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كرث احلديث موؤخًرا عن توقعات بانهيار ال�سلطة، بعد حجز حكومة 
الحتالل عائدات اأموال ال�ســرائب الفل�ســطينية لل�سهر الثالث. فقد 
اأطلقــت وزارة اخلارجية الأمريكية حتذيًرا، واأعربت عن قلقها من 
احتمال انهيار ال�ســلطة، وتقدم اجلي�س الإ�سرائيلي بتقدير للموقف 
م�ســحوب بتنبيــه حلكومته مــن خطــورة عواقب ا�ســتمرار حجز 

اأموال ال�سرائب.
وعلى الرغم من اأن حكومة الحتالل تهدد علًنا مبزيد من العقوبات 
ا على توجه الفل�سطينيني ملحكمة  التي قد توؤدي لنهيار ال�سلطة، ردًّ
اجلنايات الدولية، فاإن اإ�ســرائيل جتتهد لإخفاء حقيقة خماوفها من 
انهيار ال�ســلطة، رغم اأن بقاء ال�ســلطة ما زال م�ســلحة اإ�ســرائيلية 

عليا، وفًقا ملراقبني.
اأمام هذه التخوفات التي رافقتها ت�ســريحات مل�سوؤولني فل�سطينيني 
حول انهيار ال�ســلطة، قال ع�ســو اللجنة التنفيذيــة ملنظمة التحرير 
وا�ســل اأبــو يو�ســف اإن "احلــرب املفتوحة التــي تقوم بهــا حكومة 
الحتالل �ســد الفل�سطينيني جمرد حماولت �ســغط اقت�سادي على 
ال�ســلطة واملنظمة من خالل حجــز اأموال ال�ســرائب"، موؤكًدا "عدم 
واقعيــة انهيــار ال�ســلطة، لأنهــا ثمــرة كفــاح وت�ســحيات ال�ســعب 
الفل�ســطيني واأحد اأذرع منظمة التحرير الفل�سطينية، واأنها ال�سلطة 
جــاءت لتحريــر ال�ســعب الفل�ســطيني، ولتحقيــق العــودة وتقريــر 

امل�سري، و�سوًل لدولة فل�سطينية م�ستقلة عا�سمتها القد�س".
واأ�ســاف اأبو يو�ســف يف حديث مــع "احلال" اأن الحتــالل ل يلتزم 
بالتفاقيــات املربمــة معــه، وياأخــذ منها ما ي�ســتفيد منــه، كاتفاق 
باري�ــس القت�ســادي الــذي جتنــي اإ�ســرائيل مبوجبــه ال�ســرائب 
الفل�ســطينية مقابــل 3%، اإل اأنهــا ت�ســتغل ذلــك بني فــرة واأخرى 

لل�سغط على ال�سلطة وال�سعب الفل�سطيني.

�سجال �سيا�سي
بدوره، ا�ستبعد ع�سو املجل�س املركزي ملنظمة التحرير نبيل عمرو 
انهيــار ال�ســلطة على املــدى القريب، موؤكــدًا اأن ما يجري "�ســجال 
�سيا�ســي حول ال�ســلطة ولي�س مقدمات حللهــا، والوليات املتحدة 
حتــاول التعاطــي مع هــذا التهديــد ب�ســورة جديــة لتخفيف حدة 

ال�سغط الإ�سرائيلي".
واأكــد عمــرو اأن اإ�ســرائيل رمبا �ســتطرح بعــد النتخابــات املقررة 
يف ال�ســابع ع�ســر مــن اآذار اجلــاري �ســروًطا لوقــف جتميد حتويل 
ا على خطوات  عائدات ال�ســرائب، واأن خطوات نتنياهو جــاءت ردًّ
�سيا�ســية من جانب منظمة التحرير بالذهاب ملجل�س الأمن وحمكمة 

اجلنايات، ولي�ستفيد انتخابيًّا.
الكاتب يف جريدة الأيام اأكرم عطا اهلل و�ســف املرحلة احلالية باأنها 
"معركة ع�س الأ�ســابع"، فاإ�ســرائيل تريد من الفل�ســطينيني عدم 
تقدمي �ســكاوى للمحكمة اجلنائية الدولية التي �ست�ســبح فل�ســطني 
ع�سًوا فيها يف الأول من ني�سان املقبل، ومتار�س الرهيب كنوع من 

البتزاز، ل بهدف انهيار ال�سلطة.
وقــال عطــا اهلل اإن القلــق الأمريكــي مــربٌر، "لكــن ل اأتوقــع انهيار 
ال�ســلطة، لأن الفل�ســطينيني طرف يف تاأ�سي�ســها اإىل جانب الوليات 
�ســتتدخل  الأوروبــي، وبالنهايــة  واإ�ســرائيل والحتــاد  املتحــدة 

الأطراف الدولية لإيجاد حل ل�ستمرارها".

االنهيار مكلف
واأكد عطا اهلل لـ "احلال" اأن اإ�ســرائيل ل ت�ستطيع حتمل كلفة انهيار 
ال�ســلطة، كــون ذلك يعني العودة لالحتالل املبا�ســر الذي يت�ســمن 
تكاليــف لي�ســت يف وارد اإ�ســرائيل، واأهمهــا �سيا�ســية، كونها تغطي 
نف�ســها باملفاو�ســات مع الفل�ســطينيني وحتــاول اأن تلقــي الكرة يف 
امللعــب الفل�ســطيني، ولكن عندما تعــود كدولة احتــالل، فاإن الأمر 

�سيكون خمتلفاً.
ا، بالإ�سافة  واأو�ســح اأن انهيار ال�سلطة �سيكلف اإ�ســرائيل اقت�ساديًّ
للبعــد الأمنــي الــذي �ســُيدخل اإ�ســرائيل يف ا�ســتباك مبا�ســر مــع 
الفل�ســطينيني، ما �ســيجعل من ا�ستمرار اإ�ســرائيل بخطواتها للدفع 

بانهيار ال�سلطة اأمًرا م�ستحياًل. 
من جهته، راأى اخلبري القت�ســادي د. ن�ســر عبــد الكرمي اأن جمرد 
تعبــري الإدارة الأمريكيــة عن القلق يعطي اإ�ســارة للــدول املانحة 
الأوروبيــة والعربية باأن تبادر بتقدمي م�ســاعدات لإنقاذ ال�ســلطة، 

موؤكدًا اأنه "ل اأحد معني بانهيار ال�سلطة الآن".
واأ�ســاف: "رغم ال�ســلل يف خدمات ال�ســلطة ووظائفها الأ�سا�ســية، 
ولكن النهيار م�ســتبعد"، معلاًل ذلك باأن دوًل عربية واأوربية تبادر 
بدفــع مبالــغ مالية لتمكن ال�ســلطة من دفــع الرواتب، كال�ســعودية 

والحتاد الأوروبي".
واأو�ســح اأن اإ�ســرائيل اإذا ا�ســتطاعت الإفالت من ال�ســغط الدويل، 
فاإنها لن حتول عائدات ال�ســرائب لدافع اأخالقي اأو اإن�ســاين، واإمنا 
حتولهــا فقط يف حال ترتب كلفة �سيا�ســية اأو اقت�ســادية �ســتدفعها 
مقابــل ذلــك. واأكــد عبد الكــرمي لـــ "احلــال" اأن نتنياهو لــن يفوت 
الفر�ســة يف ك�ســب اليمني املتطرف مبعاقبــة الفل�ســطينيني، مردفاً 
"لكن لن ي�ستمر ذلك ليو�سلها حلافة النهيار، لأنه يدرك اأن البدائل 

الأخرى بعد النهيار لن تكون مريحة".

اجلهاز امل�سريف اأمام حتدٍّ �سعب
واأ�ســار عبد الكرمي اإىل اأن اجلهاز امل�سريف اأحد املت�سررين من اأزمة 
ا  ال�ســيولة الناجمة عن القر�ســنة الإ�ســرائيلية باعتباره مانًحا مهمًّ
لل�ســلطة، واأن جممــوع القرو�ــس امل�ســرفية التي منحت لل�ســلطة 
حــوايل مليار و300 مليون دولر، بالإ�ســافة ملا يقارب 700 مليون 

ا للموظفني العاملني بال�سلطة.  دولر قرو�سً
وتابع: "40- 45% من القرو�س امل�ســرفية ممنوحة لل�ســلطة ومن 
يعمل فيها، واإذا ا�ســتمر احتجاز ال�ســرائب، ف�ســتكون البنوك اأمام 
حتدٍّ �ســعب ولكن ل ي�ســل لالنهيار؛ كون اجلهاز امل�ســريف متر�س 

عرب التجربة".
واأو�ســح اأن الأزمــة احلاليــة "اأزمة �ســيولة موؤقتة عربيــة وبفعل 
اإجــراء اإ�ســرائيلي تع�ســفي، ولي�ســت اأزمــة تعــرث نتيجــة اإفال�س، 
و�ســتحل، كــون امل�ســتحقات ال�ســريبية �ســتحول، لأنــه لي�ــس من 

م�سلحة اأحد حل ال�سلطة".
وقال عبد الكرمي اإن "ال�ســلطة يف �ســائقة مالية لأنها يف اأزمة بنوية 
اأ�ســال، اإذ تعتمــد يف موازنتهــا على م�ســاعدات بقيمــة مليار و200 
مليون دولر، بالإ�ســافة لعجز مقداره 100 مليون دولر يف ال�ســهر 
اأ�ســاًل وكان ُيغطى من امل�ســاعدات، ولكن ل�ســوء حظ ال�سلطة، فاإن 
امل�ســاعدات مل تــاأت يف الأ�ســهر الثالثة الأوىل بقدر كاف؛ لن�ســغال 

الــدول املانحــة بو�ســع موازناتهــا، وترافــق هــذا مــع اإجــراءات 
اإ�سرائيلية تع�سفية".

ثالثمئة مليون دولر قيمة النفقات اجلارية التي حتتاجها احلكومة 
�ســهرياً، يتوفــر يف خزينتهــا منهــا بــني 60- 70 مليــون دولر مــن 

اجلباية املحلية، ما جعلها اأمام مع�سلة كبرية، وفق عبد الكرمي.

خيارات 
واأكــد اأبــو يو�ســف اأهمية و�ســع اآليات لهــا عالقة بكيفية ا�ســتمرار 
الكفــاح الوطنــي الفل�ســطيني يف اإطــار ا�ســراتيجية تعتمــد علــى 
موا�سلة اجلهد مع املجتمع الدويل ملواجهة الحتالل اأو عرب حمكمة 
اجلنائيات الدولية اأو باإجراءات تعزز �ســروط ال�سعب الفل�سطيني 

وتنهي العالقة مع الحتالل.

يف املقابل راأى عطا اهلل اأن اإقدام ال�سلطة على وقف التن�سيق الأمني، 
كاأحد اخليارات التي تلوح بها ال�ســلطة، يعني حل ال�ســلطة؛ لعدم 
قبول اإ�ســرائيل به، مبيناً اأنه يف حال تلقت ال�ســلطة عرو�ســاً كوقف 
ال�ســتيطان ومفاو�ســات ب�ســقف زمني، فاإنها ميكــن اأن تتنازل عن 

التوجه ملحكمة اجلنايات الدولية.
بينما قال عمرو: "ل اأحد يعرف ما الذي �سيحدث اإذا ا�ستمر الو�سع 
الراهــن، لأن حركة ال�ســعوب وب�ســورة جماعية دائمــا تكون غري 
مقروءة �سلًفا، والنتفا�سة ل تتم ب�سغطة زر"، مردفاً "لكن الو�سع 

�سيكون خطرًيا للغاية اإذا ا�ستمرت اإ�سرائيل ب�سيا�ستها".
واأكد اأن امل�ســكلة لي�ســت بالأموال فقط، فثمة اإمكانية لإيجاد بدائل 
عرب تقدمي الحتاد الأوروبي �ُسلًفا على اأمل حت�سيلها من اإ�سرائيل، 
لكن ال�سلطة بحاجة لفتح اأفق �سيا�سي بعد النتخابات الإ�سرائيلية.

البقاء للأقوى
�ســمعنا جميًعا، اإما ونحن �ســغار اأو ونحن كبار، ق�ســة الأ�سد الغ�سنفر ال�سر�س ملك الغابة �ساحب الفك املفر�س، الذي اعتاد ال�ستهزاء بالفاأر ال�سغري حمدود 
القوة واإهانته، وكيف اأن ذلك الأ�سد وقع يف �سباك ال�سيد ومل ينقذه اأو ي�ستجب له اأحد من اأ�سدقائه الأقوياء، بل �ساعده ال�سعيف وامل�ستهَزاأ به: الفاأر امل�سكني.

يومها، اأعلن الأ�سد امتنانه للفاأر واعتربه �سديًقا مقرًبا.
هذا هو اجلزء املعلن من الق�سة.

اأما امل�سكوت عنه، فهو اأن الأ�سد �سكر الفاأر حلظة اإنقاذه، واأعلنه �سديًقا، اإل اأنه تنكر له �سبيحة اليوم التايل، اأي "طّقع" له. 
بع�س كتاب ق�س�س الغاب قالوا اإن الأ�سد وقع جمدًدا يف ال�سرك، واإن اأحًدا مل ينقذه جمدًدا، اإل الفاأر  الأهبل، الذي "طّقع" له الأ�سد جمدًدا. 

ا م�سيطًرا، وال�سعيف يبقى �سعيًفا و"ُيطقع" له. ا م�ستبدًّ احلكمة من الق�سة: القوي يبقى قويًّ
رئي�سة التحرير
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  نادين مسلم ٭

*كثرًيا ما يلفت انتباهنا عند زيارة اأي حمم�س 
يف الأرا�سي الفل�سطينية، حجم ولون البزر 

الأبي�س )بزر القرع(، فنجده اأكرب حجًما 
ا من بزر القرع اخلام. و�سبب هذا  واأكرث بيا�سً
البيا�س واحلجم الكبري اإ�سافة طبقة بي�ساء 

يدخل يف تكوينها ال�سيد ومواد اأخرى، وال�سيد 
من املواد الكيماوية اخلطرة، وقد ي�سبب على 

املدى البعيد التهابات وان�سداًدا يف الأمعاء 
الدقيقة واأمرا�س الكبد والكلى.

�ســحيفة "احلياة اجلديدة" كانت اأجرت حتقيًقا 
حــول هــذه الطبقة، بعنــوان "اإ�ســافة ال�ســيد لـ 
بــالأوزان..  الأبي�ــس".. تالعــب علنــي  "البــزر 
ا". اأما "احلال"،  والأثر ال�ســحي غري مثبت علميًّ
فبحثت الأثر ال�سحي لهذه الطبقة الإ�سافية على 
"بــزر القرع" عرب فح�ــس عينات منه يف خمترب 

جامعة بريزيت، وتو�سلت اإىل نتائج �سادمة.

املحام�ص تنفي االتهامات
خــالل زيارة "احلال" لأحد املحام�س يف رام اهلل 
وال�سوؤال عن "ال�ســيد"، اأجاب العامل )�س.ع(: 
اأ�سفر قبل  "حبة البزر تكون خفيفة وذات لون 
اإ�ســافة مادتي "الن�سا وامللح" اإليها اأثناء عملية 
التحمي�ــس". يف تلــك اللحظــة، قاطعــه زميل له 
وقال: "ن�ســيف مادة ال�ســيد ولي�س الن�سا اأثناء 
عمليــة التحمي�ــس". هنــا، اأوقفــه )�ــس.ع( عن 
الكالم ب�ســبب وجود م�ســجل بني اأيدينا، وطلب 
منــا اإمهالهمــا بع�س الوقــت للت�ســاور والتفاق 

على اإجابة لإعطائنا اإياها.
مل ننتظر اأن يتحدثــا جانبيا، وطلبنا من العامل 
اإكمــال حديثــه دون الكــراث لنظــرات زميلــه 
وحماولتــه املتكــررة ملنعــه مــن الــكالم. وعند 
�ســوؤالنا لــه عن كمية ال�ســيد التي يتم و�ســعها، 
�ســاأَلنا العامل: "هل �ستذكرون ا�سم املحم�س يف 
اجلريــدة؟"، فقلنا اإننا لن نذكــره اإذا اأراد ذلك. 
فاأجاب: "البزر الأبي�س هو النوع الوحيد الذي 
ياأتينــا جاهــزا من مدينة اخلليــل ونحن ل نقوم 
بتحمي�ســه". اأثــار ارتباك العمــال حفيظة مدير 
فرع املحم�س، فا�ستف�سر عن مو�سوع حتقيقنا، 
ولأي جهة نتبع، مو�ســًحا اأنه لن يفيدنا ب�سيء، 
وطلب منا الذهاب اىل املحم�س الذي يح�ســرون 
ا ما قاله  منه )البزر الأبي�س( يف رام اهلل، معار�سً

العامل عن م�سدر البزر.
العامــل قاطــع املديــر وقــال اإن هــذا النــوع من 
البــزر يتم اإح�ســاره مــن اخلليل. ففقــال املدير 
اإنه لي�ســت لديه معلومات كافية يفيدنا بها. لكن، 
اأجمع العاملون ومدير الفرع على اأن حمم�ســهم 
ل ي�ســيف ال�ســيد اإىل البزر لأنه م�ســر بال�سحة 

وي�سبب م�ساكل.

املخترب: ن�سبة ال�سيد 
يف بزر القرع %1.66 

يف  حمم�ســني  مــن  عينتــني  "احلــال"  ا�ســرت 
حمافظــة رام اهلل والبــرية، واأخذتهما ملختربات 
جامعــة بريزيــت، وهــي خمتــربات م�ســتقلة يف 
عملهــا ومتويلهــا ومعرف بها من قبل موؤ�س�ســة 
املوا�ســفات واملقايي�س. وظهــر يف نتيجة العينة 

الأوىل اأن هناك ا�ســتخداًما وا�سًحا ملادة ال�سيد، 
وهــذه   ،%1.66 اإىل  و�ســلت  كبــرية  وبكميــات 
النتيجــة �ســدمت فنــي املختــرب. بينمــا اأظهرت 
حتاليــل العينة الثانية ن�ســبة 0.112% من مادة 

ال�سيد.
جــاءت هاتــان النتيجتــان تاأكيــًدا علــى ا�ســتخدام 
اأ�ســحاب املحام�ــس مــادة ال�ســيد امل�ســرطنة على 
املدى البعيد يف البزر الأبي�س، واإن اختلفت الكمية.

د. �سالح: ال�سيد 
خطري ويبي�ص االأمعاء

توجهــت "احلــال" اإىل الدكتور اأ�ســامة �ســالح، 
اأمني عــام املجل�ــس الطبي الفل�ســطيني �ســابقا، 
واملخت�س بالتغذية العالجية وال�سحة العامة، 
فقال: "ال�ســيد م�ســر جدا بال�ســحة. املك�سرات 
ب�ســكل عام لهــا فوائد كبــرية، لكن عند اإ�ســافة 
مــواد كهذه عليهــا، فاإنهــا تفقد قيمتها وت�ســبح 
�ســارة، واإن كانت تعطيها �ســكال اأجمل اأو وزنا 

اأكرب، ومن ناحية طبية، فهي �سارة".
واأ�ســاف د. �ســالح اأن "ال�ســيد كمــادة كيميائية 
بي�ساء تتكون من مركبات الكال�سيوم التي تبي�س 
بــزر القــرع، ويف ذات الوقت، فلها القدرة اأي�ســا 
علــى تبيي�س الأمعــاء، ويظهر ذلك لــدى الأفراد 
الذيــن يتناولــون هــذا النــوع من البــزر اأكرث من 
غريهــم، اإ�ســافة اإىل تاأثريه الكبري علــى الأطفال 

الذين يتناولون احلبة كاملة دون تق�سري".
وحتدث �ســالح عن قلة وعي امل�ستهلك وثقافته 
الغذائية وال�سحية وم�ســوؤوليته جتاه �سحته، 
بال�ســافة اإىل م�ســوؤولية املوؤ�س�ســات الر�سمية، 
�سواء وزارة ال�ســحة وما عليها من م�سوؤوليات 
الرقابــة، ووزارة القت�ســاد ومــا حتملــه مــن 
ووزارة  والت�ســدير  ال�ســترياد  م�ســوؤوليات 

التعليم ومهمتها يف التوعية والتثقيف.
واأ�ســار د. �ســالح اإىل زيــادة انت�ســار الأمرا�س 
يعــد  التــي  املزمنــة  والأمرا�ــس  ال�ســرطانية 
م�سدرها الأ�سا�ســي الأ�سمدة واملواد الكيميائية 

وال�سناعية التي يتم و�سعها يف الأغذية.
ا�ســتهالك  اأن جممــل  اإىل  الإح�ســاءات  وت�ســري 
املك�ســرات يف ال�ســفة والقطــاع يزيــد علــى 12 
األف طن �ســنويا ح�سب جهاز الإح�ساء املركزي 

الفل�سطيني.

ال�سيد ي�سبب اأمرا�ص الكلى
ويقول الدكتور �ســعيد م�سطفى، املتخ�س�س يف 
جراحــة املناظري وزراعــة الكلى، اإن ال�ســيد قد 
يوؤدي بن�ســبة عالية اإىل اإ�ســابة النا�س باأمرا�س 
احل�ســى يف الكلــى، وهــو مر�س منت�ســر بكرثة 
ا�ســتخدام الأهــايل  يف مدينــة اخلليــل، ب�ســبب 
هنــاك لهذه املادة يف �ســناعة "الدب�ــس"، موؤكدا 
اأن ال�ســيد له م�ســار، ووجوده يف البزر الأبي�س 

يوؤدي اإىل م�ساكل اأكيدة يف امل�ستقبل.

تالعب علني باالأوزان
ويــرى كثــري مــن امل�ســتهلكني اأن اإ�ســافة مادة 
ال�ســيد اإىل البزر هي لأغرا�س ربحية عرب زيادة 
يف  ال�ســيد  تذويــب  طريــق  عــن  الكميــات  وزن 

خمتربات بريزيت التخ�س�سية:

بزر "القرع" بال�سيد الأبي�ض خطري وم�سرطن على املدى البعيد

كوب مــاء يتم خلطــه بالبزر العــادي اأثناء عملية 
التحمي�س لزيادة الوزن.

ويف اجلولت امليدانية لـ "احلال" على املحام�س، 
التقت )م. �س( وهو جنل اأحد اأ�سحاب املحام�س، 
ويعمل يف حمم�س والده، واعرف باأنه تتم اإ�سافة 
مادة ال�ســيد اإىل البزر بن�ســبة معينة تتنا�ســب مع 
كمية البزر، لأن هذا النوع من البزر وزنه خفيف، 
فتتم اإ�سافة ال�ســيد لإعطائه الوزن، وليظهر بلون 
اأبي�س نا�ســع، موؤكدا اأن هذا النوع من البزر اأكرث 

اأنواع املك�سرات التي ي�ساف اإليها ال�سيد.
الذي  التاجر هيثم كراجة  اأي�ًســا  "احلال" التقت 
افتتــح موؤخــرا حمم�ًســا، فقــال اإنــه مل تكــن لديه 
البــزر  حت�ســري  طريقــة  عــن  كافيــة  معلومــات 
الأبي�ــس الــذي اعتــاد عليــه النا�ــس، فكان ي�ســع 
املاء وامللح على البزر، ومن ثم يحم�سه وي�سوقه، 
لكنه مل يجد اأي اإقبال على الب�ســاعة لأنها لي�ســت 
بال�ســكل الــذي اعتــاد عليــه النا�ــس يف املحام�ــس 

الأخرى، فكان لونه اأ�سفر وحبته �سغرية.

وزارة ال�سحة: هناك 
جتار يتالعبون يف القرارات

احلــرف  ق�ســم  رئي�ــس  برهو�ــس  نــادر  وعلــق 
وال�ســناعات يف وزارة ال�ســحة علــى مو�ســوع 
اإن  بالقــول  البي�ــس  البــزر  اإىل  ال�ســيد  اإ�ســافة 
يف  فقــط  لي�ــس  ممنــوع  ال�ســيد  مــادة  ا�ســتخدام 
املك�ســرات، اإمنا يف جميع املــواد الغذائية، موؤكًدا 
اأن وزارة ال�ســحة تقوم بدورها يف عملية الرقابة 
ا الغذائية منها، التي  على جميع امل�سانع خ�سو�سً
تعترب امل�سانع من �سمنها. واأ�سار اإىل اأن م�سطلح 
رقابة ل يحدد نوًعا اأو �سنًفا معيًنا من الأغذية اإل 
يف حالة حدوث م�ســكلة، فيقوم م�ســوؤولو ال�سحة 
بجولــة على امل�ســانع املدرجــة اأ�ســماوؤها لديهم، 
فتتم عملية الرقابة اأول على اإن�ساء امل�سنع وعلى 
ال�سروط ال�ســحية داخل امل�سنع قبل بدء الإنتاج 

للتاأكد من توافر ال�سروط ال�سحية للعمل.

وح�ســب برهو�ــس، فــاإن هنــاك نوعني من ال�ســيد: 
نوًعــا ي�ســتخدم يف البنــاء، والنوع الآخر م�ســموح 
ا�ســتخدامه يف الغــذاء بكميات ون�ســب معينة، فهي 
ت�ســاف للبــزر الأبي�ــس بهــدف التبيي�ــس وزيادة 
الــوزن، وهذا يرجــع اىل النواحي الت�ســويقية التي 
يقــوم بها التجار. واأ�ســار اإىل اأنه لي�ــس هناك اإثبات 
حالت حتى الآن ما اإذا كانت هناك اإ�سافة لل�سيد اأم 
ل، لأنه مل يتم اأخذ عينة لفح�سها حتى الآن ب�سبب 
عدم وجود مراكز خمت�سة لذلك. واأ�ساف اأنهم غري 
قادريــن على فح�ــس جميع امل�ســانع، لأن املخترب 
لديهــم يف بدايتــه علــى حد تعبــريه، ول ي�ســتطيع 

اإجراء الفحو�س الالزمة على املواد الغذائية.
واأو�ســح برهو�ــس اأنــه يف حــال اإثبات ا�ســتخدام 
هــذه املادة يف اأحد املحام�س، ف�ســوف تكون هناك 
عقوبة، اإ�ســافة اإىل اإغالق املحم�س وعر�ســه على 
الق�ســاء اإذا كان الفح�ــس مــن خمتــرب مرخ�ــس، 
مطالًبــا اإيانا بتزويد الــوزارة بنتائج التحليل كي 

تقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة.

موا�سفات ومقايي�ص البزر االأبي�ص
وحــول املعايــري والإ�ســافات التــي تو�ســع على 
املك�ســرات ب�ســكل عــام وبــزر القرع خا�ســة، قال 
مدير موؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�س الفل�سطينية 
حيــدر حجــة اإن هنــاك و�ســفة لــكل اأنــواع البزر 
واملك�ســرات، وهنــاك اأكــرث مــن 7 �ســفحات لهذه 
الو�ســفة التــي حتدد بنــاء على عمر البــزر وباأي 
ف�ســل مت قطفــه ولونه وحجمــه ورائحته ووزنه، 
وتتحــدث جميعهــا عمــا اإذا كانت هنــاك اأي مواد 
للبــذور،  اإ�ســافته  متــت  �ســيء  اأي  اأو  كيماويــة 
ت�ســمح  واملوا�ســفات،  القوانــني  هــذه  وح�ســب 
اإ�ســافة مواد للبزر لكن ي�ســرط اأن تكون �سحية 
وم�ســرًحا با�ســتخدامها يف الأغذيــة، اإ�ســافة اإىل 
ا�ســراط تاأكد خلوها من ال�ســوائب. ويتم اإجراء 
الفح�ــس عليهــا )التحليــل امليكروبــي( للتاأكد من 

خلوها من امليكروبات واأي نوع من التلوث.

املحام�ــس  متابعــة  مهــام  اأن  اإىل  حجــة  واأ�ســار 
واملحــالت ومراقبتها موكلة لوزارة ال�ســحة لأن 
املك�ســرات مــادة غذائيــة والرقابــة عليهــا تعــود 
لــوزارة ال�ســحة.   واأكد حجة اأنــه يف حال وجود 
مادة مثل ال�سيد وت�ستخدم يف حتمي�س املك�سرات، 

فاإن ذلك خمالف للقوانني.

خالفية ق�سية  امل�ستهلك":  "حماية 
مــن جهتــه، قــال رئي�ــس جمعيــة حماية امل�ســتهلك 
�ســالح هنيــة، اإن ق�ســية ال�ســيد يف "بــزر القرع"، 
ــا منذ عام، واختلفــت وجهات النظر  اأثــريت اإعالميًّ
حــول مــدى اخلطــورة التــي ي�ســكلها علــى ج�ســم 
يف  فحو�ســات  اجــراء  مت  اأنــه  م�ســيًفا  الن�ســان، 
خمتــربات اجلامعات، كما اأكدت وزارة القت�ســاد 
الوطني اأنها ت�سبب اأ�سرارا �سحية يف حال تراكمها 
يف ج�ســم امل�ســتهلك، واأ�ســار هنيــة اإىل اأن غالبيــة 
املحام�س ل ت�ستخدمها، مقلاًل من خماطر الق�سية. 
اأن بع�ــس املحام�ــس ال�ســغرية  واأو�ســح هنيــة 
ت�ســتخدمها من اأجــل زيادة الوزن وزيادة �ســالبة 
البزر وزيادة جاذبيته للم�ستهلك من اأجل ت�سويقه.
وقالــت اأمــني �ســر جمعيــة امل�ســتهلك التــي تابعت 
الق�ســية رانية خريي، اإن اجلمعية تابعت الق�سية 
مــع جمعيــة حماية امل�ســتهلك يف وزارة القت�ســاد 
الوطني قبل عام بعد تلقيهم �ســكوى حول الق�سية، 
م�ســيفة اأن املادة ت�ســبب اأمرا�س الكلى والكبد اإذا 
تناولها اأحد ب�سكل م�ستمر، لعدم قدرة اجل�سم على 
التخل�ــس منها. واأكدت اأنه مل يتم اتخاذ اأي اجراء 
قانوين بحق املحام�س التي ت�ستخدم هذه املادة من 
قبل اجلهات املخت�ســة يف وزارة ال�سحة اأو وزارة 
القت�ساد الوطني، واأ�سارت اىل اأن حماية امل�ستهلك 
يقت�سر دورها على الرقابة وحث اجلهات امل�سوؤولة 
على متابعة الق�ســايا التي ت�ســكل خطرا على حياة 

امل�ستهلك، وتوعية املواطنني بهذه املخاطر.

