من عودة احلرب".

واحد �ساي
بينمــا كان اأحمــد يعــد ال�صاي لأحــد الزبائــن، توقفت �صيــارة فارهة 
ي�صتقلــه رجــل وزوجتــه و�صغرياهمــا. فتح الرجــل �صبــاك ال�صيارة 

منادًيا: "ال�صاي يا اأبو حميد".
مــن طريقــة حديثه، بدا وكاأنــه زبون دائــم. �صاألته عن راأيــه باملكان، 
فقــال: "كل يوم بعــد املغرب ب�صّف ال�صيارة وبنقعــد اأنا وزوجتي اأو 

اأنا واأ�صدقائي، بنطلب �صاي وبن�صتمتع مبنظر البحر".
وتقــارن �صمــرية "26 عاًما" بن جل�صــة "روت�ص الغابــة" التي يباع 
فيهــا كوب ال�صــاي ب�صيقل واحــد، ومطاعم اأخرى يتجــاوز فيها �صعر 

الكوب نف�صه خم�صة �صواقل، واأكرث اأحياًنا. 
�صمــرية طالبــت البلديــة باأن متنــح ال�صبــاب م�صاحــات وا�صعة على 
ا يف  ال�صاطئ وتقدم لهم الدعم الازم لينفذوا م�صاريع مماثلة خ�صو�صً
ف�صــل ال�صيف الأمر الذي ي�صاعد يف التخفيف من اأزمة البطالة ويفتح 
اأفًقــا لتنفيــذ م�صاريــع ب�صيطة ونوعيــة لل�صباب للتغلب علــى البطالة 

والفقر واحل�صار املطبق على اأنفا�ص قطاع غزة.

اأحمد اأمام "مطعمه" املتوا�صع وخلفه بحر غزة.

حنان اأبو دغيم  

"متحركــن لأجل فل�صطــن" جمموعة �صبابيــة فل�صطينية م�صتقلة، 
تتحــدى احلواجــز الإ�صمنتيــة وال�صيا�صــات القمعيــة التــي تنتهــك 
الهويــة  بتعزيــز  وذلــك  والتنقــل،  باحلركــة  الفل�صطينيــن  حريــة 

الفل�صطينية اجلمعية.
ــا و�صابــة ترتاوح  ن�صــاأت جمموعــة "متحركــن" مب�صاركــة 60 �صابًّ
اأعمارهــم بــن 20 و28 عاًما من ال�صفة وغــزة والداخل الفل�صطيني، 
يجمعهــم اإميانهــم كاأبنــاء �صعــب واحــد، باأهمية دورهــم ك�صباب يف 
ن�صــر الوعي والتاأثري باجتاه تقليل امل�صافات وتذويب ال�صرذمة التي 

فر�صت على الهوية الفل�صطينية اأينما وجدت.
وكانــت املجموعــة ن�صــاأت �صمن برنامــج "�صباب من اأجــل التغيري" 
يف 2014، بال�صراكــة مــع عــدة موؤ�ص�صــات ت�صــم موؤ�ص�صــة الروؤيــة 
الفل�صطينيــة، وجمعيــة ال�صبــاب العــرب- بلدنــا، وهيئــة خدمــات 

الأ�صدقاء الأمريكية- الكويكرز، و�صبكة ال�صيا�صات الفل�صطينية.
ويف ظل غياب ج�صم �صبابي ينادي با�صم الهوية الفل�صطينية املوحدة، 
يعمــل برنامــج �صباب و�صيا�صــات ب�صكل عــام وم�صــروع "متحركن" 
ب�صــكل خا�ص، من وجهة نظــر امل�صارك اأحمد يا�صــن من رام اهلل على 
خلــق اأجــواء ال�صداقة بن امل�صاركن، التي تناق�ــص ال�صور النمطية 
التي يكونها كل �صخ�ص عن الآخر بحكم مكان تواجده. كما يرى اأحمد 
اأن م�صاركته يف امل�صروع "مبثابة حتقيق احللم الفل�صطيني ولو ب�صكل 
افرتا�صي، فمن خاله اأ�صتطيع التعبري عن نف�صي وتف�صري امل�صايقات 
والنتهــاكات التي اأتعر�ــص لها يف منطقتي، وكذلــك ال�صتماع مل�صاكل 
احليــاة اليوميــة ل�صبــاب فل�صطينــي يجمعنــا هــم الق�صيــة ويفرقنا 

ا".  احلاجز واجلدار والواقع الجتماعي وال�صيا�صي املختلف �صمنيًّ
ويف نف�ــص ال�صيــاق، تتحدث امل�صاركــة مي�صان حمدان مــن بلدة الكرمل 
ق�صــاء حيفــا، عــن راأي حميطهــا ذي الطابع الــدرزي بامل�صــروع قائلة 
اإن هنــاك مــن يــراه كخطــوة اإحياء تعيــد اخلطــاب احلــاّد اإىل ال�صياق 
ــا،  ــا ودوليًّ ــا لأن امل�صــروع يعمــل حمليًّ الفل�صطينــي العــام،  خ�صو�صً

