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 نظير مجلي

�أهاًل يا ري�س
لو فكرنا باأن�شب عبارات الرتحيب بالرئي�س املقبل جلامعتنا، لقلنا مثاًل: "حللت اأهاًل ونزلت �شهاًل"؛ اإل اأنها ل ت�شلح، لأنه من اأهل ال�شهل واأهل الدار. 

ولو قلنا: "هال وغال"، فاإن هذه ل ت�شلح اأي�ًشا، لأنها اأكرث حرارة مما ينبغي. 
فماذا اإًذا؟

لنقل: "حللت اأهاًل ونزلت �شعًبا"، فهذا اأقرب للدقة.
بريزيت جميلة، اإل اأن حالها مايل!

لكن، ما العيب يف امليل، اإذا كان امليل اإىل الأعلى والأرقى والأرق والأ�شدق والأقوى، واإذا كان كثرًيا �شوب الوطن ووحدته.
تفرقت قلوبنا واأيدينا كثرًيا.

مللمنا يا ري�س، ولك جزيل ال�شكر.
رئي�شة التحرير

يف لقاء مع رئي�س �جلامعة �ملقبل

د. �أبو حجلة: �إد�رة بريزيت �ستحافظ على �مل�ستوى �لأكادميي �ملتميز حمليًّا وعربيًّا
•  �سنحاول ت�سهيل �مل�سرية �لتعليمية للطالب يف ظل �لأزمات �ملالية للجامعة •  نتطلع لدور �أكرب من �ل�سلطة يف دعم �لتعليم �جلامعي 

 خلود الحلو* 

اأكــد رئي�س جامعة بريزيت املقبــل د. عبد اللطيف اأبو حجلة 
اأن اجلامعــة �شتبقــى بنف�س امل�شتوى الأكادميــي والتعليمي 
القــوي، و�شت�شبــح اأقــوى. وقــال اإن بريزيــت �شتعمل على 
ت�شهيــل امل�شرية الأكادميية لطالبها رغــم الأزمة املالية التي 

متر بها.
جــاء ذلــك يف مقابلة اأجرتها "احلــال" مع د. اأبــو حجلة بعد 
اأن اأعلــن جمل�س الأمناء يف اجلامعــة ت�شليمه رئا�شة جامعة 

بريزيت يف الأول من اآب املقبل خلًفا للدكتور خليل هندي.
وحول اأق�شــاط الطلبة والأزمات املالية، قــال د. اأبو حجلة: 
"حتى الطالب الذي يدفع اأق�شاطه كاملة بدون اأي ديون، فاإن 
اجلامعــة تغطي عنــه على الأقل ن�شبة 40% مــن الأق�شاط"، 
م�شــدًدا على دور اجلامعة الكبــري وامل�شوؤولية الكبرية التي 
تقــع على عاتقهــا يف تغطية جميــع النفقات ل�شمــان م�شرية 

تعليميــة بناءة ومثمرة، لي�س للمجتمع الفل�شطيني فح�شب، بل 
للمجتمع العربي والدويل اأي�ًشا.

واأ�شــاف اأبو حجلــة: "على ال�شلطة اأن ت�شاعــد يف حتمل ن�شبة 
مــن النفقــات والأق�شاط التي تغطيها اجلامعــة، لأن ذلك ي�شب 
يف م�شلحــة اجلميــع، فالطلبــة اأبناوؤنا وعلينا جميًعــا اأن ندعم 
م�شريتهم التعليمية داخل بلدهم دون اأن ي�شطروا للخروج من 

البلد". 
اأمــا بالن�شبــة لر�شالتــه التــي �شيو�شلهــا خــالل فــرتة رئا�شته 
للجامعة، فاأفاد باأنها �شتكون احلفاظ على ا�شم جامعة بريزيت 
مت�شدًرا على اجلامعــات الفل�شطينية الأخرى وحتى العربية، 
مــن ناحية تعليمية واأكادميية واأخالقيــة واإبداعية، م�شرًيا اإىل 
اأن روؤيتــه لبريزيــت غًدا باأنها �شتكون اأف�شــل من الآن يف جميع 
املجــالت، تزامًنا مــع التغيريات والتطورات علــى امل�شتويات 
الثقافيــة والفكريــة لدى الطــالب، التــي تزرعها فيهــم اأ�شاليب 

التدري�س اخلالقة يف اجلامعة.

عمــل د. اأبو حجلة اأ�شتاًذا يف دائــرة الكيمياء باجلامعة، ونائب 
رئي�ــس اجلامعــة لل�شــوؤون الأكادميية �شابًقا، وقــد ح�شل على 
درجة الدكتوراة يف الكيمياء من جامعة مي�شي�شيبي يف الوليات 

املتحدة عام 1981.  وهنا ن�س املقابلة:

�أ�ساليب تدري�س جديدة
• مــا هــي الإجــراءات العمليــة التــي �شتتخذهــا للرقــي بامل�شتــوى 

الأكادميي والتعليمي حال ت�شلمك رئا�شة جامعة بريزيت؟
- امل�شتــوى التعليمــي والأكادميــي ل باأ�ــس به يف جامعــة بريزيت، 
ا اأو  واجلميع يعلم كم هي متميزة يف جميع املجالت، �شواء اأكادمييًّ
ا، و�شيتم احلفــاظ على هذا امل�شتوى اجليد الذي  ــا اأو اأخالقيًّ تعليميًّ
ي�شــع اجلامعة يف املراكــز الأوىل بالن�شبــة للجامعــات الفل�شطينية 
والعربيــة. و�شاأحاول قدر الإمكان اأن اأحافظ على م�شتوى اجلامعة 
واأرتقــي به من خــالل الرتقــاء باأ�شاليب تدري�س جديــدة وخمتلفة 

لطلبة اجلامعة وملوظفيها.

بــداأ بنيامــن نتنياهو هــذه الأيام عهــده اجلديــد، يف رئا�شة 
احلكومــة ال�شرائيليــة، لي�شبــح –اإذا ا�شتمــر يف احلكــم- 
�شاحــب اأطــول فــرتة ثبــات علــى الكر�شــي، واأكــرث من كل 
روؤ�شــاء احلكومة قبلــه يف التاريــخ الإ�شرائيلــي. وعلينا األ 
ن�شتهن بهذا الأمر ال�شكلي، الذي يغلب الكم على الكيف، فهو 

بحد ذاته اأهم هدف ي�شعه نتنياهو لنف�شه. 
ولكنــه، وبقدر ما هو م�شدر اعتزاز وافتخار للرجل وزوجته 
وبقية اأفراد عائلتــه، اإمنا يعترب �شهادة فقر وبوؤ�س للمجتمع 
الإ�شرائيلــي وحتــى لقوى اليمــن فيه. وقبــل اأن نخو�س يف 
م�شاألــة: اأية حكومة �شتكون هذه، فهنــاك حقيقة ماأ�شاوية يف 
اإ�شرائيــل اأن �شخ�شيــة مثــل نتنياهو ت�شل اإىل هــذا املن�شب 
كل هــذه املدة. واأن الأحزاب الإ�شرائيليــة، ميينها وي�شارها 
وو�شطها، مل تنجب �شخ�شية تناف�شه وتتغلب عليه وتخل�س 

اإ�شرائيل واأ�شدقاءها وحلفاءها من همه. 
ــا يف النتخابــات  فبعــد اأن كان قــد حقــق انت�شــاًرا �شخ�شيًّ
الأخــرية )17 اآذار 2015(، علــى ح�شــاب جثــث وجماجــم 
اأقــرب خلفائه يف اليمن )اإذ توجه اإىل جمهورهم فحطم حزب 
البيــت اليهودي مــن 12 اإىل 8 مقاعد، وحــزب اإ�شرائيل بيتنا 
من 13 اإىل 6 مقاعد، و�شا�س من 11 اإىل 7 مقاعد(، قام بت�شكيل 
حكومة لي�س فيها وزير واحد من حزبه )الليكود( را�شًيا عن 
ن�شيبه. فوزير الدفاع مو�شيه يعلون، الذي احتفظ مبقعده، 
مت�شايــق لأن نتنياهــو فر�ــس عليــه نائبا م�شــوؤول عن ملف 

ال�شتيطــان والدارة املدنية يف اجلي�س. ووزير املوا�شالت، 
ي�شرائيــل كات�ــس، كان قــد وعد بــوزارة اخلارجيــة. ووزير 
الداخلية، �شلفان �شالوم، وجد نف�شه يقود ن�شف وزارة، لأن 
نتنياهــو منح ق�شطا وافــرا من �شالحياتهــا اىل حزب �شا�س. 
وبنيامــن مناحيــم بيغن، الذي جلبــه نتنياهو خــالل الأيام 
الأخــرية من املعركــة النتخابية، ن�شيــه يف توزيع احلقائب 
الوزاريــة. وفقــط عندمــا عر�ــس حكومتــه اأمــام الكني�شت، 
تذكــره. وفاجاأه بالعالن انه �شيكون وزيــرا بال وزارة. ومل 
تكــن هذه املفاجاأة الوحيدة، ف�شديقــه الذي دافع عنه طيلة 
ال�شنوات املا�شية، ت�شاحي هنغبي، ذهل وهو ي�شمع نتنياهو 
يعلــن يف جل�شــة الكني�شت: "اأ�شكر ت�شاحــي الذي وافق على 
ان يكــون رئي�شــا لكتــل الئتــالف احلكومــي ورئي�شــا للجنة 
اخلارجية والأمن". فاأ�شدر بياًنا غا�شبا يعلن فيه انه ل علم 

له مبا قاله نتنياهو. 
لكــن هنــاك وزيرا اآخر �شــدم من ت�شــرف نتنياهو معه، 
وهــو جلعــاد اأردان. اإنــه النائــب الــذي يحظــى باأعلى 
�شعبيــة يف الليكود بعد نتنياهو. ا�شتهــر بوقوفه مدافعا 
عنــه وعــن زوجته �شــارة خــالل الن�شر عــن ف�شائحهما 
املاليــة. وعــرف علــى انــه الوزيــر الأ�شــد اخال�شــا له. 
وتوقعــوا لــه اأن يتــوىل وزارة اخلارجية. لكــن نتنياهو 
عر�س عليه وزارة ال�شوؤون ال�شرتاتيجية، وهي اأ�شغر 
الــوزارات التي يبلغ عــدد موظفيهــا 20 ب�شمنهم �شائق 

حكومة نتنياهو.. �سهادة بوؤ�س لليمني و�لي�سار و�ملجتمع �لإ�سر�ئيلي
الوزيــر وحرا�شــه. فقــرر اأن يرف�س هــذا العر�س وبقي 

خارج احلكومة. 
وبنــاء علــى ذلــك، خــرج وزراء الليكــود بانطبــاع واحــد: 
نتنياهــو اأنــاين لدرجة الهو�ــس. ل يطيق اأن يكــون اىل جانبه 
اأي �شخ�شية بارزة. فهو يرى يف كل وزير ذي �شعبية مبثابة 
تهديــد ملكانتــه. كل مــن حظــي باملرتبــة الثانية مــن بعده يف 
احلزب، وجد نف�شه خارج احللبة ال�شيا�شية، من دافيد ليفي 
يف �شنــوات الت�شعن اىل جدعون �شاعر ثم جلعاد اردان. فاإذا 
اأ�شفنا لذلك كيفية ادارته ملفاو�شات الئتالف، حيث ف�شل يف 
ت�شكيــل حكومة حتــى اللحظة الأخرية وعندهــا بداأ احللفاء 
ميار�شــون ال�شغــوط عليه حتى م�شوا دمــه، فمنحهم كل ما 
يطلبون تقريبا، جنده قائدا مهزوزا قابال لل�شغط ولالبتزاز. 
وهناك مــن يت�شاءل: "األ يوجد خطــر يف ان يتم ابتزازه غدا 

خالل املفاو�شات مع الفل�شطينين؟". 
بيــد اأن امل�شكلــة الأكرب يف حكومة نتنياهــو اجلديدة، اأنها يف 
كل مــا يتعلق باملو�شوع ال�شيا�شــي ل تعترب جديدة. بل هي 
حكومــة قدمية جــدا، ت�شبه حكومة اإ�شحــق �شامري من حيث 
املواقف ال�شيا�شية املتطرفــة. حكومة رف�س لعملية ال�شالم. 
امل�شتوطنون فيها يتمتعون باأعلى درجة من التاأثري والنفوذ 
منــذ احتــالل 1967. �شتوا�شــل نهجها ال�شدامي مــع اإدارة 
الرئي�ــس الأمريكي باراك اأوباما. ولــن تتورع عن الدخول يف 

عداء مع احلكومات الأوروبية. 
يف املعار�شــة، هنــاك مــن يراهــا "اأف�شــل حكومــة بالن�شبــة 
للفل�شطينيــن"، لأنهــا تتيــح لن�شوء موقف متقــدم يف الغرب 

ل�شالــح الق�شيــة الفل�شطينيــة. وهنــاك مــن يراهــا حكومــة 
مغامــرة، �شت�شــدر اأزماتهــا الداخلية اىل اخلــارج، بافتعال 
الــوراء  اإىل  وتعيدهــا  املنطقــة  �شتدهــور  التــي  احلــروب، 
ع�شــرات ال�شنــن. ولكــن هنــاك اأي�شا مــن يرى فيهــا كارثة 
قوميــة ل�شرائيــل، �شتفقدها اأهم اإجنازاتهــا يف الدميقراطية 
واحلريــات، و�شتدفعهــا بخطــوات �شريعــة اىل دول العــامل 
الثالــث. فالقــرار مبنــح وزارة الق�شاء اإىل اأييلــت �شكيد، من 
حــزب امل�شتوطنن، هو بداية هجمــة على ا�شتقاللية اجلهاز 
الق�شائــي الــذي يعترب اأهــم اأركان الدميقراطيــة. فالوزيرة 
�شكيــد ل تخفي راأيهــا باأن القيادة ال�شيا�شيــة املنتخبة يجب 
ان تكــون فوق الق�شــاء. وقــرار نتنياهو الحتفــاظ بوزارة 
الت�شــالت يب�شــر بال�شربات التــي يعدهــا لو�شائل العالم 
احلــرة. وهاتــان ال�شربتــان لل�شلطتــن الثالثــة )الق�شــاء( 
والرابعة )العالم(، تعنيان اإ�شعاف اأهم كلبي حرا�شة على 

الدميقراطية. 
مــن هنا، فــاإن العــزاء الوحيــد لال�شرائيلين هــو ان حكومة 
كهذه لن ت�شمد طويال بهذه الو�شعية. لكن مما ل �شك فيه اأن 
الو�شــول اىل حكومة كهذه، بعد تبكري موعد النتخابات، هو 
�شهادة فقر وبوؤ�س لليمن ال�شرائيلي، الذي عرف يف املا�شي 
قــادة اأف�شــل مثــل مناحيــم بيغــن واأرئيــل �شــارون وايهود 
اأوملــرت، وللمعار�شــة ال�شرائيليــة، التي تخفــق يف اختيار 
�شخ�شيــة قوية قادرة على هزمية نتنياهو. ل بل هي �شهادة 
بوؤ�ــس للمجتمع ال�شرائيلي برمتــه، الذي ينتخب هذا الرجل 

دورة اإثر اأخرى رغم كل موا�شفاته واإخفاقاته.

د. عبد اللطيف اأبو حجلة. �س11
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إيليا غربية

ماري عابودي*

يف كل القوالــب ال�شينمائيــة، روائيــة كانــت او 
ت�شجيليــة اأو حتــى جماليــة، هناك وقــٌت ل�شكب 
كل مــا يف الراأ�س على الورق ب�شــكل "�شيناريو"، 
وت�شيــريه نوتة مو�شيقية اأمــام املخرج، لري�شم 
امل�شاهد ال�شينمائية اأو التلفزيونية بالكامريا وما 

معها من معدات، خطوة بخطوة.
يعــرف "ال�شيناريــو" بانه و�شف عــام للم�شاهد 
و�شــف  يت�شمــن  وامل�شرحيــة  ال�شينمائيــة 
املــكان �شــواء كان خارجيــا اأو داخليــا، ليــال اأو 
نهــارا )داخلــي اأو خارجــي(، وو�شفــا لدخــول 
ال�شخ�شيــات وخروجهــا وو�شفــا للحــدث، كما 
لــو كان امل�شهــد مر�شومــاً، وكل ما علــى املخرج 

املكتــوب،  امل�شهــد  ذلــك  تنفيــذ  هــو  واملمثلــن 
با�شتخدام عنا�شر الإ�شاءة واحلركة والديكور، 
ليكــون جممــوع م�شاهــد ال�شيناريو هــو جمموع 

م�شاهد الفيلم.
"احلــال" كانــت يف لقــاء مــع كاتــب ال�شيناريو 
وامل�شت�شــار يف تطويــر الق�ش�س امل�شــورة كيث 
"ال�شيناريــو"  عــن  اأكــرث  للحديــث  كانينغهــام، 

واأهميته وحتديدًا يف فل�شطن.

�أهمية �ل�سيناريو
"الهيــكل العظمي للفيلــم" هكذا ي�شف كانينغهام 
ال�شيناريــو ويقــول: "مــا مل تكــن مقــدم برنامــج 

حــواري قائم على التفاعل املبا�شر والعفوي، فكل 
عمــل �شينمائــي اأو تلفزيــوين بحاجــة ل�شيناريــو، 
ومن هنا تنبع اأهمية ال�شيناريو الذي يعترب حجر 

اأ�شا�س يف كافة العمال املقدمة للم�شاهد".
وفيمــا يخ�س كتابــة ال�شيناريــو يو�شح: "هناك 
تعــاون فني فيما يخ�ــس ال�شيناريــو، فقد يكتبه 
الكاتب وحده اأو يكتبه املخرج وحده اأو كالهما، 
بع�ــس العمــال حتتاج اكــرث من كاتبــن اأحياناً 
وهــذا يعتمد على طبيعة العمــل، وبكل الحوال 
يجــب اأن يكون التعــاون واحــرتام وجهات نظر 

الآخر حا�شرًا".

�ل�سيناريو يف �لوثائقيات
للوثائقيــات ح�شور اأكــرث من غريها مــن اأ�شكال 
الأعمــال املرئيــة يف فل�شطــن، ولعل ذلــك يرجع 
ب�شــكل  الوثائقيــات  يف  مهتمــة  قنــوات  لوجــود 
خا�س، ولــالأدوات امل�شتخدمة التي ت�شنف على 

اأنها قليلة ن�شبياً فيما يخ�س الأ�شكال الأخرى.
يقول كانينغهــام: "عندما نتحدث عن ال�شيناريو 
اخلا�ــس بالوثائقيــات، وحتديــدًا يف فل�شطــن، 
اأعتقد ان الكثري من الوثائقيات تقوم على اأحداث 
حتدث وتتواىل، مي�شك امل�شور بالكامريا ويذهب 
ويعود مبادة يتم بناوؤها ب�شكل اخراجي منا�شب 
وهــذا ما يحــدث غالباً. اأما الوثائقيــات الأخرى، 
فكتابــة ال�شيناريــو فيهــا تعنــي ما هــي التجربة 
التــي �شيختربها امل�شاهد، لأن اجلمهور ل يخترب 
العواطــف واحلقائق املوؤثرة فقــط، فمهما كانت 
هــذه احلقائــق موؤثرة، هــي بحاجة لبنــاء �شليم 
لتقــوم باملهمة املطلوبــة. يجب ان يطــرح �شوؤال 
يف بدايــة ال�شيناريــو وتقدمي الإجابــة يف نهايته، 
وبالتايل هــذا البناء يجب ان يكون مدرو�شاً وفيه 

�شكل من اأ�شكال الدراما".

�لرو�يتان �لفل�سطينية 
و�لإ�سر�ئيلية يف �ل�سينما �لفل�سطينية

وعن جتربته يف التدريب على كتابة ال�شيناريو يف 
فل�شطــن، يذكر كانينغهــام: "يف اأحد التدريبات، 
طلبــت من املتدربــن اأن ي�شــردوا احــد املواقف 
التــي مّروا بها كم�شهد �شينمائي اأو تلفزيوين، ويف 
اجلولــة الثانية طلبت منهم اأن ي�شردوا الحداث 
ولكــن من وجهــة نظر اخل�شم، وحينهــا تفاجاأت 
باأحــد املتدربن الذي رف�س ب�شــدة و�شرخ، لأن 

اخل�شم يف ق�شته كان جندياً ا�شرائيلياً!".
ويتابع: "لكي تكون �شادقاً فيما تقدمه للم�شاهد، 
عليك اأن ت�شعر بكل ال�شخ�شيات، وبكل الحداث. 
لي�س مطلوباً اأن تتبنى وجهة نظر اجلندي، ولكن 
باإمكانــك اأن ت�شعر امل�شاهد اأكرث يف ما يحدث، هنا 
نتحدث عن الـــ "beat" لكل �شخ�شية يف العمل، 
وهــو ما تريده هذه ال�شخ�شية، لأن على امل�شاهد 
اأن يعرف ماذا تريد، وكل �شخ�شية هي ان�شان يف 
هذه احلالة، اأن�شنــة امل�شهد هي الكلمة املفتاحية 
هنــا، وفيــه نــوع مــن التذكــري بــاأن هــذا اإن�شان 
واأنــا اإن�شــان ولكــن طريقــة التفاعــل والت�شرف 
والتجاوب خمتلفــة، وهي ما تخلق لدى امل�شاهد 

ح�س احلقيقة فيما ي�شاهد".

در��سة �سناعة �لأفالم
وعــن درا�شة �شناعــة الأفالم يقــول كانينغهام: 
"اأدوات �شناعة الأفالم اأ�شبحت الآن يف متناول 
اجلميــع، و�شائــل التوا�شــل الجتماعــي اأي�شــاً 
�شهلــت املهمــة علــى الأفــراد، كل مــا يحناجون 
اإليــه هــو كامريا وحا�شــوب اأو هاتــف ذكي، هذا 
كاٍف يف بع�ــس املناطــق وبع�ــس الأفــالم، ولكن 
براأيــي، اإذا اأردنــا اأن ن�شنــع فيلماً يــوؤدي املهام 
املطلوبــة والر�شالــة احلقيقيــة، فعلينــا اأن نهتم 

مبو�شوع البناء، بطريقة عر�س خمتلفة، بزوايا 
مهمــة وا�شتخدام الدوات ب�شــكل احرتايف اكرث. 
ن�شاهــد الكثري من الأفالم على النرتنت، بع�شها 
قــوي من حيــث الفكــرة وامل�شمون ولكــن البناء 
ال�شعيــف يفقدهــا كل عنا�شــر القــوة! وهذا هو 

املهم".
اأن الــكل بحاجــة للتدريــب لي�ــس مــن  ويعتــرب 
ناحيــة تقنيــة وح�شب، بــل اأي�شــاً التدريب على 
روؤيــة المور مــن زوايا اأخــرى، والإح�شا�س بها 
بطريقة اأخرى مبا ينا�شــب الر�شالة املنوي نقلها 

للم�شاهد.

�أثر و�سائل �لتو��سل �لجتماعي
على �سناعة �لأفالم

اأ�شبحــت  الجتماعــي  التوا�شــل  و�شائــل  ولأن 
اإحدى اهم الأدوات امل�شتخدمة يف �شناعة ون�شر 
الأفــالم، يعلــق كانينغهام: "هنــاك جانب �شلبي 
واآخر اإيجابي فيمــا يخ�س �شناعة ون�شر الفالم 
ويتمثــل  الجتماعــي،  التوا�شــل  و�شائــل  علــى 
اجلــزء الإيجابي بــاأن العمل املرئــي اأ�شبح اأكرث 
دميقراطيــة من ناحيــة الن�شر، ولكــن هناك ذلك 
النــوع مــن الإرهــاق لــدى املتلقي! امللــل التعب 

الذي ي�شببه �شعف جودة بع�س هذه الأعمال.
يف الأعمال التلفزيونية وال�شينمائية املبنية ب�شكل 
�شحيــح، هنــاك عنا�شــر الت�شويــق، والإثــارة، 
واخلــط الزمني الذي ينقــل امل�شاهد من و�شعية 
لأخرى ومن فكرة لأخــرى، وعندما يفتقد العمل 
لهذه العنا�شــر، يتوقف الذهن عن التفاعل مع ما 
ي�شاهــد، ورمبا يبتعد عــن م�شاهدتهــا لفرتة من 
الزمن. باخت�شار، و�شائــل التوا�شل الجتماعي 
�شهلــت رفع ونقــل ال�شورة، ولكنهــا خلقت نوعا 

من الك�شل والإرهاق الذهني".

�ل�سيناري�ست كيث كانينغهام: "�ل�سيناريو" نوتة مو�سيقية �أمام �ملخرج

ال�شــورة لي�شــت كب�شــة زر. ال�شــورة هــي عن 
امل�شــور، وهــي خال�شة خــربة وروح وم�شاعر. 
كلنــا ي�شتطيــع اأن ي�شغــط زناد الكامــريا، ولكن 
الذيــن ي�شيبون الهــدف قليلون. فمــا الذي مييز 

عن امل�شور؟
يف مقابلة لـــ "احلال" مع امل�شــور ال�شحفي اإياد 
جــاد اهلل، اأكــد اأن ال�شــورة "هي توقيــف للحظة 
مــن الزمن، من خالل هذه اللحظــة تظهر عنا�شر 
حمــددة، كلما كانت اللحظــة حا�شمة اأكرث، كانت 
ال�شــورة اأقوى، وهــذا يكون بــارزًا بالتحديد يف 

ال�شورة ال�شحفية، التي اأتخ�ش�س بها".
وقــال جــاد اهلل اإن امل�شور يرى زوايــا بال�شورة 
ل يراهــا النا�ــس العاديون، وكذلــك اللحظة التي 
يريــد اإيقافهــا تختلــف مــن ثانيــة لأخــرى واأكد 
علــى اأن "كل �شورة تختلــف بعنا�شر قوتها عن 
الأخرى"، واأنه ل توجد معايري حمددة جلمالية 
ال�شــورة، فال توجد بالت�شويــر خطوات حمددة 
يجــب اتباعهــا، اإمنــا هي بع�ــس املحــددات من 

ناحية الزوايا والتقطيع والإ�شاءة. 

واأ�شاف جــاد اهلل "بالن�شبة لل�شــورة ال�شحفية 
يعتربهــا ال�شخ�ــس العادي جــزءًا داعماً ومكماًل 
اخلــرب  فهــي  ال�شحفــي،  امل�شــور  اأمــا  للخــرب، 

بالن�شبة له". 
"ال�شــورة  اأن  اأكــد  حبايــب  يحيــى  امل�شــور 
تختلــف من عن امل�شــور عن ال�شخ�ــس العادي 
بــاأن لديــه بعد نظــر واأفقــاً اأو�شع، فمــن ميار�س 
املهنــة ت�شبح لديه القــدرة على ر�شــم ال�شورة 
حتــى قبل التقاطهــا، �شواء من ناحيــة مدلول اأم 
م�شمــون اأم فكرة، فال�شخ�س العــادي قد يلتقط 
ال�شورة لذكرى اأو لتوثيق دون الهتمام بالكثري 
مــن الأمــور اللوج�شتيــة اأو الفنية، اأمــا امل�شور 
فيلتقطها لتبني ر�شالــة ومعنى، وقد تكون هناك 
ق�شــة مــن وراء �شــورة واحــدة تو�شــل معنى 

كبريًا".
واأ�شــاف حبايــب اأن معايــري جماليــة ال�شــورة 
تختلف مــن م�شور لآخر، لكن اجلــودة واإي�شال 
الفكــرة مبجرد النظر اإليها هــي من اأهم املعايري، 
واأن الناحيــة التقنية تلعب دورًا �شواء من حيث 

الإعــدادات اأو الزاوية اأو العــزل اإن كان مطلوباً 
اأو البعــد، "ومن وجهة نظــري معايري ال�شورة 
الناجحــة وا�شعة وهنــا ح�شب ا�شتخــدام ونوع 

ال�شورة والفئة املهتمة بها." 
وقــال يحيــى "يف النهاية كل مــن يلتقط �شورة 
�شــواء اأكان م�شــورًا اأم �شخ�شــاً عاديــاً يكــون 
لديــه هدف، فال�شورة هــي اإيقاف حلظة معينة 
ال�شــورة  مــن  يتحقــق  فاملعنــى  وتخليدهــا. 
ال�شــورة  �شقطــت  اإن  يف�شــل  وقــد  الناجحــة 
يف بع�ــس املعايــري، فهــي �شيــف ذو حديــن اإن 
ا�شتخدمت ب�شكل غري م�شوؤول قد تقتل �شاحبها 

اأو فكرتها". 
الطالبة دعاء �شلمان، الفائزة بجائزة "ال�شحفي 
�شديــق احلكــم املحلي" يف جمــال الت�شوير لفئة 
الطــالب، عــربت بقولها "اإن ال�شبــب الرئي�شي يف 
اختــالف ال�شــورة بعــن امل�شور عــن ال�شخ�س 
العــادي هو حب الت�شويــر واملوهبة التي ت�شمح 
له بقــراءة ال�شــورة بطريقــة خمتلفــة وروؤيتها 
مــن زاويــة خمتلفــة" واأ�شافت اأن ال�شــيء الذي 

�شاعدهــا -بالإ�شافة للموهبــة وحب الت�شوير- 
هو اجلانب الأكادميي الــذي �شاعدها كثريا على 

خلق "فرمي – frame " حمرتف.
واأ�شافــت �شلمان "معايري جماليــة ال�شورة هي 
اأن اختيــار زاويــة �شحيحــة غــري ماألوفة وغري 
منطيــة، واأنــه مــن املهم اخلــروج عــن املاألوف، 
واأي�شــا معايــري اجلمالية تعود لــذوق ال�شخ�س 
نف�شــه، ولكــن ال�شورة ال�شحيحة هــي ال�شورة 
اخلاليــة مــن الت�شوي�ــس والتقطيع باملــكان غري 

املنا�شب".
واأكــدت اأن ال�شــورة الناجحــة براأيهــا كمبتدئة 
بالت�شوير هي ال�شورة التي تنقل الواقع وتر�شم 
الهدف الذي التقطت لأجله، والتي ت�شرح امل�شهد 
"كاب�شــن"،  لو�شــف  حتتــاج  اأن  دون  وحدهــا، 
واأ�شافــت اأن ال�شــورة مــن اأهــم اأدوات اإنتــاج 
املعنــى، خا�شــًة يف وقــت ال�شرعة احلــايل، وهي 

اأداة قوية لإي�شال املعلومة وتو�شيح احلدث.
اأمــا امل�شــور والطالب يف دائــرة العالم بجامعة 
بريزيت عمر اخلطيب، فعرف ال�شورة على اأنها 

اأداة لإنتاج املعنى واأكد اأن اجلميع اأ�شبح يعتمد 
على ال�شور ب�شكل كبري، لأنها تخت�شر يف طياتها 
الكثري من الكلمات واملعــاين، واأن امل�شور عندما 
يتجــه حلــدث ما، فهو يكــون قد و�شــع يف دماغه 
مــا هي ال�شورة التي يريدهــا، ويختار اأن يلتقط 
تلــك ال�شــورة املر�شومــة باحرتافيــة وجمالية، 
والتــي ت�شتحق اأن يراها النا�س، وتو�شل الفكرة 

املرجوة لهم.
واأ�شــاف اخلطيــب "معايــري جماليــة ال�شــورة 
تختلف بح�شب اختالف نوعيــة ال�شورة، �شواء 
اأكانــت اإخباريــة، طبيعيــة، حياة يوميــة اأو اأي 
نوع اآخــر" واأكد اأن معايري جناح ال�شورة كذلك 
تختلــف، ولكــن ال�شورة الناجحة هــي ال�شورة 
التــي جتــذب النا�ــس وتبقــى يف ذهنهــم يفكرون 
بها، وهــي كذلك ال�شورة التــي تعرب عن مواقف 
اإن�شانيــة ب�شكل اأكرب، اأو عــن تاريخ يجعلك تقراأ 

�شطوره ويعيدك للما�شي.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�ل�������س���ورة ت��خ��ل��ي��د �ل���ل���ح���ظ���ة.. و�مل�������س���ور ل��ي�����س �إ����س���ب���ع���ًا ت�����س��غ��ط ب����ل ع����ني حت�����س