٭ طالبة يف دائرة العالم بجامعة بريزيت
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يف زقاق �ســغري مــن اأزقة رام اهلل، اأ�ســوات تتعاىل اأ�ســوات 
الطوابــري التي تنتظر دورها ل�ســراء اأرغفة للخبز، و�ســوت 
رجل يقول "لو �ســمحت، 2 كيلو خبز"، هذا هو احلال اليومي 
للمواطــن حممد نا�ســر الذي ي�ســري كيلوغرامني من اخلبز 
يوميا، ورمبا اأكرث من ذلك. ما يقارب 120 �سيقال �سهريا فقط 
ل�ســد جزء من حاجة عائلته الأ�سا�ســية من اخلبز، الذي بات 

اأغلى من اأي خبز يف العامل.
لكــن اخلبــاز ل يــرد على طلب نا�ســر عــرب امليزان، بــل بعّد 
الأرغفــة وطويهــا يف كي�س، فتذهب الت�ســعرية التــي اأعلنتها 

وزارة القت�ساد الوطني املبنية على الوزن، اأدراج الرياح.
ورغــم الآمال التــي علقها حممد على اأنباء خف�س اأ�ســعار هذ 
الأرغفــة التي ل غنى عنها، اإل اأنها كلها باءت بالف�ســل بعدما 
عار�س اأ�ســحاب املخابــز والدقيق تخفي�س �ســعر اخلبز او 
حتــى اللتزام بالوزن. يقول حممد: "واهلل حرام يكون اخلبز 
غــايل هيك، وهــذا ل�ســه جزء مــن اأ�سا�ســيات احليــاة، فكيف 
الباقي. بعدين اأ�ســحاب املخابز لزم يح�سوا باملواطن، م�س 

ب�س يكون هدفهم الربح".
مــع بدايات هــذا العام، كانت هناك موؤ�ســرات بانخفا�س اأ�ســعار 
املحروقات و�سلع اأخرى لها عالقة باإنتاج اخلبز، ما ا�ستدعى من 
اجلهات املخت�سة لإجراء درا�سات حول هذه الأ�سعار وانعكا�سها 
على تغريات اأ�ســعار اخلبز حاليا. واأ�ســارت اأغلب الدرا�سات اإىل 

اأن تكلفة الإنتاج للكيلو الواحد ل تزيد عن 3.15 �سيقل.
وعليــه، عقــدت وزارة القت�ســاد الوطني اجتماًعــا يف نهاية 
�ســهر �سباط املا�سي بالتوافق مع كافة ال�سركاء ذوي العالقة 
بقطــاع الدقيق واملخابز، وبوجود جمعية حماية امل�ســتهلك، 

اإل اأن الجتماع انتهى على ابقاء �ســعر الكيلوغرام من اخلبز 
املنتج من الدقيق الأبي�س على 4 �سواقل كما هو حاله، وذلك 
لعرا�ــس اأ�ســحاب املخابز والدقيق وتهديدهم بالإ�ســراب 

اإذا خف�ست الأ�سعار.
اأ�ســحاب املخابــز والدقيــق يعزون �ســبب رف�ســهم خلف�س 
الأ�ســعار اإىل الكميــات الكبــرية املوجــودة لديهــم مــن القمح 
ومدخالت الإنتاج، وكون اإخفا�س التكلفة مطلع العام 2015 

�سي�سبب خ�سارتهم اأو اأو تقليل اأرباحهم.
ويو�ســح اأبــو ريــان، وهــو �ســاحب خمبــز يف رام اهلل، اأن 
التخفي�س �سي�ســيب املخابز باخل�سائر، لأنهم ا�سروا كميات 
من الدقيق واللوازم يف وقت �ســابق، واإخ�ســاع هذه الكميات 
لأ�سعار جديدة يعني اأنهم �سيخ�سرون لأنهم ا�سروا الكميات 

املخزنة باأ�سعار �سابقة عالية.
يف املقابــل، يرف�ــس املواطــن حممــد نا�ســر هــذا التف�ســري، 
ويعتــرب اأن هذا النوع من تف�ســري اأ�ســحاب املخابز ل عالقة 
له باملواطن الفقري الذي تنك�ســر موازنته ال�سهرية مع ارتفاع 

�سعر اأي �سلعة ا�ستهالكية.

حماية امل�ستهلك م�سرة على خف�ص ال�سعر
ويح�ســب كثريون من املواطنني ون�ســطاء حماية امل�ســتهلك 
اأطماع اأ�ســحاب املخابز والدقيق، حيث ي�سل ربحهم احلايل 
اإىل ما يقارب 33%، وهو ما يك�ســر م�ســلحة املواطن الذي قد 
يوفر مال جراء تخفي�س �ســعر الكيلو بن�سف �سيقل، ما يتيح 
له �ســراء 4 اأو خم�سة كيلوغرامات اإ�سافية اإذا كان ا�ستهالكه 

كيلوغراما يوميا.

رغم درا�سة حكومية وموؤ�سرات عاملية عن وجاهة التخفي�ض

املخزن" "الطحني  ب���ادع���اء  ل��ل��رغ��ي��ف  ج��دي��دة  ت�����س��ع��رية  ي��ع��ط��ل��ون  امل��خ��اب��ز  اأ���س��ح��اب 
وبهذا ال�ســدد، اأكد رئي�س جمعية حماية امل�ستهلك يف حمافظة 
رام اهلل والبــرية �ســالح هنيــة رف�ســه لقــرار الإبقــاء علــى 
ال�ســعر احلايل يف الوقت الذي تراجعت فيه القدرة ال�ســرائية 
للم�ستهلك، و�ســهدت فيه اأ�ســعار الوقود والكهرباء ومدخالت 
ــا ملحوظا مل ينعك�س على الأ�ســعار  الإنتــاج للخبــز، انخفا�سً
للم�ســتهلك، بــل جعلــت ن�ســبة الربــح الإ�ســايف املتحقــق عن 

النخفا�س ل�سالح اأ�سحاب املخابز.
واأو�سح هنية اأن هناك ا�ستخفاًفا بالفرق الذي �سيتحقق نتيجة 
خف�ــس الأ�ســعار للم�ســتهلك، علــى اعتبار اأن معدل ا�ســتهالك 
الأ�ســرة الفل�ســطينية ل يقــل عــن 25 كيلــو غراما �ســهريا، ما 
يحدث فرقا بقيمة 25 �سيقال اأو اأكرث ت�ستطيع العائلة توفريها 
مل�ســتلزمات اأخرى، وهذا ما مل يكن يف احل�سبان بل مت تف�سيل 

م�سالح فئة دون اأخرى من املجتمع.
واأ�سار هنية اإىل اأن حماية امل�ستهلك �ست�سعى ب�ستى الطرق للدفاع 
عن حقوق امل�ســتهلكني ورف�ســها لتغليب م�ســالح فئة اأ�ســحاب 

الأموال للو�سول خلف�س �سعر اخلبز و�سلع اأخرى اأي�سا.  

الوزارة: مل نتحدث عن االأ�سعار
 بل عن املدخالت

وزارة القت�ســاد الوطنــي توؤكــد اأنها مل ت�ســدر بيانا بخف�س 
الأ�ســعار، واإمنــا قــررت النظــر يف اأ�ســعار مدخــالت الإنتاج، 
وطالبــت باجتماع للو�ســول لتفاهم ودرا�ســة متغريات اإنتاج 
اخلبز. وبني حممود اأبو �سنب مدير العالقات العامة والإعالم 
يف الــوزارة اأنــه عنــد درا�ســة مدخــالت الإنتــاج كان هنــاك 
انخفا�س يف اأ�ســعار بع�سها، ولكن اأ�ســحاب املخابز والدقيق 
لديهــم كميــات كبرية من الطحني، ما ي�ســبب خ�ســارة يف حال 
انخفا�س الأ�ســعار، ولذلك مت التو�ســل لقــرار اإرجاء النظر يف 

خف�س اأو رفع الأ�ســعار لنهاية �ســهر اآذار لدرا�ســة املتغريات 
غري الثابتة ب�سكل اأكرب.

�ســغوطات اأ�ســحاب املخابز والدقيق جعلت الــوزارة توؤخر 
اإ�ســدار قرار ب�ساأن خف�س الأ�ســعار بالرغم من الدرا�سة التي 
اأ�سدرتها الوزارة وا�ستنتجت اأن النخفا�س قد وقع، فتغلبت 
م�ســالح  اأ�ســحاب املخابز على م�سالح الأ�ســرة الفل�سطينية 

التي يعترب اخلبز �سلعة ا�سراتيجية اأ�سا�سية بالن�سبة لها.
واأو�ســح اأبــو �ســنب اأن الــوزارة تعنــى بــكل مــن امل�ســتهلك 
واملنتج، ول تقف يف �ســف اأحد دون الآخر، و�ست�سعى لتخاذ 
كافة الإجراءات التي ت�ساهم يف م�ساعدة املواطنني والتخفيف 
عنهم يف حال التاأكد من انخفا�س التكاليف الإنتاج، خا�ســة اأن 
من املتوقع انخفا�س اأ�ســعار القمح عامليا. كما �ســيتم اإ�ســدار 
قرار من الوزارة يف بداية �ســهر ني�ســان املقبل يفيد بالتغريات 
ال�ســعرية للخبــز التي ميكــن اأن تكون ن�ســف �ســيقل اأو اأكرث 
بح�سب النخفا�س، وطاملا اأن التغري عاملي، ف�ستكون الوزارة 
القــوة الكاملة لفر�س خف�س الأ�ســعار على اأ�ســحاب املخابز 

والدقيق.
من الالفت للنظر يف واقع الأ�ســعار يف ال�ســفة اأنه حاملا ترتفع 
اأ�ســعار ال�ســلع كاخلبــز اأو املحروقات مثال، فــاإن مقدمي هذه 
ال�ســلع ي�ســارعون اإىل رفع اأ�ســعارها دون منع مــن احلكومة، 
ولكن عند وجود خف�س لالأ�سعار، فاحلال اأبدا لي�س كما �سبق.
ويبقى ت�ســاوؤل امل�ستهلك الفل�ســطيني، الذي يعاين من كل ذلك 
يف مواجهة اأ�ســحاب امل�سالح: األ يعترب ال�ستمرار بالأ�سعار 
احلاليــة، �ســواء بهــذه ال�ســلعة اأو غريهــا، انتهــاًكا حلقــوق 

امل�ستهلك الفل�سطيني؟
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 اأثارت ق�سية انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقرى 
�سمال ال�سفة، يف الأ�سبوع الأخري من �سهر �سباط املا�سي، 

وتهديدات اأخرى ل�سركة كهرباء القد�س، خماوف لدى 
القائمني عليها من ا�ستخدام م�سكله ديون ال�سركة لأغرا�س 
�سيا�سية، وياأتي هذا التهديد يف ظل ظروف اقت�سادية �سيئة 

تعي�سها ال�سلطة واملواطن.
وحال ال�ســركة ل ي�ســر اأحــدا، فال�ســكوى من الديــون كبرية، 
ومن عدم القدرة على التح�ســيل، ومن �ســعف قدرة الق�ســاء 
علــى اإحداث فرق مع ملفات �ســرقة التيار او مالحقة املخالفني 
وغري امل�ســددين، وثقافة عدم الدفع يف مناطق �ســكنية كثرية، 
و�سرقات يقوم بها مواطنون وموؤ�س�سات لي�سوا بال�سرورة من 

الفقراء، بل من الأغنياء اأي�سا.
م�ساكل  ال�سركة، واطلعت على  القائمني على  "احلال" قابلت 
واأزمــات كبــرية تعر�ــس ال�ســركة، لي�ــس مــن بــاب الرويج 
"احلــال"  �سيا�ســة  يف  ومو�ســوعية  توازنــا  بــل  لل�ســركة، 
التحريرية التي تنتقد حينا وتعطي النا�س واملوؤ�س�ســات حقهم 

يف احل�سور العالمي.

جويل�ص: تراكم ديون املواطنني هو ال�سبب 
وعن اأزمــة املديونية الكبرية، قال مدير فــرع حمافظة رام اهلل 
والبــرية د. زيــاد جويل�ــس اإن تراكم ديون امل�ســركني اأ�ســهم 
برفع ن�سبة املديونية لإ�سرائيل خالل الفرة ال�سابقة، وتراكم 
الديون مع مرور الأيام، وكذلك فوائد التاأخري امل�ستحقة، حيث 
و�ســلت ن�ســبه الديون اإىل مليار و200 مليون �سيقل، وال�سركة 
حاليا تتوجه للق�ســاء نتيجة ق�ســية مرفوعة من قبل ال�ســركة 
القطرية الإ�ســرائيلية على �سركة كهرباء القد�س، للتحفظ على 
 ،C ممتلــكات ال�ســركة بالقد�ــس اأو بال�ســفة، خا�ســة مناطق

ل�سرداد الديون.

و�ســدد جويلي�ــس علــى اأن اأزمــة املديونيــة ل عالقــة لهــا باأية 
اإخفاقــات يف ال�ســركة، واإمنــا فقــط يف عــدم دفــع املواطنني ما 
عليهم من م�ستحقات، موؤكدا اأن الفقر لي�س ال�سبب، لأن جداول 
غري الدافعني ت�ســري اىل جهات حكومية و�ســركات وموؤ�س�سات 

خا�سة وعائالت مي�سورة.

م�ساندة الق�ساء �سعيفة
ول تنفع مقا�ساة غري الدافعني يف كثري من الأحيان، وعن ذلك 
يقول موظف ق�سم املتابعة القانونية حممد �سبايح اإن حت�سيل 
الديون يتم من قبل �ســت فــرق، تقوم بعملها علــى اأكمل وجه، 
ولكــن النا�ــس ل ي�ســتجيبون لالإخطــار ال�ســفهي ول اخلطــي، 
رغم اأنه يتم ت�ســليمهم لق�ســم القطع والربط، ومن ثم حتويلهم 
للق�ساء، وتوؤخذ بعني العتبار عدة اأوراق )�سورة عن العقد، 
وك�ســف ح�ساب، وبراءة الذمة(، ويتم تزويدها لق�سم املحامي 
ح�ســب م�ســلحة ال�ســركة اإن كان امل�ســرك مــن حاملــي هوية 

القد�س اأو هوية ال�سفة.

م�ساكل تواجه ال�سركة
بخ�ســو�س  قراعــني  حممــود  ال�ســركة  حمامــي  اأحــد  يقــول 
املديونيــات اإن ال�ســركة تقوم ب�ســكل م�ســبق باإر�ســال فواتري 
ومطالبــات ماليــة، اأي اأن امل�ســرك يعــرف ما عليــه وما لديه، 
وامللفات حتول اإىل املحامني وهم يقومون باإر�سال الإخطارات، 
وهنــاك 90% مــن املواطنــني ل ي�ســتجيبون لذلــك، وهنا تقوم 

ال�سركة بتحويل املطالبات اىل املحاكم.
وي�ســيف قراعــني: لكــن الق�ســية قد تاأخــذ �ســنوات باملحكمة 
للنظــر فيها، لأن مــن الطبيعي اأن يقوم املواطــن بتعيني حماٍم 
للدفــاع عنــه، واملحامــي ي�ســتغل كل ثغــرات القانــون لتاأجيل 
الدعــوى، ومن اأكرب امل�ســاكل التي تواجهنا يف م�ســاألة املحاكم 

ال�سيا�سة ت�سرب القت�ساد:

ال��ق��د���ض ك��ه��رب��اء  ���س��رك��ة  اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى  م��دي��ون��ي��ة  ���س��ي��ق��ل  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ار و200 
الق�ســائية  ندين جعوان٭ والإجــراءات  املطالبــات  تبليــغ  التبليغــات،  هــي 

للم�ســركني، خ�سو�ســا يف ريــف رام اهلل، باملنطقتــني الغربية 
وال�ســرقية، فهناك بع�س املناطق تخ�ســع للمنطقة C التابعة 

لل�سلطة ال�سرائيلية، وعملية التبليغ فيها لي�ست �سهلة. 
ويتابع قراعني: "بالن�سبة للمديونية العالية )املبالغ الكبرية( 
الكامنــة مبو�ســوع املخيمــات واملناطق الرماديــة بني رام اهلل 
والقد�ــس، فهــذه املناطق تكون فيها حركــة موظفي املحكمة اأو 
ال�ســرطة اأو حتــى الأجهزة التنفيذية من اأجل التبليغ �ســعبة 
جدا، وي�سمل ذلك ق�سما كبريا من املديونية ممن يحملون هوية 
القد�س، حيث تقر ال�سلطة الوطنية وتعرف بعدم قدرتها على 
اأخــذ اأي اإجراء تنفيــذي مثل احلب�س، اإل اأن ن�ســبة النجاح يف 
هــذه الق�ســايا تراوح بــني 60%-75% ولكن بعــد مرور زمن 

طويل لتحقيق هذه الن�سبة.
وعــن حلقة الق�ســاء املفقــودة، يقول قراعــني: غالًبا مــا يلجاأ 
الق�ســاء اإىل التعاطــف مــع ال�ســارع  ب�ســبب تــردي الو�ســع 
القت�ســادي واملعي�ســي ال�ســيئ، ما يدفعهم اإىل التخفي�س عن 
املواطن، اإ�سافة اإىل اأن تكييف التهم بحق �سارقي التيار ينتابه 
الكثــري مــن الغمو�س، ففــي القانون ل يوجد م�ســطلح �ســرقة 
كهربــاء بل م�ســطلح تالعب، والفــرق بني امل�ســطلحني يخلق 

فرقا يف التهم والعقوبات".

طرق �سرقة الكهرباء
يف حديــث مــع �ســكرتري ق�ســم التفتي�ــس عزت بــدران، قــال اإن 
ال�ســركة تفت�س مــا يقارب 97 منطقة ملالحظة ن�ســبة الفاقد من 
التيــار الكهربائي، لكن طرق ال�ســرقة كثرية ولي�س من ال�ســهل 

ال�سيطرة عليها.
وعــن تلك الطرق قال بدران: "من طرق ال�ســرقة التي يقوم بها 
املواطنون مد �ســلك مبا�ســر من �ســركة الكهرباء، اأو فتح كابل 
واأخذ خط منه، اأو ال�ســبك من اأ�ســفل املفتاح، اأو و�ســع قطعة 

بال�ستيك داخل العداد نف�سه".

واأفــاد بدران اأن ال�ســرقة تتم من قبل املحــالت التجارية، التي 
تنك�ســف ب�ســهولة خا�ســة اإذا كان املحل كبرًيا وفيه جممدات 
وثالجات وغريه، م�ســرًيا اىل اأن ال�سرقة موجودة يف املخيمات 

بن�سبة كبرية.

٭  طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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 جمد حمد ٭

ومــن  �ســيء،  لــكل  اإح�ســائيات  نــرى  عــام،  كل  بدايــة  مــع 
الإح�ســائيات التي بداأنا ن�ســهدها يف الأعوام املا�ســية، ن�ســبة 
التفاعــل علــى الإنرنــت، وبالأخ�ــس علــى مواقع ال�ســحافة 
الورقيــة اأو التلفزيونيــة اأو الذاعيــة على و�ســائل التوا�ســل 
الجتماعي. ولهذه الإح�ســائيات اأثر كبري على �ســمعة و�سائل 
العالم وعلى ا�ستثماراتها وموقعها يف العالم املحلي، فت�سدر 
مواقــع و�ســحف وتلفزيونــات اىل املراتــب العليــا، وت�ســحق 
اأخرى اىل احل�سي�س، وهو ما يحتج عليه خمت�سون ومهنيون، 
علــى اعتبــار اأن الح�ســائيات ل ت�ســري اىل القيمــة احلقيقيــة 

لو�سيلة العالم.
"ليكات" ن�ستغرُب منها، واأعداُد م�ساركة –share- مهولة 
ملن�ســورات ي�ســتتفهها اآخرون، فهل مدلــولت الأرقام يف مواقع 
التوا�ســل الجتماعــي حقيقيــة و�ســحيحة، وحتديــًدا: هــل 
يعك�ــس نتــاج التفاعل على الفي�ســبوك جناح او ف�ســل و�ســيلة 

العالم؟

لي�ص بال�سرورة اأن االأرقام حقيقية
 ،fm 24 بداأنــا حديثنــا مــع العالميــة تــال حــالوة، مذيعــة
فقالــت: "اأرقام بــالآلف نراها على "ليكات" و"م�ســاركات – 
share" الأخبار واملقالت، ولكن هذه الأرقام لي�ست املوؤ�سر 
النهائي على جودة امل�ســمون ال�سحايف، فالرقم الهائل ل يعني 
اأنه رائع، لأنه بب�ساطة ميكن اأن نح�سَر متخ�س�ساً يبني لنا اأن 

املن�سور –بو�ست- ل ي�ستحق بالأ�سل". 
وت�ســيف حالوة: "عدد امل�ســاركات الهائل ل ي�سري بال�سرورة 
اإىل جودِة امل�ســمون ال�سحايف، فمن املمكن جدًا اأن يكون العدد 
هائاًل ب�ســبب رداءة امل�سمون، فالرقم ل ي�سري اىل جودة بل اىل 
رداءة، وهذا مرده اىل اأن التفاعل لي�س حول القّيم او الإيجابي 
فقط، بل اأحيانا يكون حول الالجميل والالُم�سيف، وهذا النوع 
من الر�سائل ينت�ســر يف الفي�س بوك، اإنتاجا من اأفراد اأو و�سائل 
اإعالم، وله جمهوره الذي ل يريد اإنتاجا اإعالميا �سارما وجديا. 
واأ�ســافت حالوة اأن العديد من املتلقــني يقومون بالتفاعل غري 
املبا�ســر، اأي التفاعــل الــذي ل يظهــر للجميع، وهنا �ســتختلُف 
الأرقام حتماً، ومن هنا، تنبه حالوة اإىل اأنه لي�س من ال�سرورة 
اأن تكون ردات الفعل الإلكرونية حم�سوبة يف كل الح�سائيات.
ويظهــر الفارق الكبري، بح�ســب راأيها، يف كون املادة �ســحافية 
اأو ت�ســويقية، ومــن مالحظتها لأ�ســياء ب�ســيطة يديرها الهواة 
اأو مــا ي�ســمى �ســحافة املواطن، فهي تــرى اأن التفاتهــم للرقم 
فقــط هو م�ســكلة، ففي الكثري مــن الأوقات ت�ســتخدم "الإثارة 
الكاذبة" جلذب املتابعني ورفع اأرقام الإعجابات وامل�ســاركات 

والتعليقات.

معايري جديدة ملقروئية اجلمهور
انتقلنا للحديث مع وليد ن�ســار، املدير التنفيذي ل�سبكة اأجيال 
الإذاعيــة، للربــط بني اجلــودة ومقروئية املن�ســور، فريى اأن 
الرقم لــه ارتباط اإىل حد معني مبدى املتابعة للمن�ســور، فريى 
ن�ســار اأن انت�ســار امل�ســمون يعتمد على الت�ســنيفات العديدة 
ملتابعــي ال�ســفحة، ويوؤكــد علــى ابتعــاد املتابعــني عــن تلقي 
الأخبــار اجلامدة -الأخبار ال�ســرفة-، واأن اقراب �ســريحة 
م�ســتخدمي الفي�ســبوك من اأخبــار الرفيه والت�ســلية ي�ســنع 
"رديفاً ت�سلوياً"، له عالقة بالفئة العمرية املت�سهلكة للفي�سبوك 
بالدرجة الأ�سا�ســية يف فل�ســطني، وهم اليافعــون بني 18- 35 

عاما.
درجــة املقروئيــة الفعليــة و�ســحها لنــا ن�ســار بــاأن اأ�ســبابها 
متعددة، منها الفهم الكامل ملا تتم م�ساركته من عنوان خمت�سر 
يو�سل املعلومة كاملة، اأو من ن�س مت التفاعل عليه بعد ن�سره، 
واأ�ســباب اأخرى للم�ســاركة تنم عن "�ســذاجة امل�ستهلك"، فكما 
يذكر باأن البع�س يقومون باإعادة ن�ســر امل�ســمون اأو البو�ســت 
ب�ســبب الأعــداد الهائلــة التي علقت عليــه اأو اأيدتــه بـ"ليك"، 

وبالتايل يكون هناك خداع للم�ستقبل واملر�سل يف اآن واحد.

"بزن�ص" الاليكات
اأرقام تكون �سبه خيالية اأحياناً على �سفحات تفاعل امل�سركني 

فيها �سبه معدوم، �سوؤال رن يف بال العديد، ملاذا؟
اجلــواب جاءنا مــن ماأمون مطر اأ�ســتاذ الإعــالم الإلكروين يف 
جامعــة القد�ــس، واأول مــا بداأ مطــر بتو�ســيحه اأن قيا�س قوة 
�سفحة الفي�سبوك ل يعتمد اأبدًا على عدد الاليكات وامل�ساركات 
فقــط، واأو�ســح اأن هناك ع�ســرين بندًا توؤخذ عنــد حتديد قوة 
اأي �ســفحة والاليكات اأحدها، فمن هذه البنود مثاًل عدد النا�س 
امل�ســاركة فعليــاً على من�ســورات ال�ســفحة، ومدى القوا�ســم 
امل�ســركة بني ال�ســريحة املوجودة يف ال�ســفحة، وعدد النا�س 
التــي تردد ب�ســكل منتظــم على ال�ســفحة ولي�س ملــرة واحدة 

وبنود اأخرى عديدة.
تو�ســع مطــر فيمــا بعــد بال�ســرح عــن جتــارة الاليــكات، فهي 
ظاهــرة "قدميــة اإىل حد مــا"، ظهــرت عندما مت التدفــق الهائل 
مــن امل�ســتخدمني علــى الفي�ســبوك واأدرك كثــريون اأنــه ميكن 
ا�ســتخدامه كاأداة ت�ســويق مهمة وفعالة، ومن هنــا بداأ النا�س 
با�ســتخدام تطبيقــات واأدوات اإلكرونيــة جتــذب املتلقني، اأو 
تقــوم بربط �ســفحات ببع�ــس، تتبــادل الاليــكات دون معرفة 
الأع�ســاء، وتطبيقــات اأخرى تخرق �ســفحات امل�ســتخدمني 
وتقــوم بو�ســع اإعجاباتهم علــى العديد من ال�ســفحات التي ل 

يعلمون عنها.
خماطر هذه التجارة على حد قول قول مطر هي اخلداع، خداع 
عــن ال�ســفحة والتاأثري لهــا، واعتربهــا نوعا من الت�ســويق اأو 
بالأ�ســح جتارة، حيث حتول املو�ســوع اإىل جتارة �سيا�ســية، 
اأو جتــارة مواقف واآراء، اأو حتى "بري�ســتيج وطريق خلطوة 

جديدة ينتقل لها ال�سخ�س".
ولكن وليد ن�سار يجزم اأن 90-95% من الأرقام املوجودة الآن 
على الفي�سبوك هي اأرقام حقيقية، وي�سري اإىل اأن الأرقام الهائلة 
التــي وجدت، قبل اأن ي�ســبح الفي�ســبوك هيئة عامــة مرامية 
الطراف والع�ساء، منذ عدة �سنوات، كاأنها اختفت الآن، واأن 
الفي�ســبوك اأغلق جميع الثغرات التي وجدت يف ال�سابق، حيث 
 -verification– كان بالإمكان تزويــر الاليكات والتثبيت
وحتــى اأعــداد الو�ســول. كانت هــذه كلها ثغــرات موجودة يف 

الفي�سبوك وبعد اأن مت �سدها، اختلفت املوازين لدى املعلنني.
يوؤكــد ن�ســار اأن الأرقــام الآن �ســبه حقيقيــة ب�ســبب التفاعــل 
الوا�ســح واحلقيقي عليها، وب�ســبب التقارير التي ت�ســلهم من 
اإدارة في�سبوك ب�سكل متوا�سل عن الربح والعائدات، ولكن مع 
حقيقة الأرقام، يعود ن�ســار ويوؤكد اأن "الرقم الآن حقيقي ول 
يقي�س"، ل يقي�س املقروئية بالدرجة الكاملة، ولكن "امل�سداقية 

جميلة مع املتلقي حتى يف الأرقام" على حد قوله.
تويــر هو ال�ســبكة الأكــرث انت�ســارًا عاملياً مبوازاة في�ســبوك، 
ومل ينجــح توير يف فل�ســطني ب�ســكل كبري، واتفــق متحدثونا 
الثالثــة ال�ســابقون باأن الأ�ســباب عديــدة، ولكن الأ�ســا�س هو 
"�سعب، والنا�س عندنا حتب الرثثرة"، وجانب اأ�سار له وليد 
ن�ســار "اأننا حلقنــا بركــب التكنولوجيا متاأخرين عــن العديد 
مــن ال�ســعوب الأخرى، فكان على طبق واحد اأمامنا في�ســبوك 

وتوير واخرنا ما ينا�سب طبيعتنا اأكرث".
وي�ســري ماأمــون مطــر متفائاًل: "و�ســعنا اأح�ســن بكثــري الآن، 
فت�ســاعف عدد امل�ستخدمني يف فل�سطني ل�سبعة اأ�سعاف ما كان 
عليــه قبــل 2013"، وختمت تال حالوة بــاأن "طبيعة عالقاتنا 
هنا تقحم ال�سخ�ســي فيها واأن الب�ســري دائمــاً يحبذ اأكرث من 
املكتوب، ما قرب الفي�سبوك اأكرث، وخا�سًة قبل تعديالت توير 

اجلديدة".
الفي�ســبوك الأكرث رواجاً يف فل�ســطني منذ �ســنني، وبالرغم من 
ع�ســرات ومئــات التطبيقــات احلديثــة التــي ظهــرت، فما زال 
العتماد الأكرب عليه، اأ�ســباب تعود للرثثرة وحب امل�ساركة يف 
ال�ســعب، واأرقام اإح�ســائيات ترتفع دوماً وتت�سعب باجتاهات 

اأخرى، ويف النهاية، "الرقم لي�س هو املعيار".
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انق�سام "اإيجابي" بني املخت�سني يف �سحافة التوا�سل الجتماعي

Like &  Share.. معايري تدخل بقوة على جودة الر�سالة ال�سحافية

طرح العتداء الإرهابي على �ســحيفة �ســاريل 
اإيبدو الفرن�ســية بداية العام، عالمة ا�ســتفهام 
كربى حول اإ�سكالية العالقة بني احلق يف حرية 
الراأي والتعبري واحلق يف املعتقد، وهما حقان 
كفلتهما املواثيق والأعراف الدولية، وبخا�سة 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�ســان، الذي يعترب 
املرجعيــة الأخالقية والقيميــة لكافة منظومة 

حقوق الإن�سان.
ثمة �سعرة �سغرية بني احرام احلق وتقييده 
وانتهاكــه، ودومــاً هنــاك مــربرات لــكل طرف 
يبنــي عليها موقفه من اأي اعتــداء على اأي من 
احلقوق، ولعل �سل�ســلة املربرات ت�ســاغ بناء 
على اأوجه قانونية وا�ستنادًا ملنظومة اأخالقية 
تــربر الفعل، وهذا عائد اإما جلهل يف التف�ســري، 

اأو لعنجهية ذاتية يف القراءة.
يعطــي  ل  والتعبــري  الــراأي  يف   واحلــق 
لأي اإن�ســان حــق انتهــاك حرمــات الآخريــن 
مب�ســاعرهم.  وامل�ســا�س  بهــا  وال�ســتهزاء 
واحرام احلــق يف املعتقد ل يعنــي باأي حال 
اأن ي�ســبح �ســيفاً م�ســلطاً على اآراء ووجهات 
نظر اأي اإن�ســان، وبخا�سة املثقفون والكتاب. 
يف  )احلــق  بينهمــا  العالقــة  اأ�ســا�س  اأن  اإل 
الــراأي واحلق يف املعتقــد( تقوم على القاعدة 
ال�ســهرية التــي تتج�ســد يف املقولــة اخلالــدة 
الآخرين"،  تبداأ حرية  تنتهي عندما  "حريتي 
فهذه هي الأ�ســا�س الفل�ســفي والأخالقي الذي 
انطلقــت علــى اأ�سا�ســه املنظومــة الأخالقيــة 
حلقوق الإن�سان، واأي تف�سري اأو قراءة اأخرى 
ت�ســذ عن هــذه القاعــدة، فاإنها تكــون توظيًفا 

للمنظومة لأهداف ذاتية.
هــو  الإن�ســان  حقــوق  منظومــة  يف  والأ�ســل 
الكرامــة الإن�ســانية واحلفــاظ عليهــا، وقد مت 
بنــاء املنظومة علــى ثالث دعائم اأ�سا�ســية بني 
ال�ســعوب: وهــي احلريــات وحمايتهــا من اأي 
انتهــاك، وامل�ســاواة بــني الب�ســر، والت�ســامن 

والحرام بني ال�سعوب والثقافات.
اإن مــا يحدث كل فرة من ر�ســوم م�ســيئة هنا 
وهنــاك، ومــا يتبعهــا مــن ردود فعــل قا�ســية 
وموؤملة على امل�ســتوى الإن�ســاين، يعــد انتهاًكا 
لقيم ومبادئ منظومة حقوق الإن�ســان برمتها، 
وهو حماولة جلعل ال�سراع العقائدي والديني 
حالة �ســائدة وم�ســيطرة يف العامل عرب تغذيته 
وهــذا  الالم�ســوؤولة،  الت�ســرفات  هــذه  مبثــل 
ال�سراع لن ي�ستفيد منه اإل جتار املوت والقتلة 
واملتطرفــون يف العــامل، اأمــا منظومــة حقــوق 
لأنهــا  الأكــرب،  اخلا�ســر  ف�ســتكون  الإن�ســان، 
وجــدت لرتقي بالإن�ســان وحقوقــه وحريته، 
ول ميكــن اأن تتوافق مع ما يحدث من توظيف 
�سيا�ســي للحقــوق لإ�ســعال م�ســاعر الكراهية 
والغ�ســب والحتقار حتت م�ســميات احلق يف 

احلرية.
اإن مــا حدث موؤخــًرا مــن اإ�ســاءات وانتهاكات 
متكــررة لكال احلقــني، ياأتــي يف اإطار �سيا�ســة 
دوليــة ممنهجة تفر�ســها القــوى املهيمنة على 
العــامل لفر�س بقائهــا حتت م�ســميات حماربة 
الإرهــاب الــذي تنتجــه بنف�ســها نتيجــة هــذه 
املمار�سات، فالإرهاب هو نتاج احلرية املنفلتة 
والتع�سب الديني، وهو الوتر الذي تلعب عليه 

القوى املهيمنة وذات امل�سلحة يف اإنتاجه.

