
»احلال« الأربعاء  2015/9/9 م  25 ذو القعدة 1436 هـ 

»الحال« - العدد 121 - السنة العاشرة

16 �صفحة

بنحبك يا بريوت
نعم، قلوبنا مليانة.. والإثم الذي وقع بحقنا يف بريوت وغريها كبري.. ولكن حبنا لبريوت اأكرب؛ لأن فيها اأحبتنا.. يف برج الرباجنة وعني احللوة؛ نتتبع خطواتهم.
مــا زالــت هنــاك م�صنــة يف برج الرباجنة تداوم على اإعطــاء ح�صة حب يافا للأحفاد واأولد اجلــريان، تلك احل�صة التي مل يتغري فيهــا املنهاج ول املعلم، ول 

�صبورة فيها ول طب�صورة. فيها �صّبابة اجلدة فقط تلوح مكررة وموؤكدة لتلميذ الطفولة املذبوحة: نحن من هناك ول�صنا من اأي مكان اآخر.
وهنــاك اأي�ًصــا يف اأزقة خميم عني احللوة، �صبي �صقي، وباللهجــة اخلليلية "حربوق"؛ يفهم ال�صيا�صة جيًدا، ويفهم لعب ال�صيا�صيني، ويوجه ر�صائله العفوية 

واخلطرية لهم، معلًنا اأنه مل يعد يثق بهم ومل يعد ينتظرهم، ويراهن على اأن الغد له، وهو يعرف "دوباره معهم".
وهذا باملنا�صبة لي�س من باب التهديد والوعيد. هذه جمرد لعبة، يلعبها ال�صغار ويخاف منها الكبار، لأن من يف بطنه عظام تقرقع.

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

 صالح مشارقة

وا�صحــة متامــا املــادة 14 فقــرة )ب( مــن النظــام ال�صا�صي 
ملنظمــة التحريــر، جل�صــة خا�صــة ملــلء ال�صواغــر يف اللجنة 
التنفيذيــة، هــذه املــادة مت الخذ بها كمادة �صمــاء يف الدعوة 
من قبل الرئي�س لعقــد املجل�س الوطني بعد ا�صبوع، ولكن هل 
تكفــي مادة وفقــرة �صغريتان مــن ا�صل 32 مــادة يف النظام، 
هل نــرك كل املواد الداعيــة اىل التوافق و"نطنــرب" على فهم 
ا�صــم ومعاند يف اعــادة احياء املظلة التاريخيــة لل�صعب، هل 
نحيل �صنوات من احلياة والثقافة ال�صيا�صية اىل متر�س خلف 
مواد نظام داخلي ونخ�صر فر�صة تاريخية لعادة ترتيب اآمن 

ل�صالوننا ال�صيا�صي؟
مع ابــو مازن حــق يف التلويــح بال�صتقالــة والغ�صــب ال�صديد 
مــن ترهل "ال�صادة والخــوة والرفاق يف التنفيذيــة"، لكن هذا 
ل يعفيــه من م�صوؤولية قيــادة ال�صيارة اىل اقرب نقطة، �صحيح 
القليــم العربــي يناكــف الرئي�س، يدعمــون معار�صيــه، م�صر 
تفعــل ذلــك والمــارات يف دور ح�صــري اي�صــا، قطــر ل حتب 
الرئي�ــس بل تــرى فل�صطني يف حما�س فقط، ايــران لي�صت معنية 
بالطبع بعبا�س، وتركيــا الردوغانية تقول �صيئا وتفعل عك�صه 
يف ملــف حما�ــس ومنظمــة التحريــر، المــريكان ل ي�صتقبلــون 
رئي�صنــا، يديرون ظهورهم له هــذا وا�صح من جدول الزيارات، 
ا�صرائيل ت�صغــل كل حمركاتها لحباط �صيا�صته التي جنحت يف 
حما�صرتهــا دوليــا، و�صع فتح والف�صائل متخــم بجدول اعمار 
�صعــب يف القيادة.. كل هذا مفهوم، ولكنه ل يربر هذا الجتماع 

املت�صرع.
�صن�صجــل �صقوطا ا�صافيا من الطابق ع�صرين اىل الطابق ع�صرة 
اذا عقدنــا املجل�س لنمــلأ ال�صواغر امل�صتقيلة، ومــلء ال�صواغر 
مهمــة �صغــرية يف ميثاق و�صع ل�صمان التحــرر الوطني ولي�س 
التحــرر الوظيفي، وت�صغري المــور ل�صعال حرب خا�صرة بني 
فقهاء النظــام ال�صا�صــي، وتف�صري لكلمة جل�صــة "خا�صة"، لن 

يفيدنا.
ا�صكتوا اأيها الأ�صدقاء الي�صاريون، دعوكم من الهجوم الكا�صح 
علــى القي�صــر، وانتــم ايها امل�صتقلــون، انتم ب�صــر وم�صاحلكم 
تقودكــم احيانــا، �صيقــول اجلمهــور هــذا الــكلم مــع كل قلية 
بندورة تقلى يف بيت فل�صطيني كثري غلبة وكلم يف ال�صاأن العام. 
وعلــى نف�س اجلل�صة �صيقــول اي مواطن يف الوطن املحتل او يف 
املنــايف: نريد قيــادة غري مه�صمــة، متما�صكة وقويــة وموحدة. 
حتى "نكب�صها" هجمات نقدية، وهذا �صربنا نحن الفل�صطينيني، 

منار�س النقد الذاتي بحرية، ول نركع اأمام القائد.
احلــل: مبــا اأن اإمييــلت الدعوة حل�صــور اجتمــاع املجل�س مل 
تر�صــل بعــد، ومبــا ان الدكتور �صائــب فاو�س م�صعــل، وعزام 
الحمــد التقى �صلح، واننا يف �صاعات حا�صمة لو�صع التخريجة 

ال�صيا�صية، فــان اقراح عقد دورة انتقاليــة للمجل�س الوطني، 
تفتتــح دورة منت�صف ايلول وت�صتمر يف النعقاد الطارئ لثلثة 
ا�صهــر او خم�صة مثــل،  وتنطلق يف هذه الدورة النتقالية جلان 
حمــددة مبهمات ميكــن اخت�صارهــا بلجنة ادخــال ال�صلميني 
بالنتخــاب او التزكيــة، وجلنــة قانــون انتخابــات للــدورات 
املقبلــة، وجلنــة للميثــاق الوطنــي غــري املتفــق علــى مــواده 

امل�صطوبة يف موقعة كلينتون ال�صهرية عام 1996.
جمل�ــس وطنــي انتقايل غــري من�صو�ــس عليه يف النظــام، دورة 
انتقاليــة �صموهــا اذا اردمت، يعــود فيهــا املجل�ــس بعــد ثلثــة 
ا�صهــر ليقول كلمته، بخ�صو�س ال�صلميــني، وي�صحب الب�صاط 
مــن حتت ذرائــع م�صني و�صيــوخ التمثيــل للحــزاب اليمينية 
والي�صاريــة باعطائهــم الوقــت للتفاق الداخلي علــى ممثليهم، 
ودورة ت�صمــن لكــم خلــوة وطنيــة مــع الــذات حــول امل�صــار 
التاريخــي مــع املحتلــني، فاما ان نعيــد املــواد امل�صطوبة واما 
نقــرح بدائــل لهــا او نطــرح اي خيــار يفتح لنــا الدائــرة التي 

اغلقتها وجنحت ا�صرائيل وامريكا منذ عقدين.
دورة انتقاليــة او جمل�ــس وطنــي يفتتــح يف منت�صــف ايلــول 
ويغلــق يف منت�صف كانون الأول، تغلق اجلل�صة وينتهي ا�صمها 
ومهمتها، ول تقولوا ان اللحظة التاريخية ل ت�صتحق هذا الفهم 
املتــوازن والتجريــب ال�صيا�صي، طاملا ان هــذا التف�صري ي�صرنا 
ويحمينــا من التقاعــد ال�صيا�صي تاركني وطنــا يف حفلة انق�صام 

�صعبة.
حما�ــس �صتزايد هــذا ال�صبــوع و�صيدافــع الزهــار بجنون عن 
املنظمــة التــي طاملا طحن عظامهــا، اجلهــاد وال�صيوعيون مثل 
قــد يكونون عرابي التنزيــل عن ال�صجر. هــذا متوقع وحممود. 
ال�صعب �صيفرح حتما من عقلنية اللحظة ال�صيا�صية، وفك ازمة 

واملركزي. الت�صريعي  اأزمات  لفك  متهد  "الوطني" قد 
�صتخافــون مــن كلمة "جمل�ــس انتقــايل"، �صيتذكــر الثمانينيون 
منكــم، املجل�ــس النتقايل للمنظمة قبل العــام 196٨، وترون يف 
الطبعة احلالية من املجل�س طليعة ل تعود للخلف، لكن تذكروا 
اجلل�صة الوىل واجليــل املوؤ�ص�س وال�صباب الذين كتبوا النظام 
اآنــذاك، كــم كانــوا ا�صتثنائيني ومنفتحــي العقــل وفل�صطينيني 
"�صطارا"، مل يك�صرهم اجلمود وكانوا اأهًل للتحول التاريخي، 

وفعلوها.. فعلوها ونحن ما زلنا منذ �صتة عقود يف مرحلتهم.
املجل�ــس الوطنــي- الــدورة النتقالية، جتمد فيهــا ال�صتقالت، 
ويعمــل النا�ــس على اعــادة انتــاج م�صدرهــم ال�صيا�صــي الول، 
الفكرة لي�صت خيالية بل من روح النظام ال�صا�صي، نحن كجمهور 
قــد ن�صكت عــن ادخال ال�صلميــني باحل�ص�ــس يف دورة اوىل قبل 
الو�صــول اىل النتخابــات، املــادة 31 تتيــح لكم انهــاء النق�صام 

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

جمل�س وطني- دورة انتقالية

يف هذا العدد من احلال، ويف قادم الأعداد، كما ناأمل؛ ن�صت�صيف 
اأقلًمــا لإعلميني ون�صطاء من خميمات اأهلنــا يف لبنان، ينقلون 
اأحوالهــم يف "احلال"، عن حال البوؤ�س الذي يعي�صونه، دون اأن 

يفقدوا الأمل بالعودة، كحق ل تنازل عنه، مهما طال الزمن.
كتــب اإخوتنا من لبنــان يعتبون على الإعــلم الوطني الذي 
غيــب همومهــم واأحلمهــم، وعن الوطــن كبو�صلــة �صادقة 

ل ت�صــداأ ول تنحــرف، وعن النــزوح بعد اللجــوء لأهلنا يف 
�صوريا، وعن اأطفال يف منطقة يبلل عتبات بيوتها �صاطئ لهم 
حلــم واحد: اأن يعملوا اأو يهاجــروا، كقدر يلحقونه بعد اأن 

فر�س عليهم.
كتبــوا لنا عن هموم كبرية، كامل�صلحني الذين يقتتلون يف عني 
احللوة، اأو احلــدود التي تتحول اإىل نقاط اأخرية لقاء للأهل 

والأحبة، وعن هموم �صغرية لكنها قاتلة، ك�صبكات الكهرباء 
ال�صاعقة واجلرذان املدمرة يف املخيمات.

حتدثوا عن البلد التي هجر اآباوؤهم واأجدادهم منها، وعن واقع 
التعليــم ال�صعب عندهم. كتبوا عن واقع مر، واأحلم مل يياأ�صوا 

من اإمكانية حتقيقها، ولو ابتلعها املتو�صط بني حني واآخر.
يكتــب اأهلنــا يف لبنان و�صوريــا يف "احلال"، بعــد اأن و�صلهم 

مركز تطوير الإعــلم- جامعة بريزيت يف دورة تدريبية عن 
ا، وكيف يظل  كتابــة الأخبار، فعلمونا كيف يعي�س املــرء حرًّ
الوطن جميًل اأنيًقا عالًيا، كحلم يطاردونه دون تعب اأو ياأ�س.

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

خالد �سليم

لبنان" من  فل�سطينية  اأقالم  فيه  ت�سارك  خا�س  �سيوف من اأهل الدار "عدد 
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ت�صبــب برنامج الف�صل املتــوازي للكهرباء يف مدينة جنني 
يف ارتفاع اأ�صوات مواطني املدينة، بفعل النتائج املرتبة 
عليه، حيث اأدى اإىل اأ�صرار مادية كبرية لأ�صحاب املحال 
التجاريــة، ما دفعهم لرفــع دعاوى �صد �صركــة الكهرباء، 
ويف الوقــت ذاتــه، مــا زالت �صركــة الكهرباء تــربر اإجراء 
برنامــج اجلدولة وت�صفه باأنه "احلل للأزمة التي تعي�صها 

املدينة". 
ا بالكهربــاء رغــم اأن  وتكمــن امل�صكلــة يف اأن هنــاك نق�ًصــا حــادًّ
املواطنــني ملتزمــون بالدفــع، ول ت�صتطيــع ال�صركــة تغطيتــه 
ب�صبــب عدم توريد اجلانب الإ�صرائيلــي للكهرباء ب�صبب الديون 
املراكمــة على ال�صلطــة، وهو الأمــر الذي تعاَقــب عليه مدينة 

جنني بالذات.
وبفعــل الزديــاد يف اأعــداد ال�صــكان والتطور العمــراين ودرجة 
حــرارة اجلــو يف املدينــة التي تعتــرب جــزًءا من غــور الأردن، 
اأ�صبحــت امل�صكلــة يف ت�صخــم م�صتمر يف ظل عــدم وجود خطط 
م�صتقبليــة لــدى اجلهــات الر�صميــة، وهو مــا جعــل املواطنني 
ي�صبهــون مدينتهــم بواقــع احلــال يف قطاع غــزة، يف اإ�صــارة اإىل 
م�صكلــة النقطاعات املتكررة واحللول غري املنطقية التي جلاأت 

اإليها �صركة الكهرباء.

مليار و700 األف �سيقل
مديــر خدمــات امل�صركــني يف �صركــة كهربــاء ال�صمــال يف املدينــة 
حممود حو�صني، قال اإن املدينة تاأخذ من اخلط الرئي�صي للكهرباء 
فيمــا يعرف بـ"خط بي�صان"، وكانت قدرة اخلط عام 195٨، 450 
اأمبــري على ال�صغــط العايل وكانــت ت�صتهلك املدينــة 300 امبري، 
ومــع ازديــاد النمو علــى الكهربــاء زاد ال�صغط علــى الكهرباء ما 
يقــارب 15-17% واأ�صبحــت ت�صتهلــك املدينــة 650 امبــري على 

ال�صغط العايل.
وتابــع حو�صني: "باتت املدينة بحاجة اإىل خط جديد يغذيها، لذلك 
جلــاأت ال�صركــة اإىل خــط اجللمة وهــو 15 ميغــاواط ويغذي ثلث 
املدينة". واأ�صاف حو�صــني: "لذلك عملنا برنامج الف�صل املتوازي 
علــى املناطــق التي تغذيهــا ال�صركة وهــي جنــني وقباطية وقرى 
مــرج ابــن عامــر وفقوعة وجلبــون، وهو جاهــز للت�صغيــل، اإل اأن 
اجلانــب الإ�صرائيلــي رف�س ب�صبب براءة الذمــة التي قيمتها مليار 
و700 األــف �صيقــل تقريبا". ومن اأ�صباب تفاقم هــذه الأزمة اأي�ًصا، 
قال حو�صــني، ازدياد النمــو ال�صكاين والعمــراين، ووجود امل�صانع 
ودرجــات احلــرارة العالية التي ترتفع عاًما بعــد عام، وزادت من 

ن�صبة ا�صتهلك املكيفات يف املدينة 100% عن العام املا�صي.
واأ�صــاف: "هنــاك �صبــب اآخر هو حتمــل املدينة اأعبــاء ديون مدن 

املدينة تو�سعت 15 مرة

اأزمة الكهرباء يف جنني.. مواطنون م�ستاوؤون واحلل مليار و700 الف �سيقل!
اأخــرى، مــع العلم اأن التــزام املدينــة بالدفع �صــارم، اإل اأن جنني 

تعاقب بعدم اإمدادها بالكهرباء ب�صبب ديون لي�صت عليها".
واأ�صــار اإىل اأن �صركــة الكهربــاء التي تاأ�ص�صت قبــل خم�س �صنوات، 
ل يوجــد عليها اأي ديــن، اإمنا هناك ديون علــى ال�صلطة بقرابة 45 
مليون �صيقل، ت�صببت بعدم قبول اجلانب الإ�صرائيلي مد الكهرباء، 
فعاين املواطن يف املدينة انقطاع الكهرباء، لعدم قدرتنا على حتمل 

احلمل الزائد على الكهرباء.
اأمــا فيمــا يتعلق مبخيــم جنني، فقد اأكــد مدير خدمــات امل�صركني 
يف كهربــاء ال�صمال اأنــه لي�س �صببا يف اأزمة الكهربــاء، فهناك 2250 

ا�صراًكا يف املخيم، ون�صبة اللتزام يف الدفع %75.

الظلم العادل
واأ�صــار الع�صــو يف املجل�س البلدي نا�صــر اأبو عزيــز اإىل اأن �صركة 
الكهربــاء تاأ�ص�صــت بناء على قرار احتــاد البلديــات، وان ال�صركة 
مملوكــة للبلديــات املن�صوية حتتها، "وحل الأزمــة هو قرار نظام 
الف�صــل املتــوازي ب�صبب ال�صغــط العايل علــى الكهربــاء وتو�صع 
املدينة 15 �صعًفــا، ورف�س اجلانب الإ�صرائيلي تزويدنا بالكهرباء 

ب�صبب الديون ال�صابقة على ال�صلطة واملدن الأخرى".
واأ�صــاف اأبــو عزيــز: "و�صــع الربنامــج ليــوزع كميــات الكهرباء 
املوجودة على املناطق يف املدينة، مع العلم اأن هناك اأ�صراًرا على 
املواطنــني، اإل اأننا نوزع الظلم بعدالة لعدم وجود حل اآخر لدينا، 

وبالتاأكيد لعــدم وجود خطط ا�صراتيجية للأزمات عند احلكومة، 
واإن وجــدت هــذه اخلطــط، فاإنهــا بالتاأكيــد �صتف�صل، لأننــا كدولة 
حمتلــة نتو�صــع يف ا�صتهــلك الكهرباء، يف حني اأننــا ل نولدها لعدم 

�صماح اجلانب الإ�صرائيلي.

م�ساكل اجتماعية ونف�سية
وعــربت املواطنة مي عبد الفتاح عن ا�صتيائها جراء انقطاع التيار 
الكهربائــي امل�صتمر، قائلة: "لي�صت م�صكلتنــا يف النقطاع فقط، بل 
يف �صعفهــا العام، وهو الأمر الذي ي�صبب اأ�صــراًرا مادية للأجهزة 

الكهربائية باملنزل".
واأ�صافــت: "ما تــربره ال�صركة لتخفيــف العبء الكهربائــي عن طريق 
برنامج الف�صل املتوازي ل يتم على جميع املناطق، اإمنا هناك وا�صطات 

حتى يف ف�صل الكهرباء، فهناك مناطق ل تقطع عنها الكهرباء".
وت�صيــف عبــد الفتــاح اأن انقطاع التيــار الكهربائي يخلــق م�صاكل 
اجتماعيــة ونف�صية، فاحلرارة املرتفعة ت�صبــب �صيًقا يخلق نوًعا 

من امل�صاحنات يف املنزل.
ويبقــى املواطن هو اخلا�صــر الأكرب، الذي ياأخذ مــن لقمته لي�صيء 
حياة اأبنائه بالكهرباء، لكن هذه الأخرية اأ�صبحت حلًما بعيد املنال.

* طالبــة يف ق�صــم اللغــة العربيــة والإعــلم يف اجلامعــة العربية 
الأمريكية

 أمجاد هب الريح*

 إباء أبو طه

�صمن م�صــروع املبــادرة الوطنيــة لتطوير 
مــع  وبال�صراكــة  الفل�صطينــي،  الإعــلم 
نقابــة ال�صحفيــني يف ال�صفــة وغــزة، عقــد 
مركــز تطويــر الإعــلم- جامعــة بريزيــت 
ور�صــات قانونيــة لنقا�ــس م�صــودة قانــون 
لنقابــة ال�صحافيــني ينظــم قطــاع الإعلم، 
بح�صــور  وال�صحافيــني،  املهنــة  ويحمــي 
نقابــة ال�صحافيــني وقانونيــني و�صحافيني 
ومهتمــني، �صمــن جلنــة اللجنــة القانونية 
املنبثقــة عــن املبــادرة، التــي تتــوزع على 

ت�صعة حماور، اأحدها حمور القوانني.
درا�صــة  اإىل  والنقا�صــات  الور�صــات  وهدفــت 
م�صــودة قانــون واإدخال ملحظــات وتعديلت 
مناطــق،  عــدة  يف  القانــون  ليعر�ــس  لزمــة، 
ل�صتمزاج اآراء ال�صاحفيــني حوله، باعتبارهم 
امل�صتفيد الأول منه، على اأن يرفع، حال اإدخال 
كل التعديلت، للرئي�س حممود عبا�س لإقراره.

مــن ناحيتهــا، لفتــت مديــرة مركــز تطويــر 
الإعــلم نبــال ثوابتــة اإىل اأن النقابــة بذلت 
جهــوًدا حثيثــة يف هذا املجــال، فاآخر خم�س 
�صنــوات، كانــت هنــاك خطــوات مدرو�صــة 
مــن النقابــة لتفعيــل القانون اخلا�ــس بها، 
كمــا لفتــت اإىل اأن تاأخر العمل علــى القانون 
لي�ــس مرده النقابة وحدهــا، بل عدم اهتمام 
قانــون  بوجــود  باملطالبــة  ال�صحافيــني 
ناظــم لعمل الإعــلم ويحمــي حقوقهم، لأن 
غالبيتهم م�صغولــون بالتغطيات ال�صحافية 

اليومية على ح�صاب تنظيم املهنة.

تنظيم قطاع الإعالم
ويرى ع�صــو نقابة ال�صحافيــني يف ال�صفة 
مو�صــى ال�صاعــر اأن القانون ينظــم القطاع 

الإعلمــي مــن جهــة ويحمــي ال�صحافيني 
من النتهــاكات التي يتعر�صــون لها يومياً 
يف الوقت ذاتــه، فلي�س هناك تعار�س يظنه 
البع�ــس قائًمــا بــني احلمايــة والتنظيــم، 
فــاإذ مت تنظيــم املهنــة، ف�صتتبعــه حمايــة 

لل�صحافيني.
واأ�صــاف: "ل يتعر�ــس ال�صحافيــون فقط 
لنتهاكات مــن الحتلل، بل تنتهك حقوقهم 
النقابيــة، ويتعر�صــون لت�صييقات يف حرية 
الــراأي والتعبــري، وانتهــاكات يف م�صتــوى 
الأجور وال�صتغــلل يف موؤ�ص�صات اإعلمية، 

عدا عن النتهاكات الأمنية".
مــن جهــة اأخــرى، تــرى ثوابتــة اأن وجود 
قانون هــو مبثابة خمــزون للنقابــة، ودون 
هــذا القانون، لــن تتمكن من القيــام بدورها 
املطلــوب، كمــا اأن وجــوده �صيعــزز حماية 
ال�صحافيــني، فهــو نابــع مــن احتياجاتهــا 
ويعرب عن هويتها، والقانون يف هذه اللحظة 
مــر مبرحلة التعديــل، وبعدهــا �صينتقل اإىل 
العتمــاد، و�صــوًل اإىل مرحلة تــرى النقابة 
انعكا�صاتــه الفعليــة علــى احليــاة اليومية 

لل�صحافيني.
ونوه ع�صو نقابة ال�صحافيني يف غزة توفيق 
اأبــو �صومــر اإىل اأن وجــود مثل هــذا القانون 
�صيحــرر النقابــة مــن ال�صبغــة ال�صيا�صيــة 
املفرو�صــة عليهــا اأو اخلا�صعــة لإمــلءات 
خارجيــة ما، فهو جــزء من بقيــة القوانني، 
واأحد املتعلقات القانونية الناظمة ملو�صوع 
احلريات، ومزاولة املهنة، و�صيكون مبثابة 
قانــون يدعــم النقابة كاأي نقابــات يف العامل 
عرب تعزيز ق�صاياهــا اخلا�صة بها، ودعمها 

يف املحافل الدولية.

امل�سودة اجلديدة لقانون النقابة..
عني على حماية ال�سحافيني واأخرى على تنظيم قطاع الإعالم

اإ�سكالت
كاأهــم  املهنــة  مزاولــة  وحــول مو�صــوع 
الإ�صكاليــات التــي مت الوقــوف عندهــا يف 
مــواد القانــون، اأ�صــار اأ�صتــاذ الإعــلم يف 
جامعــة بريزيت �صالح م�صارقة اإىل اأنه مت 
الو�صــول اإىل �صياغة مــادة تتيح املزاولة 
النقابــة،  ملنت�صبــي  مهنــي  �صجــل  عــرب 
بالإ�صافة اإىل العراف باأحقية املمار�صني 
دون  النقابــة  خدمــات  مــن  بال�صتفــادة 

ت�صجيل.
واأَ�صــاف اأن من الإ�صكاليات التي مت ح�صمها 

اأي�صاً، رفع كوتة الن�صاء يف املجل�س النقابي 
مــن 20%- 35% نظــرًا للإح�صائيــات التي 
تبــني تفــوق عــدد الإناث علــى الذكــور من 
خريجي ال�صحافة والإعــلم، بالإ�صافة اإىل  
ا�صتفــادة النقابــة بـ1% مــن الإعلنات التي 
تن�صــر يف و�صائــل الإعــلم، وحتديــد احلــد 
الأدنــى للأجــور، ومــادة قانونيــة �صيغــت 
للهتمام ب�صرورة خ�صوع خريجي الإعلم 
اجلــدد لفــرة تدريبية جتريبيــة يح�صلون 
اإثرهــا على �صهــادة ت�صاعدهم يف البحث عن 

عمل.

ودارت املــواد املوجودة يف القانون، ح�صب 
م�صارقــة، حــول حمــاور ثلثــة: "النقابــة 
كموؤ�ص�صة م�صتقلة ماليــاً واإدارياً وتنظيمياً، 
حيــث ناأمــل وجــود ج�صــم نقابــي م�صتقــل 
عــن فتــح وحما�ــس وعــن منظمــة التحرير 
الفل�صطينيــة بحيث تكون حمايدة، واملحور 
الآخــر مهنــة ال�صحافــة وعــدم خ�صوعهــا 
بحــث  واأخــريًا  اخلارجيــة،  للموؤثــرات 
العاملــني  املهنيــني  ال�صحافيــني  مو�صــوع 
بعقــود عمل وحماولة توفــري ظروف اأف�صل 

من ال�صابق".

قانونيون ونقابيون واإعلميون يف ختام نقا�س م�صودة قانون للنقابة.
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 روال ضمرة*

 نظير مجلي

الغاز الفل�سطيني.. ما بني ال�سمال واجلنوب.!