الصورة
يعرفهــا البع�ــس علــى اأنها عالمة ب�شرية نــدرك من خاللها نوعا من حمــاكاة الواقع ولي�ــس الواقع ذاته. 
ويعرفهــا البع�ــس الآخر علــى اأنها اإيقــاف للزمن عند حلظــة معينة. واآخــرون يعرفونها علــى اأنها ر�شم 
بال�شوء. هذه كلها تعريفات فنية خمتلفة يف ال�شياغة، لكنها مت�شابهة يف امل�شمون، ولكن التعريف العلمي 
لل�شورة ين�س على اأنها انعكا�س لل�شوء عن ج�شم معن وتثبيته على مادة ح�شا�شة. تتكون ال�شورة من 
عــدة عنا�شــر كامل�شاحة واللون وال�شوء، وتتاآلف هذه العنا�شــر فيما بينها لكي تخرج بن�شق متكامل يدل 

على م�شمون ومعنى يراد اإي�شاله، وبالتايل، فال�شورة هي اأداة لإنتاج املعنى.
اياد جاد اهلل.دعاء علي.عمر اخلطيب.يحيى حبايب.
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رامي أبو قمر 

بعــد اأن كانــت ال�شوارع ت�شّج بالأطفــال الذين يلعبون 
"احلجلــة" و"البنانــري"، باتــت البيوت اليــوم ملعًبا 
�شامًتــا لالأطفــال يتناف�شــون يف األعــاب مثــل "�شابوي" 
و"كانــدي كرا�ــس" علــى الأجهــزة الإلكرتونيــة مــن 
كمبيوتــرات واأجهــزة لوحيــة وحممولــة، بــل و�شــار 
اإتقــان الأطفــال للتعامــل مع هــذه الأجهزة مثــار فخر 
لالأهــايل، يحجــب عنهــم خماطر جمــة تخفيهــا الألوان 
املبهرة، واملو�شيقى ال�شاخبــة، ويحرمهم من الن�شاط 
واحليويــة والتفاعل التي كانــوا يعي�شونها يف الألعاب 

الرتاثية.
لكــن هــل باتــت التكنولوجيــا احلديثــة خطــرًا يتهــدد 
عقول اأطفالنا واأج�شامهــم؟ وهل انخراطهم فيها عملية 

طبيعية، اأو ميكن اأن ت�شل اإىل حالة مر�شية؟
اأ�شتاذ الرتبيــة وعلم النف�س بجامعــة القد�س املفتوحة 
الدكتــور م�شعــود حجو يــرى اأن منــو الطفــل احل�شي 
ينجــذب اإىل التعــرف اإىل الأ�شياء والألــوان والأ�شوات 
واحلركــة، واأن درجــة تاأثــري التكنولوجيــا والتعامــل 

معها ميكن اأن يكون طبيعيًّا، ح�شب الفئة العمرية.
ويوؤكد حجو لـ "احلال" اأن تعامل الأطفال مع الأجهزة 

احلديثــة ي�شــل اإىل مرحلة اخلطــر، اإذا اأفــرط الأطفال 
يف ا�شتخدامهــا، مــا ينعك�ــس على �شخ�شيتــه ويغري يف 
�شلوكياتــه املعتــادة وميوله نحو النطــواء والوحدة، 
م�شيًفــا اأن ال�شتخــدام املفــرط للتكنولوجيــا ميكن اأن 
يت�شبــب يف تعطــل اإثــارة الدمــاغ لدى الأطفــال، وعدم 
القــدرة علــى الرتكيز وانخفا�ــس م�شتــوى حت�شيلهم 

العلمي.
مــن جهتهــا، حتدثت الأخ�شائيــة النف�شية لــدى املركز 
الفل�شطينــي حلــل النزاعــات حنــان ظاهــر عــن فوائــد 
التكنولوجيــا وو�شائــل الت�شــال احلديثــة يف تو�شيــع 
مدارك الأطفــال واكت�شابهم املهــارات الفردية، م�شريًة 
اإىل اأن التكنولوجيــا باتــت امل�شــدر الأول للمعلومــات 
الأجهــزة  يف  يــرون  الأطفــال  اأن  واأو�شحــت  لديهــم. 
احلديثــة و�شيلــة للت�شلية و�شــرف امللــل، واأنها باتت 
بديــاًل عن الأ�شدقاء والعالقــات الأ�شرية والجتماعية 

بالن�شبة لهم.
اأمــا امل�شــار اجل�شمانية التي ميكــن اأن ت�شيب الأطفال 
يف �شــن مبكرة نتيجة ارتباطهم بالتكنولوجيا احلديثة، 
فقــد قالــت ظاهر لـــ "احلــال" اإن الأطفال قــد ي�شابون 

جــراء  الراأ�ــس،  يف  واآلم  العــن،  ع�شلــة  يف  ب�شعــف 
تعر�شهم لفرتات طويلــة لالأجهزة الإلكرتونية، وكذلك 
لآلم يف الأطــراف والظهــر نتيجــة اجللو�ــس اخلاطئ، 
وهــوؤلء الأطفــال اأكرث عر�شًة للن�شيــان من غريهم لأن 
تركيزهم بات مرتبًطا بتخزين املعلومات اجلديدة التي 
يكت�شبونهــا مــن التكنولوجيا احلديثــة يف مقابل اإهمال 

الأ�شياء الأخرى.
وفيمــا يتعلــق بالتاأثــري النف�شــي، اأ�شــارت الخ�شائية 
النف�شيــة اإىل م�شكلة كبــرية قد ي�شاب بهــا الأطفال اإذا 
اأدمنوا على ا�شتخــدام الأجهزة احلديثة، وهي م�شكلة 
تتعلــق بالنطــق، حيــث يق�شــي الطفل �شاعــات طويلة 
بــدون كالم، الأمــر الــذي �شينعك�ــس علــى م�شاركتــه 
وتفاعله داخل الأ�شرة، وخارجها، وهو ما �شيجعل منه 

اإن�شاناً خجوًل اإىل حد النطواء.
ودعــت ظاهــر العائــالت اإىل متابعــة ورعايــة اأطفالهــا 
وتنظيــم وترتيــب اأوقاتهــم، بــن اللعــب واجللو�ــس 
علــى "احلا�شــوب" اأو الهاتف النقال والتلفــاز، موؤكدًة 
�شرورة احت�شانهم واإعطائهم الوقت الكايف من الرعاية 

والتحدث معهم. 

�حذرو�.. "�لتكنولوجيا �حلديثة" ت�سبب م�ساكل يف �لنطق لدى �لأطفال

مقابــر  ال�شجــون  مــن  يجعــل  اأن  الحتــالل  اأراد 
لالأحياء ومقابر لالأفكار والثقافة واملبدعن، ولكن 
الأ�شــرى ر�شمــوا ب�شمودهــم واإ�شرارهــم واقًعا 
جديــًدا يف هذه املقابر، خالقن اأكادمييات تعليمية 

وثورية م�شغرة داخل هذه اجلدران املظلمة. 
واإمياًنــا منهــم باأهمية العلــم والقــراءة، خا�شوا 
علــى مدى التاريــخ اإ�شرابات عديــدة كان اأبرزها 
اإ�شــراب اأيلــول عــام 1992، الذي اأقــر من خالله 
ال�شمــاح بالتعليم العــايل واإدخال الكتــب الالزمة 

لالأ�شرى. 
اأكادميية  العدد توثق جناحات  "احلــال" يف هذا 
لال�شــرى املحرريــن الذيــن ح�شلوا علــى درجات 
يخ�شــرون  ل  جعلتهــم  الق�شبــان  خلــف  علميــة 
�شنــوات عمرهــم واأخرجتهــم اىل احلريــة ممكنن 
بال�شهادات العلمية واملعارف التي توؤهلهم للعمل 

والعطاء يف اكرث من تخ�ش�س علمي.

�أبو حم�سن: ماج�ستري 
من �جلامعة �لعربية

ح�شــل املحــرر جمــال اأبــو حم�شــن )42 عاًمــا( 
مــن طوبا�ــس علــى �شهــادة يف العلــوم ال�شيا�شية 
والعالقــات الدوليــة بدرجــة البكالوريو�ــس واأمت 
املاج�شتري بتخ�ش�س الدرا�شــات الإ�شرائيلية من 

اجلامعة العربية. 
يقــول اأبــو حم�شــن: "اأكرث مــا �شجعنــي للدرا�شة 
داخــل ال�شجــن عندمــا التقيــت بالأ�شــري مــروان 
الربغوثي، فهو اأول من دفعنا للدرا�شة واحل�شول 
علــى ال�شهــادة، فهــي الأ�شا�ــس ليجــاد عمل بعد 
التحــرر، اإىل جانــب اأن وقــت الفــراغ كبري جدا يف 

ال�شجن واأف�شل و�شيلة ل�شتغالله هي التعليم". 
وي�شيــف اأبــو حم�شن: "هنــاك �شعوبــات كثرية 
تواجهنــا خــالل الدرا�شــة، اأهمهــا عــدم ال�شمــاح 
للطــالب بت�شجيــل عــدد �شاعــات كبــري، فنق�شــي 
اأحيانا ثماين اأو ع�شر �شنوات لإنهاء البكالوريو�س، 
بالإ�شافــة للعقوبــات من م�شلحــة ال�شجون التي 
كانــت متنعنا مــن الدرا�شة ومــن المتحانات، ما 
يوؤخرنــا ف�شال كامــال اأحيانــا". ويتابــع: "الكتب 
الالزمة كانت تاأتي لل�شجن اأحياًنا، ومنها ما مينع 

"ماج�ستري�ت �ل�سجون".. ب�سمات فل�سطينية يف تاريخ �حلرية
نور عبد الفتاح

دخولــه بحجج اأمنية". وبعد عــدة اإ�شرابات قام 
بها الأ�شرى، �شمح لكل واحد باإدخال اأربعة كتب، 
وكنــا نت�شاعد فيما بيننا يف املراجع ونعود للبحث 
باملكتبات املوجودة يف اأق�شام ال�شجن التي اأن�شاأها 
الأ�شــرى مــن كل ق�شا�شات ورق وكتــب وجرائد 

دخلت ال�شجون".
بقيمــة  "اأح�ش�شــت  يقــول:  ال�شهــادة  اأثــر  وعــن 
ال�شهــادة والتعليــم عندمــا خرجــت مــن ال�شجن 
واكتملت فرحتــي عندما قبلت اجلامعة الأمريكية 
تتعلــق  وم�شاقــات  العربيــة  طالبهــا  اأدر�ــس  اأن 

بال�شوؤون الإ�شرائيلية".

�لبورديني: ماج�ستري يف حقوق �لن�سان
تي�شري البورديني )45 عاًما( من غزة، �شجن ملدة 
18 عاما ح�شــل خاللها على �شهادة البكالوريو�س 
بتخ�ش�س العالقات الدولية و�شهادة ماج�شتري يف 

الدميقراطية وحقوق الإن�شان. 
يقول البورديني اإن ق�شية التعليم داخل ال�شجون 
ق�شية �شعبة جدا، واملجالت امل�شموحة للدرا�شة 
حمــددة بتخ�ش�شات لها عالقــة بالعلوم ال�شيا�شة 
والعالقــات الدولية. وي�شيف تي�شري اأن الت�شجيل 
للجامعــات يكون عرب اإدارة ال�شجن ول بد اأن متر 
املرا�شــالت مع اجلامعة من �شابط الق�شم ل�شابط 
التعليــم للمدير العام ومن ثــم اجلامعة، والعك�س 
عنــد الرد عليهــا. ويبن البوردينــي: "كان دخول 
الكتب �شعًبا جدا، حيــث كانت تر�شل الكتب التي 
تتعلــق بامل�شاقــات امل�شجلة فقط لــدى اجلامعة، 

فا�شتعنا مبكتبة ال�شجن واجلرائد اأو اأي ق�شا�شة 
مــن الــورق دخلــت ال�شجــن كمراجــع توثيقية يف 

درا�شاتنا". 
ويقــدم الأ�شرى ثالثة بحوث وامتحانا �شاماًل بدل 
من ر�شالــة املاج�شتري، لأنه ممنــوع اأن يقدموها. 
خ�ش�ــس البورديني هــذه الأبحــاث يف املوا�شيع 
اإ�شرائيــل  دولــة  دميقراطيــة  مبــدى  املتعلقــة 
وحماكمهــا مــع مواطنيها الــذي ينق�شمــون لعدة 
فئــات ومــع الأ�شــرى اأنف�شهم. ويقــول: "اخرتت 
هــذه اجلوانب لأنني اأوؤمن باأنها تهم الفل�شطينين 

ب�شكل عام وتهمنا كاأ�شرى ب�شكل خا�س". 
يقــول تي�شــري �شاعــرا بخيبــة اأمــل: "اأ�شافــت يل 
هــذه التجربــة الكثري علــى امل�شتــوى ال�شخ�شي، 
ــا، مل تفــدين كثــريا، لأنه مل  ــا وعمليًّ لكــن اجتماعيًّ
يكــن هنــاك اأي اهتمــام بالأ�شــرى املحرريــن مــن 
رف�شــت  التــي  اجلامعــات  ول  املوؤ�ش�شــات  قبــل 
ا�شتقبالنا للتعليم فيها، مع العلم باأننا اأكرث دراية 
باجلانــب الإ�شرائيلي ودرا�شاتــه من الأكادميين 

املوجودين". 
واأم�شــى املحــرر اإ�شماعيــل ال�شبــح )44 عاًمــا( من 
رنتي�ــس، 15 عامــا يف �شجون الحتــالل، منها عامان 
يف النتفا�شــة الأوىل التــي اندلعــت عــام 87، و13 
عاًمــا يف انتفا�شة الأق�شى. در�ــس العالقات الدولية 
ل�شهــادة البكالوريو�س، واختــار تخ�ش�س ال�شوؤون 
الإ�شرائيلية لدرجة املاج�شتري، وذلك كما قال ال�شبح 
التخ�ش�شات مع ظــروف العتقال  "لتنا�شــب هــذه 
ال�شعبــة، بالإ�شافــة اىل كوننا نعي�ــس يوميا احلالة 

ال�شيا�شيــة الفل�شطينيــة والعربيــة والدوليــة بــكل 
م�شامينها وتاأثريها على ق�شيتنا الفل�شطينية ب�شكل 

عام وعلينا كاأ�شرى فل�شطينين ب�شكل خا�س". 
واأ�شــاف: "من اأكــرث ال�شعوبات التــي واجهتني 
خــالل الدرا�شــة هــي توفــري املراجــع، وعمليات 
التفتي�ــس امل�شتمر من ال�شجانــن واإتالفهم لبع�س 
اإدارة  نطالــب  كنــا  الــذي  الوقــت  ويف  الأوراق، 
ال�شجون بتلبية مطالبنا يف التعليمن كان التعطيل 
ياأتي مــن املوؤ�ش�شة التعليميــة الفل�شطينية. ومما 
�شاعدين يف الدرا�شة وال�شتف�شار هو وجود اأ�شرى 
متعلمن ولهم باع طويل يف هذه املجالت ووجود 
الأجهــزة املهربــة التــي كنــت اأت�شــل مــن خاللها 

لال�شتف�شار عن موا�شيع اأو معلومات". 
وعــرب ال�شبح عن خيبة من واقــع ما بعد ال�شجن. 
يقــول: "مل اأ�شتفد يف احلياة العملية من ال�شهادة، 
واأي�شــا كنت �شابطا يف جهاز اأمــن، ولكن ال�شلطة 
ا�شتغنت عن خدماتي، واأعطتني راتًبا، )ويعطيك 
العافيــة، مــا بدنــا ن�شــوف اأي اأ�شــري(، وكاأنهــم 
يحاولــون اأن يجعلــوا منــا عربة لغرينــا حتى ل 

يقرتب اأحد من الفعل الن�شايل احلقيقي.

من�سور: �إ�سكال مع �لوز�رة
وح�شــل املحــرر ع�شمــت من�شــور )38 عاًمــا( 
مــن ديــر جريــر، علــى �شهــادة البكالوريو�ــس يف 
ال�شحافة والإعالم مــن جامعة العامل الأمريكية. 
ويبن من�شور اأن مــن اأهم م�شاكل الدرا�شة داخل 
ال�شجــن اأن الأ�شرى ل يعرفون طبيعة اجلامعات 

امل�شمــوح الدرا�شة فيها واإن كان معرتفا بها اأم ل، 
فيقت�شــر هــّم الأ�شري على اأن هنــاك فر�شة للتعلم 
ونيل �شهادة، وهو ما يعتربونه بحد ذاته اإجنازا. 
وذكــر ع�شمت اأن هناك 520 اأ�شــريا يدر�شون مع 
اجلامعــة الإ�شالمية يف غزة من خــالل نظام يقوم 
علــى اأن ال�شجن الــذي يتواجد فيــه 10 من حملة 
�شهــادات الدكتــوراة واملاج�شتــري مــن جامعــات 
خارجيــة يعتمــدون كمحا�شرين داخــل ال�شجن، 
علــى اأن توفــر اجلامعــة لهــم املــواد يف امل�شاقات 
التي ل حتتاج لدرا�شــة علمية، كم�شاقات التاريخ 

وال�شريعة واللغة العربية.
وكان ع�شمــت قــد قــدم طلًبــا لاللتحــاق بربنامج 
يف  املاج�شتــري  لدرجــة  الإ�شرائيليــة  الدرا�شــات 
ب�شهادتــه  تعــرتف  مل  لكنهــا  بريزيــت،  جامعــة 
وطلبــت منه ا�شتثاء من الرتبيــة والتعليم العايل، 
التــي بدورها رف�شت العرتاف بها. وعن ذلك قال 
من�شــور: "بالرغم من كــوين اأتقن اللغــة العربية 
ولدي معرفــة تامة ومنا�شبة لهــذا الربنامج، لكن 
لالأ�شف، الــوزارة ل تعرتف بجامعــة العامل، ول 
بال�شهــادات ال�شــادرة مــن جامعات غــزة ب�شبب 

اخلالف ال�شيا�شي".
ويقود من�شور الآن حملــة للمطالبة بحق التعليم 
لالأ�شــرى وت�شكيل جلنة اأكادمييــة تقيم و�شع كل 
اأ�شــري وما يحت�شب له من �شاعات درا�شية، لتجرب 
اجلامعــات واملوؤ�ش�شــات الفل�شطينيــة على قبول 
هذه ال�شهادات وال�شماح لــه بالعمل من خاللها اأو 

الدرا�شة.

اإ�شماعيل ال�شبح.تي�شري البورديني.جمال اأبو حم�شن.ع�شمت من�شور.
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تقــع قرية اجلبعة جنوب غرب بيت حلم، على بعد اثني ع�شر كيلو 
مــرًتا من املدينة، عــدد �شكانها يقــارب األًفا ومئة ن�شمــة، م�شاحتها 
املاأهولــة بال�شكان قليلــة قيا�ًشا باأرا�شيها الزراعيــة الإجمالية التي 
�شــادر الحتــالل ما يزيد على ثالثــة ع�شر األــف دومن منها. ويعني 

ا�شمها يف اللغة الآرامية الربوة اأو التلة املرتفعة. 
ملعظــم اأهل اجلبعة بــاٌع يف الزراعة، واإن كانت ن�شبــة كبرية منهم 
متتهــن حرفة البناء داخل الأرا�شي املحتلة عام 1948، و90% من 
�شبابها مــن حملة ال�شهادات العلمية املختلفــة، يف الطب والهند�شة 

واملحا�شبة والزراعة، وغريها. 
لكــن العلم والتعليم وال�شكــن واملر�س والــزواج والولدة واملوت 
مل ت�شفــع لأهل هذه القريــة بلفت انتباه اجلهــات املخت�شة، واإنهاء 
م�شكلــة "انعــدام النقــل مــن واإىل القريــة.. انعدامــاً تامــاً". وهذه 
امل�شكلــة لزمت القرية منذ ت�شكلها كمجتمع ب�شري، واليوم ل ميكن 
التعامــل معهــا اإل انطالقاً مــن اعتباراتها "الرتاكميــة" التي اأخذت 

طابعها التاأزمي مطلع القرن احلايل.
يخرج �شكان القرية من منازلهم �شباًحا لنتظار مركبة اأجرة، مّرت 
عــن طريق ال�شدفة اآتيًة من اإحدى القــرى املجاورة، اأو ي�شطرون 
لالت�شال باأي منهــا كـ "طلبية" ل تقل ت�شعريتها عن ع�شرين �شيقاًل 
للو�شــول اإىل اأقــرب موقــف اأجرة يف القــرى املجــاورة كنحالن اأو 
حو�شــان، ثــم ا�شتكمــال الطريــق اإىل بيــت حلــم، بتكلفــة ل تقل عن 

خم�شن �شيقاًل يوميًّا.
يقــول رئي�ــس املجل�ــس القــروي للجبعــة نعمــان حمــدان اإن غياب 
و�شائل النقل العامة عن القرية زاد من العبء املادي على ال�شكان، 
ل �شيما طلبــة اجلامعات، ناهيك عن الإرهاق اجل�شدي الذي يلحق 
باملواطــن جــراء وقوفــه عدة �شاعــات ينتظــر يف الذهــاب والإياب 
ا للقرية يف  �شيــارة اأجرة  من قرية نحالن- القريــة الأقرب جغرافيًّ

الريف الغربي لبيت حلم.
وحــول مــا قدمتــه وزارة النقل واملوا�شــالت من حلــول للم�شكلة، 
يقــول حمــدان: "اآخــر ما تعهــدت بــه وزارة املوا�شــالت قبل نحو 
عــام تخ�شي�س حافلة �شغرية تقــل ال�شكان من القرية اإىل بيت حلم 

والعك�س". 
لكــن احلل بقــي مقت�شــرًا علــى ت�شريح تلفزيــوين انتهــى احلديث 
عنــه مبجرد انتهاء الوقت املخ�ش�س للقــاء. وهذا ما يثبته الواقع، 

ببقــاء امل�شكلة على حالها. ومبا اأن حــق الرد يبقى حمفوًظا جلميع 
الأطراف، توجهنا لوزارة املوا�شالت.

ماذ� تقول �لوز�رة؟
طرحــت وزارة النقــل واملوا�شــالت يف ال�شنــوات الأخــرية حلــن 
للم�شكلــة: اأولهمــا يتمثــل بتوفــري خــط نقــل للمركبــة العموميــة 
"البريمنت"، وهذا ما ل يجد جناًحا بح�شب نائب مراقب املرور يف 
الــوزارة يو�شف دراو�شة، حيث يقــول: "يف عام 2011، فتحنا باب 
الت�شجيــل ملن يريد امتالك خط نقل على طريق اجلبعة- بيت حلم، 
لكــن مل يتقــدم اأحد من القرية ول القرى املجــاورة  ل�شراء اخلط". 
وي�شيــف دراو�شــة اأن ال�شبب يف اإحجام ال�شــكان عن ذلك هو الكلفة 
العاليــة ل�شــراء "بريمنت"، البالغــة ت�شعن األف �شيقــل، اإىل جانب 
�شرورة �شــراء مركبة من اإنتاج نف�س �شنــة الت�شغيل، وذلك ح�شب 
قــرار جمل�س الوزراء عام 2010. ويو�شح دراو�شة اأن من ال�شعب 
علــى ال�شائــق اأن ي�شرتي خط ت�شغيــل للجبعة، كون عــدد ال�شكان 
القليــل لن يوفر دخــاًل مربًحا لل�شائــق، وبالتايل، فــاإن م�شاألة توفري 
مركبــة عموميــة للقرية �شتبقى خــارج اعتبارات التطبيــق، ما دام 

عدد ال�شكان بقي على حاله.

هل جترم �لقرية بذنب قلة عدد �سكانها؟
"حتر�ــس وزارة املوا�شالت �شمــن اإ�شرتاتيجتها املتبعة على 
ت�شجيــع النقــل باحلافــالت، كونــه الأكــرث اأمانــاً والأقــل كلفة، 
حيث متنــح الــوزارة رخ�شة الت�شغيــل جماًنا للحافــالت". هذا 
مــا بــداأ دراو�شــة ب�شرحه عن احلــل الثــاين، وهو توفــري حافلة 
كو�شيلــة نقــل للقرية. لكن ملاذا مل ير احلل النــور حتى اللحظة؟ 
ي�شيــف دراو�شــة اأن املجل�ــس القــروي، وهــو اجلهــة الر�شمية 
املخولــة باحلديث عــن اأهل القريــة، مل يتابع مع الــوزارة �شري 
هــذا احلل املطروح، �شمــن اآلية يحددها اأ�شحــاب امل�شكلة وهم 
�شــكان اجلبعــة، وتتمثل هذه الآليــة بالتفاق مع �شــركات النقل 
باحلافــالت العاملة بالريــف الغربي لفرز حافلــة خا�شة بالقرية 
ا بالتفــاق مع الأهايل.  وحتديد جــدول مواعيد "النقــالت" يوميًّ
يف حــن يرد املجل�ــس باأن توفري احلل بجميــع مراحله م�شوؤولية 

الوزارة ولي�س املجل�س! 

ل تتوفر فيها �أي و�سيلة نقل عام 

���������������س�������ْت؟! ق��������ري��������ة �جل���������ب���������ع���������ة.. ب����������������اأي ذن�������������ب ُه�������مِّ

ما حك جلدك مثل ظفرك
بعد �شنــوات من جترع مرارة التاأخر عــن الدوام واملواعيد.. 
اإلــخ، �شارع بع�س �شــكان القرية تطبيق املثــل القائل "ما حك 
جلــدك مثــل ظفرك، فتول اأنــت جميع اأمــرك"، وف�شلوا اقتناء 
�شيــارة خا�شــة لت�شهيــل تنقلهم بعيــدًا عن "متلمــل" اجلهات 
الر�شميــة. وظــل مــن ل ميلكــون املال ل�شــراء مركبــة خا�شة 
يخ�شــرون املال يف انتظار مثيلتهــا العامة. تقول ال�شابة جناح 
اأبــو لوحة التــي تعمــل مدر�شة: "لــول اقتناء والــدي �شيارة 
خا�شــة، ل�شطــررت للخروج مــن املنــزل ال�شاعــة ال�شاد�شة 
�شباحاً للو�شول لعملي، اأو الت�شال ب�شيارة اأجرة من خارج 

القرية". 
كمــا يقــول املواطــن اأحمــد من�شــور اإن احلــل مل�شكلــة انعــدام 
املوا�شالت يف القرية، واإن وجد، ف�شيكون متاأخرًا، نظرًا لمتالك 
جــزء من ال�شــكان �شياراتهم اخلا�شة خــالل ال�شنوات الأخرية، 
م�شيفــاً اأن اجلهــات الر�شميــة ان�شغلــت باملدن وتنا�شــت الريف 
الغربــي لبيت حلم الــذي تعاين معظم قراه مــن م�شاكل خدماتية 

كثرية.

�لو�سول لبيت حلم لي�س �ملع�سلة �لوحيدة
ل تقــف امل�شكلة عند انقطاع و�شائــل املوا�شالت بن اجلبعة وبيت 
حلــم فح�شب، فالقرية التــي تقع على خط "الهدنــة"، حتتل موقعاً 
حيويــاً بــن الأرا�شــي املحتلة عــام 1948 ومثيلتهــا 1967، وبن 
حمافظتــي اخلليــل وبيت حلــم كذلك. ومــا �شبق يعنــي بال�شرورة 
انق�شــام م�شالــح ال�شكان اليوميــة بن بيت حلم واخلليــل، علماً اأن 
الحتــالل يغلق مدخــل القرية اجلنوبــي ببوابة حديديــة و�شواتر 
ترابيــة منذ انتفا�شة الأق�شى عام 2000، وهذا اأعاق التوا�شل بن 

اجلبعة وبلدة �شوريف �شمال اخلليل.
واملتوجــه للخليل يلقى نف�ــس العذاب، فيتوجه م�شيــاً على الأقدام 
حتــى احلاجــز، وي�شطــر لنتظــار حافلــة قادمــة من �شوريــف اأو 

اللجوء خليار �شيارة اأجرة "طلب".
اجلبعــة التــي اأنهكهــا �شعــف امل�شاريــع اخلدماتيــة الأ�شا�شيــة 
ل�شنــوات طويلــة بحكم وقوعهــا يف منطقة نائية، هــي ذاتها القرية 
التــي تنظر اإليهــا اإ�شرائيل بعــن الذئب، ل�شمها مل�شــروع "القد�س 
الكــربى"، يف حــن ل جتد اجلبعة مــن يوفر لها اأ�شعــف الإميان.. 

و�شيلة للنقل العام.

جمموعة من العمال يجتازون البوابة احلديدية التي اأقامها الحتالل عند املدخل اجلنوبي للقرية.

مل متــر اإجــراءات بناء جــدار ف�شل حول م�شتوطنــة "بيت ايل" 
ب�شــكل معتاد درجت �شلطات الحتالل على اتباعه، بل حمل معه 
خمططا خبيثا هذه املرة، عــرب اإلهاء النا�س يف البرية واجللزون 
وقــرى �شــرق رام اهلل عــن عمليات بناء اجلــدار باأنبــاء عن فتح 

�شارع مغلق منذ �شنوات.
فمــا ت�شمى الدارة املدنية لالحتــالل يف ال�شفة، ن�شرت انباء قبل 
اأ�شابيع عن فتح �شارع كان مغلقا ل�شنوات وي�شل بن قرية بيتن 
ومدينــة البــرية، ويف نف�س الوقت، بــداأت بان�شــاء اجلدار حول 
امل�شتوطنة، وزعمت هذه الدارة انها توا�شل فتح �شارع نابل�س 
الــذي يحــاذي اجلهة الغربية مــن امل�شتوطنة، يف اطــار اكاذيب 
وعمليات اإلهاء للفل�شطينين كي ل ينتبهوا اىل اجلدار العن�شري 

الب�شع الذي تبنيه الليات ال�شرائيلية حول امل�شتوطنة. 
وللوقــوف علــى هذا املخطــط، التقت "احلــال" املنا�شلــة ربيحة 
ذيــاب، ع�شو املجل�س الثوري حلركة فتــح ووزيرة �شوؤون املراأة 
�شابقــا، وهي من الذيــن �شلبت ار�شهم لبنــاء م�شتعمرة بيت ايل، 
واكدت اأن خمطط �شرقة الرا�شي ل�شالح تو�شيع م�شتوطنة بيت 
ايــل بداأ منذ �شبعينيات القرن احلايل، اذ �شرع الحتالل مب�شادرة 
البيــوت اجلاهــزة والرا�شــي وتوطنــن امل�شتوطنــن فيها على 
اأرا�ــس لثالث قرى �شــرق مدينة رام اهلل وهي عن يربود، وبيتن، 

ودورا القرع، الأكرث ت�شررًا، ا�شافة اىل مدينة البرية.
وقالــت اإن الحتــالل مينعهــا مــن الو�شــول اىل ارا�شيهــا ومــن 

الزراعــة فيها، وا�شارت اىل انها رفعــت ق�شايا، جنحت يف ك�شب 
بع�شهــا، وادت اىل توقــف بنــاء احد املبــاين داخــل امل�شتعمرة، 
وف�شلــت يف البع�ــس الخر، لكنها ما زالــت حمرومة من ممار�شة 

حقها الطبيعي يف الت�شرف باأر�شها.
ولفتــت اإىل اأن هنــاك هيكليــة ا�شرائيلية جديدة مــن اجل تو�شيع 
امل�شتوطنــة عن طريق م�شــادرة مزيد من الر�ــس حتت ذرائع 
اأمنيــة، رغم انها ت�شتخدم من اأجل توفــري م�شاكن للم�شتوطنن. 
وعــربت عــن ذلــك بالقــول: "ان انت�شارهــم �شرطــاين، وخمطــط 
اجلــدار يبــداأ مــن اول امل�شتعمــرة علــى املدخل ال�شمــايل ملدينة 
البــرية وي�شــل  ملدر�شة خميم اجللزون، مــا يعني تو�شعا كبريا 

للم�شتوطنة".
واأكــدت عــدم وجود دعم من قبــل الهيئــات واملوؤ�ش�شات ملقاومة 
اجلــدار وعــدم قيامهــا بدورهــا كمــا يجــب، وان ال�شــيء الــذي 
ت�شتطيع فعله كمواطنة، هو رفع ق�شايا �شد الحتالل يف املحكمة 
العليا، وختمت بالقول انه "ل ي�شيع حق وراءه مطالب"، واأنهم 

مهما بنوا، فهم يف نهاية المر اإىل زوال. 
وقال خبــري التو�شع وال�شتيطان عبد الهــادي حنت�س اإن الهدف 
ال�شا�شــي من بناء اجلدار حول م�شتوطنــة بيت ايل بطول 650 
مرتا، هو ال�شتيالء عن الرا�شــي الفل�شطينية، اما الهدف الثاين 
فهــو اغالق املنطقة ككل، وحتويــل حركة ال�شري اىل جهة اخرى، 
امــا النقطــة ال�شا�شيــة، فهــي اأن م�شتوطنــة بيت ايل مــن اقدم 

�سمال  �إغ���الق  �جل��دي��د..  �إي���ل  بيت  ج���د�ر 
DCO ح��اج��ز  ف��ت��ح  و�ل��ك��ذب��ة  �هلل  ر�م 

امل�شتوطنــات، واحــدى امل�شتوطنات الكربى التــي ت�شعى دولة 
الحتالل اىل تطويرها، اما ب�شاأن تاأثري اجلدار على الفل�شطينين، 
فقــال ال�شتــاذ حنت�ــس اإن التاأثــري يتمثــل يف م�شايقــات لل�شكان 
وحركــة ال�شري واغالق ملخيم اجللــزون بال�شافة اىل حتديد امر 

واقع داخل الحياء الفل�شطينية.
 "DCO" ولفــت اىل ان فتح طريــق بيتن– رام اهلل املعروف بـ 
املقام على املدخل ال�شمايل ملدينة رام اهلل  الذي يربط بن املدينة 
وقراهــا ال�شرقية بعد اغالقه ملدة 14 عامــاً، هدفه حتويل حركة 
ال�شــري من الطريــق ال�شا�شي قــرب م�شتوطنة بيت ايــل اىل هذا 
الطريــق، وجعل حركــة ال�شري قــرب اجلدار م�شلولــة، من اجل 

التخفيف من حدة املواجهات مع قوات الحتالل. 
وقــال رئي�س جمل�س قروي دورا القرع جــرب باج�س ان الحتالل 
ا�شتــوىل علــى 100 دومن مــن الرا�شــي التابعــة لأهــايل القرية 

لأغرا�ــس ع�شكريــة، ووقــف عملية البنــاء للمنازل خــارج �شلك 
امل�شتوطنــة بقــرار مــن املحكمة العليــا، وا�شــار اىل اأن اأ�شحاب 
الأر�ــس رفعوا ق�شايا ردًا على قــرارات الحتالل مب�شاردة تلك 

الرا�شي، وما زالت الق�شايا يف املحكمة حتى الن.
واأ�شار رئي�س اللجنــة ال�شعبية يف خميم اجللزون حممود مبارك 
اإىل انه مل تكون هنــاك فعاليات احتجاجية من قبل امل�شوؤولن او 
املوؤ�ش�شــات املعنية مبقاومة اجلــدار وال�شتيطان، ول حتى من 
ا�شحاب الأرا�شــي التي متت ال�شيطرة عليها، وان ما ح�شل من 
فعاليــات احتجاجية هي ل�شبان يخرجون يف مظاهرات ا�شبوعية 
وتتحــول فيما بعد اىل مواجهات مع الحتالل على مدخل املخيم، 

داعيا اىل فتح باب املواجهة الدائمة مع الحتالل وخمططاته.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 جوليانة حجار*

 فاطمة مشعلة
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تعــرف العلمانيــة باخت�شــار علــى اأنهــا "ف�شل 
الدين عن الدولة". 