حرية التعبري واحرتام املعتقدات

 طالل اأبو ركبة

تال حالوة. ماأمون مطر. وليد ن�سار.
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 اأ�سيل اأبو حم�سن ٭

لعل الفل�ســطيني، والغزي ب�ســكل خا�س، الأكرث 
عنايــًة مبعرفــة كوالي�س القــرارات التي ُتن�ســج 

حوله.
ال�ستقراء ال�سيا�ســي لالأو�ساع القائمة ومالحقة 
ما وراء ت�ســريحات القيادة ُيجلي الو�سع حيناً، 
ولكنــه ل يــروي ظمــاأ املتوجــع من وطنــه. واإن 
القيــادات ال�سيا�ســية هــي التي ُتخــرج الوطن يف 
�ســورته املكروهــة. لكن الأهم هو مــا تاأخذه من 
ل�ســان القــادة، وهو ما ُيقّربك اإىل حقيقة الو�ســع 

القائم واأ�سباب ماآلته احلقيقة.
جمعنــي نقا�ــس �ســبابي مــع القيــادي يف حركــة 
حما�ــس اأحمد يو�ســف، وهو اأحد الذين �ســاغوا 
الربنامــج النتخابي لقائمة التغيري والإ�ســالح. 
ل اأ�ســتطيع التعبري عن كّم الأ�سف الذي انتابني 
عندما حتدث عن ظروف ت�سكيل الربنامج، حتى 
اإنــك تلم�س التخبط والع�ســوائية عندما تعلم اأن 
الوقــت املحدد ملباحثات فقــرات الربنامج انتهى 
دون �ســياغة ولــو نقطــة واحدة مــن فقراته، ثم 
مت �سياغته يف اآخر ليلة قبل �سدوره على عجل!

بادرتــه �ســريعاً: وكيــف حلركة اأن تقود �ســلطة 
دون اأن تعي جيــدًا ممكناتها وقدراتها لإجناز ما 

تعد به؟!
كانت الإجابة من جن�ــس التخبط الأول، اإذ جزم 
اأن كربى الدول، حتى اأوباما ذاته، ُيفارق �سلوكه 
برناجمه، فما ُيكتب يف الربنامج النتخابي �سيء، 
وما يتم تطبيقه �ســيء اآخــر متاماً، واأن الربنامج 
ل يتعدى كونــه دعاية حزبية للفوز بالنتخابات 

ل اأكرث!
هــي حقيقــة �ســادمة، ولكنهــا ُتعرب عــن حقيقة 
امل�ســكلة التــي تغــرق فيهــا غــزة، ول اأظــن اأن 
منظومــة الأفــكار تغــريت حتــى ت�ســتطيع تلــك 

احلركة جتاوز اأزمة غزة.
وكيــف لل�ســعب اأن ُيحاكــم احلــزب احلاكــم اإن 
تن�ســل مما وعد به يف النتخابــات؟ وكيف لغزة 
اأن َتعــرُب احليــاة، ومــن يحكمهــا يفتقــد لأدوات 
التخطيط اأ�ساًل؟ واإذا كان ف�سل حزب ما يف �سوغ 
الربنامج بداية، فما هو حجم الف�سل يف حتقيقه؟ 
واإذا كان الفكــر ال�سيا�ســي ل يعتــرب الربنامج ذا 

اأهمية، فما قوة هذا الفكر يف الفعل ال�سيا�سي؟!
قد نقفز عن الأ�ســئلة مبا�ســرة، كما قفزت حما�س 
باملقولــة "ال�سيا�ســة ل اأخالق فيهــا"، ولكن ملاذا 
تّدعــي مثاليــة اأخالقهــا؟ واإذا كانــت ال�سيا�ســة 
�سيا�ســة  عــن  فمــاذا  لهــا،  اأخــالق  ل  العامليــة 
الالاأخالقــي  باملبــداأ  قبلتــم  واإذا  الإ�ســالميني؟ 
بباقــي  تقبلــون  ل  فلمــاذا  العامليــة،  لل�سيا�ســة 

مبادئها؟
تذكرت قول نزار قباين:

"وعدتــك األ اأحبــك، ثــم اأمــام القــرار الكبــري، 
جبنت

وعدتك األ اأعود، وعدت".
وكاأن احلركة الإ�ســالمية قالت بعد الو�ســول اإىل 

ال�سلطة:
كذبت"! اأين  هلل  واحلمد  اأكذب،  كنت  "لقد 

ــا لها، ملا  لأنها لو �ســدقت اأنــه ل برنامج انتخابيًّ
جنحــت يف النتخابات، لأنها لو �ســدقت اأن غاية 
الربنامــج هــي الو�ســول باحلركــة اإىل ال�ســلطة 
ولي�ــس الو�ســول بغزة اإىل ما وعــدت به غزة، ملا 

و�سلْت!
احلمــد هلل على نعمة الكذب، وكفــى بها من نعمة 

تو�سل اإىل ال�سلطة.

نعمة الكذب

 يحيى ال�سيد اأبو م�سامح

اأجمــع قانونيــون وخمت�ســون على اأن قانــون العقوبات الفل�ســطيني 
ال�ســاري حالياً يف الرا�سي الفل�ســطينية قدمي وباٍل، ويحتاج لإدخال 
تعديــالت عليــه مبوجب قــرار، لكي يتالءم مــع الو�ســع واملتغريات 
املجتمعيــة ولــردع اجلرمية، ويجب اأن تكون هناك تعديالت تنا�ســب 
وتالئم الو�سع احلايل والراهن لكي يتم ردع اجلرمية، على اعتبار اأن 

هذا القانون هو الذي يهذب النف�س وي�سلحها.
قانــون العقوبات املطبق يف الرا�ســي الفل�ســطينية، وهو قانون اأردين 
و�سع عام 1960، ومل جتر اأي تعديالت تذكر عليه، الأمر الذي جعله 
قانون ردع باليا ل يتنا�ســب مع جمريات وقتنا احلايل، اي بعد حوايل 
خم�سة وخم�سني عاما، يف ظل التطور الكبري يف خمتلف نواحي احلياة.  

بكريات: اإ�سالح ال�سرر اأهم من اأمل اجلاين
يقــول د. فايــز بكــريات اأ�ســتاذ القانــون يف جامعة بريزيــت اإن قانون 
العقوبــات يعتــرب مــن اأخطــر القوانــني كونه مــراآة املجتمــع، وكون 
ال�ســل يف المــور الباحــة، اإل مــا مت جترميه مبوجب ن�ــس وارد يف 
قانــون العقوبات، اي انه يحدد اإطار �ســلوكيات جمتمع باأكمله، ولكن 

يختلف الغر�س من العقوبة مع اختالف الوقت.
واأ�ســاف بكــريات: "يف ال�ســابق كان الهــدف مــن تنفيــذ العقوبــة هو 
اإيقــاع الأمل يف نف�س اجلاين ب�ســكل اكرب من حماولة اإ�ســالح ال�ســرر، 
لذلــك متيــزت العقوبــات القدمية بالق�ســوة. والعــامل الن يتجه نحو 
تخفيف العقوبات، م�ســريًا اإىل اأن قانون العقوبات املطبق يف الرا�سي 
الفل�ســطينية يختلف يف ال�ســفة عنه يف قطاع غــزة، موؤكدا على اأن كال 
القانونــني اأ�ســبح بالًيا ول يتالءم مع وقتنا احلايل، خ�سو�ســا يف ظل 
وجــود امناط اجراميــة جديدة مثــل اجلرائم اللكرونيــة. ودعا اىل 
اإعادة مراجعة قانون العقوبات، لت�ســمل جرائم الع�سر احلديثة ومن 

اأجل اإعادة درا�سة العقوبة حتى تتنا�سب مع مفهوم ال�سالح.
وا�ســار بكريات اإىل اأن القانــون الردين عدل عدة مرات يف الردن، ومل 
يتم تعديله يف الرا�ســي الفل�ســطينية لعدة اأ�ســباب منذ النك�ســة عام 
1967، وعــدم وجــود اأي حــراك ت�ســريعي فل�ســطيني، اىل اأن دخلت 
ال�ســلطة اإىل الأرا�سي الفل�ســطينية عام 1992، ومت العمل على اعداد 
م�سروع قانون عقوبات فل�سطيني لكنه مل ي�سدر ومل ينفذ ب�سبب حالة 

النق�ســام ال�سيا�ســي وتعطيل عمل املجل�س الت�ســريعي، خلطورة هذا 
القانون و�ســرورة وجود توافق �سيا�ســي اقت�ســادي واجتماعي بني 

جميع فئات ال�سعب الفل�سطيني على تطبيقه.

رحال: �سهية امل�سرع الفل�سطيني م�سدودة
مــن جانبه قــال مدير مركز حقوق الن�ســان وامل�ســاركة الدميقراطية 
�ســم�س رحال اإن هناك العديد من التطورات التي ح�ســلت يف فل�سطني 
منــذ خم�ســة وخم�ســني عامــا، لذلك ل بــد ان يعــاد النظــر يف القانون 
وتعديله بحيث ي�ســتجيب حلاجــات وتطلعات املجتمع الفل�ســطيني، 
م�ســريا اإىل اأن بع�س القوى املحافظة الدينية والع�سائرية والحزاب 
والعائــالت لي�ســت معنيــة باإجــراء تعديــالت قــد تــوؤدي اىل خلخلــة 

م�ساحلها، وتريد ابقاء الو�سع على ما هو عليه.
واكــد رحال عدم وجود رغبة لدى امل�ســرع الفل�ســطيني يف الدخول يف 
اإ�ســكاليات مثرية للجدل، وعدم جديته اي�ســاً يف ايجاد قانون عقوبات 
يتــواءم مــع الع�ســر والدميقراطيــة والتفاقات العاملية، خ�سو�ســا 
اتفاقيــات حقوق الن�ســان وحقوق املــراأة، مثل العــذر املخفف الذي 
و�ســع يف �ســتينيات القــرن املا�ســي، واأخذ بعــني العتبــار الظروف 
الجتماعية والقت�ســادية والبعد الع�ســائري العائلي يف ذلك الوقت، 
امــا الآن فهذا يعترب خمالفا لل�ســرع واملنطق والواقــع والعدالة، لن 
احلق يف احلياة هو هبة من اهلل، ول يجوز لي ان�ســان ان ي�ســلب هذا 

احلق من اأي ان�سان.

عاروري: اجلرمية كبرية والغرامة خفيفة 
وقال ماجد عاروري اخلبري الإعالمي املتخ�ســ�س يف ال�ساأن الق�سائي 
اإن قانــون العقوبات الفل�ســطيني يعاين ا�ســكاليات كبــرية ومتعددة، 
خ�سو�ســا فيمــا يتعلــق بالغرامــات، التــي بقيــت ثابتــة بعد خم�ســة 
وخم�ســني عاما، وتعترب هذه القوانني �سعيفة وتفتقر للقوة الردعية، 
ومل يوائــم قانــون العقوبات التطور احلا�ســل يف العامل واملتجه نحو 
اإلغــاء عقوبة العدام، وترتكــز معظمها اإما يف الغرامــات اأو احلب�س، 

ول يوجد ما يعرف باخلدمة املجتمعية مثاًل.
واأ�ســار العــاروري اىل اأنــه مت عقد الكثــري من ور�ســات العمل لعادة 

النظــر يف قانــون العقوبات، ال انه مل تتم مناق�ســة مثل هذا امل�ســروع 
على م�ســتوى جمل�س الوزراء لقراره وعر�سه على الرئي�س لفتقارنا 

للفاعلية، بالرغم من وجود المكانيات واملوارد.

الربغوثي: توحيد ال�سرعيات اأوال والتعديل تاليا
ويف نف�ــس ال�ســياق، يقــول اأ. اإبراهيم الربغوثي مدير مركز م�ســاواة: 
"فيمــا يتعلق بجرائم ال�ســرف، فاإن القا�ســي هو ال�ســخ�س الوحيد 
الــذي ميلــك ال�ســلطة القانونية يف فر�ــس العقوبة، والباعــث يف القتل 
على خلفية ما ي�ســمى ال�سرف ل اأخالقي وغري قيمي، مثله مثل جرائم 
كثــرية. اأما كيف ي�ســل القا�ســي اإىل حكمــه، فهو اأمر منــوط بالوقائع 
والبينات التي تقدم له، بالإ�ســافة اىل دور النيابة العامة بتقدمي اأدلة 

�سد املتهم الذي له كل احلق يف الدفاع عن نف�سه.
واأو�ســح الربغوثي ان قتل وتعذيب وممار�ســة العنف �ســد الن�ســاء 
بحاجة اإىل معاجلة ق�سائية ثقافية تربوية وقيمية، و�ست�سهم بالتاأكيد 
يف التخفيف من هذه الأفعال، ويجب على امل�سرع الفل�سطيني التعاطي 
مع الق�ســايا اجلنائية على امل�ســتوى الن�ســاين والدويل ويهجر مقولة 
اأن العقوبــة ال�ســديدة تــوؤدي اىل احلد من اجلرائم، بل ميكن اإ�ســالح 
اأي اإن�ســان مرتكــب جرميــة، لأنــه ل يوجد اإن�ســان جمــرم بطبيعته، 
وبالتايل، فنحن بحاجة ما�ســة اىل تعديل قانون العقوبات الفل�سطيني، 
مــع التفــاق على فل�ســفة واحــدة مالئمــة لدولــة فل�ســطني احلديثة 
والدميقراطية، وفل�ســفة العقوبة ت�سدر عن قا�ٍس وهو اإن�سان خطاء، 
ولي�ــس �ســرًطا اأن ي�ســل دائما اىل عــني احلقيقة، بالتــايل، فال يجب ان 
تكون العقوبة زاجرة، خ�سو�سا التي يفر�سها القا�سي بالعتماد على 

�سمريه وما يقتنع به كاإن�سان، داخل الن�س القانوين.
واكد مدير مركز م�ســاواة �ســرورة اأن يرتكز احلــوار الآن على اأمور 
اأهــم مــن تعديــل قانــون العقوبات، وهــي البحث عــن نظام �سيا�ســي 
وقانوين �ســحيح و�ســرعي، لأن اي اإجراء قانوين ي�سدر عن ج�سم غري 
�ســرعي يفتقر لل�ســرعية، ثم اإنهاء النق�ســام وتوحيد �سطري الوطن، 

والأهم موا�سلة الن�سال الوطني من اجل حماربة الحتالل.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ل جديد على قانون العقوبات �سوى تزايد املطالبني برميه يف �سلة املا�سي

اإبراهيم الربغوثي. عمر رحال. ماجد عاروري.فايز بكريات.

قبل ع�سرة اأعوام، وعلى �سفحات العدد الأول من احلال، �سفن ع. ح.، عندما اأملت به حلظة حقيقة 
معانقة اخلم�سني، فقال هذه الأبيات:

ق������������ف������������ا ع������������ل������������ى ال�����������������س��������ت��������ني

بعده بعددين، تفاجاأت وداد الربغوثي بالأمر نف�سه، فردت على �ساحبنا بهذه الأبيات:

مــن بــاب التذكري، وكي ل تتفاجاأا، فها اأنتما اليوم تقفان على ال�ســتني، فاإن كان يف جعبتيكما اأي 
�سهم، فمرحًبا بكما يف "احلال".

وباملنا�سبة، ميكننا يف ال�سعر اأعاله اأن نكتب "ال�ستني"، فنحافظ على الوزن.. واملفاجاأة.



»احلال « - الأربعاء 2015/3/11م املوافق 20 جمادى الأوىل 1436 هـ»الحال« - العدد 116 - السنة العاشرة 06

 أنس أبو عريش ٭

 تحرير بني صخر ٭

يف ظــل �ســيق الأفــق ال�سيا�ســي والجتماعــي الــذي يعي�ســه 
الفل�ســطينيون، يبحــث الكتــاب ال�ســباب عــن طــرق جديــدة 
للتعبــري وامل�ســاركة الفاعلــة يف جمتمعاتهــم، فراهــم تــارة 
يحدثــون حالتهــم على مواقــع التوا�ســل الجتماعــي، وتارة 

اأخرى يتجاذبون اأطراف احلديث يف املقاهي.
قلــة منهم يذهبــون اىل النتاج وال�ســدار الول والنطالق يف 
م�ســروعهم الثقايف. وقــرروا اأن يعربوا عن اأنف�ســهم بطريقتهم 
اخلا�ســة، طريقــة قد تكــون اأكرث تكلفــة، لكنها حتمــاً الطريقة 

الأقدر على الو�سول، ح�سب ما يرى هوؤلء ال�سباب.

البارد" للن�سل  "وليمة 
ابن رام اهلل الكاتب خليل نا�ســيف )34 عاماً( كان من املولعني 
بكتابة املقالت ال�سيا�سية واخلواطر الجتماعية عرب مدونات 
النرنت، لكنه �ســعر ب�ســرورة اإ�سدار كتاب ورقي يتوج هذه 
الطاقات وي�ســعها يف مكانها املنا�ســب خوفاً من اندثارها، وهو 
ما ج�ســده نا�ســيف يف كتابه "وليمة للن�ســل البارد" ال�ســادر 

حديثاً عن دار موزاييك للن�سر والتوزيع.
يقــول هــذا الكاتب ال�ســاب اإن عملــه يف جمعية الهــالل الأحمر 
الفل�ســطيني وخا�ســة يف مناطــق الكوارث ك�ســف لــه عن عدم 
اقت�ســار الآلم الإن�ســانية علــى تلــك التــي ي�ســببها الحتالل 
الإ�سرائيلي لفل�سطني. لقد �سعر نا�سيف بعاملية الأمل، وحملية 
ال�ســعادة. ومــع ا�ســتمراره يف متابعــة احلــالت الإن�ســانية، 
اأ�ســبح مقتنعــاً اأكــرث فاأكرث بــاأن اخليبــات يف احلياة تك�ســف 
لالإن�ســان التفا�ســيل وراء امل�ســاهد ال�ســطحية، وهــو ال�ســبب 
الــذي دفــع باأدبــه اإىل اأن يكون اإن�ســانياً اأكرث منه ذاتياً ح�ســب 
ما يوؤكد نا�ســيف مرة تلو اأخرى، خا�ســة بعد اأن تبني له مدى 
عمق اخلوف الداخلي الذي يعي�ســه الإن�سان ومدى ا�ست�سالمه 

للحياة ومعاناته فيها.
وقــد حــاول نا�ســيف -ح�ســب مــا يقــول- التعبــري عــن هذه 

املوا�ســيع يف كتابــه "وليمــة للن�ســل البــارد" بطريقــة اأدبية 
اعتربهــا طريقــة اأخــرى للت�ســامن مع الفئــات امل�ست�ســعفة، 
وبالوقــت نف�ســه، اعتربهــا خطــوة اأوىل يف م�ســريته الأدبيــة، 

واإجنازًا هو الأهم يف حياته.

الالفندر" اأحزان  "اأول 
اأما ابن النا�سرة ال�ساعر ال�ساب حممد اأحمد موعد )26 عاماً(، 
فاختار اأن يكتب يف مو�ســوعات جديدة مل يكتب بها �ســاعر من 
قبــل، فتحدث عــن معاناة اأطفال كمبوديا، وعن الأ�ســعار التي 
تتبادلهــا ن�ســاء اأفغان�ســتان، وعــن الأطفال اجلوعــى، وعمال 

النظافة، والفئات املهم�سة، وعن العنف يف املجتمع.
لذلــك،  جــاء ديــوان "اأول اأحــزان الالفنــدر" ال�ســادر حديثــاً 
عــن دار اجلندي للن�ســر والتوزيــع بلغة اإن�ســانية وقريبة من 
ال�ســعور باملعاناة التي يعي�سها الإن�ســان، وبنف�س الوقت عرب 
عن هذه الق�ســايا –اأو حاول- باأ�ســلوب اأدبــي فني، وباأدوات 

�سعرية متطورة اأعادت للن�س الأدبي روحه.
وموعد يعمل كطاٍه يف اأحد مطاعم مدينة تل اأبيب، وهو ما دفع 
به اإىل طهي الكلمات وتقدميها على طبق من ذهب لأولئك الذين 
ل ي�ســعرون مبن حولهم. يقول موعد يف مقابلة �ســابقة اأجراها 
مع �ســحايف من فل�ســطينيي الداخــل اأن الآخرين �ســعروا باأنه 
يكتبهم يف ن�سو�ســه عندما كان يكتب عن الإن�سان، وعن ذاته، 

وهو ما حفزه اأكرث للكتابة ون�سر ديوانه.
وي�سيف موعد اأن ال�سبب قد يكون عائًدا يف ذلك اإىل اأن ق�سائده 
م�ستوحاة من املحيط، وبالرغم من اأن هذا املحيط بعيد بع�س 
ال�ســيء جغرافيــاً، اإل اأنه الأقرب اإن�ســانياً، "خا�ســة اأن الأمل 
واحلزن لغة تفهمها كل الب�ســرية.. ورمبا يكون ذلك هو ال�سبب 

يف اختيار عنوان الديوان )اأول اأحزان الالفندر(". 
وعــن جتربة هاتــني التجربتــني يف الكتابــة، يقول الكاتــب الكبري 
حممود �ســقري اإن الرابط امل�ســرك بني هوؤلء الكتــاب، هو الروح 

ال��ن��ار  اإىل  ه�����ادئ  ق�����دوم  ال�������س���اب���ة..  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ك���ت���اب���ات 

الإن�سانية التي حتتويها ن�سو�سهم، والتي ت�سم حتتها تلك القيمة 
العامة التي حترم الإن�سان لكونه اإن�ساناً ولي�س لأي اعتبار اآخر، 
والرابــط الآخر هــو الإرادة التي حتركهم بعنف، وت�ســل بهم اإىل 
حد ال�سغف بالكتابة، وهو ما يظهر بو�سوح يف مدى ان�سرافهم اإىل 

الكتابة، واعتبارها �ساأناً جديرًا بتكري�س الوقت الكايف لها". 
وحول املجايلة والعمر يف الكتابة قال �سقري: "مل يعد ال�سن هو 
ما يحكم اإن كان هذا الن�س اأو غريه ين�سوي حتت م�سمى اأدب 
ال�سباب اأم ل، لأن ال�ســن ل يحدد امل�ستوى اجلمايل والإبداعي 
للكاتب باأي �ســكل من الأ�ســكال، ولأن املوهبة القوية ل حتتاج 
اإىل مــن يلتفــت اإليهــا ويهتــم بطاقاتها فقــط، لكنهــا بحاجة اإىل 

تغليفها بروح اإن�سانية".
وحول راأيه يف التجربتني الواردتني يف هذا التقرير، راأى �سقري 
اأن لدى هوؤلء ال�ســباب الكتابات التي تدلــل على موهبة عالية 
امل�ســتوى، ما يعزز الثقــة بقدراتهم على تقــدمي نتاجات اأدبية 
متميزة م�ستقباًل يف حال املثابرة على الكتابة والتزود بالثقافة.

وحول �سوؤاله عما اإذا كان الكتاب ال�سباب قد ا�ستطاعوا اخلروج 
من عباءة حممود دروي�س يف ن�سو�ســهم، وتكوين �سخ�ســياتهم 
الأدبية امل�ســتقلة، اأجاب اأنه ل يرى عيباً يف تاأثر ال�ســباب ب�سعر 
دروي�س خا�ســة من الناحية الإن�ســانية، لكن لي�س التقليد الذي 
ل يعطــي فنــاً اأ�ســياًل، وا�ســاف: "التاأثر م�ســروع، وفيه فر�س 
للتطور وللبحث عن ال�سخ�سية اخلا�سة لل�ساعر، لكن من املبكر 
القول اإن ال�ســباب كونوا �سخ�سياتهم الأدبية امل�ستقلة، لأن ذلك 

يحتاج اإىل وقت واإىل ممار�سة اإبداعية طويلة ومثابرة".
ويبقــى التحــدي الأكــرب الــذي يواجــه اأدب ال�ســباب هو: هل 
�سيوا�ســل الأدباء ال�ســباب اهتمامهم باللغة والأدب اإىل جانب 
الهتمام بر�سالتهم الإن�سانية؟ وهل �ست�سل هذه املحاولت اإىل 
اأهدافها؟ اأم اأن الياأ�س والإحباط �ســيكون م�سري هذه التجارب 

قبل اأن تبلغ ر�سالتها النبيلة؟

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

خليل نا�سيف.حممد موعد.حممود �سقري.

مبــداأ ف�ســل  الفل�ســطيني علــى  الأ�سا�ســي  القانــون  يوؤكــد 
ال�سلطات )الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية(: الت�سريعية 
تقر القوانني وتراقب ال�ســلطة التنفيذية، والق�سائية تف�سل 
يف املنازعات بني الأفراد واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة. 
الواقــع علــى الأر�ــس خمتلــف. فال�ســلطة التنفيذيــة -مــن 
حكومة واأجهــزة اأمن ووزارات و�ســفارات- مطلقة اليد بال 
مراقب �ســوى ال�ســلطة الرابعة: الإعالم. فهــل يقوم الإعالم 

بدوره الرقابي؟
يقــول مرا�ســل وكالــة ا�سو�ســييتد بر�ــس حممــد دراغمــة: 
الدميقراطية  انتكا�ســة كبرية يف احلياة  "فل�ســطني �سهدت 
يف ال�ســنوات الع�ســر الخــرية، فــال انتخابات رئا�ســية ول 
ت�ســريعية، و�ســيطرت ال�ســلطة التنفيذيــة على �ســالحيات 
ال�ســلطة الت�ســريعية، وبــداأت ت�ســدر القوانــني بقــرارات 
ومرا�ســيم رئا�ســية، وتعطلــت الرقابة الت�ســريعية وتداول 

ال�سلطة".
يف غياب الرقابة الربملانية، �ســيطرت ال�سلطة التنفيذية على 
الق�ســائية، واأخذت تعني امل�ســوؤولني عن اجلهاز الق�سائي. 
غري اأنها اأي�ساً �سيطرت على الإعالم ب�سورة مبا�سرة اأو غري 
مبا�ســرة، ومل تعد و�ســائل العــالم تلعــب دورًا رقابياً على 

ال�سلطة التنفيذية �سوى يف حالت حمدودة و�سعيفة.
لكــن الإعالميــني يدركــون اأن هنــاك ثغرة يف �ســميم دورهم 
املهنــي. يقومون اأحيانــاً بالتنفي�س من خــالل برامج اإذاعية 
ت�ست�ســيف �ســكاوى املواطنــني، لكــن هــذا ل ي�ســر اخللل 

الكبري، وهو انعدام املحا�سبة.
مرا�ســل وكالــة "معــا" فرا�ــس طنينة يقــول اإن هنــاك حماولت 
جريئــة وي�ســارع لال�ســتدراك باأنهــا "مل ت�ســل بعــد اإىل الرقابة 
والنق�ســام  الإ�ســرائيلية  العتــداءات  اإىل  وينــوه  الفعليــة". 
والو�سع القت�سادي ال�سعب للموؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني. 

مقدمة الأخبار والربامج يف �ســبكة "اأجيال" الذاعية جناح 
م�ســلم ترى الأمر من منظار خمتلف: "ل يكمن دور ال�ســلطة 
الرابعة يف حما�سبة اأي طرف �سواء ال�سلطة التنفيذية اأو اأي 

طرف اآخر، واإمنا نقل الواقع مبو�سوعية".
لكن م�ســلم ت�سري اإىل اإ�ســكالية تواجه الإعالم يف فل�سطني هي 
عــدم توفر املعلومــات، وعدم القــدرة على الو�ســول اإليها، 
وحرية التعبري، وعدم توفري احلماية القانونية لل�ســحايف، 

وعدم فاعلية نقابة ال�سحافيني.
اإيهــاب اجلريــري املذيــع يف اإف اإم 24 اأكــرث تفــاوؤًل، ويرى 
لالإعــالم دورًا يختلف عما راأته زميلته مــن اأجيال: "الإعالم 
مهمته الأ�سا�ســية هي الرقابة على عمل املوؤ�س�سات الر�سيمة 
وفاعليتها ومدى التزامها بالقوانني واللوائح، واأي�ســا مدى 

التزامها بدورها وقيامها بواجباتها".
وي�ســري اجلريري اإىل اأن مفهــوم الرقابة يكتمل باملحا�ســبة، 
واملحا�ســبة حتتاج اإىل ق�ســاء فاعل و�ســريع، واأن ال�ســلطة 
الرابعــة بحاجــة اإىل هام�ــس مــن احلريــات ومهنيــة عاليــة 

والتزام بالقوانني والأعراف ال�سحافية. 
ي�ســيف اجلريــري اأن "ال�ســلطة الرابعة يف فل�ســطني قطعت 
�ســوطا مهمــا ل رجعــة فيــه، وهــي فقــط حتتــاج اإىل مزيــد 
مــن الثبــات القت�ســادي والأمنــي لرفــع وتــرية الرقابــة 
وامل�ســاءلة، طبعا لو كان هناك جمل�س ت�ســريعي فاعل، فاإن 

عمل ال�سلطة الرابعة ذاتها ي�سبح اأف�سل".
ويف هذا ال�ســياق، يقول من�ســق التقييــم الإعالمي واجلودة 
يف مركــز الإعالم بجامعــة بريزيت عماد الأ�ســفر اإن الإعالم 
يف بالدنا ينتقد ال�ســلطة التنفيذية اأكرث بكثري مما يحا�ســبها، 
فهو "يكتفي بربامج م�ساءلة لبع�س الوزارات على اخلدمات 
التي تقدمها، وهي برامج اأ�ســبحت ت�سكل حالة من التو�سط 
بــني املواطن وامل�ســوؤول وتــوؤدي اإىل حل امل�ســكالت ب�ســكل 

فردي ولي�س موؤ�س�ساتي".
واأو�ســح الأ�ســفر اأنــه يف ظل ازدحام الف�ســاء الفل�ســطيني 
والتبعيــة  التوجــه  املتعــددة  والتلفزيونــات  بالإذاعــات 
وامللكية، فاإن الأداء الرقابي افتقد اإىل العمق واأخذت تنق�سه 
املتابعــة، ويعيــب الأ�ســفر علــى الإعالميــني "تكا�ســلهم": 
اأن يدفعوا �سريبة هذه  اأن ي�سبحوا جنوماً دون  "يريدون 
النجومية كم�ســقة بحث ومتاعب مع ال�ســلطات، بال�ســافة 
لالإكثار من ا�ســتخدام املربرات كتدين �سقف احلريات وغياب 
قانون حق احل�ســول على املعلومــة". ويف راأيه، فاإن الكثري 
مــن ال�ســحافيني مل يالم�ســوا هذا ال�ســقف ليعرفــوا ان كان 
مرتفعــا اأم ل، واإن احلل الوحيد هو زيادة مهنية ال�ســحايف 
ودفعه اىل مزيد من اجلراأة و�ستكون النتائج كلها يف �ساحله.