يف غمــرة احلديــث عــن حتــول ا�صرائيــل يف القريــب اإىل دولــة 
م�صــدرة للغــاز، والزلــزال الــذي حــدث يف موؤ�ص�صــات احلكــم 
فيها جــراء اكت�صاف اآبار غاز عملقة يف اأعمــاق املياه القليمية 
امل�صريــة، قد يكون البع�س ن�صــي اأن فل�صطني اأي�صا متتلك اآبار 
غــاز، واأن حقول الغــاز التابعة لها مل ت�صتنفــد اإىل النهاية، وقد 
تكــون هناك حاجة للتنقيب عن اآبــار فل�صطينية اأخرى. واأنه قد 
نحتــاج اىل فتح ملف من جديد، لعل فل�صطني ت�صتحق ح�صة من 

املتو�صط. البحر  اأعماق  يف  ال�صرائيلي" املكت�صف  "الغاز 
واملعــروف ان هنــاك بئريــن للغــاز تبعــدان نحــو 30 كيلومرًا 
عــن �صواحل غــزة مت اكت�صفاهمــا يف اأواخــر الت�صعينيات وكلفت 
ال�صلطــة الفل�صطينية، يومها، �صركة "بريتي�ــس غاز" الربيطانية 
ل�صتخراجــه. وبداأت ال�صركة عملهــا يف العام 2000 مبوافقة من 
حكومة ايهود باراك، حيث �صادت يومها اأجواء �صيا�صية اإيجابية 
بــني اإ�صرائيــل وال�صلطــة الفل�صطينيــة. احلقــلن الفل�صطينيــان 
"ماريــن 1" و"ماريــن 2"، يعتــربان �صغريين ن�صبيــا )فيهما، 
ح�صــب التقدير، 30 مليــار مر مكعب من الغــاز(، خ�صو�صا اإذا 
قارنــا ذلك مع احلقل امل�صري )اأكرث مــن ٨00 مليار( اأو احلقول 
التــي اكت�صفتهــا ا�صرائيل يف البحر التو�صط نف�صــه )كلها -اأربعة 
حقــول- جمتمعــة حتــوي 600 مليــار(. ولكــن اكت�صــاف الغاز 
الفل�صطينــي بدا مده�صا يف تلك الفــرة، حيث ان ا�صرائيل وم�صر 
مل تكونــا بعد قــد اكت�صفتا احلقــول الكبرية. وقــد اأدرك الرئي�س 
الراحــل، يا�صر عرفات، يومهــا اأهمية احلدث فاأبحر مع جمموعة 

مــن ال�صخ�صيــات ال�صيا�صيــة والقت�صاديــة اإىل موقــع التنقيب، 
ومبــا يليق من مرا�صم احتفالية، اأ�صعــل النار يف اأنبوب التنقيب. 
وبــداأت ات�صــالت لبيــع ق�صــم مــن الغــاز الفل�صطينــي اىل م�صر 
وا�صرائيل والأردن. وقامت �صركة "بريتي�س غاز" ب�صم �صندوق 
ال�صتثمارات الفل�صطيني �صريكا يف امل�صروع، بالإ�صافة اىل �صركة 
من القطاع اخلا�ــس. وبف�صل الك�صتاف، بــداأ العمل على ان�صاء 
حمطــة لتوليــد الطاقــة الكهربائية يف قطــاع غــزة ومت التخطيط 
لإقامــة حمطتني يف ال�صفة الغربية. و�صع الأمل باأل تظل املناطق 

الفل�صطينية متعلقة بنعم �صركة الكهرباء الإ�صرائيلية. 
ولكن، يف تلك الأيام بالذات، انهارت عملية ال�صلم على اثر ف�صل 
مفاو�صات كامــب ديفيد، وانفجرت النتفا�صــة الثانية ودخلت 
عمليــة تطويــر الغــاز الفل�صطينــي اىل حالــة جمــود. ويف هــذه 
الأثنــاء بداأت ا�صرائيل تكت�صف الغاز يف اأعماق البحر املتو�صط. 
وبداأت م�صر تبيع الغاز املكت�صف م�صبقا يف العري�س، ل�صرائيل 

والأردن، وو�صع الغاز الفل�صطيني على الرف. 
واليــوم، مع حتــول م�صر وا�صرائيــل اىل دولتــي ت�صدير للغاز 
الطبيعــي، تبدو فل�صطني علــى الهام�س. فهل هــذا �صحيح؟ هل 

هو �صحي وطبيعي؟ 
�صحيــح ان كميــة الغــاز الفل�صطينــي املكت�صفة لي�صــت كبرية، 
مقارنــة مع الآبار الأخرى، لكنها كمية مهمة وحيوية وت�صتطيع 
�صد احلاجة الفل�صطينيــة الداخلية لعقدين على الأقل. ومبا ان 
ا�صرائيــل مــن ال�صمال وم�صر مــن اجلنوب نقبــت وعرثت على 

كميــات هائلة من الغــاز يف باطن الأر�س، فــاإن فل�صطني القائمة 
علــى الأر�ــس نف�صهــا وال�صواطئ نف�صهــا، ميكــن ان تعرث على 

كميات ا�صافية هي اأي�صا. 
بالطبع، ل حاجة ل�صــرح ال�صرورات القت�صادية لهذا امل�صروع، 
فهــي مفهومة. ولكن امل�صكلة اأن �صركة "بريتي�س غاز" و�صركاءها 
الفل�صطينيــني، خ�صــروا اموال طائلــة حتــى الآن ومل يعد هناك 
حمفــز كاف لبــذل جهــود ا�صافيــة. وهكذا، بــات الف�صــل ن�صيب 
امل�صروع. وبعد ان ثار اأمل كبري من حوله، بات خيبة اأمل كبرية. 
 بيــد ان مثل هــذا امل�صروع، ممنوع وحــرام اأن يف�صل ول يجوز 

ال�صت�صلم للواقع احلايل. فما العمل؟
اأول، ل بد من رفع املو�صوع اىل راأ�س �صلم الهتمام الفل�صطيني، 
وال�صعــي جلعلــه ق�صية عربيــة واقليمية وعامليــة. فالقت�صاد 
اليــوم هــو مو�صــوع اأ�صا�صــي يف حيــاة املجتمعــات الب�صريــة 
والغــرب يفهــم جيدا معنــى ذلك. وثانيــا، ل بد مــن الدخول يف 
اجــراءات ر�صمية مع ا�صرائيــل، حيث ان املفاو�صات حتى الآن 
دارت بــني حكومتهــا وبني ال�صركة الربيطانيــة و�صركائها. فاإذا 
ا�صــرت ا�صرائيــل على موقفهــا يف المتناع عــن التعاون، ميكن 
خو�ــس معركــة دوليــة �صيا�صيــة وق�صائية معهــا. ويف ال�صياق 
نف�صــه، ينبغي فح�س احلقوق الفل�صطينيــة يف اآبار الغاز �صمايل 
�صــرق البحــر الأبي�ــس املتو�صــط. فهــي اليــوم تعتــرب "مياهــا 
اقت�صاديــة ل�صرائيل"، ولكــن وفقا لأية حــدود؟ فاملعروف ان 
احلدود بني ا�صرائيل وفل�صطني وفقا لقرار الأمم املتحدة تق�صيم 

فل�صطــني �صنــة 1947، تعترب حيفا وم�صال منطقــة فل�صطينية. 
فماذا يقول القانون الدويل بذلك؟ 

لكــن، كل هذه املعركة يتهددها الف�صــل، يف حال ا�صتمرار الواقع 
الفل�صطينــي احلايل. فالواقع ال�صيا�صــي القائم منذ �صنة 2007، 
النق�صــام و�صيطرة حما�س على قطاع غــزة، ي�صكل عقبة كاأداء 
يف وجه هــذا امل�صروع. فا�صرائيل ت�صتطيع ا�صتغلل هذا الواقع 
بكل قوتها، من خلل الدعاء ان حما�س تنظيم ارهابي ول يجوز 
ت�صليمها م�صدر دخل وطاقة كهذا، �صيدر عليها املليني وميكنها 

من تطوير ال�صواريخ.
وهكــذا، نعــود اىل املربــع الأول. يف الوقــت الــذي يحتفــل فيــه 
ال�صرائيليــون وامل�صريــون بب�صــرى الغــاز، يقــف الفل�صطيني 
حزينــا. ميلــك الغــاز ول ي�صتطيــع ا�صتخراجــه. لي�ــس ب�صبب 
ا�صرائيــل وحدهــا، ولي�س ب�صبــب الن�صيب الكبــري الذي منحه 
اهلل مل�صــر وا�صرائيــل، بــل اأي�صــا ب�صبــب احلالــة الفل�صطينيــة 
الداخليــة. ومع ذلك، فاإن  الفر�صة مل ت�صــع. وما زال بالمكان 
ا�صتعــادة الأمل، ففي حال ا�صتوؤنف العمل يف الآبار الفل�صطينية 
واأزيلــت العقبات، هناك اأمل باإعطاء ذلك دفعة كبرية للقت�صاد 
الفل�صطينــي. ح�صب تقديــرات اخلرباء فاإن دخــل يقارب ثلثة 
مليارات دولر �صنوياً للحكومة الفل�صطينية طيلة 10-15 �صنة 
وقــد يت�صاعــف الدخل مرات ومــرات فيما لو توا�صــل التنقيب 
وعــرث علــى املزيد مــن الآبــار. فهل نــدرك خطورة اهمــال هذا 

اجلانب من حياة ال�صعب الفل�صطيني؟

بعــد اأن انطلــق مهرجان ليــايل بريزيــت يف اأطراف 
اجلامعــة منذ ع�صــرات ال�صنني، بات ي�صــكل جزءًا 
مهمــاً مــن حيــاة الفل�صطينيــني املتعط�صــني لروؤية 
الــراث الفل�صطينــي املميــز، ال ان هــذا املهرجان 
الــذي يعــد البيت الدافــئ لــكل اأبنــاء املدينة بات 
يقت�صــر علــى تقــدمي الــراث املمــزوج بذكريــات 
املا�صي مــع اغفال الرغبات املتنوعة من املو�صيقى 
املختلفــة واجلديــدة التي جتــذب اجليــل اجلديد 
وتعــد جــزءا مــن حياتهــم بعــد ان فاقــت الــراث 
بدرجــات كبــرية. فهل كل هذه الفعاليــات الراثية 
�صــواء يف مهرجــان ليــايل بريزيــت او غريهــا مــن 
املهرجانــات كافيــة لإر�صــاء الذائقــة املو�صيقيــة 

للأجيال ال�صابة؟
"احلــال" توجهــت لقلب املهرجــان والتقت نخبة 
من امل�صوؤولني وامل�صاهمــني يف ا�صتمرار هذا العمل 
الفنــي الراثــي املميز، الــذي يهدف منــذ تاأ�صي�صه 
الفل�صطينيــة  والثقافــة  الهويــة  علــى  التاأكيــد  اإىل 
العريقة التــي متتد مل�صاحات اأبعد بكثري من حدود 

فل�صطني.
ويف حديثنــا عن اأهميــة ا�صتمــرار مهرجان ليايل 
بريزيــت، التقينــا رئي�س اجلامعــة الدكتور عبد 
اللطيــف اأبو حجلة الــذي اأكد اأن هــذا املهرجان 
هــو ا�صتمــرار حل�صــارة الفل�صطينيــني وتاأكيــد 
علــى الهوية الفل�صطينية التــي يحاول الحتلل 
طم�صهــا وتهويدها منذ دخولــه لأر�س فل�صطني، 
الأر�ــس التي ما زالــت بالرغم مــن كل العراقيل 
املحيطــة بها حتافــظ علــى ح�صارتهــا وتراثها 

ال�صعبي العريق.
وبــني اأبو حجلــة اأن مهرجــان ليايل بريزيــت لي�س 
بعمل حديــث، واإمنا اأقيــم منذ بدايــة الثمانينيات 
مــن القــرن املا�صــي، ال اأن الأو�صــاع ال�صيا�صيــة 

ال�صيئة يف فل�صطني اأثــرت على املهرجان وو�صعت 
العراقيــل اأمام ا�صتمراريتــه واأوقفته لفرة زمنية 
طويلــة، انتهت قبل خم�س �صنوات ليعود املهرجان 
مــن جديد، وتفتــح جامعة بريزيــت اأبوابها لأبناء 
فل�صطــني املحبــني واملفعمــني ب�صمــاع املو�صيقــى 
وم�صاهدة العرو�س املميزة لفرق الدبكة ال�صعبية.
من جانبــه اأكد عميد �صوؤون الطلبــة اأحمد الأحمد، 
ا  اأن اأهميــة هذا املهرجان تكمن يف كونه م�صدًرا مهمًّ
لدعــم �صندوق الطالب "غــري املقتدر" ماديا، حيث 
مكــن هذا ال�صندوق اأكرث مــن مئة طالب حتى الن 

من اإمتام تعليمهم اجلامعي.
واعتــرب الأحمــد اأن املهرجــان يعــرب عــن ارتباط 
اجلامعــة باملجتمع، كما اأنه يجمــع بني احل�صارة 
واملعا�صــرة، كما ي�صكل م�صــدرا رئي�صيا ل�صندوق 

الطالب املحتاج.
واأو�صــح الأحمــد اأن مهرجــان ليــايل بريزيــت بداأ 
كتجربــة م�صغرة وهــا هو ي�صتقــر وي�صبح تقليدا 
�صنويــا، وتكرميــاً مــن جامعــة بريزيــت لأبنائهــا 
وطلبتهــا الذين ي�صكلــون كل املجتمــع الفل�صطيني 

وميثلون ح�صارته واإرثه الثقايف.
وعلى اأنغام  اأغنية "بقولوا زغري بلدي.. بالغ�صب 
م�صور بلدي"، اأطلت فرقة �صنابل املكونة من طلبة 
اجلامعــة لتقــدم و�صلــة غنائيــة وطنيــة، جت�صــد 
الإ�صــرار والتم�صــك بالأر�س وتقــدم حتية للوطن 

وال�صهداء.
مــن  جمموعــة  الأردن  مــن  بلدنــا  فرقــة  وقدمــت 
�صعبــي  رايــة  "يــا  كاأغنيــة  امللتزمــة  اأغنياتهــا 
املرفوعــة"، و"فيهم زهر حنــون"، التي عربت من 
خللهــا عن قــوة الربط بــني احل�صــارات العربية 
وخا�صة العلقات الثقافية املتوارثة بني ال�صعبني 

الفل�صطيني والردين.

وعــرب مدير فرقــة بلدنا كمــال خليل عــن اأن احللم 
حتقق بالوقوف على خ�صبة مهرجان ليايل بريزيت 
وم�صــارح فل�صطني والغناء علــى هذه الر�س التي 
ينبــت منهــا العــز واجلمــال والــروح املو�صيقيــة 

املتوارثة عرب الجيال.
واأ�صــاف كمــال خليــل اأن فل�صطــني التــي غنيناها 
وتغنينــا بجمالهــا عــن بعــد منــذ ثمانيــة وثلثني 
عاما حان الوقــت لنغني فل�صطني ال�صالة من على 

ار�صها وم�صارحها.
الراثيــة،  العــام  بــني مهرجانــات  تنقلنــا  وعنــد 
توجهنا لق�صــر رام اهلل الثقــايف لن�صتمد من الراث 
برائحــة  املمــزوج  النت�صــار  عبــق  الفل�صطينــي 
املا�صــي الــذي تلقت فيــه رق�صــات احلا�صر على 

نغمات املو�صيقى ال�صعبية.
ويف حديثنا عن اهــم الفعاليات التي �صتقدمها فرقة 
جامعــة ال�صتقــلل للفنــون ال�صعبية علــى م�صرح 
ق�صــر رام اهلل الثقــايف، التقينــا مدير فرقــة جامعة 
ال�صتقــلل حممد قنداح الــذي اأكد اأن فرقة جامعة 
ال�صتقــلل �صتقدم عمل فنيــا مميزا بعنوان فلكلور 
�صامــي يحاكــي الدبكــة ال�صعبيــة الراثيــة لبــلد 

ال�صام.
واأ�صاف قنــداح ان الر�صالة الوطنيــة التي ن�صعى 
لتقدميهــا يف  فرقــة جامعــة ال�صتقــلل هــي ن�صــر 
املخــزون الثقايف الفل�صطينــي اىل كل انحاء العامل، 
خا�صــة ان فرقــة جامعــة ال�صتقــلل قامــت بن�صر 
الدبكة ال�صعبية الفل�صطينية يف خمتلف دول العامل 
العربــي ومــن املفر�ــس اي�صــا ان نن�صــر الدبكــة 
الفل�صطينية والراث الفل�صطيني بني ابناء ال�صعب 

الفل�صطيني وعلى م�صارح فل�صطني.

* خريجة حديًثا من دائرة الإعلم يف جامعة بريزيت

مهرجانات فل�سطني ما زالت م�سكونة بالهاج�س الرتاثي والثقايف 

حممد الأحمد.د. عبد اللطيف اأبو حجلة.
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 مالك أبو عريش*

 هديل أبو فخيدة*

*خرجت عن املاألوف، وا�صتطاعت بجهدها وعزميتها اأن حتدث 
نقلــة نوعية للمراأة يف فل�صطني، واأن تك�صــر احتكار الرجل ملهنة 
املــاأذون ال�صرعــي الــذي اعتدنا عليــه يف توثيق عقــود الزواج. 
بداأت م�صــرية الألف ميل بخطوة كانت الجراأ والأجنح براأيها، 

بحثت عن التميز حتى يف جمال عملها.
حتريــر حمــاد، اأول ماأذونــة �صرعيــة توثــق عقــود الــزواج يف 
فل�صطــني؟ كيــف و�صلت اىل هذا املن�صب؟ ومــا ال�صعوبات التي 
واجهتهــا؟ وكيف ردت على املنتقدين؟ هذا ما اأجابت عليه خلل 

لقاء "احلال" بها.
ح�صلت حمــاد على درجــة البكالوريو�س يف احلقــوق والت�صريع 
ودرجــة املاج�صتري يف الدرا�صات الإ�صلمية املعا�صرة من جامعة 
القد�ــس اأبو دي�ــس، و�صاركت يف العديــد من الــدورات والندوات 
داخل فل�صطني وخارجها، دربت بع�صاً من طلبة معهد احلقوق يف 
جامعــة بريزيت على املحكمة ال�صورية، وتعمل يف جمال الق�صاء 
ال�صرعــي منــذ عــام 2005، و�صاركــت يف العديــد مــن املوؤمترات 
والنــدوات داخــل فل�صطــني وخارجهــا، واأ�صــدرت العديــد مــن 
الأبحاث والدرا�صات يف الق�صاء ال�صرعي، تقلدت يف هذه ال�صنوات 
الع�صر عدة منا�صب، كان لها الدور الأكرب يف و�صولها اىل من�صب 
املاأذونــة ال�صرعيــة، فعملــت يف الإر�صــاد والإ�صــلح الأ�صري ثم 
كوكيل نيابة �صرعية ثم نائب رئي�س قلم باملحكمة ال�صرعية يف رام 
اهلل والبرية، وهــو املن�صب الذي مل ت�صغله امراأة غريها، والآن، 
متار�ــس عملهــا كماأذونــة �صرعيــة يف املحكمــة ذاتها بعــد �صدور 

القرار يف الثالث والع�صرين من يوليو هذا العام.

ل مانع �سرعيا 
بــداأت حتريــر ق�صتها بت�صجيع من ق�صــاة يف املحكمة ال�صرعية، 
ولأن موؤهلتهــا العلميــة وكفاءتها هــي الورقــة الرابحة بيدها، 
مل تــردد بتقــدمي طلب للجنة املاأذونني من خــلل قا�صي ق�صاة 
فل�صطــني ال�صرعيــني د. حممــود الهبا�ــس لتوافــق اللجنــة على 
الطلــب بعــد درا�صته وفح�صه، تقــول حماد: "تفاجــاأت حقا من 
قرار املوافقة على طلبي كون هذه املهنة حكرا على الرجال فقط 
لكــن موؤهلتي العلميــة �صمحت يل باأن اأخطو هــذه اخلطوة واأن 

اأمار�س هذا العمل".
اأجابــت حتريــر  اأو �صرعــي،  اأي مانــع قانــوين  وعــن وجــود 
لـ"احلــال" باأنــه ل يوجد اأي دليل �صرعي مــن القراآن الكرمي اأو 
ال�صنــة النبوية مينع املراأة مــن العمل كماأذون �صرعي اأو حتى 
اإجماع للعلماء بذلك، ولو كان هنالك اأي مانع، ملا متت املوافقة 

على طلبها.

بني موؤيد ومعار�س
وعلــى الرغــم مــن تاأييد العديــد من النا�ــس لهــا، اإل اأن البع�س 
الآخــر انتقــد وب�صــكل �صلبــي وجــود حتريــر يف هــذا املن�صب، 
ورف�صــوا حتى ال�صمــاع لوجهة نظرها من عــدة منطلقات متنع 

املراأة من توثيق عقد الزواج براأيهم.
وردت حماد علــى انتقاداتهم التي اأثاروها باأن املراأة اذا كانت 
حائ�صــا ل ميكن لها اإجراء عقد الزواج: "اإجراء عقد الزواج ل 
يتطلب مني مل�س القراآن لأنني اأقراأ �صورتني عن ظهر قلب وهذا 

جائــز"، وقــال البع�س اإنهــا �صت�صطر لق�صاء �صاعــات متاأخرة 
مــن الليل خارج البيــت )اذا طلب املتعاقدون توثيق العقود يف 
منازلهم(، وكان ردها عليهم بــاأن عملها كماأذونة �صرعية �صيتم 
فقط داخــل املحكمة، اأما من ادعى اأن عملها فيه اختلط حمرم 
فتقــول اإن كل اأعمالنــا اليوميــة تتطلــب اختلطــا، واذا كانت 
املراأة ملتزمــة باللبا�س ال�صرعي وباحكام الدين الإ�صلمي، فل 

حرج عليها.
واأ�صافــت حمــاد اأنه رمبــا ب�صبب عي�صنــا يف "جمتمع ذكوري" 
مل يتقبــل العديــد مــن الرجــال اأن تقوم امــراأة بتوثيــق عقود 
زواجهمــن واأي�صــا مل تعــط فر�صــة للإقنــاع بعدم وجــود اأي 

حمظورات يف ذلك.

24 عقد زواج يف اأقل من �سهر
وحــول عقــود الــزواج التــي اأجرتهــا، تقــول: "اأول عقــد زواج 
اأجريتــه كان يف التا�صــع والع�صريــن من يوليو، ولــن اأن�صى هذا 
العقــد الذي �صيبقــى حمفــورًا يف ذاكرتي و�صعــور الفرحة التي 

غمرتني خلل ذلك اليوم".
واأ�صــارت حمــاد اإىل اأنــه خلل اأقل مــن �صهر علــى تعيينها كاأول 
ماأذونــة �صرعية يف فل�صطني، قامــت بتوثيق 24 عقد زواج، وكل 
عقــد وثقته �صيحفــظ يف ذاكرتها، كون هــذه العقود هي خطوات 

م�صريتها على �صلم النجاح.
ويف اخلتــام، تو�صــح حمــاد اأن املــاأذون ال�صرعي هــو ال�صخ�س 
الــذي يوثق عقود الــزواج ول ي�صرط اأن يكــون رجل، وقدمت 

ل��ه��ا  ع���م���ل  ���س��ه��ر  اأول  يف  زواج  ع���ق���د   24 حت�����رر  ح���م���اد  حت���ري���ر  امل������اأذون������ة 

ن�صيحتهــا للن�صــاء بــاأل ي�صعــن العــادات والتقاليد عقبــة اأمام 
طموحاتهن، واأن يخ�صن املجالت اجلديدة ويبحثن عن التميز 

يف عملهن دون خمالفة ال�صرع.

بريزيت جامعة  يف  الإعلم  دائرة  من  حديًثا  • خريجة 

املاأذونة ال�صرعية حترير حماد.

اأنهــى الطالب معــاذ النت�صة )22 عاماً( مــن مدينة اخلليل 
درا�صتــه اجلامعية يف حزيران 2015، ولكن نهاية درا�صته 
كانــت بدايًة لق�صٍة جديــدة، وا�صتكماًل حللقــة طويلة من 
حتــدي ال�صعاب واملثبطني، الذين واجههــم النت�صة خلل 

حياته.
اأنهــى معــاذ درا�صتــه اجلامعيــة يف تخ�ص�ــس الفيزياء يف 
جامعــة بريزيــت يف ظــرف ثــلث �صنــوات، اأي اأقــل ب�صنة 
واحدة عن ال�صنــوات املخ�ص�صة لتخ�ص�س الفيزياء، وقد 
ودع اجلامعــة با�صم علــى راأ�س لوحة ال�صرف، بعد اأن كان 
ا�صمه على نف�س اللوحة لكافة ف�صوله الدرا�صية، با�صتثناء 
ف�صــل واحد فقط، مــا اأهله لإلقاء كلمــة اخلريجني يف حفل 

اخلريجني ال�صنوي، كونه الأول على جامعة بريزيت.
ويقــول النت�صــة: "تخرجــت الأول على جامعــة بريزيت، 
براكمــي بلــغ 95.3 يف املئــة، ومــن �صمــن مــا ت�صمنتــه 
�صهادتــه اجلامعيــة حت�صيــل 99% يف 11 م�صاقــا درا�صيــا 
خمتلفــا، وال�صر يف ذلك هو اإمياين مبا اأفعله وحبي له، رغم 
مــا اأ�صمعــه من النا�ــس، الذين كانــوا يقولــون يل: يف نهاية 
املطــاف �صوف ت�صبح معلماً يف اإحــدى املدار�س، اإن حالفك 

الكثري من احلظ، ولكن مل اأكن اأهتم".

بداية جديدة
وي�صيف: "بعد تخرجي من اجلامعة، قدمت امتحان "جي 
اآر اإي فيزياء" يف اأمريكا، الذي يوؤهلني لدرا�صة الدكتوراة 
بــدون ماج�صتري، وقد حققت فيــه علمًة كاملة 990 بف�صل 
اهلل، وكان ذلــك بعد فرة ا�صتعــداد مدتها �صهر، قراأت فيها 
كل موا�صيــع الفيزياء، �صواء تلك التي در�صتها يف اجلامعة 
اأو التــي مل اأدر�صها، حيث كانت هــذه الفرة هي الأ�صعب 
علي، لأنه كان علي اأن اأقراأ عن موا�صيع كثرية يف الفيزياء 
مل ي�صبــق يل اأن �صمعــت عنهــا، ولكــن ذلــك مت بحمــد اهلل، 
وقد بــداأت بدرا�صة الدكتوراة يف جامعــة نيويورك مبنحة 

كاملــة.. وطموحي يف امل�صتقبل، هــو اأن اأجتاوز الدكتوراة 
لأح�صــل على �صهادات اأعلى، فهديف هــو اكت�صاب املحتوى 
العلمــي العميق، واأطمح لتحقيــق اإجنازات على امل�صتوى 

املحلي، فاأنا اأرغب بتقدمي �صيء لبلدي.. لفل�صطني".

النظام التعليمي
ويعلــق النت�صة علــى النظــام التعليمي يف فل�صطــني، قائًل 
اإنــه ل يراعــي ما يرغب الطلبة بتعلمه، لفتــاً اإىل اأن معدله 
يف �صنــوات املدر�صــة مل يكــن يتجــاوز الـــ ٨0 باملئــة، ول 
ين�صــى النت�صة حني قال لــه اأحد اأ�صاتذتــه: "اإنت يلي زيك 
�صــو بيجوا ي�صووا عاملدر�صة، روح �صوفلك �صغلة اإ�صتغلها 

اأح�صنلك".
وي�صيــف: "كنت اأ�صعر برغبة كبــرية يف التعلم يف �صنوات 
املدر�صــة، ولكني مل اأكــن اأجد من يفهمني. قــد كنت مولعاً 
يف �صنــوات الأ�صا�صيــة مبادة اجلغرافيــا، فحفظت خريطة 
العــامل باأكملــه عــن ظهــر قلــب وكان با�صتطاعتــي ر�صمها 
وحتديــد كل دول العــامل عليهــا، رغــم اأننــي مل اأكــن قــد 
جتــاوزت ال�صف ال�صاد�س، ويف �صنوات الإعدادية اهتممت 
الإمرباطوريــات  تاريــخ  قــراأت  التاريــخ، وقــد  بدرا�صــة 
واملمالــك القدمية وتفا�صيل احلروب التــي جرت يف القرن 
الع�صريــن باأكملهــا، ويف �صنوات الثانوية، كنــت متميزًا يف 
املــواد العلميــة، حتــى اأطلق علــي زملئــي يف ال�صف لقب 

عبقري الريا�صيات".
ويتابع حديثه قائًل: "اأذكر اأن مدير املدر�صة اأخربنا ونحن 
يف ال�صــف العا�صر عن م�صابقة بحث علمــي، ف�صعرت باأنها 
الفر�صة لإي�صال �صوتي ملن هو مهتم، فكتبت مو�صوعاً من 
50 �صفحــة خلل �صهريــن، با�صتخدام قلــم حرب وخميلتي 
ل اأكــرث، توجهــت اإىل املدير وكان وقت دخــول امل�صابقة قد 
انتهــى، قلت لــه اأريد اإي�صاله لأي اأحد معنــي، فهذا نتيجة 
تفكــري وتعب كبريين، فطلب مني و�صعه يف مكتبه، واأظنه 

م��ب��ا���س��رة ال���دك���ت���وراة  اإىل  ب���ريزي���ت  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  م���ن   .. ال��ن��ت�����س��ة  م���ع���اذ 

مــا زال يف مكتبــه حتــى اليــوم اإن مل تكن �صلــة مهملت قد 
احت�صنتــه، لحقاً اأو�صلــت التقرير العلمي لعــدة اأ�صاتذة 
برتبة دكتور يف اجلامعات، ومل اأح�صل على اأي �صيء عملي 
منهــم. كلهــم م�صتغربون! اأحدهــم ي�صاألني عــن املراجع!! 
حاولــت اأن اأفهمه فكرة اأن كل مــا كتب يف البحث هو تاأليف 
�صخ�صــي ومل ارجع فيه اإىل اأي مرجع ولكن دون فائدة، يف 
الوقــت الذي قال يل فيه اآخر اإن لغة الن�س لغة غري علمية، 
اأقــول له اأنا بعمر اخلام�صة ع�صــرة، فكيف تتوقع مني لغة 

اأبحاث علمية".

ر�سالة اإىل ال�سباب 
يوجــه النت�صــة كلمــه اإىل ال�صبــاب الفل�صطينــي وعمــوم 
ال�صعــب قائًل: "العربة اأن الأ�صــل يف اأي ح�صارة متقدمة 
اأو غــري متقدمــة هــو اأفــراد املجتمــع و�صلوكهــم وكيفيــة 
معاجلتهم للأمور التي حتدد نوعية ومقدار التطور املادي. 