وقــد ن�شاأت العلمانيــة يف اأوروبا اإثر �شراع مرير 
بن الكني�شة ورجال الدين فيها، وبن اجلماهري، 
لأن رجال الدين حتولوا اإىل �شيا�شين وم�شتبدين 
حتــت �شتــار الديــن، وا�شتحــواذ اجل�شع وحب 
والوظائــف  املنا�شــب  وبيعهــم  عليهــم،  املــال 
كال�شلــع باملــزاد العلنــي وتاأجــري اأر�ــس اجلنة 

بالوثائق وال�شكوك وتذاكر الغفران.
وباتــت "العلمانيــة" اليــوم مطلًبا لــدى كثريين 
يــرون اأن الأديان عموًما، تتدخل كثرًيا يف �شوؤون 
حتتمــل  �شــوؤون  وهــي  والقت�شــاد،  ال�شيا�شــة 
الآراء، ويحّول دخول رجال الدين اإليها، اآراءهم 
اإىل �شيوف م�شلطة على العقل، ما يحد من القدرة 

على التفكري فالتحديث.
ويــرى البع�ــس اأن العلمانيــة تتناق�ــس والدين 
ال�شالمــي ومت�ــس جوهــره، ويرى اآخــرون اأنها 
عامــل �شــروري يف حتقيق الوحــدة الجتماعية 
وحتديث املجتمع ودفع عجلة التنمية واخلروج 

من و�شع التخلف يف جميع اأ�شكاله.
بريزيــت،  يف  اأ�شاتــذة  ثالثــة  "احلــال" التقــت 
و�شاألتهــم عن تعريــف "العلمانيــة" وراأيهم فيها 

ويف عالقتها بالدين.

تقدمي �لعقل على �لنقل
يقول اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف جامعة بريزيت 
هــاين مو�شــى اإن العلمانية تدعو الفــرد اىل اإعمال 
عقلــه، واإخ�شــاع كل فكــر للنقــد واإعــادة النظر 
فيــه واأخــذه مــن منطلق عقــالين واقتنــاع ذاتي، 
و�شبَّه رجال النقــل بالنملة التي جتمع وت�شتهلك 

فقــط، اأما رجــال العقل في�شبهــون العناكب التي 
تن�شج بيوتهــا من خيوطها. ويــرى اأن العلمانية 
تاأخــذ طريًقا و�شًطا كالنحلــة التي جتمع موادها 
مــن زهور احلقــل ثم حتولهــا وته�شمهــا بقواها 
الذاتية. وعملية اإعمال العقل ل تختلف كثريا عن 
ذلك، فهي ل تاأخذ املادة التي ُجمعت وتخزنها يف 
الذاكــرة كما هــي، واإمنــا تخزنها بعــد درا�شتها 

وفهمها وحتويلها.
ويــرى مو�شى اأن العلمانيــة تنظر للدين على اأنه 
حالة اإميانية روحانيــة مكانته القلب، وعلى اأنه 
عالقــة خا�شــة ومبا�شرة بــن الن�شــان وخالقه 
دون احلاجة اىل و�شطاء، فــال و�شاية لأحٍد على 
غريه. ومــن هذا املنطلــق، يــرى اأن العلمانية ل 
تناق�ــس الديــن، واإمنــا حترتمه وحتافــظ على 
مكانتــه بو�شعه يف حيزه اخلا�ــس واإعطاء الفرد 
احلرية التامــة يف اختيار دينــه وكيفية ممار�شة 
طقو�شــه و�شعائــره الدينية. كمــا اأنها جتعل لكل 
من الدين وال�شيا�شة حيزه اخلا�س م�شتقالًّ بذاته 
دون اأن َيعرت�ــس اأحدهما الآخــر، فاأعطت الدين 

�شاأنه "اخلا�س" وال�شيا�شة �شاأنها "العام".
ا على الع�شور  وقال مو�شى اإن العلمانية جاءت ردًّ
الو�شطى املظلمــة التي كانت فيها الكني�شة توظف 
الديــن يف حتقيق ماآربهــا وغاياتها، وللتخل�س من 
هيمنــة الكني�شــة على �شــوؤون ال�شيا�شة، وحترير 
ال�شلطــة ال�شيا�شيــة مــن اأي تاأثري مبا�شــر اأو غري 

مبا�شر من قبل ال�شلطة الدينية.
وختــم حديثه بالقــول اإن قبــول املجتمــع لفكرة 
العلمانيــة ياأتي من خالل تن�شئة اجتماعية قائمة 
على قبول الآخر وعلى احرتام احلريات الداعية 

اإىل احلفاظ على حقوق الإن�شان.

"�لعلمانية"؟ ب��ريزي��ت  يف  �أ���س��ات��ذة  ي��ع��ّرف  ك��ي��ف 
 أنوار المصري*

 إسماعيل عبدالهادي

رف�س كل فكر �سمويل
مــن جانبــه، يقــول الأ�شتــاذ يف دائــرة الفل�شفــة 
والدرا�شــات الثقافيــة �شعد منــر اإن العلمانية ل 
تعنــي ف�شــل الدين عــن الدولة، بــل تعني ف�شل 
ال�شلطة الدينية عن ال�شلطــة املدنية، فالعلمانية 
لي�شــت �شد الديــن، واإمنــا �شد �شيطــرة اأي فكر 
�شمــويل يفر�س نف�شه علــى املجتمع، �شــواء كان 

فكًرا قوميا اأو مارك�شيا اأو دينيا.
ويرى منــر اأن مــن اأولويــات ال�شعــوب العربية 
وامل�شلمــن الإ�شــالح الدينــي واإعــادة النظر يف 
كل املــوروث ال�شالمي ما بعــد اخلالفة الرا�شدة 
واإعــادة فتح بــاب الجتهاد، خا�شــة بعد ظهور 
حمــاولت طغيــان فكــر وّهابــي يف كل املنطقــة 
العربيــة، وظهور مفاهيم جديدة للدين والإ�شالم 
بعيــدة عــن جوهــر الإ�شــالم احلقيقــي، وكذلــك 
�شــرورة التمييز بن الق�شايــا الدينية والق�شايا 
الدنيوية، فالق�شايــا الدينية روحانية واإميانية، 
والق�شايــا الدنيويــة يجــب الجتهــاد فيهــا، لأن 
قوانــن ال�شريعة غري �شاملة لكل جوانب احلياة 

ب�شبــب توقف بــاب الجتهــاد، فال�شريعة عبارة 
عــن قوانن ب�شرية قابلة للخطــاأ والتعديل، لذلك 
يجــب اإعــادة النظــر يف كل مــا ورد عــن ال�شلــف 

ونقده، واأن املرجعية للقراآن الكرمي.
واأ�شــار منــر اإىل اأن نقد اخلطاب الدينــي واإعادة 
النظر فيه يجــب اأن يكون من اأهم واأوىل خطوات 

حتديث املجتمع والنهو�س به.

ل علمانية يف �لإ�سالم
اأما اأ�شتــاذ العلوم ال�شيا�شيــة يف جامعة بريزيت 
�شميــح حمــودة، فقــال اإن مفهــوم العلمانيــة ل 
وجــود لــه يف الإ�شــالم، كونهــا فكــرة اأوروبيــة 
ن�شاأت حلــل م�شكلــة فر�شتها معطيــات ارتبطت 
بالتجمعــات الأوروبيــة يف ظــل ظــروف معينة، 
واأن هــذا املفهــوم اكت�شــب �شماتــه مــن التجربة 
الأوروبيــة يف �شيــاق تاريخي �شمــن �شراع بن 
ال�شلطــة الزمنية و�شلطة الكني�شة، ولعدم وجود 
موؤ�ش�شــة يف الإ�شالم كموؤ�ش�شــة الكني�شة حتاول 
ال�شيطــرة على �شوؤون الدولة، فاإن مفهوم الدولة 

يف الإ�شــالم يختلــف عــن مفهــوم الدولــة الدينية 
يف الغــرب، لذلــك، ل يــرى وجــوًدا للعلمانيــة يف 

املجتمع الإ�شالمي.
ويــرى �شميح اأن كل ما تدعو اإليه العلمانية وارد 
يف الديــن الإ�شالمــي، فمثــاًل تدعــو العلمانية اإىل 
اإعمــال العقل والتفكــري، وهذا اأي�ًشا مــا دعا اإليه 
الإ�شــالم، حيــث دّلل علــى ذلك باآيات مــن القراآن 
الكــرمي، كقولــه تعــاىل: "اإن يف ذلــك لآيــات لقوم 
يتفكــرون"، و "قــل انظــروا مــاذا يف ال�شمــاوات 

والأر�س".
واأ�شــار �شميــح يف ختــام حديثــه اإىل اختالف بن 
العلمانيــة والدين يف املرجعيــة التي ي�شتند اإليها 
كل منهمــا، فقوانــن العلمانية يتــم و�شعها وفق 
اأهواء الأفــراد ومالءمتها مع م�شاحلهم، يف حن 
اأن الدولــة الإ�شالميــة يتم و�شــع  قوانينها وفق 
مرجعيــة وا�شحــة وحمــددة، األ وهــي "القراآن 

الكرمي".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

مــع بدايــة كل �شيــف، تتفاقــم املاأ�شــاة يف قطاع 
غزة، ومبرارة اأ�شد. فلئــن كان انقطاع املياه هو 
الأ�شــل، يف كل الف�شول؛ فاإن امل�شكلة تبدو ملحة 
اأكــرث يف ف�شل احلر، اإذ يرتفــع �شوت املواطنن 
بال�شكــوى. واأزمــة امليــاه يف غزة مركبــة: املياه 
�شحيحة اأ�شاًل، وحتى لــو و�شلت، فاإنها بحاجة 
اإىل مولــدات لت�شخهــا اإىل املواطنــن، وهذا ينقل 
املواطنــن اإىل مربــع انقطــاع الكهربــاء اأي�ًشــا. 
فالنا�ــس يحتاجون اإىل احل�شنيــن مًعا لي�شربوا: 

املاء والكهرباء.
ورغــم املنا�شــدات والحتجاجــات التــي يقــوم 
بهــا املواطنــون لو�شع حل لتلك امل�شكلــة، اإل اأن 
احللــول جزئيــة وموؤقتــة، ل �شيما عنــد حدوث 
حالــة مــن الغ�شــب يف �شفــوف املواطنــن، مــا 
ي�شطر البلديات اإىل �شخ كميات وفرية اإىل منازل 
املواطنــن يف املناطق التي تعــاين لأيام معدودة 
علــى ح�شــاب مناطــق اأخــرى، ومــن ثــم تعــود 

امل�شكلة كما كانت. 
ويعزو مهند�شون ب�شكل عــام اأزمة املياه اإىل اآثار 
احلروب الإ�شرائيلية املتكــررة على قطاع غزة، 
التــي تدمر املرافــق العامة، ل �شيمــا بع�س اآبار 
املياه الرئي�شيــة، بالإ�شافــة اإىل م�شكلة الكهرباء 
التــي تلعــب الــدور الرئي�شي والكبــري يف انقطاع 

املياه ب�شبب توقف اآبار املياه عن �شخ املياه.
ي�شكــو املواطــن اأبــو ح�شــن عطــوة، مــن �شكان 
منطقة ال�شاطئ غرب مدينة غزة من عدم و�شول 
امليــاه ملنزلــه منذ �شهريــن، واأن احلياة يف منزله 

املكــون من طابقن مع اأ�شرتــه املكونة من خم�س 
بنــات وثالثــة اأبنــاء اأ�شبحــت كاجلحيــم، قائاًل 
اإن امليــاه ت�شــل اإىل املنطقــة، لكنهــا ل ت�شعد اإىل 
اخلزانات لنقطاع التيار الكهربائي. واأو�شح اأن 
احلل هو امتالك مولد كهربائي كباقي املواطنن، 

لكن حالته املادية ل ت�شمح له ب�شرائه.
مــن جهتــه، يقــول املواطن اأبــو لــوؤى حجازي: 
ا�شرتيت خزانــات مياه ل�شخ ميــاه البلدية اإليها 
عنــد انقطــاع التيــار الكهربائي، ومن ثــم �شخها 
للطوابــق العلويــة، مو�شًحــا اأنه ا�شــرتى مولًدا 
�شــراء  لي�ــس بو�شعــه  لكــن  ــا �شغــرًيا،  كهربائيًّ

املحروقات الالزمة لت�شغيله، لرتفاع اأ�شعارها.
ولعــل بــرك ال�شباحــة املنت�شــرة ب�شــكل كبري يف 
قطــاع غــزة، التي باتــت وجهــة امل�شطافن بعد 
كــرثة احلديث عــن تلوث ميــاه البحــر، لها دور 
كبــري يف خلق اأزمــة نق�ــس املياه، فهــي ت�شتهلك 
اآلف اللــرتات ب�شــكل يومــي، وت�شتنــزف حاجة 

النا�س من مياه ال�شرب بن�شبة كبرية.
مــن جانبــه، يقــول مديــر م�شلحــة ميــاه بلديات 
ال�شاحــل املهند�ــس منــذر �شبــالق: اإن ا�شتهــالك 
ــا اإىل قرابة 180  قطاع غــزة من املياه ي�شل �شنويًّ
مليــون مرت مكعــب، يف حــن اأن ما يعــود للخزان 
اجلــويف كم�شــدر متجــدد ل يتجــاوز 80 مليــون 
مــرت مكعب، وهذا النق�ــس يف اخلزان اجلويف جاء 
نتيجــة ال�شحب املفرط من اخلــزان الذي اأدى اإىل 
عــدم توازن مياه اخلزان اجلويف، م�شريًا اإىل اأن ما 
ي�شحب من اخلزان اجلويف اأكرث بكثري مما جتمعه 

ك�����ل ���س��ي��ف م���ط���ل���ع  �ل�����د�ئ�����م�����ة  �ل���������س����ك����وى  �مل�����ي�����اه يف غ����������زة..  �����س����ّح 

الأمطــار اأو مياه ال�شــرف ال�شحــي املعاجلة، ما 
يعنــي اأن هنــاك عجــًزا مبقــدار 100 مليــون مرت 
مكعــب، مو�شًحــا اأن بــرك ال�شباحــة الع�شوائية 
ت�شتهلك كميات �شخمة من املياه ب�شكل يومي ولها 

دور كبري يف اإبراز م�شكلة نق�س املياه. 
واأ�شــار �شبــالق اإىل اأن عــام 2016م �شي�شهد نفاد 
املياه ال�شاحلــة لال�شتعمال يف غزة وعدم مقدرة 
مطالًبــا  للمواطنــن،  توفريهــا  علــى  البلديــات 
البلديــات بو�شــع خطــط اإ�شرتاتيجيــة لتعزيــز 
مياه اخلــزان اجلويف يف الأعوام املقبلة، لفًتا اإىل 
اأن هنــاك م�شكلــة اأخرى، وهي تعــدي املواطنن 
علــى �شبكات امليــاه، ما يــوؤدي اإىل اختالط املياه 

ال�شاحلة مبياه ال�شرف ال�شحي. 

م�ساريع قيد �لإن�ساء
اأما احللــول املمكنة لأزمة املياه، فقد قال �شبالق 
اإن العمــل علــى فكرة حتلية ميــاه البحر ل تكفي 
وحدها، فنحن بحاجة اإىل حمطات كبرية لإعادة 
اإنتــاج وحتلية ميــاه ال�شــرف ال�شحي وجتميع 
ميــاه الأمطار وغريهــا من امل�شاريــع التي ميكن 
مــن خاللها عــدم ا�شتهالك مياه اخلــزان اجلويف. 
وحــول ال�شتثمــار يف قطاع غــزة، قــال �شبالق: 
توجــد فر�ــس ا�شتثمارية علــى املــدى املتو�شط 
والبعيــد ت�شعى لإيجــاد م�شادر ميــاه بديلة عن 
اخلــزان اجلــويف والعمــل على حت�شــن وزيادة 
كفاءة مياه ال�شــرف ال�شحي، مو�شًحا اأن "لدى 
م�شلحة املياه م�شاريــع قيد الت�شميم والإن�شاء، 

وهــي حمطة حتليــة مركزية بن بلدتــي القرارة 
ودير البلــح، وحمطة حتلية ثانية يف غزة لتخدم 
حــوايل 220000 مواطــن يف املدينــة، وهذا اأكرب 
حتــد للم�شلحة، ومن املتوقع اأن تنجز امل�شاريع 

مع بداية عام 2016م.
وتعــد مدينــة غــزة مــن اأكــرث املناطــق ت�شــررًا 
لعتمادهــا علــى مــوارد مائيــة بن�شبــة 20% مــن 
منطقتي جباليا وبيــت لهيا �شمال القطاع. وتكمن 
امل�شكلة يف "�شفر" املياه من تلك املناطق اإىل املدينة 
م�شافــة ثمانية كيلومرتات، تعرت�شها خطوط غري 
�شرعية تنهب امليــاه الوا�شلة للمواطنن، ل �شيما 
يف ال�شجاعيــة، والزيتــون، وحي ال�شــربة، وحي 

الن�شر الغربي، ح�شبما ي�شري �شبالق.

�شعد منر.�شميح حمودة.هاين مو�شى.
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ما زالت رحالت الأ�شتاذ كمال عبد الفتاح ال�شتك�شافية را�شخة يف اأذهان طالبه يف جامعة 
بريزيــت، فهذا التقليد الذي ورثه عن اأبيه الراحل واأ�شتاذ اجلغرافيا جرب عبد الفتاح ظل 
را�شخا يف اأ�شلوب كمال عبد الفتاح التعليمي للجغرافيا، التي ي�شر على اأنها ل تنف�شل عن 

العمل امليداين اأو الرحالت ال�شتك�شافية التي هي الأ�شل يف تعليم اجلغرافيا.
فبعــد جتربته املوؤثرة مع والده الراحل يف مطلع اخلم�شينيات، حينما عكف الأب املعلم يف 
مدار�ــس جنن عام 1953، علــى تنظيم رحالت درا�شية للتالميذ اإىل مواقع جغرافية داخل 
الأرا�شــي الفل�شطينية ويف اململكة الأردنيــة، امتدت �شبعة اأيام، وو�شلت جر�س والبرتاء 

وعجلون والزرقاء وغريها، نقل كمال عبد الفتاح هذا التقليد الرائع اإىل جامعة بريزيت.

�لأ�ستاذ كمال عبد �لفتاح.. ذكريات رحلة فل�سطني �لتي ل ُتن�سى يف بريزيت
يــروي اأ�شتــاذ اجلغرافيا يف جامعة بريزيــت ق�شة رحالت فل�شطينيــة بالقول: "كانت 
هنــاك رحلتــان يف كل ف�شل ملــدة 20 �شنة، كنت اآخــذ فيهما الطالب مــن بريزيت حتى 
�شهــل احلولة ورا�س الناقورة عرب اجلليل ثم النتقال اىل مناطق فل�شطن الو�شطى ثم 
اىل مناطــق ال�شهل ال�شاحلي وغزة والعقبــة ونرجع من خالل طريق النقب، اأو طريق 

وادي عربة فاخلليل فرام اهلل".
ولعــل غر�ــس حــب املعرفــة للطــالب للفل�شطينين والتعــرف علــى القــرى والبلدات 
الفل�شطينيــة كان هدفــا تعليميــا وتثقيفيا بــذات الوقــت؛ ب�شبب الو�شــع الفل�شطيني 
اخلا�س يف ظل الحتالل الإ�شرائيلي، فكانت الرحالت متتد  لأربعة اأيام يتعرف خاللها 

الطالب الفل�شطينيون على امل�شهد الفل�شطيني بعنا�شره الطبيعية واحل�شارية.
وزرع الأ�شتــاذ كمــال عبد الفتاح عنا�شــر امل�شهد الطبيعــي الفل�شطيني يف ذهن كل من 
�شاركه تلك الرحــالت ال�شتك�شافية الفريدة، فاأ�شحى طالبــه ملمن بامل�شهد الطبيعي 
الفل�شطينــي من خــالل درا�شة ت�شاري�شــه اجلبليــة وال�شهلية واله�شبيــة، اإ�شافة اإىل 
درا�شة اجليولوجيا باأكرث من ع�شرة اأنواع لل�شخور، ودرا�شة اأنواع الرتبة والنباتات 
الطبيعيــة الفل�شطينيــة من البلــوط، ال�شنديــان، اخلــروب، البطم، الزيتــون الربي، 

ال�شدر، والطلح وغريها.
ومل ين�س كمال عبد الفتاح تعريف طالبه بامل�شهد احل�شاري الفل�شطيني خا�شة يف ظل 
املحــاولت الإ�شرائيليــة اليهودية يف طم�س املظاهر الب�شريــة املتعلقة بتاريخ ال�شعب 
الفل�شطينــي، فكان يــزور وطالبــه الأرا�شي املزروعــة واأ�شرحة الأوليــاء وامل�شاجد 
والكنائ�ــس، ويــروي كمــال عبد الفتــاح: "كان يف ذلــك الوقت ما يقــارب الأربعة اآلف 
خربــة، وهــي مناطق كانــت ماأهولة بال�شــكان ومل تعد ماأهولة، واأكرث مــن ثالثة اآلف 
مقــام، وكنــت وطالبي نزور القــرى املدمرة، واملقابــر املتبقية يف القــرى املدمرة، لقد 
كان امل�شهــد احل�شاري اأعظم من امل�شهــد الطبيعي، وهذه العنا�شر الب�شرية تعر�شت 
للتــاآكل، اإمــا ب�شبب اإهمال النا�ــس اأو ب�شبب الطم�س الذي ميار�شــه الحتالل، فاليهود 

يحاولون طم�س كل املظاهر الب�شرية التي تتعلق بال�شعب الفل�شطيني.
ويــروي عبد الفتــاح تفا�شيل اأخرى عن تلــك الرحالت: "اأجرة البا�شــات كانت قليلة، كنا 
ننــام حتت ج�شر اأحيانا، واأحيانا اأخــرى يف ملعب، وكانت تتم ا�شت�شافتنا يف بيوت ال�شعر 
عند عرب النقب، كنا ناأكل الطعام الفل�شطيني التقليدي والب�شيط فناأكل خبزا وزيتونا، ويف 
كل �شباح، كنت اأعطي طالبي ملب�س �شو�س، "لتحلية احللق، لنه ف�س وقت ن�شرب �شاي".
وي�شيــف: "بعد النتفا�شة الثانيــة توقفنا عن العمل بالرحــالت ال�شتك�شافية ب�شبب 

الأو�شــاع التــي منعتنا مــن الدخول للداخــل الفل�شطينــي، اأمــا الآن فالو�شع حت�شن 
واأعتقد انه اأ�شبح باإمكان الأ�شاتذة انتهاج هذا النهج مرة اأخرى."

ل �ألف ول باء ول جيم يف �ملنهاج
كونــه م�شــوؤول عن منهج كتــاب جغرافيــة فل�شطن لل�شــف ال�شابع البتدائــي، يوؤكد 
الدكتــور عبــد الفتــاح اأن الكتــاب يعطي معرفــة جيدة جدًا عــن فل�شطــن خا�شة اأنه 
يتناولهــا بــدون تق�شيــم للحــدود وبــدون مناطــق )اأ، ب، ج(، بل يعر�شهــا كفل�شطن 

التاريخية.
ويف حديثــه عن التاريخ ال�شفوي: "ل بد مــن اأن يكون هناك �شيء مكتوب وحم�شو�س، 
اما اذا مل ت�شتطع، فباإمكانك رواية احلدث، فالتاريخ ال�شفوي ل بد منه خا�شة ل�شعبنا 

وهو ل ي�شمل ال�شتات فقط، بل احلياة قبل ال�شتات".

عبد �لفتاح يف �سطور
بعــد اإكمالــه تعليمه اجلامعي العايل، عمــل الدكتور كمال عبــد الفتاح يف جامعة 
بريزيــت، وحتديدا يف دائــرة درا�شات ال�شرق الأو�شط اآنــذاك، ثم اأ�شبح عميدا 
لكليــة الآداب يف اجلامعــة بن عامــي 1980-1982، و�شاهم اآنــذاك مع اأع�شاء 
جمل�ــس اجلامعــة يف قــرارات تطويــر اجلامعة والنتقــال من احلــرم القدمي اإىل 
احلــرم اجلديــد. وتابــع م�شريتــه يف جامعة بريزيــت رئي�شــا لدائــرة درا�شات 
ال�شرق الأو�شط وعمل على تفريعها اإىل دائرة تاريخ وبرناجمي جغرافيا وعلوم 
�شيا�شيــة وانتهيا اإىل دوائــر كاملة. و�شاهم يف برناجمــي املاج�شتري والدرا�شات 
العربية املعا�شرة واجلغرافيا. كما اأنه �شاهم يف اإن�شاء اأول برنامج دكتوراة يف 

العلوم الجتماعية يف فل�شطن يف جامعة بريزيت.
ح�شــل الدكتــور كمــال عبــد الفتاح علــى جوائز عديدة، مــن اأهمهــا جائزة عبد 
احلميــد �شومان للباحثن للعلماء العرب ال�شبــان عام 1983، وجائزة فل�شطن 
للجغرافيــا، وهو يتقــن اأربع لغات: العربية والإجنليزيــة والأملانية والعربية، 

وهو اأب لولدين )قي�س واأ�شيد( وجد لأربعة اأحفاد.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

67 عامــاً مــرت، ول يــزال الفل�شطينيــون يحيــون ذكــرى 
نكبــة عام 1948. ما زالت حا�شــرة بينهم. يتناقلون علنها 
و�شرهــا واأهوالها جياًل بعد جيل. ويتقلدون مفتاح العودة 

من رقبة اجلد اإىل رقبة احلفيد.
وقد عا�س الغزيون نكبات اأخــرى، اآخرها العدوان الأخري 
الذي �شنــه الحتالل خالل العام املا�شــي، وقبله عدوانان 
ب�شعــان، تغ�س ذاكرة الغزيــن باأحداثها جميعــا، لت�شكل 

معا تاريخا من الأمل واملعاناة بداأ وملا تنته ف�شوله.
املبي�ــس  �شليــم  الفل�شطينــي  املــوؤرخ  "احلــال" حتــاور 

لتت�شاءل معه عن حال غزة بعد كل ما مر بها.

الق�شيــة  حــال  تقيــم  كيــف  الـــ67،  النكبــة  ذكــرى  • يف 
الفل�شطينيــة ب�شــكل عام ل �شيما على �شعيــد تراجعها عن 
ت�شــدر الق�شايا العربيــة والدولية، رغــم اعتبارها ق�شية 

مركزية تاريخيا؟
- الق�شيــة الفل�شطينية يف اأكــرث اأو�شاعها اإحراًجا، ب�شبب 
انت�شــار مــا ي�شمى "الربيــع العربي"، وما يحــدث الآن من 
متزيــق ملعظم الدول يف ال�شــرق الأو�شط التــي كانت تهتم 
ب�شفــة خا�شــة بالق�شيــة الفل�شطينيــة كالعــراق و�شوريا 
وم�شــر واليمــن وليبيا، حيث بــداأ الإعالم يتجــه نحو هذا 
الفي�ــس من الت�شــرذم وال�شراعات التــي ل مربر لها �شوى 
الق�شــاء علــى الق�شيــة الفل�شطينيــة ومتكــن ال�شهيونية 

لت�شبح اأقوى قوة يف ال�شرق الأو�شط.

• كيــف تقيــم حالة الآثــار الفل�شطينيــة ل �شيما يف قطاع 
غزة؟

- يف حالــة يرثى لها، لعــدم وجود منهجية علمية للتنقيب، 
علــى الرغــم من مئــات املواقــع الأثرية يف القطــاع، وعدم 
الوعــي الآثاري لــدى النا�س، ما يــوؤدي اإىل انت�شار فو�شى 
العبــث فيمــا يجدونــه، �شواء عــن طريق ال�شدفــة اأو عن 
طريــق احلفر الالمنهجي، وعدم اهتمام ال�شلطات احلاكمة 
بالعديد من البيوت الأثرية التي بالإمكان ترميمها وجعلها 
مراكز ثقافية داخل كل حي من الأحياء، وعدم بناء متاحف 
ت�شــم يف جنباتها ما عرث عليه مــن اآثار ت�شتت وتبعرثت يف 
اأنحــاء املعمورة. ول نغفــل فقر النا�س وانت�شــار البطالة، 
وهــو مــا اأدى للبحــث الع�شوائي بــن النا�ــس للعثور على 
اأي �شــيء اأثــري ميكن بيعــه. ون�شيف اأي�ًشــا العتداءات 
الإ�شرائيليــة املتكــررة، والق�شــف الع�شوائــي الــذي دمر 
بع�ــس الأر�شيــات الف�شيف�شائيــة كمــا حــدث يف اأر�شيــة 
ف�شيف�شــاء جباليا وكما حدث يف احلرب الأخرية من تدمري 
م�شاجــد اأثرية عديدة يف بيت حانون وجباليا وغزة و�شائر 
الأماكــن يف القطــاع، اأهمهــا جامــع الن�شر يف بيــت حانون 
والعمــري يف جباليــا واجلامــع الأيبكي يف حــي ال�شجاعية 

وكذلك جامع الدقزدمري يف ال�شجاعية.. اإلخ.