وينق�ــس الأ�ســفر الفكرة املتداولة ب�ســاأن غياب ال�ســلطتني 
الت�ســريعية والق�سائية: "ل يوجد غياب لل�سلطة الق�سائية، 
اأما غياب ال�ســلطة الت�ســريعية فلم يحدث فرقــاً، كانت لدينا 
�سلطة ت�سريعية �سابقا ومل تكن ال�سحافة تلعب دورا اأف�سل 

من الآن".
نقيــب ال�ســحافيني عبد النا�ســر النجــار يقر باأننا مل ن�ســل 
يف �ســحافتنا اإىل بدايــة الطريق الحرايف مــن حيث الدور: 
لكنها ل  التنفيذيــة،  ال�ســطة  تراقــب  قد  الرابعــة  "ال�ســطة 
حتا�ســبها مطلقــاً، فنحن مل ن�ســل مــن الدميقراطية لدرجة 

حما�سبة ال�سلطة التنفيذية بالإعالم". 
ويعــزو النجــار ذلــك اإىل كون جزء مــن الإعالم الفل�ســطيني 
حزبيــاً واجلزء الآخر ر�ســميًّا، فما تبقى من و�ســائل الإعالم 
لي�س لديها القدرة على املحا�ســبة اأو امل�ســاءلة اإل يف ق�سايا 

هام�سية، "كيف لإعالم ال�سلطة اأن يراقب ال�سلطة؟".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الع�سل يف  ت��ن��ام  اأم  حت��ا���س��ب  اأم  ت���راق���ب  ال���راب���ع���ة..  ال�����س��ل��ط��ة 
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الإ�سمنت ي�سل غزة بالقطارة.. واإعادة الإعمار حلم بعيد املنال
 والء فروانة

بعد نحو �ســتة اأ�ســهر على انتهــاء العدوان الإ�ســرائيلي على قطاع 
غــزة منذ عقود، ظهر ف�ســل الآلية الدولية التــي اتفق عليها لإدخال 
ال�ســمنت ومواد البناء الأخرى للقطاع، والتي تعرف با�سم "خطة 
�ســريي"، يف اإطــالق عمليــة اإعمــار حقيقــة، تنهي معانــاة اأكرث من 
ع�ســرة اآلف اأ�ســرة مهجــرة فقدت منازلهــا، اإ�ســافة اإىل نحو 100 
األف اأ�ســرة ت�ســررت م�ســاكنها، فالأ�ســمنت ومواد البنــاء الأخرى 
ت�سل "بالقطارة"، وم�ســتحقوها ي�سطرون لالنتظار اأ�سابيع ورمبا 
اأ�ســهرا، وحني يعلن عن اأ�ســمائهم، فاإن �ســراء ما قــرر لهم من مواد 

بناء، يتم وفق اإجراءات بالغة ال�سعوبة.

عملية معقدة
يقــول املواطن خليل اأبو حمد، من �ســكان جنوب قطــاع غزة، وقد 
ت�سرر منزله جزئياً ب�سبب �سقوط قذائف يف حميطه، اإن "اإجراءات 
�ســراء ال�ســمنت مذلة ومعقدة، وتنطوي على الكثري من النتظار 

واملعاناة".
واأكــد اأبــو حمد، اأنه ح�ســل على تعوي�ــس مايل من وكالــة الغوث، 
وطلب منه انتظار اإعالن ا�سمه يف ك�سوف امل�ستفيدين من ال�سمنت، 
وقــد انتظر اأكرث من خم�ســة اأ�ســهر، عانــى واأ�ســرته خاللها ويالت 
الربد، وحني وجد ا�سمه يف الك�سوف، ذهب ل�سراء 12 كي�س ا�سمنت 
هــي كل مــا تقرر له، لكنه فوجئ باأن العمليــة معقدة، فبعد اأن قطع 
اأكرث من 14 كيلو مرا للو�سول اإىل املوزع املعتمد، ا�سطر لالنتظار 
يف طابــور طويــل، ثــم قدم �ســورة عــن هويتــه، ووقع علــى اإقرار 
ال�ســتالم، وحذره القائمون على التوزيع من مغبة بيع ال�ســمنت، 

واأنه قد يتعر�س لتفتي�س ملعرفة ما فعله بالكمية التي ا�ستلمها.
وبني اأبو حمد اأنه �سعر اأن ما ا�ستلمه اأ�سلحة حمرمة دولياً، اأو مواد 

ممنوعة، فكل هذه ال�سجة من اأجل 12 كي�س ا�سمنت!

انتظار وياأ�ص
اأمــا املواطــن اإبراهيم ال�ســاعر، وقــد تعر�س منزله لأ�ســرار بالغة 
جراء ق�ســف طريان اإ�ســرائيلي ملنــزل جماور، فاأ�ســار اإىل اأنه ومنذ 
انتهــاء العــدوان، وهــو ينتظــر ورود ا�ســمه يف ك�ســوف م�ســتحقي 

ال�سمنت، ليتمكن من اإ�سالح اأ�سرار منزله.
ولفــت ال�ســاعر اإىل اأنه وبعد اأن اأيقــن باأن ما باتت تعــرف بـ "خطة 
�ســريي" عقيمــة، وان ح�ســوله علــى ال�ســمنت قد يطــول، وقد ل 
يح�ســل علــى كامــل الكميــة التــي يحتاجها، قــرر اللجوء لل�ســوق 
ال�ســوداء، وبعــد معانــاة وبحــث مطول، ا�ســرى كي�س ال�ســمنت 

الواحد باأكرث من اأربعة اأ�سعاف ثمنه الأ�سلي.

مل ينجح اتفاق ال�سالم الذي وقع بني م�سر واإ�سرائيل يف بداية 
الثمانينيات من القرن املا�سي، يف ف�سل مدينة رفح التاريخية 
اإىل مدينتني، رغم الأ�سالك ال�ســائكة واجلدران املرتفعة التي 
و�ســعت بني املدينتني. وقد مرت ال�ســنون، واأوا�ســر املحبة 
والتاآخي كانت قوية بني الرفحني، ل �سيما اأن ثمة عائالت مثل 

ق�سطة وال�ساعر وبرهوم، ممتدة على جانبي احلدود.
وقــد حافــظ الأقرباء علــى م�ســتويات متقدمة مــن العالقات 
الجتماعية، عرب التزاور واإقامة عالقات امل�ساهرة، متنقلني 
بني الرفحني ب�ســورة قانونية عرب املعرب تارة، اأو بالتهريب 

من خالل الأنفاق تارة اأخرى.
غري اأن ما حدث خالل الأ�ســهر املا�ســية كان مفاجئاً، ومل يكن 
يتوقعــه اأحد، فف�ســل الرفحني اأ�ســبح اأمــرًا واقعــاً، بعد اأن 
قررت م�ســر اإزالة مدينة رفح امل�سرية عن الوجود، وتدمري 
كل منازلهــا واأحيائهــا، وجتريــف ب�ســاتينها وحقولها، ونقل 
ال�سكان عنوة اإىل مناطق متفرقة، تبعد ع�سرات الكيلو مرات 

جنوباً.
وكانت للقرار املذكور انعكا�ســات اجتماعية �سيئة على �سكان 
الرفحني، بعد اأن اأ�ســحى البعد اجلغرايف �سائدًا ولأول مرة، 

واآمال اللقاء القريب تباعدت واأ�سحت �سبه م�ستحيلة.

عالقات متينة
املواطن حممد ال�ساعر من �سكان مدينة رفح الفل�سطينية، اأكد 
اأنه كان يتوا�ســل مع اأقربائه املقيمني يف مدينة رفح امل�سرية 
ب�ســورة م�ســتمرة، م�ســتذكرًا مــا �ســماها الفــرة الذهبيــة 
لالأنفاق، خا�ســة اإبــان حكم الرئي�س امل�ســري املخلوع حممد 

مر�سي.
واأكد ال�ســاعر اأن الفرة املذكورة ات�سمت ب�سهولة التوا�سل، 
�ســواء عــرب الهاتف اأو من خــالل التنقل ال�ســهل بني الرفحني 
عــرب الأنفاق اأو من خــالل املعرب، منوهاً اإىل اأن الأقرباء كانوا 
يتــزاورون ويتبادلــون الولئم والعزائــم، وكاأنهم يقيمون يف 

نف�س املدينة، ول تف�سلهم حدود دولية.
ونوه ال�ســاعر اإىل اأن عالقات م�ساهرة اأقيمت بني العائالت يف 
تلك الفرة، فالكثري من الفتيات ممن يحملن جن�ســية م�سرية 

تزوجن من �سبان فل�سطينيني.
واأكــد اأن اإزالة مدينة رفح امل�ســرية عن اخلارطة، خلقت 
م�ســكلة كبرية، وحدت من قدرة العائالت على التوا�سل، 
مبينــاً اأنــه حتــى بعــد اإغــالق الأنفــاق، كانــت الهواتــف 
الفل�ســطينية النقالــة التي يغطــي اإر�ســالها معظم مناطق 
رفح امل�ســرية ت�ســهل الت�ســال والتوا�ســل، لكــن انتقال 

انف�سال رفح امل�سرية عن تواأمتها الفل�سطينية يفُطر قلوب الأقارب
ال�ســكان ع�ســرات الكيلومــرات جنوبا حــرم الأقرباء من  محمد الجمل

هذه امليزة اأي�سا.

�سعوبة التوا�سل
ال�ســحايف عــادل زعرب كان تــزوج من مواطنة م�ســرية قبل 
نحــو عامني، وكان التوا�ســل الهاتفي وتبادل الزيــارات اأمًرا 
�ســهاًل خــالل الفرة املا�ســية، فزوجتــه كانت تغــادر وتعود 

للقطاع، لزيارة اأهلها وقتما �ساءت.
وح�ســب زعرب، فاإنــه منذ قرابة العام، بــداأت الأمور تتغري، 
والتنقل بني �ســطري احلدود اأ�ســبح اأمرًا �ســعباً، �سواء من 

خالل املعرب، اأو حتى عرب الأنفاق التي اأغلقت كلياً.
واأ�ســار اإىل اأن ذوي زوجتــه يقيمون حاليــاً يف مدينة العري�س 
امل�ســرية، التي تقع على م�ســافة ق�سرية جنوب مدينة رفح، 
بيد اأن رداءة �ســبكات الت�سال �ســواء اخللوية اأو الأر�سية، 
جتعــل من التوا�ســل اأمرًا �ســعباً، مــا اأجربها علــى مغادرة 
القطــاع لالطمئنان على والدهــا املري�س يف اآخر مرة فتح فيها 

املعرب قبل نحو �سهرين.
ونوه اإىل اأنها علقت هناك، فال هي قادرة على العودة اإىل قطاع 
غــزة، ول هو قــادر على الو�ســول لهــا، وتدمــري مدينة رفح 
امل�ســرية، وت�ستيت �سكانها، ي�ســعب الأمور، وي�سعره ببعد 

زوجته اأكرث.

ولفــت زعــرب اإىل اأن مــا حــدث موؤخــرًا، مل ي�ســهم يف ف�ســل 
التواأمتــني رفح، بــل باعد بــني الأقرباء والأ�ســدقاء، وجعل 

التوا�سل اأمرا بالغ الأهمية.
وكان ع�ســرات املواطنني امل�ســريني من اأ�ســول فل�ســطينية، 
خا�ســة من عائلة برهوم، غادروا مناطق �ســكناهم الأ�ســلية 
طوعــاً خالل فرة فتح الأنفاق، وقرروا الإقامة يف مدينة رفح 
الفل�سطينية، واأن�ســاأوا حيا جديدا يف مدينة رفح، يطلق عليه 

حمليا ا�سم "براهمة م�سر".

اآثار نف�سية �سيئة
اأمــا ال�ســاب ه�ســام عزمــي، مــن �ســكان جنــوب مدينــة رفح 
الفل�ســطينية، فاأكــد اأن هــدم املنــازل يف ال�ســطر الآخــر مــن 
احلدود، وتهجري النا�س، اأثر نف�ســياً على �سكان اأحياء جنوب 

مدينة رفح.
واأكــد عزمــي اأنــه اعتــاد النظــر اإىل مدينة رفح امل�ســرية 
وخا�ســة حــي الرباهمــة، فيجــده يعــج باحليــاة، اإل اأن 
احلــال تغــري، فاحلــي املذكور وغــريه من الأحيــاء دمر، 
واأ�ســحى اأر�ســا جرداء قاحلة، ل �ســجر فيهــا ول حجر، 
كما اأن اإطالق النار والتفجريات املدوية التي ت�ســمع على 
مدار ال�ســاعة، جعلــت املواطنني يعي�ســون اأجواء حرب 

وقلق دائمني.

اإعمار بعيد املنال
يوؤكــد املهند�س فادي جمعة، مدير �ســركة مقاولت متوقفة عن 
العمــل منذ عدة �ســنوات، اأن الكميات املحدودة من ال�ســمنت 
ومواد البناء الأخرى التي و�سلت القطاع، ل ميكنها اأن حتدث 

حركة عمرانية، اأو اأن ت�سهم يف بدء عملية الإعمار املن�سودة.
وبني جمعة اأنه بالإ�ســافة لقلة الكميات الواردة من ال�ســمنت 
الذي و�ســل القطــاع بعد العدوان، فاإنه �ســيئ النوعية، فكثري 
من املواطنني يعتقدون بعدم �سالحيته لإن�ساء وت�سييد مباٍن، 
وهــذا مل يثبت حتــى الآن هند�ســياً، فمعظم الفحو�ســات التي 

اأجريت له كانت ايجابية، واأعطت نتائج جيدة.
و�ســدد جمعة علــى اأن عمليــة اإعمار �ســاملة، بحاجــة لإدخال 
كميــات هائلة مــن مواد البنــاء املختلفة، وحتى لــو اتفق على 
ذلك، و�ســمحت اإ�ســرائيل به، فاإن معرب كرم اأبو �ســامل بطاقته 
احلالية �ســيكون عاجزًا عن تلبية هــذه الحتياجات، لذلك فاإن 

الأمر معقد و�سعب.

�سوق �سوداء
واأغــرى ال�ســعر املرتفــع لال�ســمنت، بع�ــس املت�ســررين ممن 

ح�سلوا على ح�سة منه، ببيع ح�ستهم اأو جزء منها.
واأمام اأحد مقار توزيع ال�ســمنت جنــوب القطاع، كان التجار 
ومن هم بحاجة لل�سلعة املذكورة، يت�سابقون ل�سراء ال�سمنت 

من اأ�سحابه.
وو�سل ثمن الكي�س الواحد لأكرث من مائة �سيقل، علماً باأن ثمنه 

الأ�سلي ل يتجاوز 27 �سيقال.
ويقول املواطن اأحمد عمر، ويعمل تاجرًا لالأ�سمنت، اإن اأ�سعاره 
مرتفعة، ب�ســبب حاجة املواطنني، وبخا�ســة املت�سررون له، 

وقلة الكميات التي تعر�س للبيع.
وبــني اأنــه يقف �ســاعات طويلة اأمام مقــار التوزيــع، على اأمل 
�ســراء عدة اأكيا�س، حيث يبيعها على الفور، واأو�ســح اأن �سح 
ال�ســمنت خلق �سوقاً �سوداء، وهذا الأمر ت�سبب يف ثراء بع�س 

التجار، واأرهق مواطنني كانوا بحاجة ما�سة لل�سلعة.

اآلية وا�سحة
وبتفا�سيل الآلية التي اعتمدت موؤخرًا، اأكد د. يو�سف مو�سى، مدير مكتب 
وكالــة الغوث الدولية مبدينة رفح "الأونــروا"، التي اأخذت على عاتقها 
�ســرف م�ساعدات مالية لأكرث من 100 األف اأ�سرة ت�سررت منازلها جراء 
العــدوان، اأن عملية ح�ســول املنتفع على ال�ســمنت متر بعــدة مراحل، 

ت�سمن ح�سول ال�سخ�س على كامل حاجته من مواد البناء.
واأو�ســح اأن مهند�ســني خمت�ســني يــزورون البيــوت املت�ســررة، 
ويقيمون حجم الأ�ســرار، ثــم يتم تقدير حاجة �ســاحب املنزل من 
ال�ســمنت واحل�سمة ومواد البناء، وتر�سل البيانات كاملة لوزارة 
الأ�ســغال، يف حــني ت�ســرف وكالــة الغــوث اأمــوال تكفي لإ�ســالح 

الأ�سرار يف املنزل، و�سراء مواد البناء.
وتابــع: "وفــق الآلية يتم التن�ســيق مــع اجلهات املعنية، وين�ســر 
اأ�ســماء امل�ستفيدين، ويتوجه كل �سخ�س للح�سول على الكمية التي 
ي�ســتحقها، على اأن تتوىل "اأونروا" لحقاً متابعة الأمر، والتاأكد من 

اأن الأ�سمنت ا�ستخدم لالأمر الذي �سرف من اأجله.
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هناك الكثري ممن �سين�سمون اإىل داع�س، خا�سة اأولئك الذين يدعمون فكرة قتل غري امل�سلمني، وهناك الكثري 
من اأ�سحاب الفكر الداع�سي املتع�سب يف فل�سطني، اأما بالن�سبة لنا وما �سنفعله، فال اأعتقد اأننا �سنفعل �سيئاً، 

فنحن حتت الحتالل منذ 67 عاماً تقريباً ومل نفعل �سيئاً، اإذ اإن حالنا �سيغدو من �سيئ اإىل اأ�سواأ.
اأما بالن�ســبة يل ك�ســخ�س، فاأعتقد اأنني �ســاأبذل ق�ســارى جهدي لأكون نا�ســطة حقوقية من اأجل حقوق 
الن�ساء امل�سطهدات، لتحرير اأي امراأة يتم اختطافها بحجة اأنها غري م�سلمة كما يحدث مع الأيزيديات، 

وتوعية ال�سباب والأطفال باأهمية الإن�سانية واأّنها جزء ل يتجزاأ من الدين.

اأعتقد اأن الإجابة تكمن فيما �سنفعله كم�سلمني، ففل�سطني لها ظروفها اخلا�سة التي ل ت�سبه اأي دولة عربية ظهرت فيها 
داع�س، ففل�ســطني تر�ســخ لحتالل قائم على �سلب اأر�سه ومقومات حياته وكذلك مقومات ت�سكيل فكر كداع�س. كما اأنه 

ل ميكن اإنهاء اجلدل حول داع�س، بحكم البعد يف املكان واختالف الفكر واملنهج. 
وجرائم داع�س املغّطاة بغطاء الإ�ســالم كفيلة بو�ســعه يف حمل الطاغية، فهم يرفعون راية التوحيد ويتبنون الدين دون تطبيق اأ�ســمى ما دعا اإليه 

وهو الإن�سانية، وهذا لي�س اجتهادي بل ما ورد يف القراآن وال�سنة.
وعلينا كم�ســلمني اأن نحاول اإ�ســالحهم واإعادتهم اإىل الطريق ال�سحيح درءًا للفنت وامل�سائب، كما ورد يف اآيات واأحاديث كثرية فقد قال 
ِلُحوا َبْيَنُهَما، َفاإِْن َبَغْت اإِْحَداُهَما َعَلى الأُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى  تعاىل يف �سورة احلجرات )َواإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اْقَتَتُلوا َفاأَ�سْ
َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِســِطنَي(، ولكن يف حال مل ن�ســتطع اإ�ســالحهم، فعلينا  ــِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َواأَْق�ِســُطوا اإِنَّ اهللَّ ، َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�سْ ِ َتِفيَء اإِىَل اأَْمِر اهللَّ

منعهم ب�ستى الطرق حتى يظهر احلق.

ل اأحــب التفكــري يف هذا املو�ســوع، اإذ اإّن هناك خوفا من مدعي متثيل الإ�ســالم، ومــا يفعله داع�س موؤمل، 
فالإ�سالم يدعو اإىل احرام الديانات ومل يدع اإىل قتل الب�سر.

ويف حال ارتكب داع�س املذابح، ف�ســاأنهار، ورمبا اأفعل اأّي �ســيء تتاح يل فر�ســة فعله، ولكن يف حال جاء 
داع�س ليكون �سد الحتالل، فلن اأتوانى عن الن�سمام لداع�س، فاأنا اأكره الحتالل اأو اأي �سيء ي�سر باأبناء بلدي.

"رمبا اأغلق التلفاز وكل اأدوات الت�سال واأطفئ الأنوار واأتوقف عن النزول اإىل ال�سارع حتى ل ي�سعروا 
بوجودي، اأو اأر�سخ ل�سريعة الغاب واأن�سم لهم لأ�سمن البقاء على قيد احلياة". عفوا، اأنا اأمزح. 

يف احلقيقة، ل اأدري اإذا كانت داع�س اأ�ســد بط�ســا من املحتل اأم ل، اأو اأّنها �ستبا�سر بذبح امل�ستعمرين اأم 
ل، ولكن ما اأعرفه هو اأننا كب�ســر مررنا بالكثري يف ظل خ�ســوعنا ل�سريعة الغاب، ما يعني اأنني لن اأن�سم 

لهم، فقد خرجنا من الغاب قبل قليل. اأما اإذا كنت �ساأقاتل �سدهم، فهذا يعتمد على: مع من �ساأقاتل.

لــو ظهرت الدولة الإ�ســالمية يف فل�ســطني، ف�ســاأكون اأول من يخرج بحًثــا عنها وعن مقاتليهــا، فاإذا ثبت 
�ســحة ما يورده الإعالم لنا عن جرائمها، ف�ســاأكون من ال�ســهداء يف احلرب عليها. واإذا ظهر اأّنها ل ت�سبه 
�ســيئاً مما ن�ســمعه من الأخبار، ف�ساأ�ســبح من مقاتليها، ويف كلتا احلالتني، اأكون ذهبت يف �ســبيل احلق 

والدين القومي.

ل اأعتقــد اأن داع�ــس �ســيظهر يف فل�ســطني، ولكن يف حال ا�ســتفحل فكره، فــاإن هناك الكثــري من النا�س 
الذين �سين�ســمون لهم، حلاجتهم اإىل تفريغ ال�ســغط داخلهم، ويف ذات الوقت، هناك حركة معار�ســة 
كبرية �ستن�ســاأ، ما �ســيوؤدي اإىل ارتكاب مذابح داخلية. اأما بالن�سبة يل ك�سخ�س، ف�ساأكون �سدهم، لأن 

الن�سمام لهم يتعار�س مع ديني.

نظــرًا لأين ل اأعلــم مــاذا يعنــي "داع�س"، ول اأعلــم من هم داع�ــس، ب�ســبب "الربوباغنــدا" الإعالمية 
الوا�سحة جدًا يف كل �سيء يتعّلق بداع�س، ابتداًء من ال�سم حتى الفعل، فاأنا ل اأ�ستطيع احلكم حالياً، 
ولكن يف حال و�سلت املذابح التي ن�سمع بها، فال يوجد اأي اإن�سان يقبل بهذا ال�سيء مهما كانت ديانته.

وبالن�سبة يل ك�سخ�س، رمبا الأجدر اأن اأفكر يف مقاومة الحتالل قبل التفكري فيما �ساأفعله يف حال قدوم 
داع�س.

اإذا جاء داع�س، ف�ســاأكون يف ال�ســفوف الأوىل ملقاومتها، فاأنا لن اأنتظر قدومهم اإىل مدينتي لأرى اأمي واأختي 
�ســبايا لهــم. اأنا اأف�ســل املوت مع من اأحب ل املوت قهــرًا، كنت اأفكر يف الهرب ولكّني ل اأريــد اأن اأكون لجئاً 

مرتني.

مرمي داغر - خريجة لغة اإجنليزية 
من جامعة بريزيت

�ســالح الديــن الطــوري  - طالــب 
اإدارة اعمال– جامعة بريزيت

غادة �سمري
طالبة علم نف�س– جامعة بريزيت

رامي امل�سري
طالب فيزياء– جامعة بريزيت 

عمر كتانة - طالب لغة اإجنليزية
جامعة بريزيت 

ح�ســن حماميــد - طالــب هند�ســة 
مدنية– جامعة بريزيت

هند�ســة  طالــب   - عــواد   خالــد 
مدنية– جامعة بريزيت

خالد من�سور
رام اهلل 

لو جاء داع�ض اإىل فل�سطني وارتكب نف�ض املذابح.. ماذا �سنفعل؟
 فنتينا شولي - طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

برباءة الأطفال، وف�سولهم، عبث الطفل عماد نعيم )13 عاًما( 
ب�سيء يف الأر�س، فانفجر وبرت اأطراف اأ�سابعه.

وكان الطفل نعيم، من بلدة �ســلواد مبحافظة رام اهلل والبرية، 
يجمــع فوارغ الر�ســا�س احلــي والقنابل الغازية وال�ســوتية 
التي مل ينفجر بع�ســها، حيث ت�ســهد البلــدة، على غرار بع�س 
البلدات الفل�سطينية، مواجهات كل اأ�سبوع، عقب م�سريات �سد 

م�سادرة الأرا�سي وبناء جدار ال�سم والتو�سع العن�سري.
وقبــل عام، اأ�ســيب الطفل اأكرم غ�ســان �ســالح بنــي منة )14 
عاًمــا( من بلــدة عقربا جنــوب �ســرق مدينة نابل�ــس، بجروح 

خطرة، جّراء انفجار ج�سم م�سبوه من خملفات الحتالل.
وقــد كان الطفــل اأكــرم يجمــع احلديــد واخلــردة يف املنطقــة 

ال�سرقية من البلدة، عندما انفجر بني يديه اجل�سم امل�سبوه.
عمــاد واأكرم حالتان من بني ع�ســرات الأطفــال الذين يجمعون 
خملفــات الحتــالل لبيعها، لكن ذلك يت�ســبب باأذى لبع�ســهم، 
ح�سب ما تقول روز حامد مديرة مركز العا�سور للراث، الذي 
يهتــم بجمع هذه املخلفات لعر�ســها يف معار�س تهدف لف�ســح 

�سيا�سة الحتالل.
وت�ســيف حامد لـ "احلال" اأن "الأطفال يخرجون �ســباح يوم 
ال�ســبت -املواجهــات تندلع اجلمعة- من ال�ســاعة ال�ساد�ســة 
�ســباًحا جلمــع فــوارغ الر�ســا�س وقنابــل ال�ســوت والغاز، 
التــي مل ينفجر بع�ســها، ويبيعونها لتجار اخلــردة من البلدة 

وخارجها".
وال�ســرطة  البلــدة  يف  امل�ســوؤولة  اجلهــات  حامــد  وتطالــب 
الفل�ســطينية بالعمــل للحد من هذه الظاهرة، م�ســرية اإىل اأن ما 

يقوم به الأطفال يتم، يف معظم الأحيان، بعلم الأهايل.
ويف الوقــت الــذي نفت فيــه بع�س الأمهــات معرفتهن مبا يقوم 
به اأطفالهن، ت�ســعى بلدية �ســلواد لتطويق هذه احلوادث التي 

قالت اإنها فردية ول ترتقي مل�ستوى الظاهرة.
واأكــدت البلديــة يف بيــان لهــا اأنهــا تدر�س طرق احلــد من هذه 
الت�ســرفات، لكنهــا حملــت الأهــايل امل�ســوؤولية عن ت�ســرفات 

اأبنائهم، وطالبتهم مبراقبتهم ومنعهم عن هذه الأفعال.
جمــع تلــك املخلفات ل ينفــرد به اأطفال �ســلواد فقــط، فبلعني 
ونعلــني واملع�ســرة وكفــر قــدوم والنبــي �ســالح وغريها من 
القــرى التي ت�ســهد مواجهات كل يــوم جمعة، يخــرج اأطفالها 
عقب املواجهــات جلمع فوارغ القنابل الغازية امل�ســنوعة من 

مادة "الأملنيوم" لبيعها.
ويقول عبد اهلل اأبو رحمة من اللجنة ال�ســعبية ملقاومة اجلدار 
يف بلعــني غــرب رام اهلل، اإن الن�ســطاء ينظمــون كل فرة حملة 
تطوعيــة جلمــع "املخلفــات ال�ســارة"، م�ســيفا اأن "اللجنــة 
ال�ســعبية تنظم حمالت دورية لتوعيــة الأهايل حول خماطر ما 
يركه اجلنود عمًدا اأو ي�ســقط منهم خالل املواجهات ومالحقة 

ال�سبان".
وبني اأبو رحمة لـ "احلال"، اأن بع�س الأطفال وال�ســبان الذين 
يجمعون خملفات الحتالل ي�سلمون بع�س القنابل والر�سا�س 
غري امل�ســتخدم للجهات املخت�سة يف القرية، التي تتحفظ عليه 
ل�ســتخدامه يف معار�س فنية اأو ت�سلمه للجهات املخت�سة، لكن 

بع�سهم الآخر يخفي بع�س القنابل غري املنفجرة ويبيعها.
ومل تقع يف بلعني اأي اإ�سابات نتيجة انفجار قنابل اأو ر�سا�س، 

خملفات الحتلل.. قاتلة حتى وهي تالفة!

كمــا قــال اأبــو رحمــة، لكنــه اأكــد اأن البلــدات الأخرى �ســهدت 
اإ�سابات كثرية، بع�سها نتج عنه بر اأطراف.

من جانبها، اأكدت ال�ســرطة الفل�سطينية اأنها ل ت�ستطيع القيام 
بن�ســاط علــى الأر�س ملنع تلك احلوادث، ل �ســيما اأن احلديث 
يــدور عن اأطفــال، لكنهــا اأ�ســارت على ل�ســان مديــر العالقات 
العامة والإعالم يف �ســرطة رام اهلل والبرية عاهد ح�ســاين، اإىل 
ــا  اإمكانية عقد حما�ســرات توعوية لالأهايل والأطفال، خ�سو�سً

طلبة املدار�س، للحديث عن خماطر تلك املخلفات.
فنيًّا، ت�ســعى اإدارة هند�سة املتفجرات لتحقيق هدف املوؤ�س�سة 
املتمثــل يف توفري الأمن و�ســروط ال�ســالمة العامــة، من خالل 

حتقيق الهدف الإ�سراتيجي لإدارة الهند�سة الذي اأن�سئت من 
اأجلــه، بجعل فل�ســطني خالية من خملفات احلــروب والذخائر 

الع�سكرية وحقول الألغام.
وت�ســعى الإدارة، كما ن�ســر على موقع ال�ســرطة الفل�ســطينية، 
خللق مواطن �سالح واٍع خلطورة الأج�سام امل�سبوهة وخملفات 

الحتالل ب�سكل عام، وخلق بيئة جمتمعية قابلة للتطور.
ورغــم مــا يبــذل مــن جهــود ملحا�ســرة وتطويــق مثــل هــذه 
ال�ســلوكيات، اإل اأن املزيد من ال�ســحايا الطفال قد ي�ســقطون 
طاملا ظلت فل�ســطني واأطفالها رهائن لدى الحتالل الذي ين�سر 

املوت والرعب يف كل �ساعة ويف كل يوم.

خملفات حربية يف اأحد املعار�س التي توثق لعتداءات الحتالل.

 أحمد شلش
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 عبد الباسط خلف

 عبد المنعم شلبي

من ي�ســتمع اإىل الإذاعــات املحلية عرب موجــات "اأف اأم" 
التــي  يتجاوز عددها حتى الآن الثمانني اإذاعة يف خمتلف 
املحافظات بح�سب اإح�سائيات ر�سمية، فاإنه يجد العجب 
الُعجــاب فيمــا يتعلــق بــاأداء املذيعني، �ســواء من حيث 
ال�ســوت )خمــارج احلــروف(، اأو التاأتاأة يف الــكالم، اأو 
مواقع الوقف والو�سل، اأو من حيث النحو والتزام احلد 
الأدنــى مــن قواعده، وكذلــك الثقافة العامــة، ناهيك عن 
حماولة يّل الل�ســان ملحاكاة لهجات عربية اأُخرى وخا�سة 
اللهجــة اللبنانيــة )ل �ســيما عنــد املذيعــات(. ول بد من 
القــول اإن مــا �ســتقراأونه ل ين�ســحب علــى كل اإذاعاتنا، 
واإمنــا علــى الكثري منها، مــع اعتبار التفــاوت بني اإذاعة 

واأُخرى. 
فرمبــا ت�ســتمع اإىل خــرب ل تتعــدى كلماُتــه ال�ســطرين اأو 

الثالثــة لتجــد فيــه خم�ســَة اأخطــاء نحويــة اأو لفظيــة اأو 
اأكــرث. اأنــا ل اأطالب بالو�ســول اىل )�ســفر اأخطــاء(، فهذا 
اأمر دونه خرط الَقتاد، فما دام العن�ســُر الب�سري حا�سرًا، 
فــاإن اخلطاأ وارد، حتى يف كربيات املوؤ�س�ســات الإعالمية، 
ولكن اأن تبقى هذه الأخطاء يف اأدنى حدودها الدنيا، فرمبا 
ُيغفر ملذيع اأن ي�سرف ما حُقه املنع من ال�سرف )يف بع�س 
احلالت(. ولكن من ي�ستطيع اأن يغفَر له اأن يرفع من�سوباً 
اأو ين�ســب جمرورًا؟ لأن خطاأ كهذا ي�ســعر به �ســاحُبه – 
ف�سال عن �ســامعه - حتى لو مل يتلق در�ساً نحوياً واحدًا. 
ثم اإن امل�ســتمع رمبا غ�س ب�ســره عن خطاأ واحد يف موجز 
اأو ن�ســرة ق�ســرية، اأما األ ت�سلم جملٌة من اأول الن�سرة اىل 
اآخرهــا من خطاأ �ســافر، فهذا اعتداء على لغتنا وا�ســتهتار 

باأ�سحابها.