لذلك، من اأجل التغيري، ابداأ بنف�صك كفرد من اأفراد املجتمع 
وحــاول اأن تغــري مــن هم حولــك لن�صبــح اأفــراًدا منتجني 

ونقوم بدورنا كما يجب".
وي�صيــف: "�صــر النجــاح بب�صاطة هو احلــب، اأن حتب ما 
تعمــل لتعمــل ما حتــب، الرغبــة باحل�صــول علــى نتيجة 
لي�صت اأمرًا كافياً للو�صول اإليها، اإذ يجب اأن حتب الطريق 
املوؤديــة لذلك الهدف اأي�صاً، اأعني اأن من املوؤكد اأن تخرجك 
من اجلامعة بعد اأربع �صنني من تعب الدرا�صة �صيء رائع، 
لكــن يجب اأن ت�صعر بالر�صى وال�صعادة خلل هذه الفرة، 
كاإح�صا�ــس داخلــي، لهذا اخر تخ�ص�صــاً حتبه، ول تخر 
تخ�ص�صــاً فقــط لأنه مطلــوٌب يف �صوق العمل، مــن ال�صيء 
جــدًا اأن تدر�س واأن تعمل يف جمــال ل حتبه، فقط من اأجل 

احل�صول على راتب اأكرب".

* خريج حديًثا من دائرة الإعلم يف جامعة بريزيت
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يف احلديــث عن الهجرة والو�صول اإىل اأوروبا، هناك الكثري من 
ال�صجــن والقيل والقال عن املوؤامرة الكونية على الفل�صطينيني 
واخراجهــم مــن دول الطــوق، وهــو مــا يتفــوه بــه العديد من 
امل�صوؤولــني الفل�صطينيــني كلمــا �صنحــت لهم الفر�صــة للتعبري 
عــن "وطنيتهم" غــري امل�صكوك بهــا، وبقدرتها علــى مل ال�صمل 

الفل�صطيني.
تتفــاوت ظروف الب�صر العاديني يف الأماكن العادية يف العامل، 
لكــن يف املخيمــات الفل�صطينيــة يف لبنان و�صوريــا )الآن(، كل 
�صــيء لي�ــس عاديــا، ول ميكــن اأن تتفاوت ظــروف املقهورين 
)اللجئــني( داخــل الأزقــة املغلقــة علــى الظــلم والبوؤ�ــس 
واحتمــالت القهــر �صبه الدائمــة، واملمكنة مــع اأي ر�صا�صة 
طائ�صة من �صباب "املقاومة" داخل املخيمات، الذي ل يعرف 
اليــوم اإن كانت على اأمت ال�صتعــداد للمقاومة كما كانت عليه 
قبــل ثلثة عقود، يــوم كان لل�صلح معنى احلقيقة يف مواجهة 

"اإ�صرائيل" وجي�صها.
يــلم بع�ــس اللجئــني حني ياأخــذ الياأ�ــس ماأخــذا يف اأرواحهم 
وي�صيطــر، فتجدهم يبيعــون ما اأمكن بيعــه، يف حماولة لتاأمني 
مبلــغ من املال ميكنهم مــن الهجرة عرب البحــار، اأو امل�صي من 
اليونــان اإىل اأملانيا اأو النم�صا، اأو البلد الذي قد يحفظ لهم �صيئا 
مــن كرامتهم ال�صائعــة يف وحل املهاتــرات واخلطابات الرنانة 

لقادة "ال�صوق" و�صول ملرادهم.
ي�صاأل العلم ب�صذاجة عن الأ�صباب التي تدفع هوؤلء للهجرة، 
واحلقيقــة اأنهــا اأ�صباب تكاد ل تعــد، فاجلنــازات املتكاثرة يف 
خميمات لبنان جراء ال�صــكالت "العائلية" التي جتعل امراأة 
تخ�صــى علــى طفلتها ال�صغــرية من ر�صا�صــة طائ�صة تخرق 

زجاج النافذة فت�صيب ابنتها يف مقتل، فتجل�س يف البيت خائفة 
علــى نف�صها اإن ماتــت هي وتيتمت بنتهــا، وتخ�صى على ابنتها 
التــي قد متوت بغري ذنب �صوى �صــلح املقاومني املنت�صر هكذا 

عبثا حتت م�صميات اأكرب من معظم حامليه. 
األــوم ال�صــلح الآن يف املخيمات، األومه لأنه بــات مهددا لراحة 
الفل�صطينيــني، لأنه بــات عبئا على املارة مــن املدنيني يف اأزقة 
تت�صــع لرباءة الب�صر واجلرذان احلية بينهم، وبات قاتل كونه 

ل يوجه اليوم اإل علينا.
واجلنــازات لي�صــت فقط من ال�صــلح، بل من اأ�صــلك الكهرباء 
واأنابيــب املياه املمــررة مع بع�صهــا بع�ــس يف املخيمات، تلك 
التــي تقتــل مــن تقتــل، وميكن حينهــا ت�صميــة القتيــل �صهيدا! 
�صهيــد ماذا متامــا، الكهرباء اأم اهمال وف�صــاد اللجان ال�صعبية 
التابعــة للف�صائــل يف املخيــم؟ لــن يعــرف اأي اأحد �صــوى اأمه 
الباكيــة بح�صــرة علــى ولدها الــذي كان ي�صلــح دراجته رمبا 
ليذهب اإىل عمله، اأو ليو�صل اأخته ال�صغرية اإىل املدر�صة، ولكن 
"الكهرباء" غري املنظمة يف املخيم قتلته، وكل امل�صوؤولني براء 

من الذنب، األي�صوا اأويل العزم يف املخيمات.
هــذا عن خميمات لبنان، اأما خميمات �صورية، ففيها من الوجع 
الكثري، خميم الريمــوك العالق بني اأنياب املتقاتلني يف �صوريا، 
واأهلــه الذين باتوا م�صرديــن يف كل مكان مــن دم�صق، بع�صهم 
ي�صكــن املدار�س، ومنهم من يدفع مــا كان يدخره لولد يزوجه، 
اإيجار بيت، بعد اأن اأكلت القذائف جدران منزله يف املخيم، كما 

اأدخلت ح�صرة على الذكريات فيه.
مــاذا تبقــى للجئــني الذين قد يجــدون اأولدهم خــارج مقاعد 
الدرا�صــة، لأن "ال�صاهد الوحيــد على ماأ�صاتهــم!" )الأونروا( 

اإىل فل�سطني.. رافقتكم ال�سالمة

كانــت اأعلنت اأنها قد ت�صطر لتاأجيل العــام الدرا�صي يف اأقاليمها 
اخلم�صــة، لعدم متكنهــا من غــوث وت�صغيل اللجئــني، ب�صبب 

عجز مايل قدره 101 مليون دولر.
ذريعــة امل�صوؤولــني الفل�صطينيــني دوًمــا هي احلفــاظ على حق 
العــودة، احلق الذي يبدو لكثري مــن املراقبني )وهذا للمعايري 
ال�صحافيــة(، ومعظم اللجئــني )هذا ملعايري الواقــع(، اأنه مل 
يعــد ملــك ال�صا�صة ول املجتمــع الدويل، بل بيــد الحتلل الذي 
ــا قاب�صني على  يرف�صــه جملة وتف�صيل، وبيــد من ما زالوا حقًّ
زنــاد القتال لأجل فل�صطني فقط، وقــد باتوا قلة، يحاَربون على 
اأكرث مــن جبهــة، ويحاِربــون ال�صطهــاد ال�صيا�صــي يف ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة.
فمــاذا تبقــى للجئــني الفل�صطينيــني غــري الفــرار اإىل اأوروبــا 

ال�صخ�صيــة  انتــاج  واإعــادة  كرامتهــم،  بع�ــس  ل�صتعــادة 
الفل�صطينيــة التي كان لهــا اعتبار اأممي، وم�صاحــة وا�صعة من 
الهتمــام والنتباه لق�صية كانــت وما زالت يف مواجهة ال�صرور 
الكثرية، التي اأو�صحها وظاهرة للعيان "اإ�صرائيل"، يف حني اأن 
�صــرورا اأخرى حتيــق بفل�صطني من داخلهــا وخارجها، ترتدي 

لبو�س الوطني والقومي والإ�صلمي.
مل يبــق للجئني الفل�صطينيــني �صوى العبــور اإىل فل�صطني عرب 
العوا�صــم الأوروبية، فيبدو اأن برلــني وا�صتوكهومل و�صواهما 
اأقــرب اإىل القد�س من باقــي العوا�صم، على الأقــل ريثما تنتهي 

العوا�صم العربية من مقا�صاة ال�صر فيها.

* �صاعر واإعلمي فل�صطيني نازح من �صوريا اإىل لبنان

يلعــب الإعــلم عمومــاً دور الو�صيــط بــني ال�صــارع والطبقــة 
النا�ــس  وق�صايــا  همــوم  ينقــل  عنــه،  امل�صوؤولــة  ال�صيا�صيــة 
امللّحــة وامل�صريية اإىل ال�صطــح بهدف الإ�صــاءة عليها والدفع 

بال�صيا�صيني اإىل حلها، اأو حماولة حلها على الأقل.
ويحدث هذا يف حالة مثالية، اأما عندما يرتهن الإعلم لأجندات 
ال�صيا�صيــني كهيئــات اأو اأفــراد ويتحــول �صغلــه ال�صاغــل اإىل 
احلفاظ على �صورتهم وتلميعها اأو خدمة الأجندات ال�صيا�صية 

التي ينتمون اإليها، ت�صبح احلالة عك�صية.
مراقبــون ون�صطاء واعلميــون راأوا ان احلالــة العك�صية هذه 
هــو واقــع احلــال الن بــني ن�صف مليــون لجــئ فل�صطيني يف 
املخيمــات الفل�صطينيــة يف لبنان مــع و�صائل العــلم الر�صمية 

واخلا�صة املوجودة دخل فل�صطني.
ول يبــدو الإعــلم الوطني الفل�صطيني بعيــدًا عن هذه احلالة، 
بل يكاد يخلو –ح�صب رواده- من اأي تغطيات لأخبار وق�صايا 
وتقاريــر عن حيــاة وهموم ومعاناة الأهــل اللجئني يف لبنان، 
هــذا ما عرّب عنه الإعلميون الفل�صطينيون الذين طرحنا عليهم 
هذه امل�صكلة على اختلف خلفياتهم واملوؤ�ص�صات التي يعملون 

�صمنها.

ارتهان �سيا�سي
يقول الإعلمي اأيهم ال�صهلي املحرر يف ف�صائية فل�صطني اليوم: 
"بطبيعة احلال الإعلم الفل�صطيني م�صّي�س وقّلما نتعامل مع 
و�صيلة اإعلم فل�صطينية تتبنى الو�صطية يف طرحها. ومو�صوع 
املخيمــات كغريه من املوا�صيع ين�صجم طرح اأخباره مع روؤية 
و�صيلــة الإعــلم. وي�صيــف ال�صهلــي: "موؤخــرًا ا�صت�صهد �صاب 
فل�صطينــي �صعقــاً ب�صبــب �صبكــة الكهربــاء واملــاء الفا�صدة يف 
خميم برج الرباجنة، يف بــريوت. اإحدى و�صائل الإعلم �صّبت 
نقمتهــا على ال�صفــري الفل�صطينــي وحّملته امل�صوؤوليــة الكاملة 
عــن احلادث، بينمــا انربت و�صيلــة اأخرى تابعة لفتــح للدفاع 
عــن ال�صفــري. يف احلالتني هنــاك عدم التــزام مبعايــري املهنية 

ال�صحفية ومنها احليادية".
ويــورد ال�صهلي مثال اآخر اأكــرث ح�صا�صية وهو مو�صوع خميم 

الريمــوك يف �صوريــا الذي يعــاين ويلت احلــرب ال�صورية منذ 
�صنــوات م�صــت، ويقــول: "القنــوات الفل�صطينيــة واملجــلت 
واجلرائــد غطت اأخبــار املخيم تبعــاً للجهة املمولــة لها، كون 
الأمــر يتبــع مل�صكلــة اأكــرب وهــي الو�صــع ال�صــوري. يف حــني 
ا�صتخدمــت قنــوات لفظــة ح�صار املخيــم، ا�صتخدمــت قنوات 
اأخــرى تعبري )اإغــلق( دون الإ�صــارة للجهة املنفــذة وبررت 
هــذا الإغلق بوجــود م�صلحني. يف املثالني يبــدو وجع اللجئ 
الفل�صطينــي يف املخيــم وهّمــه خــارج العتبــارات ال�صحافية 
واأ�صا�صهــا النحيــاز للنا�س بغ�ــس النظر عن اجلهــة امل�صّببة، 
كحل ُيخرج الإعلم الفل�صطيني من الأزمة التاريخية املرتبطة 

بارتهانه اإىل املال ال�صيا�صي.
عبد  ر�صوان  للأنباء  ال�صعلة  وكالة  يف  الإعلمي  النا�صط  "اأما 
اهلل فقــد عرّب لــدى �صوؤالــه عن امل�صكلــة من وجهة نظــر اأخرى 
فقــال: "الإعلم الفل�صطيني املكتــوب يف لبنان �صعيف جدًا ول 
يعــرب عن هموم �صعبنا، ومعظمــه ف�صائلي وم�صّي�س ول يوجد 
اإعلم م�صتقل، اإن كان جملت اأو جرائد اأو حتى ن�صرات دورية 
وغري دورية، ول توجد مواقــع اإلكرونية م�صتقلة. باملح�صلة 
ل يلبــي الإعــلم طموحــات �صعبنــا ول يغطــي اإل نتيفــات من 

همومه".
وا�صــاف عبــد اهلل: توجد ن�صــرات دورية وجمــلت ت�صدر عن 
ف�صائــل فل�صطينية اإن كانت تابعة ملنظمة التحرير الفل�صطينية 
اأو لقــوى التحالف املعار�صة ل�صيا�صــة املنظمة اأو حتى القوى 
واحلركات ال�صلمية وموؤ�ص�صاتها، ول تغطي الهم الفل�صطيني 
اإل مــن زوايــا �صيا�صيــة �صيقــة. هنــاك اأي�صــاً بع�ــس املواقع 
الفل�صطينية التي تهتم باللجئني الفل�صطينيني ولكنها ل تغطي 
اإل الأن�صطة والفعاليات احلزبية والتنظيمية والتي ل تعرب اإل 

عن �صريحة اجتماعية حمددة.
وتابــع عبــد اهلل: تلــك املواقــع ل ت�صلــط ال�صــوء علــى الهــم 
الفل�صطينــي ول علــى املعاناة الفل�صطينيــة اإل �صمن ح�صابات 
�صيقــة اأو حتى �صمــن م�صاريع م�صّي�صة، وتــدار وفقاً ل�صيا�صة 
التنظيم الذي ت�صتمد منه الدعم املايل والكادر الب�صري"، موؤكدا 
اهميــة ان يكــون هناك اهتمــام اكرب من العــلم داخل الر�س 

عتب كبري على الإعالم الوطني: "غطوا ويالت وماآ�سي وق�سايا �سعبنا يف لبنان" 

املحتلة بق�صايا �صعبنا يف لبنان.
اأمــا الإعلمي عماد خمتــار املحرر يف جريــدة ال�صفري اللبنانية 
فقد عرّب عن هذه الإ�صكاليــة بقوله: "الإعلم الفل�صطيني اإعلم 
وطنــي يحمــل اأنبــل ق�صيــة عرفهــا التاريــخ، وعليــه اأن يلقي 
الأ�صــواء وي�صّخــر كل امكانياتــه لف�صح كافــة املوؤامرات التي 
حتــاك �صــد �صعبنــا، ومواجهة اإعــلم العدو ال�صهيــوين. رغم 
ذلــك مل يعر الإعــلم اأخطــاء قياداتنا، مــن قــادة الف�صائل اإىل 
امل�صوؤولــني املحليــني يف خميماتنــا، لأن كل و�صيلــة من و�صائل 

اإعلمنا الفل�صطيني تنتمي اإىل ممول مرتبط باأحد الف�صائل.
خنــوع  واأغفــل  ق�صايانــا  اأغفــل  لل�صــف  اعلمنــا  وي�صيــف: 
امل�صوؤولــني يف حتمــل م�صاكل �صعبنــا، اإىل اأن اأ�صبحنا مهّم�صني 
ودون مرجعيــة يف ق�صايانــا امل�صتع�صيــة. هــم يتحركون فقط 
عنــد حــدوث كارثة كبــرية، تهتز و�صائــل اإعلمنــا خمافة نقد 
اأهلنــا امل�صوؤولــني اإن كانــوا يف ال�صلطــة اأو يف الف�صائل، عندها 

يكــون التحرك الإعلمي الفل�صطيني لمت�صا�س غ�صب ال�صارع 
لي�س اأكرث.

اخريًا ل ميكن و�صع الت�صيي�س والرتهان اإىل الأجندات واملال 
ال�صيا�صــي م�صبباً وحيدًا لهذه احلالة التــي و�صل اإليها الإعلم 
الفل�صطيني الآن، رمبا كانــت امل�صكلة الأعمق والأكرث خطورة 
يف غيــاب مفاهيــم احلريــة وال�صتقلليــة عن العمــل الإعلمي 
الوطنــي، فق�صيــة احلرية هــي ق�صيــة الإعلم دومــاً يتخذها 
الإعلميون اأفــرادًا وموؤ�ص�صات معيارًا وحيدًا لعملهم وجوهرًا 
لن�صالهــم، خا�صة اأننــا يف اأم�س احلاجــة الآن لإعادة العتبار 
للمبــادئ التــي غر�صها فينــا رواد الإعلم الفل�صطينــي الأوائل 
اأمثــال ماجد اأبو �صرار وغ�صان كنفــاين وغريهم الكثري الذين ل 

تت�صع لذكرهم هذه ال�صطور القليلة.

* من اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة
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 سمية مناصري *

 ظاهر صالح *

خــرج مــع اأهلــه وجريانــه بعــد اأن ازدادت الأحداث 
�صــوءا يف خميم احل�صينية الــذي يبعد 15 كم، جنوب 

دم�صق.
اأ�صبــاح،  مدينــة  اإىل  اأ�صابيــع  خــلل  حتــول  والــذي 
التــي  واملحــلت  والأزقــة،  وال�صــوارع،  الأحيــاء، 
كانــت ت�صج باحليــاة مل تعد هي نف�صهــا، وال�صاحات 
املزينــة بحركــة النا�ــس واأ�صــوات الباعــة، اختفــت 
كلهــا، حتى البيــت الذي ولد ون�صاأ وكــرب هو واإخوته 
فيه، مل يعد كما هــو، تفرقت العائلة الواحدة، لي�صلك 
افرادهــا طريق املجهول يف رحلــة جديدة من اجلراح 

والعذابات.
القربى".  مــن ذوي  والقهر  الظلــم  "رحلــة حمطاتها 
هكــذا �صماهــا هــاين علــي حممــد �صهــاب الــذي جــاء 
اأفــواج  مــع  الأربعــة  واأبنــاوؤه  زوجتــه  ويرافقــه 
دخــول  منــع  قبــل  لبنــان  اإىل  �صوريــة  فل�صطينيــي 
الفل�صطينــي، وقبــل اإغــلق احلــدود بوجهــه يف دول 
بنــي جلدتنا الذيــن باتوا يتمنــون مــوت الفل�صطيني 

والتخل�س منه.
اختار لبنان، التي طاملا �صمع عنها من افواه املطربني 
واملطربــات وهم يتغنون وت�صــدح ا�صواتهم بجمالها 

ويتغزلون بعا�صمتها بريوت .
بــريوت �صت الدنيا املكتوبة علــى لوحة احد اجل�صور 
يف �صــارع املزرعة، قالهــا يف خيالته، هــي كاأهلها رقة 
وجمــال، ومل يكــن قد زارها من قبل، لكــن وجد نف�صه 
اأمــام هذا اخليار، لأن هذا هو الأف�صل والأقل خ�صارة 
من بني عدة خيــارات تفر�صها احلروب، اإما اأن تقاتل 

اأو تقتل اأو تنتظر �صقوط قذيفة اأو ر�صا�صة جبانة.
"هــي معركــة ل �صــاأن يل بهــا، ل من قريــب ول من 

بعيــد، اإنها اأقــذر احلروب، احلــرب الأهليــة". هكذا 
يقيــم �صهــاب امل�صاألــة مــن زاويتــه كان�صــان ي�صعــى 

لعي�س اآمن.
ال�صيف  الفل�صطيني،  اللجــئ  لي�صت معركة  "وهــذه 
علــى اإخوتــه يف البلــدان العربية". جتتاحــه الفكار 

وال�صئلة وتتزاحم يف راأ�صه .
بلــى  يــا هــاين؟  األ حتــب �صوريــا  ن�صاألــه:  وعندمــا 
احبهــا، ولأننــي احبهــا، ل اأريد اأن اكــون طرفا فيها، 
)عدونا وعدو العرب معــروف(، هو ذاك ال�صرائيلي 

املغت�صب لر�صنا وار�س اأجدادنا .
هكــذا بكل هــدوء وحذر ي�صرح هــاين ويعرب عن فكرته 

واأنه مل يجد اأمامه من �صبيل اإل اأن يختار لبنان. 
لكن مــا مل يكن يدركه، هــو اأين �صيبيت هــو وعائلته، 
واإىل اأي مــكان �صيحــط رحالــه، وبالكاد يكفيــه املبلغ 
الــذي بحوزتــه ل�صتئجــار غرفــة يف اأحــد خميمــات 

اللجئني الفل�صطينيني.
مل تكــن املعي�صة يف بيوت املخيمــات كالتي كان يتمتع 
بهــا يف بيتــه يف �صوريا، فبعد �صاعــات كانت متر كدهر 
عليــه وبعد جــولت بحث وجد بيتــا �صغريا يف خميم 

عني احللوة فا�صطر ل�صتئجاره مببلغ200  دولر .
يف  ليخو�ــس  وعائلتــه  هــاين  علــى  اليــام  ومت�صــي 
جولت جديدة من العــذاب ويهم باخلروج وال�صوؤال 
عــن مكتــب وكالــة الونــروا، حامــل اأوراق العائلــة 
والبطاقــة البي�صــاء لي�صجــل ا�صمــه يف قائمــة اإحدى 
اجلمعيــات اخلرييــة التــي يدعــي بع�صهــا م�صاعــدة 
اللجئــني وتقــدمي اخلدمــات للمهجريــن. وي�صاأل عن 
ال�صفــارة الفل�صطينية، وعن موؤ�ص�صــات ت�صمي نف�صها 
�صــوؤون اللجئــني، اأي لجئني يا تــرى؟ واأين هم من 

»جــل البحــر« منطقــة جغرافية على �صاطــئ مدينة 
�صــور اللبنانية، غــري معرف بها جغرافيــاً من قبل 
الدولــة اللبنانيــة اأو الأونــروا، بحكــم اأن الأرا�صي 
التي يقيــم عليها اللجئون اإما ملــك للدولة اللبنانية 
تلــك  يف  املقيمــون  واللجئــون  خا�صــة،  اأمــلك  اأو 
التجمعــات مهــددون وب�صــكل دائــم بالطــرد من قبل 

اأ�صحاب الأر�س او الدولة اللبنانية نف�صها.
وماأ�صــاة هــذا التجمع انه مل ي�صنــف على انه خميم 
وبالتــايل ل ت�صلــه خدمــات الأونــروا، لأن املخيــم 
ح�صــب تعريــف الونــروا: هــو قطعــة مــن الأر�س 
تكون اإمــا حكومية اأو يف اأغلب احلــالت ا�صتاأجرتها 
املحليــني،  امللكــني  مــن  امل�صت�صيفــة  احلكومــات 
و�صعــت حتت ت�صرف الأونــروا كم�صاعدة للجئني 
الفل�صطينيني يف ت�صهيــل احتياجاتهم الأ�صا�صية، ول 
ميكــن ل�صكان املخيمــات متلك هــذه الأرا�صي، ولكن 

لهم احلق يف ال�صتفادة منها لل�صكن.

ماأ�ساة تعليمية
وبدل ان يحمــل اطفال هذا التجمــع الب�صري القلم 
والدفاتــر املدر�صيــة، فاإنهــم يت�صربون مــن املدر�صة 
مبكــرا ويذهبــون اىل ال�صيــد يف البحــر الــذي يقــف 
علــى عتبــات منازل ال�صفيــح التــي يقطنونها. فتجد  
الع�صــرات منهــم ت�صكل �صبــاك ال�صيــد عاملهم يف هذا 
التجمع الــذي مت اإن�صاوؤه يف العام 1954 ويعترب من 

اأكرث التجمعات الفل�صطينية تهمي�صاً.
ويبلــغ عدد �صكان »جل البحر« حــوايل 2500 ن�صمة 

علــى م�صاحــة بطــول 2 كــم وعر�ــس يــراوح بــني 
75-300 مــر وفيه 340 منزًل. �صكانــه من الطبقة 
الفقرية، اأمــا البيوت فهي من األواح ال�صفيح، البارد 
يف ال�صتاء واحلــار يف ال�صيف، ل توجد فيه مدار�س، 
والأطفــال يذهبون اىل املدار�ــس املتواجدة يف خميم 
الب�ــس الــذي تربطهــم باأهلــه رابطــة الأخــوة، فهم 
يواجهــون م�صقة يف الو�صــول اىل املدر�صــة. والأهل 
غــري مبالــني بتعليــم الطفــل، فعــدد كبــري منهم غري 
متعلــم ولي�ــس لديهــم املــال الــكايف لكــي يخ�ص�صوا 
لطفلهــم اأ�صتــاذًا خ�صو�صيــاً يف املنــزل او حتى لي�س 
لديهــم املال الكايف لتعطيه كلفة التنقل من التجمع اىل 

خميم الب�س.

ال�سوارع هي عامل الطفولة الدائم
ل يوجد جمعية ت�صاعــد اأطفال هذا التجمع يف الدعم 
الدرا�صي كما هــو احلال يف باقي املخيمات، ول حتى 
ناٍد للرفيه، فنادي الطفل هو ال�صارع الذي تويف عليه 
اأكرث من طفل وهــم يف طريقهم اىل املدر�صة، والنادي 
الثاين –جمــاًزا- املخ�ص�س للعب هو �صاطئ البحر، 
حيــث تكــون �صعــادة الطفــال يف قمتها خــلل ف�صل 
ال�صيــف. اأمــا يف ال�صتاء فل بديل �صــوى البيت الذي 
يتاألــف مــن غرفة واحــدة يعي�س فيها عــدد كبري من 
اأفراد الأ�صرة. والنتيجــة طفل ل يعرف كتابة ا�صمه 
يف ع�صر اأ�صبحت فيه المية تتعلق بالنرنت ولي�س 
الكتابــة باليد والقراءة العادية التي يحرم منها جيل 

كامل يف »جل البحر«.
الطفــل )حممد( مل يكــن يتجاوز العا�صــرة من عمره 

ا من �سوريا اأن تكون نازًحا فل�سطينيًّ

الفل�صطيني املهان كيفما اجته.
بــداأ هــاين بالبحــث عــن عمــل، لكــن اأيــن ميكــن اإيجاد 
فر�صــة عمــل لفل�صطينــي مــن �صوريا، يف بلــد ل ي�صمح 
ا�صــل قانونــه للفل�صطيني مــن لبنان اأن يعمــل، و�صاأل 
كثــريا ودخل املعامل واملحال، لكن النتيجة هي ذاتها. 
..نعم  فل�صطيني  اأنــت  ي�صاألونني  لهجتي،  "ي�صمعــون 

فل�صطيني".،فيعود اأدراجه.
عاد هاين يجر اذيال اخليبة، بعد ان �صاقت الر�س عليه، 
ويف طريــق عودتــه وجد �صابــني يعبثان بكومــة نفايات، 

وقف ينظر اإليهما وهما  يفرزان البل�صتيك، واحلديد.

اإنهــا رحلة عذاب �صاقــة وجديدة علــى حياته، لكنه 
قــرر اأن يعمل ويجمع هذه املــواد ويحملها اإىل مراكز 
العاديــة،  الأحــوال  يف  5دولرات  ليجنــي   بيعهــا، 
ويف اأحيــان اخــرى جتود عليــه مهارتــه وجتارته بـ 

7دولرات.
وا�صتمــر علــى هــذه احلــال اأيامــا، متحمــل الروائــح 
املنبعثــة مــن اأكيا�ــس القمامة، لكــن امل�صكلــة التي مل 
يح�صب لها ح�صابا هي ما �صمعه من زملء املهنة، وهي 
ان الــدرك اللبنــاين بــداأ يقوم بحمــلت اعتقــال لهوؤلء 
العمــال اإثر �صكاوى مــن اأهايل الأبنيــة يف مدينة �صيدا 

تفيد باأن هناك بع�س العمال يقومون بال�صرقات.
يحتــار هــاين ويتقلــب بــني اخليــارات ال�صعبــة؛ هــل 
يرجــع اإىل �صوريا بني املوت والق�صف، اأم ميوت جوعا 
واإهانــة يف لبنــان، اأم يهاجر يف البحــر ول ميلك للناقل 
وال�صما�صــرة دولرا واحدا؟ هي خيارات املوت امللون 
باألوان ورائحة القهر، والظلم، هو املوت فح�صب، اأمام 

الفل�صطيني النازح من �صوريا، ول �صيء غري املوت.

