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ال�شهداء ال يحتاجون لنا 
ا منا اأنهم كانوا معتادين على مراقبة  من حبنا لل�صهداء، اأو من �صدة عجزنا، نعتقد اأن من املهم اأن نفعل لهم �صيًئا؛ كاأن ن�صع �صورهم قرب النافذة، ظنًّ

�صروق ال�صم�س، اأو اأن نزرع فوق قبورهم نوع الورد الذي يحبونه.  علينا اأن نفهم اأنهم ال يحتاجون لنا.
وعلى اأحد ما اأن يخرب اأمهات ال�صهداء اأنه مل يعد من ال�صروري كّي قم�صانهم؛ ال تلك اخلا�صة باحلياة اليومية، وال تلك املخ�ص�صة لالأعياد وحفالت 
االأعرا�س. واأنه مل يعد من ال�صروري ربط املنبه على �صاعة ا�صتيقاظهم؛ فال�صهداء ال يحتاجون لنا، وال ي�صعرون باخلذالن اإن ن�صي اأحد ما اأن يدعوهم 

اإىل ابتهاج ما، وما اإىل ذلك من كل االأ�صياء التي ُيعنى بها العاديون.
ال�صهداء فقط يتطلعون، وتدق قلوبهم فرًحا، اإىل يوم �صياأتي نعلن به اأننا منت�صرون.

اإىل كل اأولئك املن�صغلني يف اإكرام ال�صهداء بالطرق املعتادة:  تنحوا قلياًل، واأف�صحوا املجال لليوم الذي ينتظرونه، فلعله اآٍت.
رئي�صة التحرير

يف منطقــة "بئر املي" القريبة من بلدة عرابــة جنوب مدينة جنني، 
و"املزروعــة" بحقــل األغــام مــن قبل اجلي�ــس االأردين عــام 1965؛ 
خ�صرت البلدة عدًدا من اأبنائها، واأ�صيب اآخرون باإعاقات متعددة، 
ومــا زالــت ال�صــلطة الوطنية تبــذل جهــوًدا لتنظيف هــذه املنطقة 

وغريها من حقول االألغام.
األغام عرابة، والتقت جهات واأفراًدا يهمهم  "احلــال" تابعت حقل 
هــذا امللــف، الذي تبــذل جهــود لتنظيفه، وثمــة وعــود باإغالق هذا 

امللف نهاية هذا العام.
مديــر اإدارة العمليــات باملركز الفل�صــطيني لالألغــام التابع لوزارة 
الداخليــة املقدم عي�صــى غنيمات اأ�صــار يف حديث لـ"احلــال" اإىل اأن 
االأردن �صــلمت ال�صــلطة الفل�صــطينية بعد مطالبتها خرائط ل�صــبعة 
حقــول األغــام من اأ�صــل 16 حقــال واأن حقل األغام عرابة من �صــمن 
احلقــول التــي مل ت�صــلم االأردن خريطة له تو�صــح طبيعــة االألغام 
املوجودة فيه وعددها. واأو�صــح اأن ال علم لدى املركز الفل�صــطيني 
لالألغــام اإذا كانت اإ�صــرائيل متلــك خرائط لتلك احلقــول، موؤكدا اأن 

االحتالل دائما ينفي اأي �صلة له بتلك احلقول.
وقــال اإن االحتــالل االإ�صــرائيلي عمــل علــى اإزالة االألغــام من حقل 
عرابــة وغــريه من احلقــول يف ال�صــفة الغربية اأكرث من مــرة باآلية 
غري مهنية، فقد اقت�صــر تنظيفها على اإزالة االألغام الظاهرة حتى ال 

ي�صتطيع الفل�صطينيون ا�صتخدامها" �صده على ما يبدو.
واأ�صــاف: ادعت اإ�صــرائيل اأن احلقول مت تنظيفها من االألغام ومنها 
حقل النبي اإليا�س يف قلقيلية الذي تبلغ م�صاحته 65 دومنا ويحتوي 
على 1900 لغم ح�صــب ال�صــلطات االأردنية، حيث ن�صحت اإ�صرائيل 
ال�صلطة الفل�صطينية بعدم بذل جهد بتنظيفه كونه خالًيا من االألغام 
لكن بعد بدء املركز الفل�صطيني بعمليات التنظيف فيه وجد اأكرث من 

700 لغم حتى اإعداد هذا التقرير.

عرابة املوت" يهدد  "خطر 

 هال الزهيري

رغــم اأن عدد املقد�صــيني الذيــن مروا بحاالت اعتقــال على يد 
االحتــالل االإ�صــرائيلي منــذ بداية العــام اجلاري بلــغ قرابة 
1980 مقد�صــيًّا، منهــا 885 حالة اعتقال منذ منت�صــف اأيلول 
املا�صــي، حتى اإعداد هــذا التقرير؛ اإال اأن هــذه احلاالت كلها 
يتــوىل متابعتهــا يف حماكم االحتالل ثالثــة حمامني فقط، وهو 
ما يعنــي حتول هذه احلاالت، وفق هذه املعادلة، اإىل ق�صــايا 
�صريعة فقط، وال تنال كامل حقها يف هيئة دفاع تقف على كافة 

تفا�صيل ملفاتها.
مــن  م�صــبوقة  غــري  حملــًة  االإ�صــرائيلي  االحتــالل  وي�صــن 
االعتقاالت يف �صــفوف املقد�صيني منذ قرابة �صهرين، ويفر�س 
قوانني جديدة �صدهم تتعلق بزيادة العقوبات املفرو�صة على 
را�صــقي احلجارة وال�صــعي اإىل تكري�س حد اأدنى من العقوبة 
بال�صــجن الفعلــي عليهــم، عــدا عــن متديــد فــرات االعتقال 

االإدراي وفر�س كفاالت مالية عالية وغرامات و�صروط حب�س 
منزيل واإبعاد عن االأق�صى املبارك وعقوبات اأخرى.

885 حالة اعتقال منذ منت�شف اأيلول
يقول رئي�س جلنة اأهايل االأ�صــرى املقد�صــيني اأجمد اأبو ع�صب 
اإن �صــلطات االحتالل االإ�صرائيلي نفذت منذ 13 اأيلول املا�صي 
وحتــى يومنا هذا 885 حالة اعتقال ت�صــمل 46 �صــيدة، 280 
قا�صــرًا من الذكور، و9 فتيات قا�صــرات، و33 طفاًل دون 12 
عامــاً، م�صــريًا اىل اأن عــدد املحامــني املعينــني من قبــل هيئة 
�صــوؤون االأ�صــرى واملحررين ونادي االأ�صــري ال يكفــي ملتابعة 
ملفــات هــذا العدد الكبري حــاالت االعتقال، التي و�صــلت منذ 

بداية عام 2015 اإىل 1980 حالة اعتقال.
واأ�صاف اأبو ع�صب اأن هيئة االأ�صرى توفر حمامياً واحدًا وهو 

ثالثة حمامني فقط يتابعون 1980 حالة اعتقال يف القد�س!
طارق برغوث، ونادي االأ�صري يوفر حمامياً واحدًا اأي�صاً وهو 
مفيد احلاج، اأما موؤ�ص�صــة ال�صــمري لرعاية االأ�صرى وحقوق 
االن�صــان غري احلكوميــة، فتوفر حماميــاً بدورها وهو حممد 

حممود.
واأكد اأبو ع�صــب اأن هذا العدد القليــل من املحامني غري قادر 
على متابعة كافة الق�صــايا، ما يوؤدي يف كثري من االأحيان اىل 
عدم ا�صــتفادة املعتقلني من قانون "ا�صت�صارة حمام قبل بدء 

التحقيق" اأو اال�صت�صارة القانونية االأولية.
ويدفــع هــذا االأمــر املقد�صــيني اىل تكليــف حمــام علــى نفقتهم 
اخلا�صــة اأو مثول املعتقــل اأمام املحكمة دون حمــاٍم، وبالتايل 
قيام �صــلطات االحتالل بتكليف ما ي�صــمى "حمامي دولة" الذي 
يكون يف اأغلب االأحيان "عن�صرياً" ويتعمد عدم خدمة املعتقل.

وعن وعودات هيئة �صــوؤون االأ�صــرى بزيادة عــدد املحامني 
املكلفــني مبتابعــة ملــف القد�ــس، يقــول اأبــو ع�صــب اإن ذلك 
مرهون باإقرار املوازنة اجلديدة للحكومة الفل�صطينية نهاية 
العام اجلاري واملوافقة على موازنة هيئة �صــوؤون اال�صــرى 

"ما يعني حلواًل جزئية وغري كافية حتى نهاية العام" على 
حد تعبريه.

حممود: تعاملت مع 170 ملف 
اعتقال يف ت�شرين االول فقط

املحامــي يف موؤ�ص�صــة ال�صــمري لرعايــة االأ�صــرى وحقــوق 
االن�صان حممود يقول اإنه تابع يف �صهر ت�صرين االأول املا�صي 
فقط 170 ملفاً وحده، موؤكدًا اأن املع�صلة تكمن يف �صعي نيابة 
االحتالل اإىل رفع �صــقف العقوبات ووجود طاقم من املحامني 
يعنــي القدرة علــى املرافعة وتوفــري عدد اأكرب من ال�صــهود 

للق�صايا وبالتايل مواجهة هذه القرارات.
و�صدد حممود على اأن املطلوب هو توفري حمامني ب�صكل دائم 
ولي�س يف احلاالت الطارئة فقط، و�صــرورة االهتمام ب�صــكل 
اأكرب بالقد�س وم�صــاعدة اأهلها بق�صايا الكفاالت والغرامات، 
حلمايتهــم من بع�س املحامني اخلا�صــني الذين ي�صــتغلونهم 

مادياً ومعنوياً دون حل املفات.
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 أمير حموري*

مــع بداية العام 2014، اأ�صــيبت دولة االحتــالل )بهو�س( اأمني 
فر�صــه عليهم ال�صــبان املقد�صــيون يف مدينة القد�س بعد عمليات 
ده�ــس وطعــن متتاٍل، نفذ اأوالها ال�صــهيد املقد�صــي عبد الرحمن 
ال�صــلودي )20 عامــا( حــني ده�ــس جمموعــة من امل�صــتوطنني 
يف مدينــة القد�ــس، وتتالــت العمليــات بعدهــا حتى يومنــا هذا، 
وخالل االأحداث، ين�صــر مقد�صــيون راأيهم على مواقع التوا�صل 
االجتماعي ويدافعون عن احلقوق الوطنية او يكتبون ما يجول 
يف بالهــم ويعــربون، وهــو مــا يعتــربه االحتالل حتري�صــا على 
موا�صلة الهجمات على االهداف اال�صرائيلية، فتقوم اجهزة امن 
االحتــالل باعتقالهــم على خلفية هذا التعبري لت�صــجل ا�صــرائيل 

ا�صمها يف راأ�س قائمة الدول التي تهدر حرية الراأي والتعبري.
وخــالل العام املا�صــي واجلــاري، حاكمت اإ�صــرائيل قرابــة ثمانية 
مقد�صــيني واخريــن مــن ال�صــفة بتهمــة "الفي�ــس بوك"، وعــن تلك 
احلاالت، يقول مدير مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية 
زياد حموري ان هوؤالء ال�صــبان يحاكمــون بتهمة التعبري عن الراأي 
ت�صــرفات االحتالل الذي يزعم انه الدولة الدميقراطية الوحيدة يف 

ال�صرق االو�صط ال ا�صا�س له من ال�صحة بعد هذه املحاكمات.
ويعتــرب املحــرر عــدي �صــعد �صــنقرط الــذي اعتقــل علــى خلفية 
التحري�س على الفي�صــبوك "ان االحتالل الذي يدعي الدميقراطية 

هو عن�صري يف احلقيقة النه يعتقلنا عندما نعرب عن راأينا".

ويتنــدر مديــر جمعية برج اللقلــق االعالمي منت�صــر اإدكيدك 
�صــاحب مبــادرة "حقــوق مقد�صــية" التــي حتمــي ال�صــبان 
واالطفــال والن�صــاء يف مدينــة القد�ــس مــن اذى االحتالل من 
خالل تعريفهم بالقانون اال�صــرائيلي، يتندر على املرحلة التي 
و�صل لها االحتالل من الهو�س االمني بالقول: اذا �صاألك الفي�س 

بوك عما يجول يف بالك اليوم، فال جتبه".
وحكمــت حماكــم االحتالل علــى 8 �صــبان مقد�صــيني تراوح 
اعمارهــم بني 19-46 بال�صــجن الفعلي لفرات تراوح بني 9 
�صهور و6 �صــهور وقف تنفيذ، خالل حملة ا�صتهدفت جمموعة 

من املقد�صيني على خلفية التحري�س على "الفي�صبوك".

وعن هذا الواقع، قال حموري: اإن مواقع التوا�صل االجتماعي 
هي و�صيلة للتعبري عن الراأي وموجودة يف كل العامل، وال تتم 
حماكمــة املدونــني اال يف ا�صــرائيل، وهذا تقييــد حلرية الراأي 
والتعبــري واحلريــات، وفيــه انتقا�ــس حلقوق االن�صــان كما 

وردت يف االتفاقيات الدولية.
واأ�صــاف "ان هــذه االجــراءات يف منتهى العن�صــرية ويجب 
ان يكــون هناك احتجاج من قبل اجلمهــور واملنظمات املحلية 
والدولية لرف�س هذا التقييد والذي ميتد اىل منع حرية العبادة 
اذ مينع االحتالل املقد�صــيني من دخول امل�صجد االق�صى ل�صن 
معــني وغري م�صــتبعد ان ي�صــبح هناك تقييد لكل �صــيء حتى 

يف ظل الهو�س االأمني االإ�شرائيلي

اإذا �شاألك الفي�شبوك عن حالك يف القــــــــــــــــــــد�س.. فال جتب!

اعتــرب مراقبون وحمللــون ان الهبة اجلماهريية التي تدخل �صــهرها 
الثــاين علــى التوايل خففت مــن اقتحمــات املتطرفني اليهود للم�صــجد 
االق�صــى، لكنهم يف ذات الوقت مل ي�صــمنوا التزام امل�صــتوطنني بهذا 
التخفيــف الــذي حدث يف ظــل العمليات التــي يقوم بها ابناء �صــعبنا 
حلمايــة االق�صــى. كمــا انهــم اعتــربوا ان خمطــط التق�صــيم الزماين 
واملــكاين الــذي ت�صــعى ا�صــرائيل لفر�صــه علــى االق�صــى قــد يعــود 
ليت�صدر واجهة االحداث يف اأي حلظة الن اليمني يف ا�صرائيل ال يعري 
التطورات امليدانية اأي انتباه بل م�صتمر يف عمائه ال�صيا�صي املتطرف.
وعن اثر الهبة اجلماهريية حلماية االق�صــى، قال مدير نادي اال�صري 
يف القد�س نا�صر قو�س: "ما قبل الهبة اجلماهريية كان عدد املقتحمني 
يف اليــوم ي�صــل اىل اكرث مــن 250 متطرفا يهوديا، امــا اليوم، فالعدد 
اقــل بكثــري ي�صــل اىل 30- 40 متطرفا، وهذا يدل علــى ان الهبة كان 
لها فعل ودور كبري، اما التق�صــيم الزماين واملكاين للم�صــجد االق�صى، 
فقد تاأجل ب�صــبب االحداث فقط ومل ينته، وا�صــرائيل �صــوف تق�صمه 
عاجــال ام اجــال". وقــال مديــر امل�صــجد االق�صــى عمــر الك�صــواين: 
الهبــة اجلماهرييــة احلاليــة قللــت عــدد اليهود امل�صــتوطنني  "ان 
املتواجديــن بالبلدة القدمية واحيانا عدد مقتحمي باحات امل�صــجد، 
لكن االقتحامات م�صــتمرة باأعداد من 30- 40 متطرفا يوميا للم�صجد 
االق�صــى املبــارك وهذا العــدد كان يزيد باأعيادهم وهــذه الهبة قللت 

عدد املقتحمني ولكن لي�س بن�صبة كبرية".
واأو�صح الك�صواين ان التق�صيم الزماين واملكاين للم�صجد االق�صى تكمن 
خطورتــه مبنــع امل�صــلمني نهائيا من دخول امل�صــجد االق�صــى وهذا 
ح�صــل يف ايام معدودة خالل الفرة املا�صــية ومت ال�صماح للمتطرف 
اليهودي بالدخول باال�صــافة اىل عدد من الفل�صطينيني لكن �صمن فئة 

عمرية حمددة.
وتابــع الك�صــواين: "هذه الهبــة اجلماهرييــة ادت اىل ان تكون جميع 
ابواب امل�صــجد االق�صى مفتوحة وال�صــماح جلميع االعمار بالدخول 

اىل امل�صجد ولكن احل�صار واحتجاز الهويات ما زال موجودا.
وقــال الك�صــواين: "لتعلم ا�صــرائيل ان امل�صــجد االق�صــى هو �صــمام 
االمان يف املنطقة وان االقتحامات امل�صــتمرة للم�صجد االق�صى كانت 
�صــبب هذه الهبــة اجلماهريية ولذلك ا�صــرائيل االن غــري معنية باأن 
ت�صــب الزيت على النــار فهي تراجعــت عن جوالتها داخل امل�صــجد 

االق�صــى املبارك ولكن ب�صــكل اإعالمــي. اما على ار�ــس الواقع، فهي 
تقوم بكل �صــيء ولكن بهدوء، وان �صيا�صــة االحتالل اال�صــرائيلي مل 

ولن تتغري يف داخل امل�صجد االق�صى حتى االن".

انعطافة يف املجتمع املقد�شي
الهبــة  "ان  عبيــدات:  را�صــم  ال�صيا�صــي  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
االأخــرية التــي بــداأت مــع اقتحــام املتطــرف "اأوري اأريئيــل" وزير 
الزراعة ال�صــهيوين برفقة 30 من امل�صــتوطنني للم�صــجد االأق�صى يف 
2015/9/13، لفر�ــس واقع التق�صــيم الزماين واملكاين على امل�صــجد 
االأق�صــى، اأحدثــت انعطافــة حــادة يف عالقــة املجتمع املقد�صــي مع 
املحتل، حيث التطور النوعي وعلى �صــكل وا�صع يف عمليات املقاومة 
املبتكرة من ده�س وا�صــتخدام ال�صــكاكني، وهذا التطور النوعي كان 
لــه تداعياتــه ونتائجه املبا�صــرة مــن حيــث؛ اإن هذه الهبــة ادخلت 
املجتمع ال�صهيوين يف ازمة عميقة وحالة قلق و�صراع، بحيث اأ�صبح 
كل م�صــتوطن يظن ان ظله يحمل �صكيناً يطارده". وا�صاف عبيدات: 
هنــاك انعطافــة اي�صــا يف املجتمــع اليهــودي فاليهــود "احلريــدمي" 
ن�صــروا اعالنا يف ال�صحف يدعون فيه الفل�صطينيني لعدم طعنهم فهم 
يعار�صــون االقتحامات للم�صجد االأق�صــى، وكذلك وّقع اكرث من مئة 
حاخام على عري�صــة تطالب اليهود بعدم اقتحام امل�صــجد االأق�صى، 
رغم اأن ذلك مرتبط باعتباراتهم الدينية على حد زعم طوائف كثرية 
منهم، اإال اأن امل�صــتجدات موؤ�صر على درجة اخلوف والرعب عندهم، 
وبالتاكيــد هــذا التطور املهــم قلل وقل�س ن�صــبة وعدد امل�صــتوطنني 

املتطرفني املقتحمني للم�صجد االأق�صى".