فو�سى الأثري الفل�سطيني
اإبــان املنخف�ــس الأخــري، ا�ســتمعُت اىل مذيعــة يف اإحــدى 
الإذاعــات وهــي ت�ســرد اأ�ســماء القــرى التــي �ست�ســل اليها 
الثلــوج، )وكلها يف منطقــة رام اهلل(، ومن جمموع 15 قرية 
تقريبــاً، اأخطــاأت يف لفظ مــا ل يقل عن 4 قــرى، فجعلت من 
)الطّيبــة( بت�ســديد اليــاء الطيبــة باليــاء املمــدودة، ومــن 
)املزرعــة القبليــة( بت�ســكني البــاء اىل القَبلية بفتحهــا. اأما 
يف اأ�ســماء املناطــق الأُخــرى عربيــاً ودوليــاً او يف اأ�ســماء 
ال�سخ�ســيات مثل روؤ�ســاء الدول اأو ال�سا�ســة مب�ســتوياتهم 
املختلفة فحّدث ول حرج. اإذن، ل بد من اإملام املذيع ب�ســيء 
مــن الثقافة العامــة وبع�س من املعرفة، علــى الأقل تقديرًا 

ملن "األقى ال�سمع وهو �سهيد". 
يف اإحدى املحطات، اأ�ستمع اأحياناً اىل مذيعة حتاول جاهدًة، 
ولكــن دون جــدوى، تقليــَد طريقــة املذيعــات اللبنانيات يف 
نربة ال�ســوت، فت�سعر اأن �سيئاً قد علق يف حنجرتها اأو اأنها 
قد اأزالت اللوزتني لتّوها، او اأنهم قدموا لها ما �ســتقراأه على 

عجل، فلم ُتكمل م�سَغها لآخر "لقمة" من طعامها. 
ومــا قلُتــه عن اإذاعــات الـــ )اأف اأم(، ينطبق علــى كثري من 
املواقــع الإخباريــة ووكالت الأنباء، التي تعــجُّ بالأخطاء 
املطبعية والنحوية والإمالئية، الأمر الذي ي�ســتدعي وقفًة 
جــادة مــن اأ�ســحاب الهتمام لدرا�ســة الظاهــرة وحماولة 

عالجها.
اأت�ســاءل، مــا هــي املعايــري التي يتــم اختيــار املذيــع على 
اأ�سا�ســها؟ وما هي ال�سروط التي ت�ســرطها الإذاعة؟ األي�س 
مــن بدهيــات تعيــني هــوؤلء اأن يكونوا اأ�ســحاب �ســهادات 
وخــربات يف هذا املجــال؟ اأَولي�س من ال�ســروري اإخ�ســاع 
هــوؤلء لــدورات تدريبيــة مكثفــة ومتوا�ســلة ليكونوا على 
م�ســتوى يوؤهلهــم للعمل كمذيعني؟ اأيــن دوُر وزارة الإعالم 
يف الرقابــة علــى جودة هــذه الذاعات وو�ســع ال�ســوابط 
ال�ســرورية وال�ســارمة للخروج من هذه الفو�سى يف اأثرينا 

الفل�سطيني؟

تفعــل �ســغطتان ب�ســيطتان علــى لوحــة مفاتيــح حوا�ســيبنا 
الأفاعيــل، في�ســوه اأمــر "الن�ســخ" وجــاره "الل�ســق" وجــه 
اإعالمنا، وبخا�ســة املطبوع والإلكروين منه، فتبدو الق�س�س 
ال�ســحافية والتقارير والأخبار العاجلة والبطيئة مكررة، ول 
اق" ل  تفتح �سهية القراء. واملذهل اأن بع�س "الُن�ّساخ" و"الُل�سّ
ُيطالعون ما يختارون، فيكررون الأخطاء اللغوية والتحريرية 
ذاتهــا، ويحافظــون باأمانــة علــى عالمــات الرقيــم كمــا هــي، 
ول ُيبالــون بالنحــو اأو ال�ســرف، ويغفلــون عــن التاريخ غري 

ال�سحيح، وغريها.
تتبع "احلال" هذا ال�ســاأن الذي يو�ســك اأن ي�ســيب "�ســاحبة 
اجلاللة" يف مقتل، وت�ســاأل وتر�ســد تعليقات واآراء لإعالميني 

يف بالطها.

بطاقة �سفراء
تقــول ال�ســحافية مي�ســاء ب�ســارات: "عانيت ا�ســتخدام الن�ســخ 
والل�سق جتاه ن�سو�سي، فاأحد الزمالء كان ي�ستعمل هذه التقنية 
ليعيد ترتيب فقرات ما اأن�ســر، ثم ين�ســبها لنف�ســه. وقد توا�سلت 
معه، ووعد بعدم تكرار فعلته، ون�ســحته األ ي�ســرق جهد غريه، 

واأن يطلب طريقة للو�سول اإىل اأ�سحاب الق�س�س التي اأكتبها". 
وتقرح ب�سارات اأن يبداأ عالج هذه الظاهرة بخطوات �سغرية، 
تبداأ بالت�ســال بال�سارق، وُتوجه له "بطاقة �سفراء"، واإذا ما 
عــاد وكرر فعلته، نلجاأ اإىل ك�ســف ا�ســمه وتفا�ســيل فعلته، ثم 

ن�ستكي عليه لنقابة ال�سحافيني وملوؤ�س�سته الإعالمية.

اإبداع غائب
ويــرى منــذر زهــران املرا�ســل الريا�ســي ل�ســحيفة احليــاة 
اجلديــدة اأن ظاهــرة الن�ســخ والل�ســق موؤرقــة يف �ســحافتنا 
لأنهــا قاتلــة لالإبداع، ولــروح ال�ســحافة. وهي ل ت�ســيف ول 
تفيد ب�ســيء، خ�سو�ســا مع �ســوء ا�ســتخدامها، وفيها �ســرب 
للقيم الأخالقية وال�ســحافية، ومن الواجب تفعيل املحاكمات 

الأدبية لكل من ت�سول له نف�سه هذه ال�سرقة.
وي�ســيف: "�ســاهدت خالل جتربتي العديد مــن هذه احلالت، 
وقبــل فــرة اكت�ســفت اأن اأحــد حمرري ال�ســحف �ســرق مادة 
من موقع ثاٍن، وو�ســع ا�ســمه عليهــا، يف اإغفال لقــدرة القارئ 
على ك�ســفه، ولالأ�ســف مرت هذه الفعلة دون حما�ســبة من قبل 

اجلهات امل�سوؤولة على جرميته".
ويعتقــد حممــد قبالن، الــذي عمــل يف ال�ســحافة قبل انت�ســار 
الن�ســخ والل�ســق، ثم غادرها، اأن عدم ن�ســب املادة ل�ســاحبها 
م�ســاألة موؤذية جدا لل�ســحايف، كحال �ســرقة الأبحاث العلمية، 

ا. وترك اأثرا �سيًئا نف�سيًّا ومعنويًّ
الأمــور  ين�ســب  اأن  ويل�ســق  يق�ــس  مــن  ي�ســري  "ل  يقــول: 
لأ�ســحابها، ول يقلــل هــذا من اأهميــة نقل اخلــرب. واقرح اأن 
يتــم اعتماد نظــام PDF للحد من الظاهرة، واإطالق �ســفحة 

حتارب ال�سرقات باإعادة ن�سرها مع الن�س الأ�سلي".

اإعالم مت�سابه
حممــود  الجتماعــي  الإعــالم  يف  املخت�ــس  ال�ســحايف  يقــول 
حريبــات، اإن هذه الظاهرة مرتبطة بغياب موؤ�س�ســات اإعالمية 
حترم املحتوى، وتبتعد عن مر�سي "الاليك" و "ال�سري"، عرب 
تفعيــل دور نقابة ال�ســحافيني يف املحافظــة على حقوق الطبع 

والن�سر واحلقوق العامة لالإعالميني.
يتابــع: "الأمــر يحتاج اإىل قوة ردع، كحــال التجربة اللبنانية، 
التي ترفع الغطاء عن ال�ســحافيني الذين ل يحرمون اأنف�سهم، 
وتن�ســر تفا�سيل ن�ســخهم ول�ســقهم، لكن هذا �سعب احلدوث 

عندنا".
ووفــق حربيات، فاإنك اإن قراأت �ســحيفة واحــدة، فلن حتتاج 
لقــراءة البقيــة، لأن معظــم اجلرائد تن�ســخ وتل�ســق، وتُبقي 
املحتــوى فارًغــا. كمــا اأن الإ�ســكالية تبــدو اأكــرب يف الإعــالم 
الإلكروين، فمعظم حمتواه "م�ســروق" من املواقع الأخرى اأو 

من �سبكات اجلريان.
وي�سيف: "نحتاج اإىل البحث عن حمتوى متنوع يف كل جوانب 
حياتنــا، وهي ق�ســ�س ومو�ســوعات غزيــرة، ويتحتــم علينا 
البتعاد عن "الكوبي" و"البي�ســت"، ووقتها �سنحظى بجمهور 

عري�س".

الت�سهري هو احلل
يقول نائب رئي�ــس حترير "احلياة اجلديدة" ب�ســار برماوي: 
"عنــد قــراءة املواقــع الإلكرونيــة، ترى العجــب العجاب، 
لدرجــة غياب ال�ســبق ال�ســحايف. والغريب اأن بع�ــس املواقع 
اإىل  ت�ســر  ومل  �ســحيفتنا،  حتقيقــات  ن�ســخت  الإلكرونيــة، 

م�سدرها".
ويوؤيــد برماوي الت�ســهري بال�ســارقني، الذين ل ينح�ســرون يف 
م�ســتخدمي "الن�ســخ" و"الل�ســق"، بل هنــاك �ســارقو الأفكار 

اأي�سا، حني تن�سر.
ويقــول: "نفكــر يف حمايــة ما نعر�ســه من م�ســمون يف موقعنا 
الإلكــروين اجلديــد، بحيــث يكون غري قابل للن�ســخ والل�ســق 

الإلكروين". 
ويوؤيد برماوي الت�ســهري بال�ســارقني، لأن ال�ســكوت عليهم زاد 
من حجم اأفعالهم. والغريب اأن الن�سخ والل�سق يكون يف تكرار 

الأخطاء ذاتها، وهذا دليل على اأنهم ل يطالعون ما ي�سرقون.

ا! ن�سخ ال�سور اأي�سً
ويرى امل�ســور يف وكالة "وفا" بالل بانا اأن اخللل يف القوانني، 
التي ل تعاقب من ين�ســخ ويل�ســق، زاد من عدد هوؤلء، الذين 

ي�سرق بع�سهم الن�س والعنوان وال�سورة اأي�سا.
ويقــول: "احلل �ســهل، وهو ف�ســح من يقدم علــى فعل من هذا 

القبيل، مهما عال ا�سمه اأو من�سبه اأو و�سيلته".
وتــرى ال�ســحافية عزيزة ظاهر، اأنه رغم جترمي �ســرقة املواد 
ال�ســحافية بالن�ســخ والل�ســق وغريها، يف القوانني ومواثيق 

ال�ســرف ال�ســحايف يف دول العــامل، اإل اأن ذلــك مل يحد من هذه 
اجلرائــم. ويف فل�ســطني، يعــاين ال�ســحافيون كثــرًيا مــن هذه 
الظاهرة امل�ســيئة اإىل املهنة، التي تعترب الأمانة الأخالقية اأهم 

�سروطها.
وت�ســيف: "تقــع على عاتــق النقابــة م�ســوؤولية احلفاظ على 
احلقــوق الفكريــة لل�ســحافيني، واحلمايــة مــن اأيــة قر�ســنة 
�ســحافية تطال اأعمالهم بالن�ســخ والل�ســق، وو�سع حد للذين 
ي�سوهون �سرف املهنة، وحما�سبتهم، لأن القر�سنة ال�سحافية 

�سكل من اأ�سكال الف�ساد، الذي ينخر يف اجل�سم ال�سحايف.
وتتابع ظاهر: "على النقابة تنظم القوانني واللوائح اخلا�ســة 
بال�ســحافة، التــي مــن �ســاأنها حما�ســبة من ين�ســخ ويل�ســق 
وي�ســرق، وعليها اإقامــة دورات وحلقات نقا�س عن القر�ســنة 

ال�سحافية، وكيفية معاجلتها، و�سبل احلد منها".

راأي النقابة
ويعقــب نائــب نقيب ال�ســحافيني نا�ســر اأبو بكر علــى ظاهرة 
الن�ســخ والل�ســق بالقول اإنها خطــرية على مــن ينفذها، وهي 
�ســرقه للجهــد والفكر واملهنيــة، وتدلل على انعــدام مهنية من 

يفعلها؛ لأن من ل يكتب ول ي�ســتعمل مهاراته املهنية لن يكون 
�سحافياً، ويعتدي على حقوق امللكية الفكرية لغريه.

وقــال: "وردت النقابــة �ســكاوى عديــدة بهــذا اخل�ســو�س، 
واكت�ســفنا خــالل حلهــا حاجتنا اإىل قانــون مينــع ويعاقب من 
ي�ســرق ويزور وين�ســخ، ونرى وجوب اأن تكون حقوق امللكية 

الفكرية موجودة يف قانون".
ويتابــع اأبو بكــر: "لدينا جلنــة لأخالقيات املهنــة، ُتعد اأنظمة 
اأخالقيــات الإعــالم. واأرى اأن اأي �ســحايف يريد الن�ســمام اإىل 
النقابــة عليــه اللتزام باأخالقيات مهنته. ونبحث منح �ســهادة 

مزاولة املهنة لل�سحافيني، وهذا كله ميكن اأن يحد منها".
وح�ســب اأبــو بكــر، فــاإن النقابــة تعاملت مــع عدة ق�ســايا من 
�ســحافيني �سد �سحافيني، ومتت معاجلتها يف جلنة اأخالقيات 
املهنــة، وثبت وجود عمليات ن�ســخ ول�ســق لتقاريــر واأخبار، 

لكنها، واإن كانت حمدودة، فهي ظاهره موجودة. 
ويختم حديثه: "قد يكون النت�ســار الهائــل لالإعالم الإلكروين 
والجتماعي دون �ســوابط ال�ســبب الرئي�س للن�سخ والل�سق، 
وهذا يحتاج اإىل قانون لالإعالم الإلكروين، و�سروط للرخي�س 

من قبل وزارة الإعالم، لوقفه".

متى �سينتهي زمن "الن�سخ والل�سق"؟
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تنقــل زعــل اأبــو رقطــي يف عــدة عوا�ســم، حامــاًل ذكريــات واآثار 
النكبــة التــي قادته واأ�ســرته مــن حيفا اإىل دم�ســق حيــث در�س يف 
جامعتهــا، وتبــع هواه ف�ســق طريقــه يف الإعــالم عــرب الكتابة ثم 
الذاعة فالتلفزيون و�سناعة الفالم، وظل �سغفه الذي بداأ بالدب 
وال�ســعر وقــود م�ســريته. ويقــول اإنه لو عــاد الزمان بــه لعمل يف 

الإعالم مرة اأخرى.

العمل االإعالمي يف ال�ستات
كانت البداية مبدينة درعا ال�ســورية عام 1970 يف اإذاعة تبث من 
غرفتني فقط حتمل ا�ســم �ســوت الثورة الفل�ســطينية، وكان لهذه 
الذاعة اأثر كبري يف تثوير اجلماهري عرب ما تبثه من اأنا�سيد ثورية 
وبرامج تعبوية ور�سائل م�سفرة موجهة اإىل ثوار الر�س املحتلة، 
وبعــد اإغــالق ال�ســلطات ال�ســورية هذه الذاعــة نقلها ابــو رقطي 
وزمــالوؤه اىل لبنان، حيث عمل مع نخبة من الفدائيني الذين فرزوا 
للعمــل العالمــي مثل اأحمد عبــد الرحمن، ونبيل عمــرو، والطيب 

عبد الرحيم، وغريهم. 
اأبدعــت الذاعــة يف عملهــا خــالل الجتيــاح ال�ســرائيلي للبنان، 
وتعر�ســت للق�ســف عدة مرات، فقام الطاقم بــاأداء واجبه والبث 

عرب اذاعة متنقلة حممولة يف �سيارة. 
وبعــد الجتياح، انتقل ابو رقطي للعمل يف �ســفارة فل�ســطني بقطر 
حتــى  العــام 1990، حيث قامت ال�ســلطات القطرية بتقلي�س عدد 
الفل�سطينيني هناك على خلفية املوقف الفل�سطيني من غزو العراق 
للكويــت، فانتقــل اىل تون�ــس ومنهــا اىل اأر�ــس الوطن بعــد توقيع 

اتفاقية او�سلو لي�ستعيد مكانه الطبيعي خلف امليكروفون.
ي�ســتعيد ابــو رقطي ذكريــات ذلك الزمــن، حني كان اجلــو ثوريا، 
مفعمــاً بالبطــال كجيفارا، وعبد النا�ســر، وابو عمــار، وغريهم، 

وحيث ب�ســاطة الأدوات وقوة املعنى و�ســخامة التاأثري، وهو ما 
يفتقــده العــالم الآن رغم جهود املاأ�س�ســة والتطــور التكنولوجي 
والنت�ســار الوا�سع لو�سائل التوا�ســل الجتماعي، ويتجلى ذلك، 
ح�ســب ابو رقطي، يف تغري اهتمامات اجلمهور وتراجع الن�سغال 

بالق�سايا الوطنية والهروب اإىل ف�ساء افرا�سي.

ال بد للقيد اأن ينك�سر
فــور عودته اىل اأر�س الوطن، كان اأبو رقطي �ســاحب اأول برنامج 
للتوا�ســل مع ال�ســرى وهو برنامج "ل بد للقيد اأن ينك�سر"، الذي 
كان يبــث ظهــر كل ثالثــاء وخمي�ــس عــرب اإذاعة �ســوت فل�ســطني 
مــن مقرهــا يف اريحا، و�ســكل الربنامج حلقة و�ســل بني ال�ســرى 
وذويهم، وكانت الت�ســالت تروي ق�س�ســاً اإن�ســانية حمزنة عن 
اأ�ســرى حمكومني باملوؤبــدات وحمرومــني من الزيارة ي�ســتمعون 
ل�ســوات اأبنائهــم وبناتهم لول مــرة، او يتلقون خــرب وفاة اأحد 
والديهم، دون اأن يتمكنوا من وداعه، وهو ما اأ�ســهم كثرًيا يف جعل 

ملف الأ�سرى ملفا ان�سانيا وذا اأولوية �سيا�سية.
 

بني العمل االإعالمي واالنتماء احلزبي
يــرى اأبو رقطــي اأن "علــى العالمي تقــدمي امل�ســلحة الوطنية 
على احلزبية، فق�ســيتنا اأعدل ق�ســية يف العامل، ويجب تناولها 
بعيــدا عن احلزبية ال�ســيقة"، ولعل هذا ما مكــن ابو رقطي من 
اإجــراء مقابالت مميزة مــع كافة الطراف، حيــث قابل الرئي�س 
حممــود عبا�ــس عدة مــرات، ورئي�ــس املكتب ال�سيا�ســي حلركة 
حما�س خالد م�ســعل، والعديد من ال�سيا�ســيني الآخرين، وكذلك 
الفنانون الفل�سطينيون مثل املرحوم غ�سان مطر، وعازف الكمان 

جهاد عقل.

اأطرف موقف 
يقــول اأبو رقطي اإن الراحل اأبــو عمار كان دائم الهتمام بالإذاعة، 
�سواء يف بريوت اأو اأريحا. ويذكر اأن ابو عمار ات�سل بالذاعة ذات 
�ســباح وكان هو على الهواء مبا�ســرة يجري مقابلة، فرك الهواء 
ملهند�س ال�ســوت لي�ستقبل الت�ســال. ويتذكر حالة ال�سعادة لدى 
الطاقم بعد انتهاء الت�ســال وخا�ســة بعد كلمــات الثناء واملديح 
التي قالها عن عمل الإذاعة، رغم الرتباك الذي ح�سل على الهواء.

منتج وخمرج اأفالم
كانــت بدايــة عملــه يف جمــال الفــالم خــالل تغطيته لنقــل جثمان 
ال�ســهيد يا�ســر عرفات، حيــث اختتم التغطية بعبارة "ا�ســحى يا 
يا�ســر، األ تكفيك �ساعة من النوم، من القاهرة اإىل رام اهلل. ا�سحى 
�سوف اجلماهري املحت�سدة يف انتظارك". ومن هذه العبارة، نبعت 
فكــرة اإنتاج فيلم "الفل�ســطيني" الذي حتدث عن مراحل حياة ابو 
عمــار، وبعد هذا العمــل، توالت الفالم كفيلــم "بتوقيت القد�س"، 
وفيلم "�ســيدة من فل�سطني" عن والدة ال�ســري �سامر العي�ساوي، 
وفيلمــه الخــري "اأن تكون لجئــا" الذي تناول معانــاة الالجئني 

الفل�سطينيني يف لبنان.
مل توؤثــر �ســنوات العمــر ول اأجــواء التقاعــد على اأبــو رقطي، بل 
عززت روحه ال�ســبابية ودفعته اأكرث اإىل العمل، فهو يح�ســر لفيلم 
جديد حول معاناة الالجئني الذين خرجوا من املخيمات ال�سورية 
اإىل لبنان والأردن وتركيا وغريها، بعد اندلع الأحداث يف �سوريا.

�سبكات التوا�سل االجتماعي
ورغم انتمائه جليل الكتاب والقلم، فاإن ابو رقطي من امل�ســتخدمني 
الدائمــني للفي�ســبوك، حيث ين�ســر كتاباتــه واآراءه ويتوا�ســل مع 

 جوليانا جغمة ٭

 عبد اللطيف حجاوي ٭

زعل اأبو رقطي.. اأربعون عاًما خلف املايكروفون

اأ�ســدقائه املنت�ســرين يف كافــة اأنحــاء العــامل وخا�ســة يف خميمات 
اللجوء واملنايف. ويرى اأبو رقطي اأن الق�ســية الفل�سطينية تراجعت 
اإعالميــا ب�ســبب عجز و�ســائل العــالم -رغم كرثتهــا- عن خماطبة 
العامل، وب�سبب الهزات التي اأحدثها ما ي�سمى الربيع العربي، ويرى 
اأن الهميــة يجب ان تن�ســب علــى توحيد اجلهود لعادة الق�ســية 
الفل�ســطينية اإىل اخلرب الأول كما كانت دوما، خا�سة اأن الإعالم اآخذ 

يف التحول اىل �سوق جتارية لالعالنات والق�سايا اخلفيفة فقط.
وعــن روؤيتــه لل�ســحافيني ال�ســباب، يقول ابــو رقطي ان بع�ســهم 
يثريون مو�ســوعات وق�ســايا ح�سا�سة، ولكن م�ســكلتهم ال�سا�سية 
تكمــن يف نق�ــس الثقافــة واملعرفة الكافيــة بالتاريخ، بال�ســافة اإىل 
اجلــراأة، فالعالميون ال�ســباب عند اإثارتهم للق�ســايا احل�سا�ســة، 
عليهــم اأن يكونــوا على قدر عــاٍل من الثقافة والملــام بكافة جوانب 

الق�سية التي يثريونها.

٭طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اأبو رقطي.. الكاتب واملذيع وخمرج الأفالم الوثائقية. 

مل يكــن يعلــم اأن املواجهــات التي اعتاد اأ�ســرار �ســمرين و�ســديقه جمــال الرحمي 
خو�ســها يف �سنته الأوىل لدخوله اجلامعة، �ست�ســكل املنعطف الأكرب يف حياته؛ ففي 
الأول من �ســهر كانون الثاين من عام 1989 ويف عز النتفا�ســة الأوىل، تو�سح اأ�سرار 
كوفيتــه وتقا�ســم احلجارة مع �ســديقه جمــال الرحمــي، وراحا ير�ســقان دوريات 
الحتــالل باحلجــارة على خطوط التما�ــس مع الحتالل يف مدينــة البرية، ومل تكن 
تلــك "الطلعة" املــرة الوىل لهما، لكنها كانت فا�ســلة وموؤملة، وبعــد حلظات قليلة، 
اإذ بقنا�س م�ســرٍخ على اجلهة املقابلة، يطلق ر�سا�ســتني ا�ســتقرت الوىل يف عنق 
الرحمــي وتبعتهــا ر�سا�ســه اأخــرى مل تخطئ ج�ســد الرحمي لتوؤكد املــوت مرتني، 
وت�سمر اأ�سرار بجانب رفيقه، وكاأن الر�سا�سة ا�ستقرت بج�سده، وكاأن روح الرحمي 

حلقت و�سلمته �سعلت املقاومة.

ندفعهم الثمن
"يجــب اأن ندفعهــم الثمــن". هكذا بداأت خيوط احلكاية على ل�ســان الأ�ســري املحرر 
اأ�ســرار �ســمرين الــذي اأم�ســى عقدين وثــالث �ســنوات يف �ســجون الحتــالل، قبل اأن 

يتحرر ويعود ليدر�س ال�سحافة والإعالم يف جامعة بريزيت.
وعــن رحتله ال�ســعبة، يقول اأ�ســرار: "كان ل بد مــن اجراء تعديل علــى تلك املعادلة 
التي ي�ســرب فيها ال�ســخ�س حجرًا لت�سيبه ر�سا�ســة قد تقتله وقد تبقيه عاجزا مدى 

احلياة".
وبعــد اإجراء ات�ســالت مع قيادات خارج الر�س املحتلــة، مت تاأمني خم�س قطع 
من ال�ســالح، لي�ســكل بعدها خليــة فدائية مع فتــاة تبادله نف�س الأفــكار والروح 
الثوريــة، رفيقة ال�ســالح واجلامعة عبــري الوحيدي، التي تولــت قيادة اخللية، 
وبعد �سنتني من ا�ست�سهاد رفيقه الرحمي، وحتديدا يف الأول من كانون الثاين عام 
1991، حمل اأ�سرار ال�ساب املتوثب م�سد�سه، ويف حدود ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء، 
مر م�ســرعا ب�سيارة يقودها �سديق له وهو بجانبه يف املقعد الأمامي، �سغط على 
الزناد واطلق ثالث ر�سا�ســات على م�ستوطن يف �سيارته ب�سارع نابل�س- البرية 
واأ�ســقطه قتيال، وكانت بجانب امل�ســتوطن طفلة بعمر الرابعة ع�سرة مل ي�سبها، 
ا اأو م�ســتوطًنا، ولي�س امــراأة اأو طفاًل،  رغــم قدرته على ذلــك، فهدفــه كان جنديًّ
وخالل ت�ســعة اأ�ســهر، ا�ســتطاعت اخللية تنفيذ �سبع عمليات ا�ســقطت فيها قتلى 

وجرحى.

املطاردة واالعتقال
ويف قريــة كوبــر اإىل ال�ســمال مــن مدينــة رام اهلل، اأخفــت ابنة املجموعة عبري ال�ســالح 
لدى �ســخ�س له جتربة يف ال�ســجن والعمليات، وبعد فرة، كثفــت خمابرات الحتالل 
بحثها عن ال�ســالح واأ�سماء املجموعة، وا�ســتطاعت اأن ت�سل اإىل ال�سالح وتعتقل اأفراد 
املجموعــة تباًعا، ليدخل اأ�ســرار ورفاقه يف رحلة تعذيب طويلــة قبل املحاكمة، انتهت 

بالإدانة واحلكم بال�سجن مدى احلياة.

22 �سنة يف اأ�سطر 
حكمت املحكمة على اأ�ســرار بال�ســجن مدى احلياة، وكلمة "�ســجن" وحدها تعج بكل 
معاين الب�ســاعة،  مل يتذكر فيها اأ�ســرار �سوى اأ�سد اللحظات ق�سوة، كاأن ي�سغط جندي 
علــى رقبتــه ويجربه على فتح فمه ليب�ســق فيــه! اأو حتى اإجباره علــى تناول طعامه 
يف املرحا�ــس! واأن يبقى مبالب�ســه الداخلية م�ســبوحاً يف "�ســاحة الأ�ســود"، كما كان 
الأ�سرى ي�سمونها، وُي�سرب طوال الليل دون توقف وحتت اأي جو كان!"، هكذا يتذكر 

اأ�سرار عذابات �سجنه.
ويف ال�سجن، ق�سى اأ�سرار ربيع عمره بني جدران مظلمة مل يكن يرى فيها النور. قتلت 
فيه روح ال�سباب واأحرقت عمره ال�سغري، وحني يتحدث عن التجربة، ل ين�سى اأ�سرار 
تلك ال�سباحات التي ل تاأتي ب�سم�س، وتلك الليايل التي ق�ساها وحيًدا حتت ذلك ال�سقف 

الذي ل ياأتيه بقمر.
يتذكــر تلك الأيام بالقول: "كانت الأيام كال�ســهر، والأ�ســهر كال�ســنوات، ل تختلف يف 
اأحداثهــا ول تاأتــي بجديد، وكل تلك املعاناة مل تك�ســر اإرادة من يوؤمــن باأنه اأقوى من 
ال�ســجان، لكن وفاة والدتي واأنا خلف الق�ســبان، كانت مبثابة ال�ســكني الذي غر�س يف 

�سدري".
�سجنه، على  راآه يف  ما  كل  من  اأ�سرار  على  اأق�سى  هذا اخلرب  كان وقع  ماتت".  "اأمك 
الرغــم من اأن املوت حــق على اجلميع، اإل اأن وفاة والدة �ســمرين كانت غري اعتيادية 
يف حياتــه، فهــو مل ي�ســتطع ان يطبــع قبلته الأخرية علــى جبينها، فقــد رحلت وبقيت 

ح�سرة وداعها يف نف�س اأ�سرار.

اأ�سرار اليوم 
بعد اأن انتزع اأ�ســرار حريته �ســمن الدفعة الثانية من اأ�ســرى ما قبل اأو�ســلو، عاد اإىل 
جامعــة بريزيت، وعلى بعد خطوات ب�ســيطة منك، قد ت�ســادفه دون اأن تدرك اأو تفكر 

اأ�سرار �سمرين: 22 عاًما يف ال�سجن.. �سنة ثانية �سحافة

اأنه قد تلثم وحمل بندقيته وكان يوًما فدائيًّا.
اأ�سرار طالب اأربعيني بثغر مبت�سم، و�سعر قد اأخذ منه ال�سيب ح�سته، لكن قلبه ما زال 
�ســابا حامال اأحالما واآمال �ســرقتها ثالثة وع�سرون عاما من ال�ســر. اأ�سرار اليوم يكمل 
م�ســريته الكادمييــة يف �ســنته الثانية من درا�ســة العالم، ويعي�س حياتــه الكاملة مع 

عائلته، حيث ينتظر مع زوجته طفله الول.

٭طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الأ�سري املحرر اأ�سرار يف فعالية طالبية بجامعة بريزيت.
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خلفــت احلروب الثالث التي �ســنتها اإ�ســرائيل على قطاع 
غزة، منذ نهاية العام 2008 وحتى اأوا�ســط العام 2014 
املا�ســي، اأعــدادا كبــرية مــن ذوي الإعاقــات احلركيــة 
وال�ســمعية وحتى الب�ســرية. وبات هوؤلء بحاجة ما�سة 
لرعاية ج�ســدية وتاأهيل نف�سي، وم�ساعدة من اأجل اإعادة 

دجمهم يف املجتمع.
اإل اأن التعامــل مــع معظــم ذوي املعاقــني مــن م�ســابي 
اأن  الثــالث، مل يكــن كمــا ي�ســتحقون، فرغــم  احلــروب 
الف�ســائل واحلكومــة نعتتهــم وما زالــت بـــ "الأبطال"، 
فالهتمام بهم مو�سمي، ومل يتعد �سالت غذائية ومعونات 
مقطوعــة ومتباعــدة، حتــى بــات "الأبطــال" عالــة على 

اأ�سرهم ب�سبب ذلك.