• مــن خالل معا�شرتك وخربتــك يف النكبات والنك�شات 
واحلــروب املختلفة التــي خا�شها الحتــالل الإ�شرائيلي 
�شــد �شعبنــا الفل�شطينــي، مــا هــو تقييمــك للعدوانــات 

الثالثة الأخــرية على القطاع مقارنًة بالنك�شات والنكبات 
ال�شابقة؟

- كانــت العدوانات الثالثة الأخرية مــن اأ�شرها وهي اأ�شد 
�شــراوة واأ�شد مــن ناحية اخل�شائــر والعنف من احلروب 
والنكبــات ال�شابقــة، اإذ تتعدى الو�شــف يف اجلرمية التي 
اقرتفتها اإ�شرائيل حقاً. يف عدوان الـ51 يوماً الأخري، كانت 
حربــاً بربريــة ح�شــدت اأرواح الآلف، حتــى اإنها �شطبت 
اأ�شماء العديد من الأ�شر بالكامل من ال�شجل املدين؛ و�شتتت 
النا�ــس وهجرتهم بدل املرة ع�شــرات املرات من بيت لبيت 

ومن منطقة لأخرى، حتى اإنها تذكرنا بنكبة 1948.

• كلمــة اأخــرية للمواطن الفل�شطينــي، وخا�شة يف قطاع 
غــزة، حول احلفــاظ على ما تبقى من اآثــار رغم حماولت 

الحتالل املتكررة تدمريها و�شلبها؟
- اأقــول لهــم: اأيــن منــا الآن مدينــة غــزة يــوم و�شفهــا 
هريودوت�ــس يف القرن الرابع قبل امليالد قائاًل: "غزة ت�شبه 
يف جمالهــا �شارد�ــس عا�شمة الليجين يف ذلــك الزمن واأول 
مدن العامل اإبداعــاً ل�شك النقود". وقد و�شفها قمبيز بكلمة 
واحــدة "الكنز". ويف الع�شر اململوكي، كانت ت�شمى "غزة 
املحرو�شــة" و "اململكــة الغزيــة" و "دهليــز امللــك"، كمــا 
و�شفهــا الع�شر اليوناين باأنهــا "مدينة العطور والبخور". 
واملطلــوب منــا اأن نتم�شــك برتاثنا ونحافــظ عليه رغم كل 
املحــاولت لنهبــه و�شلبــه وتدمــريه، باعتبــاره ما�شينــا 

وحا�شرنا وم�شتقبلنا.

�لنكبة ذكرى  يف  "�حلال" حاورته 

"غزة  ع����ن  ي���ت���ح���دث  �مل���ب���ي�������س  ���س��ل��ي��م  �مل���������وؤرخ 
و�لبخور" �ل���ع���ط���ور  م���دي���ن���ة  �مل����ح����رو�����س����ة.. 

�سليم �ملبي�س
يف �س�����طور

باحــث ومــوؤرخ وموؤلــف فل�شطينــي خا�شــة 
يف جمــال اجلغرافيــا التاريخيــة. مــن مواليد 
مدينــة غزة عــام 1943. تقلــد منا�شب عدة، 
منها الأمــن العام لهيئــة دار الكتب الوطنية 

الفل�شطينية.
يا�شــر  الراحــل  للرئي�ــس  م�شت�شــارا  وعمــل 
عرفــات يف عــدد مــن الق�شايا املهمــة كرت�شيم 
حدود الهدنة لقطاع غزة بالتعاون مع وزارة 
اخلارجيــة امل�شرية. وله العديد من املوؤلفات 
والكتــب التاريخية واجلغرافيــة ويف الرتاث 

والآثار.
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 عزيزة ظاهر
يف نابل�ــس، معمار تراثي وفني يــروي حكايات املا�شي وي�شهد 
علــى حقــب تاريخية مرت علــى املدينة. وكل بيــت فيها يروي 
ق�شــة عراقة و�شمود. ومن اأمثلة ذلــك ق�شر طوقان الذي يقع 
يف نهايــة طلعة جامع البيــك بن حارتي اليا�شمــن والقريون، 
اأحــد اأقــدم املعــامل الرتاثية يف نابل�ــس، الذي جتــاوز عمره الـ 
300 عام، وقد اأّرخ ذكريات الدولة العثمانية. لكنه اليوم يعاين 

الإهمال، ول ت�شل اإليه يد الرتميم.

ق�سر �ل�سعر�ء 
تزيد عدد غــرف ق�شر طوقان على املئة غرفة. وقد بناه رئي�س 
علمــاء نابل�ــس اإبراهيــم بك بــن �شالح با�شــا طوقــان، باأموال 
والــده، وذلك يف القــرن الثامن ع�شــر امليالدي. ارتبــط الق�شر 
ب�شخ�شيــات تاريخية واأدبيــة اأعطته �شهرة كبــرية، كال�شاعر 
اإبراهيــم طوقــان واأختــه ال�شاعرة فــدوى طوقــان، والعالمة 

قدري طوقان، املفكر والكاتب وال�شيا�شي. 
يقول املحامي طارق طوقان، ابن متويل الق�شر: "يقع الق�شر على 
م�شاحــة �شخمة، تق�شــم اإىل ق�شمن �شمايل وجنوبــي على طابقن 

من البناء، فيه ق�شم خا�س للن�شاء ي�شمى احلرملك، وق�شم خا�س 
للرجــال ي�شمــى ال�شالملك. وميتــاز الق�شر بفخامتــه وعدد غرفه 
و�شعتها ومداخله املتعددة ونظامه املائي املتطور، حيث تتو�شط 
�شاحاتــه برك مائية". واأ�شاف اأن الق�شر ميتاز بالب�شتان املحيط 
بــه، وم�شاحته ثالثــة دومنات، وي�شم يف زوايــاه جميع الأ�شجار 

املثمرة وخا�شة احلم�شيات، اإ�شافة اإىل اأ�شجار نادرة.

م�ستهدف �إ�سر�ئيليا 
مل ي�شلــم ق�شر طوقان مــن ال�شتهداف الإ�شرائيلــي بالعتداء 
علــى الأماكــن الرتاثيــة والأثريــة، ل �شيمــا اإن مل ت�شتطع اأن 

تفر�س �شيطرتها عليها.
ونــوه طوقــان اإىل اأنــه مت تدمري ق�شــم من غــرف احلرملك بعد 
اأن مت تفجريهــا عام 1967 بحجة وجــود مقاومن يتح�شنون 
بالغــرف. ويف النتفا�شــة الأوىل، ن�شفــت قنطــرة مــن قناطــر 
الق�شــر، اإ�شافة اإىل انهيار وت�شدع وت�شقق الكثري من واجهات 
الق�شــر نتيجة الق�شف الذي تعر�شــت له البلدة القدمية خالل 

اجتياحها يف النتفا�شة الثانية.

ق�سر طوقان.. تاريخ ت�سوهه يد �لإهمال ومتحوه �ل�سرقات

م�شاهد تظهر الإهمال والنفايات، وتبدو اجلدران وقد عّرتها يد الل�شو�س من حجارتها.

�سرقة �لرت�ث و�حلجارة 
مناظر النفايات واأكوام القمامة امللقاة يف نواحي ومداخل الق�شر 
وزوايــاه، تف�شــح مــدى الإهمال الــذي يتعر�س لــه، ومل يتوقف 
الأمــر عند هــذا الأمر، بل تعداه اإىل �شرقة حجــارة منقو�س عليها 
تاريخ وتراث بلد ووطن وبيعها، وت�شويه اجلدران التي اقتلعت 

منها. وهذا ما ك�شفته "احلال" خالل جتوالها يف الق�شر.
حممــد عبد ربه اأحــد امل�شتاأجرين يف الق�شــر، يقول: "بن احلن 
والآخــر، يتعر�ــس الق�شــر لهجــوم ل�شو�ــس الآثــار عليــه بعد 
منت�شــف الليل والعبــث باأجزائه وحجارته، فــذات ليلة �شمعت 
�شــوت احلفريــات وا�شتخدام معدات ثقيلــة يف اقتالع احلجارة 
مــن اجلــدران، فات�شلــت بال�شرطــة، لكنهــم جنحــوا بالهــروب 
والختفــاء مــن بــن �شراديب الق�شــر بعد اأن متكنــوا من تدمري 
ن�شــف اجلدار، ومل تتمكن عنا�شر ال�شرطة من مالحقتهم، مبيًنا 
اأن الق�شــر يتعر�س من بع�س العابثــن للحفريات بهدف البحث 
عن الذهب واملال، واأبلغنا البلدية وال�شرطة واجلهات امل�شوؤولة 
لكن دون جــدوى. وو�شف عبد ربه الق�شر باأنه اأ�شبه باخلرابة، 
وطالــب امل�شوؤولــن بالهتمــام بــه وتنظيفه وترميمــه، حلماية 

الرتاث وت�شجيع اإقبال الزائرين وال�شياح الأجانب عليه.

ملكية خا�سة
املهند�ــس ن�شــري عرفــات مديــر مركــز اإحياء الــرتاث يف 
نابل�ــس يقــول: "الق�شــور القدمية يف نابل�ــس، ومن بينها 
ق�شــر طوقان، هي ملكية خا�شــة، وبحكم الوراثة، ميلك 
الق�شــر اليــوم عدد كبري من النا�س، ونواجــه اإ�شكالية يف 
الإجمــاع على قــرار من اأ�شحابهــا. كما اأن اأمــوال الدعم 
تاأتــي للممتلــكات العامــة ولي�ــس اخلا�شــة، واأ�شحــاب 
الق�شور يرف�شون حتويــل الق�شور اأو اأجزاء منها للنفع 

العام".
مــن جهتــه، اأكد املحامي طارق طوقان ابن متــويل الق�شر اأنه ل 
يوجــد لديهم اأي حتفظ علــى التعاون مــع اأي موؤ�ش�شة وطنية 
اأو مانحــة يف �شبيــل اإعادة اإعمــار الأجزاء املهدمــة من الق�شر 

وترميمها.
اأكــرم الرجــوب  اأبــدى حمافــظ نابل�ــس  مــن ناحيتــه، 
وزارة  مــع  بالتعــاون  عمــل  خطــة  لتبنــي  ا�شتعــداده 
ال�شياحــة والآثــار واملوؤ�ش�شــات �شاحبــة الخت�شا�س 
لإعادة اإحيــاء وترميم معامل نابل�ــس الرتاثية، مبا فيها 

ق�شر طوقان.

على هام�س �ليوم �لعاملي حلرية �ل�سحافة �لذي مر مطلع �أيار

�سحافيون يجيبون عن �سوؤ�ل: ما تقييمكم حلرية �لإعالم يف فل�سطني للعام 2015؟

احلريــات الإعالميــة يف فل�شطن يف تراجع ملحوظ. قد ل تكــون الت�شييقات مبا�شرة، لكن هناك مــا ميكن ت�شميتها ت�شفية 
ح�شابــات غــري مبا�شــرة ردا علــى الأكرث جراأة، وهنــاك اأي�شا حالــة وا�شحة من الإق�شــاء والتهمي�ــس لأدوار �شحافين 
مركزيــن يف جمالتهم، وذلك اأي�شا يعود للت�شييق غري املبا�شر، وهناك مالحقات وا�شحة للن�شطاء واملدونن، واعتقد اأن 
ن�شبــة ل باأ�ــس منها متعلقة بحرية التعبري. كل هذا يحدث يف ظل غياب جمل�ــس ت�شريعي مراقب حلالت الت�شييق، ورغم 

ذلك، فهام�س احلرية ما زال وا�شعا، لكننا نطمح للمزيد وخا�شة يف جمال احلرية يف الو�شول اإىل املعلومات.

اأوًل، يواجــه الإعــالم يف فل�شطــن اأزمــة هويــة، فــال ميكــن اعتبار الكثــري مــن املحطــات الإذاعيــة والتلفزيونية 
واملطبوعــات القائمــة علــى اأنها و�شائل اإعــالم، لأن هدفها الأول حتقيــق ربح مادي اأو نفوذ جمتمعــي لأ�شحابها، 
ولي�ــس حتقيــق ر�شالة الإعالم. اأما ما عدا ذلك من عدد قليل لو�شائــل الإعالم اجلدية، فاإنها تواجه ق�شايا مت�شابكة 
متعلقة باحلرية، تبداأ من الرقابة الذاتية لدى ال�شحافين اأنف�شهم، اأو التزامهم ب�شقوف موؤ�ش�شاتهم التي هي عادة 

اأدنى من �شقوف احلريات املتاحة يف البلد. هذا بالإ�شافة اإىل ال�شقف الذي هو بالفعل متدٍن يف م�شاألة احل�شم وال�شيا�شة اأمام ال�شحافين، 
ولكن على ال�شحافين موا�شلة العمل لنتزاع م�شاحات اكرب من احلريات يف الق�شايا ال�شيا�شية.

ب�شــكل عــام، مل يختلف و�شــع احلريات هذا العام  كثريا عــن الأعوام ال�شابقة، احلرية ن�شبيــة وتتعلق ب�شيا�شة 
التحريــر لكل حمطــة اأو اإذاعة اأو تلفزيــون و�شحيفة، وكذلك اخللفيــة ال�شيا�شية والدينية لــكل و�شيلة اإعالمية، 
فالف�شائــل والنق�شــام اثــرا كثريا على مفهوم احلرية الــذي يبقى حتى اللحظة غــري كاف يف فل�شطن ب�شبب عدم 

ا�شتقرار و�شع البالد، ونحن حمكومون باملال ال�شيا�شي ورجال القت�شاد ورغباتهم وما ينا�شبهم.

�شــدد الرئي�س عبا�س خالل خطاباته على مو�شوع حرية الإعالم وقال "احلرية لدينا حدودها ال�شماء". لكن على 
اأر�س الواقع نرى عك�س ذلك متاماً، خ�شو�شاً اإذا نظرنا اإىل عدد حالت انتهاك حرية الإعالم خالل العام املا�شي 
وبدايــة العام احلايل كمثال، فعالوًة على النتهاكات التي يتعر�س لها ال�شحافيون من قبل الحتالل، يتعر�شون 
لنتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفل�شطينية، التي ل تفرق بن النتقاد وال�شتم، وتعترب اأي مادة اإعالمية من 
قبل اأي �شحايف تتطرق لالأمن العام اأو ل�شخ�شية �شيا�شية فل�شطينية معينة تهجًما وت�شهرًيا دون الرجوع اإىل اأي 
م�شتنــد قانــوين للنظر مبا يحق لل�شحايف وما ل يحق له. ال�شحافة يف كل دول العامل ت�شمى ال�شلطة الرابعة اإل يف 

فل�شطن والدول العربية ب�شكل عام تتعر�س لالنتهاك والتقوي�س من قبل اأجهزة الدولة، التي حتاول مرارًا اأن جتعل من ال�شحايف اأداة 
يف يدها وان مل ت�شتطع فت�شلط ال�شوء عليه وعلى كل ما يبدر منه لقتنا�س التجاوزات منه على �شبيل "الرت�شد".

قــد يكــون من ال�شعب احلكم علــى احلريات الإعالمية يف فل�شطن لهــذا العام، كوننا يف الأ�شهــر الأوىل منه، لكن ب�شورة 
عامــة، اأعتقــد اأن احلرية الإعالمية يف فل�شطن مكبلة من ناحيتن: اأول ب�شبــب النق�شام ال�شيا�شي الفل�شطيني الذي ترك 
اأثرا كبريا على ال�شاحة الإعالمية وما خلفه من فر�س الإعالمين رقابة ذاتية على اأنف�شهم حتى ل يكونوا عر�شة لالعتقال 
من الأجهزة الأمنية يف كل من غزة وال�شفة، ومع ذلك، مت ت�شجيل حالت ا�شتدعاء واعتقال لعدد من ال�شحافين وحتى 

طــالب الإعــالم، وهذا يدلل على اأن حرية الإعالم تكاد تكون مفقــودة. على اجلانب الآخر جند ا�شتهدافا اإ�شرائيليا متعمدا لالإعالمين الفل�شطينين 
خا�شــة يف امليــدان، حيث يتــم الت�شييق عليهم ومنعهم من الت�شوير والتغطية عند مناطق الحتكاك. ف�شــاًل عن اعتقال عدد من الإعالمين، �شواء 

كان ذلك يف امليدان اأو من منازلهم، وبالتايل، فاإن الإعالمي الفل�شطيني يعاين على م�شتوين: فل�شطيني واإ�شرائيلي.

بالن�شبــة للحريــة ال�شحافية، هناك جانبان حلديث متوازن عن املو�شــوع: )احلرية املطلقة واحلرية الن�شبية(. 
احلرية الن�شبية لها عالقة بالإعالم الذكي التي تكون بالقدرة على معاجلة م�شكالت معينه دون ك�شر قوانن، واأنا 
مع احلرية امل�شوؤولة التي ت�شمن هام�شا للحرية الإعالمية. وهناك حرية للربامج املبنية على النظرية الأخالقية 

وهــي تتعلــق بواقع اليوم، اأي مــا نعي�شه حاليا، وهذا ينجح يف العالم املحلي. فاأنت ك�شحايف، عليــك اأن تبحث عن احلقيقة، واحلقيقة 
حتمي من الوقوع يف املطبات وحترج املراقبن اأو املرتب�شن بحرية الراأي والتعبري.

اإيهاب اجلريري - اإذاعة 24 اأف اأم 

حممد رجوب - اإذاعة اأجيال

جنوى احلمدان - اإذاعة راية اأف اأم 

اأجمد ح�شن - اإذاعة راية اأف اأم

ليندا �شل�س - مرا�شلة قناة القد�س الف�شائية

 اأدهم منا�شرة - اإذاعة راية اأف اأم

 ندين جعوان - طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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طاملــا اأخربنا جدي عن لوبيا ق�شاء طربيــا، القرية التي تهجر منها يف حرب 1948 عندما كان اخلام�شة من 
العمر، وجلاأ اأهل القرية من خميم اإىل اآخر يف لبنان. اأما جدي، فتنقل من خميم اإىل اآخر يف �شوريا حتى ا�شتقر 
يف خميــم الريمــوك وحتديدًا يف �شارع لوبيا، وعلــى الرغم من ذكرياته الب�شيطة عنهــا، اإل اأنه ل يزال يتقن 
لهجتهــا. اأخربين اأن لوبيــا مل ت�شت�شلم، بل قاومت و�شمدت اأ�شهر حتى �شقطت وتدمرت، وهي الآن جزءان: 

غابة خ�شراء كبرية ن�شفها مزروع باخل�شراوات وفيها بئر ماء، واجلزء الآخر م�شتوطة تدعى "ليف".
بعــد التهجــري، واجــه اأهــل القرية م�شكلــة يف ت�شجيــل ا�شم احلمولــة يف الهويــة، فب�شبب �شيــاع الأوراق 

الثبوتيــة، حملــت العائلــة اأ�شماء غــري �شحيحة، ف�ُشجــل البع�س على ا�شم جــده، والبع�س الآخر علــى ا�شم الأب، فمثــاًل اأنا من عائلة 
"حممد". عائلة  من  لبقيت  الق�شة  بهذه  جدي  يخربين  مل  ولو  "حممد"،  عائلة  با�شم  "حمدان" وم�شجلة 

ا�شمهــا معهــا، "خريية". هكــذا تقول جدتي دائما كلمــا �شاألتها عن قريتنا- اخلرييــة ق�شاء يافا. نكرم 
الغريــب مثل القريب، تقول. وكعــادة جداتنا، ت�شهب جدتي هاجر يف و�شف بيــارات وب�شاتن القرية 
باجلنــة التــي ل مثيل لها. وتقول: كنا نــزرع كل �شيء، والأر�س "مليانة" خــري. وتتباهى باملدر�شتن 
ا للو�شول اىل يافــا املدينة، ومدن  اللتــن كانتــا بالقريــة يف ذلك الوقت. وتتباهــى اأن القرية كانت ممــرًّ
اأخرى. ثم ت�شرح �شريعا دون تفا�شيل كيف اأجربوا على اخلروج منها يف النكبة. وتتحدث عن م�شل�شل 
اللجــوء الــذي بداأ يف ذلك احلن وا�شتمر اىل ما بعد النك�شة، حيــث كانت املحطات بعد اخلريية، قبالن 

ق�شاء نابل�س، وخميم عقبة جرب يف اريحا، ثم خميم املحطة يف الردن. اما اأنا، فحاولت كثريا ايجاد معلومات وتفا�شيل اأكرث عن القرية، 
وكان الفيديــو الوحيــد الــذي متكنت من م�شاهدته "مدته اأقــل من 3 دقائق"، ي�شري اىل اأن الحتالل حول القريــة اىل مكب نفايات. هذا هو 

حال اخلريية الآن، بلد اخلري، بلدي.
اليــوم، اأ�شتغــل مواقــع التوا�شل الجتماعي للبحث عن اأ�شخا�س مــن القرية، وهذا حدث فعال. اأغلب اأهــايل اخلريية يتواجدون الآن يف 
الردن، وعدد ل باأ�س به يف اخلليج. ومن خالل مواقع مثل في�شبوك، متكنت من التوا�شل مع عدد كبري منهم. وكلما تعرفت على اأحدهم، 
اأخربت جدتي عنه وعن عائلته. جدتي تعرف كل العائالت، مل تفوت ا�شًما واحًدا مما ذكرت لها. وكلما حدثتها عن �شاب اأو �شابة متكنت 
مــن التوا�شــل معهم مــن خالل في�شبوك، قالت: "اآه، هذا من عيلة فــالن الفالين، باهلل ت�شاأليه �شيدهم كماه عاي�ــس؟". تبت�شم وهي تعدد يل 

تفا�شيل العائالت.. ول نن�شى. اأخربتنــي عمتــي اأنــه يف اليوم الذي هجمــت فيه قوات الحتالل علــى البلدة، كان جــدي بالعمل وجدتي 
بالبيت مع اأطفالها ال�شغار، اأي مع اأعمامي وعماتي، وبداأ النا�س بال�شارخ من اأجل ترك البلد، فا�شطرت 
جدتــي للخــروج من البيت مع اإخوتها الذين جــاءوا لي�شاعدوها، لأن لديها اأطفــال �شغارا، فخرجت مع 
طفلتهــا الأوىل التي كانت قادرة على امل�شي، وعمتــي الثانية "خديجة" بقيت مع اإخوة جدتي ي�شاندونها 
بامل�شي ل�شغر �شنها، اأما عمتاي التواأمان "ح�شنية" و"تفاحة"، فكانتا مع جدتي التي بدورها كانت حتمل 
"�شطاًل" فيه مالب�س على راأ�شها، ول�شدة تعبها، ن�شحها النا�س باأن ترتك اإحدى الفتاتن لتم�شي خلفها، 
فرتكــت "تفاحــة" على الأر�ــس وقالت "رح ارجعلها لو بنمــوت �شوا". م�شت خلف النا�ــس لال�شتقرار يف 
مــكان معــن، وو�شلوا اإىل "الطرية". وكان اأهلها قد جهزوا اخليام والطعام للمهاجرين. وا�شتقروا فرتة 

هناك، وعند الو�شول، و�شعت جدتي اأغرا�شها وعادت للبحث عن تفاحة ووجدتها. كانت جدتي تنوي الرحيل اإىل الأردن مع اأخواتها، فقد 
�شمعــت اأن هنــاك رجال يخرج النا�س اإىل ال�شفــة الثانية من نهر الأردن، للتوجه اإىل الأردن على ظهره مقابل ع�شرة قرو�س، لكن جدي منعها 
واأخربها اأننا �شنعود اإىل بيت نوبا اأو منوت يف فل�شطن، لكن مل يعد اأحد اإىل بيت نوبا اأو عموا�س، بل ا�شتقر البع�س يف بيت لقيا حتى اليوم.

اأخــربين جــدي والد اأمــي اأن املن�شية قرية جميلة جدًا تطــل على البحر الأبي�ــس املتو�شط، كان اأهلها 
يعملــون بالزراعة وخا�شة الزيتون واحلم�شيــات، وكان فيها م�شنع للكربيت، وكان فيها مقهى يلتم 
فيــه كل اأهــل املن�شية حتــى وقت النكبة، فتهجــر اأهلها خــارج فل�شطن وقلة قليلة بقيــت يف فل�شطن 
وحتديــدا يف الداخــل املحتل رف�شوا ترك فل�شطــن، ففي 1948/5/14، بداأ الهجــوم على القرية من 
جهــة اجلنــوب. وقبلها ب�شهر، كانــت مذبحة دير يا�شن، فخــاف اأهل البلد اأن يالقيهــم نف�س امل�شري، 
فتوجه الأكرثية منهم باجتاه ال�شمال نحو لبنان، واجلزء الآخر اىل قرية درزية ا�شمها "يركا" عا�شوا 

فيها قرابة العام. ثم ا�شتقروا يف قرية تدعى "اجلديدة املكر" تبعد 4 كيلومرتات عن املن�شية.
قبــل وفــاة جــدي، اأعطاين مفتاح املنزل وطلب مني احلفاظ عليه، واأنا الآن يف كل عام اأزور املن�شية التي تقام مكانها الآن حمطة لالأبحاث 

الزراعية ا�شمها الدبويا، وهي اأكرب حمطة لالأبحاث يف ال�شرق الأو�شط، ومكان منزل جدي، اأقيمت عمارة �شكنية".

اأخربتني جدتي عن اخلروج اجلماعي من احللي�شة ق�شاء حيفا يف حرب عام 1948، فقد خرج اأهل البلدة 
بعدمــا �شمعوا عــن املذابح يف القرى املجاورة، وبعدما �شمعوا اأ�شوات النفجارات متالأ البلدة، خرج اأهل 
القريــة واأخــذوا ما خف وزنه وثقل ثمنه، ومع وعــود اجليو�س العربية بالعودة بعــد فرتة ق�شرية جدًا. 
مل تذكــر جدتــي اأي قرية مكثوا فيها، بل قالــت اإنهم ناموا باجلبال واملُغر على اأ�شــوات النفجارات وبكاء 

الأطفال الذين اأفزعهم بكرثة، حتى و�شلوا بعد فرتة اىل جنن وا�شتقروا فيها.

رهف حممد: اأنا من لوبيا

هال الزهريي: اأنا من اخلريية

ماأمون عب�شي: اأنا من بيت نوبا

ورد يا�شن: اأنا من املن�شية

اإبراهيم دمج: اأنا من احللي�شة

وعد اأبو ليل: اأنا من لفتا

�أنا من هنا.. ل�ست من هناك

م����ا �ل������ذي ي����ذك����ره �أب����ن����اء ه�����ذ� �جل���ي���ل ع����ن ق����ر�ه����م �مل���ه���ج���رة؟

مثل باقي القرى املجاروة، فعندما يتوارد ل�شمع اأهل القرية عن جمزرة دير يا�شن واأوامر اجليو�س العربية 
يف مغــادرة القــرى للتخل�س مــن ال�شهاينة خرجوا مــن القريــة دون اأي غر�س اأو هويــة ومل يحملوا �شوى 
الذكريــات. اأغلقــوا منازلهم باملفاتيح التي ما زالت معهم حتــى الآن. لفتا جميلة فما زالت هناك بع�س معامل 
القريــة التي مل تتغري، وتبداأ من نبعــة املياه املوجودة يف منت�شف القرية حيث كانت امل�شدر الرئي�شي ملياه 
القرية اإىل بيت املختار اأكرب البيوت واأجملها ثم جامع القرية وبجانبه مع�شرة الزيتون حتى ن�شل اىل مقربة 

البلدة التي يقوم جيلنا بزيارتها وتع�شيبها كل فرتة لتاأكيد هويتنا وحقنا بالأر�س.
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يتفاخــر الثمانيني مو�شى حممد احل�شــن بريكي باأنه امل�شجع الأكرب 
�شًنــا يف فل�شطــن كلهــا ملباريات كرة القــدم، ول تكاد تغــادر ذاكرته 
حكايــة فريق قريتــه الذي لعب يف �شفوفه قبــل النكبة، مثلما يختزن 
ف�شــول تنقله بن امل�شتطيالت اخل�شــراء للهتاف لفريقه املف�شل بن 

املحافظات.
يقــول وهو يحمل اأو�شمة حتفر فوق معدنها لقب "�شيخ امل�شجعن": 
الريا�شــة بدمــي، ولعبتهــا يف قريتنــا بريكــة املدمــرة عــام 1948، 
وكنــت اأ�شجل الأهداف، و�شرت من لعبي نــادي جنن الريا�شي يف 
اخلم�شينيــات، واليــوم اأ�شاهد واأحفــادي كوؤو�س العــامل، واأوروبا، 
واأفريقيــا، واآ�شيا وبطولت دوليــة اأخرى، لكنني ل اأ�شجع اإل اللعب 

النظيف والقوي.

�سر�ع كروي
ويــروي بريكي ق�شــة فريقــه ال�شابق، عندمــا كان يخو�ــس ورفاقه 
)يذكــر منهــم حممــد النمر، ويو�شــف البلعــاوي، وحممــد الربيكي( 
مناف�شــات مــع فــرق يهودية قبل النكبــة، على ملعــب ملع�شكر جي�س 
الحتالل الربيطاين، ووقتها كانوا يهزمون خ�شومهم بفارق اأربعة اأو 
ثالثــة اأهداف، وي�شرقون كراتهم، ويت�شاجــرون معهم، وي�شربونهم 

قبل اأن يفروا لـقبانيتهم )م�شتوطنتهم(.
ويتابــع: "اأ�شجــع نــادي جنــن الريا�شــي، ولعبــي خميــم جنــن، 
ول اأفــّوت لهــم لعبــة اإل واأ�شاهدهــا، واأتنقــل بن مالعــب النا�شرة 
و�شواحي القد�س واخلليل ونابل�س وبيت حلم والأردن، واأنقل معي 

اأحفــادي، وكنت قبل وقت ق�شري اأقود �شيارتــي، لكنني اليوم �شرت 
اأتعــب منها، فاأذهــب مــع اأولدي، ومعي بطاقة مــن وزارة ال�شباب 
والريا�شــة )املجل�ــس الأعلــى اليــوم( للدخــول جماًنــا اإىل املالعب، 

واأجل�س بجانب كبار ال�شيوف.
ووفــق الــراوي الــذي اأب�شر النــور عــام 1930 يف قريــة بريكة، 29 
كيلومــرًتا جنــوب حيفا، فاإنــه ُي�شر كثــرًيا بالريا�شــة، ويجد املتعة 
اأكــرب حــن يجل�س علــى املدرجات ولي�س عــرب �شا�شة داخــل البيت، 
ويف منا�شبــات كثرية ي�شلم الكاأ�س للفائزيــن، ويخ�ش�س وقًتا طوياًل 

ملتابعة مناف�شات كروية عرب �شا�شة التلفاز.

توريث و�سياقة
وتاأثــر اأبنــاء بريكــي بوالدهم، فمعــن وحممود ومفيــد يلعبون كرة 
القــدم، ومنري م�شــارع، اأما حممد، فيلعب احلديــد، وح�شل يو�شف 
علــى لقب بطل فل�شطن بالوثب. وانتقــل ال�شغف اإىل الأحفاد، فيلعب 

قي�س يف نادي جنن الريا�شة، ويهوى ق�شي ويزن كمال الأج�شام.
وي�شتذكــر: "كنــا ن�شاهد مباريــات كاأ�س العامل خــالل الجتياح عام 
2002، وكنــت اأختلف مع اأحفادي واأولدي حــول الفريق الأف�شل: 
الأرجنــن اأم اأملانيــا؟ ووقتها اقتحــم جنود الحتــالل منزلنا، لكنني 
بقيــت اأتابع املباراة. ول اأبايل بت�شجيع "ريال مدريد" و"بر�شلونة"، 

كما يفعل ال�شباب، واأكتفي بالوقوف مع الفريق الأف�شل يف اللعب.
وبجــوار �شغف بريكــي بالريا�شة، فقد عمل �شائًقــا ل�شنوات طويلة، 
بــداأت قبــل النك�شة، ومل تتوقــف بع�س ف�شولها حتــى اليوم. يقول: 

م����و�����س����ى ب�����ري�����ك�����ي.. ����س���ي�����������خ �ملُ�������س���ج���ع���ني

تنقلــت بن معظم املدن الفل�شطينية ب�شياراتي و�شاحنتي، ول اأن�شى 
عملي بن جنن وبريوت ودم�شق والكويت، وقد اأديت فري�شة احلج 
ب�شيارتــي، خــالل اإقامتــي يف الأردن، وكنت اأفطر يف جنــن واأتناول 

الغداء يف دم�شق اأو بريوت ثم اأعود لع�شائي يف مدينتي.