خدع �شيا�شية اإ�شرائيلية كثرية 
واعتــرب عبيدات ان ا�صــرائيل دولة كاذبة وخمادعــة، وقد تهدئ من 
ن�صــاطها اال�صتيطاين وتعود يف امل�صتقبل. واو�صــح يقول: "ا�صرائيل 
ال تلغــي اأية م�صــاريع تبــدي تراجعات يف اجلوانــب التكتيكية، دون 
امل�صــا�س بالهدف االإ�صــراتيجي، فهي ترى انه من اأجل اإجها�س هذه 
الهبــة ال�صــعبية املربكة لهــا والتي اأدخلــت جمتمعهــا يف حالة رعب 
وخوف، وحتى ال تخ�صــر عالقاتها مــع االأردن على خلفية اقتحامات 
امل�صــجد االأق�صى، وحماوالتها لفر�س التق�صــيم الزماين واملكاين، فقد 

ا�صــطرت للقول اإنها ال تريد تغيري الو�صع القائم يف امل�صجد االأق�صى 
واملحافظــة على "االإ�صــتاتيكو" املعمول به يف االأق�صــى، واالعراف 
بالدور اخلا�س لالأردن يف االإدارة واالإ�صــراف على امل�صــجد االأق�صى 

ولكن ا�صرائيل قد ال حترم تعهداتها يف امل�صتقبل.
واو�صــح عبيدات: "عمليــا نتنياهو جنح من خالل املت�صــهني كريي 
يف فر�ــس روؤيتــه بالتق�صــيم الزمــاين واملكاين، فهــو قال اإنه �صي�صــمح 
للم�صلمني بال�صالة يف امل�صجد االأق�صى، ولليهود واالأجانب بزيارته، 
اأي ان نتنياهــو وحكومته هم من يتحكمون بال�صــيادة على االأق�صــى 
ولي�س االأوقاف االإ�صالمية، وهو ي�صرعن دخول امل�صتوطنني لالأق�صى 
من خالل باب املغاربة امل�صتوىل على مفاتيحه من قبل االحتالل، وهذا 
يناق�ــس "االإ�صــتاتيكو" املعمــول به يف االأق�صــى قبل عــام )2000(، 
قبل اقتحام املغدور �صــارون لالأق�صــى، فمنذ العهد العثماين ومرورًا 
باالنتداب الربيطاين ومن ثم احلقبة االأردنية، واالأوقاف االإ�صــالمية 
هــي اجلهــة الوحيــدة واملبا�صــرة امل�صــوؤولة عن امل�صــجد االأق�صــى 
مــن حيــث الدخــول واخلــروج، ومن ي�صــمح لــه بالدخــول اأو عدمه 
والزيارات ال�صــياحية لالأق�صــى، ولكن ا�صــرائيل من 2003 فر�صــت 
"اإ�صــتاتيكو" جديــدا باإدخال امل�صــتوطنني عنوة مــن باب املغاربة 
امل�صــتولية على مفاتيحه، ولذلك فهي لن تراجع عن التق�صيم الزماين 
واملــكاين، بل �صــتكون هناك عملية تراجع موؤقتــة، جته�س فيها الهبة 
ال�صــعبية، وتر�صــل ر�صــائل اطمئنان لالأردن والعــرب، ومن ثم على 

نحو وا�صع وكبري تفر�س االأمر الواقع على االأق�صى".

ر�شالة �شعبية من فل�شطني اىل العامل
وقال م�صوؤول االإعالم والعالقات العامة يف دائرة االأوقاف االإ�صالمية 
يف امل�صــجد االأق�صى فرا�س الدب�س "ان الهبة بالفعل عملت على تقليل 
اعــداد املتطرفــني وكان ذلــك مالحظا باأعــداد، ولكن مل تكن بال�صــكل 
املطلوب، وكنا نقارن ذلك بعد انتهاء االعياد اليهودية االخرية حيث 

كانت هناك اقتحامات كبرية من قبل املتطرفني".
واأ�صاف الدب�س انه بعد عملية مهند احللبي البطولية مت جعل البلدة 
القدمية ثكنة ع�صــكرية وا�صبح من يريد الذهاب اىل امل�صجد االق�صى 
م�صــطرا للمرور بالعديد من احلواجز التنكيلية، وكان يف اال�صــابيع 
االوىل للهبــة منــع دخول ال�صــبان واحتجــاز الهويات للن�صــاء وكان 

هناك اقتحام للمتطرفني يف ظل هذه امل�صــايقات على امل�صــلمني الذين 
يريدون الدخول اىل امل�صجد االق�صى.

واو�صــح ان املخطــط الزمــاين واملــكاين هــو اطمــاع يهوديــة قدمية 
وهناك باال�صــل التيار الديني واليميني واملتطرفني ينق�صــمون اىل 3 
جمموعات، منهم من يريد جزءا من امل�صــجد االق�صــى لل�صالة وهذا 
التيــار االكرب، ومنهم من يريد اجلزء ال�صــفلي من امل�صــجد لل�صــالة 
كامل�صــلى املــرواين، واملجموعــة الثالثة وهم من جمعيــة امناء جبل 
الهيكل يريدون هدم امل�صــجد االق�صــى املبارك وبناء ما ي�صمى "جبل 
الهيــكل"، ولكن االحــداث االخرية جعلت االحتالل والغرب درا�صــة 

االخطار التي تنتج عن امل�صا�س بامل�صجد االق�صى من قبل اليهود.
وتابــع ان م�صــروع التق�صــيم الزمــاين واملــكاين بالن�صــبة لل�صــلطات 
اال�صــرائيلية خمطط وهذا حلــم لهم ولكن االحــداث االخرية اثبتت 
للعامل ان من يريد امل�صــا�س بامل�صــجد االق�صى، فعليه حتمل النتائج 
والرد العك�صــي على ذلك. وقال ع�صــو املجل�س الثوري حلركة فتح، 
واالأمــني العــام للتجمــع الوطنــي امل�صــيحي يف االأرا�صــي املقد�صــة 
دميــري دليــاين "ان للهبة اجلماهرييــة تاأثريا على االعــداد وتاأثري 
علــى و�صــعهم الــدويل وو�صــع ق�صــية االقتحامــات وما ترمــي اليه 
مــن اقتحامات الحقا ن�صــب اعني للعامل وك�صــف كل الغطاءات التي 

حتاول دولة االحتالل ان تغطي على هذه اجلرائم".
وا�صــاف دليــاين ان هنــاك جانًبا له عالقــة بالتاأكيد علــى دور اململكة 
االردنية الها�صــمية على جرائم االحتالل باحلرم القد�صــي ال�صــريف 
بالرغــم مــن ان كلمة الو�صــع القائــم التي ا�صــرت عليهــا التفاهمات 
االردنية– اال�صرائيلية برعاية امريكية باأن هذه الكلمة هي ف�صفا�صة 
مبعنــى ان الو�صــع القائم عام بعــد يوم من االحتالل عــام الـ67، ام 
الو�صع القائم ما بعد عام 2000، ام الو�صع القائم االن الذي يت�صمن 

منع امل�صلني اأو ت�صهيالت للمقد�صيني وغريها من االمور.
وقال "ال اظن ان م�صــروع التق�صيم الزماين واملكاين للم�صجد االق�صى 
مــن ناحية ا�صــراتيجية قد األغي ولكن بالتاكيــد ان هذه الهبة اأثارت 
اهتمــام العامل على ما يح�صــل وبالتايل هو بالتاأكيد �صــيكون له تاأثري 

ايجابي من ناحية تاأخري وف�صح جرائم االحتالل".

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

هبة القد�س قللت اقتحامات امل�شتوطنني لالأق�شى.. لكن عودتهم يف امل�شتقبل واردة جدا
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يف ظل الهو�س االأمني االإ�شرائيلي

اإذا �شاألك الفي�شبوك عن حالك يف القــــــــــــــــــــد�س.. فال جتب!
برفع �صــورة ر�صــم عليها م�صــنقة وكتب عليها انه يجب �صــنق كل 
العــرب، ويف اليــوم التــايل قتل ال�صــهيد الرموين ومل يتــم اتخاذ اي 
اجــراء بحق هــذا امل�صــتوطن". وانهى قولــه "رغم تهويــد القد�س 
وامل�صــجد االق�صــى وعنــف االحتــالل وظلمــه، اال اننا �صــامدون 

ومرابطون يف كل مكان و�صندفع ثمن ذلك بكل ما منلك".
بــدوره، اأكــد ادكيدك اطالق حملــة "حقوق مقد�صــية" يف ظل 
الهجمــة ال�صر�صــة التــي ي�صــنها االحتــالل علــى املقد�صــيني، 
وقال: جاءت احلملة لتوعية ال�صــباب واالطفال وحتى املراأة 
بقوانــني االحتــالل التي ت�صــاعدهم علــى حماية انف�صــهم من 

االتهام بالتحري�س على مواقع التوا�صل االجتماعي ومت ذلك 
من خالل االجتماع مبجموعة من املحامني املخت�صني".

وا�صــاف ادكيدك: ا�صتعر�صنا قوانني التحري�س وعممناها يف 
املواقع ال�صــبابية ون�صــرناها لو�صــائل االعالم بهدف تو�صيل 
ر�صــالة لل�صباب املقد�صي ب�صكل خا�س يف ظل الهجمة ال�صر�صة 
التــي يتعر�ــس لهــا حتــى ال تثبــت بحقهــم تهــم مــن حمققي 

االحتالل على انها حتري�س.

* طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

 حنان أبو دغيم

�صــاحة اأخرى من �صاحات املعركة ال تقل اأهمية عن املواجهات 
ــا  امليدانيــة بل قد تعد املحفز لها و�صــرارة تاأجيجها، خ�صو�صً
ــا يدخلــون اإىل موقــع التوا�صــل  اأن ماليــني امل�صــتخدمني يوميًّ
مــن  االعظــم  ال�صــواد  يعــد  حيــث  "في�صــبوك"،  االجتماعــي 
م�صــتخدميه جنوًدا مدججــني بلوحات حتكــم الكرونية تقود 
دفة املعركــة يف كثري من االأحيان رغم العــرثات التي تواجهها 
واالأخطــاء التــي تقع فيهــا لكن ال اأحــد ينكر اأهمية هــذا النوع 
مــن املعــارك وحمــاوالت االنت�صــار فيهــا، ال �صــيما يف احلالة 

الفل�صطينية.

�شراع جديد
يجمــع خرباء واأ�صــاتذة االعــالم على اأن احلــرب االإلكرونية 
عــرب مواقــع التوا�صــل االجتماعــي �صــاحة ال ميكــن جتاهــل 
اأهميتها اأو اال�صــتهانة بها. يقول الدكتور عماد حم�صــن ا�صــتاذ 
االعالم بجامعة االأق�صى: "اإن معركة االنرنت ال تقل �صراوة 
عــن مواجهــات امليدان بــني ن�صــطاء االنرنــت الفل�صــطينيني 
الذين ي�صــكل ال�صــباب اأغلبيتهم بجهودهم الذاتية وبني جي�س 
رقمي يجنده االحتالل لهذه احلرب"، م�صــيفا: "�صــواء اتفقنا 
او اختلفنــا على كيفيــة اال�صــتخدام واالأخطاء التــي يقع فيها 
امل�صــتخدمون، لكن ال ميكــن االختالف على انها معركة مبعنى 
الكلمــة علــى امل�صــتويني املحلي والــدويل يف مواجهــة الدعاية 

اال�صرائيلية".
ويرى حم�صــن هذا النوع من املواجهات �صــكاًل جديًدا لل�صراع 
ــا حماوالت االحتالل موؤخرا تعقب  االأمني واالعالمي خ�صو�صً
ال�صــباب على "في�صــبوك" واعتقالهــم بناًء على مــا يكتبون او 

يتداولون على �صفحاتهم عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
وح�صــب تعبــريه، فــاإن االأمر مثري جلنــون االحتــالل الأن هذه 
املواقع هي و�صــيلة لف�صــح جرائمه على م�صتوى العامل واأمام 
الــراأي العــام العاملــي دون اأن تكــون له قدرة علــى الهيمنة او 
ال�صيطرة على ما ين�صر اال مبحاوالت "الهاكرز" الذين يجندهم 

الإغالق �صفحات ال�صباب.
ويقول حم�صن: "اإن ن�صــطاء االعالم البديل يحاولون اخلروج 
من عباءة الرواية اال�صرائيلية التي ت�صل اىل العامل وت�صديقها 
لغيــاب رواية الطرف االآخر "الفل�صــطيني"، الأنها ال ت�صــل من 
خالل قنوات االعالم التقليدي العاملية التي يف الغالب ي�صــيطر 
عليهــا اللوبي ال�صــهيوين"، م�صــيفا: "ا�صــرائيل اعتــادت على 
م�صتوى العامل الظهور ب�صورة ال�صحية التي تتعر�س الإرهاب 
الفل�صطينيني عرب �صــور القتلى و�صحايا العمليات دون اظهار 
الن�صــف االآخر لل�صــورة وهو اعتداءاتها وانتهاكاتها لالأبرياء 
والعــزل وهــو مــا ي�صــعرها بالقلــق واحلــرج اأمام العــامل مع 

حماوالت ن�صطاء االعالم البديل ف�صح هذه املمار�صات".
ويوؤكد حم�صــن اأننا يف زمن املواطن ال�صــحفي الذي ي�صــتطيع 

االإعالم االجتماعي جبهة اأخرى �شد االحتالل.. جنح مرة واأخفق مرات

توثيق اجلرمية بهاتفه الذكي وف�صــح االحتالل على م�صــتوى 
العامل عرب هذه ال�صا�صة ال�صغرية بكب�صة زر واحدة م�صت�صهًدا 
بالعديــد من احلــاالت التــي قتل فيها اجلنود ن�صــاء بــدم بارد 
مدعني اأنهن حاولن طعن م�صتوطنني ثم اظهرت فيديوهات من 
كامــريات هواتف ذكية وثقت اجلرائم عك�ــس ذلك وهو ما بات 
يربك االحتالل ويحرجه امام العامل كرواية "الطعن" لل�صــهيد 
فــادي علــون قائــال: "كان هناك تنبٍّ لهــذه الرواية خا�صــة مع 
بدايــة اأحداث الهبة ال�صــعبية من قبــل البع�س من اأن ما جرى 
هــو حماولة طعن فيما اأن الوقائع اأثبتت اأن ال�صــاب اأعدم رمًيا 

بالر�صا�س دون اأي حماولة للطعن اأو غريه".

تر�شانة اإعالمية اإ�شرائيلية
ورغــم مكامن القوة التي حاول الن�صــطاء العمل عليها لف�صــح 
�صــبكات  ال�صــتخدامات  املتابــع  فــاإن  االحتــالل،  ممار�صــات 
التوا�صــل يالحــظ كــم االن�صــياق وراء الروايــة اال�صــرائيلية 
ب�صبب "العاطفة الوطنية" للن�صطاء ح�صب ما ي�صفها ال�صحفي 

اخلبري يف ال�صاأن اال�صرائيلي �صامي العجرمي.
وي�صت�صــهد العجرمــي بكثــري مــن الق�صــ�س التي تــداول فيها 
الن�صطاء فيديوهات اعدام بدم بارد ل�صبان ادعى االحتالل اأنهم 
حالوا تنفيذ عمليات طعن وان�صاق امل�صتخدمون وراء الرواية 

االإ�صرائيلية بعاطفية مكربين ومهللني للمحاولة!
ويقول: "هنالك رواية مغلوطة يف كثري من االأحداث ولالأ�صــف 
االإعالم الفل�صــطيني التقليدي ون�صطاء االعالم البديل ينجرون 
وراءها وغالبا ما تكون مدعومة من اأجهزة اأمنية اإ�صرائيلية"، 
م�صريا اإىل اأن االإعالم االإ�صرائيلي م�صي�س وتقف خلفه املوؤ�ص�صة 

االأمنية التي متلي عليه ماذا يقول وكيف يقول ومتى يقول.
وتاأكيًدا على اإيالء االحتالل اأهمية لدور هذه ال�صــبكات، ي�صري 
العجرمي اىل ا�صراع اأجهزة املخابرات باإن�صاء  ق�صم متخ�ص�س 
�صــمته وحدة )�صايرب( ملراقبة ما ين�صــر على مواقع التوا�صل 
االجتماعــي باللغــة العربية حيث جندت ما يقــارب من 5000 
ح�صــاب الإناث لت�صيد ال�صــباب، موؤكدا اأن العديد من ح�صابات 
الن�صــطاء الفل�صــطينيني تعر�صــت لـ"هاكــر" ا�صــرائيلي، فيما 

تعر�ــس اآخــرون ل�صــغوطات االداريــني يف مواقــع التوا�صــل 
االجتماعــي وحذف العديد مــن من�صــوراتهم وتهديدات بغلق 

ال�صفحات؛ بذريعة اأنها حمر�صة �صد االرهاب.