*مــن اإنتاج ورة الكتابــة الإخبارية يف خميم برج 
الرباجنة

يف جتمع فل�سطيني ا�سمه "جل البحر"

ترك املدر�سة حلم الطفال للعمل واحل�سول على هجرة غري �سرعية

حــني تــرك املدر�صــة، تركهــا وهــو ل يعــرف كتابــة 
ا�صمــه، كل يــوم يذهــب اىل املدر�صة وكاأنــه مل يذهب 
اإليهــا، ج�صديــاً هــو يف املدر�صــة، ولكن عقليــاً هو يف 
املنزل تلزمه �صــورة اإخوته الأ�صغر منه �صناً، فقد 
والــده نتيجة حــادث �صري، والدتــه ل تعمل وتنتظر 
املعونــة مــن ا�صحــاب اليــادي البي�صــاء، وواقــع 
حممد الجتماعي ل يختلف عن مئات الطفال يف هذا 

التجمع الفقري واملهم�س.
بعــد تركه للمدر�صة ذهب لكي يتعلم �صنعة ما ولكنه 
مل ي�صتمــر فيهــا �صــوى ب�صعة اأيــام وال�صبــب �صوء 

املعاملة من �صاحب املحــل بال�صافة اىل ال�صتغلل 
يف اجناز بع�س العمال ال�صاقة عليه كطفل.

اأمــا الطفل )عمر(، فلم يكن يتجاوز الثامنة من عمره 
حني تــرك املدر�صة، تركها وهو ل يعرف اي�صاً كتابة 
ا�صمه كان ي�صتيقظ يف وقــت متاأخر ويبداأ بنزهة بني 
ال�صارع والبحر، اأهم ما كان يقوم به هو امل�صاكل مع 
باقي الأطفال واأحياناً مع الكبار، بالإ�صافة اىل �صرب 
الرنجيلــة. امــا الآن فحالــه حت�صن نوع مــا واأ�صبح 
لديــه هدف واأمــل يريد اأن يعمل ويح�صــل على املال 
كــي يحقق حلمه وهــو الهجرة بطريقــة غري �صرعية 

للعي�س يف بلد حترم الن�صانية وتقدر حق الطفولة 
الذي حرم منه الطفل الفل�صطيني يف ال�صتات.

ق�ص�س كثــرية للأطفــال �صمعناها واأحــوال ا�صتكت 
منها المهات والباء، فهل من جميب لهذه ال�صوات 
اليائ�صة حتى من حق عودتها؟ �صوؤال بر�صم الجابة 
مــن منظمــة التحريــر وال�صلطــة الوطنيــة ووكالــة 

الأونروا.

* مــن اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج 
الرباجنة

ا. اأطفال »جل البحر«.. عندما ت�صبح مظلة »الأونروا« مطلًبا مهمًّ

نزوح فل�صطيني ل يتوقف، اأي حرب كفيلة برحيل الفل�صطينيني!
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 خالد وليد النصر *

 إياد صنديد *

مل يكن الو�صع القت�صادي يف خميم عني احللوة 
�صعبــا قبل الأحداث التي �صهدها املخّيم موؤخرًا، 
ولكــن عقــب اغتيــال قائد كتيبــة �صهــداء �صاتيل 
العقيد طلل الأردين، تراجع الو�صع القت�صادي 
لل�صرة والتاجر وكل �صاحب م�صلحة يف املخيم.

يقــول مواطنون ومراقبــون ان للحداث المنية 
و�صائــل  تغطيــه  ل  اثــرا  املخيــم  يف  تقــع  التــي 
العــلم التي تن�صغل بال�صتبــاكات وعدد القتلى 
واجلرحــى، وهــو يتعلــق بالمــن القت�صــادي 
لل�صــرة اللجئة ا�صافــة اىل امانهــا و�صلمها، اإذ 
مــا ان تقع ال�صتبــاكات حتى تدخل �صوق املخيم 
يف فو�صــى ا�صعــار وك�صــاد يدفــع ثمنــه اللجئ 

والتاجر معا ب�صبب احداث ل دخل له فيها.
الباحــث والإعلمــي الفل�صطينــي ر�صــوان عبــد 
اهلل قــال يف حديــث �صحايف: "خميــم عني احللوة 
يعود تدريجياً اإىل احلياة الطبيعية بعد الأحداث 
املوؤ�صفــة التــي ح�صلت خــلل فرة مــا بعد عيد 
ال�صــوق  ان  موؤكــدا  مبا�صــرة".  املبــارك  الفطــر 
وال�صعــار و�صلــة ال�صــرة القت�صاديــة تت�صرر 

ب�صكل كبري مع كل حادث امني.
واأ�صــاف عبــد اهلل: "امتنــى األ تعــود مثــل تلك 
ان  حيــث  امل�صلحــة،  والإ�صكاليــات  الأحــداث 
�صعبنا الفل�صطيني اللجئ مرهق ا�صل وو�صعه 

القت�صاديــة مــن الأ�صــواأ عامليــا، وتاأتــي هــذه 
الحــداث لرفــع معــدلت الفقر للأ�صــر والتجار 

وكل ال�صرائح الجتماعية".
مــن جهته، اأكد عماد طحيب�ــس الذي ميتلك ميني 
ماركت يف �صــوق اخل�صار اأن احلالة القت�صادية 
حت�صنــت بن�صبــة 50% بعد الأحــداث الأخرية. 
بــاأن  املخيــم  علــى  القيمــني  طحيب�ــس  وطالــب 
يوفــروا الأمــن والأمــان لل�صــكان لكــي تتح�صــن 
احلالــة القت�صاديــة بن�صبــة اأكرب، موؤكــدًا على 
�صــرورة وجــود قوة اأمنية فاعلــة يكون لها دور 
قــوي وفعال حتى تخرج النا�س من هذه الأزمات 
املتكــررة بني احلــني والآخــر، واإن مل يكن هناك 
دور لهذه القــوة، فليكن الــدور لل�صعب للخروج 

من هذه الأزمات .
واكد املواطن حممود اإ�صماعيل الذي ميتلك حملًّ 
لبيع اخل�صار والفاكهة اأنه ل يوجد اأي حت�صن يف 
احلركة التجارية لديه، وطالب اإ�صماعيل القيادة 
الفل�صطينيــة يف املخيــم بو�صع حل جــذري لهذه 

الأحداث املاأ�صاوية.
واأكــد احلــاج نا�صر �صناعــة وهو اأحــد اأ�صحاب 
املحــلت التجاريــة يف املخيــم تراجــع احلركــة 
القت�صادية للنا�ــس يف املخيم بن�صبة تفوق %90 
مــع كل حادث امني، ويخ�صى َمن ياأتي من خارج 

املخيــم للت�صــوق علــى القــدوم للمنطقــة ب�صبب 
الظــروف المنيــة، خوفــا من ح�صــول اأي حدث 
اأمني جديد، مطالبــا القوى الوطنية والإ�صلمية 
بتوفــري الأمن والأمــان، م�صددا علــى ان حت�صن 
احلالة المنية يف املخيم حتما �صيقود اىل حت�صن 

الو�صع القت�صادي للنا�س.
ويتحــدث احلــاج �صالــح خطــاب وهــو �صاحب 
ملحمــة يف املخيم باأمل وياأ�ــس يف ق�صية الحداث 
المنيــة داخل املخيم، ويتهــم الف�صائل الوطنية 
والإ�صلميــة بعــدم تقــدمي حلــول للنا�ــس العزل 
واملدنيــني الذيــن يدفعــون اأثمانــا باه�صــة مــن 
حياتهم جراء انــدلع ال�صتباكات بني امل�صلحني 
يف املخيــم. وعن اخر حدث امني، طالب املعنيني 
بالتفــاق فيما بينهم كــي ي�صود الأمــن والأمان، 
واأن يتوحــدوا وي�صلطوا بنادقهــم باجتاه العدو 

ال�صهيوين، ل باجتاه بع�صهم البع�س.
ويف حديــث مــع املهند�ــس املدين خالــد امليعاري، 
وهــو من اأبنــاء املخيم، قال: خميــم عني احللوة 
ميتلــك �صوقا �صعبيــة تخدم املخيــم واجلوار ملا 
يتمتع به من ا�صعــار منخف�صة مقارنة مع مدينة 
�صيدا القريبة، ا�صعار ت�صعب مناف�صتها، وتعترب 
عمــاد دخل الفرد وال�صــرة يف املخيم، والحداث 
المنيــة تك�صــر هذا املدخــول القت�صــادي الذي 

طفل يحذر املتقاتلني يف "عني احللوة" من نهايات ماأ�صاوية. ال�صورة من �صفحة "خميم عني احللوة" على في�صبوك.

ا اأهايل عني احللوة للم�سلحني: ل تقطعوا لقمة عي�سنا.. كفى قتاًل عبثيًّ

يوفــر الكثري من فر�ــس العمل التي تعــود بالنفع 
على كل اأهل املخيم دون متييز.

املربعــات  بــني  وال�صتبــاكات  ال�صــلح  معــارك 
المنية معاناة يعي�صهــا اأبناء خميم عني احللوة 
القت�صاديــة،  �صيمــا  الأ�صعــدة ل  علــى جميــع 
فالقت�صــاد التجــاري اله�س هو ع�صــب املخيم و 

لقمــة العي�س لأكرث من ن�صــف اأبنائه، والهايل ل 
يطلبــون �صيئا �صوى الأمن، الأمــن الذي يكون يف 
اأي دولة يف العامل اأب�صط حق من حقوق الإن�صان.

* من اإنتــاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج 
الرباجنة

عا�صهــا  التــي  والمل  املعانــاة  ق�ص�ــس  تتعــدد 
اللجئون الفل�صطينيــون يف �صوريا يف ظل الزمة 
التي ع�صفت بالبلد. احد ف�صول العذاب نرويها 
هنــا عــن ام فل�صطينيــة لجئــة ت�صــردت بناتهــا 
والتقــت بهــن يف منطقــة تدعــى "امل�صنــع" على 
احلدود اللبنانية ال�صورية بعد اربع �صنوات من 

الغياب، التقت بهن اللقاء الخري.
خ�صــرة الذيــب امــراأة فل�صطينيــة مــن مواليــد 
القنيطــرة ال�صوريــة تزوجــت من ابــن ع�صريتها 
اولد  �صتــة  منــه  واجنبــت  ال�صالــح  معــروف 

)ولدين واأربع بنات(.
كانت الزمة ال�صورية كفيلة بت�صريد تلك العائلة، 
حيــث قالت رمي وهــي البنة البكر بــني اخوتها: 
مل اتوقــع ان ي�صــل بــي الزمن واخوتــي اىل هذه 
احلال، ت�صردنا كل واحد ببلد، حتى اختي ا�صماء 
اخــر العنقود ذهبــت اىل الردن وزوجها، اما انا 
واخوتــي رابعــة )32 �صنة( واحمــد )23 �صنة( 
وحممــد )30 �صنة(، فقد اأتينــا جميعا اىل لبنان، 

عاي�صنا مرارة وق�صوة اللجوء بجميع ا�صكاله. 
�صكنــت رمي واأولدها يف ال�صيف بغرفة هي �صف 
لتعليــم اولد الرو�صــة، ولكــن اولدهــا عا�صــوا 
حالة من الده�صة على احلال و�صعوبة يف التاأقلم 
لن املقعد الذي تعودوا ان يكون للدرا�صة ا�صبح 
فجاأة للنوم واملــاكل وامل�صرب، ومع بداية العام 
الدرا�صــي ا�صطــرت للنتقال اىل بيــت اخر، بيت 
�صقفه من حديد ولكن اي�صا عا�س الولد �صعوبة 
يف التاأقلــم ف�صــوت املطر الهادئ الــذي كان مثال 
للروعــة والتفــاوؤل قبــل الزمــة ال�صورية حتول 
اىل زخات من الر�صا�ــس وا�صبح يدب الرعب يف 
قلوبهــم، ولكنهم تاأقلموا، احمــد وحممد �صكنا يف 

بيت قوامه غرفتان �صغريتان لتوؤوياهما.
معــروف ال�صالــح الوالد واملربي بعدمــا كرب ابناوؤه 
ورباهــم وفــرح بهــم، جــاءت تلــك احلــرب لتفر�س 
قواعدهــا عليــه وعائلتــه، مل يتحمــل ذلــك الرجــل 
ال�صتيني الفراق ال�صعب والت�صتت الذي اأمل بعائلته 
فا�صابته جلطة قلبية كادت تودي بحياته ولكنه جنا 
منهــا وام�صى عدة �صهــور يتناول الــدواء، فتح�صن 
ابــو حممد وفــرح ابنــاوؤه بتح�صنــه، يف �صبــاح عيد 
العمــال وقف امام جامع الميــان يف منطقة اجلديدة 
ال�صورية مناديــا، مات معروف...، مات ح�صرة على 
ابنائــه وعي�صتهــم يف اللجوء، مات قهــرا على احلال 
الــذي و�صــل اليه، مــات ومل يــر ابنــاءه املهجرين، 

افرحوا يا عمال الر�س، ولكن معروف مات.
وكان ملوت معروف وقع كبري يف نف�س خ�صرة، فبموته 
�صــارت وحيدة و�صط تلك احلــرب، وهي التي ام�صت 
معه طفولتها و�صبابها وكهولتها، ولبنائه امل�صتتني يف 
المة العربيــة الواحدة، كانت تلك احلادثة كال�صعقة 

عليهم، وكان البكاء ال�صديد مطر تلك اللحظة.
بــدوره �صافر �صالح زوج الخت منار من الردن 
اىل اوروبا "جنة الر�ــس" كما يلقبها فل�صطينيو 
�صوريــا والتي متثل لهم حلما وخل�صا من احلال 
التــي يعي�صونهــا، وبعــد و�صوله ونيلــه القامة 
الدائمــة اقــدم علــى مل �صمــل منــار وطفليهــا يف 
الردن، وقبــل ان تطــري اىل اوروبــا طلبــت منار 
ان تكــون مقابلــة ال�صفــر يف ال�صفــارة ال�صويدية 
ببريوت، اآملة ان جتتمع باخوتها وامها يف لبنان.
و�صلت منار لبنان، وكان اللقاء، كان لقاء �صعبا 
حزينــا مل يحمــل ال الدمــوع علــى والدهم الذي 

تويف ومل يروه منذ �صنوات.
وكانــت منــار )29 عامــا( الكــرث حرقــة لروؤيته 

يجمع" "امل�سنع.. 

امهــا، فهي كانــت تعلم انــه يف حــال و�صولها اىل 
ال�صويد �صيكون حمال عليها بعد ان تقبل يد امها.

رابعــة البنــت الخــرى خل�صرة جــاءت ترك�س 
منادية علــى اخوتها ويف عينيها فرحة ل تو�صف 
وقالــت: وجدت الطريقــة التي �صتجمعنــا بامنا. 
كانــت فرحتها بتلك الطريقة كفرحة نيوتن عندما 
وجد قانون اجلاذبية ولكن يا ليته اخرع للنا�س 

قانونا يعلمهم ال�صلم!
كانــت الطريقــة ان تاأتــي ام حممــد مــن �صوريــا 
واولدهــا ياأتــون مــن لبنــان ويجتمعــون علــى 
احلدود، وفعل بداأوا بالتجهيز وال�صوؤال عن تلك 

الطريقة وتبني لهم انهم ي�صتطيعون القيام بها.
ويف �صبــاح اخلام�ــس والع�صريــن مــن حزيــران 
2015 ومع بزوغ �صم�س رم�صانية ذهبوا جميعا 
اىل احلــدود، قالــت رمي التــي ا�صطحبــت معهــا 
ابنهــا جــواد: "ا�صتاأجرنــا �صيــارة و�صافرنــا اىل 
منطقة امل�صنع على احلــدود اللبنانية ال�صورية 
وبدورها امي انطلقت نحو احلدود، و�صلت امي 

قبلنــا نظــرا لقرب مــكان �صكنها داخــل الرا�صي 
ال�صوريــة مــن احلدود ومــع العلم انهــا كانت يف 

العدة التي تق�صيها على وفاة والدي معروف.
و�صلــوا اىل احلدود وبــداأت منار تبحث بنظرات 
ثاقبــة عن امهــا ولكن تلك النظــرات مل تكن احن 
من قلــب امها الذي اح�س ببناتهــا عند و�صولهن 
ف�صاحــت خ�صــرة مناديــة: "منار.. منــار هياين 
ميا هياين". وبداأ اجلميــع بالرك�س جتاهها ولكن 
"منطقــة ع�صكريــة ممنــوع القــراب  امل�صنــع 
والت�صويــر" فيهــا، وهــذا من�صو�ــس عليــه عرب 
جملــة مكتوبة علــى كل اجلدران يف املــكان، لكن 
جنــود الــدرك اللبناين عندمــا �صاهــدوا اللهفة مل 
يعريوا انتباها للقواعد و�صمحوا للعائلة باللقاء. 
بعــد دموع حارقــة ذرفتها البنات امــام ال�صابط 
اللبناين الــذي فهم املاأ�صاة وك�صــر النظام ب�صرط 

األ يزيد اللقاء عن ال�صاعة ون�صف ال�صاعة.
واخــريا، كان اللقاء. جميعهم تدافعوا على امهم 
واخذهــا بالح�صــان، احتاروا علــى تق�صيم تلك 

الت�صعني الدقيقة. اهي لقاء ام وداع، هل �صتكون 
تلــك الت�صعون دقيقــة كافية لتلخي�ــس فراق دام 
لكــرث من خم�ــس �صنــوات م�صت، ام عمــر كامل 
�صياأتــي دون ان يروا امهــم امل�صنة التي اجنبتهم 

وتركت وحيدة يف احلرب الدائرة يف �صوريا.
كان امل�صهد قا�صيا اىل درجة ان احد افراد الدرك اللبناين 

تعاطف و�صارك الم والبنات املهجرات البكاء.
لكــن عندما اخرجت منار هاتفها للتقاط ال�صور مع 
امها قال لها ال�صابط ممنوع، �صمحت لكم بالقراب 
ولكن لن ا�صمــح بالت�صوير، وبعد انق�صاء الت�صعني 
وكان  يفرقــوا،  ان  ال�صابــط  منهــم  دقيقــة طلــب 
الفراق.. رجعت كل واحدة منهن من حيث اتت ويف 
قلبها غ�صة ولوعــة. �صافرت منار اىل زوجها، وبقي 
مــن بقي يف لبنان، وبقيت الم خ�صرة وحيدة حتت 

ازيز احلرب الدائرة يف �صوريا.

* مــن اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج 
الرباجنة

يف معرب امل�صنع.. تتحول النقاط احلدودية اإىل مناطق اللقاء الأخرية.
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 إيمان الحسن

 خالد ميعاري *

"هــدوء ميــلأ املــكان اإل مــن اأ�صــوات اأنا�س يرك�صــون نحو 
الر�صا�ــس.  وا�صــوات  ال�صنــني  جــراح  اأوجعتهــم  احليــاة 
اأ�صــرع مــن  فلــم يجيبــوين، لأن اخلــوف  اأيــن؟  اإىل  �صاألتهــم: 
كلماتــي، والوقت ل يت�صع للإجابة. ثم يخيم ال�صمت من جديد 
يف مزارعنــا وبيوتنــا واأحيائنــا بعد اأن هجــرت اأهلها وتركتهم 
اإىل م�صري جمهــول، م�صتتني يف بقاع مل يعرفوها �صابقا خمتلفة 

عنهم بعاداتها وتقاليدها ولهجتها وهوائها وحتى مائها".
هكذا يحكي جدي عبد الرحمن دروي�س احمد عو�س من مواليد 
العــام 1921 يف قريــة الزيب املهجرة ق�صــاء عكا. هنا يف خميم 
عــني احللوة يــروي يل جرحه يل كــي اكتبه يف جريــدة جامعة 
بريزيــت يف بلدي فل�صطني، خــرج متاأخرا وتبعنا ببطء بعد ان 
نفــدت ر�صا�صته الخرية  ويف يده مفتاح داره ولفافة من ورق 
خمتــوم هــي كل ما تبقى له مــن ار�صه وداره اخــذ منه التعب 
وحتول داخل ج�صمه اىل اوجاع مل يكن ي�صعر بها من قبل رمبا 

هي كانت ت�صعر به وتكتم �صوتها اأملا عليه.
يف بيتــه امل�صقوف ب�صفيح ل يقي بــرد ال�صتاء ول حر ال�صيف، 
ف�صــل عــن مو�صيقــى خا�صــة تعزفها عليــه حبات املطــر عند 
هطولهــا، جر جــدي اللجئ كر�صيــه اخل�صبي وطلــب مني ان 
يكــون جلو�صنا بالدار التي زرع فيها كرمــة تدلت منها اوراقها 
وقطوفهــا بالوان خمتلفة وب�صفائح من التنك بعد ان افرغ منه 
زيت الطعــام، وطلها بكل�س ابي�س ونقطــت بدوائر زرقاء من 
مكعبــات ت�صمى النيلة التي يعرفها اجليــل الول من اللجئني 

الفل�صطينيني.

زرع جدي يف بيت جلوئه اأنواعا خمتلفة من احلبق واملردقو�س 
ونبتتــني مــن الفلفــل، واح�صر كوبا مــن ال�صاي بعــد ان ا�صبع 
البريــق غليانا مبائه واأطفــاأ البابور متهكما علــى الغاز، الآلة 

احلديثة التي يكرهها ابو غ�صان.
مل اأنتظــر، وبادرته بال�صوؤال: جــدي حدثني عن فل�صطني وعن 
بلدنــا فيهــا. قال: فل�صطني بلد فيه كل مــا ت�صتهي نف�صك. كان يف 
بلدنــا جامع واأمامه �صاحة يجتمع اأهــل القرية فيها يت�صامرون 
ويت�صــاورون يف امورهــم اخلا�صــة والعامــة، وكان اهل البلد 
كعائلــة واحدة يت�صاركــون الفراح والحــزان، وغالبا معظم 
اأهل البلــد تربطهم قرابة اأو ن�صب ومعظــم طعامنا يعتمد على 
احلبــوب لأننــا فلحون ونــاأكل مما تنتجــه ار�صنــا وبياراتنا 

با�صجارها املتنوعة وخا�صة �صجر الزيتون.
وي�صيــف: يــوم بــداأ الرحيل حيــث اعلنــت منطقتنــا ع�صكرية 
للجيو�ــس العربية، خرجنا من ديارنــا، بع�صنا خرج �صريا مبا 
ي�صتطيــع حمله وبيدنا مفتاح الدار، حيــث توقعنا اأن خروجنا 
لن يطول و�صنعود منت�صرين لأر�صنا املحررة حتى و�صلنا اىل 
جتمــع خميم عني احللوة. انــا وابن عمي كنــا �صويا، اما اخي 
وابــي، فكان ن�صيبهما خميم الب�س، وابن عمي الآخر و�صل اىل 
حلــب حيث ا�صتقل القطار مع جــزء من عائلته ومل تكن و�صائل 
الت�صــالت متوفــرة كما اليــوم، ولي�س ا�صهل مــن ان تقول اإن 
اأخــي مبنطقــة معينــة، لكن ت�صــور يف ذلك الزمن كيــف ت�صتت 
�صمل العائلة الواحدة وتخيل كم من ال�صهر بقينا بعيدين دون 
اي معلومة عن باقــي افراد ال�صرة، خا�صة اننا مل نكن نتوقع 

الكتابات تعود من املنايف اإىل الوطن: ل تن�سوا اأر�سكم يف قرية الزيب

طول املقام هنا او هناك.
وي�صف جــدي: اأما جارنا اأبو غ�صان، فقد التقيت به هنا، حيث 
كان يبحــث عــن عائلته من جتمع اىل اآخر، مــن �صور اىل �صيدا 
ثــم بريوت ثم البقــاع وبعدها اىل حم�س ثــم حماة، حيث وجد 
باقي افراد ا�صرته، وحدثنا ابو غ�صان اننا قاومنا ومن بقي من 
ال�صباب بعد خروج الن�صاء من القرية، وقال يل ان عبد املعطي 
ابــن عمــي كان معه وتركــه يف خميم الر�صيدية مــع اخوته، اإىل 
ان حطــت بــه الرحال يف حماة �صوريا، حيث اقــام هناك، اإىل اأن 

وافته املنية خارج اأر�صه ووطنه كما الكثري منا.
ويختم جدي حديثه قائل: مهما كانت جماليات احلياة يا جدي، 
فل بديل عن وطننا، وو�صيتي لك ولأبنائك األ تن�صوا ار�صكم، 
فل ي�صيع حق وراءه مطالب وهذه هويتي الفل�صطينية ومفتاح 
داري التي هدمت، لكنها مل تهدم يف وجداين وما زالت هناك كما 

م�صاعري وذكرياتي ول ار�س تغني عن وطني".

* مهند�س ونا�صط فل�صطيني من خميم عني احللوة

�صورة يتداولها اأبناء الزيب تذكرهم مبا تبقى من قريتهم املهجرة.

اأنا ل�ست من هنا.. اأنا من هناك
من اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة.

اإميان احل�صن    20 �صنة- طالبة اإعلم- كويكات ق�صاء عكا 

اأنــا مــن قرية كويكات ق�صاء عكا، التي تقع على بعد 9 كم �صمال �صرق املدينة. حتد القرية من ال�صرق قرية 
عمقــا، ومــن الغرب قريتا املزرعــة وال�ّصمريية، ومن ال�صمــال ال�ّصيخ دنون وال�ّصيــخ داوود، ومن اجلنوب 
قريتا كفر يا�صيف واأبو �صنان. بلغ عدد �صكان قرية كويكات ح�صب الإح�صاء الربيطاين عام 1922 نحو 604 

ن�صمة. واأ�صهر عائلت القرية: غ�صبان، واحل�صن، ويحيى، ابريق.

دانا اأحمد   20 �صنة- اأخ�صائية جتميل- �صرفند ق�صاء حيفا 

تقــع �صرفنــد اىل اجلنــوب مــن مدينة حيفــا، وتبعد عنهــا حوايل 19 كــم، بلغــت م�صاحــة اأرا�صيها 5409 
دومنــات، وحتيــط بهــا اأرا�صي قرى كفــر لم، وعتليت، وجبع، وعني غــزال. قدر عدد �صكانهــا عام 1922 
بحوايل 204 ن�صمة. ويف عام 1945 حوايل 290 ن�صمة. تعترب القرية موقعا اأثريا يحتوي على مدافن واآثار، 

واأ�صهر عائلت القرية: »اأحمد- عمرو- الأ�صعد- العمارنة- �صلمان- يعقوب«. 

حممود �صراري   24 �صنة- علما ق�صاء �صفد 

اأنــا مــن علما وهي اإحدى اأكرب قرى ق�صــاء �صفد من حيث امل�صاحة، تقع على بعــد ع�صرة كيلومرات اىل 
ال�صمال من مدينة �صفد، فوق ه�صبة زراعية ترتفع 750 مرا على �صطح البحر. حتيط بها اأرا�صي قرى 

الريحانية ودي�صوم و�صلحا وفارة والراأ�س الأحمر.
علــى نهاية �صهر  دمــرت قريتــي خــلل عملية حريام التــي احتلت خللها القــوات الإ�صرائيليــة اجلليل الأ
ت�صرين الأول عام 194٨، لتقام على بيادرها ال�صرقية اجلنوبية ما تعرف اليوم مب�صتعمرة علما. واأ�صهر 

عائلت قريتي: رفاعي- �صراري- ال�صايب- حليحل- ال�صوباين- عبد اخلالق- فاعور-عجاوي”.

مرينا قبلوي   23 �صنة- اإدارة فنادق- تر�صيحا ق�صاء عكا 

اأنا من تر�صيحا التي تقع على بعد 27 كيلومًرا اىل ال�صمال ال�صرقي من مدينة عكا. بلغت م�صاحة اأرا�صيها 
)4742٨( دومناً وحتيط بها: اأرا�صي قرى معليا، واقرت، وخربة �صماح. وُقدر عدد �صكانها: عام 1596 

)5٨5( ن�صمة، واأ�صهر عائلت قريتي: »�صاهني- الريفي- اخلليلي- حليمة- قبلوي«.

حممد خليلة   19 �صنة- طالب بكالوريا- جمد الكروم ق�صاء عكا 

اأنــا مــن جمد الكروم. ا�صمها يعنــي برج العنف بالكنعانية. تقع اإىل ال�صمــال ال�صرقي من مدينة عكا وتبلغ 
م�صاحــة اأرا�صيهــا 20042 دومنا. وحتيط بهــا اأرا�صي قرى البعنة ودير الأ�صــد ويركا وجول�س و�صعب 
والــربوة. وجمد الكروم قرية م�صلمة بالكامل، وقــد �صاع ان القرية �صكنها يهود �صرقيون قبل قيام الدولة 
العربيــة. يوجد بالقرية م�صجدان هما م�صجد اأبو بكر ال�صديــق وم�صجد الهجرة، واأ�صهر عائلت قريتي: 

»قداح- ب�صر- عثمان- خليلة«.

حممد الزيات   22 �صنة- طالب هند�صة- ال�صيخ مون�س ق�صاء يافا

اأنا من ال�صيخ مون�س، وهي قرية فل�صطينية مهجرة. تقع على بعد 9 كلم �صمال مدينة يافا. تبلغ م�صاحتها 
حوايل 17000 دومن وعدد �صكانها ح�صب اإح�صائيات عام 1945 حوايل 1930 �صخ�صا من العرب. واأ�صهر 

عائلت بلدتي: »�صلمة- الغزاوي- جمدلوي- الزيات«. 