اأو�ساع كارثية
وكيــل وزارة ال�ســوؤون الجتماعيــة يف قطــاع غــزة د. 
يو�ســف اإبراهيــم قــال اإن العــدوان الإ�ســرائيلي الأخري 
وحده، خلف ع�ســرين األف جريح، من بينهم نحو 3500 
ذوي اإعاقــة، يف ظــل اإمكانيــات حكوميــة وموؤ�س�ســاتية 
�سعيفة، ول تقوى على تلبية الحتياجات املختلفة لهذا 

العدد الكبري منهم.
واأ�ســاف اأنه على الرغم من �سعف الإمكانيات، فوزارته 
حاولــت وحتــاول با�ســتمرار تقدمي كل دعــم ممكن لذوي 

الإعاقة، فهي تنفذ برناجًما خم�س�ًسا لدعمهم.
وقال اإبراهيــم: "تتنوع اخلدمات بــني التوعية والتاأهيل 
النف�ســي واجل�ســدي، وتقدمي مــا يحتاجونه مــن اأدوات 
م�ســاندة مثــل العكاكيز وغريها"، مبيًنا اأنــه يتم التعامل 
مع كل حالة وفق ظروفها، فاإذا كان ال�سخ�س ذو الإعاقة 
رب اأ�سرة وعاطاًل عن العمل، فاإنه يتم حتويله ل�ستمارة 
البحــث الجتماعــي، ومــن ثم يتم عمــل ما ينا�ســبه وفقا 

لالإمكانيات املتوفرة.
وعــن القنــوات التــي ت�ســاعد الــوزارة يف مهمتهــا جتــاه 
ذوي الإعاقة، قال اإن هناك م�ســاعدات تقدمها موؤ�س�ســات 
املجتمــع املــدين، التي حت�ســل علــى م�ســاريع ممولة من 
جهات اأجنبية وعربية، كما ت�ســاعد اإ�ســهامات وتربعات 
رجال الأعمال وبع�س املوؤ�س�ســات املهتمة يف تلبية بع�س 

الحتياجات.
وحول وجود ات�ســالت بني فرعــي الوزارة يف غزة ورام 
اهلل قــال: الوزارة يف غزة منفتحة متامــاً على نظريتها يف 
ال�ســفة الغربية، ونتوا�ســل معهــم با�ســتمرار، لكن ثمة 

برامج متوفرة يف رام اهلل يفقدها قطاع غزة".

تعاون حمدود
مــن جهتــه، و�ســف رئي�ــس جمعيــة الأ�ســدقاء لرعايــة 
املعاقــني حممود اأبو مر التوا�ســل بــني جمعيته ووزارة 

م���و����س���م���ي ب����ن����ا  واله������ت������م������ام  م���ن�������س���ي���ون  "اأب��������ط��������ال"  ن����ح����ن  ي���������س����ت����ك����ون:  الإع�������اق�������ة  ذوو 

دون  نسرين موسى واأنــه  جــدًا،  بال�ســعيف  الجتماعيــة  ال�ســوؤون 
امل�ســتوى، ول يوجد ما تقدمه الــوزارة لهم، على عك�س 

ما حتدث به وكيل الوزارة".
اأبــو مر حتدث عن الربامج التي تقدمها موؤ�س�ســته، وقال 
اإنهــا اإغاثية، اإ�ســافة اإىل م�ســاعدة ذوي الإعاقة بال�ســفر 
للخارج، لتلقي العالج وتركيب اأطراف �سناعية، م�سريًا 
اإىل وجــود برامــج التاأهيــل والزيارات للمنــازل والعالج 

الطبيعي".
واأكــد اأبــو مــر اأن هنــاك �ســعوبات تواجههــم يف تقــدمي 
اخلدمــات لــذوي الإعاقة، منها اأن اخلدمــات تعتمد على 
امل�ســاريع املدعومــة، واملعتمدة على ت�ســغيل احلكومة 

مثل البطالة.
واأ�ســار اإىل اأنــه لو انعدمت امل�ســاريع، فلــن يكن هناك 
دعم كاٍف ل�سريحة ذوي الإعاقة، لأن العتماد �سيكون 
على فــرق املتطوعــني، الذيــن يحتاجون ملــن يوؤهلهم 

للعمل.
وقــال: يف تلك احلالة، �سي�ســطر ذو الإعاقــة للنفقة على 
نف�ســه وعائلتــه من جيبه، وهــذا يرهقه ويزيــد اأعباءه، 
خا�ســة اأن جل ذوي الإعاقة لي�ســوا من فئة املوظفني اأو 

ممن يح�سلون على دخول ثابتة".
وطالــب اأبو مر بتنفيــذ القانون اخلا�س بــذوي الإعاقة، 
الذي اأ�سدره املجل�س الت�سريعي، و�سادق عليه الرئي�س 
عبا�ــس، وهــو يلبــي جــزًءا مــن تطلعــات واحتياجــات 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

من�سيون
وبدا املواطن �سفوت اأبو طري، وقد فقد اثنتني من بناته 
خــالل العدوان الإ�ســرائيلي الأخري بينما اأ�ســيبت ثالثة 
باإعاقــات كبرية، حزينا، وهو يتحدث عــن معاناة ابنته 
ذات الإعاقة، التي تتهياأ للتقدم لمتحان الثانوية العامة 

بعد �سهرين تقريًبا.
اأبو طري و�ســف �ســريحة ذوي املعاقني، خا�سة �سحايا 
العدوان الإ�سرائيلي الأخري، باملن�سية، موؤكدا اأن ما قدم 
ويقدم لهم �ســئيل ومل يرتق للم�ستوى املطلوب، وعائلة 
ذي الإعاقــة هــي من تتكفل مبعظــم احتياجاته وتقدم له 

الرعاية والتاأهيل املطلوب.
واأكد اأن وزارة ال�ســوؤون الجتماعية، وكذلك موؤ�س�سات 
املجتمع املدين، وجودها �ســكلي، ومل ت�ســهم يف حت�ســني 
حيــاة ذوي الإعاقــة، وكل مــا يقــدم هــو ذر للرمــاد يف 

العيون.
و�ســدد اأبــو طري علــى اأنــه اأدرك ذلك مبكــًرا، وركز على 
خدمــة ابنته بنف�ســه، وتلبيــة كل احتياجاتهــا، واإعادة 

دجمها يف املجتمع.
وطالــب اأبو طــري وغريه من اأهــل ذوي الإعاقة باإن�ســاء 
وزارة اأو هيئة تخ�سهم هذه ال�سريحة، على غرار "هيئة 
�ســئون الأ�سرى"، خا�سة اأن اأعدادهم باتت كبرية، وهم 
باأم�ــس احلاجة للرعايــة والهتمام، موؤكدا اأن ا�ســتمرار 
للحاقهم بوزارة ال�سوؤون الجتماعية، التي تقدم خدمات 

لفئات عدة يف املجتمع، فيه ظلم لهم.

ي�ســتمتع معظمنا بقــراءة الكتب والروايــات، ويجل�س كثريون 
كل �ســتاء ويف اأيديهــم كتبهــم، يقــراأون با�ســتمتاع، لكن امل�ســهد 
عند البع�س يبقى ناق�ًســا، لي�س لقلة القراء اأو ندرة الكتاب، بل 

لنق�س يف بع�س احلوا�س، فكيف لفاقد الب�سر اأن يقراأ.
�ســوؤال مل يهتــم بالإجابــة عليــه اإل من يعــاين من هــذا الفقدان، 
ووحــده املحامــي عبا�س عبا�س هو مــن فكر بطريقــة متكنه من 
قــراءة كتبــه املف�ســلة علــى الرغم من �ســعف نظــره وتراجعه 
عامــا بعــد عام، فخــرج بفكــرة تاأ�ســي�س جمعيــة املنــارة لدعم 
الأ�ســخا�س مــع اإعاقــة، وبالفعل، تطــورت اجلمعيــة مع مرور 
الأعــوام، ومب�ســروع وراء الآخر، واأ�ســبحت اليوم واحدة من 

اأكرب اجلمعيات املهتمة بهذه احلالت.
وعــن رحلــة تاأ�ســي�س اجلمعيــة، قــال املحامي عبا�س �ســاحب 
الفكــرة ورئي�س اجلمعية، اإنه بداأ بفكرة املنارة منذ عام 2005، 
لتكــون بذلــك اأول جمعيــة عربيــة تهتم برفــع املكانــة القانونية 
والجتماعيــة لالأ�ســخا�س مــع اإعاقــة يف الداخــل املحتــل، ويف 
البدايــة، ركــز على حمــالت التوعيــة يف املدار�ــس واجلامعات، 
ولكنه مل يكتف بالتوعية القانونية والجتماعية فح�سب، فانتقل 
من التوعية عنهم اإىل م�ســاعدتهم، فاأطلق مبادرة جديدة متمثلة 
بافتتــاح مكتبــة اإلكرونية حتتــوي على كتب م�ســجلة، ليتمكن 
املكفوف من �ســماعها بدل قراءتها. ولت�ســهيل اإمكانية الو�ســول 
اإليها، طورت اجلمعية تطبيًقا للهواتف الذكية مُيكن اجلميع من 

ال�ستماع للكتب.
ولأنهــا مبــادرة اجتماعيــة غــري ربحيــة، كان ل بــد مــن بع�س 
املعوقات، اأهمها، كما ك�سف عبا�س، م�ساألة ا�ستقطاب املتطوعني، 
واملتربعني، ولكن الأزمة بداأت بالذوبان �ســيًئا ف�ســيًئا، خا�ســة 
منذ اأوائل العام املا�سي، حيث تلقت اجلمعية دعما من موؤ�س�سة 

التعاون، ومن �سندوق التعاون الفل�سطيني.
اأما عن عدد الكتب التي حتتويها مكتبة اجلمعية، فك�ســف عبا�س 
باأنهــا تزخر اليوم باأكرث من 1500 اإ�ســدار من الكتب املتنوعة، 
من ق�س�س اأطفال لكتب التنمية والقانون وال�سيا�سة، بالإ�سافة 

لبع�س الكتب العاملية.

لها راديو خا�ض

للمكفوفني  الإنرتنت  على  كتاب   1500 ت�سخ  ن�سراوية  جمعية  املنارة: 

البداية من 8 كتب
حممــد اإكتيــالت اأحد الإداريني امل�ســوؤولني عــن اجلمعية، 
يقول اإنهم بداأوا من فكرة ب�ســيطة تت�سمن م�ساعدة فاقدي 
الب�ســر على القراءة من خالل توفري �ســخ�س م�ساعد يقراأ 
الكتــب بــدل عنهــم، ولكــن الفكرة تطــورت لت�ســمل جميع 
الأ�ســخا�س الذين يعانون من اأي اإعاقة ج�ســدية، لت�سبح 
الفكــرة اليــوم مكتبــة اإلكرونيــة ت�ســمن مئــات الكتبــة 

امل�سجلة.
وي�ســيف اإكتيــالت باأنهــم يف البدايــة عانــوا كثــرًيا مــن نق�ــس 
الإمكانيــات وعــدم توفــر الدعم املــايل، فقاموا بت�ســجيل ثمانية 
كتــب فقــط وبو�ســائل بدائية تقليديــة ل تخدم هدفهــم املتميز، 
ولكنهــم حتــدوا ال�ســعوبات واأ�ســروا علــى تطويــر فكرتهــم 
وامل�ســي قدمــا فيها، وبالفعــل متكنوا من ذلــك، واأكرب دليل هو 
مكتبتهــم الإلكرونية التي ت�ســم كتًبا متنوعــة جلميع الأعمار، 
م�ســجلة بتقنيات متطورة ت�سمح لفاقدي الب�سر ولكل من يعاين 
من �سعوبات يف القراءة الطالع على اأكرب قدر ممكن من الكتب 

وقراءتها والتمتع بها.

ملاذا هذا اال�سم؟
اأما عن الت�سمية، فيقول اإكتيالت اإن املنارة تعك�س هدفهم بالو�سول 
لأكرب قدر ممكن من امل�ستمعني يف الوطن العربي واجلالية العربية 
يف العــامل، ويبدو اأن هدفهم بداأ بالفعل بالتبلور والتحقق، ويتجلى 
ذلك بو�ســوح من خــالل ردود الأفعال والت�ســالت التي يتلقونها 
مــن كل اأرجــاء الوطن العربي. وا�ســتطاعوا اأي�ســا جلب ع�ســرات 
املتطوعــني لقــراءة الكتب، بالإ�ســافة لبع�س املهنيني املخت�ســني 

باختيار الكتب واملو�سيقى املنا�سبة.
وي�ســيف اكتيــالت اأنهم طــّوروا الفكــرة اأكرث واأكــرث واأغنوها 
مبجلــة اأدبية دوريــة تغطي ق�ســ�س جناح بع�س الأ�ســخا�س 
الذيــن ا�ســتفادوا مــن جمعية املنــارة، واأكد اأن العــامل العربي 
بحاجة جل�ســم يوفر للقــراء جميع الكتب املمكنة، وك�ســف باأن 

هدفهم هو اأن يكونوا هذا اجل�سم.
اأمــا عن عالقتهم مبركز تطويــر الإعالم يف جامعة بريزيت، فقال 
اإكتيــالت اإن مكتبتهم بحاجــة لدعم اإعالمي للو�ســول اإىل جميع 
القــراء العــرب، وبعــد التفكــري املطــول، مل يجدوا اأف�ســل من 
املركز واجلامعة للعب هذا الدور، خا�ســة اأن املركز واجلامعة 

قطعا �سوطا كبريا من الناحية الإعالمية، وا�ستطاعا فتح راديو 
خا�س واإ�سدار جريدة �سهرية. 

طاقة و�سغف ال ينتهيان 
وقالت اليزابيث ن�سار، اإحدى املن�سمات حديًثا لهذه اجلمعية، 
والتــي باتــت اليــوم قارئة اأ�سا�ســية فيهــا، اإن فكرتهــم اأزلية ل 
تنتهــي طاملا اأن الطاقة وال�ســغف متوفــران، ول يحد طموحهم 
�سوى ال�سماء، وهدفهم هو تعزيز العطاء، وتوفري بع�س الكتب 
القدمية ذات القيمة العظيمة، بالإ�سافة لتوفري م�سادر جديدة 

للكتب.
ا بها، م�ستغلة  وك�سفت باأن اجلمعية اأطلقت موؤخرا راديو خا�سًّ
بذلك غرفة الت�ســجيل اخلا�سة بالكتب، وهذا الراديو يقدم عدًدا 
مــن الربامج اأهمها "لون دربك، ويف �ســيافة املنارة، والربنامج 
الأدبــي ف�ســاء املنــارة، بالإ�ســافة لدرد�ســة حقوقية ملناق�ســة 

حقوق الأ�سخا�س الذين يعانون من اإعاقات خمتلفة".

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

طاقم املنارة خالل زيارتهم مركز تطوير الإعالم يف بريزيت.عبا�س عبا�س.
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بعــد اأيــام علــى احلديث عــن توقيع ال�ســلطة الفل�ســطينية اتفاقية �ســراء غاز مع اإ�ســرائيل 
ملــدة 20 عامــاً، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولر ل�ســترياد 4.75 مليار مــر مكعب من الغاز 
الطبيعي الإ�ســرائيلي؛ انهالت على ال�ســلطة حملة انتقادات داخلية وا�ســعة، �سد اخلطوة 
التي اعتربها املنتقدون دعًما مبا�ســًرا لقت�ســاد اإ�ســرائيل، يف ذروة املعركة التي يخو�ســها 

الفل�سطينيون �سد الب�سائع الإ�سرائيلية.
اقت�ساديون وم�سوؤولون عن  تقريًرا قبل عددين، حتدث فيه خرباء  ن�سرت  "احلال" كانت 
تبعاتها القت�ســادية وال�سيا�ســية، وقد اأعدت هذا التقرير بعد حملة انتقادات ال�ســلطة التي 
جاءت بعد بيان م�سرك خلم�سة ف�سائل ي�سارية، ا�ستهجنت التفاقية، وقالت اإنها "ا�ستهتار 
وا�ســح باجلهود التــي مت التوافق عليها وطنيا، والتي تدعو للتوجــه اإىل املجتمع الدويل من 

اأجل حتديد �سقف زمني لإنهاء الحتالل، مبا ل يتجاوز العامني ولي�س 20 عاما".
وي�ســكل اتفاق ت�ســدير الغاز اإىل ال�ســلطة –يف حال كونه وقع- اأول اتفاق تربمه اإ�ســرائيل 
ا، لأنــه يعني انتقال  لت�ســدير الغــاز اإىل دولة اأخــرى، وهو بهذا املعنى ي�ســكل منعطفــاً مهمًّ

اإ�سرائيل من دولة م�ستوردة للطاقة اإىل دولة م�سدرة لها.

انتقاد حملي
واأثارت هذه اخلطوة غ�ســًبا �ســعبًيا وا�سًعا، خا�سة اأن التفاقية مرت دون علم الراأي العام 

الفل�سطيني، ودون اأن تعر�س على امل�ستوى الت�سريعي.
ع�ســو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية تي�سري 
خالد قال يف حديث مع "احلال" اإن "توقيع التفاقية مهني للفل�ســطينيني"، موؤكًدا اأن ال�سلطة 
الفل�ســطينية اأقدمت على خطوة �ســلبية جدًا، لأن التفاقية ت�سب يف �سالح اإ�سرائيل وتطيل 
عمر احتالله لالأرا�ســي الفل�سطينية. وطالب ال�سلطة ب�ســورة فورية باإعالن اإلغاء التفاقية 
ب�ســكل ر�ســمي، والبحث عن موارد اأخرى حملية اأو عربية ل�ســد احلاجة من الغاز الطبيعي 

دون اللجوء اإىل اإ�سرائيل.
وزير الطاقة عمر كتانة قال ل�ســحيفة "احلال" اإن "ال�ســلطة حتى اللحظة مل توقع ب�ســورة 
ر�سمية على التفاقية". فيما قال خالد: "التفاق وقع، وهناك معلومات وت�سريحات موؤكدة 
�ســدرت من م�سوؤولني يف ال�ســلطة العام املا�سي حول هذا التفاق، وهناك �سور ن�سرت على 
ال�ســحف الإ�ســرائيلية للطرفني اللذين وقعا التفاق". ودعا احلكومة للتوجه نحو خيارات 
بديلة تكون حتت ال�ســيادة الفل�سطينية وا�ستغالل ثرواتنا الطبيعية، وتدعم اقت�سادنا دون 

اللجوء اإىل اإ�سرائيل.

ووفــق �ســحيفة "هاآرت�س"، فاإن التفاقيــة وقعها عن اجلانب الفل�ســطيني وزير الطاقة 
عمر كتانة، ومن اجلانب الإ�ســرائيلي اأ�سحاب �ســركة ليفياتان للغاز الطبيعي، وتن�س 
كذلــك على اإن�ســاء حمطة لتوليــد الطاقــة يف منطقة جنني، بحيــث يتم ت�ســغيلها بالغاز 
الطبيعي وتزود املنطقة بـ 200 ميجاوات من الكهرباء، مع متّلك ال�ســركة الإ�ســرائيلية 
جلزء من اأ�ســهم املحطة، اإىل جانب احتفاظ �ســركة الكهرباء الفل�ســطينية باجلزء الأكرب 

من الأ�سهم.

ال�سلطة تو�سح
وزيــر الطاقــة كتانة، اأكد اأن "ما ُن�ســر عرب و�ســائل الإعالم العربية عن وجود اتفاق ر�ســمي 
غــري دقيــق". وقــال: "مــا يتم تداولــه عرب الإعالم بهذا اخل�ســو�س م�ســروع قــدمي وجمرد 
اتفاق مبدئي مل يح�ســل على املوافقة الر�ســمية من احلكومة الفل�ســطينية". واأو�سح اأن كل 
بنــود التفاقية مع ال�ســركة الإ�ســرائيلية اأ�ســبحت الآن لغيه ول يوجد اأي التــزام بها من 
قبل احلكومة وال�ســلطة على الأر�س، م�ســريًا اإىل اأن جهد احلكومة وال�ســلطة �سين�سب الآن 

باجتاه ا�ستثمار حقل الغاز الطبيعي يف املياه الإقليمية مقابل �سواطئ غزة.
وعرب وزير الطاقة عن ا�ستغرابه ال�سديد من هجوم الف�سائل الفل�سطينية على احلكومة بناًء 
على ما ن�ســر حول التفاقية، م�ســريًا اإىل اأن احلكومة مل  ي�ســدر منها اأي بيان ر�سمي يتحدث 
عن توقيع التفاق مع اأي �ســركة اإ�ســرائيلية بهذا اجلانب. وبني، انه حتى اللحظة ل توجد 

اأي اتفاقات ر�سمية بني ال�سلطة واإ�سرائيل لتوريد الغاز للفل�سطينيني.

خدمة الإ�سرائيل
من جانبه، اعترب الدكتور ماهر الطباع اخلبري يف ال�ســاأن القت�سادي، اأن "ال�سلطة وقعت يف 
خطــاأ كبــري بعد توقيعها على اتفاقية الغاز مع اإ�ســرائيل يف حال متت امل�ســادقة عليها، واأن 

التفاقية يف جمملها ل تخدم اجلانب الفل�سطيني، بل ت�سب يف م�سلحة الحتالل".
واأكــد الطباع خالل حديثه ل�ســحيفة "احلــال" اأن "ما ُن�ســر عن بنود التفاقية وخ�سو�ســاً 
مدتها التي ت�ســتمر لـ20عاماً، ي�ســع ال�ســلطة يف موقف حمرج جدًا وحتت رحمة الحتالل"، 
مو�ســحاً اأن املطلــوب مــن ال�ســلطة البحــث عــن بدائل فل�ســطينية، بــدل امل�ســاهمة يف دعم 

القت�ساد الإ�سرائيلي.
وقال اإن ال�ســلطة مل توِل حقول الغاز الطبيعي التي اكت�ســفت قبالة �ســواطئ قطاع غزة قبل 
اأ�ســهر اأي اأهمية، وف�ســلت توقيع اتفاقية مع اإ�سرائيل ل�سترياد الغاز منها ومببالغ مرتفعة 

جــدًا ومــدة طويلة، ولفت اإىل اأن هــذه احلقول تقدر بـ 40 مليار مر مكعب من الغاز، وت�ســد 
عجز ال�سلطة املايل وت�ساعد يف حت�سني الو�سع القت�سادي ال�سيئ للفل�سطينيني.

خيارات بديلة
اخلبــري القت�ســادي معني رجب قال ل�ســحيفة "احلــال" اإن هناك خيــارات متاحة ميكن اأن 
ت�ساهم بحل اأزمة الغاز التي تعاين منها ال�سلطة الوطنية. واأ�ساف: "يف حال تعذر ا�ستخراج 
الغاز من قبالة �ســواطئ غزة ورف�س التفاق مع اإ�ســرائيل، ميكن للفل�سطينيني اأن يلجاأوا اإىل 

خيارات اأخرى اأبرزها البحث عن م�سدر خارجي للغاز يورد لالأرا�سي الفل�سطينية".
واأو�ســح رجب اأن من �ســمن تلك ال�ســروط املو�ســوعة هنــا التكلفة واجلودة وال�ســرعة يف 
احل�سول على الكميات املنا�سبة من الغاز التي يحتاجها املواطنون ب�سورة يومية، وتغذية 
ال�ســفة وغــزة، لفتــاً اإىل وجود عدة دول م�ســدرة للغاز �ســتدعم اأي توجه فل�ســطيني بهذا 

اجلانب.
وذكــر اأن دوًل مثــل "قطــر واجلزائــر والأردن وليبيا"، �ســتدعم توريــد الغاز اإىل الأرا�ســي 
الفل�ســطينية وقد يكون ذلك ب�ســعر التكلفة فقط، ما ي�ســاهم بحل الأزمة وكذلك توفري اأموال 

كثرية قد تتوجه اإىل دعم القت�ساد الإ�سرائيلي، يف حال متت ال�سفقة.

ف�سائل توؤكد توقيعها.. ووزير الطاقة ينفي

لل�سلطة وخنق  اإ�سرائيل  لقت�ساد  دعم  الغاز"  "اتفاقية  حمللون: 

ت�سكل اأزمة الرواتب اإحدى اأبرز امل�سكالت التي يواجهها الغزيون، واأ�سبحت عبئاً 
ثقيــاًل عليهم يف طريق البحث عن بدائل للم�ســاكل والأزمــات الأخرى التي اأوجدها 
احل�ســار الإ�ســرائيلي علــى القطاع منذ مــا يزيد عن �ســبع �ســنوات، اأو احلروب 

املتتالية يف ظل عجز احلكومة عن توفري بدائل ناجعة.
ويف غزة، تت�ســاعف امل�ســكلة، فالرواتب نوعان: الناق�ســة للموظفــني العموميني 
ب�سبب احتجاز اإ�سرائيل اأموال ال�سراب الفل�سطينية، والرواتب املقطوعة ملوظفي 

حكومة حما�س ال�سابقة.
املواطــن �ســلمان عياد، �ســاحب �ســوبر ماركــت، قــال اإن تاأخر �ســرف الرواتب، 
و�ســرف ن�ســفها ت�ســبب له باأزمة مالية خانقة، ب�ســبب �ســعف احلركة ال�سرائية 
النقدية يف املحل، لفتاً اإىل اأن معظم زبائن املحل من املوظفني الذين يح�سلون على 

اأن�ساف رواتب، ول ي�ستطيعون �سداد ما عليهم من ديون.
بدورها اأكدت ربة املنزل انت�ســار يون�س اأنها حتاول التاأقلم مع الو�سع القائم وقد 

اتخذت اإجراءات للتق�سف، كتقلي�س متوين اأ�سرتها، و�سراء الأ�سا�سيات فقط.
مــن جهتــه، قال حممد حجاج، �ســاحب ب�ســطة باإحدى اأ�ســواق القطــاع، اإن اأزمة 
رواتب ال�ســلطة اأدخلت ال�ســوق يف حالة ركود، موؤكدًا اأن الأ�سواق تعج بالب�سائع 
املختلفــة، حيث الأ�ســعار يف متناول يد اجلميع، ولكن نق�س ال�ســيولة، خ�سو�ســاً 

الرواتب، اأ�سعف احلركة ال�سرائية.
واأ�ســار املواطن اأ�ســعد اأبو عجوة، اإىل اأن اأ�سعار اخل�سار والفواكه �سهدت يف غزة 
انخفا�ســاً هــذه الأيام، لكنه مل ي�ســتطع �ســراء كل ما حتتاجه عائلتــه، لعدم كفاية 
الراتب لذلك. واأكد اأن حياة املوظف اأ�سبحت بائ�سة جدًا، فراتبه بالكاد يكفيه ل�سد 
حاجات عائلته، وعند ا�ســتالمه، يذهب معظمه لتلبية متطلبات موؤجلة اأو ت�ســديد 

ديون مراكمة.
كمــا تراجعــت العالقات الجتماعيــة جراء اأزمــة الرواتب، التــي تزامنت مع 
توقــف رواتب موظفي حكومة غزة ال�ســابقة، فاأحجم املواطنون عن الزيارات 

العائلية لأنها عبء مايل اإ�ســايف، يف�ســلون تاأمني احتياجاتهم الأ�سا�ســية على 
حتمله.

من جانبه، اأو�ســح د. معني رجب اأ�ســتاذ القت�ســاد يف جامعــة الأزهر اأن خمتلف 
�سرائح املجتمع الفل�سطيني تعاين من م�سكلة الراتب، مبا فيها مدن ال�سفة الغربية، 
مرجعاً ال�سبب يف ذلك اإىل اخللل احلا�سل يف القت�ساد الفل�سطيني ب�سبب اإجراءات 
الحتــالل، مــن حجز لالأموال واإعاقة الإعمار وا�ســتمرار احل�ســار. واأ�ســار اإىل اأن 
اإجــراءات الحتــالل هــذه جتعــل مهمة احلكومــة يف �ســداد التزاماتها مــن رواتب 

وخالفه مهمة �سعبة.
ولفــت اإىل اأن جــزًءا كبــرًيا مــن املواطنني هم مــن املوظفني، �ســواء يف حكومة رام 
اهلل اأو غزة ال�ســابقة، وهذه الفئة من املواطنني ل تنتظم رواتبها منذ عدة اأ�ســهر، 

واأ�سبحوا غري قادرين على تلبية احتياجات ا�سرهم.
واأو�ســح اأن الأ�ســواق عانت من عدم �ســرف الرواتب، فاأ�ســبح من ال�سعب على 
املوظف دفع اأق�ســاط البنوك اأو اأق�ســاط اجلامعات لأبنائهم، ما انعك�س �ســلباً على 

كل مناحي احلياة لدى كافة �سرائح املجتمع.
وقال يف �ســياق حديثه اإن الأزمة قائمة حتى قبل حجز اإ�سرائيل لأموال ال�سرائب، 
لوجود عجز يف ميزانية احلكومة، لأن الإيرادات مل تكن بحجم النفقات، واحلكومة 

تعاين من عجز مزمن ب�سبب التو�سع يف الإنفاق.
واأ�ســاف اأن هنــاك جملــة مــن الإجراءات علــى احلكومــة القيام بها لتجــاوز هذه 
الأزمــة، تبداأ مبراجعة ال�سيا�ســات املتبعة، واإعداد املوازنة املالية ال�ســنوية قبل 
بدء العام اجلديد، ليت�ســنى للحكومة تدبــر اأمرها بدًل من مفاجاأة املوظفني باأنه ل 

توجد رواتب.
كما اأ�ســار اإىل اأن "ال�ســلطة مطالبة بر�ســيد النفقات العامة، وعدم الإ�سراف فيها، 
وتفعيــل الإيرادات وت�ســجيع املنتج الوطني وحت�ســيل ال�ســرائب من املتهربني، 

بقدر ميكن من تخفيف حدة الأزمة، اإن مل نكن قادرين على اإنهائها".

وكاأن احل�سار واحلروب ل تكفي!