جناح حملي
وبينمــا ي�صــجل املراقبــون بع�ــس النجاحــات لالإعــالم البديل 
مقارنة بر�صــانة االعالم اال�صــرائيلي التقليدي والبديل، يرى 
اآخرون ان االعالم االجتماعي جنح على امل�صتوى املحلي لكنه 

ف�صل دوليًّا.
تقــول االعالمية �صــامية الزبيــدي: "اإن حرب االعــالم البديل 
جنحــت علــى امل�صــتوى املحلــي يف احل�صــد لالنتفا�صــة عــرب 
اال�صــتمرارية يف التفاعل والن�صــر لكن خ�صــرنا على امل�صــتوى 

الدويل وخماطبة الراأي العام العاملي".
وت�صــيف: "�صــيطرت اللغــة العاطفيــة اأكــرث على ما يتــم تداوله 
ب�صــورة ت�صــحذنا نحن كفل�صــطينيني لكنهــا غري مقبولة ان�صــانيًّا 
ويرف�صــها العــامل كالركيــز علــى �صــور الدمــاء واالأ�صــالء دون 
مراعــاة حلرمــة دمهم وم�صــاعر عوائلهــم". وت�صــري الزبيدي اىل 
�صــيطرة االنفعــال الوطنــي الــذي كان بادًيا منذ اللحظــات االأوىل 
ل�صــرارة الهبــة مــا اأدى اىل فو�صــى وارتباك واأخطــاء اإما لناحية 
اأعداد اجلرحى وامل�صــابني اأو لن�صــر اأ�صــماء ملواطنــني على اأنهم 
�صهداء وهم مل ي�صت�صهدوا اأو ن�صر اأ�صماء �صهداء قبل اإبالغ ذويهم.

وتــرى الزبيدي اأن تداول كثري مــن الفيديوهات التي تظهر امهات 
ال�صــهداء وهــن يزغــردن واآباءهــم يوزعــون احللــوى يفيــد على 
امل�صــتوى املحلــي يف تعزيز �صــمود النا�ــس وتاأكيد ثباتهــم لكنها 
عامليا تفقدنا تعاطف الراأي العام كوننا نظهر وكاأننا اعتدنا املوت 

ونزغرد وال نبكي وهي اأفعال مناق�صة للطبيعة االن�صانية".

وحدة اإلكرتونية
ورغــم ما يقوم بــه االعالم اجلديــد من دور يف ف�صــح اجلرائم 
ا اأن  االإ�صرائيلية لكنه يظل يف م�صتوى اأقل من املطلوب خ�صو�صً
جل اجلهود املبذولة هــي جهود ذاتية فردية متيل اىل العاطفة 

الوطنية اكرث من حتري الدقة وامل�صداقية يف نقل االخبار.

يقول خبري االعــالم االجتماعي حممد اأبو القمبز: "اإن املراقب 
ل�صــلوك ن�صــطاء االعــالم االجتماعــي يــدرك كــم كان االنفعال 
الوطني بادًيا منذ �صرارة االحداث االأوىل وما تبعه من فو�صى 

وارتباك واأخطاء وان�صياق وراء الرواية اال�صرائيلية".
ويوؤكد اأبو القمبز اأن لدى فل�صطني جي�ًصا الكرونيًّا من ال�صباب 
بقدراتــه املختلفة لكنه بحاجــة اىل من ي�صــبطها وينظم عملها 
ليعرف كيف ي�صتغل خمتلف و�صائل و�صبكات التوا�صل بال�صكل 

ال�صحيح بناء على اأ�ص�س علمية ولي�صت ع�صوائية.
ويف ظــل ان�صــغال العامل عــرب االعــالم التقليدي بق�صــايا اكرث 
�صــخونة كالو�صــعني اليمنــي وال�صــوري، يــرى اأبــو القمبــز 
ان الفر�صــة اأ�صــبحت اأقــوى عــرب االعــالم البديــل للرويــج 
للق�صــة الفل�صــطينية خ�صو�صــا ان االحتالل لديه اأ�صــاليبه يف 
الرويــج لرواياته مبختلف لغات العامل يف حني اأن التغريدات 
الفل�صطينية املكتوبة او امل�صورة باللغة االجنليزية قليلة جدًا 

ما ي�صعف ال�صورة املنقولة للعامل اخلارجي.
ويرى ابو القمبز اأن توجه الن�صــطاء نحو ن�صــر اخلرب العاجل 
دون التاأكــد مــن دقتــه وغالًبا بلغــة واحدة وهــي العربية هو 
م�صــيعة للجهــد الذي يجب ان ي�صــتغل باأف�صــل طــرق ممكنة 
كت�صــكيل جمموعات �صــبابية ممــن يتقنون عدة لغــات خمتلفة 
والعمــل علــى نقــل االأخبــار خا�صــة مــن لديهــم اأ�صــدقاء يف 
اوروبــا وامــريكا اجلنوبيــة وخمتلــف اأنحــاء العــامل لت�صــل 
الر�صــالة الفل�صــطينية والرواية ال�صحيحة امل�صــادة للرواية 

اال�صرائيلية.
و�صدد اأبو القمبز على �صرورة ا�صطالع االحزاب واملوؤ�ص�صات 
املختلفــة بدور اأكرث اهمية يف م�صــاندة الهبة ال�صــعبية وحرب 
االنرنــت كت�صــكيل غــرف اعالميــة م�صــركة جتمــع خــربات 
ال�صــباب وجتنــد طاقاتهــم بال�صــكل االأمثــل وتعزيــز قــدرات 
ال�صباب التقنية ووعيهم باحلقوق ليتحدثوا للعامل ويخاطبوه 
بلغة القانون الدويل، ما يعزز ر�صــالتهم ويرثيها اأكرث وي�صــبح 
مبقدورنا ك�صب جولة جديدة من جوالت ال�صراع مع االحتالل 
ال�صــاحة االأكــرث اهميــة بالن�صــبة لتدويــل الق�صــية  يف هــذه 

الفل�صطينية على م�صتوى العامل.

�صامية الزبيدي.عماد حم�صن.حممد اأبو القمبز.�صامي العجرمي.

منت�صر ادكيدك. عدي �صنقرط. زياد حّموري.

على التفكري الذي ا�صبح من املمكن ان ن�صجن ب�صببه".
وابــدى حموري ا�صــتغرابه ال�صــديد مــن املوؤ�ص�صــات الدولية 
املوجودة يف مدينة القد�س والتي مل حترك �صــاكنا ومل ي�صــمع 

�صوتها بعد، من اجل ما يحدث يف القد�س على حد تعبريه.
وقال عدي �صــعد �صــنقرط من �صــكان مدينة القد�س وهو ا�صري 
حمرر كان قد اعتقل على خلفية التحري�س على الفي�صبوك: "ان 
االحتالل اتهمني وال�صــبعة �صــبان االخرين بتهمــة التحري�س 
على العنف والعن�صــرية وتاأييــد منظمات ارهابية على مواقع 
التوا�صــل االجتماعي، اذ اقتطعوا من�صورا يل وجعلوه تهمة يل 
يف املحكمــة كنت قد كتبته على الفي�صــبوك وهــو: "نحن نحمل 
نف�ــس امل�صــاعر التــي حملهــا جي�س �صــالح الديــن عندما حرر 
القد�س" وحكم علي بال�صــجن الفعلي 8 �صــهور و6 �صهور وقف 

تنفيذ ولو كنت اعلم ان هذا �صيوؤدي بي اىل ال�صجن ما كتبته".
وتابع �صــنقرط: "االحتالل داهم بيتي يف وقت متاأخر من الليل 
وحاولــوا خلــع البــاب لكني �صــرعان مــا فتحته لهم وفت�صــوا 
البيــت ومزقوا املقاعد داخل البيت وخلعوا �صــريري بحثا عن 
هاتفي الذي كنت قد قلت لهم انه بال�صــيانة لكنهم مل ي�صدقوا، 
فاحتجــزوا لديهــم 5 هواتــف نقالة ميتلكها اهلــي ومل يرجعوا 

ثالثة منها حتى االن و�صادروا جهاز حا�صوب وكامريا".
وا�صــاف: "املحقق اتهمني بالتحري�س وقال يل انني �صبب العمليات 
التــي جــرت يف القد�س واننــا نحن "املقد�صــيني الذيــن يكتبون على 
الفي�صــبوك" من حر�صــهم، وكنت قد قلت للقا�صي يف املحكمة انه مت 
�صــربي وتعذيبي يف التحقيق ولكنه مل ي�صــاعدين ب�صــيء مع ان ذلك 
�صد القانون، يف املقابل، حدث يف تلك الفرة ان قام احد امل�صتوطنني 
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غريها والنقابة تقوم باأكمل دورها. �صــبق ان وكلنا 
بعدة ق�صايا للدفاع عن �صحافيني واخرجناهم من 
ال�صــجن على الرغم من عدم وجود عالقة بال�صوؤون 
املهنية حلب�صــهم، لكن من باب اخالقي واأدبي تقف 

النقابة اإىل جانب ال�صحايف.

اإثبات الرباءة
علــى  امل�صــتكية  اجلهــات  تتحمــل  ال  ملــاذا   •
ال�صــحافيني م�صــوؤولية اإثبــات براءتهــا يف ق�صــايا 

يكتبها ال�صحافيون؟
- ال يجــب علــى ال�صــحايف ان يوجه االتهــام بداية 
وان يعطــي حكمــا علــى مــا يحــدث. عليــه فقط ان 
يلتــزم بتو�صــيح احلقائــق والوقائــع التي و�صــل 
اليها وتو�صيحه للحقائق واملعلومات يعترب بالغا. 
ا�صــافة لذلك، فان �صاحب �صــلطة االتهام عندنا هو 
النيابــة العامة وال يحق لل�صــحايف توجيه االتهام. 
باملقابــل اجلهــات املتهمة من قبل ال�صــحافيني غري 
ملزمة باإثبات براءتها امام ال�صحايف وهي لي�صت يف 
مو�صــع اتهام امامه اال اذا �صدر حكم ق�صائي يوؤكد 
اتهام ال�صــحايف لها، فهنا على ال�صحايف ان يذكر يف 
تقريــره انه مت احلكم على هــذه اجلهة بحكم معني 
يف نف�س الق�صــية او ق�صــية اخرى يف املحكمة او يف 

اال�صتئناف. 

االإعالن التجاري امل�شلل
• مــا هــو حكــم االعــالن التجــاري الــذي ي�صــلل 

اجلمهور؟

- يوجــد نوعــان مــن الت�صــليل هنا، النــوع االول 
الغ�س يف الب�صــاعة وهذا جــرم يعاقب عليه قانون 
العقوبــات ال�صــارية "للمت�صــرر ان يقدم �صــكوى 
للنيابــة العامــة التــي تتــوىل التحقيــق وحتولــه 
للمحكمــة املخت�صــة"، اأمــا بالن�صــبة للنــوع الثاين 
فيحــدث اذا كانت ال�صــركة غــري موجــودة بالبلد 
وفتح �صخ�س ما �صركة بعالمة جتارية مقلدة فهذا 

عليه عقوبة جزائية.

يف لقاء مع امل�شت�شار القانوين لنقابة ال�شحافيني

فريجات: جوهر عمل ال�شحايف مو�شوعيته 
و�شــفــافــيـتـه دون الـتـ�شـــهـيـر بـاأحــــــد

اأكد امل�صت�صــار القانوين لنقابة ال�صحافيني املحامي 
عالء فريجات على حق ال�صــحايف يف حرية التعبري 
والكتابــة دون اي قيــد مــن جهــة مــا، ب�صــرط عدم 
جتاوز �صــالحياته والوقوع يف الت�صهري بالنا�س او 
ا�صــناد االتهام ب�صكل مبا�صــر دون حقائق او وقائع 
ملمو�صــة، وقال ان نقابة ال�صحافيني تقوم بدورها 
علــى اأكمــل وجــه يف الدفــاع عن ال�صــحايف �صــواء 
بق�صــايا مهنيــة او غــري مهنيــة حر�صــا منهــا على 
ال�صخ�صــية االعتبارية لل�صحافيني واي�صا من باب 

اخالقي واأدبي. 
جاء ذلــك يف مقابلــة اأجرتها "احلال" مــع فريجات 
حــول مــدى احلرّيــة ال�صــحافية التــي يتمتــع بها 
ال�صــحايف ومــدى حمايــة النقابــة له لــدى وقوعه 
يف ق�صــايا خمتلفــة، وقد اأجاب يف لقائنــا معه حول 
بع�ــس االمــور اجلوهرية واملهمة اخلا�صــة مبهنة 

ال�صحايف وما يتعلق بها من اإ�صكاالت.
احلمايــة  يكفــل  قانــون  اأو  مــادة  وجــود  وحــول 
ال�صخ�صــية لل�صــحايف، قــال: "ال يوجــد اي قانون 
يحمي ال�صــحايف ب�صــكل �صخ�صــي ويتم العمل فقط 
بالقانــون االأ�صا�صــي والقواعــد العامــة، ومــا زلنا 
نرتكز على قوانني ال�صحافة واالعالم القدمية التي 
ما زالت �صــارية، حتى يتم �صــن قانون يالئم ويلبي 
حاجّيات ال�صــحايف الفل�صطيني ونقابة ال�صحافيني 

الفل�صطينيني". 
وهنا ن�س املقابلة:

�شرية م�شادر ال�شحايف
ب�صــرية م�صادره  لل�صــحايف االحتفاظ  • هل يحق 

ح�صب القوانني املعمول بها؟
- طبعا، فهذه �صمانة من �صمانات العمل ال�صحايف، 
يف  مكفولــة  والــراأي  التعبــري  حريــة  ان  فاالأ�صــل 
القانون بغ�س النظر عن الطريقة التي ح�صل عليها 
ال�صــحايف على املعلومات ب�صرط التزامه باالأ�صول 
املهنية واملو�صــوعية يف تقدمي احلقائــق والوقائع 

التي و�صل اليها.

الذم والقدح
الــذم او القدح  • متــى يقــع ال�صــحايف يف جرمية 

وهل تربر �صالمة النية هذه اجلرمية؟
- حــني تتحقــق اأركان اجلرميــة، الركــن املــادي 
�صــتم  اذا  انــه  اأي  اجلرمّيــة،  والنيــة  واملعنــوي 
ال�صحايف �صخ�صــا ما بتقريره، فهو مل يتقيد بحرية 
التعبــري وخــرج ل�صخ�صــنة االمــور وهــذا ال يحق 
له، واذا اتهم �صــحايف �صخ�صــا ما بالف�صــاد، فيجب 
ان يكــون هنالــك حكــم ق�صــائي اأثبــت انــه فا�صــد، 
لذلــك يجب علــى ال�صــحايف االلتزام باملو�صــوعية 
واالعتمــاد على الوقائــع املوجودة، وعليــه التقيد 
باأ�صــول البحث القانوين واال�صتق�صــائي للو�صــول 

للحقائق.
• هــل تدافــع النقابــة عــن ال�صــحايف اإن وقــع يف 

ق�صايا ذم وقدح خمالفا القانون؟
- هناك توجه يف نقابة ال�صحافيني للوقوف بجانب 
ال�صــحايف �صواء بق�صــية تتعلق ب�صــوؤون املهنة او 

ثالث كلمات
احتفــال، تاأبني، اإحيــاء.. ثالث كلمات تــردد عندما 
ت�صــتعاد ذكــرى الراحلني من القــادة والرموز، على 
االأغلــب، وفيمــا اأرى مــن احتفاالت تخ�ــس الراحل 
يا�صــر عرفات، فاإنــه ال يجري متييز بينهــا، وللدقة، 
يغيــب فعــل االإحياء، عقلنا م�صــغول باأمــور اأخرى، 
فتخــرج الذكــرى وكاأنها تقلــل من قيمــة املحتفى به 

وامل�صتعاد من رحيله القريب.

�شخ�س موؤ�ش�س
لكل جمتمع "حدث موؤ�صــ�س" مبنطــق "اآالن باديو"، 
لدينــا النكبــة مثاًل كحدث فارق و�صــادم ومف�صــلي، 
ولدينــا يا�صــر عرفــات، هــذا رجــل هــو جزء اأ�صــيل 
مــن الهويــة الوطنية الأي فل�صــطيني، اتفــق معه اأو 
اختلف، وهذا يدفعنا اإىل رفع املرحوم اإىل مرتبة عليا 

من مكونات الهوية الوطنية.

املعي�س واليومي
دوًما هنــاك خوف من التعامل مع القــادة واالأبطال، 
تقــوم  ال  ال�صــعوب  وكل  واالأ�صــاطري،  الرمــوز  اأو 
بدون اأ�صــاطري، اخلوف هنا هــو حتنيط هذه الرموز 
واالأبطــال، يف حني اأنه يجــب اإحياوؤهم، نحن بحاجة 
اإىل ذلــك، مبعنــى ربطهــم يف املعي�ــس واليومي، وهو 
الرنانــة  ال�صــعارات واخلطــب  برفــع  يكــون  ال  مــا 
وربــط املتحدثــني اأنف�صــهم بالراحل خــالل االحتفال 
بالذكــرى، بــل باالإح�صــار واال�صــتقدام املتفاعــل به 
واملتحــاور معــه. هــذا فقط كفيل بــاأن يحــول الرمز 
اإىل قيــم نحن باأم�ــس احلاجــة اإليها، مثل: الت�صــامح 
والتنوع، والتم�صــك باحلقوق، واحلوار، والتعاون، 

والت�صحية، واالنتماء، ونكران الذات.. الخ.

عوملة الراحل
نعي�س يف ع�صر متداخل ومت�صابك، هذا خطر وفر�صة 
معــا، العــامل الــذي يربع عليــه الظلم واال�صــطهاد 
وت�صــوده احلروب يحتاج لرموز يحملون قيم العدل 

والدفاع عن االبرياء والن�صال من اأجل احلقوق.
اأخــربين �صــديق ذات مــرة "اأن عرفات عــرف خارج 
فل�صــطني يف مكانــني، لدى قــادة احلــزب الوطني يف 
جنــوب افريقيــا اأوال، وعند بع�س منت�صــبي اجلي�س 

اجلمهوري االيرلندي �صابقا ثانيا". 
ال�صــرق  وبــكل  بفل�صــطني  ي�صــمعوا  مل  مــن  هنــاك 
االو�صط، لكنهم �صــمعوا به واحبوه. لكن املوؤكد اأننا 

بعد رحيله اأ�صبحنا اأقل ح�صورا.
املفارقة اأن ال�صــعوب تخــرع رموزها وت�صــدرهم، 
نحن لدينا رمزنا الناجز واملتبلور واحلقيقي.. لكن!

رموز بديلة
اأخ�صــى كثــريا، واأنــا اأراقــب تفا�صــيل حتوالتنا ان 
هنــاك عملية خبيثة ال�صــتبدال رمــوز بغريها، االأمر 
يبــدو يل �صــناعة ولي�ــس حتــوال طبيعيا، هــي رموز 
بديلــة وغريبة جتعلنــا ننزاح عما ميكــن اأن يجعلنا 
نتخل�ــس مــن االحتــالل، وجــزء مــن هــذه العمليــة 
مق�صود وخبيث، وجزء منه عك�س ذلك، لكننا نتورط 
بــه بطريقــة عجيبــة ال تليق ب�صــعب حمتــل عليه ان 

يحر�س على الذاكرة وي�صورها.
هــي جزء من اإعــادة الهند�صــة متاما التي ت�صــتهدف 
وبرامــج  والطرقــات  كاملبــاين  والقلــوب  العقــول 

التلفزيون و�صرفات املنازل حتى.
باملنا�صــبة، اأختلف كثريا مع الراحل، لكني اأ�صــعر يف 
فعاليات ا�صتعادته ال�صــنوية اأننا ال ن�صتحقه حتى.. 