دم�سق وبريوت
وح�شــب بريكــي، فقــد كانــت الطريق بن جنــن وبــريوت ودم�شق 
ل حتتــاج اإل ل�شــت �شاعــات، عــرب الرمثــا واإربــد. وكانــت يف و�شط 
العا�شمــة ال�شورية حمطة ل�شيارات نابل�ــس وجنن، ويدفع الراكب 
دينــاًرا ون�شــف الدينار لي�شل ال�شــام، وي�شطر �شائقــون للمبيت يف 

دم�شق بانتظار دورهم للعودة اإىل جنن.
وي�شيــف: كنــت اأ�شافــر مــرة اإىل بريوت لبيــع �شيارة بطيــخ، كانت 
ت�شتهــر جنن به، وقبــل اأن اأ�شــل العا�شمة، �شاهــدت جتمًعا كبرًيا 
قــرب مقهــى، ويومها كانت اأم كلثــوم تغني، فتوقفــت لأ�شمعها قلياًل 

ثم وا�شلت نحو ال�شوق.
يقــول حفيــده بالل: تنقلت مع جــدي كثــرًيا اإىل املحافظات الأخرى، 
وكنــت اأ�شاهد ت�شجيعه خالل اللعــب، لكنه ل يتحم�س كثرًيا للتلفاز، 
ول يتع�شــب للفــرق الأجنبيــة والعربيــة، ويهتف خــالل املباريات 
للفريق الذي يدخل اإىل قلبه باللعب القوي والنظيف، ويعرف اأ�شماء 

الالعبن، ولديه ثقافة يف �شوؤون التحكيم.

الربيكي يعر�س درع تكرمي لدعمه لنادي جنن الريا�شي.

 عبد الباسط خلف
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مل يختلــف املف�شرون على معنــى الآية "الرجال 
قّوامــون علــى الن�شاء"، التــي تلقــي مب�شوؤولية 
اإعالة املراأة علــى الرجل، لكن رجاًل اختلفوا مع 
الآيــة واتفقوا على اأن تكــون ن�شاوؤهم م�شوؤولت 

عن اإعالتهم.
لهــم  وخمت�شــن  ن�شــاء  اإىل  "احلــال" حتدثــت 
عالقــة بهذه الق�شية التي باتــت ظاهرة، موؤخرًا، 

يف غزة.
تقــول اأ�شمــاء )34 عامــاً(، عــن زوجهــا الــذي 
تعيلــه هي: "كان يعمل يف م�شنــع خياطة، ولكن 
انقطــع عمله مع اإغالق امل�شنــع ب�شبب احل�شار 
الإ�شرائيلي، وتوقف هو عن البحث عن العمل يف 
اأي جمال اآخر، بحجة اأنه ل يوجد عمل، حينها مل 
جند ما ن�شد به جوع اأبنائنا، ومل يكن اأمامي حل 

�شوى اخلروج والبحث عن العمل".
لكــن "لمبــالة" زوج اأ�شمــاء مل يدفعهــا للعمل 
حمــاًل  وافتتحــت  قر�شــاً  اأخــذت  بــل  فح�شــب، 
لبيــع الدواجــن، بحيــث يديــره زوجهــا، اإل اأن 
"لمبالة" الزوج ذاتها هوت باملحل للخ�شارة، 

وتراكم الديون.
واإذا كانــت اأي امــراأة تتغا�شى عــن م�شروفات 
زوجهــا ال�شخ�شيــة، فاإنهــا ل ميكــن اأن تقبل اأن 
تكون �شجائره و�شهراته مع اأ�شدقائه من جيبها، 

كمــا يف حالــة اأ�شمــاء التــي ل جتــد "حــاًل �شوى 
القبول بهذا الواقع من اأجل اأبنائي اخلم�شة".

ويف حــن يعلــق البع�ــس "اإهمال الرجــال" على 
�شماعة "الحتالل"، فاإن اآخرين ل يجدون مربرًا 
لهــوؤلء الذين، كغريهــم، يعانون مــن احل�شار، 

لكنهم ل يبحثون عن بدائل.
وحلالــة هــدى )38 عامــاً( حكاية اأغــرب، حيث 
يطلــب منهــا زوجها التــكال على اأهلهــا يف اإعالة 
اأ�شرته، والبقاء عندهم يف حال اأنها مل توفر املال.

تقول هدى اإن زوجهــا كان يعمل يف اإ�شرائيل قبل 
اإغالق املعابر، وبعد الإغالق مل يكلف نف�شه عناء 
البحــث عــن عمل بديــل، ي�شد بــه جــوع الأ�شرة 

املكونة من 6 اأفراد.
وبقعــود هذا الــزوج عن العمــل، تبقــى الأ�شرة 
ذات الأفــراد الـــ6، يف رقبة "اأهل اخلــري"، و"ما 
يعطينــي اإيــاه اإخوتي من م�شاعــدات متقطعة"، 

كما ت�شكو هدى.

متى؟ �إىل  �لبنات"..  "هم 
وعنــد علــي )38 عامــاً(، الذي يوؤمــن ب�شكل اأو 
باآخــر بــاأن "هــّم البنات للممــات"، فــاإن "الأهل 
يف اأغلــب الأحيــان ل ي�شتطيعــون تــرك بناتهم 
يواجهــن م�شاعــب احلياة وحدهــن، حتى بعد 

الــزواج، بــل اإن الكثــري منهــم ي�شاعدونهــن يف 
حالت كهذه".

علي، الــذي يعمل مدر�شاً، يــروي ق�شة �شقيقته، 
حيــث "جــاءت تبكي من �شــوء ظروفهــا املادية، 
بعــد قطع راتب زوجها الذي قعــد يف املنزل دون 

البحث عن بديل".
ومل ي�شتطــع علي "الوقــوف مكتوف الأيدي اأمام 
دموعهــا وحاجة اأبنائهــا"، فاأخذ قر�شــاً وافتتح 

لهم بقالة تعيل الزوجن واأبناءهما الأربعة.
ليف،  حممــد  ال�شيــخ  ال�شيــخ  يف�شــر  دينيــاً، 
"القوامــة"، املتفــق علــى تف�شريها قبــاًل، باأن 
الرجل هــو "اأب الأولد واإليــه ينت�شبون، وهو 
امل�شوؤول عن نفقتهم ورعاية �شائر �شوؤونهم واأن 
الن�س القــراآين )الرجال قوامون علــى الن�شاء( 
اإمنــا قــرر القوامــة للرجل علــى اأ�شا�ــس قيامه 
بواجباتــه الأ�شريــة مــن نفقة وكافــة متطلبات 

احلياة".
ويو�شــح الداعية ليف، يف حديــث لـ "احلال"، 
اأمــور  وتدبــري  للعمــل  بالزوجــة  "الدفــع  اأن 
اأ�شرتهــا اأمــر ل يجوز مطلقــاً، وهي غري ملزمة 
بذلــك، وغري مكلفــة بالبحث عــن م�شادر دخل 
ل مــن قريب ول من بعيد، والنفقة على الزوج 

دوًما".

�ل��رج��ال ع��ل��ى  "قو�مات"  ن�����س��اء  غ�����زة..  يف 

�ملر�أة" "فوبيا 
ويعتقد الأخ�شائــي الجتماعي �شبحي فرحات اأن 
"فوبيا املراأة" من نظرة املجتمع لها يدفعها لإثبات 
الــذات عــن طريــق العمــل، وبالتــايل يركــن الزوج 
اإىل هــذه املــراأة العاملــة. ويحمــل فرحــات املــراأة 
م�شوؤوليــة لمبالة زوجها، فهــي "تعّوده على اأنها 

هي من يتحمل م�شوؤولية كل �شيء يف املنزل".
التناق�ــس  اإىل  الجتماعــي  الأخ�شائــي  وينبــه 

املوجــود يف املجتمــع بكونــه "ذكوريــاً، اإل اأنــه 
يعتمد اعتمادًا كلياً على املراأة"، ح�شب ما يرى.

ويوا�شــل فرحــات اإل�شــاق امل�شوؤوليــة باملراأة، 
حيث يعترب اأن كثريًا مــن م�شاريع الرجال الذين 
يتعاطون مع الأزمات ف�شلت "لعدم وجود امراأة 
تدعــم زوجها وحتثــه على العمل وتغــري �شلوك 
التكاليــة لديــه، ومن امل�شاريع مــا اأثبت جناحه 

ب�شبب وجود املراأة يف اإدارته".

جمــع فنون احلــرب واحلب يف قلبــه. وبينما 
كان يتجــرع عذابات ال�شجــن وال�شجان، كان 
ينــرث ال�شعادة واحلب على من حتّدت القيود 
وتخطت حواجــز العزل النفرادي وا�شتقرت 
يف روحــه وقلبه، فقلبت زنزانته و�شوادها اإىل 
خمتــرب ت�شع منه اأ�شعة احلــب، مثلما جعلته 
يتــذوق القهوة التي مل ي�شربها من قبل، فبعد 
اأن علــم بحــب حمبوبتــه ال�شديــد لهــا، جعل 

يخلطها بالع�شل واأحيانا بقطع احللوى.
ح�شــن �شالمــة )44 عاًمــا( امللقــب بـــ "بطــل 
عمليــة الثــاأر املقد�ــس"، اعتقــل عــام 1996، 
وهو العتقال الرابــع له بعد تاريخ حافل من 
مطاردة الحتــالل له، حيث اتهــم بالتخطيط 
قتيــاًل   46 خّلفــت  فدائيــة  عمليــات  لثــالث 
اإ�شرائيلًيــا وع�شــرات امل�شابــن، وُحكَم عليه 

بال�شجن 48 موؤبًدا وع�شرين عاًما.
العزل  زنازين  داخل  كثــرية  �شنوات  "ع�شت 
النفــرادي، تطلبــت منــي التعامــل بنف�شيــة 
خمتلفــة كــوين اأعي�س وحيــدا"، يقــول ح�شن 
الــذي مل يتوقــع يف يوم مــن الأيــام اأن يحقق 
حلــم الرتبــاط بفتــاة، ل �شيمــا اأنــه حمكوم 

بال�شجن مدى احلياة.
بعد ع�شرين عاًما من �شجنه، وبينما هو يتقلب 
حرية وقلًقا يف زنانته ال�شيقة، ويرتقب خرًبا 
يب�شــره بقــرب الإفــراج عنه يف �شفقــة تبادل 
ويف  �شاليــط،  جلعــاد  الإ�شرائيلــي  اجلنــدي 
اأحلك ظــروف حياتــه واأ�شدها اأملــا ومعاناة، 
باغتتــه ر�شالــة من الأ�شــرية اأحــالم التميمي 
عــرب املحامية التي تعترب حلقــة الو�شل بينه 
وبــن العامل اخلارجــي، ول يراها �شوى مرة 

كل ب�شعة اأ�شهر.
متعلقــة  الر�شالــة  تكــون  اأن  "توقعــُت 
ب�شــوؤون املعزولــن، كــون اأحــالم م�شوؤولــة 

ملــف املعزولــن، وكنــا حينهــا نعي�ــس فرتة 
املفاو�شــات علــى اجلنــدي �شاليــط، وكنــت 
اأن ا�شمــي مــدرج فيهــا" قــال ح�شــن.  اأظــن 
وي�شتدرك: "لكن ن�س الر�شالة يخربين باأمنية 
اأن تختــار يل �شريكــة  اأحــالم، وهــي  تــراود 
حياتــي، فاأمثايل يجب اأن يكــون زواجهم غري 

تقليدي، كما تقول".
اأحــالم كانــت مرتبطة وهــي يف �شجنهــا بابن 
عمها الأ�شــري نزار التميمــي، واأُفرج عنهما يف 
�شفقة التبــادل، وك�شر حلــم زواجهما حاجز 
امل�شتحيل، وعلى ذات الطريقة، اأرادت اأحالم 
ر�شم حلم الزواج حل�شن. "مل اأمانع، وعربت 
عن اعتزازي بطلبها، وتوقعت اأن تختارها يل 
بعد الإفراج عنا"، يقول ح�شن. لكن ح�شل ما 

مل يتوقعه.
"اأخــربت �شديقتي اأحالم عــن �شر خباأته يف 
قلبــي، مفــاده اأنني اأمتنى الرتبــاط بح�شن" 
غفــران  املحــررة  الأ�شــرية  خطيبتــه  تقــول 
زامــل التــي قــررت "الرتباط املجنــون" به، 
كمــا ي�شفه مــن حولها، فما كان مــن اأحالم اإل 
اأن ربطــت قلب رفيقتها مــع قلب ذاك ال�شجن 

الذي حكم عليه بال�شجن مدى احلياة.
تعــددت الر�شائــل بــن اأحــالم وح�شــن، وبعد 
جولت مــن "املفاو�شات ال�شاقة" بينهما حول 
م�شري فتاة قررت حتدي امل�شتحيل بالرتباط 
بــه، اأر�شــل ح�شــن هــذه الر�شالة لأحــالم: "ل 
مانع لدي مــن الرتباط داخل ال�شجن، ب�شرط 
اأن نعطــي اأنف�شنــا فــرتة زمنيــة ملــدة �شنة اأو 
اأكــرث قليــاًل، اإن مت الإفــراج عنــي، لنكمــل هذا 
الرتبــاط، واإن قدر اهلل وطــال هذا الأمر، فهي 

يف حل من اأمرها، لأنني ل اأريد اأن اأظلمها".
دقــت طبــول الأفــراح داخــل �شجــن غفران، 
اإيذاًنا ببدء معركة من احلب فار�شها اأتقن من 

قبل هند�شة املتفجرات والعبوات النا�شفة.
بعد ر�شالة املوافقة، ازدادت احلرية يف �شدر 
ح�شــن، وبــداأت الت�شــاوؤلت حــول امل�شتقبل 
املجهــول تلح عليه با�شتمــرار، وكان التحدي 
الأكرب يتمثــل يف اإخبار اأهلــه، الذين ظنوا اأن 
عزلــه اأثر علــى عقله حن علمــوا باخلرب عرب 
ر�شالة اأر�شلها لهم من خالل ال�شليب الأحمر.

ُقرئــت الفاحتة، بعد اإ�شرار وحماولت اإقناع 
خا�شتهــا غفران مع اأهلها بعــد الإفراج عنها، 
لكن احلادثــة الأغرب والأطــرف كانت م�شاء 
يــوم اخلمي�س بعــد عودة ح�شن مــن املحكمة 
ب�شاعات قليلة، حــن َعِلم بـ "عقد قرانه" عرب 
الإذاعة التــي ي�شل بثها اإىل داخــل ال�شجون، 
فكانت اللحظــة الأوىل التي يتذوق فيها ح�شن 

احلب والفرح.
تقــول غفران: "مل األتق بح�شن لأنني ممنوعة 
مــن الزيارة لأ�شباب اأمنيــة، لكني متكنت من 
روؤيتــه من خــالل الأجهــزة اخللويــة املهربة 
بال�شجــون عرب ات�شــال مرئــي، وكانت املرة 
العــزل  زنازيــن  مــن  خروجــه  بعــد  الأوىل 
النفــرادي"، وكان التوا�شــل بينهمــا خــالل 

العزل عرب ر�شائل الربيد والإذاعات.
مل يتابــع ح�شــن من قبــل ق�ش�ــس العا�شقن، 
ومل ي�شاهــد اأفــالم احلــب. لكن فطرتــه قادته 
اإىل �شنــع مواقــف ل تخطــر علــى بــال اأحــد، 
يح�شــر  لغفــران،  ميــالد  ذكــرى  كل  فعنــد 
بهداياه ومفاجاآته، وداخــل اأ�شوار جامعتها، 
يلقــي بظاللــه، في�شنع مفاجــاأة داخــل قاعة 

املحا�شرة، تقول غفران.
وت�شيــف: "�شنفــرح، كما ر�شمنــا لفرحنا، يف 
ح�شــن غزة، و�شاأ�شنــع لزوجي ال�شاي الذي 
يحبــه من يدي، و�شنغازل البحر كل �شباح". 
وتتنهــد ثم تبت�شم، وهي مت�شــك بهاتفها الذي 

اأهداها اإياه ح�شن يف ذكرى ميالدها.
ل يتوانــى ح�شن عن متابعــة اآخر ما تو�شلت 
اأحدثهــا  فيهــدي  املحمولــة،  الأجهــزة  اإليــه 
ملحبوبتــه، مع في�س من الهدايــا، بع�شها من 
ن�شــج يديه، وبع�شها الآخر يو�شي بت�شميمه 
من وحــي خياله، ليتقن فن ا�شطياد املفاجاآت 
مــن و�شط �شبك ال�شجن، الــذي يخربه بقدوم 
�شم�ــس تت�شلل اإليه كل �شبــاح، بعد ظلمة ليل 

حالك.

�ملفاجاآت و�سناعة  �ملتفجر�ت  هند�سة  بني  متنقل  قلب  ح�سن"..  "�ل�ساطر 
 محمد هنية

ح�شن وغفران.. ق�شة حب بداأت يف ال�شجن، وتنتظر نهاية جميلة عنوانها احلرية.
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مــن رحــم املعانــاة يف خميمــي عايــدة والعــزة، قــررت اأمهات 
الأطفــال من ذوي الحتياجات اخلا�شة اأن يحطمن جدار الظلم 
وينت�شلن اأطفالهن من الظالم اإىل النور، ليثبنت اأن اليد ل تواجه 
املخــرز اإل اإن اآمنت اأنها ت�شتطيع مواجهته، فاإن اآمنت حطمته، 

واإن مل توؤمن حطمها.
يقبــع ع�شــرات الأطفال مــن ذوي الحتياجــات اخلا�شة الذين 
يفتقــرون لأدنى احلقوق الإن�شانية بــن اأربعة جدران يف بيوت 
ب�شيطــة داخــل خميمــات اللجــوء. ولأنهــم خمتلفــون، �شاعت 
حقوقهــم بــن ظلــم املجتمــع و�شــروط املوؤ�ش�شــات اخلا�شــة 
وظروف احليــاة ال�شعبة، فابتكرت اأمهاتهــم م�شروًعا �شغريا 

با�شم "نور للن�شاء القويات" مل�شاعدة واإ�شعاد اأطفالهن.
وعــن فكرة امل�شروع، تقــول اإحدى موؤ�ش�شاتــه اإ�شالم جميل اإن 
الفكــرة بداأت مــع متطوعــة اأجنبيــة يف خميم عايــدة، عر�شت 
عليهــن امل�شاعــدة يف بنــاء م�شــروع خا�ــس ل�شــد احتياجاتهن 
وم�شاعــدة اأطفالهن، ومن بن الأفــكار املطروحة، كانت درو�س 

الطبخ هي الأكرث ترجيًحا.
وتتمثل فكرة امل�شروع التــي طرحتها متطوعة اأجنبية يف خميم 
عايدة باإعطاء درو�س الطبخ لالأجانب والزوار واإطعامهم مقابل 
مبلــغ �شغري من املال، ويف حالت اأخــرى ال�شماح للراغبن من 
الزوار باملبيت ب�شعة اأيام بهدف تعريفهم على املخيم وطبيعة 
احليــاة ال�شعبــة فيــه. وت�شيف اإ�شــالم: "مل يكــن اأملي كبريا 
يف جنــاح امل�شروع، ومع ذلــك قررنا اأن نبــداأ التجربة مل�شاعدة 
اأطفالنــا. ولعدم توفــر املال واملــكان املنا�شب، كانــت الدرو�س 
تتــم يف منزيل رغم �شغر امل�شاحة وتقييد عائلتي بحرية احلركة 

فيه".
واتفقــت املجموعــة علــى اعتماد ا�شم "نــور للن�شــاء القويات" 
اأواخــر عــام 2010،  بــداأ تنفيــذه فعليــا يف  الــذي  للم�شــروع 
وا�شتوحــي ال�شم مــن حقيقــة اإخراجهن لأطفالهــن من الظالم 
الذي اعتادوا العي�س فيه داخل منازلهم باملخيم اإىل نور احلياة.

وعــن امل�شــاكل التــي واجهتها املجموعــة، اأو�شحــت اإ�شالم اأن 
امل�شــروع واجه م�شاعــب اقت�شاديــة واجتماعية كثــرية، فلم 

يتقبــل اأهــايل املخيــم الفكــرة بالبدايــة، وواجهــن العديــد من 
النتقــادات، كما رف�س العديد من امل�شوؤولن م�شاعدتهن بحجة 
عــدم وجود ترخي�ــس، بل تكــررت ن�شائح بع�شهــم لها بو�شع 
ابنها الــذي يعاين من �شلل دماغي مب�شحة خا�شة للتخل�س مما 

اعتقدوا اأنه عبء على كاهلها!
تقــول اإ�شــالم: "بداأنا بثالث ن�شاء ثم خم�ــس ف�شبع، والآن نحن 
13 �شيــدة مــن اأمهــات ذوي الحتياجــات اخلا�شــة والن�شــاء 
املعيالت الوحيــدات لأ�شرهن". وت�شيف: "كانت لغة التوا�شل 
م�شكلــة اخــرى واجهناهــا، اإذ مل نكــن ومــا زلنا ل نتقــن اللغة 
الجنليزيــة، فكنــا مب�شاعــدة املتطوعــات الجانــب والــزوار 
نتلقى درو�شــا يف اللغة". وتكمل �شاحكة: "كنت اأخطئ ببع�س 
الكلمــات، فاأقــول مثال اأثنــاء الدر�س ن�شع الـــ "كت�شن" بدل من 

خطئي". يل  ي�شرحوا  اأن  بعد  واأ�شحك  في�شحكون  "ت�شكن"، 
ومل تكتــف الأمهــات بت�شخــري العائــدات لتلبيــة الحتياجــات 
الب�شيطة لأبنائهن من ذوي الحتياجات اخلا�شة، بل ا�شتطعن 
بعــد فــرتة التكفل بتعليم 4 مــن ذوي الحتياجــات اخلا�شة يف 
مدار�ــس خمت�شة، مل يكــن قادرات على دفــع تكاليفها الباهظة. 
تقــول ا�شالم: "بعد �شن حمددة، مل تقبــل املدر�شة ابني ب�شبب 
و�شعه ال�شعب، اإذ يعاين من �شلل دماغي، فقمت مبنح مكانه يف 
املدر�شة لطفل اخر". وتكمل: "كان الطفل يريد الذهاب للمدر�شة 
ب�شــدة، ومل تكــن اأ�شرتــه قــادرة علــى دفــع تكاليــف املدر�شة، 
واأتذكــر جيدا كيــف عاد الطفل باكيــا من الفرحة بعــد اأول يوم 

دوام له يف املدر�شة".
وت�شتذكر زوجة ال�شهيد اأبو عودة رانية جمال اأول رحلة قامت 
بهــا املجموعة، فتقول: "بعد �شنة من امل�شاركة الطوعية وجمع 
العائدات لأجل ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املخيم، ا�شتطعنا 
ترتيــب رحلة لـــ100 �شخ�س مــن ذوي الحتياجــات اخلا�شة 

واأ�شرهم لإحدى املناطق يف ال�شفة الغربية".
وعــن تطــور امل�شروع تقــول: "كنا ن�شجــع بع�شنا ونكــرر اأننا 
يجــب اأن جنتهد لنجد ثمــار جهدنا فيما بعــد، وتطور امل�شروع 
رويــدا رويدا". وتكمل: "بعد فرتة من الزمــن، ا�شتطعنا اإنتاج 

"نور للن�ساء �لقويات".. لجئات و�أمهات �أطفال معّوقني يعّلمن �لأجانب �لطبخ
 أسيل عيد

كتيــب للطبــخ مب�شاعدة املتطوعــات الأجانب، ومنهــن �شاندرا 
�شاحبة الفكرة، ون�شرنا الدرو�س على مدونة اإلكرتونية". 

مــن جانبها، تقول املتطوعة الأجنبية اأدايا مارادي�س: "تعرفت 
علــى امل�شــروع بعد �شهرين مــن تطوعي يف وكالــة الغوث اأثناء 
در�ــس مــن درو�س الطبــخ يف املخيــم". وبعد ثــالث �شنوات من 
التطوع معهن، تقول: "هذه التجربة تركت اأثرا كبريا يف نف�شي، 
و�شاعدتني علــى فهم الأ�شياء بطريقة اأف�شــل، اأنا فعال �شعيدة 

جدا كوين جزءا من هذا التغيري الذي ي�شنعونه".
ومل يقــف امل�شــروع عند حــدود مطبخهن، اإذ توالــت املبادرات 
والأفــكار مــن الأهــايل واملتطوعــن رغبــة يف تكبــري امل�شروع، 
فتطــوع اأحد اأفراد العائلة مبنزله لعمل مكان درو�س للطبخ بعد 
انتقالــه مع عائلته ملنــزل اآخر، كما قاموا اأي�شــا بت�شخري �شاعة 
مــن الزمن لتعريــف الزوار علــى املخيم وطبيعــة احلياة فيه، 
وذلــك عن طريــق جولة يقوم بهــا اأحد الأ�شخا�ــس املتقن للغة 

الجنليزية. 
ويف هــذا ال�شــدد، يقــول اأحــد املر�شديــن يف اجلــولت حمــدان 
جعيــوي: "تهــدف اجلولــة لإظهار الواقــع وتعريــف الأجانب 
علــى كيفيــة حيــاة الالجئــن يف املخيــم، وتت�شمــن �شرحا عن 
تاريخ وبنيــة املخيم، واملعاناة اليوميــة واللحظية، بالإ�شافة 
ذوي  ون�شبــة  املخيــم  واحتياجــات  ثقافــة  علــى  لتعريفهــم 
الحتياجــات اخلا�شة ب�شكل عام". ويكمــل: "ت�شتغرق اجلولة 
�شاعة ثم يذهب الزوار لدر�س الطبخ، وتوظف العائدات خلدمة 

ذوي الحتياجات اخلا�شة".
توحــدت الأمهات يف وجه الظروف وظلــم املجتمع واملوؤ�ش�شات 
اخلا�شة، وا�شتطعــن انتزاع حقوق اأطفالهن وحتقيق جزء من 
اأحالمهــن. اإل اأن �شراعهن لتحقيق احللم الأكرب باإقامة مدر�شة 
لذوي الحتياجات اخلا�شــة ملخيمي عايدة والعزة يبقى قائما 

بانتظار فر�شة للتنفيذ.

الن�شاء القويات مع اإحدى املتدربات الأجنبيات على الطبخ.

بع�س املحا�شرين يف غزة، ل ينتظر اأن توؤتي ال�شيا�شة اأكلها 
يف فــك ح�شارهــم، فقد جلــاأت غزيات اإىل الزراعــة للم�شاركة 
يف الإنتــاج، يف وقــت اأغلقــت فيــه اإ�شرائيل �شرايــن القطاع، 

وو�شلت معدلت الفقر والبطالة اإىل اأرقام قيا�شية.
اأم حممــد امل�شري )42 عاماً(، مــن �شكان بيت حانون، بداأت 
بزراعــة الفطــر يف منذ 5 �شنوات، من خــالل م�شروع لوزارة 
الزراعــة بهــدف حت�شــن الأو�شاع، قبــل اأن يدمــر العدوان 

الأخري منزلها بالكامل، وتخ�شر 60 �شلة مزروعة بالفطر.
وحتــى اللحظــة، ا�شتطاعت العــودة لزراعــة الفطر واإجناز 
زراعــة 20 �شلة، فيمــا تطمح لتطوير الإنتــاج، والعودة كما 

كانت قبل العدوان.
ورغــم اأن نــور اأبــو ح�شنــن )28 عامــاً(، من �شــكان منطقة 
الكرامــة، در�شــت التحاليــل الطبيــة يف اجلامعــة، اإل اأنهــا 
التحقــت بركب مزارعــات الفطر، بعدما تقطعــت بها اأ�شباب 

احل�شول على وظيفة.
وتعرفــت اأبــو ح�شنــن علــى تلــك الزراعــة، كمــا تــروي لـ 
"احلــال"، عــن طريق �شديقتهــا، بالإ�شافــة اإىل اأن والدها 
�شجعهــا، فتوجهــت لــوزارة الزراعــة بالقطــاع وخ�شعــت 

للتدريب، ملعرفة كيفية العناية والهتمام بالفطر.
ومل جتــد خريجــة التحاليــل الطبية �شعوبــة يف التعامل مع 
املهنــة اجلديــدة، لأن زراعة الفطر "قريبة مــن التخ�ش�س" 

يف اجلامعة، كما تو�شح اأبو ح�شنن.
وت�شوق اأبو ح�شنن منتجها "من خالل العائلة والأ�شدقاء"، 
لكنهــا بــداأت بالتعامل مــع بع�س املحــالت التجارية، بحيث 
تبيع 5 �شالل من الفطر املحاري، مبدئياً، وقد اأ�شبح النجاح 

يف هذا امل�شروع حلم حياتها.

م�سروع بال ر�أ�س مال
اأمــا ما دفــع وفاء حميــد )28 عاماً(، وهي من �شــكان منطقة 
تــل الهــوا، وخريجــة اللغــة الإجنليزيــة، اإىل الإقبــال على 

امل�شروع، فهو راأ�س املال القليل جدًا الالزم لبدء امل�شروع.
وتقــول حميد، وهي اأم لطفلــن، اإن "ما جذبني لفكرة زراعة 
عي�ــس الغــراب عدم انت�شار هــذه الزراعة بغــزة، فهي ثقافة 

جديدة، ومردودها املايل جيد".
اإىل الآن، باعــت حميد 9 كيلوغرامات من منتج عي�س الغراب 
مــن خالل العائلة واجلريان وبع�س املحالت التجارية، على 
اأنهــا تعترب امل�شروع ابنــاً ثالثاً لها، يحتاج منهــا اإىل الرعاية 

والهتمام ال�شديدين.

�لفكرة قدمية و�لهتمام جديد
مــن جهتــه، يو�شــح املهند�ــس اأجمــد الأغــا، مديــر حمطــة 
التجــارب بوزارة الزراعة يف غــزة، اأن فكرة م�شروع زراعة 
الفطر بــداأت يف الت�شعينيــات، ولكن الهتمــام بامل�شروع بداأ 

منذ عام 2009.
واليــوم، ينتــج القطــاع، وفــق الأغــا، اأجــود اأنــواع الفطــر 

املحاري الذي يلقى اقباًل كبريًا.
ووفــق الأغــا، فــاإن ما دعــا الــوزارة اإىل الهتمــام مب�شاريع 
زراعة الفطــر هو "احتواء النبات علــى ن�شبة بروتن عالية 
جــدًا، يف ظــل الأو�شــاع القت�شاديــة املرتديــة، و�شعوبــة 

احل�شول على الربوتن احليواين".

�حل�����س��ار ل���ف���ك  "�لغر�ب"  ب�����  ي�����س��ت��ع��ّن  غ����زي����ات 

وي�شــرح املهند�ــس بــوزارة الزراعــة الأهميــة القت�شادية 
لعي�ــس الغــراب، قائــاًل اإن دورة اإنتــاج هــذا الفطــر �شريعة 
ول ت�شتغــرق اأكرث مــن 4 اأ�شهر، كما اأنه ل يحتــاج اإىل اأر�س 

للزراعة.

ويعــد الفطــر من اأقــل املحا�شيــل احتياجاً للمــاء، كما يقول 
الأغا، ولذلك ميكن زراعته يف املناطق ال�شحيحة املياه.

بدورها، �شاهمت الوزارة، بفعاليات ودورات نظرية وعملية 
يف كيفية زراعة ورعاية فطر عي�س الغـراب.
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• هــل هنــاك اأيــة تغيــريات اأو تعديالت تنــوي تطبيقهــا يف جامعة 
بريزيت؟

- التغيــريات دائًمــا مطلوبة ويف مواقع خمتلفــة اأي�ًشا، فهناك 
تغيــريات علــى م�شتــوى عمــداء الكليــات اأو نــواب رئي�س اأو 
روؤ�شــاء دوائــر �شيتم تطبيقهــا. وهذه التغيــريات الديناميكية 
بنظــري ل بــد منهــا يف اأي موؤ�ش�شة، لي�س فقــط تعليمية، وذلك 
للحفاظ على م�شتوى املوؤ�ش�شة اجليد و�شمان حتقيق اأهدافها 

بطريقة �شحيحة ومثمرة.