حممود لوباين   20 �صنة- طالب حما�صبة- �صع�صع ق�صاء �صفد 

انا من قرية �صع�صع التي تقع اىل ال�صمال الغربي من �صفد وتبعد عنها 15 كم، وا�صتولت �صلطات الحتلل 
علــى اأرا�صيها البالغة م�صاحتهــا 14٨00 دومن، واأقيمت على اأرا�صيهــا م�صتوطنة )مو�صاف �صا�صا( عام 
1949م، عــدد �صكانهــا 1922م حــوايل 643 ن�صمــة، واأ�صهــر عائلت قريتــي: »ال�صيد- لوبــاين- وهبة- 

ال�صالح- فيا�س- عبد الرازق«.

ح�صام اإ�صماعيل   24 �صنة- تخ�ص�س اإدارة اأعمال- الكابري ق�صاء عكا

انــا مــن الكابري، وهي قرية فل�صطينية يف اجلليل تقــع على بعد 12.5 كم �صمال �صرق عكا. يف عام 1945، 
كان عــدد �صكانهــا 15220 ن�صمة، وجمموع م�صاحتها 2٨729 دومنا. وا�صهــر عائلت قريتي »ال�صفدي- 

بلقي�س- دباجة- عيد«.
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 دعاء سليم *

 جلنار رياض *

"�صقــط اأحمد �صهيدا، ليكــون املخيم �صاهدا ل �صهيدا" عبارة 
ت�صتقبلــك حلظــة دخولــك منــزل الطالــب احمــد ك�صــاب )19 
عامــا(، الــذي راح �صحيــة �صعقــة كهربائيــة من كابــل يتدىل 
علــى روؤو�ــس املارين من اأي زقاق داخل خميــم برج الرباجنة 

جنوب بريوت.
"اليــوم ابنــي وغدا ابن من؟"، هذه الكلمــات التي اخت�صرت 
بهــا والــدة �صهيد الكهربــاء التي بدت خائفة علــى م�صري اآلف 
اللجئــني يف املخيم نتيجة اإهمــال امل�صوؤولني فيــه، واأ�صافت: 

املخيم". حال  اإ�صلح  �صبيل  ويف  اهلل  �صبيل  يف  "احت�صبته 
خليط من اأ�صرطة الكهرباء وخطوط املياه تتلقى معهم خطوط 
النرنت وال�صتاليت وال�صراك، منوذج ي�صرح الطريقة التي 

ميوت منها �صكان خميم برج الرباجنة، اأحد خميمات اللجئني 
الفل�صطينيــني يف لبنان الــذي تاأ�ص�س �صنــة 1950 الذي يقطنه 
ثمانــون األــف ن�صمــة، ويبعــد 91 كلم عــن فل�صطــني املحتلة يف 

�صاحية جنوب بريوت.
قائمــة طويلة و�صل عددها اىل 49 �صخ�صا هم �صحايا الكهرباء 
خلل ال�صنــوات اخلم�س الخرية، ويبدو انهــا لن تتوقف هذه 
القائمــة عن زيادة ا�صماء اأخرى طاملا ل توجد بوادر حلل هذه 

امل�صكلة.
اأحد �صكان املخيم يف�صر الفلتان الذي جعل النا�س متد الأ�صلك 
دون رقابــة هــو تغا�صــي اللجنة ال�صعبيــة يف املخيــم ووكالة 

الونروا عن احتياجاتهم.

عزيزي امل�سوؤول والقارئ يف الر�س املحتلة:

49 لجئا منا ماتوا ب�سعقات الكهرباء يف خميماتنا بلبنان

وقــال احمــد عكر اأحد العاملــني يف الكهرباء داخــل املخيم: انه 
يعمــل كل يــوم بجهــد لإ�صــلح هــذه امل�صكلــة يف البقعــة التي 
يقطن فيهــا امل�صماة "حي ال�صاعقة"، ويقــوم بتنظيم الأ�صلك 
الكهربائيــة، طالبــا مــن النا�س التعــاون مع اللجنــة من خلل 
تغيري خطوطهم "املرقعة" اىل خطوط جديدة، وابعاد خطوط 

املياه عنها.

اإلقاء الالئمة على الالجئني واللجنة ال�سعبية
"�صعبنــا ل يقبــل التنظيــم"، هــذا ما قالــه اأمني �صــر اللجنة 
ال�صعبيــة التابعة لف�صائل التحالف داخل املخيم يو�صف مرعي 
)ابــو بدر( عن اهمــال تنظيم الكهرباء، ورمى جــزءا من اللوم 
علــى اللجنــة ال�صعبية واجلــزء الخر على بع�ــس املواطنني 
الذيــن ميدون الأ�صلك الكهربائيــة اأو املائية بطريقة ع�صوائية 
وخطــرة تهدد �صلمة الب�صر، من خلل جمع قطع من الأ�صلك، 

وجمعهــا مع بع�صها لت�صبح �صلــكا واحدا، حتى ا�صبحنا نرى 
تعبريه. حد  على  اجلن�صيات"،  متعدد  "�صلكا 

واأ�صاف مرعي اأن "�صر جناح اأي نظام هو الحرام، والهيبة، 
والعدالة، ونحن يف املخيم نفتقر لهذا".

واأكد اأمني �صر اللجنة �صــرورة جمع كل الف�صائل الفل�صطينية 
دون ا�صتثنــاء، لنتخــاب جمموعــة مــن داخل املخيــم لتكوين 
جلنــة �صعبيــة ترافقهــا �صلطــة اأمنيــة، حتا�صــب القــوي قبل 
ال�صعيــف، مطالبــا القيــادات الفل�صطينية باأن تاأتــي اىل املخيم 

لإدارة �صوؤون النا�س احلياتية واخلدماتية.
ويف حلقــة اإلقــاء اللوم عــن امل�صــوؤول احلقيقي عــن ع�صوائية 
الأ�صلك الكهربائية يف املخيــم، ما زالت الكهرباء ت�صطاد اأبناء 

املخيم.

الرباجنة برج  خميم  يف  الإخبارية  الكتابة  ورة  اإنتاج  • من 

وكاأن اللجئني تنق�صهم اأ�صباب املوت.. �صبكات الكهرباء قاتل اآخر.

عند الدخــول اإىل خميم برج الرباجنة، تلفــت النتباه م�صاألتان: 
ع�صوائيــاً،  ببع�صهــا  املربوطــة  واملــاء  الكهربــاء  متديــدات 
واحلواجــز اخل�صبيــة املو�صوعة على اأبواب املنــازل، حيث ل 

يخلو باب منها. 
هذه احلواجز هي عبارة عن دفة خ�صبية بارتفاع 40 �صم وبعر�س 
البــاب، وت�صــكل �صدا اأر�صيــاً ملدخل املنزل. وهــي حواجز حماية 
مــن عدو لي�س مفر�صــاً ولكنه �صر�س، ل يحمــل �صلحاً ور�صا�صاً، 
لكنه يهــدد اأمن �صكان املخيم، عدو يتقا�صم احلكم مع اأبناء املخيم 

ويفر�س حظر التجوال عليهم اإذا اأراد. 
اإنهــا اجلــرذان يف خميــم بــرج الرباجنــة التــي ل اأحــد ي�صتطيــع 
اإح�صاءهــا اأو الدخــول اإىل عاملها ورمبا يفــوق تعدادها عدد �صكان 

املخيم من الب�صر.                                              
ويحدثنا حممد عبد العال من �صكان خميم نهر البارد �صابقاً وخميم 
بــرج الرباجنة حالياً عن ماأ�صاته مع اجلرذان قائل: "قفز جرذ اىل 
منزيل مــن النافذة، وقد اأح�صرت �صمــاً لأق�صي عليه دون جدوى، 
وتعر�ــس ابنــي )10 �صنوات( للع�ــس، فقمت باإ�صعافــه واإعطائه 
اإبــرة يف �صيدلية، حيث ل يوجد عــلج لهذه احلالت يف م�صت�صفى 
حيفــا". وا�صاف عبــد العال: "الأونروا هي مــن يتحمل م�صوؤولية 

مكافحة والق�صاء على هذه الظاهرة". 
وملخيــم برج الرباجنة ق�صة كبرية يف اإن�صاء علقات ال�صداقة بني 
خطــوط الكهربــاء واملاء التي ل تتفارق، لدرجــة الع�صق، وت�صكل 

�صبكة كبرية من خطوط �صري اجلرذان. 
ويف الليــل، تنطلق اأحابيل الــود وال�صداقة بني اجلرذان والقطط، 
ياأكلون ويلعبون وير�صمون خططهم لل�صعود والنزول بعد امل�صاء 
على �صبكــة الكهرباء املمتدة يف املخيم لري�صمــوا خططهم �صعودًا 
ونزوًل وي�صلوا للطوابق العليا من املنازل يف املخيم، فرى العني 

جمموعات كبرية من اجلرذان ترك�س فوق هذه ال�صبكات. 

وتقول تال عوين )23 �صنة( �صاخرة من احلالة املزرية: "اجلرذان 
تلعــب مع القطط وتاأكل معها ورمبا يح�صل بينهم ن�صبا لرنى بعد 
فــرة جيًل مــن القوار�س معدل جينيــاً بني اجلــرذان والقطط". 
"بعــد امل�صــاء مع حلــول الظلم اجلرذان هي �صيــدة احلركة يف 
املخيــم، واإذا اأرادت اإغــلق ممرًا، فيكــون لها ما تريــد، واأولدي 
يخافــون اخلــروج من املنــزل م�صاًء حتــى برفقتــي"، هكذا عربت 

فاطمة غايل بهذا اخل�صو�س. 
وملقابلــة املعني مبكافحة هــذه الظاهرة وتاأمــني ال�صلمة والأمن 
ال�صحي لأهايل املخيم مــن مر�س الطاعون الذي حتمله اجلرذان، 
توجهنــا ملدير املخيم خلدمات الأونروا بهــاء الدين ح�صون فقال: 
"هي ظاهرة جتلب الأمرا�س والفريو�صات، ولكن طبيعة املخيم 
ت�صــكل عامــل اأ�صا�صيا لعي�ــس القوار�س، وقــد بادرنــا واأح�صرنا 
خبــريًا قــام بعــدة حما�صــرات توعيــة لأهــايل املخيــم، وال�صبب 
بانت�صارها هو تراكم النفايات خارج اأوقات الدوام الر�صمي لعمال 

النظافة". 
لكــن، هل تكفي حما�صــرات التوعية ملكافحة هــذه الظاهرة؟ ومن 
املعنــي بتوزيــع ال�صمــوم يف املجاريــر الرئي�صية للمخيــم؟ اأجاب 

ح�صون: "لن مننع هذه املواد عن اأي �صخ�س يطلبها". 
وروت لنــا ربــاب فيا�ــس من �صــكان املخيــم حادثة وقعــت معها: 
"ذهبت لزيارة �صديقتي يف م�صت�صفى حيفا وهي يف حالة خما�س 
لأجدهــا جال�صــه يف املمــر، وعنــد �صوؤالها عن �صبب عــدم وجودها 

بغرفتها، اأجابتني: يوجد جرذ يف الغرفة". 
مديــر م�صت�صفــى حيفا، الوحيــد يف املخيم، التابــع جلمعية الهلل 
الأحمــر الفل�صطينــي، اعتذر عن التعليق على هــذا املو�صوع دون 

العودة للإدارة العامة للهلل. 
ع�صو اللجنة ال�صعبية يف خميم برج الرباجنة رانيا �صحادة علقت 
علــى هــذه الظاهرة قائلــة: "�صبب انت�صار اجلــرذان يف املخيم هو 

ا على عتبات منازلهم يف برج الرباجنة؟ ملاذا ي�سع الفل�سطينيون حاجًزا خ�سبيًّ

اعــادة بناء البنية التحتية لل�صرف ال�صحي وعمليات احلفر التي 
اأخرجت اجلرذان من حتت الأر�س اىل فوق الأر�س". 

مديــر املخيــم بهاء ح�صون رف�ــس هذا ال�صبب قائــل: "هي ظاهرة 
قدميــة، ولكن ما يح�صــل هو قيام الأهايل باحلفــر لت�صريف اأ�صرع 
للميــاه وكاأنهــم يفتحون منفــذا للجــرذان لتخرج، ا�صافــة للبناء 
العامــودي والع�صوائي الذي مينع ال�صم�ــس من الدخول للمنازل، 

ما يخلق بيئه رطبة وحا�صنة لهذه القوار�س". 
ول توجــد اح�صــاءات دقيقة لعدد امل�صابــني بع�صات اجلرذان يف 
املخيم ب�صبب عدم وجود جهة طبية معينة مبعاجلة هذه احلالت 
ومتابعتها، ولكن ال�صيدلين حممود ال�صويل اأفادنا بهذا اخل�صو�س 

قائــًل: "اأجري للم�صابــني الإ�صعاف الأويل، وهــم حوايل 6 حالت 
�صهريــاً، باعطائهــم اإبــرة م�صــاد للكــزاز واأر�صلهم مل�صــايف وزارة 

ال�صحة اللبنانية ل�صتكمال العلج �صد مر�س الطاعون". 
اأخريا: هــل تبقى هذه الظاهرة تهدد الأمن ال�صحي ل�صكان املخيم 
ب�صبب طبيعته اجلغرافية والكتظاظ ال�صكاين والرطوبة العالية؟ 
وهــل �صتبقى اجلهات املعنية مبكافحة هذه الظاهرة عاجزة؟ واإىل 
متــى �صي�صتمــر ال�صمت على ع�صات جــرذان قد تــوؤدي اىل تف�صي 

اأمرا�س يف منتهى اخلطورة بني القاطنني يف املخيم؟

* من اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة 
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لــدى  امل�صجلــني  الفل�صطينيــني  اإح�صــاءات  ن�صــب  تتفــاوت 
الأونــروا، ففــي �صجلها يف لبنــان يبلغ العــدد يف لبنان ح�صب 
اح�صائيــات حزيــران عــام 2010 حوايل 427 الــف �صخ�س، 
ي�صكلــون )10%( مــن املجمــوع العام للجئــني الفل�صطينيني 

وما ن�صبته )10.5%( من جمموع �صكان لبنان.
وتــرى م�صــادر فل�صطينيــة اأن الرقم امل�صجل لــدى الونروا، 
كان ي�صــم لبنانيــي القــرى ال�صبع امل�صجلــني يف الأونروا منذ 
العــام 194٨، وح�صلوا على اجلن�صيــة اللبنانية ومل ت�صطب 
اأ�صماوؤهــم مــن ال�صجــلت وعددهــم يقارب الـــ 50 األفــاً. كما 
ُيَنّق�س منهم نحــو75 األفاً لفل�صطينيني ح�صلوا على جن�صيات 
اأخــرى بعد مغادرتهــم لبنان وقــد �صطبتهم الدولــة اللبنانية 
مــن �صجلتها، ما يعني انخفا�س العــدد اإىل اأقل من 295 األف 
لجــئ. وهذا العــدد قابل للنخفا�ــس وخ�صو�صــاً مع حركة 
الهجــرة امل�صتمــرة واملت�صاعــدة للفل�صطينيني مــن لبنان اإىل 
اخلــارج. ويف ال�صابق، نقــل الباحث الفل�صطينــي ح�صني علي 
�صعبان عن م�صادر لبنانية قولها: اإن عدد ال�صباب الفل�صطيني 

الذين غادروا لبنان اإىل غري رجعة يقارب 120 األف ن�صمة.

واقع ال�سكان
يعي�س حوايل 52.61% يف 12 خميماً فل�صطينياً ر�صمياً معرفاً 
بهــا من قبل الأونــروا والدولة اللبنانية، هــي: الب�س، وبرج 
ال�صمايل، واملية ومية، وعــني احللوة، والر�صيدية، و�صاتيل، 
ومار اليا�س، وبرج الرباجنة، ونهر البارد، والبداوي، وويفل 
)اجلليــل(، و�صبيــة، موزعــني علــى مناطق لبنــان اخلم�س. 
بينمــا يعي�س الباقي اي حوايل 47.29% خارج املخيمات، اأّي 
يف املــدن والتجمعــات. ويختلف عدد اللجئــني الفل�صطينيني 

وفقاً مل�صادر العداد، بالإ�صافة اإىل نحو 44 جتمعاً �صكانياً. 
وكانــت وكالــة الأونــروا يف املا�صــي ت�صرف علــى 16 خميماً 
ر�صمياً، دمرت اربعة منها اأثناء احلرب الأهلية اللبنانية ومل 
يتم اإعادة بنائها من جديد، وهي: خميم النبطية يف اجلنوب، 
وخميمــا تــل الزعــر )الدكوانة( وج�صــر البا�صــا يف بريوت، 
والرابــع خميم جــرود يف بعلبك، الــذي اأجلي اأهلــه عنه ومت 
نقلهــم اإىل خميم الر�صيدية يف �صــور. وهناك ثلثة خميمات يف 
منطقة البقاع تاأ�ص�صت بني عامي 194٨ و1955 ومت اإلغاوؤها 
وتوزيــع اللجئــني الفل�صطينيــني منها على بقيــة املخيمات، 

وهي القرعون، وغورو، وعنجر.

تراجع التعليم
فيمــا يتعلق بقطــاع التعليم؛ فقــد كان الفل�صطينيون يف لبنان 
مــن اأكــرث فئات املجتمع تعليمــاً يف احلقبة التــي اأعقبت نكبة 
194٨ وحتــى نهايــة �صبعينيــات القرن الع�صريــن. لكن، منذ 
خــروج منظمة التحرير الفل�صطينيــة من لبنان يف �صنة 19٨2 
بــداأت ظواهــر الت�صرب من املدار�ــس لدى التلميــذ من الفئة 
املتو�صطــة والثانويــة(  �صنــة )املرحلتــان  العمريــة 10ـ17 
تتزايــد ب�صبب ال�صطــرار اإىل اللتحاق بور�ــس العمل لإعالة 

العائلة التي فقدت الزوج على �صبيل املثال.
وهــذه احلــال ما زالــت تتفاقم باطــراد حتى اليــوم. وب�صبب 
�صمــور �صــوق العمل للمهــن اليدوية غــري املدربة، فــاإن هذه 
الفئة العمرية جتد نف�صها عالقة بني ال�صعي اإىل الهجرة )وهو 

خيار حمدود(، اأو اللتحاق بالف�صائل امل�صلحة.
وت�صــرف الأونروا علــى تعليــم اللجئــني الفل�صطينيني عرب 
ادارتها ل�صت وثمانني مدر�صة ت�صتوعب 40.459 طالباً ح�صب 
اح�صاء 2004/12/31 ي�صرف على تعليمهم 1.60٨ معلمني 
وموظفــني. وتدير الأونروا املدار�ــس البتدائية واملتو�صطة، 
ول علقــة لها مبرحلــة احل�صانة، لكنها متــّول عددا قليل من 
الرو�صــات التي تعلــم اللغة الفرن�صية وذلــك بدعم من املركز 

الثقايف الفرن�صي. 
وحتى وقت قريب، مل تكن الأونروا توّفر اخلدمات التعليمية 
يف املرحلــة الثانويــة. لكــن ظــروف اللجئــني الفل�صطينيــني 
ال�صعبــة وعــدم قــدرة الطلب علــى دفــع اأق�صــاط الدرا�صة 
الثانويــة يف املدار�ــس اخلا�صــة، دفعت الأونــروا عام 1993 

اإىل بنــاء مدر�صــة ثانوية يف بــريوت ثم ات�صعــت الدائرة نحو 
اجلنــوب وال�صمال اثر �صل�صلة من التحــركات املطلبية لت�صل 

اىل خم�س مدار�س.
وتوّفــر الأونــروا عرب "معهــد �صبلني للتدريــب املهني" الذي 
افتتــح يف 1962/10/2 التعليــم املهنــي والتقنــي ملــن انهى 
بينهــا  اخت�صا�صــاً   19 يف  الثانويــة  اأو  املتو�صطــة  املرحلــة 
امليكانيك والكهرباء والر�صم الهند�صي واملحا�صبة والتجارة. 
لكــن لي�س للأونروا اأّي علقة بالتعليم اجلامعي ال بعدد قليل 
مــن املنح التي حت�صل عليها مــن دول الحتاد الوروربي او 
قطــر او اليابــان، وتقّدم بن�صبــة قليلة منهــا ولبع�س الطلب 

وفق �صروط معينة.
وتديــر الأونروا العمليــة التعليمية عرب دائــرة التعليم التي 
ت�صــرف علــى عمليــات ت�صجيــل الطــلب ورعايتهــم وحتديد 
املعلمــني  علــى  والتفتي�ــس  الختبــارات  واجــراء  املناهــج 
واملدار�ــس. ومدار�ــس الأونروا معظمهــا م�صتاأجر )%42،1( 
اأّي انهــا تفتقــد املوا�صفات واملعايــري املتعــارف عليها لبناء 
املدار�ــس. فهــذه الأبنيــة تعر�صــت للق�صف والعتــداء فدّمر 
عدد منها وت�صــررت غالبيتها. وتعاين هذه املدار�س من نق�س 
كبــري يف الو�صائــل التعليميــة والي�صاحيــة مثــل املختربات 
واملج�صمــات واأجهزة الكمبيوتر. وفيما م�صى كانت الأونروا 
توؤّمــن الكتب والقرطا�صية للطــلب جماناً ول ت�صتويف ر�صوماً 
من الطلب، لكــن ب�صبب العجز يف املوازنة قللت الأونروا من 
تقدمياتهــا وفر�صــت ر�صومــاً على الطــلب يذهــب ق�صم منها 

لتاأهيل املدار�س، ويحّول بع�صها اإىل املركز الرئي�صي.
ويبــنّي امل�صــح الــذي اأجــراه املكتــب الفل�صطينــي للح�صــاء 
وامل�صــادر الطبيعيــة بالتعــاون مــع اليوني�صــف واأذيع عام، 
1997 ان ن�صبــة املنت�صبني يف املدار�ــس يف جميع املناطق هي 
7٨،2% وت�صتقطــب الأونروا 93% من جمموع طلب املرحلة 
البتدائية وحوايل 91% من طلب املرحلة العدادية. ويظهر 
امل�صــح ان ن�صبــة الت�صرب بلغــت 19% يف املرحلــة البتدائية 
ترتفــع اإىل 30% يف املرحلــة العدادية. وجــاءت ن�صبة حملة 
 %6،4 اإىل  للذكــور  ترتفــع   ،%4،2 اجلامعيــة  ال�صهــادات 

وتنخف�س للناث اإىل %2،2.
اأّمــا امل�صح الذي اأجرته موؤ�ص�صة FAFO عام 2000، فيبنّي 
ان م�صتــوى التعليم منخف�س لكل من الذكور والناث. فثلثة 
من بني ع�صــرة مل يكملوا اأّي مرحلة تعليميــة، ن�صف الن�صاء 
والرجال اجتــازوا املرحلة الأ�صا�صية مــن التعليم. والتحاق 
�صغــار ال�صن بالدرا�صــة يبداأ بالنخفا�س عنــد اإحدى ع�صرة 

�صنة خ�صو�صاً للذكور.
يفيد م�صــح FAFO اأي�صاً ان الأونروا توّفر التعليم لت�صعة 
من بــني ع�صرة ملتحقــني، وتغطي ن�صــف التعليــم الثانوي. 
وحول نق�ــس الهتمام وامل�صاعــب القت�صادية التي ت�صغط 
علــى التعليــم، اأفاد م�صــح FAFO ان اأربعة من بني ع�صرة 
تركوا الدرا�صة يف امل�صتويات التعليمية املتدنية لعدم التحفيز 
اأو احلث، ويف املراحل التعليمية الأعلى تزداد اأهمية العوامل 

القت�صادية ك�صبب لرك الدرا�صة.
ويــزداد الر�صوب املتكــرر يف املراحل التعليميــة املتدنية. اما 
عــن الأمية، فيظهــر امل�صح ان ن�صبة الأميــة عالية، خ�صو�صاً 
لــدى الن�صــاء، حيــث ت�صــل اإىل 9% لــدى الذكــور و22% من 
النــاث. والأمية متواجدة اأي�صاً بني ال�صغار، فن�صبة ٨% من 

الذين تراوح اعمارهم بني 15 - 39 اأميون.
ويعــاين الفل�صطينيــون مــن عــّدة م�صــاكل يف قطــاع التعليم 

اأبرزها :
1- اكتظــاظ الطــلب داخل القاعــات الدرا�صية ب�صــكل يوؤّدي 
اإىل ا�صتيعــاب بع�ــس الف�صول ملــا يزيد على 45 طالبــاً، علما 
ان نظــام التعليم الر�صمي مينع وجــود اكرث من 35 تلميذا او 

تلميذة يف ال�صف الواحد.
2- الرفيــع الآيل للطــلب مــن الذيــن ح�صلــوا علــى ن�صبــة 
معينــة من العلمات حتى لو كانوا را�صبني فعلياً، ففي احدى 
مدار�ــس خميــم عــني احللوة جنــح يف نهاية هذا العــام 9 من 
ا�صــل اكــرث مــن  100 تلميذ يف �صعــب الثامــن ال�صا�صي، اما 

تعليم الفل�سطينيني يف لبنان.. واقع ماأ�ساوي وحل مفقود

باقي الناجحني، وهم الكرثية، من الذين يتم ترفيعهم اآليا.
3- تراجــع كفاءة الــكادر التعليمي ب�صبــب التعيينات حيث 

يكون التعيني بالوا�صطة ل عرب الكفاءة واجلدارة.
4- النق�ــس يف املختــربات وو�صائــل الإي�صــاح واملكتبــات 

وامللعب وغريها من ا�ص�س التعليم والربية احلديثة.
5- عدم اهتمام الأهــايل باأبنائهم وغياب رقابة املجتمع وفقر 

ثقافة جمال�س الهل.
وقد اأدخلت الونروا خلل العوام اخلم�صة املا�صية برنامج 
التدعيــم الدرا�صــي �صمن عملهــا الربوية املغطــى ماليا من 
الحتاد الوروربي، لكنه ل يلبي ا�ص�س ول م�صامني مواجهة 
م�صتــوى  يف  والنحــدار  الربويــة   واملعوقــات  امل�صاعــب 
التعليم للفل�صطينيــني يف لبنان. ويف هذا املجال، لعبت بع�س 
املوؤ�ص�صــات الأهليــة دورًا م�صابها او ببع�ــس جوانبه داعما 
وموازيــا ملا تقــوم به "الونروا " يف تطويــر الواقع الربوي 
الفل�صطينــي، فافتتحــت اجلمعيــات الأهليــة دورًا للح�صانة 
ومعاهد للتعليم وملحو الأميــة ولتعليم الكمبيوتر وللتدريب 
املهنــي، لكنها ل تلبــي كل الطموحات الربويــة الفل�صطينية 
ل�صعــف المكانيات ونق�س الكادر و�صعف املناهج ولنعدام 
اخلطــط الربويــة الناجحة التي مــن املمكن ان يقــام العمل 

على ا�صا�صها.
ومــن ناحيــة اخــرى، يغطــي �صنــدوق الرئي�ــس ابــو مازن، 
والــذي افتتــح منذ ب�صع �صنــني بقرار من الرئي�ــس ابو مازن 
وبتمويل مــن اغنيــاء فل�صطينيني، جزءا ي�صريا مــن التعليم 
اجلامعــي للطــلب الفل�صطينيني يف اكرث مــن جامعة ويف غري 
�صنــة درا�صية، ولكن ل يغطي الق�صاط كاملة للطلب، بل ول 
علقة له بال�صكــن او باملوا�صلت للطلب البعيدين عن مكان 
الدرا�صة، واي�صا ل يغطي اية م�صاريف اخرى من قرطا�صية 

او ثمن كتب وغري ذلك.
التعليــم  او�صــاع  علــى  للوقــوف  متقدمــة  خطــوة  ويف 
للفل�صطينيــني يف لبنــان، ا�صت�صافت �صفــارة دولة فل�صطني 
يف لبنــان ور�صة عمل حتت عنوان "اآليات النهو�س بالواقع 
التعليمــي يف مدار�س الأونــروا يف لبنان"، وذلك يف الن�صف 
الأول مــن العام اجلــاري بح�صــور كافة الأطــر ال�صبابية 
الفل�صطينيــة  التحريــر  منظمــة  ف�صائــل  جلميــع  املمثلــة 
وكمقرحــات  لبنــان؟  يف  الفل�صطينيــة  القــوى  وحتالــف 
للحلــول ب�صــكل منهجــي وعلــى امل�صتــوى الإ�صراتيجي، 

خل�ــس امل�صاركــون وكخطــوات اأوىل اإىل �صــرورة اإدراك 
جميع املعنيــني حلجم امل�صكلة وتداعياتهــا على امل�صتوى 
علــى  الربويــة  العمليــة  تراجــع  وتاأثــريات  التعليمــي 
امل�صتوى الجتماعي والأمني من خلل الرويج الإعلمي، 
واأن تكون هناك زيارات تهدف جلمع معلومات واقراحات 
توافقية لآليات التحرك واملتابعة ت�صمل الف�صائل واللجان 
ال�صعبيــة والأهليــة ووكالــة الونــروا و�صفــارة فل�صطني 
يف لبنــان واملوؤ�ص�صــات الأهلية ووزارة الربيــة والتعليم 
العــايل، واأن يتم اإعداد بحث ميداين علمي عن واقع التعليم 
يف مدار�ــس الأونــروا وترجمتــه وتعميمــه للــدول املانحة 
والحتــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمة 
التعــاون ال�صلمي ي�صري اىل املخاطــر الن�صانية والمنية 
التــي نتجــت وتنتــج و�صتنتــج عــن الراجــع يف العمليــة 
الربوية، واأن تكــون هناك زيارات ميدانية ملدراء التعليم 
يف املناطــق، وزيــارات ميدانيــة ملــدراء املدار�س،على ان 

يجري التقييم يف كل خطوة والبناء عليها.
وللوقــوف اكرث على هــم وم�صاعــب تعليــم الفل�صطينيني يف 
لبنان، كان ملو�صى منر رئي�س احتاد العاملني بالونروا وبعد 
ان مت الت�صريــب انه قد اعلنت الونروا عن نيتها لعادة دمج 
بع�ــس املدار�س او �صفــوف بع�س املدار�ــس، وت�صريح اكرث 
من مئة معلم ومعلمة، فقد قال ان "الت�صكيلت املدر�صية حلد 
اخلم�صــني طالبــا �صوف ت�صطــب و�صوف تعــود اىل ت�صكيلت 
العــام الفائــت. مت اإبطــال مفعــول الدمــج وحتــى م�صــروع 
اخلم�صــني طالبــا"، بينمــا اكــد اأحــد امل�صوؤولــني ل�صحيفــة 
"القد�س العربي" ان ازمة م�صابهة ع�صفت بالونرا يف العام 

2012 لكنها مل تكن بذات احلدة.
امــام هذا الواقع الليم، فان ال�صعــب الفل�صطيني، خ�صو�صا يف 
لبنــان، مهــدد اأبناوؤه بالوقــوع يف غياهب الميــة واجلهل ان مل 
تكمل الونروا مهمتها بـ"اغاثة وت�صغيل اللجئني الفل�صطينيني 
بال�صــرق الدنــى"، ح�صب القــرار الأممي الــذي اأوجدها ون�س 
واملرجعيــات  ال�صيا�صيــة  القيــادة  علــى  ويبقــى  ذلــك،  علــى 
الفل�صطينيــة كافة اأن تاأخذ دورها الكامــل بحماية الفل�صطينيني 

من النحراف نحو اجلهل والتطرف والمية والنهيار.