عجبي!

اإحياء الراحل
اأم حتنيطه؟

 سعيد أبو معال

ال�شحايف وهيئة مكافحة الف�شاد 
اإبــالغ  مــع  للنقابــة،  كم�صت�صــار  اأنــت،  هــل   •
مبعلومــات  الف�صــاد  مكافحــة  لهيئــة  ال�صــحافيني 
تتعلــق بق�صــايا ف�صــاد ينــوي ال�صــحافيون كتابة 

حتقيقات فيها؟
- يف قانــون هيئــة مكافحة الف�صــاد، اأي بــالغ كتابي 
على اي و�صــيلة من و�صائل االعالم او االعالن املرئي 
او امل�صــموع يعتــرب بالغــا لهيئــة مكافحــة الف�صــاد، 
وال يوجــد قانون يلــزم ال�صــحايف بالرجــوع للنقابة 
يف كتابــة مو�صــوع او حتقيق لكن دورنــا جتاهه من 
ناحية مهنية ان يتقيد با�صول املهنة وي�صند ما يكتبه 
لوقائع لي�صــت م�صــطنعة او من ايحاء اخليال حتى 
ن�صتطيع حماية ال�صحايف وال�صحافة وجنعلها كلمة 

م�صموعة لتكون فعال �صلطة رابعة يف البلد.

حب�س ال�شحافيني
• هل هناك مواد يف القانون تن�س على عدم حب�س 

ال�صحافيني؟
- ال توجد ح�صانة لل�صحايف، وال توجد مادة او قانون 
يعطي حماية �صخ�صــية لل�صحايف ونحن نعمل بقواعد 
عامة فقط وبالقانون اال�صا�صــي، ونرتكز على القوانني 
التي تتعلق باالعالم وال�صحافة القدمية التي ما زالت 
�صــارية لالن حتى يتم �صن قانون يالئم ويلبي حاجيات 

ال�صحايف الفل�صطيني ونقابة ال�صحافيني.

اإطالة الل�شان
اإطالة  بتثبيت جرمية  العامة  النيابة  تقوم  • كيف 

الل�صان على ال�صحافيني؟
- يف اال�صــل ال توجــد عقوبــة او جرميــة اال بن�ــس، 
جرمية اإطالة الل�صان لي�صت مدرجة بقانون العقوبات 
ال�صــارية وهــذه اجلرمية غــري من�صــو�س عليها. اما 
املن�صــو�س عليه فهو الت�صهري وا�صناد التهم والقذف 
والــذم والتحقري، وم�صــطلح اإطالة الل�صــان يوجد يف 
بع�س الدول له احكام واأمور اخرى تتعلق بالو�صــف 
اجلرمــي وغري مطبقــة لدينا، ومبا انــه ال يوجد ن�س 

قانوين يجّرم فال يوجد ن�س قانوين يعاقب.

جناح النقابة يف الدفاع عن ال�شحافيني
للدفاع عن  النقابــة  • كم ق�صــية عملــت عليها مع 

ال�صحافيني وهل جنحتم فيها ام ال؟
- ال ا�صتطيع ح�صــر ق�صايا ال�صحافيني النها كثرية. 
ويف الواقــع جــزء كبــري منها يحــل ب�صــكل وّدي امام 
االجهــزة االمنيــة مثــل ال�صــرطة واملباحــث واالمن 
الوقائــي دون اللجوء للق�صــاء وان ف�صــلنا وا�صــرت 
ال�صــابطة الق�صــائية علــى حتويــل امللــف للق�صــاء، 
نتوىل مهمة الدفاع عن ال�صــحايف امام الق�صــاء اي�صا، 
وتوجــد اتفاقيــة موقعــة بيننــا وبــني النائــب العام 
يف حــال مالحقــة اي �صــحايف او حدوث ا�صــكال ما او 
ق�صية عليه يتم ابالغ النقابة قبل اتخاذ اي اجراءات 
بحقه حتى تفو�س م�صت�صــارها القانوين للح�صور مع 

ال�صحايف امام املوؤ�ص�صة الق�صائية للدفاع عنه.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

عالء فريجات.
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عند العودة يف الزمن اىل الوراء، ما قبل ثالثني عاماً بالتحديد، ال ي�صــعنا اإال اأن ن�صــتذكر 
حنظلة الفل�صــطيني ذا الوجه اخلفي، الطفل املدلل للر�صــام الكاريكاتريي ال�صهيد ناجي 
العلي، حنظلة، ذلك الطفل املقاوم، وتلك ال�صخ�صية التي توحد عليها كل اأطياف ال�صعب 

الفل�صطيني، تلك ال�صخ�صية التي عرفناها جميعاً ومل نعرف مالحمها قط. 
هــا هــو حنظلة اليوم يعود مــن جديد ولكن ب�صخ�صــية امللثم الفل�صــطيني بزيه الراثي 
)القمباز كغطاء للج�صد،  والكوفية الفل�صطينية مع العقال كغطاء للراأ�س والوجه(، ذلك 

املقاوم البطل، الذي جاء ليوحد كل اأطياف ال�صعب من جديد.
وكمــا كان حلنظلــة اأب ابتكــره، فلملثمنــا هــذا اأب اأبدعــه، اأٌب يدعى حممد قا�صــم، ذلك 
الالجئ الفل�صــطيني الذي ُهجرت عائلته ق�صــرًا من �صــفد املحتلة اىل خميم عني احللوة 
يف لبنــان، فجــاء لهذه الدنيــا بعيدًا عن وطنه، الجئاً م�صــتتاً، ممنوعاً من روؤية �صــوارع 
فل�صــطني وتقبيــل ترابهــا، فما كان منه اال اأن يقــول لنا هذا "اول ا�صــي بعمله ب�س اأزور 

فل�صطني، بنزل عال�صارع، بنام يف ال�صارع".
حممــد قا�صــم من مواليد قطر عام 1986، اأنهى درا�صــته الثانوية فيهــا، ثم التحق بعد 
ذلك بجامعة االآداب والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان ليكمل درا�صــته اجلامعية بعد اأن 
وقع اختياره على اخت�صا�س االدارة  واالقت�صاد مع الت�صميم اجلرافيكي كتخ�ص�س 
فرعــي، وهنــا بداأ يكت�صــف ميوله للت�صــميم والر�صــم واالألــوان. وعنــد التحاق حممد 
باجلامعة يف لبنان، عاد لي�صكن يف خميم عني احللوة، حيث كانت عائلته عندما هجرت 
من فل�صــطني املحتلة، فعا�س فيه مدة خم�س �صــنوات كاملة، وعانى ما يعانيه الالجئ 
الفل�صــطيني يف لبنان  وحرمانه من اأب�صــط حقوق احلياة، فتعمق لدى حممد �صــعوره 
بالوطن، فابتكر ذلك امللثم الذي ميثل كل �صــاب فل�صــطيني يعي�س يف فل�صــطني ويقاوم 
االحتالل، ابتكرها لتمثل �صمود الفل�صطيني على ار�صه وت�صحياته، ولتكر�س التاريخ 

الفل�صطيني وتراثه.
وعند �صــوؤال حممد عن كيفية اختيار هذه ال�صخ�صية الوطنية التي ا�صبحت مثاًل وبطاًل 
لكثري من ال�صــباب الفل�صــطيني، على الرغم من بعده عن فل�صــطني وانعدام مقدرته على 
زيارتها، اأجابنا: "اإن جلوئي ال يعني اأن اأن�صــى وطني اأو اأبعد عنه، وال يعني اأن اأقطع 

�صــلتي ببلــدي وال اأعــرف عنها". واأكــد حممد اأن عالقته بفل�صــطني ومعرفتــه بها بداأت 
تت�صكل منذ �صغره، فكان الأهله دور كبري يف تثقيفه وطنياً و�صقل اإح�صا�صه باأر�صه رغم 

البعد عنها.
يقوم مبداأ عمل حممد على ت�صــوير نف�صــه ملثماً ومرتدياً الزي الفل�صــطيني يف ا�صتوديو 
خا�ــس مبنزلــه،  ومن ثم يقوم بعمل ت�صــميمات فنية يو�صــل بها عدة ر�صــائل، جميعها 
وطنية باملقام االأول، حيث اإن ال�صــورة الواحدة ُي�صــتغرق العمل بها من ثالث اإىل ثماين 
�صــاعات. ومتيز قا�صــم باأعمال عدة، فباالإ�صــافة للت�صــميم فه ويعمل يف جمال االإخراج  
وت�صــوير الفيديو، حيث قدم لق�صــية بالده الكثري من الت�صــميمات املتعددة، من اأهمها 
معاناة املقد�صــيني، واالق�صــى، وجت�صــيد معاناة االأ�صرى يف �صــجون االحتالل، وج�صد 

كذلك الراث الفل�صطيني بت�صميماته املختلفة، وكذلك �صمود الفل�صطينيني ون�صالهم.
وبذلك، �صــغل قا�صــم جزءا كبريا من مواقع التوا�صــل االجتماعي وتداول اأبناء �صعبنا 
ت�صميماته ب�صكل كبري، حتديدًا يف الهبة اجلماهريية التي انطلقت منذ بداية اكتوبر عام 
2015، و�صــغل كذلك االإعالم العربي، فتعر�س لنقد الذع منهم، وو�صــفوه باأنه خمرب 

وحمر�س اإرهابي، وتناولوه يف تقاريرهم على قنواتهم العربية.
�صــارك حممد قا�صــم يف عدة معار�س من �صــمنها معر�س اأقامته جامعة قطر، ومعر�س 
يف ماليزيا، وله م�صــاركة يف معر�س االأفالم ال�صــينمائية الذي يقام يف الدوحة، باالإ�صافة 

اأي�صاً اإىل ت�صميماته التي يتم ن�صرها يف وكاالت فل�صطينية وعربية عديدة. 
واأكد قا�صــم اأنه ال يرى نف�صــه م�صتقباًل �صوى باأنه �صاب فل�صطيني ر�صالته و�صلت للعامل 
اأجمع، ر�صــالته التي يريد اإي�صــالها بت�صــاميمه، وهي ر�صــالة الجئ فل�صطيني بعيد عن 

اأر�صه، يحاول اأن يقرب منها بالطريقة التي يعرف.
ووجه قا�صم ر�صالة لكل �صاب فل�صطيني، مفادها التايل: اأبدع وقدم كل ما ت�صتطيع لبلدك، 
بطريقتك  واأ�صــلوبك، لكي ي�صــل للعامل، حتــى لو كانت كلمة، ق�صــيدة، اأغنية، املهم اأال 
تقف مكتوف االأيدي، وخ�ص�س لبلدك �صاعة من يومك، فال بد لر�صالتك اأن ت�صل يوما ما.

* طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

امل�شمم حممد قا�شم.. اللِّثام رمزية حق ال ينتهي

اإحدى �صور امللثم للم�صمم قا�صم.

ال�صــحفيون  يكــن  ومل  هفــوة،  فار�ــس  ولــكل  كبــوة  جــواد  لــكل 
وانتاجاتهم االعالمية خمالفني للطبيعة الب�صــرية التي ال تخلو من 
هفــوة هنــا واأخرى هناك، لكن غلطة ال�صــحفيني ت�صــبه قول املثل: 
"غلطة ال�صــاطر باألف"، وغلطة ال�صحفي هذه االيام قد توؤدي اىل 
اماتــة �صــخ�س او ا�صــابة عائلة بانهيــار كامل جراء ذكــر معلومة 
غري �صــليمة عن اأحد افرادها، وهو ما حدث يف التغطيات ال�صــحفية 

االخرية للهبة ال�صعبية.
يف هذا التقرير نراجع عددا من املراقبني واملهتمني باحلقل ال�صحفي 
للوقوف على تبعات االخطاء التي وقعت يف تغطية الهبة االخرية، 
اأمال يف الو�صــول اىل ت�صور عن �صلوك ممار�صة يحمي خ�صو�صيات 
االفراد وحياة ال�صــحفيني ويقوي املواقع التي تتبواأها املوؤ�ص�صات 

ال�صحفية يف املجتمع الفل�صطيني.

اأخطاء يف خماطبة العامل اخلارجي
ويقــدم املحا�صــر يف دائرة االعــالم بجامعة بريزيــت د. حممد ابو 
الــرب جمموعة مــن املقرحات حلل ا�صــكالية اعالمنــا يف خماطبة 
اجلمهور الدويل قائال: "حتى نتجاوز اخطاء ال�صحفيني والنا�صطني 
االجتماعيــني، نحتــاج ج�صــما ينظم العمــل االعالمي، ولــه اأدوات 
ت�صــريعية وتنفيذيــة تلــزم ال�صــحفيني والن�صــطاء االجتماعيــني 
بالتحقــق مــن املعلومــات واختبارها قبل ن�صــرها، ولــو كلف االمر 
اعــادة تاهيــل ال�صــحفيني احلاليــني، هــذا حمليــا. وعلــى �صــعيد 
خماطبــة اجلمهور الدويل يجــب ان نعزز روايتنــا املوجهة نحوه، 
عــرب ا�صــتقطاب ناطقــني يجيــدون التحدث بعــدة لغــات يف موؤمتر 
�صــحفي يومي لتقــدمي بيانات �صــحفية بــكل االحداث احلا�صــلة، 
لقللنــا حجــم االخطــاء. اجلانــب االإ�صــرائيلي يــزود ال�صــحفيني 
االجانب باملعلومات، ا�صــافة القراحه موا�صيع ميكنهم تغطيتها، 
باتباعنــا الطريقة ذاتها ميكننا توجيــه االعالم الدويل، ال ان ندعهم 
يت�صــلون على م�صــوؤولينا فال يجيبون هواتفهــم، وبالتايل، طبيعي 
ان تنقــل الروايــة اال�صــرائيلية للعامل بعيدا عن روايتنا ل�صــعفها، 
وطبيعــي ان تقــدم املعلومــات اخلاطئة واملبالغ فيهــا لغياب جهة 

تفح�س املعلومات ب�صكل اآين".
واأ�صــاف: "وجود خلية ازمة اعالمية تدعم جهود املكتب االعالمي 
هي احلل، ومهمتها التحقق من م�صــادر املعلومات والزام و�صــائل 
االعــالم بطريقــة غري مبا�صــرة بالتحقق مــن املعلومــات طاملا انها 
تنقلهــا بطريقــة اآنية وحلظية، ثم ان غياب وجود م�صــادر اعالمية 

ر�صمية م�صوؤولة عن نقل احلكاية الفل�صطينية يجعل هنالك اكرث من 
ق�صــة وبع�صــها مبالغ فيه او غري �صــحيح، ما ي�صتغله االحتالل يف 

مهاجمة روايتنا والت�صويق عامليا بان الفل�صطينيني يكذبون".

ا�شتغالل م�شاعر امل�شاهدين
وعلــق م�صــوؤول املتابعــة والتقييــم يف املركــز عمــاد االأ�صــفر على 
ا�صــتغالل االعــالم م�صــاعر االأهــايل مــن بع�ــس ال�صــحفيني قائال: 
امهات  تراع م�صاعر  الت�صرف ومل  ا�صاءت  "بع�س و�صائل االعالم 
وذوي ال�صــهداء وال�صــحايا ب�صــكل عام، وجتلى ذلك عرب اال�صرار 
على ن�صــر �صــور جثثهم، واالعالن عن اأ�صــمائهم قبل تبليغ ذويهم 
وبلغــت اال�صــاءات ذروتها بالطلــب من ذوي ال�صــهداء على الهواء 
مبا�صــرة التعــرف علــى جثامــني اأبنائهــم، واقتحــم االعالميــون 
خ�صو�صــية ذوي ال�صــحايا يف اأ�صــد احلاالت التــي يحتاجون فيها 
اىل اخل�صو�صــية للتعبري عن م�صــاعرهم ب�صكل حر وتفريغ حزنهم، 
وهــذا احتياج �صــروري ل�صــحتهم النف�صــية ولكن بع�س مرا�صــلي 
الف�صــائيات واالذاعــات �صــعوا اىل اقنــاع ذوي ال�صــحايا بوجوب 
كبت م�صــاعرهم واخفــاء احزانهــم ودفعهم الظهار م�صــاعر اأخرى 
م�صــطنعة كالفرحة باال�صت�صــهاد واطــالق الزغاريد واال�صــتعداد 
لتقــدمي املزيد من الت�صــحيات، وهذا يندرج يف اطــار االعتداء على 

احلقيقة وجتنيد احلدث يف �صياقات خمالفة لطبيعته". 
واأ�صــاف: "اأما امل�صــهد االعالمي جلنازات ال�صــهداء، فال يقل بعدا 
عــن املهنيــة، وعلى االعــالم التفكري األف مــرة قبل نقل مــا فيها من 
ا�صــتغالل مل�صــاعر امل�صــاهدين، بدءا من فتح الثالجة والك�صف عن 
ج�صــد ال�صهيد وت�صــوير اإ�صاباته مرورا با�صــتخراج اجلثمان دون 
احــرام حلرمة اجل�صــد وم�صــاعر ذويــه اأو لرهبة املوت وقد�صــية 
احليــاة، باملقابــل ال يظهــر االعــالم اال�صــرائيلي �صــور القتلــى اأو 
االأ�صــالء املقطعــة اإطالقا، فقــط اجلثمان املو�صــوع يف تابوت اأنيق 
ملفوف بالعلم وتظهر �صــورة االأخــت اأو االأم اأوالزوجة التي تبكي 
خالل املرا�صــم اجلنائزيــة احلزينــة ويكتب االعالم عن ال�صــاعات 
االخرية يف حياة اجلندي املحتل وما قاله حلبيبته قبل وفاته، وما 
كان ياأمــل، ويجب اأال نن�صــى ما قالتــه ملكة ال�صــويد ذات مرة عام 

2001 اأن ن�صاء فل�صطني اأقل اأمومة من االأخريات".