• بالن�شبة لالأزمة املالية التي يعاين منها الطالب من جهة واجلامعة 
من جهة اأخرى، هل هناك اأية مقرتحات حللها؟ 

- الأزمــة املاليــة موجودة دائًمــا يف اأي جامعــة، لي�س فقط يف 
بريزيــت، لكن هــذا يعتمد على ن�شبــة التكاليف التــي ت�شتطيع 
اجلامعــة تغطيتها من خالل التربعــات اأو املنح التي ت�شلها اأو 
م�شاهمــات ال�شلطة التي تكاد تكون معدومــة، فواقع جمتمعنا 
الفل�شطيني الذي يعاين بالإجمال من اأزمة مالية دائمة يف جميع 
جمالت احلياة ينعك�س على بع�س الطالب غري املقتدرين على 
�شــداد كافة اأق�شاطهم ور�شومهــم اجلامعية، وهنا، يجب علينا 
كاإدارة جامعــة بريزيت اأن ن�شاعدهم كي ل تقف الأزمة املالية 
عقبــة اأمــام طموحهــم وم�شتقبلهــم التعليمي، فحتــى الطالب 
القــادرون على �شداد ديونهم كاملة، فاإن اإدارة اجلامعة تغطي 
عنهــم ما ت�شل ن�شبته اإىل 40%، وذلــك جزء من م�شاهمة اإدارة 
اجلامعــة قــدر الإمكان يف م�شاعــدة كل الطالب لديهــا، واأعتقد 
اأن جمتمعنــا فيــه خــري، ولــن يبخــل يف م�شاعــدة الطالب غري 
املقتدريــن، من خالل توفــري تربعات لهم ومنــح، بحيث يكون 
اأداوؤهــم الأكادميــي جيــًدا اأي�ًشا، وهــذا يتطلــب تعاوننا كلنا، 

كاإدارة وطالب اأو خريجن.

وميكننــا اأن ن�شتفيــد مــن اأمــوال الــزكاة يف جمتمعنــا، حيــث 
ي�شتطيــع امل�شوؤولــون عن ذلــك تخ�شي�س جزء منهــا ك�شدقة 
جاريــة للطالب ولدعم امل�شرية التعليمية، وهذا ل ينطبق فقط 
علــى جمتمعنــا الفل�شطيني فح�شب، بــل اأي�شا علــى جمتمعنا 
الإ�شالمي والعاملي، حيــث يقع على عاتقه جزء من امل�شوؤولية 

جتاه الطالب يف جميع اجلامعات.

طلبة �لقد�س
• قــام جمموعة من طــالب اجلامعة بطرح م�شــروع خط موا�شالت 
مــن القد�س )بــاب العامود( للجامعة، مــا راأي اإدارة اجلامعة؟ هل 
�شتوؤيــد هــذه الفكرة وتدعــم الطالب يف ظــل امل�شــاكل اليومية التي 
ا على احلواجز واملعابر والتاأخري  يعاين منها طلبة القد�س خ�شو�شً

امل�شتمر؟ 
- بالتاأكيــد، اجلامعــة واإدارتهــا ت�شتطيــع م�شاعدتهم من 
خــالل اخلدمات التــي �شتقدمها لهم، فــاإن كان با�شتطاعتنا 
توفري ذلك للطــالب، �شنوفره بغ�س النظر عن اأي تدخالت 
اأخــرى، فمــن واجبنا اأن نقدم الت�شهيــالت لطالبنا من اأجل 
حتقيــق الر�شالــة التعليميــة ب�شــكل �شحيح، مراعــاة منا 
مل�شالــح الطلبة كافة، وتعزيًزا للح�س املجتمعي والوطني 

عند طالبنا.

• لطاملا كانت احلركة الطالبية جزًءا من جمتمع جامعة بريزيت، ما 
هو موقفك جتاه احلركة الطالبية حاليًّا؟

- ممتــازة و�شتبقى كذلك، و�شتبقى هنــاك حرية للراأي والفكر 
القانــون والأعــراف  الــراأي الآخــر �شمــن حــدود  واحــرتام 
التــي نقبلهــا كمتعلمــن وكاأ�شخا�ــس مهيئن خلدمــة املجتمع 
الفل�شطينــي كلــه، لي�ــس علــى م�شتــوى اأكادميــي فقــط، وهذا 

باعتقــادي �شر مــن اأ�شرار جنــاح جامعة بريزيــت على جميع 
امل�شتويات.

�أزمة �لأق�ساط
• بالن�شبــة ل�شعر ال�شاعة املعتمــدة الذي ارتفع ال�شنة احلالية، هل 

هناك اأي نية اأو اقرتاح لتخفي�شها العام املقبل؟ 
- لن ن�شتطيع تخفي�س �شعر ال�شاعة املعتمدة يف ظل حمدودية 
املــوارد والأمــوال التي ت�شلنــا، اإ�شافة اإىل انعــدام م�شاهمات 
ال�شلطــة، كل هذا يقف حائاًل بن تخفي�س �شعر ال�شاعة ورغبة 
اجلامعــة يف احلفــاظ على ا�شتمرارية امل�شــرية التعليمية فيها 
ب�شــكل مثمــر، فتقديــري اأن الطــالب يغطــون 50 اإىل 55% مــن 
تكلفــة اأق�شاطهــم، واجلامعــة تتكفــل بالباقــي. بالتــايل، حــن 
يطالــب الطــالب بتخفي�ــس �شعر ال�شاعــة، فكاأمنــا يطلبون اأن 
ت�شبــح اجلامعــة تتكفل بتغطية لي�س 40% بــل 70% من تكلفة 
اأق�شاطهم. وهنــاك موظفون وخدمات اأخــرى يجب اأن تغطيها 
اجلامعــة، لي�ــس با�شتطاعتها حتمل كل هــذه التكاليف وحدها. 
ونحــن نطالــب الدولة بتحمل مبــا ن�شبته 20% علــى الأقل من 
تكاليــف اأق�شــاط الطلبة، فهــذا واجبهم، وعليهــم اأن ي�شاعدوا 
قطاع التعليم العايل وتخ�شي�س ميزانية ثابتة لدعم اجلامعات 

الوطنية يف الوطن ملنع الطالب من ال�شفر خارج البلد.

معدلت �لقبول
• نحــن ب�شــدد ا�شتقبال طلبــة جدد يف اجلامعة الف�شــل القادم. هل 
هناك اأي تغيريات �شتطراأ على معدلت القبول مثاًل اأو عدد الطالب 

الذين �شيتم قبولهم؟
-  معــدلت القبول تعتمد على عدد الطالب املتقدمن، فاإن كان 
عددهــم كبرًيا، �شتزيد حــدة املناف�شة بن الطالب على اإمكانية 

قبولهــم يف كليــة ما �شرتفع بدورها معدل القبــول، لتختار بناء 
على اأعلى معــدل، واإ�شافة اإىل القــدرة ال�شتيعابية لكل كلية، 
فهنالــك كليــات قدرتهــا ال�شتيعابيــة حتتمل خدمــة 50 طالًبا 
فقــط. اإًذا نحن ل�شنا جمربين لقبول 300 طالب. هذا يتعار�س 
مــع هــدف اجلامعــة الــذي يق�شــي باحلفــاظ علــى امل�شتــوى 
التعليمــي الكفوؤ عند طالبهــا واأ�شاتذتها، ومــن �شاأنه اأن يوؤخر 
هــذا امل�شتــوى خطــوة للــوراء. اأمــا رفع معــدلت القبــول اأو 
خف�شها، فل�شنا نحن من نحدده، بل الطلبة املتقدمون للجامعة 
ومعدلتهــم يف الثانويــة العامــة من يحــددان هــذه املعدلت، 
والأزمــة املاليــة يف اجلامعــة ل ترتبــط بهــذا النخفا�ــس اأو 

الرتفاع يف معدلت القبول . 

• ما هي الب�شمة التي �شترتكها خالل فرتة رئا�شتك للجامعة؟ 
- كــوين ل�شــت جديــًدا علــى اإدارة اجلامعــة، فقــد كنــت نائًبا 
للرئي�س لل�شوؤون الأكادميية مدة 11 عاًما، فلن تختلف ب�شمتي 
كثــرًيا، ولكني �شاأحر�س على اأن تكــون جامعة بريزيت الأوىل 
دائًما يف كل املجــالت، مبا يخدم املجتمع الفل�شطيني والعربي 
والدويل، ويكون طاقمها من طالب واأ�شاتذة وموظفن متميزين 
يف جميع جمالت حياتهم، مبا يعك�س الروؤيا والر�شالة جلامعة 

بريزيت.

• كيف ترى بريزيت غًدا؟ 
- ممتازة اإن �شــاء اهلل، واأف�شل حاًل بكل عنا�شرها، من طالب 
واأ�شاتــذة، وبتعاوننا كلنا وعملنا يــًدا واحدة، و�شتبقى كذلك 

مهما تغريت اإدارة اجلامعة.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 مجد حمد *

مــن بن اأزقــة املخيم خرج الالجــئ، واأطلق 
عليه م�شمى الالجئ، وبن اأزقة خميم يف دول 
خــارج فل�شطن، بنى الالجــئ حياته لعقود، 
فقد هّجر الفل�شطينيون عام 48، ولكن عبارة 
"اأنا لجئ" يف ال�شنوات الأخرية بداأت تاأخذ 
الفل�شطينيــون  منحــى جديــدًا، فالالجئــون 
يف �شوريــا ا�شطــروا اإىل الرحيــل جمــددًا اإىل 
مناطــق جديــدة داخــل �شوريــا اأو اإىل الدول 

املجاورة.
تهجــري  اإعــادة  ومــن  الثــاين،  اللجــوء  مــن 
الفل�شطينيــن، ظهــر مهرجــان اأ�شبــوع اأفــالم 
ا�شمه "اأنا لجئ" يف �شينما الق�شبة، بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة الهيرني�شبول الأملانية. تقول لينا 
غــامن، من�شقــة امل�شــروع والأفــالم يف �شينمــا 
الق�شبة: "ظهرت فكرة هذا امل�شروع متزامنًة 
مع ذكــرى النكبــة، فالتهجري �شــواء، وو�شع 

الالجئن ال�شورين الفل�شطينين �شعب".
حدثتنــا اأكرث عــن الأفــالم، فقالــت اإن اختيار 
الأفــالم مّت بنــاًء علــى اأن تكــون �شمــن هــذه 
اأفــالم  خم�شــًة  املهرجــان  وي�شــم  الفكــرة، 
طويلــة وخم�شــة اأفــالم ق�شــرية مــن اإخراج 
�شبــان فل�شطينيــن و�شوريــن، منهــا اإنتــاج 
الهيرني�شبول، ومنهــا اإنتاج موؤ�ش�شة بدايات، 
وتعر�س الأفالم يف رام اهلل وجنن والنا�شرة 
وحيفــا، ويف الأ�شبــوع الــذي يليــه تعر�س يف 

غزة.
اختــريت الأفالم بعناية، تقــول لينا: "الأفالم 
عامليــة، ح�شل عدد منها علــى اجلوائز، فمثاًل 
فيلــم "العودة اإىل حم�ــس" ح�شل على ثمانن 
جائــزة عامليــة، وفيلم "مــاء الف�شــة" ح�شل 
علــى ع�شــر جوائز"، فاختيــار الأفــالم  دقيق 
ويخت�ــس بق�شايــا الفل�شطينيــن ال�شورين، 
اإىل  ال�شــوري  الفل�شطينــي  اللجــوء  وق�شيــة 

"�أنا لجئ".. �نعكا�س �لوجه �جلديد للجوء �لفل�سطيني �حلديث

لبنــان  يف  الو�شــع  �شعوبــة  ب�شبــب  لبنــان، 
اأكــرث من الدول الأخــرى، بالإ�شافة اإىل ق�شية 

التهجري ال�شوري، كما قالت.
اهتمــام الهيرني�شبــول بهذا املو�شــوع مل يكن 
م�شــروع يخ�ــس  بالأ�شا�ــس  فلديهــم  غريبــاً، 
الدميقراطيــة وحقــوق الإن�شــان، ويف �شوريا 
يقومون باإنتــاج اأفالم عدة عن الو�شع ال�شائد 
فيهــا، والهتمــام باإقامــة هــذا الأ�شبــوع كان 
 Rene( ب�شبب عدة جوانب. رينيه فلداآجنل
اأكــّد  الهيرني�شبــول  ممثــل   )wildangel
اإ�شرارهــم على عر�س هذه الأفالم يف فل�شطن 
ب�شبب العالقة القريبة بــن امل�شكلة ال�شورية 
والق�شيــة الفل�شطينيــة، فعر�س هــذه الأفالم 
يف العــامل مهــم جــدًا بالن�شبة لهــم، خا�شًة يف 
فل�شطــن ورام اهلل بالتحديــد، ففل�شطــن لهــا 
ات�شــال مبا�شــر مبخيــم الريمــوك، والآن مع 
تزامــن ذكرى النكبة ي�شــر رينيه على اأن اآثار 
النكبة الأوىل ما زالْت تظهر حتى الآن، واأهدت 

الهيرني�شبول هذا الأ�شبوع اإىل �شوريا.
فيلــم الفتتــاح كان ا�شمــه "ل جمــال للعودة 
هنــاك، يــا عزيــزي"، فيلــم طويل مــن اثنتن 
واأربعــن دقيقة مــن اإخــراج كارول من�شور، 

اللجــوء  يحكــي  عديــدة  مبحــاور  وثائقــّي 
الفل�شطينــي ال�شــوري يف لبنــان، يتنوع داخل 
الفيلــم عــدد مــن ال�شخ�شيــات مــن خمتلــف 
الأعمــار، فاأكربهــم الالجئ اأ�شاًل مــن عكا ذو 
ال�شبعة و�شتن عاماً، واأ�شغرهم فتاة ما زالت 
يف املدر�شة البتدائية، تركْت منزلها املريح يف 
املخيــم وانتقلــت اإىل لبنــان، ت�شتــاق املنــزل 
و�شــوارع املخيــم، ت�شــف بــرباءة طفلــة مل 
تتجــاوز الثالثة ع�شر عاماً كيف تريد العودة، 

وكيف تكره الغربة.
بالت�شــاوي،  ق�ش�شهــم  بــن  الفيلــم  يتنقــل 
فمعظمهــم ممــن خرجوا مــن خميــم الريموك 
ليلجاأوا اإىل لبنــان للحماية، يروون ق�ش�شهم، 
منهــم مــن فقــد اأبــاه ومل يعــد هنــاك �شبيــل 
للعودة، فهْم اأ�شخا�س بنــوا حياتهم ل�شنوات 
بــن �شــوارع خميــم الريمــوك، ا�شتقــروا فيه 
اأن  بعــد  فيــه،  مرتكــزًة  حياتهــم  واأ�شبحــت 
هجــروا اأو هّجر اآباوؤهم مــن قبلهم، ولكن الآن 
ا�شطــروا اأن يخرجوا جمــددًا، تركوا حياتهم 
وبيوتهــم وحتــى مالب�شهــم وعا�شــوا النكبــة 
جمــددًا ب�شكل جديــد، فمن خميــم الريموك يف 
�شوريــا خرجــوا اإىل لبنــان ومنهــم مــن و�شل 

�شوي�شرا وفرن�شا.
اللبنانيــة  من�شــور،  كارول  الفيلــم  خمرجــة 
فل�شطينية الأ�شــل، كانت يف افتتاح الأ�شبوع، 
وكان هنــاك نقا�ــس حافــل بعد عر�ــس الفيلم، 
ويف جتربتهــا، مل تكــن هــذه اأول مــرة تتناول 
فيهــا كارول الق�شايــا الإن�شانية، وتركيزها يف 
هــذا الفيلم كان على مــدى ارتباط اأهل املخيم 
بــه، ومــدى اأملهــم الكبــري، فاأقتب�ــس مــن اأحد 
�شخ�شيات الفيلم "واإنت طالع من املخيم اإنت 

عارف اإنه ما يف اأي رجعة بعد هيك".
مل ت�شتطع املخرجة و�شف �شعورها بوجودها 
يف فل�شطــن لأّي من احلا�شريــن، واأ�شارت اإىل 
اأن هــذا الفيلــم له قــرب خا�س منهــا بب�شاطة 
لأن اأبويهــا من يافا وحيفا جلــاأا اإىل لبنان بعد 

النكبة.
اأ�شبوع اأفالم كامل �شيقام على م�شرح الق�شبة 
"اللجــوء  اجلديــد،  اللجــوء  ق�شيــة  يخ�ــس 
امل�شاعــف" كمــا و�شفتــه كارول، اأو "الوجه 
الآخــر للنكبة الفل�شطينية" كمــا و�شفته لينا، 
وهــو "الق�شيــة التــي يجــب علــى كل العــامل 
معرفتهــا، وخا�شــًة العــامل العربي" كمــا اأكّد 
رينيه، يقــام اأ�شبوع اللجوء هــذا لعله يجذب 

الأنظــار كمــا قال رينيــه، كما ياأمــل اأن يعرف 
النا�س بالق�شية بالإ�شافــة لأن يزداد تفاعلهم 

مع الأفالم التي تعر�س.
بعد عــام 2011، زاد عــدد الالجئن يف العامل 
النكبــة  تقــع  ومل  ال�شوريــة،  الثــورة  بعــد 
لت�شمــل  امتــدت  بــل  فقــط،  ال�شوريــن  علــى 
اأجــزاء املجتمع ال�شــورّي كامــاًل، الفل�شطيني 
وال�شــوري وكل مــن كان فيها، اختــار م�شرح 
الق�شبة وموؤ�ش�شة الهيرني�شبول الرتكيز على 
هــذا املو�شوع، يف طريق لفتــًة وتركيز الوعي 
عليه، بــدل التوجــه للحديث عــن النكبة التي 

م�شى عليها الآن 67 عاماً.
اأنــا لجئ، جملة يبدو اأنها لن متحى، فبعد اأن 
اأقاموا دولًة بن اأزقة املخيم ا�شطروا للرحيل 
جمــددًا وهــا هــم يتحولــون لق�شيــة جديدة، 
فعــدد الالجئن الفل�شطينين ال�شورين الذين 
ا�شطــروا لاللتجــاء خــارج �شوريــا يقاربــون 
الثمانن األــف لجئ، واأ�شبوع اأفــالم الق�شبة 
ي�شلــط ال�شــوء عليهم، وعلــى ق�شية التهجري 

التي مل تنته بانتهاء النكبة.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

رينيه فلداآجنل.كارول من�شور.لينا غامن.
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يــروي الفيلم ق�شة فتــاة ترتدي "الرُبقــع"، وتنتمي 
لعائلــة مت�شددة فكريــا، حتب العزف علــى جيتارها 
الكال�شيكــي ولكن دون علــم اهلها، فتحــاول دائما ان 
تخفيــه عــن اأعينهــم، تعي�ــس بــن عاملــن، الول هو 
الواقــع الــذي تخ�شــع لقوانينــه، والثــاين هــو عــامل 

املو�شيقى وحلمها يف العزف.
الفيلم من انتاج كلية دار الكلمة وبدعم من الأوتوبري 
ميلليــه الإيطالية، واخراج �شــالح اأبو نعمة وبطولة 
مي الطل. واأنتج عام 2014، وا�شتغرقت كتابة الفيلم 
وت�شويــره ومونتاجــه 10 اأ�شهــر من العمــل. ور�ّشح 
ملهرجــان ال�شيخ زايــد يف اأبو ظبــي ومهرجان توروز 
ال�شينمائي بفرن�شــا ومهرجان بو�شطن يف امريكا، كما 

عر�س يف العديد من اجلامعات الفل�شطينية.
التقت "احلال" عددا من القائمن على الفيلم للحديث 
حوله. فقد حتدث املخرج اأبو نعمة عن بدايته يف عامل 
ال�شينمــا، اإذ كان يف حــرية من اأمــره يف حتديد وجهة 
م�شتقبلــه، ومل يعلــم اي طريــق ي�شلك، ولكنــه دائما 
يتخيــل نف�شــه منخرطا يف املجــال الفنــي وخ�شو�شا 
املو�شيقي، وكان يرغب يف التعلم على اآلة الكالرينيت.
واأ�شــاف اأبــو نعمــة: "�شمعت عــن كليــة دار الكلمة، 
واأنهــا تقدم تخ�ش�شا يف الخــراج ال�شينمائي واإنتاج 
الأفــالم، فجذبنــي هــذا التخ�ش�ــس لكونــه يف املجال 

فني".

بــداأ يتعلم الخــراج بالتعاون مع الطاقــم دار الكلمة 
اأمثــال  فل�شطــن،  يف  ال�شينمائيــة  النخــب  وبع�ــس 
املخرج حنا م�شلح، واملنتج �شائد ان�شوين واملخرجة 
رامــا مرعــي، وقــد كان لهم تاأثــري اإيجابــي كبري على 

�شخ�شيته وتفكريه.
وقــال اأبــو نعمة اإنه تفاجــاأ من �شعوبــات واجهته يف 
بداية م�شــواره ال�شينمائي، وان عــامل الإخراج لي�س 
بال�شهولــة التــي كان يتوقعهــا، فاإنتــاج فيلــم واحــد 

يتطلب جهدا ووقتا طويال.
واأ�شــاف: "اعتقــدت يف البدايــة اأن عــامل الخــراج 
�شهل، فعندما اأ�شاهد فيلما على التلفاز للوهلة الوىل، 
ي�شــري يّف �شعــور اأنــه مــن ال�شهــل انتاجــه، ولكن يف 
احلقيقة، اإنتاج الفيلم الواحد قد ياأخذ فرتة طويلة".

ر�سالة "برقع كال�سيك"
وعــن الفيلم حمــور مادتنا، يقول اأبــو نعمة: "الهدف 
الرئي�شــي للفيلــم هــو ت�شليــط ال�شــوء علــى ق�شايــا 
ح�شا�شــة يف املجتمــع واإثــارة نقا�ــس حــول مو�شوع 
ق�شيــة  كال�شيــك"  "برقــع  فيلــم  ويج�شــد  الفيلــم". 
موجــودة يف جمتمعنــا، وينتقــد العــادات والتقاليــد 
وربطهــا بالدين كظاهرة منت�شرة بكرثة، ويربز واقع 
املراأة ك�شحية للعادات، اإذ تخ�شع ل�شيطرة ورغبات 

الرجل.

واأ�شــاف: "الربقــع ا�شتخــدم كرمــز للغطــاء، ففــي 
ال�شينمــا ي�شتخــدم ا�شلــوب الرتميز من اجــل اعطاء 

امل�شاهد فر�شة للتفكري والتحليل".
ال�شخ�شيــة  ق�شيــة  علــى  اأي�شــا  الفيلــم  يف  وركــز 
املزدوجــة املتمثلــة بـــ "مي"، فهــي تكــون يف ال�شارع 
والبيــت ب�شخ�شية، وبعد الدقيقــة الثامنة من الفيلم 
نراهــا ب�شخ�شية خمتلفة، حيث تعي�س ج�شدًا يف عامل 
ي�شطهدها، لكنها تنتمي بفكرها اىل عامل اخر يحررها.
ويظهــر الزدواج بو�شوح اأي�شــا يف �شخ�شية والدها 
فــرناه تــارة ي�شاهــد فيلمــا م�شريــا، وتــارة ي�شاهد 

برناجما دينيا.
وا�شــاف ابــو نعمة "اإذا اردنــا ان نفكــر بالفيلم ببعد 
اكــرب ف�شخ�شية الم كانت يف حلظة من اللحظات مثل 
ابنتهــا، ولكن هيمن عليها التخلف ف�شارت مثل تفكري 

زوجها، لنه هيمن و�شيطر عليها و�شا�شها".
و�شــرح العــربة مــن جعــل البطلــة تخلــع نقابهــا 
علــى  فعــل  كــردة  للفيلــم،  الخــرية  الدقائــق  يف 
ال�شغوطات التي تعر�شت لها من عائلتها واملحيط 
الــذي تعي�س فيــه. واأ�شاف: "حاولــت اأن اأ�شتخدم 
عن�شــر املفاجــاأة، حيث كانــت مي حتمــل اجليتار 
ا�شتطــاع  الثامنــة،  الدقيقــة  وعنــد  �شنــدوق،  يف 
امل�شاهــد معرفة مــا يحتويه ال�شنــدوق، ويف نف�س 
اللحظة عرفنا علــى هوية مي". واو�شح اأنه طوال 

فــرتة الفيلــم كانــت هوية مــي واجليتــار جمهولة، 
وعندمــا حتررت مي من نقابهــا، حترر اجليتار من 

ال�شندوق.

�جلمهور ينتقد 
وحتــدث اأبو نعمة عــن النتقادات التــي وّجهت له 
اأثنــاء عر�س الفيلم يف جامعات ومراكز فل�شطينية، 
فالبع�ــس مل يتقبــل فكرتــه واعتربه م�شيًئــا للدين 
واحلجــاب، والبع�ــس اعتــرب اأنــه ل ميــّت ب�شلــة 
لواقعنا بقولهم: "احنــا م�س هيك". ويرد اأبو نعمة 
عليهــم: "اأنا اعي�ــس يف هذا البلد واأحيــا مع اأهله".  
واأ�شــاف: "الأ�شخا�ــس الذيــن اعتــربوا اأن الفيلم 
يهاجــم ال�شــالم، اعتقادهــم غــري �شحيــح، فهو ل 
يهاجم ال�شــالم، ولكنه يهاجم العــادات والتقاليد، 

واملتاأ�شلمن". 
ا على الأ�شخا�س الذين يقولون اإن احلجاب لي�س  وردًّ
مقّيدا حلرية املراأة، قال: "هذه وجهة نظري اخلا�شة 

واأنا م�شوؤول عنها، فانا اأعترب اأن احلجاب مقيد".
ومن وجهة نظره، يرى اأن ن�شبة كبرية من املحجبات 
يرتدينه نتيجة �شغوطــات الأهل واملجتمع، والكثري 
يــردن اأن يحققــن اأهدافا معينة، ولكــن ب�شبب الكبت 
املجتمعــي، ي�شطررن اإىل �شلوك الطريق الذي اختاره 

واقعهن.

جتربة مي يف �لتمثيل 
حتدثــت مي الطل عن جتربتها الأوىل يف عامل التمثيل، 
وتاأثرهــا الكبــري يف اأدائهــا لهذا الــدور، لأن �شخ�شية 
البطلــة يف الفيلــم ت�شبه اىل حــد ما �شخ�شيتهــا، فـهي 
تعزف على اجليتار، كما تدافع عن ق�شايا املراأة �شد 

الظلم الجتماعي الذي تتعر�س له.
واأ�شافــت الطــل: "تخيلــت نف�شــي اأننــي تلــك الفتاة 
املجــربة على ارتداء النقــاب، وفعال اندجمت بالدور 
واأح�ش�شــت مبعاناتها.. و�شعــرت باملراأة املظلومة يف 
جمتمعنــا التــي ل ت�شتطيع اأن حتقــق اأب�شط اأمنياتها 
بفعــل ال�شغــط والكبــت العائلــي، وفعــال �شيطــرت 
الأفــكار علي خــالل اأدائي للدور، لدرجــة اأنني كرهت 

املمثل الذي قام بدور الب".
مــن جهته، اعتــرب املنتج وامل�شرف علــى الفيلم �شائد 
اأن�شــوين، اأنــه لي�ــس مــن ال�شــرورة اأن يعــرب الفيلم 
متامــا عن الواقع ويعك�شه، فمثال، مل يق�شد اأبو نعمة 
احلديــث عن احلجــاب اأو الربقع كلبا�ــس، اإمنا كرمز 
ليعرب عــن ق�شية وفكــرة معينة. واأ�شــاف اأن�شوين: 
"انها اول جتربة روائية للمخرج �شالح، وكل جتربة 
فيهــا اأخطاوؤهــا، ولكن اأعتقــد اأن اأبو نعمــة موهوب، 

وا�شتطاع ان يعر�س الفيلم باأ�شلوب �شيق".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت 

�جل��ي��ت��ار  ع���ن  ف��ي��ل��م  كال�سيك"..  "برُقع 
�ل���������ذي ف����ك����ك ن�����ق�����اب ف�����ت�����اة م���وه���وب���ة

لقطة من الفيلم.

عادت املقاومة ال�شلمية لتت�شدر امل�شهد يف غزة، منطلقة 
مــن �شرق حمافظــة خان يون�ــس، التي ت�شتهــر اأرا�شيها 
باخل�شوبة، ويعمل �شكانها بالزراعة. فهوؤلء املزارعون، 
ومن خلفهــم مئات املت�شامنــن، وبعــد اأن خانهم اتفاق 
التهدئــة الأخــري مع الحتــالل، ومل يحقــق طموحاتهم، 
واأبقــى ما تعــرف بـــ "املنطقة الأمنيــة العازلــة"، التي 
تفر�شهــا اإ�شرائيــل بعمــق ي�شل اىل 500 مــرت غرب خط 
التحديــد؛ �شيفــاً م�شلطاً علــى رقابهم، �شــودر مبوجبها 
اآلف الدومنات من اأرا�شيهم، مل يجدوا �شوى هذا النوع 
مــن املقاومة، يف حماولة لإي�شــال �شوتهم للعامل اجمع، 

اأماًل باأن جتد معاناتهم من ي�شمعها.
ووجــد �شيا�شيون ون�شطاء يف هذا ال�شكل اجلديد القدمي 
مــن املقاومــة، ت�شحيحــاً مل�شــار العمــل اجلماهــريي، 
واإعــادة الثــورة حل�شــن ال�شعــب مــن جديد، بعــد اأن 
�شيطــرت عليها الف�شائل، وانح�شــرت املقاومة يف غزة 
ب�شــكل واحد، وهــو ال�شكل امل�شلح، بينمــا راأى اآخرون 
اأنــه اأ�شلوب مل يعــد يجدي مع اإ�شرائيــل، التي ت�شرب 
بعر�ــس احلائــط كل القــرارات واملعاهــدات الدولية، 
وتتنكر للحقــوق الفل�شطينية، موؤكديــن اأن الحتالل ل 

يعرف �شوى لغة واحدة وهي لغة القوة والبندقية.

مقاومة �سرورية
يــرى ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلزب ال�شعب نافذ غنيم، 
اأن املقاومــة اجلماهريية التي ظهــرت موؤخرًا يف مدينة 
خــان يون�س، هــي نوع من اأنــواع املقاومــة ال�شحيحة 
واملطلوبــة �شــد الحتــالل، راف�شــاً اإطــالق م�شطلــح 
مقاومــة �شلميــة عليها، قائال: "نحــن ل نقذف الحتالل 

بالورود، لكن �شكلها ل ياأخذ الطابع العنيف".
واأ�شــاف غنيــم: "املقاومــة ال�شعبيــة ب�شكل عــام منا�شبة 
اأكرث مع الو�شع احلايل، بحكم التغريات، وميكن اأن تنجح 

اإذا ا�شتنــدت لعــدة �شــروط، اأهمها عــدم خ�شوعها ملوقف 
تنظيــم حمدد، ويجب اأن حتكمها مرجعية وطنية واحدة، 
واأل تكــون مو�شميــة، واأن ي�شارك بها اجلميــع، واأن تكون 

متوا�شلة وذات طابع �شعبي ل تقت�شر على التنظيمات.
وتابــع غنيــم: "يجب اأن تتعــدد اأ�شكالهــا، وتواجه كل 

اأ�شكال الغطر�شة الإ�شرائيلية كالتطبيع مثال".
وعــن اإمكانية اأن تكون هذه املقاومة بديلة عن املقاومة 
اأ�شــكال  األ تتعار�ــس  "يجــب  قــال غنيــم:  امل�شلحــة، 
املقاومة بع�شهــا مع بع�س، وعــدم ا�شتخدامها فئوياً، 
واأل تخ�شــع لأجنــدات خارجيــة، ويجــب اأن تخ�شــع 

مل�شلحة وطنية لتقربنا من حتقيق الهدف".
و�شدد غنيم على اأنه يجب على الف�شائل والقيادة الفل�شطينية 
درا�شــة الواقع، وحتديد الأولويــات، فمتى من املمكن اللجوء 
للمقاومــة امل�شلحــة، ومتــى وكيــف نعيــد املقاومــة حل�شــن 
اجلماهــري، فكل وقت له متطلباته واأدواتــه. و�شدد غنيم على 
�شرورة تعزيز �شمود النا�س، والوقوف اإىل جانب املزارعن، 

ممن ما زالوا يواجهون الحتالل وممار�شاته

�ساحة غري منا�سبة
وخالف اأ�شتاذ العلــوم ال�شيا�شية يف جامعة الأزهر بغزة 
املحلل ال�شيا�شي خميمر اأبو �شعدة، غنيم الراأي، وقال اإن 
املقاومة ال�شلمية مفهومهــا ال�شتباك �شلمياً مع الحتالل 
داخــل الأرا�شــي والقــرى واملخيمات واملــدن، فكيف من 
املمكــن اأن ت�شتبــك مــع الحتالل وهو فعليــا خارج غزة، 

ويحا�شرها عرب اأ�شالك �شائكة وجدران عزل؟
و�شــدد اأبــو �شعــدة علــى اأن فكــرة املقاومــة ال�شلميــة 
غري جمديــة يف قطاع غــزة لفتقادها عن�شــر ال�شتباك 
املبا�شــر، لكن قوتها يف ال�شفــة املحتلة اأكرث، م�شريا اإىل 
وجود طرق اأخرى للمقاومة مثل املقاطعة القت�شادية.
وبــن اأبو �شعدة اأن حما�س غــري معنية الآن بال�شتباك 

مــع الحتــالل الإ�شرائيلــي بحكــم اتفاق وقــف اإطالق 
النــار، و�شتمنــع اأي جتــاوز للحــدود، خا�شــة يف ظــل 

وجود اجتيازات لل�شباب للحدود هروبا اإىل اإ�شرائيل.