ال����غ����زي����ني ه�����م�����وم  ت���������س����اع����ف  ال�����ق�����ط�����اع  يف  ال��������روات��������ب  اأزم������������ة 
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لي�ــس كل ما يقال عن وحدة الناخبني العرب يف ا�ســرائيل �ســحيًحا، 
فاملوؤ�سرات تقول عك�س ذلك، فقد انطلقت "احلملة ال�سعبية ملقاطعة 
انتخابات الكني�ست ال�سهيوين منذ مطلع العام اجلاري، مببادرة من 
حركتي اأبناء البلد وكفاح، لتوحيد جهود حملة املقاطعة ال�ســعبية، 
ومت ت�سكيل جلنة تن�سيق لقيادة هذه املعركة ليت�سنى اإي�سال رف�س 
احلركتــني لهــذه امل�ســرحية "الدميقراطيــة" املزيفة التــي ل تخدم 

�سوى ال�ستعمار العن�سري القائم على التطهري العرقي.
يف حديــث لـــ "احلال" مع ع�ســو الأمانــة العامة حلركــة اأبناء البلد 
رجــا اإغبارية قــال: "موقفــي وموقف حركــة اأبناء البلد من ق�ســية 
الكني�ســت مبنــي علــى اأ�سا�ســيني مرابطــني؛ الول مبدئــي يرف�س 
اإعطاء ال�ســرعية للكيان ال�سهيوين مبنا�سبة انتخابات الكني�ست التي 
ُت�ســكل تعبريًا �سيا�ســياً لكل �ســاحب حق اقراع، و�سحب ال�سرعية 
ي�ســتند اإىل املوقف من اإ�ســرائيل الذي يحدد اأنها كيان غا�سب لر�س 
ال�سعب الفل�سطيني وت�ســريده وقتله ومالحقته، ونحن نرى اأنف�سنا 
جزًءا من ال�ســعب الفل�سطيني تاريخاً وحا�ســرًا وم�ستقباًل، وجزًءا 
من حركة التحرر واملقاومة الفل�سطينية والعربية التي ُتناه�س هذا 

الكيان ب�سفته م�سروعاً كولونيالياً ُمرتبطاً بالمربيالية العاملية".
وتابــع اإغباريــة قائــاًل: "اأمــا الأ�ســا�س الثــاين، فهو جتربة اأع�ســاء 
الكني�ســت العــرب علــى مدار الـــ67 عاماً مــن عمر الكيــان، حيث مل 
يتمكنوا، ب�ســبب عن�سرية املوؤ�س�ســة والكيان، من حتقيق اأي اإجناز 
ذي �ســاأن للجماهــري الفل�ســطينية يف الداخــل، ومل جنــِن مــن هــذه 
امل�ســاركة اإل اإعطاء ال�ســرعية لدولة اليهود وجعلها تتغطى بهوؤلء 
العــرب لتمرير كل �سيا�ســات التمييز العن�ســري يف كل املجالت، بل 
والت�ســويق اأن اإ�ســرائيل دولة دميقراطية يف العامل رغم كونها دولة 
اأبارتهايــد واحتالل، وقد ثبت بالقطع اأن كافة جناحات فل�ســطينيي 
الداخل بق�ســايا وقف م�ســادرة الرا�ســي يف يــوم الر�س 1976م 
ومنع �سن قانون برافر ومنع �سن قانون اخلدمة املدنية والع�سكرية 
حيال الفل�ســطينيني بالداخل جاء اإثر الن�سالت ال�سعبية يف ال�سارع 
ولي�ــس مــن الكني�ســت، الأمــر الــذي ردع هذه ال�ســلطة العن�ســرية 

واأوقف �سيا�ستها".
واأنهــى اغباريــة حديثه قائــاًل: "نــرى اأن جماهرينا ومنــذ 15 عاماً 
اأدارت ظهرها للكني�ســت وقاطعت النتخابات بن�ســبة فعلية ت�ســل 

مــع نهاية احلــرب العامليــة الأوىل وبداية حقبة النتــداب الربيطاين 
يف فل�ســطني واملنطقة العربية؛ وب�ســبب �ســوء الأحوال والفقر الذي 
اأ�ســاب الفل�ســطينيني، رحــل وفد من رجال قرية �ســلواد ق�ســاء رام 
اهلل مــن مينــاء يافا اإىل كوبــا لتاأمني لقمة العي�س، ومنهــم والد القابلة 
ال�سهرية "�سارة"، التي امتهنت القبالة يف �سن �سغري، وكانت مبثابة 

اأم لعدة اأجيال يف القرية اجلبلية �سرق رام اهلل.
كان اأهل البلد يعتربون اأنها من كوبا ب�ســبب مولدها ون�ســاأتها الوىل 
هناك، وتركت ب�ســمات على مواليد القرية منذ عقود، و�ســار ا�سمها 
مرتبطا بال�ســرية الذاتية لكثرييــن وكثريات، وعندمــا يتذكر النا�س 
الــولدات، تكون "الكوبية" البطلة املخل�ســة لالأمهات يف املخا�ســات 

الع�سرية. 
"احلــال" اأجرت حــوارًا مع الباحث ومدر�ــس التاريخ عوين فار�س 
)42 عامــاً( الــذي ر�ســد عــدة حمطات مــن حياتها من خــالل اإجراء 

عدة اأبحاث ومقابالت معها ليوثق دخولها عامل القبالة.
يقــول فار�س وهو ي�ســرد الرحلة احلافلة للقابلة �ســارة: "اعتاد اأهل 
�ســلواد تاريخيــاً الهجرة اىل اأمــريكا الالتينية مثل البريو واملك�ســيك 
وكوبا والربازيل، حتى حتولت لغتهم اىل ال�سبانية وباتت اأ�سماوؤهم 
لتينية مثل احلاج بيدرو الذي يعي�س يف �سلواد حالياً. وبداية حكاية 
القابلــة �ســارة كانت منذ رحيــل وفد كبري من رجال بلدة �ســلواد من 
مينــاء يافــا اإىل كوبا من اأجــل العمل وتوفري لقمة العي�ــس بعد انتهاء 
احلــرب العاملية الأوىل، وفر�ــس النتداب الربيطاين على فل�ســطني، 

ومنهم احلاج مو�سى ليلي، والد القابلة �سارة".
التقى ليلي هناك بال�ســيدة "توما�ســا انطونيو�ــس غونزالي�س"، التي 

�ســميت فيما بعد "عليا" بعد اإ�ســهار اإ�ســالمها يف امل�ســجد الق�ســى. 
وتزّوجــت باحلاج مو�ســى واأجنبا �ســارة يف كوبا عــام 1930. ومثل 
�ســريحة كبرية مــن املُغربني، مل يرق لوالديهــا اأن ترعرع يف كوبا، 

فرحلت عنها بعمر ال�ستة اأ�سهر اىل �سلواد.
بعد ا�ســتقرار عائلة �ســارة ووالدتها يف �ســلواد، هاجر احلاج مو�سى 
ليلــي اإىل كوبا جمــددًا  ليتزوج من اأخرى وينجب منها، ثم ان�ســم اىل 
فئــة التجــار الأغنيــاء يف كوبــا، ونتيجة لذلــك، قتل هو واأبنــاوؤه من 
زوجتــه الثانية اإبان الثورة نتيجة ال�ســراع الطبقي يف تلك املرحلة، 
كمــا اأن العديد من التجار الفل�ســطينيني، وخا�ســة جتارا من مناطق 
قرى �سرق رام اهلل )�سلواد، املزرعة ال�سرقية، كفر مالك(، مل يغادروا 
كوبــا بتاتــاً، حيث منع اأي �ســخ�س ميتلــك ثورة كبرية مــن مغادرة 

البالد اآنذاك.
مع رحيل الأب وانقطاع اأخباره وتركه عليا و�سارة دون معيل، بداأت 
الأم تتدبــر اأمورهــا عرب مهنة القبالة يف البلــدة كبداية، وعلى الرغم 
من اأن عمر �ســارة كان �ســغريًا، اإل انها، ومن خالل مرافقتها لأمها يف 

كل الولدات، التقطت اأ�سول املهنة.

والدة خالد م�سعل
ويــروي فار�ــس بدايــة دخولهــا اإىل عامل القبالــة، ففي اأحــد الأيام مل 
تتمكــن القابلــة "عليــا"، اأم �ســارة، مــن م�ســاعدة جارتهــا يف عملية 
الــولدة لن�ســغالها يف اأخرى، فطلبت مــن ابنتها اأن تقــوم بذلك بدًل 
عنها، فدخلت �ســارة اإىل بيت جارتهــا لتجدها يف املراحل الأخرية من 
الــولدة، ف�ســاعدتها على اإجناب من �ســار رئي�س املكتب ال�سيا�ســي 

حلركة حما�س "خالد م�سعل".
يف عام 1970، توفيت احلاجة عليا لتحل القابلة �سارة مكانها وتقوم 

بدور القابلة جليل كبري من اأهل البلدة منذ 1952 وحتى 2002.

دورها يف االنتفا�سة الثانية
يف النتفا�ســة الثانية، ورغم بلوغ القابلة �ســارة ال�سبعني من العمر، 
اإل اأنها ا�ســتمرت مبهنة القبالة، ومل تتكا�ســل يوماً عن اأداء واجبها، 
ومل تتوقــف القابلــة الكوبية عن التعلم، فقد اأخــذت عددا من دورات 

التمري�س التي عقدت يف القرى املجاورة.
وي�ســهد اأهــل قرى �ســرق مدينة رام اهلل لها وب�ســدق حد�ســها. تقول 
اإحــدى ن�ســاء بلــدة �ســلواد اإنهــا واأثنــاء حملهــا، ب�ســرها الأطبــاء 
مبولودة، اإل ان �سارة ب�سرتها ب�سبي، وبالفعل اأ�سابت، كما املعتاد.

وي�ســيف فار�ــس: "اأثناء انــدلع املواجهــات يف النتفا�ســة الثانية، 
حولت القابلة �ســارة بيتها اإىل م�ســفى من اأجل م�ســاعدة الن�ساء على 
الــولدة، كما اأنها �ســاعدت يف عملية اإجناب �ســبان القــرى املجاورة 
اأثناء احل�ســار، ومل تخف اأبدًا من اخلــروج لياًل والتنقل بني القرى، 
ومل تخ�ــَس حظر التجوال وقــوات الحتالل الإ�ســرائيلي الذين طاملا 

عرقلوا عملها".
رحلت القابلة �ســارة ال�سهر املا�سي عن عمر يناهز الرابعة والثمانني 
بعد اأن اأجنبت اأجياًل من بلدة �ســلواد، وتركت ا�سمها يف كل حكايات 

وق�س�س الولدة يف القرية.
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ح�سرت ولدة خالد م�سعل
����س���ل���واد ال�����ت�����ي ل ت���ن�������س���اه���ا  ال����ق����اب����ل����ة  ������س�����ارة  م�����ن ك�����وب�����ا وف����ل���������س����ط����ني.. ك�����ان�����ت احل�����اج�����ة 

ترف�ض منح وجه الحتلل الفا�سي مكياًجا جمانيًّا
الكني�ست ان��ت��خ��اب��ات  ���س��ت��ق��اط��ع  وزن  ذات  ع��رب��ي��ة  ك��ت��ل��ة  ال���س��ت��ط��لع��ات:  ع��ك�����ض  ع��ل��ى 

اإىل 60%، وما الأرقام التي ُتن�ســر غداة النتخابات اإل اأرقام مزورة 
لإرادة ال�ســعب، و�ســعارنا املركزي يف هذه النتخابات اأن الكني�ست 

تزوير لإرادة ال�سعب".

اأبو ار�سيد: مكياج جماين لكيان ا�ستعماري
اأما الن�ســاط ال�سيا�ســي يف حركة ابناء البلد معاذ اأبو ار�ســيد، فقال: 
"ي�ساأل الكثريون بلهجة املتهكم: ملاذا تقاطعون انتخابات الكني�ست 
ال�ســرائيلي؟ وكاأن مقاطعة الربملان ال�سهيوين الفا�سي والعن�سري 
اأ�ســبحت عــارًا يجــب اأن نخجــل منــه، متنا�ســني اأن كل القوانــني 
العن�ســرية والفا�سية التي ت�سرعن م�ســادرة اأرا�سينا وهدم بيوتنا 
و�ســجن اأطفالنا ت�ســدر عرب الكني�ســت ال�ســرائيلي، عــدا عن ذلك، 
فدخولــه ُي�ســرعن اإ�ســرائيل دولياً، فتقــوم مبا تقوم بــه، فهي تعترب 
نف�سها دولة قانون ودميقراطية، وتدعي اأن اأع�ساء الكني�ست العرب 
ي�ســتطيعون املعار�ســة على اي قانون عن�ســري بالت�سويت �سده؛ 
حتى هذا ال�ســيء، فاإنه ُيعطي �سرعية وم�ســداقية لإ�سرائيل داخلياً 

واإقليمياً وعاملياً".
واأو�ســح ابــو ار�ســيد اأن دخــول الحــزاب العربيــة اىل الربملــان 
ال�ســهيوين مل ُيقدم �سيئاً لنا كعرب فل�سطينيني �سوى اأنه فر�س على 
الأحزاب تقدمي تنازلت جوهرية ومبدئية، منها العراف بيهودية 
الدولة وق�سم الولء ملا ُت�سمى دولة ا�سرائيل، فعلى اأحزابنا العربية 
اأن ُتعيد ح�ســاباتها جيــدًا وُتطلعنا وكوادرها علــى اإجنازاتها خالل 

فرة وجودها داخل هذه املوؤ�س�سة ال�سهيونية".
واأنهــى اأبو ار�ســيد حديثه موجها كالمه اىل العرب املتناف�ســني على 
مقاعد الكن�ســيت: "يجــب ان يعلموا اأنهــم املكياج الــرديء لتجميل 

وجه ا�سرائيل القبيح املليء بدماء �سعبنا العربي يف كل مكان، لذلك، 
انا مقاطع مل�سرحية النتخابات فيما ُت�سمى ا�سرائيل".

عبد اهلل: �ساأدعم القائمة 
املوحدة لو اأنها لربمان فل�سطيني

ويف نف�س �سياق معار�سة امل�ساركة العربية، قال النا�سط ال�سيا�سي 
يف حركة اأبناء البلد جهاد عبد اهلل: "اأنا مع القائمة امل�سركة خارج 
الكني�ســت؛ اأنا مــع القائمة امل�ســركة داخل موؤ�س�ســة فل�ســطينية 
ُمنتخبــة من قبل اأبناء �ســعبنا، مع وحدة وطنية حقيقية ُتنا�ســل 
�ســد الحتالل ول تندمج يف موؤ�س�ســاته؛ اأنا مع القائمة امل�ســركة 
الثقافيــة  والأطــر  واملوؤ�س�ســات  واحلــركات  الأحــزاب  جلميــع 
وال�سيا�ســية، لكــن خــارج لعبتهــم وميدانهــم، ودون طلب حقوق 
مــن جــالدي ومن حمتلــي، فلن نكون ورقــة تــوت ول اأداة جتميل 

ل�سيا�ساتهم العن�سرية".
واأ�ســاف عبــد اهلل: "نحــن يف حركــة املقاطعــة ُنطالــب الأحــزاب 
واحلــركات العربيــة بعــدم خو�ــس هــذه النتخابــات، لي�ــس لأنهم 
خ�ســوم لنا اأو لأننا نحب التنظري بل لأننا اأبناء �سعب واحد ويجب 
علينــا اأن نكــون يف �ســف واحــد مبواجهــة الحتــالل وموؤ�س�ســاته، 

والكني�ست من اأهم موؤ�س�سات هذا الكيان الغا�سب الغا�سم".
وتابــع يقول: "ب�ســراحة، ل اأ�ســتطيع ان اأفهم كيــف نطالب حمتلنا 
باإعطائنا حقوقنا ك�ســعب؟ هل هناك احتالل ُيعطي املغت�سب حقوق 
بالعي�ــس يف اأمــان وا�ســتقرار وكرامة؟؛ فاأدوات ال�ســيد ل تهدم بيت 
ال�ســيد، لذلك نحــن من واجبنا الوطني املبدئــي والخالقي مقاطعة 

هذا الحتالل الغا�سم وهذه امل�سرحية".

كناعنة: مقاطعة الفا�سية
وعــرب القيــادي يف حركــة اأبناء البلد حممــد كناعنة عــن موقفه قائال: 
"مقاطعة حتى العودة، هو يف حقيقة الأمر �سعار اعرا�سي، ولكنه 
يحمل يف جوهره موقًفا وا�ســًحا من ال�ســراع، هو �سراع على الأر�س 
وهوّية الوطن، هو �ســراع من اأجل العودة والتحرير ولي�س يف �سبيل 
ال�ســراخ �سّد الفا�سية، نحن نقاتل من اأجل البقاء وال�سمود والعودة 
والتحرير، وال�سعب كل ال�سعب له راأي يف كني�ست الحتالل ال�سهيوين 

ولي�س فقط من هم داخل الأرا�سي املحتلة من عام 1948".
ويف حديــث اآخــر مع النا�ســطة ال�سيا�ســية يف حركة اأبنــاء البلد يارا 
اغبارية قالــت: "اأنا مقاطعة لنتخابات الربملان ال�ســهيوين اعتمادًا 
علــى موقفــني؛ الأول هــو املقاطعــة املبدئيــة وقاعــدة عــدم منــح 
الحتــالل �ســرعية وجوده و�ســرعية يهوديــة الدولــة، واإنني اأعترب 
نف�ســي جزًءا ل يتجزاأ من ال�ســعب الفل�ســطيني. واأوؤمن اأنه ل ميكن 
حل ق�ســيتنا من خالل الكني�ست، بل من خالل حتقيق ثوابت وطنية 
منها ق�سية عودة الالجئني اإىل مدنهم، الأمر الذي ل يتحقق من خالل 
منح ال�سرعية لالحتالل، واملوقف الثاين هو جتربة الحزاب العربية 
التي خا�ســت النتخابات منذ التاأ�ســي�س عبثاً وبال جدوى، حيث مل 
يحقــق وجودهــم اأي اإجناز وطني ذي �ســاأن مثل م�ســادرة اأرا�ٍس، 
ومنع هدم بيوت اأو منع اأي قرار عن�سري داخل اأروقة الكني�ست".

واأنهــت اغباريــة حديثها قائلــًة: "اإن وجودهم داخــل الربملان وجه 
مبي�س وورقة رابحة لدميقراطية الكيان اأمام املجتمع الدويل، وهذا 

اأمر ل ن�ستطيع اأن نتقبله �سمريياً ووطنياً واإن�سانياً".
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جهاد عبد اهلل.رجا اغبارية.حممد كناعنة.معاذ اأبو ار�سيد.يارا اغبارية.
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كــرة القدم ل تعــرف بالعراقة وبفرق البطــولت، فامللعب هو 
الفي�ســل الذي يكتب تاريخ الأندية وا�ســتمرار �ســروق �سم�سها 
يف عامل الكرة امل�ســتديرة، ومن هذا املنطلق، اأ�سبح فريق جبل 
املكــرب اأو "ن�ســور اجلبل"، كما يحلو لع�ســاقه ت�ســميته، مهددًا 
بعــدم البقــاء يف دوري جــوال للمحرفني املو�ســم املقبل، لأول 
مرة يف تاريخــه املليء بالإجنازات، فالفريق املقد�ســي العريق 
يف و�ســع �ســعب باحتالله املركز قبل الأخــري يف الدوري، رغم 
اأن املكرب هو بطل اأول دوري يف عهد احتاد كرة القدم بو�سعيته 
اجلديــدة وتروؤ�ــس اللواء جربيــل الرجوب لزمام اأمــور الكرة 

الفل�سطينية.
ولأن هــذا الو�ســع ل يليــق ب�ســمعة ومكانة املكرب، فقــد قابلت 
الإداري  اجلهازيــن  يف  وم�ســوؤولني  النــادي  "احلــال" اأبنــاء 

والفني، لتقف على امل�ستجدات.

عياد: الالعبون رحلوا
واأو�ســح املدير الفني للفريق راأفت عياد اأن ال�ســبب الرئي�ســي 
لراجــع م�ســتوى الفريــق هــو رحيــل عــدد كبري مــن الالعبني 
لأ�ســباب مادية، واأ�ســاف: "بعد ح�ســولنا على لقــب الدوري، 
تلقــى عــدد كبري من لعبــي الفريق عرو�ســاً احرافيــة مببالغ 

كبرية، وهو ما عجل برحيلهم عن النادي".
واأو�ســح عيــاد اأن �ســبب اخل�ســائر املتتاليــة واأبــرز اأ�ســباب 
الراجــع هــو قلة فــرة الإعداد التــي اعتربها �ســبه معدومة، 
وتراكــم امل�ســاكل الإدارية، اإ�ســافة اإىل قلــة التدريبات وفقدان 

عن�سر اللياقة البدنية.

وتابــع عيــاد اأن الحــراف اأثقــل كاهــل الأندية وخا�ســة فيما 
يتعلق بالأمور املالية، ما جعل الندية تعاين من �ُسح المكانيات 
املادية ومواكبة الحراف وجلب الالعبني لإمكانية املناف�ســة، 
لكــن العائــق املــادي مــا زال يقــف �ســدًا منيعــاً اأمــام الأنديــة 
الفل�ســطينية، اإل اأن حب الكرة والتطور الريا�سي الفل�سطيني، 

يجعل الأندية ت�ستمر يف حتدي العقبات باأي �سكل كان.
وقال الكابنت عياد: "�ســنقاتل حتى الرمق الأخري لإعادة الهيبة 
لفريقنــا رغــم كل الظروف ال�ســعبة، و�ســوف نفعل امل�ســتحيل 
للخــروج من هذا املاأزق والزحف نحــو منطقة الأمان، والتفكري 
فيمــا بعــد بالعــودة اإىل من�ســات التتويــج التــي تعتــرب املكان 

الطبيعي لهذا الفريق".

حجازي: الهبوط يتهددنا
مــن جانبه، اأو�ســح لعــب الفريق �ســامر حجازي اأن م�ســتوى 
الــدوري يف تطور م�ســتمر، موؤكــدًا زيادة عدد املتناف�ســني على 
لقبــه، اأما فيمــا يخ�س ناديه، فيقــول حجــازي: "الفريق يعاين 
كثــريًا هذا املو�ســم، وبــات من الفــرق املهددة بالهبــوط نتيجة 
الظــروف التــي نعانيهــا، ويف مقدمتهــا رحيــل عــدد مــن لعبي 
اخلربة، اإ�سافة اإىل �سعف اللياقة البدنية، لكن بالرغم من ذلك، 

فما زال لدينا الأمل يف البتعاد عن �سبح الهبوط.
ويف ختــام حديثــه، دعــا حجــازي اأبنــاء البلد ورجــال الأعمال 
والغيوريــن على م�ســلحة الفريــق الوقــوف اإىل جانبهم يف هذه 

املحنة، للعودة جمددًا اإىل من�سات التتويج.
بــدوره، عــزا الإداري اأكــرم �ســالمة اأ�ســباب تراجــع املكرب اإىل 

ال���ه���ب���وط ������س�����راع  اإىل  ال����ت����ت����وي����ج  م���ن�������س���ات  م�����ن  امل�����ك�����رب:  ج����ب����ل  ن���������س����ور 

الأ�ســباب املاديــة التي خلفت اآثارًا �ســلبية علــى غالبية الفرق، 
ويقــول: "منذ دخول الحراف، اأ�ســبحت نظرة الالعب مادية 
بالدرجــة الأوىل، وبالتايل، فاإن النتماء اأ�ســبح م�ســاألة ثانوية، 
لكــن وبالرغــم مــن النتائــج ال�ســلبية للفريق هــذا املو�ســم، اإل 
اأننــي اأثق يف قدرة الالعبني على اخلــروج من هذا النفق املظلم 

والبتعاد عن منطقة الهبوط".
اآراء مت�ســابهة بني كل املعلقني على اأزمة جبل املكرب. والعائق 
املــادي يظهــر امل�ســكلة الأ�سا�ســية لــدى الندية الفل�ســطينية، 
خا�ســة عنــد اأبناء جبل املكــرب الذين ما زالوا يعانون من �ُســح 

المكانيــات املاديــة ملوا�ســلة امل�ســوار والهــروب مــن �ســبح 
الهبــوط، مــا اأدى اىل نتائجهــم ال�ســلبية طيلــة فــرة الذهــاب 
وال�ستمرار بها يف اإياب الدوري. واملع�سلة ما زالت قائمة لدى 
اأبناء اجلبل، لكن اإ�ســرارهم على املناف�ســة والهروب من القاع 
بالمكانيات املتوفرة من الالعبني واجلهازين الداري والفني، 
اأكــرب دليل علــى عراقة واأهمية هــذا النادي، الــذي يقع يف قلب 

القد�س املحتلة.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تتواىل فر�س التفوق والتميز لدى طالبات مدر�ســة بنات 
قبيا الثانوية يف م�سروع املواطنة منذ عام 2010  وحتى 
عــام 2014 ، حيــث تتقــدم املدر�ســة يف كل عام مل�ســابقة 
م�ســروع املواطنة الذي تقيمــه وزارة الربية والتعليم 
على م�ستوى املحافظات، وي�ســتمل امل�سروع على اإعداد 
وتخطيط م�سروع جديد تكون القرية اأو املدر�سة بحاجة 
اإليــه، ليتوىل املجل�س املجل�س القــروي يف كل بلدة القيام 

بتنفيذه اإن ح�سلت على املرتبة الأوىل يف امل�سابقة.
وي�ســم فريق مدر�ســة بنات قبيــا اأربع طالبــات ميثلن 
املدر�ســة اأمام جلنة التحكيم وامل�ســرفة على امل�ســروع 
املعلمة جيهان را�ســي، وحــازت املدر�ســة على املركز 
الأول3  مــرات، وعلــى املركز الثاين مــرة واحدة خالل 
5 �ســنوات، ومت طــرح امل�ســاريع التالية يف امل�ســابقة: 
م�ســروع اإعادة تاأهيل �ســارع املدر�ســة، واإن�ســاء قاعة 
ريا�ســية، وحفر بئــر لتجميع مياه الأمطار، وم�ســروع 
اإنــارة القرية. ومل ينفذ �ســوى م�ســروع البئر الذي مت 
حفــره واإن�ســاوؤه يف ال�ســاحة اخللفيــة للمدر�ســة حتت 

اإ�سراف املجل�س القروي. 
ولكــن ال�ســوؤال الــذي يطــرح نف�ســه، ملــاذا مل ينفــذ اإل 
م�ســروع واحد من اأ�سل 4 م�ســاريع؟ وما دور املجل�س 

القروي ووزارة احلكم املحلي يف ذلك؟

املجل�ص القروي: نحتاج اإىل ممولني
يوؤكــد وحيد قطنة رئي�س جمل�س قروي قبيا اأن املجل�س 
�ســارك م�ســاركة فّعالة يف التخطيط والتنفيذ للم�ساريع 
والتوا�ســل مــع جمموعة الطالبات املمثالت للم�ســروع 
وامل�ســرفة را�ســي لتوفري كل ما يلزم لتنفيذ امل�ساريع، 
ويقول قطنة: "يف م�ســروع حفر البئر، توا�سل املجل�س 
القروي مع اجلمعيات اخلا�ســة، عالوة على الإ�سراف 
الهند�سي على البناء، واأجنز على اأر�س املدر�سة". اأما 
عن م�ســروع اإعادة تاأهيل �ســارع املدر�سة، فقال قطنة: 

عملنــا م�ســحا هند�ســيا وخمططات هند�ســية لتو�ســيع 
ال�ســارع وتعبيــده يف الوقــت ذاتــه، ومــن ثــم زراعــة 
الأ�سجار على الأر�سفة، ورفع امل�سروع لأكرث من جهة 
داعمــة من بينها ال�ســندوق العربي لالإمناء وموؤ�س�ســة 

فل�سطني الغد، وننتظر الرد حتى اللحظة". 
ي�ســار اىل اأن �ســارع املدر�ســة �ســّيق وملــيء باحلفــر 
وتزداد معاناة الطلبة يف ف�سل ال�ستاء، حيث الزدحام 
بال�ســيارات املــاّرة وكــرثة اأعــداد الطلبة، وتعر�ســت 

اإحدى الطالبات حلادث �سري على هذا ال�سارع. 

احلاجة لتعبيد 10 كم �سوارع
من جهته قال م�سوؤول م�ساريع حمافظة رام اهلل والبرية 
يف وزارة احلكم املحلي موؤيد �سحادة اإن القرية بحاجة 
اإىل تعبيــد 10 كــم مــن ال�ســوارع ولي�ــس فقــط �ســارع 
املدر�ســة ح�سب ما ات�ســح من املجل�س القروي، وكلفة 
الكيلو مر تعادل 65 األف دولر، اأي اأن تعبيد 10 كيلو 
مــر من ال�ســوارع بحاجة اىل 650 األــف دولر تقريباً، 
ول توجد جهة تعطي هكذا مبلغ دفعة واحدة، خا�ســة 

يف ظل التمويل ال�سحيح الذي ي�سل للهيئات املحلية.
واأ�ســاف �سحادة: "�ســيتم تنفيذ امل�سروع على مرحلتني 
اأو ثــالث مراحل، ويتوقف ذلك علــى الإمكانيات املتاحة 
والدعم املقدم من الهيئات املحلية احلكومية، و�ست�ســمل 
مــن  كيلومــرات   3-4 تاأهيــل  اإعــادة  الأوىل  املرحلــة 
ال�ســوارع، وعندمــا نطلب مــن املجل�س القــروي حتديد 
اأولوياته بالطرق، فباإمكانه البدء ب�ســارع املدر�ســة، اأما 
بالن�ســبة لنا كوزارة حكم حملي، فتحديد الأولويات يتم 
بناء على ال�سوارع التي تخدم الأماكن العامة واأكرب عدد 
من املواطنني، وبالتايل فاإن �سارع املدر�سة �سيكون �سمن 
املرحلة الأوىل، وحدد املجل�س اأي�ساً ال�سارع الرابط بني 
قبيا ونعلني، وقبيا و�ســقبا على ح�ساب وزارة الأ�سغال 

العامة ومت اإنهاء كافة املخططات لذلك". 

مدر�ستهن فازت اأربع مرات بجائزة الرتبية يف املواطنة
اأف�����ك�����ار ب���ن���ات ق��ب��ي��ا ال���ث���ان���وي���ة ت���لح���ق امل���ج���ل�������ض ال�����ق�����روي واحل����ك����م امل��ح��ل��ي

احلاجة اإىل اإنارة 77 منزال جديدا
وفيمــا يتعلــق مب�ســروع الإنــارة، فالقائم عليه اأي�ســا 
وزارة احلكــم املحلــي، فاملجل�ــس القــروي ل ي�ســعه 
�ســوى التخطيــط والإعداد ملثــل هذه امل�ســاريع، ولكن 
يقــول قطنة: "مت تخيــري املجل�س بني م�ســروع الإنارة 
وم�ســروع تعبيد الطرق من قبل احلكم املحلي، وو�سع 
املجل�س م�سروع الإنارة على راأ�س اأولوياته، لأن اإنارة 
منــازل القريــة وتو�ســيلها بالكهرباء اأهم مــن التعبيد، 
فنحــن بحاجة اىل تو�ســيل خدمة الكهربــاء اىل 11 حّيا 

بواقع 77 منزل جديدا".
ويتابع قطنة: "متت ا�ست�ســارة اأهــايل القرية وروؤيتهم 
حول اأولوية اأحد امل�ســروعني، وحاز م�ســروع الإنارة 
علــى الأغلبية، حيث مت جمــع توقيع ما يزيد على 500 
رب اأ�ســرة، رغــم اأهميــة م�ســروع التعبيــد". ويف ذات 
ال�سياق، قال �سحادة اإن اإعطاء املجل�س فر�سة لالختيار 
بني امل�ســروعني ل يعني ا�ســتبعاد اأحدهما، ولكن هناك 
اأولويــة يف تنفيــذ امل�ســاريع، فاملتوفر حاليــاً 150 األف 
دولر لأحــد امل�ســروعني، ومت اعتمــاد البــدء بالإنارة 

ومن ثم التعبيد. 

البنك ي�سر على العطاءات 
وال�سركة حتتكر اخلدمة 

واأ�ســاف �ســحادة "اأن اجلهــة الداعمــة للــوزارة هــي 
البنك الإ�سالمي، ولكن هناك م�سكلة يف م�ساريع الإنارة 
املمّولــة من البنك الإ�ســالمي، فالبنك يقول اإنه يجب اأن 
تطــرح عطاءات لأكرث مــن مقاولة، والإنــارة بالتحديد 
يف منطقــة رام اهلل والقد�ــس واأريحــا وبيــت حلم يوجد 
فيها م�ســكلة مع �ســركة الكهرباء، لأن ال�ســركة لها حق 
امتياز، وبالتايل، فال يحق لأي مقاول اأن يتقدم للعطاء، 
والبنــك ي�ســر على طــرح عطــاءات، ول ت�ســتطيع اأي 
جهة العتداء على �ســركة الكهربــاء لطرح عطاء". وقد 
واجهت بلدية را�س كركر هذه امل�ســكلة ولها متويل 95 
األــف دولر تقريبــا، والبلدية منذ حوايل 8 اأ�ســهر حتى 
اليوم غــري قادرة على تنفيذ امل�ســروع، وكــي ل يتكرر 
مــا ح�ســل يف بلدية را�س كركــر مع قرية قبيا، اأو�ســح 
�ســحادة انه مت اتخاذ قرار ب�ســاأن هذه امل�ســاألة. يقول: 
"م�ساريع الإنارة يف هذه املنطقة ل يتم تنفيذها بتمويل 
مــن البنك الإ�ســالمي، وبالتايل فاإن م�ســروع اإنارة قبيا 
مت اإدراجه على موازنة وزارة املالية، ومت تخ�ســي�س 

جــزء مــن تكاليــف امل�ســروع مببلــغ 150 األــف دولر، 
ونعمــل على جتهيز وثائق العطاء واعتماد املخ�ســ�س 

كامال لبدء التنفيذ".

قاعة ريا�سية للبنات
اأما بالن�ســبة لإن�ســاء قاعة ريا�ســية يف مدر�سة البنات 
الثانويــة، فعمل املجل�س على جتهيــز الرخ�س الالزمة 
للبنــاء واإعداد كافــة املخططات، ولكــن وزارة الربية 
والتعليم تعتمد يف خطتها ال�سراتيجية على جمموعة 
مــن املعايــري حتــى تتــم املوافقة علــى امل�ســروع، فتم 
اختيــار القريــة مب�ســاٍع حثيثــة مــن املجل�ــس القروي 
لبنــاء مدر�ســة ذكور اأ�سا�ســية، خ�سو�ســاً يف ظل توّفر 
م�ســاحة منا�ســبة للبناء، التي �ســيبداأ تنفيذها يف مطلع 
2015 ومــن ثم �ســتكون الأولوية لقاعة الريا�ســة التي 
جاء ت�ســنيفها متاأخرًا مقارنة بامل�ســاريع املدرجة على 
جدول اأعمال املجل�س القروي، يف املقابل، وعد الدكتور 

اأحمد العب�سي بالتربع بن�سف املبلغ الالزم للبناء.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مدر�سة بنات قبيا تنتج الأفكار، وتنتظر التنفيذ.رئي�س جمل�س قروي قبيا وحيد قطنة.