ال�شورة وما وراءها
وعن تغطية االحداث بال�صــور، قال امل�صور اإياد جاد اهلل من وكالة 

جدارة التغطية االإعالمية.. جناح فل�شطيني يبحث عنه كثريون

وفــا: "يظن البع�س اأن ن�صــر �صــورنا قد تدين ال�صــبان ممن ظهرت 
وجوههــم لــدى االحتالل، لكــن القانون االإ�صــرائيلي ين�ــس على ان 
ال�صــور ال�صــحفية ال تدين، لذلك باتت كل وحدة ا�صــرائيلية جتلب 
م�صــورها اخلا�س وظيفته ت�صوير ال�صــباب وخا�صة غري امللثمني. 
واأنــت كم�صــور يجــب اأن تتجنــب هــذا وتلتزم بت�صــوير ال�صــباب 
امللثمــني الذين ال تظهر وجوههم. وال�صــحفي يجــب ان يرتدي زي 
ال�صــحافة، اجلنود حاليا ال مييزون بني �صحفي و�صاب عادي، لكن 
علــى االقل حني ترتدي زي ال�صــحفي �صــتكون وا�صــحا، والتعدي 
عليك باأي �صكل �صيكون ظاهرا كاعتداء متعمد على ال�صحافة، وهذه 
ال�صــور تفيد و�صــعنا، بينما اذا مل ترتد الزي، فالنقابة لن ت�صتطيع 

الدفاع عنك ر�صميا".
واأ�صــاف: "انا �صــد ت�صــوير االهايل يف اللحظة االوىل للتعرف على 
ال�صهيد او ا�صــتقبال خرب اال�صت�صهاد النها حلظة يخرج فيها االأهايل 
عــن طورهم ويت�صــرفون دون وعــي، ومن اخلطاأ ت�صــوير حلظات 
كهــذه. اأقوم بت�صــوير جنازات ال�صــهداء وحلظــات وداع اأهلهم لهم 
فقــط، والنقــد الوحيد علينا يف هذه اللحظات هو ان امل�صــور احيانا 

يحــب اأن يبــني م�صــاعر النا�ــس بال�صــورة فريتكب اخطــاء من هذا 
النوع، لكن يف الفرة االخرية يتم ن�صــر �صــور وفيديوهات من قبل 
بع�س ال�صــحفيني والوكاالت حلظة ا�صــتقبال فالن خلرب ا�صت�صهاد 
ابنه وغريها وين�صرونها على �صفحاتهم على الفي�صبوك وهذا خطاأ، 

وك�صحفي يجب جتنب هذا كله كي ال تتعر�س لالنتقاد.
وي�صــيف جــاد اهلل: االنتقاد الثاين اخلا�ــس بامكانية ان االحتالل قد 
ي�صــتغل �صورنا، ف�صــحيح ان ال�صورة ال�صــحفية ال تدين ال�صباب 
الفل�صــطيني لدى االحتالل لكننــا االحتالل قد ي�صــتغلها يف التحقيق 
ل�صــحب اعرافات من ال�صــبان، لذلك يجب جتنب ن�صــر اي �صــورة 
يظهــر فيهــا وجه �صــاب اأو تبدو مالحمة �صــبه وا�صــحة او انها من 

املمكن ان تدين هذا ال�صخ�س او ت�صبب له م�صاكل".
ال ننكر لل�صــحافة و�صحفييها ف�صلهم يف تغطية االحداث احلا�صلة، 
لكننــا ناأمــل منهــم اأن يرفعوا درجــة احلر�س على دقة االأداء ل�صــد 

االأبواب يف وجه املنتقدين.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 
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 جنان أسامة سلوادي *

 تالين جودة *

الدايــة  اأطلقــت   ،1949 عــام  ليــايل  اإحــدى  "يف 
زغرودتهــا لتمالأ جدران املنزل، وتعلن عن والدة 
الذكر ال�صــابع للعائلة، لكن وبعد �صاعتني، عندما 
بــداأت جدتي تبــّدُل مالب�س هذا الطفل ال�صــغري؛ 
اأطلقت �صــرخة تعــرب عن �صــدمتها: "لقد حتول 
اإىل بنــت، لقد حتــول اإىل بنــت" قالــت، وبالطبع، 
فاإّن هذا ال�صــغري مل يتحّول، لقد كان منذ البداية 
اأنثــى، واإمنا كانــت خّطة ر�صــمتها الدايــة لتاأخذ 

اإكرامية الولد!".
هكذا بداأت اإلهام اأبو غزالة حديثها وهي ت�صتعر�س 
األبوم �صــور الأختها ال�صهيدة "�صــادية ابو غزالة" 
للباحثني من املتحف الفل�صــطيني �صــمن م�صــروع 
"البــوم العائلــة"؛ الذي يوثق التاريــخ والثقافة 
واملجتمع الفل�صــطيني من خالل �صور يحتفظ فيها 

الفل�صطينيون يف األبوماتهم العائلية.
توفيــت والدة اإلهام بعد ثالث �صــنوات من والدة 
�صــادية يف نابل�ــس، على خــالف اإخوتها الع�صــرة 
الذيــن ولــدوا يف يافــا؛ فتحولت �صــادية بذلك اإىل 
"دلوعة العائلة" تقول اإلهام، وح�صلت على حب 
وحر�س �صديد من جميع اأفراد العائلة، اإال اأن هذا 
مل ي�صــكل بدياًل عن اأمرين بديا ناق�صني كّلما مرت 
االأيام: الوطن، واالعــراف بالهوية االجتماعية 

للفتاة يف املجتمع الفل�صطيني.
للمرحلتــني االبتدائيــة  �صــادية درا�صــتها  اأنهــت 
واأكملــت  الفاطميــة،  مدر�صــة  يف  واالإعداديــة 
الدرا�صــة الثانوية يف مدر�صة العائ�صية يف نابل�س، 
ويف حزيــران عــام 1967؛ اأنهت عامها الدرا�صــي 
االأول واالأخري يف جامعة "عني �صم�س" وا�صتقّلت 
اإىل الوطــن اآخر طائــرة هبطت يف مطــار القد�س/ 
قلنديــا. ويف القاهــرة، اختارت �صــادية اأن تدر�س 
علــم االآثــار، وكانت ت�صــكنها رغبــة احلفاظ على 

الراث الفل�صطيني.
وال�صــعر.  االأدب  لقــراءة  �صــادية حمّبــًة  كانــت 
"اأحبت �صــادية قراءة ال�صــعر فحفظته عن ظهر 

قلــب، كمــا اأنها قــراأت يف الفل�صــفة وعلــم النف�س، 
اإىل قلبهــا، فتعمقــت  االأحــب  فــكان  �صــارتر  اأّمــا 
باأطروحاتــه وبالفكر الوجودي" تقول اإلهام وهي 
ت�صتعر�س اإحدى �صورها بجانب املكتبة، م�صيفًة 
اأن �صــادية وبحكــم تاأّثرهــا بالفكــر اال�صــراكي؛ 

اأ�صبحت منحازة بالفطرة، للفقراء وم�صاحلهم.
يف اخلام�ــس مــن حزيــران 1967؛ وقعــت حرب 
االأيام ال�صــتة، واأ�صبحت الهزمية بركاناً ونارًا يف 
قلوب النا�س، فرف�صــت �صــادية وبت�صميم مطلق، 
اأن تخرج من البالد وتعود اإىل جامعتها يف م�صــر، 
رغم اإ�صــرار اإخوتها ووالدها، "لي�س هنالك زوج 
اأهــم مــن ال�صــهادة اجلامعيــة، ال�صــهادة اأواًل ثم 
الــزواج" هذا مــا كان يردده والدهــا، فتجيبه "ما 
فائــدة ال�صــهادة اإن مل يكــن هنــاك حائــط تعلــق 
عليــه"، بعــد ذلــك، التحقــت مبعهــد النجــاح يف 

نابل�س، وكان ذلك �صدمة للجميع.

الثوريون ال ميوتون اأبدًا
�صادية التي اآمنت بكل اأ�صكال الن�صال، مار�صت العمل 
االجتماعــي، وطّبقــت اإميانهــا بــدور املــراأة ووثقت 
�صــادية  تلقــت  االأردن،  ويف  واإمكانياتهــا،  بقدراتهــا 
تدريبهــا يف مع�صــكرات الثــورة وكانــت مــن طليعــة 
املنا�صــلني واملنا�صــالت، لتعــود اإىل نابل�ــس، وتقــود 

تنظيماً للفتيات، م�صّكلًة اأول خلية ن�صائية م�صلحة. 
رغــم حداثــة عمرهــا؛ ا�صــتطاعت �صــادية بوعي 
كبــري اأن تخفــي كليــاً انخراطها يف العمــل املنظم 
ويف �صــفوف اجلبهة ال�صــعبية لتحرير فل�صطني، 
االأمــر الذي مل تعرف عنــه العائلة �صــيئاً اإال بعد 
ا�صت�صــهادها، وتلّقته من اأفواه ال�صحف وحديث 
االأ�صــدقاء، قبــل ذلــك، مل يكن هنــاك اأي تغري يف 
ت�صــرفات �صادية اأو �صخ�صيتها، �صوى اأنها تزداد 
�صــالبة يومــاً بعــد يــوم، قــادت تنظيماً م�صــلحاً 
للفتيــات، و�صــكلت اأول خليــة ن�صــائية م�صــلحة 
وتدربــت يف مع�صــكرات الثورة، ونظمــت االأفراد 

هنا باقية  غزالة..  اأبو  نابل�س" �شادية  "زيتونة 

الثامنــة وخم�ــس وع�صــرين دقيقــة  ال�صــاعة  يف 
من م�صــاء الثامن والع�صــرين من ت�صــرين الثاين 

1968؛ ا�صت�صهدت �صادية. 
"كنــا جميعاً حــول مائدة الطعــام، كانت غرفة 
الطعــام يف اأق�صــى الزاويــة اجلنوبية ال�صــرقية 
مــن بيتنا القــدمي الكبــري، ذي االأقوا�ــس العالية 
والقبــب املرتفعة، ُقــرع اجلر�س؛ قفزت �صــادية 
لتفتح الباب، ويف حلظــة، انفجر املنزل، واقتحم 
اللهيب كل مكان من البيت، راأينا األ�صــنة النريان 
من كل حدب و�صوب، تراك�صنا مذعورين ملعرفة 
مــا الذي جــرى و�صــط الظــالم الدام�ــس، اأخذت 
االأ�صوات تتعاىل، ابحثوا عن �صادية. ابحثوا عن 
�صــادية". هكذا تروي اإلهام ما ح�صــل، ويف ذهول 
اجلميــع اأمام احلطام واللهيــب، كان والدها يئّن 

حتت �صــخرة كبرية من جدران املنزل، وُي�صمع 
يف متتماته ا�صم �صادية يردد.

خــالل ال�صــاعات التــي اأعقبــت الفاجعــة، كانت 
العائلــة تظــّن اأن االنفجــار ت�صــببت بــه اأنبوبــة 
الغــاز، بعد اأن امتالأ البيت باجلي�س واملخابرات، 
اّت�صــح كّل �صــيء، كان ال�صــبب قنبلة بحجم 22 
كيلــو غراًمــا من مــادة �صــديدة االنفجــار معدة 

للقيام بعملية ع�صكرية.
بكــت نابل�ــس واأهلهــا ال�صــهيدة اأبــو غزالــة بحرارة، 
وخرجت املدينة لتوديعها، وعلى قربها، كتبت اأبيات 
ال�صــاعر معني ب�صي�صــو التي لطاملا رددتها �صادية "اأنا 

اإن �صقطت، فخذ مكاين يا رفيقي يف الكفاح".

* خريجة حديًثا من دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

وقامــت بتاأمني االت�صــاالت وجمعــت التربعات، 
واأخفت ال�صــالح واملقاومني وطبعت من�صورات، 

ومل يكن لنا اأي علم! تقول اإلهام.
بعــد الهزمية، كان اجتياح نابل�ــس، تروي اإلهام، 
اآنذاك، راأينا البيوت وهي ترفع اخلرقة البي�صاء 
علــى اأ�صــطحها، اإيذانــاً بالت�صــليم للمحتــل، لكن 
�صادية رف�صت ما راأيناه على البيوت؛ ودعت اإىل 

معاقبة الطابور اخلام�س كما و�صفتهم. 
ذات م�صــاء، توجهت �صــديقة �صــادية، ع�صــام عبد 
الهــادي، اإليهــا لتخربهــا اأن املنا�صــلني يف اجلبــال 
ترتع�س مفا�صــلهم من الــربد، وعندما عادت اإليها يف 
ال�صباح التايل، وجدت بيتها مليئاً باملالب�س ال�صتوية 
واالأغطيــة، كانت قــد جمعتها من زميالتهــا، يف ذلك 
اليوم، كد�صتها يف حقائب كبرية ونقلتها للمقاومني.

بعــد اإعــالن حــرب حزيــران، اندفعــت االأختان 
�صــادية واإلهــام وغريهما مــن الفتيات والن�صــاء 
ملواجهــة  بالتــدّرب  للمطالبــة  امل�صــوؤولني،  اإىل 
العــدو، حينها ُوعــدت الفتيــات بتلقــي التدريب 
يف العائ�صــية، ويف ذلــك املوعــد، وجدن اأنف�صــهن 
حما�صــرات هناك دون مدربني، ومع انتظاٍر غري 
بائ�س؛ حل الظــالم، واأُبلغت الفتيات اأّن املدربني 
هربوا من البلد! مل يتمكــن اأحد من النوم اآنذاك، 
تقول اإلهام، اأّما �صادية وبهدوئها املعهود، فكانت 
تردد اأن ما هو اآت اأق�صــى، ويجب اال�صتعداد له. 
يف ال�صــباح، اأبلغت الفتيات من فتحات �صــغرية 
يف اجلدران املدر�صــة اأن اليهــود اجتاحوا البلد، 
وحّلــت الهزمية، كان ذلك اخلرب مثل ال�صــاعقة، 
وبني �صــراخ الفتيات وانهيار بع�صــهن، نه�صت 
�صــادية لرّتــب االأمــور، "نخــرج يف جمموعــات 
مــن خم�ــس، ناأخذ طريــق البلــدة القدمية، حيث 
مــن ال�صــعب اأن يكونــوا قــد دخلوهــا، من�صــي 
قــرب اجلــدران واالأقوا�س، تراقــب كل جمموعة 
اأمامها حت�صــباً، وال بّد من اأن يحمينا اأهل البلدة 
القدميــة" وعلى �صــوء هــذه التعليمات، خرجت 
دقــات  وت�صــبقهن  احلــذر،  يحّركهــن  الفتيــات، 

قلوبهن، و�صادية يف املقدمة، ت�صتك�صف الطريق.

�صادية اأبو غزالة.

�صليم )31 عاما(، وفرا�س )29(، وطارق )28(، ثالثة اإخوة 
فل�صــطينيني، حتدوا ال�صــعاب وح�صــلوا على �صهادة الطب 
العام يف ال�صــني، وانطبق عليهم القول املاأثور "اطلبوا العلم 

ولو بال�صني".
الثالثــة ولــدوا يف نيويــورك بالواليــات املتحــدة  االأ�صــقاء 
االأمريكيــة، ويحملــون جن�صــيتها كمــا يحملــون اجلن�صــية 
الفل�صطينية ويعتزون بها. وبعد اأن اأنهوا درا�صتهم الثانوية، 
التحقوا عام 2009 باجلامعة الطبية "�صاندونغ" يف ال�صني.

وجامعــة �صــاندونغ الطبية مــن اأكرب اجلامعات يف ال�صــني، 
وتقع يف مدينة جينان، ومعرف بها عامليا. كما اأنها ح�صــلت 

على املركز الثامن بني جميع اجلامعات ال�صينية.
وحتدث ال�صــاب �صــليم عن ال�صــبب وراء اختيارهم ال�صــني 
للدرا�صــة، فقال: "ن�صــحنا �صديق بالدرا�صــة هناك من خالل 
جتربتــه الذاتية، باالإ�صــافة اإىل اأن درا�صــة الطب يف ال�صــني 
حتتاج الأربع �صــنوات، يف حني اأن الدرا�صــة يف اأمريكا تتطلب 

8 �صنوات وتكاليفها اأكرث".
ويف تف�صيل الأربع �صنوات ق�صوها يف ال�صني، او�صح اال�صقاء 
ان اأول عامــني كانا عبارة عن تعلم اللغة ال�صــينية والعلوم 
التح�صــريية، اأما بالن�صبة لل�صــنتني الثالثة والرابعة، فكانتا 
ذات طابع تطبيقي اأكرث منه نظريا، تنقلوا خاللها بني ال�صني 
والواليــات املتحدة، اإال اأنهم ف�صــلوا ق�صــاء فرة تدربهم يف 
نيويــورك الأ�صــباب تتعلق باللغة و�صــهولة التوا�صــل بينهم 

وبني املر�صى.

ويف نهاية ال�صنوات االأربع، تقدموا المتحان التخرج النهائي 
وح�صــلوا على �صــهادة الطب العام بدرجة بكالوريو�س طب 

وجراحة عام 2014.
وعنــد �صــوؤالنا لهــم عــن ماهيــة احلياة يف ال�صــني قــال طارق: 
"يف البدايــة، كان من ال�صــعب علينا التاأقلم، ولكن مع وجود 
الكثري من العرب، �صــهل علينا احلياة هناك و�صاعدونا كثريا". 
واأ�صــاف فرا�س: "ال�صــينيون �صــعب حمرم وحمــب، وكانوا 

يدعوننا لق�صاء الوقت معهم يف كثري من االأحيان".
وخالل احلديث، �صــجع االإخوة الثالث الطلبة الفل�صــطينيني 
والعرب على الدرا�صــة يف ال�صــني اإذ قال �صــليم: "اأن�صح اأي 
طالب يريد الدرا�صــة اأن يدر�س يف ال�صــني، والدرا�صــة هناك 

بحاجة اإىل تنظيم للوقت للو�صول للنجاح".
وبالن�صــبة للم�صاريف ال�صخ�صية، فقد كانوا يح�صلون عليها 
من خالل العمل قليال بعد اجلامعة، كتدري�س ال�صينيني اللغة 
العربيــة واللغة االجنليزية. واأكد �صــليم اأن حياة الطالب يف 
كل العــامل نف�س ال�صــيء، وال تختلف كثريًا حيــاة الطالب يف 

ال�صني عن حياة الطالب يف فل�صطني اأو اأمريكا.
ي�صــار اإىل اأن هنــاك عددا كبريا من الفل�صــطينيني يف ال�صــني، 
ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل املنح والبعثات التي متنحها ال�صني 
والتــي تتحمل بدورها كافة التكاليف ولكن ب�صــرط الدرا�صــة 

باللغة ال�صينية.

* طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

ثالثة اأ�شقاء اأطباء طلبوا العلم يف ال�شني فوجدوه
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 فاطمة مشعلة

الأن ال�صــهداء لي�صــوا اأرقاًما، �صــعى الفل�صــطيني دوًمــا لتخليد 
ذكرى ال�صــهيد لتبقى حا�صرة يف القلوب، ويف هذا التقرير جند 
ال�صــاب م�صــطفى اأبو زر اأطلــق حملة "عمرة لكل �صــهيد" منذ 

اليوم االأول للعدوان االإ�صرائيلي االأخري على غزة.
يقــول اأبــو زر: كنــت يف جنــازة �صــهيد، فاأخــربين �صــديقه اأنه 
كان يتمنــى تاأديــة العمرة، هنا جال يف خاطــري اأن اأطرح هذه 
الفكــرة عرب موقع التوا�صــل االجتماعي "تويــر"، فلبت فتاة 
فل�صــطينية تعي�س يف ال�صــعودية الطلب، االأمر الذي دفعني اإىل 

ن�صر احلملة عرب ها�صتاج #عمرة_لكل_�صهيد.
واجهت احلملة يف البداية العديد من ال�صــعوبات وذلك ب�صبب 
عدم تلقيها �صــدى منا�صًبا من النا�س، وب�صبب الق�صف العنيف 
واملتوا�صــل علــى مدن وخميمــات قطاع غــزة، اإال اأن اإ�صــرار 
اأبــو الــرز على امل�صــي قدًمــا يف هــذه احلملة ا�صــتطاع التغلب 
على املعيقات، وا�صــتمر بن�صــر احلملة على توير، ومع مرور 
الوقت، ا�صتطاعت احلملة حتقيق النجاح، ب�صبب تربع العديد 

من املعتمرين من خارج فل�صطني بتاأدية العمرة عن ال�صهداء.
يتحدث م�صطفى عن اآلية احلملة فيقول: "نطلب تاأدية العمرة 
عن طريق ن�صــر اأ�صماء ال�صهداء وطلب ت�صوير ا�صم ال�صهيد يف 
احلــرم املكي، ثم نن�صــر ال�صــورة وذلك لت�صــجيع النا�س على 
تاأدية العمرة ل�صــهداء اآخرين، ثم ن�صــع ال�صــورة يف "برواز" 
ونقوم باإي�صــالها اإىل عائالت ال�صــهداء، وي�صــيف بــاأن احلملة 
ال تتلقــى اأي دعــم مــن اأي جهة، لعــدم حاجتهــا اإىل املال، فهي 

تطوعية بحتة.
انت�صــرت الفكرة يف اأرجاء العامل، واأ�صــبح العديــد من النا�س من 
خمتلف اجلن�صيات العاملية يطلبون اأ�صماء ال�صهداء لتاأدية العمرة 
عنهم، ومل تقت�صــر على ال�صــعوديني فقط، ويعود هذا االأمر بنظر 
م�صــطفى اإىل رغبة العديد من النا�س يف تقدمي �صــيء لهوؤالء الذين 
قدموا اأرواحهم الأجل الوطن، وعلى نف�س امل�صار متت اأي�صا تاأدية 

ع�صرات احلجاج هذا العام عن العديد من ال�صهداء.
تعتــرب اأ�صــالة نا�صــر، اأول مــن قام بتلبيــة نــداء احلملة بعد 
توا�صــلها مع من�صق احلملة، فتقول اأ�صــالة "�صعور ال�صخ�س 
الــذي يعي�ــس خارج وطنه ويــرى حجم املعانــاة والقتل الذي 
يتعر�ــس له ال�صــعب �صــغارا وكبارا، وعدم القــدرة على فعل 
وتقدمي �صيء، دفعني من اللحظة االأوىل التي راأيت فيها احلملة 
اإىل املبــادرة والقيام بتاأدية العمرة عن اأحد ال�صــهداء يف �صــهر 
رم�صــان املا�صــي"، وت�صيف اأ�صــالة "كان �صــعورا ال يو�صف 
وكانــت العمــرة االأ�صــهل، رغم االزدحــام ال�صــديد للمعتمرين 
ب�صــبب �صهر رم�صــان املبارك، عملت اأ�صــالة على ن�صر الفكرة 

واحلملة منذ اأن و�صلت اإليها، ومل تدعها تتوقف عندها.
ال�صاب اأحمد الع�صيلي، يواظب دائما على اأداء العمرة مع عائلته 
لكافــة اأجــداده، وذلك الإبقــاء ذكراهم حيــة بينهــم، اإال انه وبعد 
عملية حرق الطفل حممد اأبو خ�صري �صارع ابنه االأ�صغر جهاد اإىل 
تاأدية العمر عن اأبو خ�صري، وقام بت�صويره ون�صره على ها�صتاج 
#عمرة_لكل_�صهيد، وعر�س االأمر على بع�س م�صايخ ال�صعودية 

بحكم عالقاته معهم يف املدينة، وبدورهم رحبوا بالفكرة كثريا.
يقــول الع�صــيلي -الــذي يعد اكرث من قــام بتاأديــة العمرة عن 
ال�صــهداء- "بداأت بالتن�صــيق مع اأبو زر الأخذ اأ�صــماء ال�صهداء 
حتــى يف�صــح املجال الأكــرب عدد مــن ال�صــهداء، ومت عمل 207 
عمرة يف �صــهر رم�صان املن�صرم �صــواء ل�صهداء غزة اأو اخلليل 

وغريها من مدن الوطن.
يوؤكد الع�صــيلي اأن ذلك اقل ما ميكن تقدميه ملن �صــحوا بدمائهم 
الأجل كرامة ال�صعب، واإدخال نوع من الفرح على اأهايل ال�صهداء.

ومل تقــف احلملــة عند حدود �صــهداء غــزة اأثنــاء احلرب، بل 
ا�صتمرت احلملة اإىل ما بعد ذلك، وعادت من جديد بفاعلية اأكرب 
مــن بدء انتفا�صــة القد�س، فبــداأ املعمرون بتاأديــة العمرة عن 

�صهداء القد�س وال�صفة والداخل املحتل.

ميوتون" ال  و�شهداء  خمل�شون  "اأحياء  مقولة  جت�شد  فكرة  �شهيد"..  لكل  "عمرة 

فيمــا عــرب اأهــايل ال�صــهداء يف الوطــن عــن فرحتهــم وامتنانهم 
و�صــكرهم للحملة واملعمريــن، فقد عرب اأخو ال�صــهيد ناجي اأبو 
اأمونــة من قطــاع غزة عن فــرح العائلة ال�صــديد بعد �صــماعهم 

اخلرب، وذلك بعد موجة احلزن ال�صديد الذي �صاحب ال�صهيد.
واأكــد حممد اأبو اأمونة اأن االإن�صــان اجتماعــي بطبعه، وعندما 
يعلم اأن هناك من ي�صــاركه احلزن والفرح فانه ي�صــعر ب�صعادة 
فائقة، ووجه اأبو اأمونة ر�صــالة �صــكر وتقديــر وامتنان ملن قام 

بهذا العمل العظيم وفقاً لو�صفه.

فيما عربت والدة ال�صهيد مهند احللبي عن فرحتها بهذا اخلرب، 
وقالــت اإن م�صــاركة النا�س حلزنهــا يدل على اأن مــا فعله مهند 
هو �صــيء م�صــرف وهو لكامل الوطن ولي�س فقــط لعائلته، وان 
تاأديــة العمرة عن مهند هو �صــيء مفرح جدًا، خا�صــة اأن ابنها 
ال�صهيد مهند كان يتمنى تاأدية العمرة، ووجهت الوالدة ر�صالة 

لهم باأنهم فخر لل�صعب.

* طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

عمرة عن ال�صهيد مهند احللبي.

يف مدينــة اخلليل التــي اأعيت االحتالل ب�صــمودها، ويف منطقة 
نائية حما�صــرة مب�صــتوطنتي كريات اأربع وخار�صــينا �صرق 
املدينة هي "واد الغرو�س"، ويف منزل مبني من احلجر القدمي، 
ومكون من اأربع غرف؛ عا�صــت ال�صــهيدة بيان الع�صــيلي )16 

عاًما(.
ويف املنطقة نف�صها، تعر�صت بيان يف 17 ت�صرين االأول املا�صي، 
لت�صــفية ميدانية بزعم طعن جمندة على حاجز احتاليل، مقام 

على بعد مئة مر تقريباً من املدخل الرئي�صي للمنطقة.
ومل يكتف االحتالل بقتل بيان وح�صب، بل احتجز جثمانها ملدة 
اأ�صــبوعني اإىل جانب جثامني ما يزيد على خم�صــة ع�صــر �صهيدًا 

من حمافظة اخلليل.
حتاور "احلال" يف هذا التقرير عائلة ال�صهيدة بيان ومعلماتها 

وزميالتها، لريوي كل واحد ذكرياته معها.
اأمين الع�صــيلي هو والد بيان الذي "ي�صــتاق لظلها" كما يقول، 
واأمهــا غدير، التي فطر رحيل بينا قلبها، وهي �صــقيقة ل�صــبعة 
اإخــوة هــم: با�صــل، واإ�صــالم، واآالء، ونــور، وحممــد، وعبــد 

الرحمن، وجمد.
كانت بيان طالبة يف ال�صــف احلادي ع�صــر– اأدبي "�صعبة ج"، 
يف مدر�صــة حممــد علــي املحت�صــب الثانويــة للبنــات يف مدينة 

اخلليل.

الطموحة واملتفوقة
يقول والد بيان اإنها كانت تطمح لدرا�صــة "هند�صــة اجلينات"، 
لكنهــا حولت درا�صــتها اإىل الفرع االأدبي الأنهــا اأرادت اأن تدر�س 
العلــوم ال�صيا�صــية، الفًتــا اإىل اأن بيــان كانــت نهمــة القــراءة، 
وا�صــعة الثقافــة، رغم �صــغر �صــنها ، ففــي ليلة واحــدة اأنهت 

قراءة جملد حول احلرب العاملية الثانية.
يف حني تذكر �صقيقتها اآالء اأنها مل تكن لترك تف�صياًل حول خرب 

اأو حادثة اإال وحفظته، وكاأنه در�س يف كتابها!
وحول طموح بيان التي حتبها زميالتها ومعلماتها رغم حداثة 
التحاقها باملدر�صــة منذ �صــهرين، تقول زميلتها باملقعد ال�صفي 

ي�صــرى القوا�صــمي اإن بيان كانت تطمح ملن�صــب وزيرة �صعًيا 
منهــا "للتغيــري يف البلــد". يف حــني تذكــر �صــديقتها وزميلتها 
بال�صــف نهيــل العويوي، اأنهــا كانت على الــدوام حتمل بيدها 

كتاًبا، وت�صتثمر اال�صراحة بني احل�ص�س لتح�صري درو�صها.
وفيمــا يتعلق باأدائها الدرا�صــي، تقول مديرة املدر�صــة مريفت 
ح�صــونة اإن بيان كانــت طالبة متميزة وجمتهــدة، واأنها كانت 
فاعلــة يف الن�صــاطات الالمنهجيــة. ويف اآخر يوم لها باملدر�صــة 
الــذي �صــادف الرابع ع�صــر مــن ت�صــرين االأول، اأ�صــرت على 
امل�صــاركة باالإذاعة ال�صباحية، رغم اأنه لي�س اليوم املخ�ص�س 
ل�صــفها، حيث قراأت ق�صيدة رثاء لل�صــهيد مهند احللبي، الذي 

التحقت به بعد ثالثة اأيام.

ح�شتها املف�شلة التاريخ
توؤكــد عائلة ال�صــهيدة بيــان وزميالتهــا ولعها ال�صــديد مبادة 
التاريــخ. وحــول ذلك، تقول معلمة التاريخ �صو�صــن �صــطريط 
التي مل تقَو للوهلة االأوىل على دخول ال�صــف بعد رحيل بيان: 
"اإن بيان متتعت ب�صخ�صــية خمتلفة عن بنات جيلها، وكانت 
حتاور وتناق�س باأ�صــلوب يفوق عمرها الفعلي، ما كان ي�صــفي 

جمااًل على جو احل�صة الدرا�صي".

فراق م�شاعف
مل يكــن الــكالم يخــرج ب�صــهولة مــن ثغر �صــذى اأبــو رجب، 
حــني بــداأت احلديــث عــن بيــان، حيــث جمعتها بها �صــفات 
ثالث ل�صــيقة؛ فهي �صــديقتها املقربة وابنة خالتها وزميلتها 

باملدر�صة.
ا منــي وت�صــر اإيّل الكثري  تقــول �صــذى: "كانت بيــان مقربة جدًّ
من االأمور، وقبل ا�صت�صــهادها بيومني بدت ت�صــرفاتها عادية. 
�صــحكنا كثريًا و�صهرنا حتى ما بعد منت�صف الليل. وال اأ�صدق 

حتى اللحظة اأنها ذهبت بال عودة".
وت�صــيف اأن �صــديقتها ال�صــهيدة كانــت حمبوبــة، وقريبة اإىل 

القلب، وب�صو�صة، عالوة على ثقافتها وتفوقها يف املدر�صة.

والد "ال�شفرية" بيان الع�شيلي ي�شتاق لظّلها

�شخ�شية قيادية
توؤكد مربية �صــف ال�صــهيدة بيان، اإ�صــراء ع�صــافرة، اأن بيان 
امتلكت �صــفات ال�صــخ�س املوؤثــر والقائد. تقــول: "بيان كانت 
حمبوبة بــني زميالتها، واذا توجهت الإحداهن بال�صــوؤال حول 
عــدم امل�صــاركة برتيب ال�صــف وتنظيفه، ُتقابــل بالرحاب ال 

باملناكفة املتوقعة يف موقف كهذا".
ويف ذات املو�صــوع، تورد اإحدى زميالت بيان يف املدر�صــة اأنها 
تاأثرت بها اإىل حد كبري، لدرجة اأنها كانت تف�صــل اأن تكون بيان 

ال�صخ�س االأول الذي تقابله بالتحية ال�صباحية كل يوم.

ذكريات يف البيت
تذكر والــدة بيان بحزن، اأن ابنتها متتعت بال�صــرب، اإىل جانب 
ات�صــافها باحلنــو علــى اأ�صــقائها. وت�صــيف: كانت بيــان تبداأ 
يومها بال�صــالة، ثم تعــد لوالدها قهوة ال�صــباح، قبل الذهاب 

اإىل املدر�صة.

ا  يقــول والد بيان اإن ابنته كانت يف مو�صــم التني تقطف له يوميًّ
ثــالث حبــاٍت من �صــجرة التني املزروعــة عند مدخــل منزلهم. 
ومهما قطفت من الثمار، فاإنها تخ�صــ�س له وحده ثالًثا، بيد اأن 
االأب الــذي اكتفى بثمار التني، مل ت�صــبع عينــاه بعد من روؤية 
ابنتــه تكــرب اأمــام ناظريه لتذهــب للجامعــة، ويزفها عرو�ًصــا 

بالثوب االأبي�س.

ال�شفرية
يذكــر والد بيان اأن ابنته كانت مبثابة املندوبة اأو "ال�صــفرية" 
عــن اخواتهــا؛ فاإذا ما كانــت اإحداهن تريد طلبا "�صــعباً" من 

والدها، كانت املهمة توكل اإليها. 
يف حــني يقول �صــقيقها االأكرب با�صــل اإن رحيل بيــان ترك فراغاً 
كبــريًا يف حياته، فيما ال يتوانى جمد "3 اأعوام"، وهو اأ�صــغر 
اأفراد العائلة �صــناً، عن التعريف بنف�صــه باأنه "اأخو ال�صــهيدة 

بيان الع�صيلي"، وال يتوقف عن ال�صوؤال: "وين راحت بيان"!

�صف ال�صهيدة "بيان الع�صيلي"
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 منير فاشه

هناك فرق �صا�صع وجوهري بني "واجبي اأن 
اأتعلم" و"واجبي اأن اأدر�س". الواجب االأول 
ي�صــع امل�صــوؤولية علــّي �صخ�صــيًّا. ينبع من 
دافع ذاتي يرتبط ب�صياقي وبقائي وعافيتي، 
ال من �صــلطة خارجية؛ بينمــا الواجب الثاين 
ر�صــميني  وموظفــني  مبوؤ�ص�صــات  يرتبــط 
مرخ�صــني، اأي ي�صــدر مــن �صــلطة خارجية 
ويرتبط بال�صــوق وعامل اال�صتهالك، ويعني 

اأن مرجعيتي تكمن خارجي.
كذلك، "واجبي اأن اأتعلم" يختلف عن "احلق 
يف التعليم". احلق يف التعليم م�صّمم الإلهائنا 
عن واجبنــا للتعلــم، اإذ يرّكز علــى القف�س، 
علــى املظهــر ال اجلوهر، وعلــى مطالبة بدل 
الركيز على ما ميكن اأن نفعله باأنف�صــنا وهو 
االأهــم. نحتــاج باإحلــاح اأن منّيز بــني التعلم 
والتدري�س، فاأ�صــواأ اأنواع التعلــم، يف راأيي، 
هو الذي ينتج عن تدري�س عرب مناهج مقررة 
وموظفني مرخ�صــني. ما نحتــاج له يف العامل 
املعا�صــر اأكرث من اأي �صــيء اآخــر هو حرية 
التعلم على ال�صــعيد ال�صخ�صــي واجلمعي، 
التعلــم،  نواحــي  تنوعــا يف كل  يتطّلــب  مــا 
خا�صة بالن�صبة للو�صيط وم�صدر قيمة املرء 

)عــادة، اأقــرح املجــاورة كو�صــيط للتعلم، 
و"قيمة كل امرئ ما يح�صــنه" كم�صــدر قيمة 
منار�صــهما  اأن  ميكــن  واللذيــن  االإن�صــان– 
حيــث ا�صــتطعنا اإذ ال يحتاجــان اإىل اإذن وال 
متويــل(. يتطلب واجــب التعلم ال�صــدق يف 
الفكــر والقول والعمل والتعامــل. يف املقابل، 
واجب الدرا�صــة ي�صــمل )يف اأغلب االأحيان( 
عــدم ال�صــدق، فاإر�صــاء املدر�س ال ال�صــدق 
هو القيمة االأ�صا�صــية. واجــب التعلم يعك�س 
م�صــوؤولية تنطلــق مــن انتباٍه �صــديد للواقع 
الذي نعي�صــه، ومن اإدراكنــا ملوقعنا ودورنا 
فيــه، وحتديد القيــم والقناعات التــي نلتزم 
بعــدم خمالفتهــا يف اأفعالنــا، ما يعنــي حكما 
وتثقيــف للــذات وتهذيــب النف�ــس والتعامل 
بحيــث تتوافــق جميعا مــع عافية االإن�صــان 
واملجتمــع والطبيعــة. لكــن هــذا ال يعني اأن 
نعمــل وفــق الفردية بــل اأن نتبــع املجاورة 
كو�صيط )والتي ت�صكل م�صدر اأمل وعافية(، 
فبدونها جند اأنف�صــنا بحالة ياأ�ــسٍ واإحباط، 
اأن  "واجبنــا  با�صــتمرار يف  قيا�صــنا  يتــم  اإذ 
ندر�ــس". كذلــك، واجبــي اأن اأتعلــم ي�صــمل 
معرفة م�صــدر وحمتويات مــا يدخل معدتي 