مقاومة عفوية
اأمــا ال�شحايف والنا�شط هــاين ال�شاعر، الذي يداوم على 
تغطيــة م�شرية خان يون�ــس الأ�شبوعية، فاأكــد اأن هذا 
النــوع من املقاومــة يف ازدياد، خا�شة يف ظــل التهدئة، 
حيث تذهــب اأعداد متزايــدة من ال�شبــاب اأ�شبوعياً اإىل 
املناطــق احلدوديــة، ويرفعــون الأعــالم تاأكيــدًا على 
اأحقيتهــم يف الأر�ــس. واأ�شاف ال�شاعر: "مــا مييز هذه 
املقاومــة وحراكها اأنهــا عفوية، حيث كانــت امل�شاركة 
يف بدايتهــا ل تتعــدى الـــ 200 �شخ�ــس، لكــن العــدد 
ازداد كثــريا ويتخذ �شــكاًل اأكرث تنظيمــا، واملتظاهرون 

ا�شتطاعوا  اإي�شال ر�شالتهم لالحتالل وللعامل اأجمع.
وعــن اآثار هذا النوع مــن املقاومة، قال ال�شاعر: "لو مل 
تكــن موؤثرة، ملا اأقدم الحتالل علــى قمعها، خا�شة اأنه 
يتخوف مــن اأن تكون امتداًدا ملا يح�شــل يف ال�شفة، اأو 

تكون �شعلة لإ�شعال انتفا�شة اأو حرب يف غزة.

تر�جع ذ�تي
لكن ال�شحــايف رامي اأبو مراحيل، اختلــف مع ال�شاعر، 
وقال: "بــداأ هذا النوع مــن املقاومة يختفــي تدريجياً، 
�شــواء امل�شــريات ال�شلميــة اأو مقاطعــة الب�شائــع اأو 

احلمالت الإعالمية والت�شهري بجرائم الحتالل".
واأ�شاف: "مت قمع املقاومة ال�شلمية لي�س من الحتالل، 
لكــن داخليًّا، ب�شبب ان�شغالنا باأمــور حياتنا، وافتقارنا 
لأ�شا�شيــات احليــاة، ما جعــل املواطن الغــزي ي�شعى 
للعي�ــس اأكرث مــن �شعيه للمقاومــة، متوقعــا مزيًدا من 

الرتاجع يف هذا ال�شكل من املقاومة.

�ملقاومة �ل�سلمية تعود يف غزة.. وخالف حول �جلدوى

م�ساركة و�جبة
مــن جانبه، اأكد ال�شاب اإبراهيــم �شيام من مدينة رفح، 
اأنــه �شــارك اأكــرث من مــرة يف م�شــريات انطلقــت �شرق 
مدينة خان يون�س، احتجاجاً على ممار�شات الحتالل، 
خا�شــة اإقامــة املنطقــة العازلــة. واأو�شــح �شيــام اأن 
م�شاركاتــه واجــب وطنــي، يف دعــم حقــوق املزارعن 
والت�شــدي ملمار�شــات الحتــالل، معتقــدا اأن املقاومة 
ال�شعبيــة هــي مكملــة للمقاومــة امل�شلحــة، ول ميكــن 

لإحداهما اإلغاء الأخرى.
واأو�شــح اأنــه هنــاك تهدئــة معلنــة مع الحتــالل، لكن 
الأخــري مل يوقف اعتداءاته بحق املزارعن، لذلك ياأتي 
دور اجلماهــري للن�شــال ال�شلمــي، وف�شــح ممار�شــات 

الحتــالل، مطالباً بتعميم جتربة خان يون�س على باقي 
مناطق القطاع.

اأمــا ال�شــاب خالد يو�شف، فاأكد اأن قمــع قوات الحتالل 
مل�شريات خان يون�ــس الأ�شبوعية يزيــده اإ�شراًرا على 
امل�شاركــة فيهــا، وهذا دليل علــى اأنها تزعــج الحتالل 

وتف�شح ممار�شاته اأمام العامل اأجمع.
واأكــد يو�شف اأنه يف ظل توقــف املقاومة امل�شلحة، نتيجة 
التهدئة، يجب األ يرتك الحتالل ي�شتفرد باملزارعن، واأن 
ت�شانــد اجلماهري هذه الفئة امل�شحوقة مــن الفل�شطينين 
بفعــل ممار�شــات الحتالل. واأو�شــح اأنه دائًمــا ما يحفز 
رفاقه وزمالءه على امل�شاركة يف هذه الفعاليات التي ياأمل 

اأن تت�شع، لت�شمل كافة مناطق القطاع.

 لينا وريدات*

 نسرين موسى



»الحال« - العدد 118 - السنة العاشرة 13»احلال« اخلمي�س 2015/5/21 م 3 �شعبان 1436 هـ 

لي�س جديــدا ولي�س ظاهرة، فالعنــف يف املدار�س 
مــن الق�ش�س التــي اعتدنا �شماعهــا، ويعرب عنها 
بـــ "طو�شة" بــن الطالب، او �شــرب طالب ملعلم 
او العك�ــس، ولكن امل�شكلة اأن الطالب حاليا بداأوا 
با�شتخــدام بـ "ال�شلحة البي�شــاء"، وهي عبارة 
عــن مو�شــى، اأو �شفــرة، اأو مفــك، اأو جنزير، اأو 

�شكن.. اإلخ.
اأُ�شــر ومراقبون اأكدوا قلقهم مــن هذه احلوادث، 
والبع�س قــال اإن هذه الظواهر تنت�شر يف مدار�س 
الذكــور خا�شة، وقــد ادت اىل ت�شوهــات ج�شدية 
ونف�شية يف اجليل. وللوقوف على م�شتجدات هذا 
الت�شوه الرتبوي، التقــت "احلال" طالًبا �شبطت 
معهم مثل هذه "الأ�شلحــة"، ولكنهم رف�شوا ذكر 

اأ�شمائهم خوفا من املحا�شبة.
يقول الطالــب )اأ.د( يف ال�شــف العا�شر: "احمل 
ال�شــالح معــي خوفا مــن اأن يعتدي علــي طلبة 
اآخــرون، لذا يجــب ان اأكون جاهــزا للدفاع عن 
نف�شي، خا�شة اأنــه يف املدر�شة تت�شكل )ال�شلل( 
التــي تكون بينهــا م�شاكل تتعلــق باأمور كثرية، 
ولذلك فاإن التعر�س لل�شرب وارد يف اي حلظة، 
وعلــي اأن اأكــون م�شتعــدا ملواجهــة اأي حالــة 

اعتداء. 
اأمــا الطالــب )ع. ر( ابــن ال�شــف ال�شابــع الــذي 
وجــدت املدر�شــة بحوزتــه مو�شــى، و�شادرتها، 
فاأو�شــح لـ "احلال" اأنــه حمل املو�شى لكي يدافع 
عــن نف�شه عندما ينعتــه الطلبة باألقــاب ل يحبها 
وي�شعــر اأنها مت�ــس كرامته. وعندمــا �شاألناه عن 
عــدم توجهه للمديــر لل�شكوى علــى الطالب، قال 
اإن الدارة ت�شرب خ�شومه �شربا خفيفا بالع�شا 
ثــم تر�شله ل�شفــه، وهو ي�شعر ان هــذا ل يعيد له 

اعتباره.
مديرة مدر�شة ب�شري الربغوثي يف قرية بيت رميا 
اإكرام رميــاوي حدثتنا عن حادثة ح�شلت خارج 
املدر�شــة، حيــث قالــت: ا�شتخدم طالبــان "ع�شا 
كهربائية"، وهي جهاز يحدث �شعقات كهربائية، 

�شــد �شخ�ــس معــاق وكبــري يف ال�شــن، وعندمــا 
توجهــت للمكان بعد ان ا�شتدعــاين بع�س الأهايل، 
وجــدت اأن الطالبــن مل يح�شــرا اىل املدر�شــة يف 
ذلــك اليــوم، ولكنــي �شــادرت الع�شــا واأر�شلتها 
ملديرية الرتبيــة والتعليم يف رام اهلل، ثم ح�شرت 
ال�شرطــة للمكان بعد تقــدمي الرجل امل�شن �شكوى 
�شــد الولدين وا�شتدعي وليــا اأمرهما ووقعا على 

تعهد".
وت�شيــف رمياوي: "اعتقد ان للمجتمع وال�شلطة 
واحلكومة دورا كبريا يف هــذه امل�شكلة، حيث اإن 
املجتمع يــرى ان على الرجل ان ياأخذ حقه بيده، 
لن القانــون ل يعيــد العتبــار لل�شخ�ــس الــذي 

تعر�س للعنف".
وتو�شــح رمياوي ان العنــف بال�شلحة البي�شاء 
دائمــا وامنــا  املدر�شــة  اطــار  ل يحــدث داخــل 
خارجهــا ولكــن علــى املدر�شة ان تتدخــل يف منع 

ذلك حفاظا على �شحة الطلبة.
وملعرفة املزيد عن هذا املو�شوع، زارت "احلال" 
مدر�شــة الأمــري ح�شن يف بلــدة بريزيــت والتقت 
مديرهــا ح�شن عامــر، الذي اطلعنــا على حالت 
العنــف باملدر�شــة التــي �شببهــا تواجــد العديــد 
مــن الطــالب مــن مناطــق خمتلفــة، مــن القــرى 
بعيــدة،  حمافظــات  ومــن  واملــدن  واملخيمــات 
وب�شبــب هذا الختــالف العــادي، تن�شــاأ نعرات 
مناطقيــة بن الطــالب وعدم تقبــل الآخر، وعلى 

اثرها يحدث العنف.
وعر�ــس لنــا عامر عــددا مــن ال�شلحــة البي�شاء 
التي �شادرها من الطلبة مثل )اجلنزير واملو�شى 
وال�شفــرات واملفكات وال�شكاكــن(، مو�شحا انه 
ار�شل كي�شا منهــا اىل مديرية الرتبية والتعليم يف 

رام اهلل. 
وردا على �شوؤال حول الجراءات املتخذة يف حال 
تعر�س احد الطلبة لإ�شابة، قال املدير: "يتوجه 
الهــايل اىل ال�شرطــة يف هــذه احلــالت، فالقانون 
عندنــا �شعــب التطبيــق لأننــا اذا اردنــا ف�شــل 

ب�����س��الح��ي! ح���ق���ي  ����س���اآخ���ذ  �مل������د�ر�������س..  يف  �ل���ع���ن���ف 

الطــالب ب�شبب حملهــم ل�شلحة بي�شــاء، ف�شيتم 
ف�شــل عــدد كبــري منهــم، ا�شافــة اىل ان تطبيــق 
القانــون لف�شــل اأحــد الطلبــة يحتــاج لجراءات 

معقدة، لذا نوجه اإنذارا للطالب فقط".

ر�أي �لر�ساد �لنف�سي
قابلت "احلال" املر�شــد النف�شي والرتبوي جمال 
اأبو احلم�س، وقال اإن اأ�شباب امل�شاكل التي تكون 
اإمــا فجائية اأو عائليــة، ويف بع�س الحيان تكون 
�شخ�شيــة جدا بن الطلبة، وقــد بن ان لالنرتنت 
دورا �شلبيــا كبريا بهذا املو�شوع، وقد بن لنا ان 
اإحجــام الطلبة عن التوجه لل�شكوى للمدير �شببه 
تاأثــري املجتمع على الطالب الــذي يرى اأنه يجب 

اأن ياأخذ حقه بيده.
وا�شاف ابــو احلم�س: "عدم جتان�ــس الطلبة له 

دور بــارز بهــذا املو�شــوع، حيث اإن هنــاك ابناء 
قريــة، ومدينــة، وخميم، لذلــك تن�شــاأ اخلالفات 
بينهــم ب�شبــب عــدم تقبلهــم لبع�شهــم واختالف 
طــرق الرتبيــة والتفكــري، وللمدار�ــس ال�شا�شية 
دور كبري جــدا بهذا املو�شوع، حيــث ان الطالب 

ياأتي حامال ثقافة العنف معه".
وخــالل تواجــد "احلــال" يف املدر�شــة واحلديث 
مــع املر�شد، دخــل طالب ينزف مــن اأنفه ويف يده 
"ع�شة" من طالب اخر، وجاء الطالب امل�شاركون 
بامل�شكلــة، وتبــن ان �شببهــا قيام الطــالب برمي 
بــذور امل�شم�س على بع�شهم، وقــد ار�شل الطالب 
الــذي تعر�ــس للع�ــس اىل الطبيب ب�شبــب ت�شمم 

يده.
ا�شتغربــت حــدوث ذلــك ب�شبــب م�شكلــة كهــذه، 
فاأو�شــح املر�شــد اأن مثــل هــذه اخلالفــات علــى 

اأ�شباب تافهة حتدث كثريا!
امــا راأي مديريــة الرتبيــة والتعليــم، فقــد قــال 
لنــا مديرهــا يف رام اهلل اأيــوب عليــان: "العنف يف 
املدار�ــس موجــود، وهو انعكا�ــس للمجتمع الذي 
يــرى اأن على ال�شخ�س اأخذ حقه بيده، الذي يبداأ 
باللفــظ ثم ال�شــرب باليد ثم ا�شتخــدام ال�شلحة 
البي�شــاء، ولكــن ا�شتخــدام ال�شلحــة البي�شــاء 
قليــل داخل املدر�شة، بالرغم من ان الطالب يحمل 
ال�شالح ب�شكل دائم، ولكن ا�شتخدامه يكون خارج 

اإطار املدر�شة".
ويو�شــح عليــان ان الجراءات املتبعــة هي اأخذ 
�شهــادات الطــالب ثم عقــد جمل�س نظــام لدرا�شة 

جميع جوانب امل�شكلة، واتخاذ قرار ب�شاأنها.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 عمر زين الدين

 هالة أبو علي*

م�شتلقياً على �شريــره يف ق�شم العناية املركزة يف م�شت�شفى 
ال�شفــاء، ياأتــي �شوتــه مــن بــن طنــن الأجهــزة الطبية، 
خمتنقاً ترافقه ح�شرجــة �شببها الأنبوب الذي ميده بهواء 

احلياة.
جهــاز واحد فقط ميكنه التحكم به عــرب اأ�شابعه النحيلة، 
هــو حا�شبــه املحمــول، فجعل منــه نافذته التــي يطل منها 
على احلياة، متمردًا على حماولة املر�س تقييده بالأنابيب 

والأ�شالك الوا�شلة لالأجهزة الطبية.
اأمــري عنان )23 عامــاً(، الذي يرقد يف العنايــة املكثفة منذ 
مــا يزيد على 50 يوماً –حتــى وقت اإعداد التقرير-، يقاتل 
ليوا�شــل مــا كان قــد اعتــاد عليه مــن تفا�شيــل حياته، ما 

ا�شتطاع اإىل ذلك �شبياًل.
ال�شــاب الع�شريني يعاين من مر�س �شمــور الع�شالت، من 
نــوع )دو�شــن(، وهــو مر�س يفقــد �شحاياه القــدرة على 
امل�شي، ويتفاقم و�شــوًل للتاأثري على القدرة على التنف�س، 

وهو ما حدث مع اأمري.
ففــي بداية �شهــر اآذار املا�شي، ت�شببــت م�شاعفات �شحية 
يف دخولــه يف غيبوبة مل تطل كثريًا، ليفتح عينيه متثاقلتن 
على الطبيب يتفقد حالته، ويطمئن على موؤ�شراته احليوية 

عرب الأجهزة الطبية التي غدت مالزمة له. 
اجلــو ال�شاخــب بطنن الأجهــزة الطبية التــي تختلط مع 

�شــراخ مــن ي�شتيقــظ من مر�شــى العنايــة، �شــكل حتدياً 
�شرعان مــا ا�شطر اإىل جتــاوزه، ليواجه �شعــور الختناق 

الناجم عن اأنبوب التنف�س الدخيل على ج�شمه.
ويقــول: "�شوتــي الذي اأحتــدث به كان قــد اختفى نتيجة 
اللتهابــات، وا�شطــررت للتعبري كتابياً عــن حاجاتي، اإىل 
حــن العــودة التدريجية ل�شوتــي، ما �شكل �شغطــاً نف�شياً 

هائاًل علي".
ذات اجلهد الــذي واجهه اأمري يف التعبري، وازاه جهد اأهله 
يف التف�شري، فوالده الذي تبدو عالمات القلق وا�شحًة على 
وجهه، يحــاول قدر امل�شتطاع البقــاء اإىل جانب ابنه ليزيل 

جانباً من اأرقه، وت�شطف اإىل جواره اأمه بذات املالمح.
يقــول والــده: اإن الأطبــاء طماأنونــا حيال ا�شتقــرار حالة 
اأمــري ال�شحيــة، لكنه ل يــزال بحاجة لعنايــة فائقٍة تتوفر 
لــه فقط يف امل�شت�شفى، معرّبًا عن ارتياحه مل�شتوى الرعاية 

ال�شحية فيه.
واعتــاد حيدر عنــان، وهو اأ�شتاذ جامعــي يف اجليولوجيا، 
علــى مالزمة ابنــه واإي�شاله اإىل املحافــل واملنا�شبات، واإىل 
جامعته التي تخرج منهــا بتقدير امتياز يف جمال الو�شائط 
املتعــددة، قبيل تدهــور حالتــه ال�شحية. التدهــور جعله 
ي�شتن�شــق مــن الأنبــوب الوا�شــل بــن ق�شبتــه الهوائيــة 
وجهــاز التنف�ــس، رائحة املوت التــي عّبقت مــرارًا اأجواء 

ق�شم العنايــة، وجنت اأرواح مر�شــى، اإل اأنه يقول: "كان 
اأمرًا �شعباً.. لكنني اعتــدت على ذلك.. بب�شاطة: هي هكذا 

احلياة".
فبعــد ا�شتقــرار حالتــه ال�شحيــة، مل يعد اأمــري ي�شبُّ كل 
اهتمامــه علــى التفكــري يف حالتــه، فمــا يفكــر به حاليــاً هو 
تد�شــن جمعيــة ملر�شى �شمــور الع�شــالت تهتــم بح�شر 
امل�شابــن باملر�س ودرا�شــة احتياجاتهــم، وتوعية اأهلهم 

باآليات دجمهم باملجتمع.
ورغــم اأنــه يعاين من عــدم القــدرة على التحــرك وحتقيق 
طموحاته، اإل اأنه ل ينفّك يبحث عن اآلية منا�شبة للتوا�شل 
مــع اأقرانــه، والرتويــج لفكرتــه التــي يــرى اأنهــا ت�شتحق 

اهتماماً من اجلمعيات الأهلية.
ووفقاً لأحدث تعداد للمركــز الفل�شطيني لالإح�شاء لالأفراد 
ذوي الإعاقة، ال�شادر يف عام 2012م، فاإن يف قطاع غزة ما 
يزيــد على 22 األفاً مــن ذوي الإعاقة احلركيــة، يندرج من 

�شمنهم مر�شى �شمور الع�شالت.
ول تتوفــر اإح�شائية دقيقــة لــدى وزارة ال�شحة يف غزة، 
حــول اأعداد امل�شابن بهذا املر�ــس، اإل اأن الأرقام العاملية 
ت�شــري اإىل اأن ن�شبــة الإ�شابــة بهذا املر�س عامليــاً ت�شل اإىل 

.1:3600
رمبــا يحتفــل اأمري بذكــرى ميــالده الرابعــة والع�شرين يف 

م�شت�شفــى ال�شفاء، وقــد يتمكن من مغادرتــه حال توا�شل 
ا�شتقرار حالته، لينقل جانباً من ق�شم العناية اإىل منزله، يف 

خطوة يقول والده اإنها حمفوفة باملخاطرة.

�مل������رك������زة �ل�����ع�����ن�����اي�����ة  يف  ي�������ح�������ارب  "�لأم������������������ري" 
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ولــد يف يافــا عــام 1948 لعائلــة م�شــاروة التــي تعمــل يف بيــارات 
الربتقــال التــي متلكهــا يف �شاحــل فل�شطن ويف حــي ال�شيــخ موؤن�س 
حتديــدا )جامعــة تل اأبيب اليــوم(. كان عمره �شهــرًا عندما تهجرت 
عائلته اإىل الطيبة بلد اأخواله. اأنهى ال�شف الثامن بها. در�س يف معهد 
الفنون امل�شرحية الأملاين الإخراج امل�شرحي، ميلك يف ر�شيده العديد 
مــن الرتجمــات وامل�شرحيــات. مل تكــن م�شريته �شهلــة. ح�شل على 
عدة جوائــز منها اأف�شل عمل م�شرحي يف مهرجــان عكا �شنة 1996، 
واأف�شــل �شخ�شية ثقافية عام 2015 من وزارة الثقافة الفل�شطينية. 

اإنه الكاتب واملخرج امل�شرحي ريا�س م�شاروة.
"احلال" حاورت م�شاروة عن جتربته الرثية يف اللجوء وامل�شرح 

واحلياة حتت الحتالل.
عا�ــس يف قريــة الطيبــة على مــدى 17 عامــاً. كان كل حلمــه بيتا من 

الإ�شمنــت، فاأخواله اأعطوهم حن جلاأوا مــن يافا اإىل الطيبة بيتاً من 
طــن، وداخل هذا البيــت، اكت�شف موهبته امل�شرحيــة حن اأعطاهم 
معلــم الر�شــم يف املدر�شة فر�شة متثيل م�شرحيــة يف حفلة تخرجهم، 

فبداأ يبني نف�شه وم�شتقبله على اأن يكون ممثاًل.
اأر�شلــه والــده اإىل املدر�شــة الثانوية ليتعلــم الهند�شــة الزراعية ب�شبب 
الطلــب الكثيف حينها على املر�شد الزراعي، لكــن حب امل�شرح والتمثيل 
لزمــه يف كل الأوقــات، انتمى لل�شبيبــة ال�شيوعية �شرًا، قالهــا �شاحكاً: 
"اأن تكون �شيوعياً يف ذلك الوقت، اأي األ حت�شل على عمل اأبدًا". دخل 
معهد التمثيل يف تل ابيب عام 1968 لكن املخابرات الإ�شرائيلية كانت له 
باملر�شاد. رف�س اأن يكون جا�شو�شاً لهم فطرد من املعهد يف الف�شل الثاين.

�لطرد من معهد �مل�سرح �لإ�سر�ئيلي
كان طــرده مــن املعهــد امل�شرحــي الإ�شرائيلي خريًا لــه، فح�شل على 
منحة درا�شية مب�شاعدة احلزب ال�شيوعي اإىل معهد الفنون امل�شرحية 
يف م�شر من �شنة 1970. حدثنا عن هذه الفرتة قائاًل: "كان لها الف�شل 
الكبــري يف تكوين �شخ�شيتي الثقافيــة وامل�شرحية، فهناك تعرفت على 
ثقافــات اأخرى وا�شتقيت منها الأف�شل، وباعتقاده "اأن على املثقف اأن 
يكــون مطلعاً علــى الثقافات الأخــرى، فهو بحاجة لتجربــة ال�شعوب 
الأخرى ليح�شل علــى تكوين قومي ووطني متن". عاد اىل بلده �شنة 

1976 ليجد والديه متوفين، فانتقل للعي�س يف النا�شرة مع زوجته.
�شغــل من�شب مديــر بيــت ال�شداقة -املركــز الثقايف التابــع للحزب 
ال�شيوعــي-، واأ�ش�س من خــالل املركز م�شرح بيــت ال�شداقة، حيث 
بنــى من خالله اأر�شية لتطوير العمل الثقــايف يف النا�شرة، فتطورت 
يف ذلك الوقت احلالــة الثورية ال�شيا�شية والثقافية. كان اأول اأعماله 
الإخراجيــة يف هــذا امل�شــرح م�شرحية "رجــال يف ال�شم�ــس" للكاتب 
غ�شــان كنفــاين، وكانت هذه امل�شرحيــة اول عمل م�شرحــي يف تاريخ 
فل�شطينيــي الأرا�شي املحتلة عــام 48، وا�شتطاع اأن يح�شد جناحا 
رائعــا بهذه امل�شرحيــة، التي منعتهــا اإ�شرائيل بحجة عــدم عر�شها 

علــى الرقابة ال�شهيونية، لكن ال�شاعــر توفيق زياد الذي كان ي�شغل 
من�شــب رئي�س بلديــة النا�شــرة حول العر�ــس اإىل اجتمــاع �شعبي 

احتجاجي، فتم عر�شها يف املدن الفل�شطينية جميعا.
اأ�ش�س امل�شرح البلدي يف النا�شرة، وا�شت�شاف فرقا فنية فل�شطينية، 
وكان هنــاك توا�شــل ثقايف مع جميع جمالت الفكــر والفن والثقافة. 
اأنهــى عمله باملركز �شنة 2005 ليتفــرغ للكتابة امل�شرحية والفكرية، 
لكنــه يف 2010 عــاد ليعمل مديرًا مل�شرح امليــدان، ويف 2012 قرر اأن 
يــرتك كل العمــل الداري نهائياً ليتفرغ  للكتابــة، لت�شبح يف ر�شيده 
10 اإ�شدارات م�شرحية وق�ش�س ق�شرية وترجمات باللغة الملانية.

كوري" ر��سيل  "��سمي 
اأعمــال املخرج م�شــاروة، وهو  اأهم  "ا�شمــي را�شيــل كــوري" من 
يتحــدث عن املت�شامنــة الأمريكية مــع ال�شعــب الفل�شطيني را�شيل 
كــوري التــي ا�شت�شهــدت حتت جنازيــر جرافــة اإ�شرائيليــة يف رفح 
وهــي ُتدافع عن البيوت املهددة بالهدم �شنة 2003، ويف �شنة 2007 
تو�شــل م�شاروة اىل نا�شــر مذكرات را�شيل كــوري يف لندن وح�شل 
علــى الن�شخــة الجنليزيــة، حيــث تاأثر جــدًا بن�شالها مــع الق�شية 
الفل�شطينية وثقافتهــا التي �شبقت اأبناء جيلها ومتردها على واقعها 
الجتماعــي وال�شيا�شــي. �شاركته العمل الفنانــة لنا زريق وعر�شت 

امل�شرحية عام 2008 يف فل�شطن ويف مهرجان تون�س امل�شرحي.

�أزمة �مل�سرح �لفل�سطيني 
يرى م�شاروة اأن امل�شرح الفل�شطيني يف اأزمة ب�شبب غياب الدعم من 
ال�شلطــة الوطنية وب�شبب ظهور م�شاريع م�شرحية يف ال�شفة وقطاع 
غــزة مدعومة من املنظمات غــري احلكومية. اأمــا يف الداخل املحتل، 
فــريى اأن اأزمــة امل�شــرح الفل�شطيني تاأتــي ب�شبب الدعــم احلكومي 
ال�شرائيلــي املزيــف. ويجمل بالقــول: "اليوم، امل�شــرح الفل�شطيني 
يعي�ــس يف اأزمــة حقيقية ب�شبب ال�شفــة الفردانية وانعــدام احلوار 

والعمل امل�شرتك بن الفنانن".
وي�شتذكر م�شاروة التعطيل ال�شرائيلي للم�شرح الفل�شطيني، فكل عمل 
م�شرحــي كان يعر�س على الرقابــة ال�شرائيلية، التي منعت م�شرحيته 
امل�شرحية طابع  اعطائه  ب�شبب  العر�س  وا�شمها بريوت" من  "حمطة 
م�شرحيــة "رجال يف ال�شم�س"، حيــث اإن ال�شخ�شيات ت�شل من الكويت 
اىل بــريوت حتــى القد�س. واآخــر م�شرحية له منعت �شنــة 1990 كانت 
"املوجة التا�شعة"، وبعد منعها ب�شهر األغت احلكومة ال�شهيونية قانون 
الرقابة على امل�شرح وال�شينما، وهذه امل�شرحية كانت عمال م�شرتكا بن 
املركــز الثقايف البلدي ومركز البحاث يف مدينة لييج "بلجيكا". ا�شرتك 
بالعمــل 5 ممثلــن فل�شطينين و5 ممثلــن بلجيكين باللغتــن العربية 
والفرن�شيــة، فكانــت بانورامــا ملاأ�شاة ال�شعــب الفل�شطينــي التي بداأت 

اأحداثها يف 1948 اإىل النتفا�شة الوىل ويف مركزها جمزرة كفر قا�شم.
يعتقــد م�شــاروة اأن "املطلوب بنــاء م�شرح قومــي فل�شطيني بقوى 
فل�شطينيــة وبتمويــل فل�شطينــي لن�شتطيــع امل�شاعــدة يف التوعيــة 
الثقافيــة حمليــاً ولتطوير ذائقة الفــرد الفل�شطينــي اأوًل"، موؤكدا اأن 

فقط". �شيا�شية  وظيفة  لي�س  "امل�شرح 
يف حفــل تكرميــه كاأف�شل �شخ�شيــة ثقافية للعــام 2015، طرح على 
وزارة الثقافــة الفل�شطينيــة فكرة امل�شرح القومــي، مع تقدمي خطة 
للم�شروع يف خطوات لحقاً، الذي يرى اأن من مهامه اأن يجمع جميع 
القــوى الثقافية يف حوار فنــي جمايل وفكري، ووظيفته اجلمالية هي 

تطوير الذائقة عند اجلمهور املحلي اأوًل.
يعتــرب م�شاروة اأن املد الديني الذي يقف عائقــاً اأمام تطور امل�شرح 
�شببه الفــراغ العلماين، ونق�س اجلراأة ملواجهة هذا املد الديني لدى 
الفنانــن، فعلــى امل�شهد الثقــايف اأن يتطرق بجراأة لهــذه ال�شكاليات 
الجتماعيــة، واأ�شاف: "علــى املثقف اأن يقول احلقيقــة التي يوؤمن 

بها، فاأن�شاف احلقائق موؤذية اأكرث من عدم قول احلقيقة".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�لفنان م�ساروة.. طرده معهد �مل�سرح يف �إ�سر�ئيل لكنه �متلك �خل�سبة

 أزهار تيسير*

 فادي شطارة*

مل جتــد بلــد الديانــات ال�شماوية، بلــد امل�شيــح وامل�شيحية، 
لراهبتــن  قدا�شــة  عامليــا،  لالرتقــاء  القدا�شــة  مــن  اأف�شــل 
فل�شطينيتــن، همــا مــاري األفون�شــن غطا�س ومــرمي لي�شوع 

امل�شلوب بواردي. 
والقدا�شــة تعنــي النعزال، لي�ــس عن النا�ــس واملجتمع، واإمنا 
عــن اخلطيئــة، وتكري�س احليــاة كليا يف الطهــارة واحلق، هي 
التكري�ــس الكلــي هلل واإطاعــة الرب بكل و�شاياهــن ويف مقدمتها 
الو�شيــة التي تقــول "حتب الــرب اإلهك من كل قلبــك، ومن كل 
نف�شــك، ومن كل قدرتــك، ومن كل فكرك، وقريبــك مثل نف�شك." 
فالقدي�ــس هو كل من عرف كيف ي�شتفيــد من الأمل يف حياته، كل 
مــن فهم طبيعــة ج�شده وجنح يف التعامل معــه، هو باخت�شار، 

كل من احرتم وجود اهلل يف حياته.
يف ال�شابــع ع�شر مــن اأيــار 2015، وحتديدا يف �شاحــة القدي�س 
بطر�ــس يف الفاتيــكان، اأعلــن الرجــل الأول يف امل�شيحيــة البابــا 
فرن�شي�ــس قدا�شــة موؤ�ش�شة راهبــات الورديــة يف القد�س ماري 

الفون�شن، وموؤ�ش�شة كرمل بيت حلم مرمي لي�شوع امل�شلوب.