لبنان  يف  مقيم  فل�صطيني  واإعلمي  وباحث  • كاتب 
* من اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة
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 أشرف السهلي*

ي�صــري املركب اأبطــاأ من اأحلم العبــور اإىل ال�صفة املقابلــة، وعلى متنه 
600 مــن احلاملني يتزاحمــون ببالوناتهــم الهوائية فــوق مياه ماحلة، 
تنت�صــر رائحــة )احلياة واملــوت( يف رطوبــة البحر كلما تقــّدم القارب 
امل�صنــوع مــن اخل�صــب واحلديــد اأكــرث واأكــرث �صعــودا وهبوطــا مع 

الأمواج.
و�صلنــا اإىل حلظة ال�صفر، "بلٌم" مطاطي ور�صا�صتان معدنيتان، هداأت 
الأمــور، �صراٌخ على جهــاز الرثيا، هذا كل �صي قبــل اأن تتهاوى غالبية 

الأحلم اإىل القاع. 
"خيــا ال�صــاروخ كل مــا ينزل عــم بيقتل واحــد عزيز علينــا"، بداأت 
الق�صــة بعدما تعر�ــس خميم الريمــوك للجئــني الفل�صطينيني جنوبي 
العا�صمــة ال�صوريــة دم�صــق لق�صــف جــوي بتاريــخ 2012/12/16، 

ت�صبب مبجزرة مروعة راح �صحيتها ع�صرات املدنيني.
ي�صيــف )ر.اأ( مف�صــل عدم الإف�صاح عــن ا�صمه، وهو �صــاب فل�صطيني 
مهجر عن الريموك: "كان هناك اأمل ولكن قبل غارة امليغ )نوع طائرات 
رو�صيــة(، حتــول املخيــم بــني ع�صيــة و�صحاها من مــلذ اآمــن يوؤوي 
الآلف، اإىل �صاحــة حرب تدفع كل مــن فيها للخروج والبحث عن ماأوى 
جديد، يف م�صهد جماعي عرف بـ"النكبة الثانية"، مع الإ�صارة اإىل اأّن 20 

األًفا من اأهل املخيم اآثروا البقاء فيه ودفعوا ثمنا باهظا ل�صمودهم".
قدر عــدد اللجئني الفل�صطينيــني يف خميم الريموك حتــى كانون الأول 
2012 بقرابــة 144 األفــا وفقــا لإح�صــاءات وكالــة الغــوث "اأونروا"، 
ي�صــاف اإليهــم اآلف ال�صــكان ال�صوريــني والعراقيني، ف�صــل عن اآلف 
النازحني من مناطق اجلوار نتيجة ت�صارع الأحداث ال�صورية وتداخل 

املخيم مع تلك الأحياء جغرافيا واجتماعيا.
يقــول ال�صــاب املهجر، وهو خريــج املعهد التجــاري يف دم�صق: "قعدت 

بال�صــام يومني ما عجبني الو�صع، طالعت موافقة من عني كر�س )مركز 
الهجرة واجلوازات( و�صافرت على لبنان". وبح�صب الأونروا، يتواجد 
يف لبنــان 45 األف لجئ فل�صطيني مهجر من �صوريا، وثبت العدد نتيجة 
�صدور قرار لبناين يف اأيار 2014 مينع دخول الفل�صطينيني القادمني من 
�صوريا. "عّرفوين قرابتي علــى مهّرب ابن حلل!"، يتابع ال�صاب املهجر 
قائــل: "يف لبنان كنــت اأعمل يف ور�صات بلط ودهــان ب�صكل غري منتظم 
والأجــور ل تكفينــي اأبــدا". ويــروي )ر.اأ( وهو من اأبنــاء قرية حطني 
الفل�صطينيــة املهجــرة عام 4٨، اأنه جنح بعد �صنتــني وثمانية اأ�صهر من 
املعانــاة يف لبنان با�صتدانة مبلغ 5 اآلف دولر من الأ�صدقاء والأقارب 

ميكنه من الو�صول بقوارب التهريب البحرية اإىل اأوروبا.
وبتاريــخ 2015/٨/1، بداأت رحلة ال�صاب الع�صريني من مطار بريوت 
باجتاه مطار عمان للعبور )ترانزيت(، قبل اأن يحّط به الرحال يف مطار 
طرابل�ــس بالعا�صمة الليبية، ومنها بّرا باجتاه مدينة زوارة ال�صاحلية 
علــى بعــد 120 كيلومــرا باجتــاه الغــرب، بناًء علــى تاأ�صــرية زيارة 
وم�صار رحلة اأّمنهما له مهرب حمرف، مع الإ�صارة اإىل اأن حملة وثائق 
ال�صفــر من اللجئني الفل�صطينيني من �صوريا ل ي�صمح لهم عادة بدخول 

الأردن اأو ليبيا.
وي�صــرح ابــن الأربعــة والع�صريــن ربيعــا: "يف زوارة حُت�صــر داخــل 
غرفــة ت�صبه قّن الدجــاج ولها نافــذة واحدة، ورائحة اجللــد الب�صري 
تنت�صــر، بانتظــار اأن ي�صفح عنــك املهرب". ويروي ال�صــاب املهجر عن 
تلــك ال�صاعــات املليئة بالأ�صغــال ال�صاقة على حد و�صفــه، قائل: "قمنا 
بجّر املركب الكبري اإىل البحر و�صط �صراخ املهربني علينا لل�صتعجال"، 
وفيمــا يتعلق بعقلياتهم يقول: "كانوا مزاجيــني جدا معنا، و�صعرنا يف 
كثــري من الأحيــان اأننا عبيد، لكــن ل خيارات اأخرى اأمامنــا"، م�صيفا: 

"اأج�صادنا غلبها التعب ونف�صياتنا اأرهقت اأكرث من ع�صلتنا، ل �صراب 
ول طعام اإل الفتات".

ويف �صباح الإثنني املوافق 3 اآب، انطلق الباحثون عن احلياة وعددهم 
600 �صخ�س عرب املركب من ال�صواطئ الليبية باجتاه ال�صمال، وعلموا 
لحقــا اأن الرحلــة ت�صتغــرق خم�صة اأيــام بلياليها للو�صــول اإىل جزيرة 
�صقليــة الإيطاليــة. ويف التفا�صيــل، يتحــدث ال�صاب املهاجــر وال�صاهد 
على تلك الرحلة قائل: "كانت �صاعات �صعبة، كل �صاعة بيوم وكل يوم 
ب�صنــة، متنينا املــوت ع�صرات املــرات يف عر�س البحــر"، م�صى يومان 
حتى �صباح اخلام�س من اآب وا�صتمرت الأمور على حالها، وقت مي�صي 
ببــطء و�صط �صمــت يف زحمة القــارب اخل�صبي تقطعه األفــاظ املهربني 
واإهاناتهم للركاب بني احلني والآخر، وبقايا طعام و�صراب تكاد ل ت�صد 
الرمــق. وذلك بح�صب ال�صاهد املذكور الذي رف�ــس مرارا الإف�صاح عن 

ا�صمه خ�صية مطاردة املهربني له.
وفجــاأة، يعر�س قارب مطاطي �صغري طريــق املركب، وي�صمع �صوت 
ر�صا�صتني، وعطفا على تلك الرواية يقول ال�صاهد: "ظن معظم الركاب 
اأنهــا حلظــة النتقــال اإىل البارجة التي تو�صــل لل�صواطــئ الإيطالية"، 
ويتابــع: "احلقيقــة اأنهــا حلظــة النتقــال اإىل قــاع البحــر"، وي�صــف 
ال�صاهــد الناجي من حادثة الغرق وجــوه الن�صاء والأطفال بـ"الأ�صباح 
ال�صفــراء"، مبينــا اأن اأ�صــوات �صراخهــم بــداأت تتعــاىل مــع �صماعهم 

اأ�صوات الأمواج وهي تلتهم املركب وتبتلعه من جميع اجلهات.
ويك�صــف ال�صــاب يف روايتــه اأمرا مهمــا ملتتبعي احلادثــة عندما يقول: 
اأن  "كنــت على ال�صطح وبلعت كثريا مــن املياه املاحلة، من ال�صعب 
يتحكــم ال�صخ�ــس بنف�صه اأثنــاء اهتزاز املركــب وتهاويــه، فهو يجذب 
للأ�صفــل"، وي�صيف مزّودا مبعطيات موؤ�صفــة: "اأنا متاأكد اأن مئتي طفل 

وامراأة على الأقل غرقوا يف الطابق ال�صفلي"، ليعود ب�صهادته اإىل حلظة 
ال�صفــر يف احلادثــة، قائــل: "وجه �صاب لهجتــه مغربيــة منا�صدة عرب 
جهاز الرثيا لنا�صطة �صورية ليحاول تزويدها بالإحداثيات، وكانت تلك 

املكاملة قد �صبقت ابتلع املياه للمركب بعدة دقائق فقط".
ويوؤكــد ال�صــاب الفل�صطيني الناجي مــن احلادثة قدوم خفــر ال�صواحل 
الإيطــايل متاأخًرا للمــكان، ليبا�صر بنقل العائمــني اإىل القوارب مبن فيهم 
الأحيــاء والأمــوات وعددهــم حــوايل 150. مبينــا اأن عمليــات البحث 
يف اليــوم التــايل رفعت عــدد الناجــني وال�صحايــا اإىل 250، فيما ل يزال 
350 علــى الأقل يف عــداد املفقودين. وهو ما تطابق مع م�صادر اإعلمية 
عديــدة. ودفنت جثامني 50 من �صحايا حادثة الغرق يف مقربة بالريمو 

الإيطالية.
وت�صــري اأرقــام منظمــة الهجــرة الدوليــة اإىل غــرق األفــي �صخ�ــس يف 
املتو�صــط منذ بداية العــام 2015، فيما يفيد املر�صــد الأورومتو�صطي 
بوجــود غريق كل 4 �صاعــات يف املتو�صط، مبينــا اأن 20% من ال�صحايا 

واملفقودين هم من الفل�صطينيني وال�صوريني.
لرمبــا يقــال و�صل �صــاب فل�صطينــي اإىل ال�صويــد وح�صل علــى اللجوء 
هنــاك، ولكــن قلما يقال اإنــه كان يف رحلة ا�صت�صهد فيهــا مئات اللجئني 
الفل�صطينيــني غرقــا اأثنــاء بحثهــم عــن احليــاة الكرميــة. ويف ظل هذا 
امل�صهــد التعي�س ل يحّبــذ التحّري عن هوية مغرقــي القوارب يف عر�س 
البحــر قبل التعّرف علــى مدّمري نفو�س هــوؤلء اللجئني، وامل�صوؤولني 
احلقيقيــني عــن دفعهــم اإىل املجهول ومــا ينتج عنه من غــرق اأو تهجري 

بحق فل�صطينيني فقدوا كل ما ميلكون خلل فرات قيا�صية.

• من اإنتاج ورة الكتابة الإخبارية يف خميم برج الرباجنة

اأحالم فل�سطينية يف ذمة املتو�سط

رغــم تقدمها يف ال�صن، اإل اأن ال�صبعينية فاطمة اأبو عمارة ما زالت 
متتلك روح �صباب كفيلــة بـن جتعلها تبدو خم�صينية على الأكرث، 

�صكًل ون�صاًطا، توجته موؤخًرا بال�صعي لدرا�صة املاج�صتري.
فقد اأكملت فاطمة اأبو عمارة عامها الثالث وال�صبعني، لكن طموحها 
ل يوقفه الزمن، فامل�صنة التي در�صت العلوم يف جامعة الطرية قبل 
مــا يزيد على خم�صة وخم�صني عاما؛ ما زالت تراودها فكرة اإكمال 

املاج�صتري حتى اأ�صبح ملفها جاهزا يف اإحدى جامعات غزة.
تقــول فاطمة )اأم عبــد اهلل(: "الطموح ل يحده �صن، ول ميكن لأي 
حواجــز اأن متنعنا مــن الأحلم. فقط نحتــاج ال�صرب حتى نحقق 
مــا نريد". م�صيفــة: "اأنا اأع�صق العلم منذ �صغــري، حتى اإنني مل 
اأكتــف بدرا�صة العلوم، بل ح�صلت فما بعد على بكالوريو�س اللغة 
العربيــة مــن جامعة اخلليل وكنــت قد در�صت عامــني جغرافيا يف 

م�صر حتى اأ�صبحت مديرة مدر�صة".
حلــم اأم عبــد اهلل مربيــة الأجيــال بقــي م�صتيقظــا يف خميلتها فيما 
يتعلق ب�صعود مزيد من درجــات العلم. تقول: "اأنا اأع�صق العلم، 
وبالن�صبة يل، فالعلم ل يعني ال�صهادات، ومن ثم العمل والرقيات 
اإىل اآخــره. العلم لدي ثقافة وتعلــم وحياة، ويكفيني اأنني فخورة 
بدرجاتــي العلمية اأمام اأبنائي واأحفادي"، م�صيفة: "لذلك، قررت 
موؤخــرا ان اأعــد لدرا�صــة املاج�صتــري يف الدرا�صــات ال�صلميــة يف 

احدى جامعات غزة". 

من جيل اإىل جيل
لدى اأم عبد اهلل ع�صرة اأبناء؛ �صبع فتيات وثلثة ذكور، وهي جدة 
خلم�صــة واأربعني حفيــًدا، حملت على كتفيهــا م�صوؤوليتهم منذ اأن 

تويف زوجها قبل ع�صر �صنوات.
توؤكــد اأم عبــد اهلل اأن احلمــل يزيــد بوفاة الأب، لكن مــا غر�صته يف 
اأبنائهــا منذ �صغرهم وجدته يف كربهم مــن اأخلق وتقدير للعائلة 

ولها كاأم.
عملــت اأم عبد اهلل يف حقل التعليم اأكرث مــن خم�صني �صنة كمدر�صة 
ثم مديــرة مدر�صة، فكانت ترى يف كل طالب وطالبة ابًنا لها وابنة 

ل تتوانى عن تربيتهم قبل تعليمهم.

تقول املربية: "كانت م�صوؤولية كبرية جدا اأن اأتوىل من�صب مديرة 
ا اأن من يجل�س على هذا الكر�صي يجب اأن  مدر�صة لأنني موؤمنة جدًّ
يكون معلًما واأًبا ومربًيا يحمل الهم الوطني على كتفيه". م�صيفة: 
"كنــت كمــن يروي نبتة �صغرية واأكــون يف قمة �صعادتي عندما 
األتقــي اأحد طلبي، فاأجدهم اأ�صبحوا اأطباء ومهند�صني ومعلمني. 

وقتها اأطمئن اأن زرعي اأينع واأثمر ومل يذهب تعبي هباء".

جدودنا" "بيت 
مل تقت�صــر رحلة اأم عبد اهلل علــى التعليم، بل اإنها جتاوزت حدود 
ذلــك لت�صبح بعــد تقاعدها مثقفة يف جمالت عــدة اأبرزها الإر�صاد 
الدينــي من خلل الدرو�ــس واملحا�صرات التي تلقيهــا يف امل�صاجد 
وخــلل النــدوات املجتمعية ومن خــلل تواجدها ب�صــكل اأ�صا�صي 
يف "بيــت جدودنا"، الــذي يقدم اخلدمات املختلفــة لكبار ال�صن يف 

قطاع غزة.
وتوؤكــد اأم عبد اهلل اأن املجتمع الفل�صطيني بحاجة ملزيد من الوعي 
جتاه كبــار ال�صن الذين ي�صكلون �صريحــة مهم�صة، وكاأنهم مل تعد 

لهم اأهمية، اأو اأن حياتهم قد انتهت.
وترى امل�صنة املثقفة يف نف�صها منوذًجا مميزا لكبار ال�صن، فتتحدث 
عــن طموحاتهــا قائلــة: "ها اأنــا قد جتــاوزت الثالثــة وال�صبعني، 
ولكنــي اأحترك واأ�صــارك يف كل الن�صاطــات املجتمعية كما لو كنت 
يف الأربعــني، دون تعب ودون كلــل، لأنني قررت ان اأكون �صخ�ًصا 
خمتلًفــا". م�صيفــة: "بينما �صخ�ــس اآخر قد يفكــر ب�صلبية واأنه مل 
يعــد يف العمر مت�صع، وهذا يقتلــه بقية عمره ويجعله حتت رحمة 

وم�صاعدة الآخرين".
وتوؤكــد اأنها تــرى الكثري من هــذه النماذج هنا يف "بيــت جدودنا" 
مــن الن�صــاء والرجال الذيــن حتا�صر فيهم وتثقفهــم وتر�صدهم يف 

جمالت عدة.
ت�صحــك اأم عبــد اهلل وهــي ت�صتعيد موقفــا حدث معها خــلل اأحد 
الدرو�س عندمــا وقف رجل جتاوز الثمانني وقال: "اإنتي اللي بدك 

تعلمينا". واأ�صار بيده اليها.
تقــول: "وقفت وقتها بكل ثقة وقلت له اإنني در�صت العلوم واللغة 

اأكرث من خم�سني �سنة من العلم والعمل املجتمعي

فاطمة اأبو عمارة.. 73 عاًما وتعد لدرا�سة املاج�ستري
 حنان أبو دغيم

العربيــة واجلغرافيــا و�صافرت واأعــد للماج�صتــري، وكنت مديرة 
مدر�صــة، فــان كان لديــك ما لــدي، فتعال وقــف مــكاين". وتابعت: 
"جل�ــس بعدهــا كبقية احل�صور، وبالعك�س وجــد اإجابات لأغلب 

اأ�صئلته".

فل�سطني حا�سرة
ر�صالــة اأم عبــد اهلل لي�صت تعليمية تثقيفية فح�صــب، بل فل�صطينية 
ووطنيــة من الطــراز الأول، فهي قا�صة للأطفــال تروي احلكايات 

عن الراث وحياة الجداد وعن فل�صطني وتاريخها الأ�صيل.
تقــول احلاجــة فاطمــة: "و�صعــت مــن ثقافتي عــن بلدنــا وقرانا 
املهجــرة، وقــراأت فيمــا يتعلــق بتاريخ كل بلــدة واإرثهــا وعادات 
وتقاليــد اأهلها، والآن اأقدم ذلك للجيل ال�صاعد لدحر مقولة )الكبار 
ميوتــون وال�صغار ين�صون("، وقالت: "بيــت جدودنا والكثري من 
املوؤ�ص�صــات يقومون بعمل الفعاليات الراثية والوطنية خ�صو�صا 
يف ذكرى النكبة، فاأكــون متواجدة معهم من خلل حلقات التثقيف 

اخلا�صة بال�صغار".
وحتــاول اأم عبــد اهلل اأن تفهــم مــا يــدور يف راأ�ــس ال�صغــار وماذا 
يعرفــون عن تاريخهــم وتاريخ اأجدادهم مبعرفــة البلدة الأ�صلية 
لــكل �صغــري ومن ثم حتــاول تقــدمي املعلومات لهم عــرب الق�ص�س 
اجلميلــة، فتــزرع يف خميلتهــم �صــورا ل حت�صى عن �صــكل البلد 

وجمالها وتاريخها وعادات اأهلها اجلميلة.
وتوؤمــن اأم عبد اهلل بر�صالتها اإميانا قويــا، وتدرك حجم امل�صوؤولية 
الوطنــي  الهــم  اأن  تــرى  فهــي  عاتقهــا،  علــى  التــي  ال�صخ�صيــة 
وامل�صوؤوليــات ل تتطلــب اجللو�ــس علــى كر�صي اأو �صغــر من�صب 
فتقــول: "اأن تكون فل�صطينيا، يعني بال�صــرورة اأن تكون م�صغول 
بق�صيتــك العادلة واأن تكــون كبرًيا يف ال�صن، يعنــي اأن تكون كنزا 
تاريخيــا نهــل منــه ال�صغــار، فــروي عط�صهــم ل�صــورة بلدهــم 

وجمالها.
تقــول اأم عبــد اهلل: "هــذه م�صوؤوليــة وطنية ودينيــة واإن�صانية لن 

اأتخلى عنها اأو اأهملها حتى اآخر حلظة يف حياتي".

اأحفادها. بع�س  اهلل" وحولها  عبد  "اأم 
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 جوليانة زنايد

جنحــت مبادرة قدمها الدكتور اأ�صامة عودة يف جذب انتباه العامل اىل 
م�صتح�صــرات فل�صطينيــة من زيت الزيتون وذلــك �صمن معر�س اقيم 

موؤخرا يف جنوب �صرق اآ�صيا.
وكان عــودة الذي انهى درجة الدكتــوراة بالهند�صة الكهروكيميائية، 
عاد اىل فل�صطني حممل با�صواق ترجمها مببادرات اإحيائية عديدة كان 
اهمهــا ان قام قبل عقود بان�صاء جمعية تعاونية لنتاج الزيتون حيث 

�صكل مركزا للإنتاج.
ولحقــا ثــم قــام بالتعــاون مــع افــراد عائلتــه يف بلــدة بديــا ق�صــاء 
�صلفيــت، وذلك يف اوائل الت�صعينيات احيــا فكرة ع�صر الزيت بطريقة 
"البوابري" او املعا�صر القدمية، ويف بداية امل�صروع �صمى امل�صروع 
بـ"البــدود" كناية عــن البد القدمي الــذي كان الفل�صطينيون يع�صرون 
فيــه الزيتــون. وهي كلمة اآراميــة تعني احلجر ال�صطــواين الذي كان 

ي�صتخدم لطحن او ع�صر الزيتون.
عمــل د. عــودة وعائلتــه علــى حت�صــني وتطويــر ا�صــكال الع�صر من 
ال�صــكل التقليــدي اىل احــدث اأ�صــكال الع�صــر، ال انــه مل يلــغ الطابع 
الراثي والتاريخي الذي يعرب عن اخل�صو�صية الريفية الفل�صطينية، 
فبالن�صبــة لــه مل يكــن القيــام بعمــل املعا�صــر احلديثــة امــرا جمديا 
اقت�صاديــا ولي�صــت هــذه اجلدوى احلقيقيــة التي بحث عنهــا بل كان 
فكــرا اإحيائيــا ثقافيــا اجتماعيا، ف�صدد علــى اأهميــة التاأ�صيل للنتاج 
الفل�صطيني كون الر�س هنا تاريخية ومقد�صة ومتر ب�صراع وجودي.
كان طمــوح عــودة اأكرب مــن اجلغرافيــة الفل�صطينية فقــرر امل�صاركة 
يف معار�ــس غذائية  دولية عدة اأهمها معر�ــس يف ماليزيا عام 200٨، 

حيــث التقى بتاجــر ماليــزي موؤمــن بالق�صيــة الفل�صطينيــة واأُعجب 
بجــودة الزيــت الفل�صطينــي، لذا بــداأ التعــاون لكي ي�صتــورد منه اىل 
ماليزيا، رغــم ان الكميات امل�صدرة  مل تتجاوز مئة وخم�صني زجاجة 
لــكل ثلثــة اأ�صهــر يف املرحلــة الأوىل، اإل انهــا مل تتوقــف بــل ازدادت 

لت�صبح فيما بعد 1400 زجاجة �صهريا.
ورغــم ان هــذه الكمية مل تكــن ذات جدوى اقت�صاديــة عالية كما يرى 
عودة، ال انها وفرت فر�صة للزيت الفل�صطيني ان يعر�س ويفح�س يف 
املختربات املاليزية لينجح بكل بجدارة ويتفوق يف جميع الختبارات. 
فمثــل ن�صبــة فيتامــني “E”  يف زيــت الزيتون الفل�صطينــي اكرث مبرة 
ون�صــف املرة مــن باقي الزيوت التي خ�صعت لــذات الفحو�س يف تلك 

الفرة ح�صيب املختربات املاليزية كما يقول د. عودة.
ويرى د. عودة ان فل�صطني بحاجة لتتواجد ب�صكل اآخر غري ال�صيا�صي 
يف املجتمعــات الدوليــة كــي تعك�س الطابــع الإن�صــاين والنتاجي عرب 
و�صائــل الإعــلم. فح�صــب قولــه فاإن مــا ل يقل عن 70% ممــن اختلط 
بهــم مل يتعرفوا على ا�صــم فل�صطني عند تعريفه عــن نف�صه، والن�صبة 
الأخرى تظــن اأننا �صعب م�صكني ي�صتحق التعاطف كونه يعتا�س على 
اأمــوال املعونات وهــذه لي�صت احلقيقة، اإذ يرى د. عــودة ان ال�صعب 
الفل�صطيني ميتلك اإمكانيات حقيقية رغم كل ما يواجهه من �صعوبات.
وا�صتمــرت م�صــرية د. عودة يف تقدمي الزيــت الفل�صطيني اىل معار�س 
ودول العامل وخمترباته، وطور خربته فيما ميكن عمله من فحو�صات 
واختبــارات و�صاهم كذلك بتطوير خمتــربات الفحو�س احل�صية لدى 
موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�ــس الفل�صطينية، وهي عبارة عن فح�س 

التــذوق وال�صــم لزيــت الزيتون، فقــام باإح�صــار ن�صرات مــن ايطاليا 
وفرن�صــا حول املعايــري الدولية لزيت الزيتون و�صــارك بدورات عدة 
بهــذا اخل�صو�س بهدف �صبــط معايري املنتج املحلــي مبا يتوافق مع 

معايري املجتمع الدويل.
وروى عــودة لـ"احلــال" كيــف انه يف احــدى زياراته ملاليزيــا لفت نظره 
بع�ــس املنتجــات التــي ت�صتخــدم زيــت الزيتــون بطريقــة غــري تقليدية 
كم�صتح�صــرات جتميل، وفعل اقتنع بهذا املجال وبداأ بتطبيقه على زيت 
الزيتــون الفل�صطينــي من خلل دجمه مــع زيوٍت عطريــة طبيعية كزيت 
اللفنــدر، واليا�صمني وغريها الكثري، ما لقى رواجا وقبول يف املجتمعات 

الآ�صيوية حتى يت�صع الت�صدير لي�صمل �صوق تايلند، وقريبا ال�صني.
وينفــق الآ�صيويون مبالغ طائلة علــى العناية بالب�صرة، وح�صبما قال 
د. عــودة، فاإن زيت الزيتون خري خيار، فهو جمدد للخليا ومرمم لها، 
كمــا انه ي�صاعد على عــلج احل�صا�صية اجللدية وم�صــاكل منو ال�صعر 
واإ�صلح الأظافر التالفة. ومن ناحية �صحية فهو ينقي ويطهر اجل�صد 
لذا يتم انتاج كب�صولت زيت الزيتون الفل�صطيني �صبيهة بزيت ال�صمك 

وتعباأ دون اأي ا�صافات ويتناولها امل�صتهلك كنوع من الفيتامينات.
وحتــدث د. عودة عــن اآخر امل�صاريــع املطروحة وهــي ت�صنيع تونة 
بزيــت الزيتون الفل�صطينــي بال�صراكة مع اإحدى ال�صــركات املاليزية، 
بعــد اأن متــت مقارنتــه مع الزيــوت املوجــودة باأ�صهر اأنــواع التونة، 

وثبت اأن الزيت الفل�صطيني �صحيا ملئم جدا لهذا اخلط النتاجي.