وعقلي )وهذه م�صــوؤوليتي( كما ي�صمل حماية 
الطبيعــة ممــا يخربهــا اأو يلوثهــا، وحمايــة 
االإن�صــان واملجتمع مما ميزقهما، وحماية كل 
مــا هو حــّي، ما ميكــن اأن ي�صــلب قدرته على 
توليــد ذاته. واجــب التعلم يعنــي اأال اأطالب 
اأو اأنتظــر اأو اأتوقــع من اأحــد اأن يحميني من 
التخريــب والوهــم واخلرافــات احلديثــة بل 
اأن اأقوم بذلك �صــمن املجموعــات التي اأعي�س 
معهــا. واجب التعلم ال يعني اأننا ال نحتاج يف 
بع�س االأحيان اأن ندر�س، لكن من ال�صروري 
اأن يرتبــط ذلك مع واجــب التعلم الذي ميثل 
التحــدي االأكرب واالأعمــق واالأكرث اإحلاحا يف 

الع�صر احلا�صر.
بكلمات  البــدء  اأدر�ــس" تعنــي  اأن  "واجبــي 
مهنية وت�صــنيفات اأكادميية، ولي�س بالواقع 
الطبيعــي- املجتمعــي؛ كمــا تعنــي عبودية 
فكريــة- معرفية اأخطــر ما فيهــا اأنها جتعلنا 
َدَر�ْصــُت  ذلــك(.  نعــي  اأن  )دون  بهــا  نفتخــر 
الريا�صــيات حيــث اتبعت ما اأُْمِلــَي علّي دون 
�ْصــتها حيث  �صــوؤال ودون معرفــة ملاذا، ثم َدرَّ
اتبعت ما اأُْمِلَي علّي دون �صوؤال ودون معرفة 
ملــاذا. اّتبــاع تعليمــات دون فهــم هــو �صــفة 
العبوديــة. من هنــا، احلــق يف التعليم يعني 
يف اأغلــب احلــاالت االفتخــار بالعبودية. من 

َمت  ــمِّ اجلدير بالذكر اأن عبودية العقل هذه �صُ
لل�صــيطرة علــى  االأوروبيــة  القبيلــة  �صــمن 
العقــول بــدءا ب�صــعوب اأوروبا ثم انت�صــرت 
حــول العــامل. عبوديــة العقــل هــي اأ�صــا�س 
العبوديــات االأخــرى. كيــف ميكننــا تف�صــري 
االفتخــار بعبوديــة العقل؟ عرب �صــفات مثل 
"ذكي" )اإذا اتبعنا ما ميلى علينا دون َفْهم( 
وعــرب مكا�صــب �صــكلية ك�صــهادات وترقيات 
ُتْغــَدق علينــا اإذا فعلنــا ذلــك، اإذ يعمينــا عن 
روؤيــة ما يجــري يف الواقــع. من هنا، ي�صــكل 
ال�صــعي لتحويــل جزء مــن واجب الدرا�صــة 
اإىل ممار�صــة قدرتنــا البيولوجيــة يف التعلــم 
ــا لتوليــف روؤيــة حــول التعليــم  منطلًقــا مهمًّ
اأقــرب اإىل العي�ــس بحكمــة وعافيــة. مل يعــد 
الو�صــع يتحمل اأن نكون ن�صــخة عــن القبيلة 
االأوروبيــة. اآن االأوان اأن ننــزع اأنف�صــنا مــن 
"االحتذاء بحذاء الغري" )الحظه ال�صكاكيني 
قبل 120 �صنة كجوهر التعليم الذي اأح�صرته 
اجلاليات الغربية(، واأن من�صي حفاة اإذا لزم 

االأمر لنلم�س االأر�س من جديد.
اأن  واجبــي  مــع  تتوافــق  روؤيــة  يلــي  فيمــا 
اأتعلم )ولي�ــس مع اأن اأدر�س( بــدًءا باملرحلة 
االبتدائية بحيث حتررنا من عبودية العقل؛ 
روؤيــا تتمحور حول نــواٍح حياتيــة )بداًل من 

املــواد املنهجيــة ال�صــائدة(، كالزراعــة وما 
يدخل اجل�صــم من ماأكوالت. �صن�صــطر )اآجاًل 
ن يف  اأم عاجــاًل( للعــودة اإىل االأر�س كاأهم مكوِّ
حياتنــا )بعــد اأن تنهــار مملكة االأوهــام التي 
يبنيهــا التعليم الر�صــمي والبنوك(؛ وكاللغة 
احلّيــة التي نكت�صــبها مــن االأهــل واجلريان 
والفنــون؛  واحلكايــات  االأدب  وت�صــمل 
جــدل  يف  الأهميتهــا  اجلمعيــة  وكالذاكــرة 
ن�صــيج جمتمعي )كاأ�صــا�س ملــادة التاريخ(؛ 
للتعــرف  االأقــدام  علــى  م�صــيا  وكالتجــوال 
علــى املكان الــذي نعي�س فيه )كاأ�صــا�س ملادة 
اجلغرافيــا(؛ واملــاأوى ك�صــرورة حياتيــة؛ 
والقمــر الذي يربط عالقتنــا بالكون واجلمال 
كاملدينــة  والقد�ــس  والتقــومي؛  وال�صــعر 
الوحيــدة التي يطمح اأكرث من ن�صــف الب�صــر 
زيارتهــا. وفــق هــذه الروؤيــة ال معنــى لكتب 
مقــررة )بل ال�صــتعادة كتــب تعك�س ن�صــًجا 
يف اخلــربة والتاأمــل(، وال معنــى للتناف�ــس 
والتقييــم على خــط عمودي بــل العي�س وفق 
"قيمة كل امرئ ما يح�صنه" ووفق املجاورة 
اأمــا  املجتمعــي.  والعمــل  للتعلــم  كو�صــيط 
ال�صــبب الرئي�صي لعدم تبني مثل هذه الروؤية 
يف التعليم الر�صــمي فيعــود اإىل اأن هدفه )غري 

املعلن( هو ال�صيطرة على العقول.

واجبي اأن اأتعلم.. ال اأن اأدر�س
)روؤية حول التعلم والتعليم بدًءا باملرحلة االبتدائية(

يتعر�ــس طلبــة املدار�ــس يف بلــدة تقــوع جنــوب �صــرق بيــت 
حلم، اإىل اعتداءات وتنكيل �صــبه يومي تنفــذه قوات االحتالل 
اال�صرائيلي وامل�صتوطنون، وذلك لطبيعة وقوعها على الطريق 
اال�صــتيطاين الــذي يربــط م�صــتوطنات تقــوع مبجمــع غو�ــس 

عت�صيون جنوب بيت حلم.
كمــا حتا�صــر امل�صــتوطنات التــي نهبــت اآالف الدومنــات من 
االرا�صــي البلدة من 3 جهات تقريبا، ومتنع االمتداد ال�صــكاين 
للبلــدة التي باتت تعاين تكد�صــا يف املباين ب�صــبب قلة امل�صــاحة 

امل�صموح البناء فيها.
واكد مدير مدر�صــة ذكور تقوع الثانوية ماجد ال�صاعر ان طلبة 
املدار�س يتعر�صون لالنتهاكات والتنكيل اليومي من قبل قوات 
االحتالل، باال�صــافة اىل اقتحام �صــاحات املدر�صــة و�صــفوفها 
واالعتــداء علــى املعلمــني وتهديدهم باغالق املدر�صــة يف حال 

ا�صتمرت املواجهات مبحيطها.
واأفــاد ال�صــاعر انــه جــرى اعتقال اكــرث مــن 15 طالبا منذ 
بداية الهبة االخرية ال يزال 4 منهم داخل �صجون االحتالل 
ومت ا�صــدار احــكام بحقهم تتجاوز 14 �صــهرا، باال�صــافة 
اىل حرمــان الطلبة اال�صــرى مــن التقدم المتحــان الثانوية 

العامة.
وا�صــاف ان الع�صــرات من طلبة املدر�صة تعر�صــوا ال�صابات 
بالر�صــا�س احلــي واملطاطــي واالختنــاق خــالل توجههم اىل 
مدر�صــتهم يف �صاعات ال�صــباح ب�صــبب تواجد جي�س االحتالل 
اال�صــتفزازي على مداخل املدر�صة وحماولتهم ا�صتفزاز الطلبة 
ب�صــكل م�صــتمر، كما ا�صــيب عدد من املعلمني بحاالت اختناق 

جراء كثافة الغاز الذي يطلق داخل املدر�صة.
وتابــع ان االعتداءات مل تتوقــف على قوات االحتالل، فقد قام 
م�صــتوطنون يف كثري من االحيان بده�س عدد من الطلبة ب�صكل 

متعمد خالل �صريهم على ال�صارع الرئي�صي.
وقــال ان مدر�صــة تقــوع الثانويــة قدمــت خــالل ال�صــنوات 
املا�صــية 4 �صهداء من ابنائها الطلبة �صقطوا بر�صا�س قوات 

االحتالل.

ا�شتهداف املدر�شة
وقــال ال�صــاعر "ان اعتداءات قوات االحتــالل متتد من اقتحام 
املدر�صة اىل منع الطلبة من الو�صول اليها عرب ن�صب احلواجز 
الطيارة، واطالق القنابل امل�صــيلة للدموع، ما ي�صطرنا يف كثري 
مــن االحيان اىل تعطيل الدوام املدر�صــي واخالء املدر�صــة من 

الطلبة واملعلمني حفاظا على حياتهم".
وا�صاف ال�صــاعر: يف العام الدرا�صي املا�صي 2014 مت اقتحام 
املدر�صــة وتفجري االبواب الرئي�صــية علما باأن املدر�صــة كانت 
خالية من الطالب. كما اعتلى جنود االحتالل ا�صــطح املدر�صــة 

وتك�صري الزجاج وتخريب االثاث.
وقــال مدير املدر�صــة انهــا من اكرب مدار�ــس حمافظة بيت حلم 
وتوجد فيها 20 �صــعبة �صــفية من ال�صــف ال�صــابع اال�صا�صــي 
حتــى الثاين ع�صــر بفرعيــه العلمي واالدبي وهــي بذلك حتوي 

اكرث من 600 طالب باال�صافة اىل 36 معلما واداريا.

كالب بولي�شية تنه�س ج�شد طالب
مــن جهته، اأفــاد حامت �صــباح رئي�ــس بلدية تقــوع ان الطالب 
عا�صــف العمــور تعر�س لنه�ــس الــكالب البولي�صــية يف رقبته 
ويديه وقدميــه، واأنه مل يتلق العالج، وذلك خالل احتجازه يف 

مع�صكر ع�صيون جنوب بيت حلم.
وذكــر اأن العمــور تعر�ــس لل�صــرب ال�صــديد خــالل اعتقالــه 
واحتجازه يف مركز ع�صــيون االحتاليل واأن اجلنود يتفننون يف 
االعتــداء عليه وعلى املعتقلني الذيــن كان معظمهم من الفتيان 

ال�صغار.
وقال �صــباح ان بلــدة تقوع تقع يف اجلنوب ال�صــرقي ملحافظة 
بيت حلم وان م�صاحتها ح�صــب املخطط الهيكلي احلايل 6000 
دومن بالرغم من ان م�صــاحة ارا�صــيها اكرث مــن 80 الف دومن 
لكــن قــوات االحتالل وامل�صــتوطنني بحكــم ما ت�صــمى املحمية 

الطبيعية ومناطق C قاموا باال�صتيالء عليها.
واو�صــح انــه بحكم وقــوع البلــدة علــى خطــوط التما�س مع 
امل�صــتوطنني ووجــود ال�صــارع الرئي�صــي و�صــط البلــدة، فان 

م�شتوطنون وكالب وجنود مينعون التعليم يف تقوع
 مهند الشاعر *

مواجهــات �صــبه يوميــة تقــع هنــاك باال�صــافة اىل اعتــداءات 
امل�صتوطنني بحق املزارعني وي�صيق عليهم.

وذكــر �صــباح ان بلدة تقوع توجد فيهــا 8 مدار�س منها 4 على 
خطوط التما�س وبالتايل هذا ي�صــبب للبلدية واال�صرة التعلمية 
م�صكلة كبرية، يف ظل تواجد مكثف لقوات االحتالل على مداخل 
املدار�ــس ويف حميطها. وقال: "ان وجود اجلندي اال�صــرائيلي 
كل �صــباح امــام الطلبــة ي�صــكل عائقــا نف�صــيا لديهــم، كما يتم 
االعتــداء املبا�صــر علــى الطلبة من خــالل توقيفهم وتفتي�صــهم 

والعمل على ا�صتفزازهم واطالق الر�صا�س عليهم".
واكــد ال�صــباح ان الدور الرئي�صــي واالكرب يقع علــى االدارة 
التعليميــة ومديريــة الربية والتعليــم ويف املحافظة من خالل 
متابعة قدوم الطلبة ومغادرتهم املدر�صة ب�صكل يومي و�صل�س.
واأو�صــح ان البلدية ا�صــتعانت ببع�س الطواقــم االجنبية من 

خالل جمل�س الكنائ�س املوجود يف فل�صــطني حلماية الطلبة من 
اعتداءات قوات االحتالل اال�صرائيلي وم�صتوطنيه.

طالب يروي املعاناة
ويف مقابلــة مــع الطالــب حممــد �صــليمان ابن ال�صــف التا�صــع 
اال�صا�صــي قــال انــه يتــم توقيفنــا مــن قبــل جنــود االحتــالل 
يومــي  ب�صــكل  املدر�صــية  احلقائــب  وتفتي�ــس  اال�صــرائيلي 
واعتيــادي االمر الــذي ادى اىل خلق حالة مــن الهلع واخلوف 
يف �صــفوف الطلبة عند املرور عرب ال�صارع الرئي�صي". وا�صاف 
"ان الطلبة بداأوا ي�صلكون طرقا ترابية والتفافية لتجنب تنكيل 

اجلنود بهم وتفت�صيهم املذل".

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

مدر�صة ذكور تقوع حتت اإرهاب االحتالل والكالب.
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 والء فروانة 

 نادر الصفدي 
بعــد اإ�صــرار حركــة "حما�ــس" على عــدم التنازل عــن معابر 
قطــاع غــزة، وت�صــليمها ر�صــميًّا حلكومــة التوافــق الوطني، 
التي يراأ�صــها الدكتــور رامي احلمد اهلل، بــداأ الرئي�س حممود 
عبا�س حترًكا عرب جلنة فل�صــطينية خمت�صة للبحث عن بدائل 
"موؤقتة" ت�صاعد يف فتح املعرب، وتخفيف وطاأة وازمات اآالف 

العالقني على جانبي املعرب احلدودي.
حتركات الرئي�س عبا�س، بداأت بت�صكيل جلنة خمت�صة، تكونت 
مــن: عــزام االحمد، ع�صــو اللجنــة املركزية حلركــة "فتح"، 
واللــواء ماجد فــرج، والقيادي �صــخر ب�صي�صــو، بالتوجه اإىل 
االأرا�صــي امل�صرية، والتباحث معهم يف و�صع حلول "موؤقتة" 

ت�صاهم بفتح املعرب املغلق طوال اأيام العام.

مبادرة موؤقتة
عــزام االأحمــد، رئي�ــس اللجنة، ك�صــف عــن وجود ات�صــاالت 
وحتــركات مــع اجلانــب امل�صــري، للتو�صــل ل�صــيغة تفاهم، 
ت�صــاعد يف اإعــادة فتــح معرب رفــح الــربي، وحل اأزمــة اآالف 

العالقني.
وقال االأحمد لـ"احلــال": "الرئي�س عبا�س، واللجنة املتوجهة 
للقاهــرة، بذال جهوًدا كبرية مع االأ�صــقاء يف م�صــر، للتو�صــل 
التفــاق "موؤقت" حول مبــادرة جديدة، ت�صــاعد يف اإعادة فتح 
معرب رفح، وال�صماح لفئات معينة من املواطنني والعالقني يف 

قطاع غزة، بال�صفر عرب املعرب الربي".
واأو�صــح االأحمــد اأن "جهودهــم ت�صــب بهــذا اجلانب ب�صــكل 
اأ�صا�صــي، يف ظل تعنت حركة "حما�س" ورف�صها كل املبادرات 
والتحركات التي جرت خالل الفرة االخرية، لب�صــط �صيطرة 

احلكومة على قطاع غزة، وتويل اإدارة معابره احلدودية".
ا، اأن القاهــرة  ولفــت اإىل اأن اجلانــب امل�صــري اأبلغهــم ر�صــميًّ

ترف�ــس وب�صــكل قاطــع ت�صــلم حركــة "حما�ــس" معــرب رفح، 
واأن ال�صــرط االأ�صا�صــي الإعادة فتح املعرب، هو عودة ال�صلطة 
اإىل احلكــم يف قطــاع غــزة من جديــد"، م�صــريًا اإىل اأن "املوقف 

امل�صري بهذا اجلانب وا�صح متاًما".
وطالب االأحمد، حركة "حما�س" بالعمل ب�صكل فوري، لل�صماح 
للحكومــة مبمار�صــة مهامهــا يف قطاع غــزة، وتويل م�صــوؤولية 
املعابــر، حلــل اأزمــة اأكــرث مــن 50 األــف فل�صــطيني عالقني يف 
القطــاع، الفتــاً اإىل اأن ت�صــدد حما�ــس مبواقفهــا هــو العقبــة 

االأ�صا�صية اأمام فتح معرب رفح.
وح�صــب م�صادر خا�صــة ل�صــحيفة "احلال"، فتن�س املبادرة 
اجلديدة التي قدمت للجانب امل�صــري، على فتح املعرب الربي 
بدايــة مــن العــام املقبــل، ب�صــورة منتظمــة مرة كل اأ�صــبوع 
اأ�صــماء الراغبني لل�صفر من  اأن حتول  "ب�صــكل مبدئي"، على 
كافة الفئات "طلبة ومر�صــى واأ�صحاب االإقامات اخلارجية" 
عرب املكاتب املخت�صــة بال�صــفر يف غزة، اإىل ال�صــفارة امل�صرية 
يف رام اهلل، للبحث فيها ومن ثم حتديد موعد ال�صــفر ب�صــورة 
منتظمة، واأن تتوىل حما�س فقط امر التنظيم حلركة امل�صافرين 
على املعرب. وقال الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي، خالل 
لقائــه االأخري بالرئي�س عبا�س يف القاهرة: "اإن عودة ال�صــلطة 
الفل�صــطينية لقطــاع غــزة، وتوليهــا االإ�صــراف علــى املعابر، 
�صتكون له نتائج اإيجابية على انتظام فتح املعابر مع القطاع".