الن�سور ما زالوا يف امللعب، و�سيحاولون التحليق مرة اأخرى.



 ندى أبو مدين

 مالك أبو عريش ٭
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مــن بني اآلف ال�ســباب يف املجتمع الفل�ســطيني، قلٌة من ميلكون 
طموحــاً وهدفاً وا�ســحاً، �ســورة من هنا و�ســورة مــن هناك. 
يتلخ�س ُحلم عمر اخلطيب طالب ال�سحافة والعالم يف جامعة 
بريزيــت، يف اأن ي�ســبح م�ســورًا �ســحافياً م�ســهورًا، لينقل من 
خالل كامريته ما يعي�ســه ال�سباب يف املجتمع الفل�سطيني، حيث 
يرى اأن الت�سوير الفوتوغرايف هو عينه التي يرى بها العامل من 

حوله، وي�سعر اأنها راحته.
يقــول عمــر: "لــدي م�ســكلة يف الأع�ســاب، فيدي ترجتــف واأنا 
اأحمل اأي �سيء، ولكن عندما تكون الكامريا يف يدي، فاإنها تثبت 

ب�سهولة".
وي�ســيف: "يف ظل كرثة امل�ســورين املحرفني، فاإن امل�سورين 
ال�ســباب يواجهون م�ســكلة يف العمل، ولكن العمل بجد وتطوير 
الــذات هو الطريق اإىل تخطي كل ال�ســعاب، وطموحي اأن اأطور 
نف�ســي يف هذا املجــال، واأن اأعمل لحقاً يف هذا املجال، �ســحيح 
اأننــي يف هــذا املجال منــذ ثالثة اأعــوام، لكن الأمر يحتــاج وقتاً 

اأطول".
ال�ســحافيني  الكثــري مــن امل�ســورين  عمــر اخلطيــب وغــريه 
ال�سباب، يواجهون �سعوبات عدة تتمثل يف مناف�سة امل�سورين 
املحرفني، وغالء اأ�ســعار الكامــريات، وعدم وجود تكنولوجيا 

اعالمية متطورة يف فل�ســطني ت�ســهل عملهم، ويف الوقت ذاته، ل 
ي�سمنون توفر فر�سة العمل.

امل�ســور ال�سحايف جمال العاروري املدر�س يف �سوؤون الت�سوير 
الفوتوغرايف يقول: "الت�سوير ب�سكل عام مهنة، اإذا ا�ستطاع اأي 
�ســخ�س اإتقانها كما هو مطلوب، فاإنه ي�ســتطيع اأن يح�سل على 

عمل م�ستقل من خاللها".
وي�سيف اأ�ستاذ الت�سوير يف الكلية الع�سرية: "الت�سوير عبارة 
عن فن ومهنة، واإذا كانت لدى امل�سور ال�ساب قدرة اأن يتعامل 
معهــا بحرفيــة، فاإنها ت�ســبح م�ســدر دخــل، وتوفــر الإمكانية 
لال�ســتقالل املــادي رغــم تزاحــم الفر�ــس يف هذا املجــال نتيجة 

اخلريجني الكرث".
وتعليقاً على ع�ســر ال�ســرعة، يقول العــاروري: "التكنولوجيا 
احلديثة �سهلت من ا�ســتخدام النا�س للهواتف الذكية املحمولة 
احليــاة  مناحــي  كل  يف  م�ســورين  لوجــود  الفر�ــس  وقللــت 
واملوؤ�س�ســات والتكنولوجيا، كما قللت فر�سة العمل للخريجني 

اجلدد".
ويتابع: "لغة الع�ســر اأ�ســبحت لغة ال�ســورة، وبالتايل تبدلت 
الأمــور كثريًا، فقبل زمن، كانت الفر�ســة للعمــل اأكرث ملن يقوم 
بكتابــة التقارير والأخبار واملقالت، ولكنها تبدلت واأ�ســبحت 

لل�سورة، لنها اأكرث تاأثرًيا يف العامل، الأمر الذي اأثر على وجود 
الفر�س رغم كرثة من يعمل بهذه املهنة، اإذ اإن كل ثقافات العامل 
تتعامــل مــع هذه ال�ســورة بالدرجــة الأوىل، والأمــر ذاته لدى 

�سركات الدعاية والعالن والت�سالت.
وحول عدد امل�ســورين املحرفني يف ال�ســفة، يقول العاروري: 
بالــوكالت  يعملــون  م�ســورا  الع�ســرين  يتجــاوز  ل  عددهــم 
الأجنبيــة والعربيــة املعروفــة، اأما غــري العاملــني، فاأعدادهم 
بالع�سرات، وكانوا يعملون بوكالت، وحاليا يعملون مب�ساريع 
خمتلفة، وهناك م�سورون حمرفون يعملون بوكالت عربية اأو 
يف اجلوانب التقنية مع خربة كبرية، وموظفو هذه الوكالت مت 
اختيارهــم منذ زمن، لذلك ل توجد فر�س لل�ســباب، لأنها تتوفر 
بواقــع فر�ســة كل �ســنة اأو �ســنتني، رغم ان الــوكالت الكبرية 

بداأت بتقلي�س عدد موظفيها". 
وحول كرثة عدد هواة الت�سوير، يقول: "اأحرم هذه الظاهرة، 
ول�ســت �سدها، لأنها ت�ســهم يف رفع الوعي اأو رفع مقدرة النا�س 
علــى معرفــة ما يحــدث حولهم، خا�ســة ان و�ســيلة اليوم لنقل 
الواقــع هــي الكامــريا واجلوال، وهــذا الأمــر نتج عــن مقدرة 
اأي �ســخ�س على �ســراء كامريا واإن�ســاء �ســفحة خا�ســة على 

الفي�سبوك.

اأما عمر اأبو عرة، الذي عمل ل�ســنتني يف جمال الت�ســوير ح�سب 
الطلــب اأو مــا يعرف بـــ freelance مــع موؤ�س�ســات حملية، 
فيقــول: "فر�ســة العمــل تتاأثــر مــن خــالل العــدد الكبــري مــن 
امل�ســورين الهــواة املنت�ســرين، مــع اأن معظمهم لي�ســت لديهم 

دراية كبرية باملو�سوع".
وي�ســيف خريج كليــة التجارة: "هــذه الظاهــرة مزعجة جدًا، 
فيجــب اأن تكــون لديك ظــروف معينة، من بينهــا اأن تكون لديك 
كامريا احرافية، واملوهبة يف الت�ســوير، لت�ستطيع خو�س هذا 

املجال".
ويتابــع: "من خــالل الت�ســوير، اأنت ت�ســيف هوية لنف�ســك، 
ومــن اجليد نقل �ســورة جميلة عن الوطن، اأنــا اأهتم بتعديل 
ال�ســور من اأجل اإ�سافة جمالية عليها، ول اأعترب ذلك غ�ساً اأو 

تزويرًا".
ويبقى الت�ســوير الفوتوغرايف فنــاً اأكرث من كونه علماً ُيدر�س يف 
اجلامعات، ولكن على م�ســاقات الت�ســوير ال�سحايف اأن ت�سجع 
الطلبــة على الهتمــام بهذا املجال، وتعطيهــم اخلطوات الأوىل 

للدخول فيه.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ال����ت���������س����وي����ر ال���������س����ح����ايف ب������ني ل�����وع�����ة ال�������ه�������واة وح���������س����ان����ة امل���ح���رتف���ني

يف احلــرب التــي �ســنتها قــوات الحتــالل اأواخر 
عــام 2008 علــى قطــاع غــزة، وقعــت جمــزرة 
عائلة ال�ســموين التي اأودت بحياة 21 �سخ�ساً من 
العائلة، واأ�سبحت تلك املجزرة لب�ساعتها حديث 
ال�ســارع. �ســن الحتالل حربني اأخريني، ووا�سل 

ارتكاب املجازر.
الــركام" فيلــم وثائقــي يحاكي غزة  "مــن حتت 
ويروي ق�ســة عائلة ال�ســموين، وهي من ع�ســرات 
الق�ســ�س التي تعلق بالذاكرة بعد كل حرب على 
القطاع، ويلقي ال�ســوء على العديد من امل�سكالت 

الجتماعية والنف�سية الكثرية.
البدايــة،  فكــرة  كانــت  ال�ســموين  اآل  جمــزرة 
ف�ســوروها وكاأنهــا بدايــة ثــالث حــروب، وعدة 
جمازر، طالت القطاع واأهله، لتعري احتالًل طاملا 

تغنى بالإن�سانية.
بــداأت اأحــداث الفيلــم الوثائقــي، بتوثيــق حالــة 
الطفلــة "اأمل" ال�ســاهدة على جمزرة ا�ســتهدفت 
عائلتهــا، ومــا زالــت حّيــًة يف الذاكــرة، ومتكررة 
الحتــالل  غــزة، حيــث جمــازر  اأقرانهــا يف  مــع 

واعتداءاته.
تــروي الطفلة اأمــل )12 عامــاً( يف الفيلم ق�ســتها 
يــوم املجــزرة، وروت اأ�ســواأ مــا حــدث يف الليلة 
التــي ردمــت فيها حتت الــركام لأربعــة اأيام، هي 

وثالثة من اأبناء عمومتهــا الأطفال اأحياء، تقول: 
"ال�ســعور باأنــك ميــت ل حمالة، �ســعور يجعلك 

تتمنى املوت الفعلي فورًا".
اإن الأطفــال يف  ويف حديــٍث مــع معلمتهــا، قالــت 
املدار�ــس تولــد لديهم حالــة من العنف الوا�ســح، 
خا�ســًة يف الفــرات التــي تلي احلروب، وا�ســفة 
حالة اأمل باأنها يف هدوء دائم و�سرود، وقلة تركيز.

ُيكمــل الفيلــم طريقــه نحو مــن اأنقذ اأمــل، فتوجه 
فريق العمل اإىل مركز الإ�سعاف والطوارئ، حيث 
التقــوا جمموعًة من امل�ســعفني وناق�ســوهم حول 
العمــل اأثناء احلروب، فاقرح اأحد امل�ســعفني اأن 
ــا، فت�ساءل  ي�ســحبهم اإىل اأماكن اأنقذ فيها اأ�سخا�سً
الطاقــم اإن كان هــو من منقذي من بقــي من عائلة 
ال�سموين يف اأيام احلرب الأوىل، فقال اإنه اأنقذ ثالثًة 

من اأطفال العائلة وقتها.
بــداأ امل�ســعف ي�ســرد اإحــدى ق�س�ســه دون عناء يف 
ا�ســرجاع الذاكرة، ف�ســار يف �ســارع �سالح الدين، 
ودخل اإحدى املزارع، وم�سى قلياًل يف �سارٍع ترابي، 
وخالل طريقه كان يجد امل�ســابني ويعجز عن فعل 
�ســيء لبع�ســهم، لأن جي�س الحتالل كان ي�ستهدف 
طواقم الإ�سعاف. وقال: "مل ت�سمح قوات الحتالل 
�ســوى لثالثة اأ�سخا�س بدخول املنطقة، واأنا منهم. 
هنــا كانت املجــزرة، وهنا كان �ســوت الأطفال من 

اأم��������ل ح������ك������اي������ة  ي�������������روي  ف�����ي�����ل�����م  ال�������������رك�������������ام"..  حت��������ت  "م�����������ن 

على هاتفه اخللوي، و�ســلت ال�سحايف حممد 
�سدر ر�سالة ن�سية تدعوه لال�سراك "جماًنا" 
يف خدمة الر�سائل الن�سية )SMS( لالأخبار 
العاجلــة مــن اأحــد املواقــع الإخباريــة ملدة 
�ســهر. مل ي�ســرك �ســدر يف "اخلدمة"، اإل اأن 
الر�ســائل بــداأت ت�ســله، لكنــه مل يعــر الأمر 
قالــت  كمــا  جمانيــة"،  "فاخلدمــة  انتباًهــا، 

الر�سالة.
يف فاتــورة ال�ســهر التايل، وجد �ســدر 7 �ســواقل 

ر�ســوم ا�ســراك يف خدمــة الأخبــار العاجلــة. 
ات�ســل م�ستف�سًرا، فقالوا له اإن ا�سراكه املجاين 
يتحــول اإىل مدفوع، ما مل يلِغــه. جادلهم باأنه مل 
ي�ســرك اأ�ساًل، لكنه مل ي�ســل اإىل نتيجة. ا�سطر 

للدفع، ثم األغى اخلدمة فوًرا.
"احلال" ات�سلت باملوقع و�سركة اخللوي. لكن 
القائمني عليه رف�ســوا احلديث عن املو�ســوع، 
وال�ســركة ماطلت كثــرًيا، فلم حت�ســل على رّد 

منهما.

ع��ن��ك! رغ����ًم����ا  ادف�������ع  ال����ع����اج����ل����ة..   )SMS( اأخ�����ب�����ار 
رئي�ــس جمعيــة حمايــة امل�ســتهلك �ســالح هنية  هالة أبو علي ٭

قــال: "و�ســلتنا العديــد من ال�ســكاوى حول هذا 
املو�ســوع، ونحن نطلق عليه م�سطلح )الر�سائل 
القتحاميــة( التــي تــورط امل�ســرك يف تبعــات 

مادية لي�س جاهًزا لها".
واأ�ســاف هنية: "توجهنا اإىل وزارة الت�ســالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات لبحــث الأمــر معهــم، 
وقالــوا اإن هــذا املو�ســوع غري قانــوين". وتابع: 
"توجهنا ل�ســركتي الهاتف اخللوي يف فل�سطني، 
فقالتــا اإنهما ل جتــربان اأحدًا على ال�ســراك يف 
اأي خدمة دون طلبه، اأما حمتوى الر�ســائل، فهما 

غري م�ســوؤولتني عنه. فهما و�ســيط بني املوؤ�س�سة 
والنا�س".

واأكد هنية اأن هذا النوع من الر�ســائل يعترب �سد 
قانون حماية امل�ستهلك.

وين�س القانون يف املادة الثالثة من الف�سل الثاين 
على اأن امل�ســتهلك يتمتع بعــدة حقوق، منها حق 
"الختيار احلر لل�سلع واخلدمات من بني بدائل 
�ســلعية اأو خدماتية، وكذلك احلق يف احل�ســول 
علــى ال�ســفقات العادلــة، مثــل �ســمان اجلودة 
وال�ســعر املعقول، ورف�س ال�سفقات الإجبارية. 
عــن  ال�ســحيحة  املعلومــات  علــى  واحل�ســول 

املنتجات التي ي�سريها اأو ي�ستخدمها ليت�سنى له 
ممار�ســة حقه بالختيار احلر والواعي بني كافة 

ال�سلع واخلدمات املعرو�سة يف ال�سوق".
نقيب ال�ســحافيني الفل�ســطينيني د. عبد النا�سر 
النجــار قــال لـ "احلــال" اإن "اإجبــار النا�س على 
ال�ســراك باخلدمــة �ســد اأخالقيات ال�ســحافة، 
والنقابــة علــى ا�ســتعداد تــام لــرد العتبــار ملن 
تعر�س ملثل هذا الأمر. لكن عليهم التوجه لتقدمي 

�سكوى للنقابة".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حتت الركام ينادون "نريد املاء"، وكنت اأبحث لهم 
عن املاء ومل اأجد �ســوى ماء مت�ســخ كان خم�س�ًسا 

للدجاج، فقط ليظلوا على قيد احلياة". 
وا�سل طاقم الت�سوير وامل�ســعف ال�سري، فالتقوا 
بطفــل على وجهه اآثار �ســربة قدمية. اقرب منه 
امل�ســعف و�ساأله عن ا�ســمه، فاأخربه باأنه اأنقذه يف 

احلرب، فاحت�سنه و�سار يبكي.
خالل �ســريهم، مل يبق على الو�سول اإىل منزل اأمل 

�ســوى ب�سعة اأمتار، واملُ�ســعف ل يعلم بوجودها، 
وباأنــه يوثــق اأحــداث فيلــم وثائقي مــن بطولتها. 
و�سل الطاقم للمنزل، وقابل املُ�سعف اأمل م�سدوماً 
واأخــذ يبكــي، وعندما عرفت اأمل اأنه هذا امل�ســعف 

هو من اأنقذها، بداأت هي الأخرى بالبكاء.
لريويــا  وُمنقذهــا  لأمــل  املجــال  الفيلــم  ويفتــح 
احلدث، واعتذر لها املُ�ســعف عن عجزه عن جلب 

ماء نظيف لها وهي حتت الركام.

طلــب زميــل املُ�ســعف مــن طاقــم العمــل اإيقــاف 
الت�ســوير، مو�ســحاً لهم اأن املُ�سعف ُيعالج نف�سياً 
بعــد كل ما مر به من مواقف خــالل احلروب التي 

طالت القطاع، ومن حالت عاي�سها.
الق�ســ�س  اإحــدى  الــركام" يــروي  حتــت  "مــن 
لأبطــال ذنبهم فقــط اأنهم عا�ســوا حتت غطر�ســة 
حمتــل، واآخرين لبوا نــداء الواجــب ودفعوا من 

حياتهم وا�ستقرارهم ثمناً باهًظا لي�ستمر الأمل.

اأطفال عائلة ال�سموين.
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املقالت املن�سورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

 محمود عدامة ٭

 مايكل عطية

HD" م�سل�ســل كوميــدي فل�ســطيني اجتماعــي عبارة عن  "ن�ســاز 
ق�ســ�س منف�ســلة يف حلقــات دراميــة وكوميديــة متنوعــة للحيــاة 
العامــة، ي�ســلط ال�ســوء علــى ق�ســايا ال�ســارع الفل�ســطيني بطريقة 
ناقدة مبالم�ســة الواقع والوجع الفل�سطيني، ون�ساز هو م�سروع فني 
ذو حمتوى فكري "م�ســتعل" تاأ�ســ�س يف عام 2012، ويعر�س ق�ســايا 
الن�ســاز يف املجتمع وال�ســارع الفل�ســطيني عن طريق دراما الفانتازيا 

واخليال باأ�سلوب خمتلف عن اأ�ساليب الطرح امل�ستخدمة.
اأربعة من فناين وموؤ�س�سي وخمرجي ن�ساز و�سمعت  "احلال" التقت 
منهــم عن فكرة هذا العمل. يقول املخرج اأحمد م�ســلم احلا�ســل على 
�ســهادة الإخراج امل�ســرحي من جامعة كولون يف اأملانيا: "فكرة ن�ساز 
تنقلــت يف البدايــة بني يــدي جمموعة مــن املخرجني، لكن ف�ســلت كل 
املحاولت يف اإخراج الفكرة اىل النور، فات�ســل علّي �ســديقي مو�ســى 
عالوي وهو اأحد موؤ�س�ســي ن�ســاز طالبا مني �ســياغة روؤية الربنامج 
وامل�ســاعدة يف اإخراجه، وانتقلت بعدها من مكان اإقامتي عمان اإىل رام 
اهلل، وبعد اثني ع�سر يوما، خرجت اأول حلقة من ن�ساز اىل النور على 

قناتنا عرب اليوتيوب بعنوان "املحارب".
واعتــرب م�ســلم اأن القالــب الكوميدي اخليــايل الذي تطــرح من خالله 
الق�ســايا و�ســيلة جيدة وممتعة لي�سال ر�سالة ال�ســباب الفل�سطيني 

احلري�س على حت�سني الواقع من خالل الفن.
�ســهادة  علــى  احلا�ســل  الع�ســي  �ســادي  الفنــان  مــع  حديثنــا  ويف 
البكالوريو�ــس يف ال�ســحافة والعــالم مــن جامعــة القد�ــس، ودبلوم 
متثيل �ســينمائي من مدينة الإنتاج الإعالمي يف م�سر، قال: "ن�ساز هي 
�ســركة انتاج كاملة، ومتت ت�ســميتها بهذا ال�ســم اعتمادا على اإظهار 
الختالف يف املجتمع من خالل حلقاتنا، �ســواء يف الإطار ال�سيا�سي اأو 

الجتماعي اأو الوطني.
واأ�ســاف الع�سي: "ن�ساز ح�ســب ت�سنيف ال�ســحافة هو اأول برنامج 
فانتازيــا علــى م�ســتوى فل�ســطني والأردن ولبنــان من حيــث اخليال 
الكوميدي ال�ســعب ن�ســا واأداًء، وخالل طرحنا موا�ســيع اجتماعية 
بحتة يف املو�ســم الول من ن�ساز، لقت الفكرة رواًجا و�سدى وا�سعا، 

حيث حققنا 8 ماليني م�ساهدة داخل فل�سطني والردن.
واأكــد الع�ســي: "الإعــالم الإلكروين وخا�ســة اليوتيوب هــو الأقوى 
حاليــا، واجلمهــور امل�ســتهدف كبــري، ون�ســتطيع عــربه قيا�ــس عداد 
امل�ســاهدات ب�ســكل موثــوق ومدرو�ــس ب�ســكل اأكــرب مــن التلفزيون، 
وم�ســاهداتنا علــى اليوتيــوب كبــرية ومبهــرة". وقــد حققــت حلقة 

م�ساهد. مليون   2.5 من  اأكرث  الأن  "العفاريت" حتى 
وقال الع�ســي: "ميزانية ن�ساز الأ�سا�ســية هي اإنتاج تلفزيون فل�سطني، 
ونحن �ســركة اأي�ســا تقوم بالإنتاج ثــم نبيع اإنتاجاتهــا لقنوات عربية، 
ول�سنا بحاجة لدعم موؤ�س�سات تقوم بفر�س قوانينها علينا، نحن فنانون 
عرب ل نرغب يف الن�ســياع ل�سيا�ســة اأحد اأو موؤ�س�ســة اأو �سركة، لدينا 
ر�ســالة ويجب اي�سالها". وا�ساف الع�ســي: "نعمل حاليا على م�سل�سل 

درامي �سخم من اإنتاج قناة "اأبو ظبي"، ونطمح للدخول عامليا".

الن�ساز لي�ص غريًبا يف فل�سطني
وقــال الفنان مو�ســى عالوي اإن ن�ســاز جــاءت من الن�ســاز املوجود يف 
فل�ســطني، من غالء املعي�ســة وم�ساكل املوا�ســالت والتعليم باملدار�س 
والفقــر واجلهــل والعــادات والتقاليــد غــري املتما�ســية مــع املجتمــع 
وغريها، لتكون هذه امل�ساكل هي احلافز لطرحها وخلق جدل للم�ساهد.
و�ســارك الفنان عالوي يف اكرث من 30 م�سرحية و5 اعمال تلفزيونية، 
ويف وطــن ع وتــر مــع الفنان عمــاد فراجني، وقــام بتاأ�ســي�س برنامج 
فنجان البلد مع الفنانني حممود رزق وعبد الرحمن الظاهر، و�ســارك 

يف عدة برامج منها بال�سكلوب، الذي يعر�س على قناة روؤيا.
واأ�ســاف عالوي: "الر�سائل يف ن�ســاز تتمحور حول املتعة اأول، التي تعد 
من اهم الر�ســائل يف ظل القهر الذي يعي�ســه ابناء �سعبنا ب�سبب الحتالل، 
ومــن منظــور اآخر حماولة لطــرح بع�س امل�ســاكل الجتماعية وو�ســعها 
حتــت جمهر ن�ســاز لنقلها للم�ســاهد، وحماولة خلق جــدل، وقد جنحنا يف 
ذلــك من خالل حلقة "اأزمة اأخالق"، وهي تتكلم عــن اأزمة قلنديا التي بداأ 
امل�سوؤولون بالتحرك واحلديث عن حلها. هذه هي طموحاتنا يف املجتمع".

وقــال عالوي: "يف بداية ن�ســاز، وجدنا بع�س العقبــات، منها الفقر يف 

" "عفوَاً ب��ا���س��م  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ل�����س��خ��ري��ة  حت�����س��ر  وال���ف���رق���ة  ال�����س��ع��ب��ة..  ل���ل���وج���وه  م��ف��ات��ي��ح  ن�����س��از  م�����س��ل�����س��ل 

ثقافة النتاج التلفزيوين كمدراء اإنتاج وغريه، ولكن مع الوقت تغلبنا 
علــى هــذه العقبــات. والآن، اأعتقــد اأنه ل عقبــات اإل بوجــود بع�س 
كنوع  الربامج  من  النوع  هذا  ي�ستوعبون جناح  ل  "املثقفني" الذين 
مــن عــدم الر�ســى او الغرية، وحل�ســن احلــظ اأنهم اأقليــة يف جمتمع 

فل�سطيني واع ويدعم ثقافة الفن".

الكوميديا اأهم مفتاح للوجوه
قــال الفنــان فــادي اأبو �ســوي، وهــو حا�ســل علــى بكالوريو�س علم 
حا�ســوب اإن الكوميديا هي املفتاح لر�سم الب�سمة والبهجة على وجوه 
الفل�ســطينيني، لن ال�ســعب الفل�ســطيني عا�ــس يف ماأ�ســاة وح�ســار، 
ونحاول اأن نو�ســل ر�سالة من الكوميديا لل�سعب الفل�سطيني والعربي 
ليكونــوا على معرفة مبا يحدث يف فل�ســطني. واأ�ســاف اأبو �ســوي اأن 
ت�ســوير احللقات يتم يف �ســتى املدن الفل�ســطينية، يف اخلليل ونابل�س 

وجنــني وبيت حلــم واأريحا ورام اهلل، وقريبا �ســيكون هناك ت�ســوير 
يف الردن، و�ســيكون اأي�سا عمل م�ســرك مع فنانني اأردنيني على قناة 
روؤيا وعمل م�سرك مع فريق "�سد رد" و "يف ميل" مع رجائي قوا�س.
وك�ســف اأبو �ســوي عن اأن اأعماله القادمة هي اأغنيــة بعنوان "قطعة 
�سكر"، من اأحلان وكلمات مدحت جربان، وعرو�س م�سرحية يف جميع 
اجلامعــات الفل�ســطينية لأنها بيئة خ�ســبة مــن الثقافــات واملهارات 
والروؤيا وعلى م�ســتوى عــاٍل من الثقافة، وهم رجال امل�ســتقبل الذين 
�ســيكون لهــم دور يف املجتمــع الفل�ســطيني. وك�ســف فنانو ن�ســاز عن 
برنامج جديد يحمل ا�سم "عفوا"، وهو برنامج �سيا�سي �ساخر يقدمون 
من خالله معاجلة للواقع املعي�س بروؤية وطنية غري حمايدة، و�سيتم 

عر�سه �سمن برنامج كرفان على قناة روؤية.

٭ طالب يف دائرة العالم بجامعة بريزيت

."HD اأبطال "ن�ساز

قبل عام، التقى اأربعة عازفني من فل�ســطني و�ســوريا، وكونوا 
فرقــة جتمع اللونني ال�ســرقي والغربــي، واأطلقوا عليها ا�ســم 
اأرجاء  اإىل خمتلــف  "مغناطي�ــس"، وانطلقــوا مــن مدينة عكا 

فل�سطني، يجذبون النا�س بعزفهم وغنائهم.
الفرقة  اأع�ســاء فرقة مغناطي�س ل�سوؤالهم عن  "احلال" التقت 
وما مييزهــا، فقال عازف العود الإلكروين غ�ســان بريومي من 
مدينــة عــكا اإن عمر الفرقة عام، واإن اأع�ســاءها كانوا اأع�ســاء 
يف فرق خمتلفة، وا�ســتطاعوا اأن ينتجوا مو�ســيقى جديدة من 

حيث ال�ستخدام والأحلان والتوزيع.
اأما بالن�ســبة ل�سمها، فقال عازف البي�س غيتار نزار جربان من 
اجلليــل الأعلــى اإن "مغناطي�س هي كلمة من وحي املو�ســيقى 
ودورها، فمن وجهة نظرنا، تلعب املو�ســيقى دور املغناطي�س، 
فتجذبــك اأو تنّفــرك منهــا، ومــا ن�ســعى اإليه اأن جنــذب النا�س 
ل�ســماع مو�ســيقانا التي تنتجها الفرقة، وهي من اأحلان غ�ســان 
بريومــي وتوزيــع اأع�ســاء الفرقة التــي ي�ســع كل واحد منها 

مل�سته عليها".
وحول نوع املو�ســيقى التــي تقدمها "مغناطي�ــس"، قال عازف 
الغيتار الإلكروين با�ســم �سفدي من قرية جمدل �سم�س: "نحن 
ــا بنا من ناحية الأحلان  فرقة بديلة نحاول اأن نخلق لوًنا خا�سًّ
وا�ستخدام الآلت، متاأثرين مبا �سمعناه يف حياتنا من مو�سيقى 

�سرقية وغربية، من اأنواع مو�سيقى بديلة".

وحتــاول "مغناطي�ــس" حتــاول اأن تدمــج بــني املقامــات 
ال�ســرقية والآلت الغربية وال�ســرقية اإ�ســافة اإىل املوؤثرات 
ال�ســوتية مثــل ال�ســايكاديلك اإيفكت�ــس، وهــي عبــارة عــن 
موؤثــرات �ســوتية ت�ســيف مل�ســة غريبــة وتعتــرب حتدًيــا، 
ح�ســبما قال بريومي، لأن "هذه املوؤثرات خارجة عن قواعد 
املو�ســيقى وغــري مفهومــة، اإ�ســافة اىل دورهــا يف حتمي�س 
اجلمهور وت�ســجيعهم على التفاعل، ول ميكــن اأن ننكر اأنها 
مغامرة وجتربة جريئة، لأنه مل يتم ا�ستخدامها من قبل مع 
اآلــة العود اأو مع الغيتار الكال�ســيكي يف معزوفة �ســرقية اأو 
غربيــة، ولكن هدفنا اأن ناأتي بكل جديد وغريب، ول ننكر ما 
قامت به فرقة اأوتو�ســراد من عمــل جديد يف العامل العربي 
مــن ناحية الفكرة والــكالم واللحن الذي قوبل با�ستح�ســان 
ور�ســى امل�ســتمعني، وهذا مــا نلم�ســه حاليًّا يف عرو�ســنا، 
فنجد اأن كثرًيا من امل�ســتمعني ياأتون بعد كل عر�س ليقولوا 
لنــا اإنهم اأحبــوا طريقة توزيــع الأغاين الراثيــة اأو الأغاين 

الكال�سيكية القدمية".
تتكــون فرقــة مغناطي�ــس مــن 4 عازفــني، هــم: عــازف العود 
الإلكروين غ�سان بريومي من مدينة عكا، وعازف البي�س غيتار 
نــزار جربان مــن البقيعــة يف اجلليــل الأعلى، عــازف الغيتار 
الإلكروين با�سم �سفدي من جمدل �سم�س من اجلولن ال�سوري 
املحتــل، وعــازف الدرامز جيبو�س خوري من قرية اأبو �ســنان 

للمو�سيقى النا�ض  جلذب  ت�سعى  �سورية  فل�سطينية  فرقة  "مغناطي�ض".. 

قرب مدينة عكا.
ــا يف مدينة رام اهلل، و�ســتكرره  قدمت فرقة "مغناطي�س" عر�سً
قريًبا لأن عر�ســها لقى ا�ستح�سان احل�سور. وللفرقة عرو�س 
اأي�ًســا يف مدينــة حيفــا، ومناطق اأخــرى، وهي ت�ســتعد للقيام 

بجولة يف عدد من دول العامل.
ووجه اأع�ساء الفرقة ر�سالة تقول اإن "املو�سيقى بكافة اأ�سكالها 

هــي مقاومــة واأ�ســلوب يوحــد كل فئــات املجتمع، وت�ســتطيع 
الربط بني ال�ســعوب، ففرقتنا فل�ســطينية �ســورية وهذا �سيء 
نفخــر فيه، كما نفخر بفرقة soul 47 التي ت�ســم اأع�ســاء من 
�ســوريا وفل�سطني والأردن. وبالرغم من كل حماولت التجزئة 
الزمانيــة واملكانيــة التي يحــاول الحتالل اأن يفر�ســها علينا، 

فاإننا �سنواجهها ونف�سلها".

اأع�ساء "مغناطي�س" يف اأحد عرو�سهم.