* خريجة حديًثا من دائرة الإعلم يف جامعة بريزيت

ق�سة جناح فل�سطينية

قريًبا.. زيت الزيتون م�ستح�سر جتميل  يف جنوب �سرق اآ�سيا وقد ي�ساف اإىل "التونا"

زيت زيتون فل�صطيني معباأ للت�صويق التجاري.

م����������������ن ه������و 
الأعل��ى يختار بع�س النا�س مثًل اأعلى يقتدون به، ي�صريون على نهجه، حماولني الو�صول اإليه، لنجاحه اأو متيزه يف حقل ما. يف "حلال"، �صاألنا طلبة جامعة بريزيت عن ؟مثل��ك 

مثلهم الأعلى، وتفاجاأنا اأن اأغلب الطلبة ل مثل اأعلى لهم، واإن كان بع�صهم له مثل اأعلى، فهو �صخ�س �صيا�صي.  وقد لوحظ ا�صتغراق الطلبة طويل يف التفكري بعد 
طرح ال�صوؤال عليهم، مو�صحني اأنهم مل يفكروا يف هذا املو�صوع من قبل.

وحــول هــذه النتائج، تقــول اأ�صتــاذة الفل�صفــة والدرا�صــات الثقافية يف 
جامعــة بريزيت �صونيا منر: "قدميــا، عندما كنا يف جامعة بريزيت، كان 
دائمــا هنــاك منوذج اأو مثــل اأعلى نريد اأن نكــون مثلــه، واأن نفكر مثله، 
وناأخــذ الإلهــام منــه. اأما الآن فيبــدو اأنه يف ظل العوملــة ويف ظل حتويل 
العلــم ل�صلعــة وحتويــل ال�صيا�صــة ل�صلعة، ُفقــد املثل الأعلــى، ومل يعد 
لنــا اأحد يعطينــا الإلهام لنحــاول اأن نكون مثله. وكذكلــك رمبا الإحباط 
ال�صيا�صــي الذي يعي�صه النا�ــس ويعي�صه الطلبة يف الوقت احلايل يدفعهم 

للقتداء ب�صخ�صية �صيا�صية واعتبارها املثل الأعلى يف حياتهم.

�صند�س دحبور
لي�س لدي مثل اأعلى ول اأقتنع 

بهذه الأ�صياء.

فانتينا �صويل
ل يوجد.

اأمل اأبو خلف 
لي�ــس لدي مثل اأعلى اأو �صخ�س اأحب 

اأن اأكون مثله، اأو اأقتدي به.

اأحمد دودين
�صخ�صــا  اأر  مل  اأعلــى.  مثــل  يوجــد  ل 
اأعجبني من قبل واأحببت اأن اأكون مثله.

�صذى حمدان
يف احلقيقة، ل مثل اأعلى لدي 
يف احليــاة. الإن�صان يجب اأن 

ي�صنع نف�صه وحده.

اأجمد عو�س
احلياة لي�س بها اأمثال عليا.

تال ال�صريف
ل مثل اأعلى لدي.

حممود اخلواجا
لي�ــس لــدي مثــل اأعلــى، ولكــن الفكــرة اأنــه تعجبني 
اأو جناحــات معّينــة يف بع�ــس  اأو �صفــات  تفا�صيــل 
ال�صخ�صيــات، واأمتنى اأن تكون لدي اأو يف �صخ�صيتي، 
وذلــك لأن على املثل الأعلــى براأيي، اأن يكون متكامل، 
ويف كل مرة اأقرب ممن كان ميكن اأن يكون مثل اأعلى، 
اكت�صــف اأنه ل ي�صتحــق كل هذا النبهــار الذي كان يف 
خميلتي عنه. مبعنى اآخر، ل اأريد اأن اأكون اأحدا اآخر، 
بل اأن اأكون اأنا، جامعا اأكرب قدر ممكن من الإيجابيات 

يف اأي �صخ�صية اأخرى.

وزين كحلة: �صدام ح�صني.

مهند ال�صاعر
اأبو عمار هو مثلي الأعلى 

دائما واأبدا.
جعفر قبها : مثل اأعلى! لي�س لدي.

ريا�س هب الريح
مثلــي الأعلــى هــو رئي�ــس دائرتــي، دائــرة العلــوم ال�صيا�صيــة 

الدكتور عبد الرحمن اإبراهيم واأحب اأن اأكون مثله.

يا�صمني عمران
علــى نف�صــي، لأننــي اأوؤمن اأن  ل اأحــد. اأنــا مثلي الأ

الإن�صان ي�صنع نف�صه من العدم.

لينا حداد
ل اأحــد. ل يوجــد لــدي مثــل معــني. كل 
�صخ�س يلقاه الإن�صان بحياته يعترب مثًل.

ليلى عطا
ل اأعلــم. حقيقة ل اأعلم. 
مل اأفكر مطلقا بهذا الأمر 

من قبل.

اأحمد ذيب
مثلــي  هــو  عمــار  اأبــو 
الأعلى و�صيبقى ويدوم.

علء فار�س
ل مثل اأعلى لدي.

حممد عوي�صة
اأن  ميـــكـــن  اأحــــــد  ل 

اأعتربه مثلي الأعلى.

بي�صان �صلبي
لي�س لدي مثل اأعلى.

داليا حمايل 
ل يوجد مثل اأعلى لدي.
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 عبد الباسط خلف

 بيان بيضون

بعــد اأن اأعلنــت وزارة ال�صــوؤون الجتماعيــة نهايــة ال�صهــر 
املن�صــرم نيتهــا تنفيــذ حملــة ا�صتثنــاء لع�صــرة اآلف اأ�صرة 
مــن برنامــج امل�صاعدة الجتماعيــة والتحويــلت النقدية يف 
حمافظــات ال�صفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ بررت الــوزارة 
حملتهــا بعدد من الأ�صباب لتنفيذهــا، انطلقاً من مبداأ "وقف 

امل�صاعدات عمن ل ي�صتحقها".
وقــد نفــى نائــب مدير عــام مكافحــة الفقــر يف الــوزارة خالد 
الربغوثي، اأن يكون القرار ذا �صلة بالأزمة القت�صادية التي 
متــر بهــا احلكومة الفل�صطينيــة اأو حماولــة لتقلي�س موازنة 

الوزارة.
وحــول مدى حتقيــق الوزارة ملعايــري العدالــة والنزاهة يف 
حملــة ال�صتثناءات، اأجــاب الربغوثي يف حديــث لـ"احلال" 
اأنها حملة مهنية وعادلة تنطلق من معايري مك�صوفة من اأجل 
اإعادة توزيع املبالغ للفئات الأ�صد فقرًا، موؤكدًا اأن الوزارة ل 
تزال جتري عمليات تدقيق يف بيانات امل�صتفيدين من براجمها 

ُبغية التاأكد من حتقيق العدالة والنزاهة. 
واأ�صــاف الربغوثي: "لدينا يومياً عملية جرد اإجرائية مللفات 
الأ�صر الفقرية مــن اأجل التحقق مــن ا�صتحقاقها للم�صاعدات 
املالية، وبنــاء عليها، فقــد اأظهرت الك�صوفــات املحو�صبة اأن 

هنــاك ع�صرة اآلف اأ�صرة فل�صطينيــة ممن متنح لها املعونات 
املاليــة، هــي يف الواقع لي�صت دون خــط الفقر، حيث تبني من 
عمليــة اإعــادة التدقيــق باأن هــذه الأ�صــر حت�صــل على دخل 

منتظم من وزارة املالية اأو من اأية م�صادر اأخرى".
وقــال الربغوثي: "درا�صة اأو�صــاع امل�صتفيدين تتم من خلل 
معادلــة اإح�صائية حمو�صبــة لقيا�س م�صتــوى معي�صة الأ�صر 
وموقعهــا من خط الفقر، وذلــك بالتعاون مع �صركاء الوزارة 
مــن �صبكات احلماية الجتماعيــة واملوؤ�ص�صات الوطنية ذات 
العلقــة، حيــث يتم و�صــع علمة معينــة من قبــل الربنامج 
املحو�صــب بناء على عوامــل �صحية وعمريــة ودميوغرافية 

واقت�صادية".
وعــزا الربغوثي اختيار تلك الأ�صر لنتائج تدقيق البيانات التي 
بينت اأن جزءًا كبريًا منها يح�صل على م�صاعدات م�صجلة با�صم 
الزوجــة، وهــو ما اعتربه موؤ�صــرًا لوجود دخل للــزوج اأو اأحد 
اأفــراد الأ�صرة، حيث تقــوم الأ�صرة بت�صجيل ا�صــم الزوجة اأو 
البنــة حتى ل تتم مطابقة الرواتب مــع بيانات وزارة املالية، 
غــري اأن الك�صوف وا�صحة، لذلك، تقــرر ا�صتثناوؤهم بعد التاأكد 

من وجود دخل لديهم ل يقل عن 1450 �صيقًل للأ�صرة.
وقد رف�س عــدد من ممثلي املوؤ�ص�صــات واللجان واجلمعيات 

اخلرييــة التــي تعنــى بدرا�صــة اأحــوال الفئــات املجتمعيــة 
الفقرية وتقــدمي امل�صاعدات للمحتاجــني يف ال�صفة؛ التعليق 
علــى القــرار، معللني ذلك بعدم وجــود معلومات لديهم حتى 
اإعداد هــذا التقرير باأ�صماء تلك الأ�صر، مــن اأجل تقييم عدالة 

القرار اأو عدمها.
من جهته، اعترب عاطف اأبو �صعبان من جلنة الزكاة الإ�صلمية 
يف غــزة اأن "ع�صــرة اآلف اأ�صــرة" هو عدد كبــري ومبالغ فيه 
اإىل حــدٍّ ما، وقــال: "لي�س لدينــا اأي تف�صري لل�صبــب احلقيقي 
وراء هــذا الإجراء، ولكن يف حــال كان هناك حترٍّ حقيقي عن 
الأ�صر غري امل�صتحقــة والتاأكد من حالتها الجتماعية، عندها 
�صنعتــرب القــرار عادًل، ولكــن حتى الآن )وقــت احلديث مع 
"احلال"( مل يتم اإطلعنا على الك�صوفات اأو الأ�صماء، ومن 
جهتنا، ف�صن�صتمر بعملنا كما هو، و�صنحاول ا�صتيعاب املزيد 

من الأ�صر يف غزة وتلبية احتياجاتها ح�صب مقدرتنا".
وراأى الربغوثي اأن العدد قليل ن�صبة اإىل عدد الأ�صر امل�صتفيدة 
ول ي�صتدعــي القلــق، اإل اأنه ذكــر اأنه قد ي�صــار اإىل تقلي�صه، 
وذلــك بعد اإجراء التدقيق للمرة الثانية اإذا ما بينت الدرا�صة 
امليدانيــة والبحــث الجتماعــي اأحقية عدد منهــا باحل�صول 
على امل�صاعــدات، اإىل جانــب ا�صتعداد ق�صم ال�صــكاوى لتلقي 

حالت التظلم وال�صكوى من الأ�صر امل�صتثنية.
وجــدد الربغوثــي نفيه اأن يكــون هذا القرار قــد جاء من باب 
توفري الأموال، فاحلملة مبنية على اإجراء اإح�صائي وتنطلق 
من معايــري دائرة الإح�صــاء لتقييم حالت الفقــر ال�صديدة، 
واأكــد اأن امل�صاعدات يف الــوزارة خم�ص�صة ل�صالح 125 األف 
اأ�صرة، بينما متنح فعلياً ل�صالح 140 األف اأ�صرة، الأمر الذي 
يعني اأنه لن تكون هنالك اأية فر�صة لزيادة عدد امل�صتفيدين، 
علــى الرغــم من اأن اأعــدادًا كبرية من الأ�صــر الفقرية ل تزال 

على لئحة النتظار.
وعلــى الرغم مــن اأن املوؤ�ص�صــات واجلمعيــات اخلريية التي 
قمنا بالت�صال بها اأكدت اأن ل علم لديها بالأ�صماء امل�صتهدفة، 
فقــد اأكــد الربغوثــي اأن الدفعــة الأوىل مــن قائمــة الأ�صــر لن 
حت�صــل علــى امل�صاعدات املاليــة ابتداًء مــن الأ�صبوع املقبل 
)اأي الأ�صبــوع اجلــاري(، مبينــاً اأن هــذه الدفعــة ل ت�صــم 
عــددًا كبــريًا، وا�صتبعد اأن يكون هناك خمطــط لدى الوزارة 
بال�صــروع بتقلي�ــس امل�صاعــدة بدًل مــن اإلغائها، معتــربًا اأن 
تلــك اخلطــوة لــن تكــون يف �صالــح املواطنــني، ولــن حتقق 
الهــدف الذي و�صعتــه الــوزارة واملتمثــل بتخ�صي�س املنح 

وامل�صاعدات املالية لأفقر الفقراء منهم.

ا�ستثناء 10 اآلف اأ�سرة من م�ساعدات "ال�سوؤون".. عدالة اجتماعية اأم توفري اأموال؟

تناف�صت 16 �صحافية على نقل هموم مدينتهن، فخرجن اإىل �صوارع 
طوبا�ــس، وواجهن حمافظها ووزير ال�صحة الذي تفقد م�صت�صفاها، 

وحملن هموم البيئة، ورحن يفت�صن عن ق�صايا اإعلمية كبرية.
وتلقــت ال�صغــريات، اللئــي مل تكمــل غالبيتهن اخلام�صــة ع�صرة، 
تدريبــاً خلم�صــة اأيام على فنــون الإعلم املكتــوب واملرئي، بجوار 
اإطللــة على التحديات البيئية يف خميــم �صيفي هو الرابع، لوزارة 

الإعلم ومركز التعليم البيئي وجمعية طوبا�س اخلريية.

�سلطة رابعة
تقــول اأماين دراغمة: خلل اأربع �صنــوات من التدريب على الإعلم، 
�صرنــا ن�صــاأل ونكتــب ون�صجــل حــوارات ومقابــلت مــع النا�س يف 
�صــوارع مدينتا، �صاألناهم عــن تقييمهــم لأداء امل�صت�صفى احلكومي 
الركــي، واأ�صبــاب عــدم الهتمام بالبيئــة، ومعنى ا�صــم طوبا�س. 
وعرفنــا اأن الإعلم �صلطة رابعة يف الو�صــع الطبيعي، وبو�صعه اأن 
يراقب ويحقق ويكت�صف ويحا�صب، ل اأن يجامل، وهو نقل للحقيقة 

ولي�س التدخل فيها.
كانــت دراغمــة واحــدة مــن بــني زميلتهــا فاطمــة ووعــد دراغمة 
و�صمــود نزال، وقــررن اأن يتتبعن يف احلــوار التلفزيوين )اأ�صوات 
مــن طوبا�س( ما يقوله النا�س عــن م�صت�صفى حمافظتهم ذات الـ 60 

األف ن�صمة. 
وجتولت ال�صحافيــات الأربع يف م�صت�صفى املدينة، و�صاألن الأطباء 
وروؤ�صاء الأق�صام واملمر�صني واملر�صى والزوار عن اأداء املوؤ�ص�صة 
ال�صحية حديثــة العهد، وح�صلن على اإجابــات متباينة، ثم طّورن 
اأ�صئلــة اأخــرى لوزيــر ال�صحــة جــواد عــّواد، خــلل جولــة لــه يف 

امل�صت�صفى، الذي ي�صم 12 �صريرًا للرجال و1٨ للن�صاء.

حوار وزاري
�صاألن الوزير عن مواعيد افتتاح بنك الدم، ووحدة العناية املُكّثفة، 
وخطــط تو�صيعــه، واأ�صباب التاأخــر يف اإمتام مراحلــه، وال�صكاوى 
التــي و�صلته حوله، فــرد عليهن اأنه �صيتم تعيني كــوادر جديدة يف 
امل�صت�صفــى، وتخ�صي�س طواقم اإ�صافيــة لفتتاح مركز ولدة اآمنة 
يف الأغــوار يعمــل 24 �صاعــة. فيما اأكــد لهن الأطبــاء اأن امل�صت�صفى 
ا�صتقبــل ال�صهــر املا�صــي 3 اآلف حالــة طارئــة، فيمــا اأجــرى ق�صم 

اجلراحة 100 عملية، بجانب 75 حالة ولدة.
تقول دراغمة: �صمعنا تعليقات من مرافقي الوزير، اأن هذه الأ�صئلة 
كبــرية علينــا، واأننا جريئات وواعــدات، لكنا عرفنــا اأن ال�صحافة 
مهنــة متعبة وخطــرية، وقد يفقدنا حتقيق واحــد ح�صا�س حياتنا، 

ومــع ذلك فرحنا بنقــل هموم الأهايل، الــذي ن مل يجمعوا على راأي 
واحد حول  امل�صت�صفى، فالبع�س و�صفه باملمتاز، واآخرون باجليد، 

وقال لنا ق�صم ثالث اإن اإغلقه اأف�صل!

بيئة و�سياء
وانحازت �صديــل اأبو عامر واإكرام �صوافطة ومرام الطيطي ومينى 
دراغمــة للبيئــة، فحــاورن املــارة يف طرقــات املدينــة، وموظفيها، 
وفتياتهــا، و�صائقيها، عــن �صبب تراجــع الهتمام بالبيئــة، واإلقاء 
النفايــات الع�صوائي فيها، وغياب احلدائــق العامة عنها، وتراجع 
الأ�صجــار والأزهــار يف �صوارعهــا. واقرحت  �صديــل تنفيذ حملت 
توعيــة من بيت لبيت، فيما راأت اإكــرام اأهمية فر�س الغرامات على 
مــن يلوث مدينته، وقالت مرام اإن احلــل يف تعليم الأطفال لأقرانهم 
اأهميــة النظافة والبيئة اجلميلة، وذهبت مينى لفكرة غر�س �صجرة 

با�صم كل مواطن يف مدينته لريعاها.
وحتلقــت بتــول وما�صة دوّا�س وبيــان �صوافطة ورامــا قديح حول 
ا�صــم مدينتهــن، ف�صاألــن عن معنــاه ودللتــه، وتفاجاأن بــاأن ال�صم 

الكنعاين الذي ي�صري لل�صياء غري معروف بالن�صبة للغالبية.
واختــارت رحيــق الكيلين ولنــا واأحلم �صوافطة تتبــع التغريات 
التي اأحدثتهــا التكنولوجيا بحياتنا، وفت�صن عن الثمن الذي ندفعه 

لها مادًيا ومعنوًيا.

فاتورة التكنولوجيا
وقلــن بعد التعرف على اآراء عينتهن: ذهلنا حني عرفنا اأن كل ثلث 
اأ�صر تدفــع للتكنولوجيا الكثري، فلديها باملعــدل 12 هاتًفا نقاًل، و6 
حوا�صيــب حممولــة وثابتــة اأو لوحيــة، و4 اأجهزة تلفــاز حديثة، 

وثلثة ا�صراكات يف خدمة النرنت والهاتف الثابت.
ووفــق بحــث ال�صغــريات، فــاإن الأ�صــرة الواحــدة تدفــع قرابــة 
اأربعــة اآلف �صيقــل �صنوياً ثمن كلمها، وملحقــة الأجهزة الذكية، 
ودفــع الفواتــري الثابتــة وال�صحــن املتنقــل والإنرنــت، عــدا عــن 
الإك�ص�صــوارات، والأهــم الوقــت الــذي يذهــب هــدًرا، والعلقــات 

الجتماعية التي يجري تدمريها.
ووفق رئي�س جمعية طوبا�س اخلريية، مها دراغمة، فقد ت�صمن املخيم 

تدريبــات نظرية وعملية على اإعداد الأخبــار وكتابتها وال�صروط التي 
جتعلها �صاحلة للن�صر، بجوار اإطللة على فنون التقرير والريبورتاج 
واملقال والق�صــة ال�صحافية والت�صوير التلفزيــوين، عدا عن التعريف 
بالت�صــال وعنا�صــره واأهميته، واأ�صكال الو�صائــل الإعلمية. وتطرق 
جلوانــب من بيئــة فل�صطني وحتدياتهــا، وتنوعها احليــوي، وملمح 
تدمــري الحتــلل لها، بجــوار اإطللــة على مفاهيــم التدويــر، واإعادة 
ال�صتخــدام، و�صناعــة الأ�صمدة الطبيعية، وخماطــر حرق النفايات، 

والتغري املناخي، والزحف العمراين، وغريها.

مبادرة
وح�صــب دراغمة، فاإن ال�صغــريات تبنني مبــادرة حمافظ طوبا�س 
والأغــوار ال�صمالية ربيــح اخلندقجي واأ�ص�صــن "جمعية �صديقات 
م�صت�صفــى طوبا�ــس الركــي ال�صغــريات"؛ لتنفيذ اأن�صطــة �صحية 
وبيئيــة واإعلميــة وجمتمعيــة تدعم م�صــرية امل�صت�صفــى، وت�صلط 
ال�صــوء علــى احتياجاته. واأ�صافــت اأن باكــورة الأن�صطة �صت�صمل 
تكرميــاً رمزيــاً للعاملت فيه، وحملــة تعريفية بخطــورة النفايات 

الطبية على ال�صحة والبيئة.
وت�صيــف: زارت ال�صغريات مقر �صبكة معــاً الإخبارية وف�صائيتها 
ببيــت حلــم، وا�صتمعــن لنبــذة من مديــر الأخبــار كــرمي ع�صاكرة 
ومدير الربامج يف الف�صائيــة حممد فوزي عن �صري العمل ومراحله 
العمــل ال�صحــايف، والإعــلن  اأ�صئلــة حــول  وتقنياتــه. وطرحــن 
التجــاري، والتمويــل الأجنبــي، و�صــدى التحقيقــات ال�صحافية، 
وتقنيــات البث الف�صائي املبا�صر، وم�صادر الأخبار وطرق التحقق 
منها، وموقع "الفي�صبــوك" اعتباره م�صدًرا للمعلومة. وزرن اأي�صاً 
مركــز التعليــم البيئي ببيــت جال، وتعرفــن على مرافقــه: حديقة 
التنــوع احليــوي، وحمطــة مراقبــة الطيــور وحتجيلهــا، وامل�صار 

اخل�صبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، واملعر�س البيئي.
تتابــع: وا�صتمعن ل�صرح حول اأهمية التنــوع احليوي وما يتهدده، 
و�صاهــدن طــرق حتجيــل الطيــور ومراحلهــا ووظائفهــا، وتلقــني 
�صرًحــا عن طيور فل�صطني واأنواعهــا، التي ت�صم نحو 530 �صمن 5 
جمموعــات. وجتّولن يف متحف التاريخ الطبيعــي الذي ي�صم  اأكرث 

من 2500 عينة حمنطات تعود اإىل عام 1902. 
ويقــول املدير التنفيذي لـ"التعليم البيئــي" �صيمون عو�س اإن دمج 
البيئــة بالإعــلم يف �صــن مبكــر للأطفــال، ي�صاهم يف تطويــر الوعي 
وتعزيــز امل�صاركــة املجتمعيــة لهــم، م�صــريًا اإىل اأن املركــز �صيدعم 
مبــادرات ال�صغــريات اخل�صــراء؛ لدورهــا الفاعــل يف نقــل ر�صالة 

البيئة واملحافظة عليها باعتبارها م�صوؤولية فردية وجماعية.

الطالبات خلل لقائهن وزير ال�صحة.

كبرية! �سغريات" بهموم  "�سحافيات 
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كثــريًا مــا يحتــاج املــرء لتهوين وطــاأة احليــاة عليــه، بثقلها 
اليومــي العابــر، اأو مب�صائبها الثقال، فكيــف احلال مبن اُبتلي 
باأمرا�ــس ل ت�صفــى، ومــا زال املجتمع ينظر حلاملهــا على اأنه 

جمرد واقف بطابور "انتظار املوت"! 
الإبقــاء على نوعيــة احلياة اجليدة للمري�ــس �صمن عائلته اأو 
يف مكان تلقيــه العلج، هو الهدف الأ�صا�صــي لنطلق موؤ�ص�صة 
التلطيفية ملر�صى ال�صرطــان والأمرا�س  "ال�صديــل" للرعايــة 
املزمنــة، يف بيــت حلــم عــام 200٨، كواحــدة مــن اجلمعيات 

اخلريية التي تقدم خدمتها للمر�صى وذويهم جماناً.
ووفًقــا ملنظمة ال�صحة العاملية، فــاإن الطب التلطيفي يهدف اإىل 
تخفيــف معانــاة املر�صى، وتقــدمي املعونة والدعــم للح�صول 
على اأق�صى درجة من احلياة اجليدة واملريحة للمر�صى الذين 
يعانــون من اأمرا�س م�صتع�صيــة، مهما كانت مرحلة املر�س اأو 
تقدمــه، وتقــدم العلج بطــرق ملئمة لكل مري�ــس على ح�صب 

حاجته اخلا�صة. 
تقــول مديــرة املوؤ�ص�صة اأمل ذويــب اإن فكرة اإن�صــاء املوؤ�ص�صة 
تبلــورت خلل عملها �صنــوات طويلة مع مر�صــى ال�صرطان يف 
اأحــد امل�صت�صفيــات، كونهــا ممر�صة خمت�صة يف جمــال الرعاية 
التلطيفيــة ملر�صــى ال�صرطــان والأمرا�ــس املزمنــة، حيــث اإن 
مر�صــى ال�صرطــان الذين يتلقــون العلج الكيمــاوي اإىل جانب 
العــلج بالإ�صعاع يعانون اأ�صد املعاناة من الأعرا�س اجلانبية 
للعــلج، اإ�صافة اإىل اأن جودة حياتهــم كانت �صيئة، الأمر الذي 
دفعهــا ل�صتثمار تخ�ص�صها مل�صاعــدة املر�صى وعائلتهم التي 
تعــاين الأمرين اأثنــاء مرافقة اأبنائها، والإ�صــراف عليهم �صواء 
فاأن�صــاأت  ال�صحيــة،  امل�صت�صفيــات واملراكــز  اأو يف  املنــزل  يف 
املوؤ�ص�صــة التي �صمــت يف اأق�صامهــا املختلفة وجمل�ــس اإدارتها 
العديــد مــن حملــة التخ�ص�صات ال�صحيــة؛ كالطــب النف�صي، 
وعلــم الجتماع، والعلج باليوغــا، اإىل جانب وجود متطوعني 
يف جمال الأن�صطة وامل�صاريع املختلفة التي تقدمها "ال�صديل".

التطبيقات العملية للرعاية التلطيفية
عــدة  يف  ال�صديــل  تقدمهــا  التــي  التلطيفيــة  الرعايــة  تتمثــل 
مبــادئ، اأهمها تخفيــف معاناة املري�س من خــلل عدة و�صائل 
منهــا: ت�صجيــل املري�ــس �صمــن العيــادات ال�صحــة النف�صيــة 
لهمــوم  ا�صتمــاع  فر�صــة  جل�صــة  كل  لت�صــكل  والجتماعيــة، 
املري�ــس، املتمحورة حول املر�ــس ابتداًء مــن تقبله للمر�س، 
مــرورًا بتاأثريه العام علــى يومياته ف�صًل عن كــون اجلل�صات 
ت�صبــح لحقــاً درو�س توعية حول املر�س �صــواء ال�صرطان اأو 
الف�صــل الكلــوي اأو حمى البحر املتو�صــط اأو ال�صكري، وغريها 
مــن الأمرا�س املزمنــة، مفادها اأن ال�صابة مبــا �صبق طبيعية 
ومقدرة، والتعامــل معها يجب اأن يكون اإيجابياً بالتثقف حول 

هدفها لي�س اإ�سافة اأيام اإىل احلياة.. بل اإ�سافة حياة اإىل الأيام

ال�سرطان ملر�سى  التلطيفية  بالرعاية  ُتعنى  موؤ�س�سة  "ال�سديل".. 

املر�ــس، والعــلج منــه، اإىل جانب ق�صــاء اأوقــات �صعيدة مع 
الأهل والأ�صحاب، بدًل من ق�صائها يف الندب والعويل. 