والبع�ص الآخر راأى فيه جمّرد حلم ي�صعب حتقيقه. وت�صيف حمدان: 
الواقع  "امل�صاركــة يف )متحركن( تعني عــدم الن�صياع، بل وحتّدي 
الــذي تفر�صه املوؤ�ص�صــة الإ�صرائيلية وممار�صاتهــا �صدنا، التي تفر�ص 

التعامل مع الن�صيج الفل�صطيني وفًقا لتق�صيمات جغرافية وطائفية". 
ونظــم القائمــون علــى "متحركن" ثاثة لقــاءات عقــدت يف رام اهلل، 
و�صاركت فيها جمموعــة ال�صفة والداخل الفل�صطيني، بالت�صال عرب 

�صكايب مع جمموعة امل�صاركن من غزة.
وقام م�صرتكو املجموعة خال هــذه اللقاءات الوطنية بكتابة اأوراق 
�صيا�صيــة على امل�صتويــن املحلي والدويل ومن ثــم تق�صيم املجموعة 
يف اللقــاء الأخــري بنــاء على هذيــن املحوريــن، خللق اآليــات �صغط 
ومنا�صرة حلق الفل�صطينيــن يف احلركة والتنقل. وترى حمدان اأنه 
علــى الرغم من غياب التوا�صــل املبا�صر بن املجموعة، اإل اأن ذلك مل 
ينتق�ــص من تدفــق الطاقة الإيجابية والإرادة التــي رافقتهم حتى يف 

غياب ال�صورة وانقطاع ال�صوت ب�صكل متوا�صل.
وتقــول ع�صــو املجموعــة اأ�صــرار كيال، وهــي م�صاركة مــن قرية كفر 
يا�صيــف يف الداخــل الفل�صطينــي، اإن هذه اللقاءات اأنتجــت العديد من 
الفعاليــات بالتزامن مع احلملة الإعاميــة التي حملت ا�صم "ل حدود 
لهويتنا". وانطلق الن�صاط الأول الذي كان عبارة عن م�صاركة لبع�ص 
اأع�صــاء "متحركــن" يف م�صــرية العــودة اإىل قريــة لوبيــة. وت�صيف 
كيال: "اأما الن�صاط الثــاين )جولة فل�صطينية(، فت�صمن لقاء يف نابل�ص 
وغــزة وحيفا يف نف�ص الوقــت، حيث احت�صن حــواًرا بن املجموعات 
الثــاث، ومن ثم عر�ص فيديو جولــة فل�صطينية وهو عبارة عن رحلة 
افرتا�صية علــى كامل الرتاب الفل�صطيني. وتعتــرب كيال اأن اللقاءات 
"اأعادت ت�صكيل مفهوم الهوية التي اأ�صبحت مفتتة بفعل ف�صل ال�صعب 
الفل�صطينــي بحيــزات جغرافيــة وان�صغــال اأفراد �صعبنــا نتيجة لذلك 

بهويات فرعية تتعلق باحلزبية والطائفية وحتى العائلية".  
وكان للعدوان الإ�صرائيلي الأخري على غزة فعله الكبري على املجموعة. 

�صوفيا دعيب�ص *

يقول ناجي اجلميل من خميم جباليا: "على الرغم من �صعوبة الظروف، 
اإل اأنني مل اأ�صعر هذه املرة باأنني وحدي، فات�صالت مي من عكا ومرمي 
مــن تر�صيحــا ويــزن من بيت حلــم ودنيا من اخلليــل، اأ�صعرتنــي اأن كل 
ا".   ــا حقيقيًّ فل�صطــن تنزف مــع غزة، فامل�صروع عمــل توا�صًا فل�صطينيًّ
ومــن منطلق امل�صوؤولية الوطنية التي فر�صــت نف�صها على كافة ال�صعب 
الفل�صطينــي يف العــدوان الأخــري على غــزة، قام م�صرتكــو "متحركن" 
باأخــذ مفهــوم تعزيــز الهوية الوحدويــة اإىل م�صتــوى اآخر بفعــل عملهم 
اجلماعــي بكافة املناطق، وذلك بامل�صاركة بفعاليات ت�صامن مع اأ�صرتهم 

يف القطــاع، بالإ�صافة اإىل الإ�صراف على ن�صر ق�ص�ص ال�صهداء و�صورهم 
على �صفحتهم الإلكرتونية، خا�صة �صورة �صديقهم واأحد امل�صاركن يف 
"متحركن" من جمموعة غزة الذي ارتقى بالعدوان وهو ال�صهيد عبداهلل 
عمــارة. فقد رفع ا�صم و�صورة عبد اهلل مع �صعار متحركن بجانب تعهد 
كتــب بدمــوع كل فرد مــن اأ�صرته يف ال�صفــة والداخــل: "كان يحلم يف اأن 

ي�صبح حمامًيا ليحاكم الحتال على جرائمه.. فلنكمل حلمه".

* طالبة يف دائرة الإعام بجامعة بريزيت

�صباب "متحركن".. فرقتهم اجلغرافيا، وجمعهم الهم واحللم.

وغ����زة  وح���ي���ف���ا  اهلل  رام  ب����ني  امل�������ض���اف���ات  ي��ق��ت��ل��ون  ����ض���ب���اب  "متحركني".. 