حنا عي�سى: �لقد��سة لها دللت كبرية
حــول هــذا املو�شوع، اأو�شــح الأمن العــام للهيئــة الإ�شالمية 
امل�شيحيــة لن�شرة القد�ــس واملقد�شات الدكتور حنــا عي�شى اأن 
هــذا التكرمي والتقدي�س يحمل يف طياتــه دللت كبرية للكني�شة 
الكاثوليكيــة، وخا�شــة اأن القدي�شتن هذه املرة هما من الأر�س 
التــي عا�ــس امل�شيــح عليهــا و�شلــب فــوق ترابها و�شعــد منها 
لل�شمــاء. واأكــد عي�شى اأن الفاتيــكان قدر عالًيــا دور القدي�شتن 
فيما يتعلق مبدار�س راهبات الوردية بالقد�س، وخدمة امل�شنن 
واملر�شــى يف بيت حلــم. وبالتايل، حظيــت القدي�شتــان باهتمام 
الكني�شــة والبابا فرن�شي�س الذي اأعطى اأهمية كربى لهما لتكونا 

�شمن ا�شرتاتيجيات الفاتيكان.
وبــن اأن الدللــة والأهميــة تكمن باأن يحذو النا�ــس حذوهما يف 
اخلدمة الالهوتية والإن�شانيــة والجتماعية �شواء فيما يتعلق 
بالتالميــذ يف املدار�ــس اأو بالعجزة وامل�شنــن. واأكد اأن الأهمية 

الأخــرى تكمن يف توقيــت الإعالن الذي جاء مــع توقيع اتفاقية 
العــرتاف بدولــة فل�شطن بــن الرئي�ــس حممود عبا�ــس وبابا 
الفاتيــكان، لذلــك مت اإر�شال وفــد فل�شطيني مــن 160 �شخ�شية 
حل�شور هذا القدا�س ومرافقة الرئي�س الفل�شطيني الذي �شيوقع 
مــع البابــا على اتفاقيــة يتم اإعدادهــا من ع�شر �شنــوات تتعلق 
باأمالك الكني�شة الكاثوليكية ون�شاطها داخل الأرا�شي املحتلة.

نريوز: �لقد��سة �ستغري �ل�سورة 
�لنمطية عن �لدولة �لفل�سطينية

وقــال الكاتب الأب اإبراهيم نــريوز راعي الكني�شــة الأ�شقفية يف 
مدينــة نابل�س اإن اإعالن القدا�شة �شــوف ي�شاهم بتغيري ال�شورة 
النمطيــة ال�شائدة يف العامل عن الدولــة الفل�شطينية، و�شيربهن 
اأن بلــد امل�شيح متتلئ بامل�شيحين ومنهم القدي�شون. بلد امل�شيح 
ي�شتحــق اأن يكون دولة، دولة ب�شعب ي�شتحق احلياة، والعي�س 
ب�شــالم. واأ�شــاف الأب نــريوز اأن قدا�شة الراهبتــن �شتدح�س 
الرواية الإ�شرائيلية، التي مل تعد مقنعة بالن�شبة للعامل اأجمع.

م�سارقة: �لقد��سة �ست�ساعد 
با�سرتد�د �حلقوق �لوطنية

مــن جهتــه، قال املحــرر ال�شحــايف واأ�شتــاذ الإعــالم يف جامعة 
بريزيــت �شالح م�شارقــة اإن اإعالن قدا�شــة الراهبتن �شي�شيف 
للدولــة الفل�شطينيــة راأ�شمال ثقافيــا عامليا، واإن ذلــك �شي�شاعد 
با�شــرتداد احلقوق الوطنية ويوؤكد على وجود ال�شعب العربي 
الفل�شطينــي علــى هــذه الأر�ــس قبل قــدوم ال�شتعمــار مبئات 

ال�شنوات.
وقــال م�شارقــة اإن القدا�شة �شتكون منوذجا لــكل املوؤمنن يف العامل، 
منوذجــا ل�شيدتــن تعبتا طويــال يف حياتهما قبل اأن تعلــن قدا�شتهما 
بعــد وفاتهمــا بوقــت طويــل، لتكونــا كالنمــاذج العليــا يف ممار�شــة 
احلياة. واأ�شاف م�شارقة اأنه فرح بهذا الإعالن و�شعر بقيمته لدولة 
فل�شطــن، خا�شــة يف وقــت ترزح بــه املــدن املقد�شة حتــت اأ�شعب 
مراحــل التاريــخ. واأو�شح اأن تطويبهما فتــح الأمل يف جدار الأديان 

�ل�����ع�����امل وع������ق������ل  ق�����ل�����ب  يف  ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ت���ان  ر�ه������ب������ت������ان 

ريا�س م�شاروة.

�شالح م�شارقة.ابراهيم نريوز.حنا عي�شى.

التــي اأبعــدت الن�شــاء كثريا عــن املنا�شــب الدينية العليــا. ومتنى 
اأن ي�شاهــم ذلك بتكرمي �شــري الن�شاء واإعادة كتابــة تاريخهن املليء 
بالعطــاء غري املعــرتف به. ومتنى من الثقافــة الفل�شطينية ووزارة 
الأوقــاف ت�شكيــل جلنة لإعــادة كتابة �شــرية الراهبتــن يف املناهج 
الفل�شطينية قبل اأن ت�شرق اإ�شرائيل الجناز والأ�شماء وال�شري، واأن 
تقــوم املوؤ�ش�شات الثقافية بعقد نــدوات عنهما وان تعمم املوؤ�ش�شات 

ال�شياحية الأدلة عن مكان حياة وخلود هاتن الراهبتن.

ماري �ألفون�سني غطا�س
ولدت القدي�شة األفون�شن يف القد�س عام 1843، ويف الرابعة 
ع�شرة من عمرها دخلت كطالبة يف دير راهبات مار يو�شف. 
ويف �شهــر حزيران من عام 1862، ات�شحــت بثوب رهبانية 
القدي�ــس يو�شــف، وبعدهــا اأنعمــت عليهــا مــرمي العــذراء 
بظهــورات ك�شفــت لهــا من خاللهــا عــن رغبتهــا يف تاأ�شي�س 
رهبانيــة جديدة حتمل ا�شم رهبنة الوردية املقد�شة. ورغم 
املعيقات وال�شعوبات مل تنــاأ األفون�شن عن القيام مب�شيئة 
مــرمي العــذراء، فاأ�ش�شــت الرهبانيــة اجلديــدة يف القد�س، 
ونالــت عــام 1880 الإذن مــن رومــا لالنتقــال مــن رهبانية 
مــار يو�شف والن�شمــام اإىل رهبانية الوردية. ويف اخلام�س 
والع�شريــن من اآذار 1927، اأح�شــت القدي�شة بدنو �شاعتها 
الأخــرية، فطلبــت مــن اأختها حنــة اأن تتلو معهــا الوردية 

واأ�شلمت الروح اأثناء ذلك.

مرمي بو�ردي

ولــدت مرمي لي�شــوع امل�شلوب بــواردي يف قريــة عبلن يف 
اجلليــل، يف اخلام�س مــن كانون الثــاين 1846، �شافرت مع 
عمهــا اإىل الإ�شكندريــة وهنــاك قــرر اأن يزوجهــا، فرف�شت 
وقــررت اأن تهــب نف�شهــا للرب، وجلــاأت خلادم قــدمي كان 
يعمل يف البيت لرت�شل معه ر�شالة لأخيها بول�س يف اجلليل، 
تطلب منــه النجدة، ولكــن اخلادم رف�س وحــاول اإقناعها 
بــرتك امل�شيحية، وعندمــا رف�شت غ�شــب وا�شتل خنجره 
و�شربها، وتركها يف زقاق مظلم، فاعتنت بها مرمي العذراء 
لأربعــة اأ�شابيع، وعندما �شفيت متامــا، قادتها العذراء اإىل 
الكني�شــة وتركتها هناك. ومنذ ذلــك احلن، بداأت القدي�شة 
تنتقــل من مدينة لأخرى، مــن الإ�شكندرية للقد�س لبريوت 
فمر�شيليــا، حيــث عملــت خادمــة للعائــالت الفقــرية، ويف 
فرن�شا تعرفت على راهبات مار يو�شف واأحلت على العمل 
معهــن، ثــم انتقلــت عــام 1870 اإىل الهند برفقــة جمموعة 
�شغــرية من الراهبــات بغية تاأ�شي�ــس اأول دير يف منغلور، 
ومنــذ ذلك احلن، بداأت القدي�شة مرمي امل�شلوب باحلديث 
عــن رغبتها بتاأ�شي�س كرمل يف بيت حلم، فكان لها ما اأرادت 

بالرغم من ال�شعوبات اجلمة التي واجهتها.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�لف�س��ل ب��ني �لط��الب و�لطالب��ات يف �لرح��الت �ملدر�سي��ة يفت��ح نقا�س��ات ل ح�س��ر له��ا

اأثــار القــرار الــذي تفر�شــه وزارة الرتبيــة والتعليم يف 
ف�شــل الذكــور عن الإنــاث يف الرحــالت املدر�شيــة ردود 
فعل خمتلفــة؛ فالبع�س و�شفه بال�شحيــح، والآخر قال 
اإنــه متييز �شلبي بن اجلن�شن، ويــوؤدي اإىل فجوات غري 

تربوية يف اجليل النا�شئ.
"احلــال" التقــت عــدًدا مــن املهتمــن وحاورتهم حول 
�شلبيــات واإيجابيــات هذا القــرار الذي اأثــار �شجة على 
مواقــع التوا�شل الجتماعي خــالل الفرتة املا�شية، بعد 
ت�شريــح لأحد موظفــي الرتبية �شحبته الــوزارة لحًقا، 

مع بدء انطالق الرحالت املدر�شية. 
حــول هذا املو�شوع، قــال موؤمن اأبو عــودة، وهو طالب 
يف مدر�شــة ديــر الالتــن ان القــرار ل مينــع الختــالط 
وامنا ير�شخ مبداأ التفريــق والتمييز بن اجلن�شن، فيما 
اعتــربت هال ق�شي�س احــدى طالبات مدر�شــة الفرندز ان 
هــذا القرار رجعــي، وان امل�شكلة لي�شــت يف القرار نف�شه 
وامنــا يف جمتمع "كابت ومكبوت وغري واقعي" على حد 

و�شفها.
 مــن جهتها، ا�شتنكــرت من�شقة برنامج  متكــن املراأة يف 
جمعيــة املــراة العاملــة �شمــر هوا�ــس هــذا التوجه من 
الرتبيــة والتعليم، لأنــه ب�شكل اأو باآخــر يعك�س وير�شخ 
ثقافة جمتمعيــة متييزية داعية اىل رفع القيود التقليدية 
على اجليل اجلديد وتخلي�شه من عقد العادات والتقاليد 

التي تف�شل بن اجلن�شن يف العملية الرتبوية.

وحــول هــذا املو�شوع، قــال د. موري�س بقلــة اأ�شتاذ علم 
النف�س يف جامعة بريزيت اإن هذا القرار يوؤثر على اإدراك 
الطــرف الآخر، ذكرا كان اأم اأنثى، وهو  قرار غري �شائب 

ب�شرف النظر عن مربراته.
واأ�شــاف بقلــة: "نحن نعي�ــس يف تفاعل تام بــن الذكور 
مناطــق  اأو  العمــل  اأو  �شــواء يف اجلامعــات  والإنــاث، 
الت�شــوق واملتنزهات، فالتفاعــل والتوا�شل موجود، ول 
يجــوز احلديــث عــن الف�شل بــن اجلن�شن منــذ ال�شغر 
والنظر اإىل الإناث من منظور متييزي، فنحن بهذا القرار 
نر�شــخ اأفكار الف�شل والتمييز يف عقــول ال�شباب، ون�شع 
�شروطا للتفاعل والتعامل بن اجلن�شن، والمور لي�شت 
هكذا على الإطــالق، فالتوا�شل والتفاعــل بن اجلن�شن 
يجب اأن يكون بوعي مــن الأهل واملدر�شة، حتى ل تقوم 

ُعقد الختالف البيولوجي".

�لوز�رة تو�سح
وللوقــوف على حيثيات القرار، التقت "احلال" م�شوؤولة 
الن�شاطــات يف وزارة الرتبية التعليم اإلهام حمي�شن التي 
اأو�شحــت اأن الــوزارة ت�شدر قراراتهــا وتعليماتها عرب 
درا�شة ومعرفة احتياجات الطــالب الرتبوية والتعلمية 
الأحــد  اأيــام  قــرار تخ�شي�ــس  اأن  موؤكــدة  والنف�شيــة، 
والثالثــاء واخلمي�س للبنات، ويومــي الثنن والأربعاء 
للذكــور، لي�س منعا لالختالط فح�شب، بل الهدف حتقيق 

مل يكــن الكاتب لوؤي نــزال يدرك اأن توقيع عقد مع دار ف�شاءات 
للن�شر والتوزيع يف عمان لن�شر ديوانه ال�شعري الأول "نادين"، 

�شيكون بداية م�شرية طويلة من التجاذبات.
ون�س العقد املوقــع بينهما على اأن يدفع نزال 800 دينار اأردين 
مقابــل اأن تطبــع الــدار ديوانه خــالل اأربعــة اأ�شهر مــن توقيع 
التفــاق، وبالإ�شافــة اإىل ذلــك، تقــوم الــدار بحمــالت اإعالنيــة 

مدرو�شة م�شبقاً تهدف اإىل اإ�شهار الكتاب. 
بعــد خم�شــة اأ�شهر من توقيــع التفاق، حاول نــزال- كما قال لـ 
"احلال"- اأن يتوا�شل مع الدار للتاأكيد على اأهمية تنفيذ بنود 
العقد، وعلى �شرورة اإ�شــدار الكتاب يف اأ�شرع وقت، تنفيذًا ملا 
جــاء يف التفاق، لكن الدار كان ترد بر�شائل تدعوه فيها لل�شرب، 

واأن كل �شيء �شيكون ح�شب التفاق.
بعــد الإحلــاح الكبري مــن الكاتب، �شــدر الكتاب اأخــريًا، ولكن 
لي�س ح�شب ال�شروط املتفق عليها. حاول نزال التوا�شل معهم، 
لكن الــرد كان ياأتي متثاقــاًل ومماطاًل، حتى انتهــت املرا�شالت، 

وانقطعت بينهما.
اأما الكاتب ال�شاب خليل نا�شيف، الذي اأ�شدر كتابه الأول بعنوان 
"وليمة للن�شل البارد" عن دار موزاييك للن�شر والتوزيع، في�شكك 
يف م�شداقيــة بع�س دور الن�شر، اإذ يقول اإنه ل توجد طريقة تثبت 
للكاتــب اأن دار الن�شر طبعت العدد املتفق عليــه من الن�شخ، واأنه 
ل توجد طريقة للتحقق مما اإذا كانت الدار قد نفذت فعاًل التفاق، 

فمعظم اتفاقيات الن�شر تكون ف�شفا�شة، ح�شب نا�شيف.
وبالرغــم مــن اأن الكاتــب يدفــع تكاليــف الطباعــة والت�شميــم 
الداخلــي والغــالف، اإل اأنه يح�شــل على 25% من عــدد الكتب 
املطبوعــة، واأن اأي زيــادات علــى ذلــك، يتوجــب علــى الكاتب 
�شراءها من دار الن�شر كاأي زبون عادي، اإذ تنتقل ملكية الكتاب 

من املوؤلف اإىل دار الن�شر.
وهنــاك بع�ــس دور الن�شر التــي ت�شتغل رغبة الكتــاب ال�شباب 
بروؤيــة اأ�شمائهــم على غالف كتاب مــا، لتعلــن ا�شتعدادها ن�شر 
كتب رديئة اجلــودة، وباملقابل تفر�س ر�شوماً مرتفعة ت�شل يف 
بع�ــس الأحيــان اإىل 1000 دولر اأو اأكرث، فــرتى يف الكاتب هذا 
املبلــغ، دون اأن تنظــر اإىل م�شمــون الكتاب نف�شــه، وهو �شبب، 

�لأدباء �ل�سباب حتت مطرقة دور �لن�سر..   و"�لثقافة" ل متلك �ل�سالحيات

بــراأي نا�شيف، يوؤدي اإىل مزيد مــن الكتب ذات اجلودة ال�شيئة 
يف ال�شوق املحلية.

الكاتبــة فريوز �شحــرور واجهت بع�س امل�شاكل مــع نف�س دار الن�شر 
"موزاييك"، فجودة الورق كانت رديئة، و�شورة الغالف ملجموعتها 
الق�ش�شيــة "واأنــا" مل تكن كمــا اتفق عليــه، ومع ذلك كانــت تواجه 
ببريوقراطية يف التعامل ت�شل يف كثري من الأحيان اإىل تاأخر يف الردود 

على ا�شتف�شاراتها، ويف بع�س احلالت اإىل عدم الرد اأ�شا�شاً.
اأمــا بخ�شو�س مرحلة مــا قبل طباعة الكتــاب، فيواجه الكتاب 
ال�شبــاب م�شاكل من نوع خمتلــف، اإذ تقول الكاتبة ال�شابة �شمر 
يو�شــف )23 عامــاً( اإن دور الن�شــر ت�شعــى دائماً لن�شــر الكتب 
للكتاب املعروفن لأغرا�س ربحية، بينما تتجاهل الكتاب اجلدد 

لأنها ل تتوقع ن�شبة مبيعات عالية. 
�شمــر تنتظر اإ�شدار جمموعتها ال�شعريــة الأوىل قريباً، لكنها مل 
جتد حتى الآن دار الن�شر املنا�شبة، التي تدعمها، اإذ طلبت منها 
اإحــدى دور الن�شر ذات مرة مبلغ 800 �شيقــل للتدقيق اللغوي 
والت�شميــم الداخلي فقــط. وهو ما تراه منفــرًا للكتاب ال�شباب 

والأدباء اجلدد بدًل من دعمهم وت�شجيع الطاقات الكامنة بهم.
وبحكم اأنها كاتبة جديدة تتلم�س طريقها يف عامل الأدب، حاولت 
�شمــر اأن تعر�ــس ن�شو�شهــا علــى بع�ــس النقــاد ذوي ال�شاأن، 
اكت�شفــت لحقــاً اأن اأحدهــم باع ق�شيــدة لها لكاتــب اآخر مقابل 
150 �شيقال، بعد اأن اأخربها اأن هذه الق�شيدة ل ت�شلح للن�شر!

ويف حمــاولت "احلــال" للح�شــول علــى ردود مــن الأطــراف 
الأخــرى يف احلالت ال�شابقــة، توا�شلنا مع عدة دور ن�شر ومع 

وزارة الثقافة للوقوف على اأ�شباب هذه امل�شاكل.
بدايــة، حاولــت التوا�شــل مــع دار ف�شــاءات ودار موزاييــك 
للوقــوف علــى بع�ــس امل�شــاكل التي تواجــه الأدبــاء ال�شباب، 
لكــن اأحدا منهما مل ترد على اأي مــن الر�شائل، �شواء عرب موقع 

الفي�شبوك اأو الربيد الإلكرتوين.
وحماولــًة للح�شول على اإجابات تعرب عــن اأو�شاع دور الن�شر 
احلقيقية، توا�شلنا مع دار روؤيا للن�شر والتوزيع يف حيفا، التي 
قال مديرها �شمري اأبو حمام اإن طباعة الكتاب بحد ذاتها ل تكلف 

الكثري، اإمنا ن�شر وتوزيع الكتاب هو ما يكلف فعلياً.

اأمــا عــن مو�شوع اهتمامــات دور الن�شر بالكتــاب ال�شباب، فريى 
اأبو حمام اأن الهتمام بالأدباء الكبار يعود اإىل الحتمالية الكبرية 
للربح، لكنها ل تتجاوز املخاطرة الكبرية يف حال انخفا�س ن�شبة 
مبيعات الكتاب، لأن الــدار هي من يدفع تكاليف الطباعة والن�شر 
والتوزيــع، وبالتــايل فهي مغامرة اأكــرب بكثري مــن الن�شر للكتاب 

ال�شباب الذين ي�شاهمون اإىل جانب الدار بجزء من التكاليف.
ويقــول اأبو حمــام اإن امل�شكلــة الأ�شا�شية يف هــذا املو�شوع هي 
اأن املعار�ــس الدورية للكتــاب ل توفر مبالغ كافيــة ل�شد نفقات 
امل�شاركــة فيها، ونظرًا ل�شعف الإقبال علــى �شراء الكتاب، فاإن 

دور الن�شر عادة ما تخرج خا�شرة.
وزارة الثقافــة، وعــرب مديــر عــام الن�شــر والتوزيــع فيها عبد 
ال�شــالم عطــاري، قالت اإن للكتــاب ال�شباب فر�شــا مت�شاوية يف 
اإمكانيــة طباعة ون�شر كتبهم، مــا يوفر عليهم مبالغ طائلة تدفع 
لــدور الن�شر، واأن الوزارة تهدف بذلك اإىل احلد من �شطوة دور 
الن�شر وحتكمها باأ�شعــار طباعة الكتب، ويف الوقت ذاته، تعمل 
الــوزارة كرقيــب على اأ�شحــاب دور الن�شر، بالرغــم من اأنها ل 
متلــك الأدوات الكافيــة اأو ال�شالحيــات ملعاقبة مــن يتمادى اأو 

يحاول ا�شتغالل الأدباء ال�شباب.
وقــال عطاري اإن الوزارة تخ�ش�س جزءًا من ميزانيتها لطباعة 
الكتب، لكنها ل ت�شتطيع اأن ت�شرف كل ميزانيتها ال�شنوية على 

الكتب، خا�شة يف ظل الأزمات املالية املتكررة.
لكــن الوزارة، ح�شب العطاري، ت�شعى اإىل دعم الأدباء ال�شباب 
والكتــاب اجلــدد، وتقــدمي كل ما ت�شتطيــع لهــم، وامل�شاهمة يف 
الرتكيز علــى اإنتاجاتهم الأدبية، والهتمــام بها من اأجل تقدمي 

�شورة اأف�شل عن الأدب الفل�شطيني.
يعاين الكتاب ال�شباب من ا�شتغالل دور الن�شر، وارتفاع تكاليف 
طباعة الكتب ون�شرها. يتهمون دور الن�شر باأنها تقف وراء هذه 
الأ�شبــاب، ووزارة الثقافة باأنها ل تفرد م�شاحة كافية لالهتمام 
بهم. دور الن�شر تعاين من �شعف الإيرادات، وقلة املوارد املالية 
مقابل ارتفــاع اأ�شعار الطباعة والن�شــر، ويف الوقت عينه، تتهم 
وزارة الثقافــة بالتق�شري، التي تعــاين اأي�شاً من نق�س التمويل، 

وتقول اإن الأدباء ال�شباب يعزفون عن التوا�شل معها.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 أنس أبو عريش*

اأهداف كثرية ل�شالح الطلبة بغ�س النظر عن جن�شهم.
واأ�شافت حمي�شن: "هذا القرار ل يزيد الفجوة بن الذكور 
والنــاث، ومت اتخــاذه بنــاء علــى قــرار اأوليــاء المور، 
فالغالبيــة العظمــى من الأهــل يرف�شون ذهــاب بناتهم اىل 
الرحالت ملجرد معرفة اأن الأماكن �شتكون خمتلطة، ونحن 
نتح�ش�ــس الحتياجــات الجتماعيــة ونحــاول ان نحقــق 

لالأهل توجهاتهم".
وتابعــت حمي�شن: "كما ان للعــادات والتقاليد دورا كبريا 

يف ذلــك، ويجــب علــى كل موؤ�ش�شــة ان تاأخــد هــذا بعــن 
العتبار".

واكدت حمي�شــن ان الوزارة اي�شا تراعي تقليل الكتظاظ 
يف املناطق ال�شياحيــة، مو�شحة ان الكتظاظ يف الرحالت 
املدر�شيــة والماكــن ال�شياحيــة يقلل من جــودة اخلدمة 

ويوؤدي اىل زيادة احلوادث وامل�شاك�شات".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 روال زكي*
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بعــد ثالثــة اأ�شهــر مــن الإعــالن عنهــا، اختتم 
مركــز تطويــر الإعــالم، بال�شراكــة مــع مكتب 
العالقــات العامة يف جامعة بريزيــت م�شابقة 
خــري جلي�س، بتكرمي الفائزيــن فيها يف احتفاٍل 

احت�شنه مبنى حممد امل�شروجي لالإعالم.
�شاحــب  حجــاوي،  عــارف  الأ�شتــاذ  ويــرى 
فكــرة امل�شابقــة، اأن الهــدف مــن اإجرائهــا هو 
ت�شجيع املطالعــة. وياأتي ذلك بعد �شعوٍر عام 
بــاأن الهتمــام باملطالعة قــّل كثــرًيا يف الآونة 
الأخرية. وي�شيــف حجاوي: "الإح�شا�س باأن 
املطالعــة ترتاجع بوتــرية �شريعة اأمــٌر لي�س 
جيــدًا، وهو يف جمتمعنــا الفل�شطيني اأكرث من 
غريه، ومــن هنا ظهرت احلاجــة مل�شابقة مثل 
خــري جلي�س. الطالب بحاجــة لقراءة �شيء ما 

خارج مقرراتهم الدرا�شية".
وحتــدث عن اأهميــة املطالعــة قائــاًل: "فائدة 
املطالعــة ي�شعــر بهــا مــن جربهــا، اإن اإملامــك 
باأمور كثــرية يجعلك قادرًا على العمل يف غري 
جمــال تخ�ش�شك، وهذا جيــٌد بالن�شبة للطلبة 

اجلامعين يف هذه املرحلة من عمرهم".
وي�شيــف: "هــذه ن�شخــة ثانيــة مــن م�شابقة 
اأقمناهــا قبــل اأحــد ع�شر عامــاً، ولكن مــا مّيز 
مناف�شــة هذا العام، اأن الإقبــال على امل�شابقة 
اأقــل رغم زيادة عدد طلبــة اجلامعة باملقارنة 
مع الن�شخــة املا�شية. يف هذا العام �شّجل األف 
طالب، ومل يتقدم لالمتحان اإل مئة وع�شرون، 

وكانت هذه �شدمًة مزعجة بالن�شبة لنا".
وحول اختيار الكتب، يقول مدير مركز تطوير 
الإعالم: "لكل كتاب من القائمة التي طرحناها 
هدف مــن اختيــاره، الكتب كانــت منوعة بن 
الروايات وال�شري الذاتية والكتب املتخ�ش�شة 
يف جمــال معن، وبع�شها هدفنــا من خالله اإىل 
اإعمــال عقــل القــارئ، كمــا اأن التنــوع يف ذلك 
�شاعــد الطلبــة علــى اختيــار مــا يتنا�شب مع 

توجهاتهم".
ومتنــى الفائــز باملركز الأول اأجمــد غازي من 

دائــرة اإدارة الأعمــال، اأن تتكــرر امل�شابقة يف 
ال�شنــوات املقبلــة، نظــرًا ل�شعــوره بالفرحــة 

الغامرة اأثناء اإعالن فوزه بامل�شابقة".
ويقــول غازي: "لــدي ميزة، هــي قدرتي على 
ا�شت�شفــاف املعلومــات املهمة مــن الكتب التي 
اأقراأها والقدرة على تذكرها وقت احلاجة لها، 

وهو ما �شاعدين على الفوز يف هذه امل�شابقة".
وحــول امل�شابقة ي�شيف "�شاحــب 49 اإجابة 
�شحيحــة من 50 �شــوؤاًل": "حققــت امل�شابقة 
هدفها لكن ب�شكل حمدود، ب�شبب توجه النا�س 
نحو الفي�شبــوك ومواقع التوا�شل الجتماعي 
اأكــرث، حيــث اأ�شبح هنــاك �شعور عــام بامللل 
لقــراءة كتب طويلة، كما اأن م�شتوى امل�شابقة 
ميــز الطالب القارئ عن غري القارئ، نظرًا لأن 

اختيار الأ�شئلة كان مدرو�شاً".
اأمــا خالد �شليم، اأحد اأع�شــاء جلنة امل�شابقة، 
فيقول: "امل�شابقات يف فل�شطن حول املطالعة 
قليلــة، ومل يحدث اأن كانت هناك م�شابقة بهذا 
ال�شكل، مبعنى اأن يكون هناك امتحان مكتوب 
بناء على كتب حمددة م�شبقاً. وكانت ر�شالتنا 
منهــا اأن ن�شجع القــراءة اخلارجية اإىل جانب 
الكتــب الأكادمييــة املتوافــرة لــدى الطلبــة، 
والأهــم مــن ذلــك اأن ن�شجــع القــراءة يف غري 
جمــال التخ�ش�ــس للطالب، وهذه هــي القيمة 

التي اأ�شافتها خري جلي�س".
وي�شيــف: "اجلانــب ال�شيئ مــن امل�شابقة هو 
اأنها ك�شفت واقع القــراءة اخلارجية املرتدي 
لــدى الطلبة، يف الوقت الــذي نفرت�س فيه اأننا 
نتعامــل مــع الفئة الأكــرث ثقافــة يف املجتمع، 
فــاإذا كان الو�شع علــى هذا ال�شــكل بن طلبة 
اجلامعــة، فنحن يف م�شكلة كبــرية، علماً باأنه 
ل ُيقا�س مدى جنــاح امل�شابقة بالإقبال عليها، 
فامل�شابقــة كانت ناجحــة بكل املعايــري، لأنها 

حققت الهدف الذي اأجريت من اأجله".
وبــّن �شليم اأن مركــز تطوير الإعالم يطمح اإىل 
اأن تكــون هــذه امل�شابقــة حدثاً �شنويــاً، كونها 

جلي�س".. "خري 

تن�شــج عالقًة بن الطالــب والكتاب على املدى 
الطويــل، يف حماولٍة لتعزيــز ثقافة املطالعة يف 

املجتمع الفل�شطيني ككل.
اأما مكتب العالقات العامة يف جامعة بريزيت، 
اجلهة ال�شريكة يف تنفيذ امل�شابقة، فيقول على 
ل�شــان مديرة املكتب لبنى عبد الهادي: "هناك 
تقا�شم وظيفي م�شرتك بيننا وبن مركز تطوير 
الإعالم، الذي عمل من خالل هذه امل�شابقة على 
تر�شيخ ثقافة املطالعة، الأمر الذي وجدناه يف 
لــب اأهدافنا وا�شرتاتيجيتنــا، كون الفائدة  �شُ

منها كانت تعم على عدد كبري من الطلبة".
وت�شيف: "نحن جهة م�شاندة جلميع الدوائر 
يف جامعــة بريزيــت، متثــل اجلامعــة نف�شها، 
ل�شيا�شــة  تطبيقــاً  امل�شابقــة  خــالل  وراأينــا 

اجلامعة التي هدفهــا الرئي�شي تعليم وتثقيف 
ورفــع الوعي عنــد فئــة ال�شبــاب الفل�شطيني 

املمثل بالطلبة".
وتوؤكــد عبــد الهــادي: "كان دورنــا لوج�شتياً 
م�شانــدًا، اأكــرث من كونــه جهة ُمنفــذة، فمركز 
تطويــر الإعــالم لعب الــدور الأكــرب لكي ترى 
عــدة  يف  �شاركناهــم  وقــد  النــور،  امل�شابقــة 
اأجــل دعمهــم مبــا يلزمهــم،  مــن  اجتماعــات 
ويحقــق الأهداف املتفــق عليهــا، و�شاعدنا يف 
ن�شــر امل�شابقة اإعالميًّا، على م�شتوى اجلامعة 

وخارجها".
دائــرة  مــن  خ�شيــب  حلــوة  امل�شاركــة  اأمــا 
الإعالم، فتقيم جتربتها بامل�شاركة يف امل�شابقة 
قائلــًة: "عندما �شمعت بامل�شابقــة، تقدمت لها 

وبــداأت بقــراءة الكتــب قبــل بدايــة امل�شابقة 
باأربعــة اأ�شابيــع، وقراءتــي مل تكــن �شريعــة 
حتــى يت�شنــى يل تذكرها اأثنــاء امل�شابقة، وقد 
ا�شتفــدت منهــا حيث كانــت بالن�شبة يل جتربة 
مميزة واأعطتني دفعة للم�شي قدما يف القراءة 

وعدم التوقف".
وت�شيــف: "اأنــا اأقــراأ الكتــب والروايــات منذ 
�شغــري، وامل�شابقــة �شجعــت الطــالب علــى 
اأو باآخــر، الكتــب املطلوبــة  القــراءة ب�شــكل 
قراءتهــا كانــت ممتعــة، رغــم اأن بع�شها كان 
يف  تتكــرر  اأن  واأمتنــى  احلفــظ،  اإىل  يحتــاج 

اجلامعة مثل هذه امل�شابقات".

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أجل�ست مئة وع�سرين طالًبا 
لختبار ثقافتهم �لعامة

 مالك أبو عريش*

رئي�س اجلامعة مع الفائزين.
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