مــن جهتها، تقول الطبيبة يف جمال ال�صحة النف�صية باملوؤ�ص�صة 
�صــلم القرنــة: "اإن على املر�صــى، �صواء بال�صرطــان اأو غريه 
اليقني باأن املر�س و�صيلة للموت، ولي�س املوت نف�صه، وانطلقاً 

من هذه النقطة، تبداأ اأحوال املر�صى بالتغري نحو الأف�صل".
مــن جانبهــا، ت�صيــف اإحــدى العامــلت يف املوؤ�ص�صــة اأن مهمة 
ال�صديــل ل تتوقــف عنــد اجلل�صــات النف�صيــة، واإمنــا تتعداها 
ملتابعــة ملف املري�س ال�صحــي يف مكان تلقيه العلج، ما ي�صكل 
م�صانــدة قويــة لــدى املري�ــس، الذي ي�صعــر اأن املر�ــس اأفقده 
اأهميــة الإح�صا�س باحلياة، مو�صحــة اأن املوؤ�ص�صة تنظم لكثري 
من احلــالت التي يتبني من خلل ملفها الطبي عدم ال�صتجابة 
للعــلج، جل�صة متارين ريا�صية وا�صرخاء عن طريق اليوغا، 
لطــرد كل ال�صغوطات الع�صبية خارج ج�صــم املري�س، وبذلك 

تتحقق اثنتنت يف واحدة: ال�صحة والنف�س. 
وحول ن�صاطات املوؤ�ص�صــة وم�صاريعها، قالت ذويب اإن ال�صديل 
تنظم ما يقارب خم�صني ن�صاطا ترفيهياً واإن�صانياً وتوعوياً، خلل 

العام الواحد. حيث جالت ال�صديل معظم قرى ومناطق حمافظة 
بيــت حلــم، والعديد مــن مدار�صها لتقــدمي حما�صــرات للتوعية 
باأهميــة الك�صف املبكر عــن ال�صرطان، اإىل جانــب تنظيم رحلت 
للمر�صــى امل�صجلــني لديهــا يف الأماكــن املفتوحــة كاملتنزهــات، 
واملناطــق الطبيعيــة اخللبة. علوة على املخيمــات ال�صيفية، 
كذاك الذي مت تنظيمه مب�صاركة مر�صى ال�صرطان الذين يتلقون 
العلج خــارج امل�صت�صفيات، وذلك يف حزيران املا�صي، مبع�صكر 
النويعمــة مبدينــة اأريحــا. ول ينتهــي احلديث هنــا، بل راحت 
ال�صديــل لأبعــد من هــذا، وقدمت قبل عــام رحلــة لأداء منا�صك 
العمرة لثلثني مــن مر�صى ال�صرطان من جميع الفئات العمرية 
للذكــور والإنــاث، حتى حتقــق للمري�س قدر مــا ا�صتطاعت من 

الرفيه، والعلج، والدعم النف�صي وال�صكينة.
ويقــول والــد الطفلــة �صاجــدة البــدن التــي تعــاين مــن مر�س 
ال�صرطــان، اإن ال�صديل كان لهــا دور مف�صلي بتغيري حال ابنته 
التــي ما عــادت ت�صعر اأنهــا منقو�صة الن�صانيــة بفعل املر�س. 
اإىل جانــب اهتمــام املوؤ�ص�صة بتقــدمي الهدايا للأطفــال يف معظم 
املنا�صبــات وتقدميهــا التوعيــة لــذوي املري�ــس حــول كيفيــة 

التعامــل معــه �صحيــاً ونف�صيــاً، ناهيــك عــن اهتمامهــا بالدعم 
النف�صــي لأهــل املري�ــس بالوقوف معهــم يف حمنتهــم، وتقدمي 

املعونة ح�صب الإمكانيات املتوفرة.
ويف ذات املو�صــوع ت�صيــف اأمرية فواغرة التــي يعاين اأطفالها 
الثلثة من مر�س "احلثــل ال�صحمي" امل�صنف �صمن الأمرا�س 
النــادرة عاملياً، الذي ي�صبب �صيخوخــة مبكرة للم�صاب ب�صكل 
وا�صح، ا�صافــة ل�صمور الع�صلت، وت�صخم يف الكبد، وزيادة 
الدهــون. وت�صيــف: "قبل اأن اأتعــرف على ال�صديــل كان الأمر 
خمتلفــاً يل ولأطفــايل؛ حيــث كنــا نق�صــي معظــم وقتنــا داخل 
املنــزل و�صط اأجواء من احلزن والكاآبــة. اأما بعد توا�صلنا مع 
املوؤ�ص�صــة والعاملــني فيها، فقد انقلبت احلــال ل�صالح الر�صى 

باملر�س كاأمر واقع، كما حت�صنت نف�صيات اأطفايل". 
تقــدمي  مبجــال  فل�صطــني  يف  الأوىل  تعتــرب  "ال�صديــل" التــي 
الرعايــة التلطيفيــة، تطمــح جلعلهــا مبــداأً يوؤمــن بــه جميــع 
النا�ــس، ويطبقونه مــع اأنف�صهــم وذويهم، ليبقى اأمــر الرعاية 
التلطيفيــة كما قال اأحــد الأطباء: "الفكرة لي�صــت فقط اإ�صافة 

اأيام اإىل احلياة، بل اإ�صافة حياة اإىل الأيام".

جمموعة من املتطوعني والأهايل يحتفلون بعيد ميلد اأحد الأطفال املر�صى بال�صرطان.

حــني يكون العر�س بــل عري�س، وحني يكــون العري�س حا�صًرا 
بال�صورة فقط، فماذا ع�صانا ن�صمي هذا "العر�س"؟!

لقــد قلب العتقــال ال�صيا�صــي يف الأرا�صــي الفل�صطينية موازين 
الأعرا�س، واأ�صحــت العرو�س ُتزف يوم عر�صها، والعري�س قابع 
يف �صجــون ال�صلطــة بتهمــة النتمــاء ال�صيا�صي واإثــارة النعرات 
الطائفية، فحالة املعتقل ال�صيا�صي فادي حمد )30 عاًما( جت�صيد 
لهــذه ال�صورة. فادي الذي �صغل من�صب رئي�س جمل�س الطلبة يف 
جامعــة بريزيت عام 2006، واملعتقــل يف �صجن اجلنيد املركزي 
بعد اأقل من �صهر على خروجه من �صجون الحتلل، اأم�صى فيها 
عامــني من العتقال الإداري، يحرم من امل�صاركة يف زفافه، الذي 

كان مقرًرا يوم الأحد 30/٨/2015.
اأ�صــرت عائلــة املعتقل فــادي على اإقامــة عر�س رمــزي لإي�صال 
ر�صالتهــا للكل الفل�صطيني، اأن ابنها معتقل �صيا�صي منذ 20 يوماً، 

وترف�س ال�صلطة طلب اإخــلء ال�صبيل لإمتام مرا�صم الزفاف كما 
كان مقــرًرا لهــا، واأقيــم العر�س وح�صرتــه العرو�ــس، و�صاركها 
ع�صــرات الأحبة واجلريان، لر�صم العرو�ــس ب�صمة اأرادت منها 

اإي�صال ر�صالة مفادها اأننا رغم العتقال ال�صيا�صي �صنفرح.
�صيما متويل )27 عاماً(، خطيبة فادي، هي �صاحبة فكرة اإقامة 
العر�ــس الرمــزي يف موعــده، على اأمــل اأن يفرج عــن خطيبها، 
اأقامــت العر�س بناء على رغبة فادي يف هذا التاريخ، الذي كان 

ا حلًما. يراه حلًما، وبات حقًّ
حتدثت �صيما لـ "احلال" عن فادي اخلطيب والرجل، رغم اأنها 
مل تعاي�صــه اإل 3 اأ�صهــر، وبقيــة فــرة اخلطبــة كان فادي بني 

�صجون الحتلل وال�صلطة الفل�صطينية.
تت�صــاءل �صيمــا، مــاذا كان يجــول يف خاطــر فــادي يــوم موعد 
الزفــاف الــذي كان مقــرًرا بنــاء علــى رغبتــه هــو؟، هــل كان 

بائ�ًصــا؟ لت�صتح�صــره يف خميلتهــا بعد 3 اأيام مــن اعتقاله حني 
ذهبت ملحكمته، وهو يخو�ــس اإ�صراًبا مفتوًحا عن الطعام منذ 

اعتقاله.
ويف حماولــة لفهــم �صعــور العري�ــس فــادي اأثنــاء حرمانه من 
امل�صاركــة يف عر�صــه، حتدثت "احلــال" مع امل�صــور ال�صحايف 
حممــد عو�س )27 عاًما(، الذي اأم�صى يف �صجون الحتلل 14 
�صهــرًا، واعتقلتــه اأجهزة ال�صلطة 5 مــرات وق�صى يف �صجونها 
15 �صهــًرا، عاي�س جتربة فادي قبل �صهرين، حني اعتقله جهاز 
املخابــرات العامــة يف رام اهلل ونقلــه اإىل اأريحــا ثــم بيت حلم، 
قبل موعد زفافه ب�صهر، وقــدم عو�س طلبا للإفراج عنه لإقامة 
مرا�صــم زفافــه، اإل اأن جهــاز املخابرات رف�ــس، واحتجزه 45 
يومــاً، ف�صاع موعد زفافه، فاأقامــت عائلته عر�صاً رمزياً لبنها، 
ارتــدت فيــه العرو�س لبا�صــاً اأ�صــود، تعبريًا عــن احلالة التي 

حتياها وخطيبها حممد.
وحــني �صاهــد عو�س فيديــو عر�صــه الرمــزي، �صعــر بالفرحة 

واللفرحــة، فقد كان من املقــرر اأن يكون عري�صاً ولكنه اأ�صحى 
معتقــًل، وحني �صاهــد اأمه تبكيه، �صعــر ب�صيق لأنــه راأى اأمه 
تبكــي بعد اأن اعتاد على روؤيتهــا قوية، فقوتها مل ت�صعفها على 

حتمل روؤية ابنها العري�س معتقًل.
مــن جهتــه، قــال مديــر الهيئــة امل�صتقلــة حلقــوق الإن�صــان، 
عمــار دويــك، جلريــدة "احلــال"، اإن الهيئة تتابــع كل حالت 
العتقالت علــى يد ال�صلطة وخا�صة ال�صيا�صيــة منها، وا�صفاً 
العتقال ال�صيا�صــي بالتع�صفي، خا�صة بعد اأن اأعطت الأجهزة 
الأمنية غطــاء ل�صتمرار اعتقالتها بحجــج "حيازة �صلح، اأو 

غ�صيل اأموال، اأو التحري�س على ال�صلطة الفل�صطينية".
وفيمــا يتعلق بزيــارة الهيئة امل�صتقلــة للمعتقل فــادي حمد، اأكد 
الدويك اأن الهيئة اأر�صلت ر�صالة ر�صمية جلهاز املخابرات لل�صماح 

لهم بزيارة فادي، اإل اأنه مل ي�صلهم رد حتى اإعداد هذا التقرير.

* طالبة يف دائرة الإعلم بجامعة بريزيت

عر�س بال عري�س
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 نهال المالوخ*

 جنان أسامة السلوادي *

"انــا عربــي م�صيحــي �صيوعي، عربــي لأنه ا�صلــي عربي، 
م�صيحــي لأنــه ابوي وجــدودي م�صيحيني، �صيوعــي لأين اأنا 
اخــرت هــذا الطريــق"، هكذا يبــداأ ابراهيــم �صم�صــوم ابن 
بلــدة عرابة اجلليل بتقــدمي نف�صه عائدا بذاكرته اىل اأكرث من 

)60( عاماً عندما ولد احلزب ال�صيوعي يف فل�صطني.
ال�صيوعــي  للحــزب  �صكرتــري  اأول  �صم�صــوم  وابراهيــم 
الفل�صطيني، ويروي هنا لـ "احلال" تاريخ البلدة ون�صالت 
احلــزب، و�صهادته هــذه �صتوثق يف متحــف فل�صطني، �صمن 
م�صــروع املتحــف ال�صاعــي جلمــع �صــور و�صهــادات تدعــم 
م�صــروع "األبــوم العائلــة"، الــذي يوثق حمطــات مهمة من 

حياة الفل�صطينيني يف حقبة قبل وبعد النكبة.

�سرت �سيوعيا لأحارب الظلم
يقــول �صم�صوم: بــداأت العمل ب�صن اخلام�صــة ع�صرة ب�صبب 
فقر عائلتــي، فتوجهت اىل النا�صرة، حتديــدًا اىل امل�صكوبية 
وبــداأت العمل يف "مقهى" لبيع القهوة وال�صاي، كان �صاحب 

املقهى مثقفاً؛ يقراأ يومياً جريدتي "الدفاع" و"فل�صطني".
ويعلــق �صم�صوم علــى بداياته: "مــا كنــت رح اأ�صري مثقف 
لــول �صاحــب القهــوة.. تعلمــت منه الكثــري فاأثــر ذلك على 
�صخ�صيتــي وتفكريي، ومنه عرفت عبد القــادر احل�صيني"، 
ففــي عام 194٨ بداأت املــدن الفل�صطينية بال�صقوط الواحدة 
تلو الأخرى على يد قوات الحتلل؛ ف�صقطت طربيا وحيفا. 
وعــن تلك املرحلــة يقول �صم�صــوم: "خاف اأبــي علّي وطلب 
منــي العــودة اىل عرابة فركت العمل وعــدت اىل البلد م�صياً 

على القدام علــى �صوت النفجــارات". واأ�صاف: "و�صلت 
اإىل البلد وكان �صوت الر�صا�س ي�صتد يوماً بعد يوم ويف يوم 
وفــاة عبد القــادر احل�صيني اطلــق الفل�صطينيون الر�صا�س 
بالهــواء خل�صارتنــا هــذا البطــل فوقعــت ر�صا�صــة داخــل 

فيه". اغت�صل  كنت  "اللجن" الذي 
و�صم�صــوم مل يكــن م�صتوعبــا كباقــي الفل�صطينيــني ما الذي 
يجــري من اأحــداث متتالية، وب�صقــوط عرابة فهــم، ويعود 
بذاكرتــه اىل ذلك اليــوم: يف تاريــخ 29-10-194٨ احتلوا 
عرابــة، ويف هــذه الليلــة مل امن، وقــررت ان انحــاز ل�صعبي 
لن معظمــه جتــول اىل لجئــني ومظلومني" مبينــا اأن اأهايل 
عرابة الذين �صمدوا ومل يخرجوا من قريتهم خذلهم "جي�س 

النقاذ" ومل يقدم لهم الدعم الكايف.
 "لأين ارف�ــس الظلم واقبل العــدل اخرت احلزب ال�صيوعي 
الفل�صطينــي"؛ يقول �صم�صوم، وي�صيــف: "يف انتخابات عام 
30-٨-1951 طلــب منا اخلوري ان ن�صــوت لقائمة )ي د( 
اي ل�صيــف الديــن الزعبــي، "لكن وانــا متوجــه اىل املدر�صة 
مــن اجل النتخــاب �صاهدت عــددا من النا�س يقــوم ب�صرب 
�صخ�س وهو ي�صرخ ويقول: لي�س بت�صربوين.. لين �صيوعي، 
ومــن هنا قــررت انتخــاب ال�صيوعيــني فدخلــت اىل املدر�صة 
وذهبت خلف ال�صتــارة واخرت رمز حرف "ق" اي للحزب 
ال�صيوعي ومنذ ذلك اليوم مل اأ�صوت اإل للحزب ال�صيوعي".

اإ�سراب الزيتون واإلغاء �سريبة الرا�س
وعــن اول ن�صاطــات احلــزب يف تلــك اليام يقــول �صم�صوم: 

عرفت مرحلــة احلاكم الع�صكــري بالظلــم وال�صتبداد فقرر 
عــدد مــن ال�صبــاب ت�صكيل هيئــة اداريــة وانتخبــوا "�صليم 
كناعنــة" ع�صــو هيئــة اداريــة، وبعــد فــرة تكونــت خلية 
�صيوعيــة يف عرابــة ثــم تاأ�ص�س فــرع لل�صبيبــة ال�صيوعية يف 
البلــد وكنت انــا اول من قدم طلب انت�صاب لهــا ثم انتخبوين 
�صكرتــريا لل�صبيبــة ال�صيوعيــة ملــدة 15 �صنــة". وعــن اهم 
حمطــات احلزب قال اإبراهيم �صم�صــوم: "منذ بداية تاأ�صي�س 
ال�صبيبــة قررنا ان نحمل هم النا�س وكان هدفنا الدفاع عنهم 
فــكان العمــل الول للحزب هــو الدفاع عن عمــال الزيتون يف 
البلد؛ حيث كان ملك الر�ــس ي�صتغلون العمال ويعطونهم 
اجــورا اقل مــن امل�صتحــق فقمنا مبنــع العمال مــن التوجه 
اىل الرا�صــي وا�صربنا مــدة 15 يوماً حتــى ر�صخ لنا ملك 
الر�س وتفاو�صوا معنا، ومنذ ذلك الوقت يتم حتديد اأجرة 

العامل قبل الذهاب اىل العمل.
واأ�صــاف،" العمــل الثــاين بعد ا�صــراب الزيتــون كان الغاء 
�صريبة الراأ�س؛ فقد قامت دائرة املعارف عن طريق احلاكم 
الع�صكري بفر�س �صريبة الراأ�س وهي مبلغ من املال على كل 
مــن يحمل هويــة، فاأعلن احلزب عن ال�صــراب"، لتخرج يف 
تاريــخ 11-3-1954 ولول مــرة يف عرابــة مظاهرة �صارك 
فيهــا معظــم اهــايل البلــدة احتجاجاً علــى �صريبــة الرا�س. 
ويبــني اأن الأهــايل انتخبــوه وحممــد �صاكر خطيــب، وكايد 
خليــل، و�صليــم كناعنــة، ملقابلــة احلاكــم الع�صكــري لنقــل 
الحتجاجــات لــه، ويتابــع: "اعتقلنا البولي�ــس وحجزنا يف 
مركــز جمد الكروم يف توقيــف اداري ملدة 34 يوما، ومن هنا 

اكت�صبنا ثقة النا�س لنهم ادركوا ان احلزب ال�صيوعي هدفه 
ال�صا�س الدفاع عن النا�س".

"�صعبية احلزب كانت تزيد يوماً بعد يوم"، يو�صح �صم�صوم 
ويقــول ان اخلطب التي كان يلقيهــا "اميل حبيبي" و"توفيق 
طوبــي" يف اجتماعات احلزب امام اأطفــال كان لها اأثر وا�صح 
عليهم؛ وكانوا عند بلوغهم ال�صن القانوين للنتخاب ي�صوتون 
للحــزب. وقال: "انطلقة يــوم الر�س كانت من عرابة ونف�س 
اأولئــك ال�صبــاب والطفــال الذيــن خرجــوا �صد الظلــم "لأن 

�صوت عرابة واأهلها كان داميا عايل".

لو عاد الزمن.. ف�ساأبقى �سيوعيا
مــا زلــت اذكــر كلمات ابــي وهــو يوبخنــي علــى �صيوعيتي 
قائــًل: "يا ابن املحروق، واهلل ليذبحــوك والذبان الزرق ما 
ي�صتهدي عليك"، واتذكر موقف امي عندما اعتقلني البولي�س 
ب�صبب ن�صاطي يف احلــزب عندما زحفت على يديها ورجليها 
مــن كني�صة البلــد بالقرب من منــزل اآل كناعنة وحتى حارة 
احللــو لعتقادها باأنني مــت، وعلى الرغم مــن كل ذلك، فلو 
عاد الزمن بي اىل الوراء، ف�صاأختار جمددًا احلزب وال�صبيبة 

ال�صيوعية و�صاأبقى �صيوعيا ادافع عن النا�س �صد الظلم".
هكذا يختتم املنا�صــل ابراهيم �صم�صوم حديثه، موؤمنا كبريا 
ب�صعــة العقل والقلــب يف اأفــكار ومبادئ احلــزب ال�صيوعي 

الفل�صطيني.

* خريجة حديًثا من دائرة الإعلم يف جامعة بريزيت

كيــف لعربة قهوة ان تكون منــربا ملوهبة حباها اهلل ل�صاب كان 
اب�صط حلم له منذ �صغره ان يكون �صاحرا عامليا؟!

ال�صاب حممد الرفاعي )22 عاما( الذي يتجول ليل لبيع القهوة 
على عربته مل�صاعدة والده مبحله املتوا�صع، ي�صتمتع باحلياة 
ويلهو مبوهبته ال�صحرية التي ح�صدت له الكثري من الت�صجيع.

منــذ �صغــره، اكت�صــف انــه اأتقن حمــل ال�صيــاء بخفــة قوية، 
ومــن يومهــا وهو ي�صتجمــع طاقته وخرباته كــي ي�صب يف نهر 
متجــدد يزيد مــن قدراتــه العقليــة والفكرية وي�صبــح �صاحرا 
ينــادي اجلميع با�صمه. ومن قريته ال�صغرية، كفر عني، انطلق 
مبوهبته التي مل يعلم عنها احد رغم انها كربت معه، اإذ اأخفاها 

حتى اأ�صبح يثري الت�صاوؤلت امام كل من ي�صاهد عرو�صه. 
وي�صيــف: بداأ ال�صحر منذ ال�صغــر، حيث كانت موهبته تتطور 
يف كل مرحلة درا�صية، تلقى الت�صجيع والدعم من والده، حيث 
قــام مبمار�صــة األعابه يف املنــزل مب�صاعدة وت�صجيــع والده يف 
�صقل هذه املوهبة، كذلك مدر�صته التي ح�صد من خللها الدعم 
لل�صتمرار يف موهبته، وقد كان ل�صدقائه الدور الأعظم لإبراز 

هــذه املوهبة مــن خــلل زرع الوعي باأنــه موهــوب واأنه يثري 
اإعجابهم.

وكان الرفاعــي يتجــول بعربتــه يف حميطــه ب�صعــادة ميار�ــس 
موهبتــه التــي اعتــاد األ يقطعهــا، فكانــت عرو�صــه بالماكن 
العامــة تثــري اإعجابــا ورمبا خوفا مــن قبل اجلمهــور لتتزاحم 

ال�صئلة: كيف تفعل هذا؟
والرادة  وال�صــرار  بالمــل  الرفاعــي  عينــا  ت�صــع  حينهــا، 
ملوا�صلــة حلمــه الوحيــد الــذي بقي لــه للخل�س مــن خماطر 
امل�صتقبــل وملواجهــة م�صوؤولية الرجال، حيــث مل ينتظر احدا 
مل�صاعدتــه، بــل كان مبادرا دائمــا يعتمد على ذاتــه رغم �صغر 
�صنــه ومعار�صة البع�ــس له، طلبا منــه ان ين�صغل مب�صتقبله، 

يف جمتمع ل ي�صقل املواهب ول يتبناها.
وا�صبــح الرفاعــي يقــدم عرو�صــا مل يقدمهــا مــن قبــل ت�صــل 
مل�صتــوى الحراف، منها مــا هو معروف للجمهــور، ومنها ما 

يراه النا�س لول مرة.
ويخربنــا الرفاعــي عــن �صــر حبه لل�صحــر قائل: اأحــب خدعي 

ال�صحريــة، وال�صبــب يف ذلــك اأين اح�صــد كثريا مــن املعجبني، 
كمــا اأنها تذكــرين بطفولتي وكيف كنت ا�صحــك اأ�صدقائي ليعم 

ال�صحك املكان. 
ونا�صــد الرفاعــي اي جهــة اأن تتبنــى موهبته حتــى ل تندثر. 
ويقول انه قــدم عرو�صا يف اماكن كثرية كربج فل�صطني وهابي 
لنــد وجامعــات كثــرية معظمهــا كانــت تطوعا منــه للتعريف 
مبوهبتــه، ومنها ما كان ياأخــذ عليه مبلغا رمزيا، لكن ما يريده 

الرفاعي هو اأن ي�صعد مبوهبته اىل العاملية.
ويقول الرفاعي اإن هناك الكثري من املواهب مدفونة يف جمتمعنا 
املحلي ب�صبــب ان�صغال املوؤ�ص�صات بالمــور ال�صيا�صية، ورمبا 
اأمــور اأخرى جتعلهم يتجاهلون ول يفكرون ب�صباب امل�صتقبل، 
فرغم املعاناة والأمل التي كرب عليها اأطفال فل�صطني، اإل اأن اهلل 
عو�صهــم مبواهب تفتــح اأبوابا مــن الأمل لأحلمهــم الب�صيطة 

التي قد ت�صبح راأ�صمال لكل البلد و�صورته اأمام العامل.

بريزيت جامعة  يف  الإعلم  دائرة  يف  • طالبة 

�ساحر �ساب من كفر عني يبحث عمن يتبنى موهبته

الرفاعي خلل اأحد عرو�صه.

اإبراهيم �سم�سوم يروي تاريخ احلزب ال�سيوعي الفل�سطيني يف "األبوم العائلة"

اإبراهيم �صم�صوم من اليمني مع والده نادر �صم�صوم اأمام منزله يف عرابة عام 1961.عدد من اأهايل قرية عرابة واأع�صاء من احلزب ال�صيوعي اأثناء بناء منزل لإبراهيم �صم�صوم.
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مركز تطوير الإعلم - بريزيت - فل�صطني- هاتف 29٨29٨9 �س .ب 14نبيل اخلطيب، وليد العمري

املقالت املن�صورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

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

alhal@birzeit.edu

اإن كنتــم تظنــون اأن ال�صباب فقط هم مــن ي�صتخدمون مواقع التوا�صل الجتماعــي، فاأنتم خمطئون، اإذ مل تقف 
اجلدات مبناأى عن هذه التقنية، وما كان التقدم بالعمر يوما عائقا اأمام التعلم ومواكبة ركب التطور، واحلاجة 
اأم فايــز ال�صحــروري )73 عاًمــا( من بلدة ع�صــرية ال�صمالية مبحافظــة نابل�س اأثبتت نف�صها يف عــامل التوا�صل 

الجتماعي على ال�صبكة العنكبوتية وبجدارة، لدرجة اأبهرت كل من حولها. 

اآيباد وجالك�سي
متتلــك احلاجــة اأم فايــز اأحدث الأجهــزة الذكية لتتوا�صل مــن خللها مــع اأبنائها وبناتها املغربــني يف الأردن 
والإمــارات، وتقــول: "مــن خلل جهاز الآيبــاد وجهاز اجللك�صي اأتوا�صــل مع عائلتي، ففــي كل �صباح، اأر�صل 
�صــوًرا وفيديوهــات مــن خــلل "جروبــات الوت�ــس اآب" لأبنائــي وزوجاتهــم وبناتــي واأحفــادي واجلــارات، 
وي�صارعــون بالــرد والطمئنان علي. وت�صيف: "اأ�صتخدم جهاز الآيباد اخلا�ــس بي لت�صفح الفي�صبوك ومتابعة 

من�صورات الأ�صدقاء، واأحيانا اأعمل م�صاركة لل�صور والفيديوهات التي ت�صتهويني".
وت�صري احلاجة اأم فايز اإىل اأنها ت�صتطيع متييز اأبنائها واأحفادها واأقاربها على الفي�صبوك والوت�س اآب من خلل 
�صورهم، لأنها ل ت�صتطيع القراءة والكتابة، وعو�صا عن الكتابة، ت�صتخدم تقنية الر�صائل ال�صوتية اأو الت�صال 

عرب برامج التاجنو والميو واملا�صنجر و�صكايب".

تقريب امل�سافات  
تقــول احلاجــة اأم فايــز اإن مواقع التوا�صــل الجتماعي قللت من �صعورهــا بالوحدة، ل �صيما اأنهــا تعي�س بالبيت 
وحدهــا، فقد تويف زوجها وهي مل تزل، �صابة وكر�صت عمرها لأولدها وبناتها، وعندما كربوا تزوجوا، وجميعهم 
يعملون يف اخلارج، وهذه املواقع قربت امل�صافات بينها وبينهم، وقللت من �صعور الوحدة وامللل لديها، وعلى مدار 
اليوم تظل على ات�صال مع اجلميع". من جهته، بني ابنها فايز املقيم يف دولة الإمارات اأن "التوا�صل يف البداية مع 
الوالدة كان تقليديا بوا�صطة الهاتف الأر�صي، وبعد انت�صار اجلوالت، وفرنا لها جوال للتوا�صل معها با�صتمرار، 

ومع انت�صار الهواتف الذكية، زودنا الوالدة بجهاز هاتف متطور، والوالدة بطبيعتها ذكية و�صريعة التعلم 
وال�صتيعاب، واجلميع �صاندها وخا�صة اأحفادها واأر�صدوها اإىل اآلية ال�صتخدام والتوا�صل و�صرعان ما اأبدعت 
ومتيزت يف عامل التوا�صل الجتماعي، ف�صرنا نتوا�صل يوميا وبجميع الأوقات مع الوالدة بال�صوت وال�صورة، 

فرغم قلة حظها يف التعليم، اإل اأنها اأبدعت ومتيزت".

�سور �سيلفي
اأبــدت احلاجــة اأم فايز �صعادتها اأمــام التقنيات والتكنولوجيا احلديثة التي فتحت املجــال اأمامها لتكون "حجة 
مــودرن وع�صريــة"، كمــا يناديها كل مــن عرفها، وخا�صــة وهي ترتدي النظــارة ال�صم�صية وحتمــل اجلوال اأو 
الآيبــاد، وتلتقــط �صــور ال�صيلفي مع الآخرين، مبينــة اأن الكثري من جاراتها و�صديقاتهــا  ت�صجعن لتعلم تقنية 

التوا�صل عرب الإنرنت، واأ�صبحن يتوا�صلن فيما بينهن عرب الر�صائل ال�صوتية يف الوت�س اآب.

ال�صورة ال�صنوية لعائلة �صربيدون يف يافا عام 192٨. من األبوم عبلة واألفرد طوبا�صي.

* تن�صر احلال كل عدد �صورة بالتعاون مع املتحف الفل�صطيني يف جامعة بريزيت، تذكر بحقبة تاريخية م�صت، لت�صتح�صر ذكريات جميلة، غيبتها قلة التوثيق والن�صر.

من املتحف الفل�سطيني*

ال�سبعينية اأم فايز.. "حجة مودرن" خبرية في�سبوك ووات�س اآب وفايرب

 عزيزة ظاهر

لقطات متنوعة للحاجة اأم فايز: وهي مع جارتها على الآيباد، واأخرى بالنظارات ال�صم�صية والزي التقليدي، وثالثة وهي تت�صفح اجلالك�صي.