ترحيب م�شروط
حركــة "حما�س" من جانبهــا، اأبدت مرونة جتاه اأي حترك من 
قبــل الرئي�س عبا�س اأو اأي جهة عربيــة اأخرى، من اأجل اإعادة 
فتــح معرب رفح الربي، اأمام حركة وتنقل امل�صــافرين، واإنهاء 

اأزمة العالقني.

واأكــد اإ�صــماعيل ر�صــوان، القيــادي يف احلركة لـ"احلــال" اأن 
حما�ــس ترحب بكل جهد من اأجل اإعادة فتح املعرب احلدودي، 
وهــذا مطلــب تدعــو لــه احلركة منــذ اليــوم االول مــن اإعالن 

اجلانب امل�صري اإغالق املعرب، حتت احلجج االمنية.
واأو�صــح اأن معرب رفح هو املتنف�س الوحيد ل�صكان قطاع غزة، 
نحــو العــامل اخلارجــي، وبالتايل يجــب على اجلميــع بذل كل 
اجلهود املمكنة من اأجل تخفيف وطاأة احل�صار املفرو�س على 

القطاع، واملت�صبب باإغالق معابره احلدودية كافة.
واأ�صــار ر�صوان اإىل اأن م�صر مطالبة ب�صكل فوري بفتح املعرب، 

وعدم و�صــع اأي ا�صباب اأمنية اأو �صيا�صية، تعطل فتح املعرب، 
مو�صــًحا اأن ما يجري ح�صــار خانــق جديد، �صــل حياة اآالف 

املواطنني يف القطاع، وت�صبب بتعطيل درا�صتهم وعالجهم.
وحتيط بقطاع غزة �صــبعة معابر، تخ�صع �صتة منها ل�صيطرة 
اإ�صــرائيل، واملعــرب الوحيد اخلارج عن �صــيطرتها، معرب رفح 
الــذي يربــط القطــاع مب�صــر، وهــو خم�صــ�س لالأفــراد فقط، 
واملنفــذ الوحيد ل�صــكان القطاع )1.9 مليون فل�صــطيني( على 
اخلارج، وتغلقه ال�صــلطات امل�صــرية ب�صــكل �صــبه كامل، منذ 
متوز 2013، وتفتحه ل�صفر احلاالت االإن�صانية ب�صكل متقطع.

ما زال بحر قطاع غزة يق�صو على ال�صيادين الباحثني عن لقمة 
العي�ــس يف مياهه، تارة بِقلة اأ�صــماكه، وتــارة اأخرى بخطورة 

بع�صها.
فقد �صــهد العــام املن�صــرم، وفود اأنــواع جديدة من االأ�صــماك 
ال�صــامة، مل تكــن معروفــة مــن قبل، مــن بينها "�صــمكة عقرب 
النيل"، اأو كما ت�صــمى حملية �صــمكة "احلرباء"، وهي �صــمكة 
�صــغرية احلجم، لها اأ�صــواك وزعانف مدببــة وحادة، حتوي 
بداخلها على كمية من ال�صــم، ي�صــارع بالنفاذ جل�صــم االإن�صان 

فور لدغه.
وال�صــمكة املذكورة انت�صــرت بكرثة يف مياه البحر، وت�صاحب 
�صــباك  يف  يوقعهــا  مــا  وغريهــا،  ال�صــردين  ا�صــماك  اأ�صــراب 
ال�صــيادين، الذين قد ال يتنبهون لوجودهــا، فتباغتهم لدغاتها 

املوؤملة.

�شمكة دخيلة
يقول ال�صياد م�صطفى النجار، ويعمل يف مهنة ال�صيد منذ اأكرث 
من عقد ون�صــف العقد من الزمن: اإن هذه ال�صــمكة ال�صــامة مل 
تكن معروفة من قبل، وبداأت بالظهور حديًثا، وتزايد وجودها 
يف مياه البحر االأبي�س املتو�صــط، وال تكاد تخلو �صــبكة �صــياد 

من وجود العديد منها.
واأكــد اأن لدغاتهــا املوؤملة اأ�صــابت معظم ال�صــيادين، لذلك ثمة 
حر�س �صــديد من خطرها، فما من �صــياد يخرج �صــبكته، حتى 
يتفح�ــس بعينيــه االأ�صــماك العالقــة فيهــا، للبحث عن �صــمكة 
العقــرب، والتعامل معها بحذر، التقاء �صــرها، مبيًنا اأن معظم 
ال�صــيادين يعيدونهــا للمياه بعد قتلها، فهي �صــمكة �صــغرية، 

اأذاها اأكرث من نفعها.
وبني اأنه بات ي�صــتخدم كفة قما�س خا�صة، يرتديها يف يده حني 
يبداأ بتخلي�س االأ�صماك من ال�صبكة، خا�صة اأن الفرة املا�صية 
�صــهدت تواجد ال�صــرطانات البحرية، واالأخرية لديها خمالب 

قوية، ت�صبب ع�صاتها املوؤذية اأملًا �صديًدا.
واأكــد النجــار اأن ثمة اختالًفا يف الراأي ما بني ال�صــيادين حول 

ما هي ال�صــمكة، فالبع�س خا�صة كبار ال�صــن ي�صمونها "�صمكة 
النيل"، ويقولون اإنها كانت تعي�س يف املياه العذبة يف نهر النيل، 
ومن ثم ا�صــتوطنت يف البحر املتو�صــط، واآخرون يوؤكدون اأنها 
�صــمكة بيئتها االأ�صــلية البحر االأحمر، وهي من االأ�صماك التي 
تعي�ــس يف ال�صــعاب املرجانيــة، ونتيجــة التغــريات املناخية، 
اجتازت قناة ال�صــوي�س، وا�صــتوطنت حديًثا البحر املتو�صط، 

وهو �صخ�صياً يرجح الراأي االأخري.

لدغات موؤملة
يقول ال�صياد ال�صاب اأحمد عا�صور اإنه حني �صاهد ال�صمكة بنية 
اللــون الأول مرة عالقة يف �صــبكته، �صــارع بالتقاطهــا، دون اأن 
يعلم اأنها �صــامة، فاخرقت �صوكتها اإ�صــبع يده، ونفثت �صمها 

املوؤمل داخل دمه، حينها �صعر باآالم حادة.
ولفت اإىل اأن اأحد ال�صــيادين من كبار ال�صن كان بجانبه، وحني 
�صــاهد ال�صمكة �صرعان ما قال له عبارة فهمها "نزول الدم يزيل 
الهم"، ف�صــارع عا�صــور بال�صــغط بقــوة على مكان االإ�صــابة، 
حتى نزلت قطرات من الدم، ف�صــاهم ذلــك يف تخفيف االأمل لكنه 

مل ينهه.
وبني عا�صــور اأن االإ�صابة بلدغة �صمكة العقرب موؤملة وقا�صية، 
لذلك فهو ال يتوانى عن حتذير رفاقه وزمالء املهنة منها، وبات 
ا �صغرًيا يف جيبه، كلما وجد واحدة منها  ي�صــطحب معه مق�صًّ

عالقة يف �صبكته، يق�س زعنفتها ال�صامة.
واأو�صح عا�صور اأن �صم هذه ال�صمكة ال يت�صبب يف قتل امل�صاب، 

لكنه يحدث اآالًما �صديدة يف مكان االإ�صابة.
واإىل جانب �صــمكة العقرب، انت�صــر يف االآونة االأخرية احلديث 
عن �صــمكة اأخرى و�صــلت �صــواطئ البحر املتو�صط قادمة من 
البحــر االأحمر وت�صــمى �صــمكة االأرنــب، وهي حتــوي كميات 
عاليــة مــن ال�صــموم، وقــد ت�صــبب الوفاة ملــن يتناولهــا، وقد 
حظرتهــا وزارة الزراعة والرثوة ال�صــمكية يف م�صــر، ومنعت 
ال�صــيادين من �صــيدها اأو ترويجها وبيعها يف االأ�صواق، لكنها 

مل ت�صاهد بكميات كبرية يف �صواطئ قطاع غزة.

�شمك �شام يف بحر غزة

خماطر و�شعوبات
يقول اإبراهيم اأبو ريالة، ع�صــو نقابة ال�صيادين يف قطاع غزة: 
"اإن ثمة خماطر و�صعاًبا كبرية يتعر�س لها ال�صيادون خالل 
عملهم، من بينها االأ�صماك ال�صامة، وذات االأ�صواك املوؤملة، مثل 

�صمكة العقرب، والقرموط، والقرا�س، وغريها".
واأ�صــار اإىل اأن ال�صــيادين باتوا ميتلكون خــربة يف التعامل مع 
هذه االأ�صــماك، ويجيــدون تخلي�صــها من ال�صــباك، لكن هذا ال 

مينع ن�صبة االإ�صابة بلدغاتها ب�صكل كامل.
ونــوه اأبو ريالة اإىل اأن امل�صــكلة احلقيقية تكمن يف عدم وجود حل 
�صــحري لتجنب �صــيد تلك االأ�صــماك، فهي غالًبا ما ت�صــري �صــمن 
اأ�صراب ال�صردين، وتقع يف ال�صباك معها، وقد ال يراها ال�صيادون.
وفيمــا يخ�ــس خماطر تناولهــا، ا�صــتبعد اأبو ريالة اأن ت�صــكل 
تلك االأ�صــماك خطًرا على املواطنني يف حال تناولها، ف�صــمومها 
تتواجــد يف �صــوكة اأو اثنتني، ومن املوؤكد اأنه �صــيتم ق�س هذه 
االأ�صــواك خــالل عمليــة التنظيــف، وعلــى االأغلــب مثــل هــذه 

االأ�صماك �صغرية احلجم، يلقيها ال�صيادون، وال ي�صعونها مع 
اأ�صماكهم املعدة للبيع.

ومل ي�صــتبعد اأبــو ريالة اأن ت�صــهم التغــريات املناخية يف جلب 
اأنــواع جديدة من االأ�صــماك اإىل �صــواطئ قطاع غــزة، قد يكون 
ا، ويطالب ال�صــيادين بتفح�س اأي نوع جديد من  بع�صــها �صامًّ
االأ�صماك يقع يف �صباكهم، ويف حال ثبت �صموميته اإبالغ النقابة 

للتعميم على باقي ال�صيادين.
و�صــواطئ قطاع غــزة يبلغ طولهــا نحو 42 كيلو مــًرا، يعمل 
فيها نحو 3000 �صــياد م�صــجلني يف النقابة، عدا الهواة وغري 
امل�صــجلني، وال ت�صمح �صلطات االحتالل لل�صــيادين بالو�صول 

اإىل م�صافة تزيد على �صتة اأميال بحرية.
ويف الغالب يركز ال�صيد يف بحر قطاع غزة على موا�صم هجرة 
االأ�صــماك، فامليــاه التــي تتعر�ــس لل�صــيد اجلائــر نفــذت منها 
االأ�صــماك امل�صتوطنة، وبات ال�صيد يركز على املهاجرة فقط، 

التي ت�صل يف ف�صلي اخلريف والربيع من كل عام.

معرب رفح.. مبادرات عاجزة عن فتح اأبوابه
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 نادين مسلم*

 دجانة أبو الرب*

عــرب خــرباء �صــورة وم�صــممون غرافيكيــون عــن خماوفهم 
و�صــكوكهم يف �صدقية ال�صــور التي تن�صرها ا�صــرائيل ملنفذي 
العمليات الفدائية، وقال هوؤالء ان عددا من ال�صور ملعوب يف 

تفا�صيلها على برامج فوت�صوب وت�صميمات اخرى.
وتهــدف الدعاية اال�صــرائيلية هذه اىل لعــب دور الربيء اأمام 
املجتمع الدويل وك�صــب العطف العاملي، وو�صم �صورة ال�صاب 
الفل�صطيني "باالرهابي القاتل"، فتقوم باالعتداء على ال�صباب 
الفل�صــطيني ب�صــكل همجي يف اأي نقطة يتواجدون فيها �صــواء 
علــى احلــدود مع قطاع غــزة اأو يف خمتلف حمافظات ال�صــفة 
والقد�س تنتهي بقتل ال�صــباب اأو ا�صــابتهم ا�صابات حرجة ال 
مفر منها اال باإعاقة دائمة، ثم يقومون بو�صع �صورة "�صكني" 
بجانبهــم لتربير قتلهــم بحجة واحدة تتمثــل "مبحاولة طعن 

جندي ا�صرائيلي اأو م�صتوطن".

دعايتهم" ت�شاند  "دعايتنا 
م�صــمم اجلرافيك ال�صــحفي عا�صــم نا�صــر راأى اأن مو�صــوع 
مــن  )الفوتو�صــوب(  برامــج  اأحــد  بوا�صــطة  �صــكني  و�صــع 
قبــل االعــالم اال�صــرائيلي بجانــب ال�صــباب الفل�صــطيني بعد 
ا�صت�صــهادهم واتهامهــم بنيــة طعــن امل�صــتوطنني واجلنــود 
االعــالم  قبــل  مــن  ومتييــز  دقــة  اىل  يحتــاج  اال�صــرائيليني 
الفل�صــطيني ب�صــكل رئي�ــس، الأنــه يف بع�س احلــاالت كان يتم 
ن�صر االأخبار عرب القنوات الفل�صطينية على اأنها حماولة طعن 
حقيقية من قبل ال�صباب الفل�صطيني، دون االكراث مبو�صوع 
اأن االعالم اال�صــرائيلي يقوم بالتالعب بال�صــور والفيديوهات 

بهدف ت�صكيل راأي عام �صد الفل�صطينيني.
واأ�صــاف نا�صــر اأنه من ال�صــهل جدا من ناحية تقنية ا�صــافة 
�صور ال�صكني با�صتخدام برامج )فوتو�صوب( لتعديل ال�صور، 
وو�صــح اأن تنفيذ ذلــك يتم مبراعاة اأمور خمتلفــة منها، الظل 
والنــور واال�صــاءة واالجتاهــات واالأبعــاد والفروقــات بــني 
طــول ال�صــكني وطول مــا حولها كــي تتنا�صــب منطقيــا مع ما 

يوجد حولها وجلعلها �صــورة "حمرفة" قابلة للت�صديق دون 
اأي �صــكوك فيها. وقال اإن ما ينطبق على ال�صــور ينطبق على 

الفيديوهات لكن با�صتخدام برامج اأخرى خا�صة بالفيديو.
وتوؤكــد م�صــممة اجلرافيك �صــباح فتيــاين، اأن املجــال مفتوح 
الإ�صــافة �صــكني اأو اأي �صــالح اآخر ل�صــورة �صــهيد ملقى على 
االر�ــس، واالدعــاء بــاأن ت�صــفيته متــت حلمله هذا ال�صــالح، 
والعمليــة ال حتتاج الأكرث مــن 10 دقائق عمل على الكمبيوتر، 
فكل ما يطلبه االمر هو �صورة ال�صهيد، و�صورة ال�صالح، ليتم 

ق�س ال�صالح وو�صعه اأمام ال�صهيد بكل ب�صاطة.
واأ�صــافت اأنه تتــم مراعاة عــدم تغيري اال�صــاءة واالألوان يف 
ال�صــورة وتنا�صــب حجــم ال�صــورة امل�صــافة على ال�صــورة 
االأ�صــلية، ا�صــافة اىل ا�صــتخدام بع�ــس االدوات املتوافرة يف 
برامج املعاجلة لل�صــور لتمويه ال�صــورة واخفاء اي زيادات 

او نواق�س قد تف�صح وجود فربكة بال�صورة.

تزوير الفيديو 
امــا بالن�صــبة لربامــج املعاجلة، فاأو�صــحت فتيــاين اأن برامج 
الفيديوهــات تختلــف عــن برامــج ال�صــور، والتعامــل مع كل 
منهــم يكون على حدة وفــق تقنيات وا�صــراتيجيات معينة؛ 
فتزويــر وفربكة ال�صــور ينفذ عن طريق برامج خا�صــة منها: 
)فوتو�صــوب(، و)كــورل درو(، وغريها الكثــري؛ فيتم ادخال 
ال�صــورة املــراد فربكتها بدايــة بالتعديل على جودتهــا، فاإذا 
كانت اأقل و�صــوحا، يزيد و�صوحها ودقتها اأو العك�س، وميكن 
ا�صافة اأي �صيء يراد و�صعه يف ال�صورة وقد ي�صل اىل ا�صافة 
�صور ا�صخا�س اأو تركيب �صور اأ�صخا�س على �صور موجودة 

يف ال�صورة نف�صها.

مقا�شاة االإعالم اال�شرائيلي
وحول اإمكانية مقا�صــاة ا�صرائيل او و�صــيلة اعالم ا�صرائيلية 
حــول تزويــر الفيديوهات وال�صــور، تقــول املحامية ي�صــرى 

�شكاكني "فوتو�شوب".. جديد الدعاية االإ�شرائيلية لك�شر رواية ال�شهداء

ح�صــونة اإن باالمكان رفع ق�صية يف حمكمة اجلنايات الدولية، 
الأن مــا يحــدث بحــق ال�صــعب الفل�صــطيني هي جرائــم اعدام 
منظمــة من قبل اجلانب اال�صــرائيلي وب�صــكل متعمد من نقطة 
ال�صــفر. وت�صــيف اأن جميع حاالت االعدام التي عر�صت على 
القنــوات االخبارية يت�صــح فيها جلــوء اجلي�س اال�صــرائيلي 
للعنف مبا�صــرة كخيار اول، وهذا ما يجعل باالإمكان فتح ملف 

قوي مع كل ال�صهادات احلية املوجودة.

ويقــول املحامــي مو�صــى ال�صــياد اإنه يجــب رفع ق�صــية ملحكمة 
اجلنايــات الدولية، ولكن يجب اح�صــار االثباتات وهي ال�صــور 
والفيديوهات التي يتم فيها و�صــع ال�صكني بجانب ال�صهيد، موؤكدا 
اأن ذلك يدين اجلانب اال�صــرائيلي عند تقدمي ال�صكوى با�صم اأهايل 

ال�صهداء اأو با�صم اجلرحى انف�صهم من قبل ال�صلطة الفل�صطينية.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

اأنظمــة ر�صــد متقدم، وحت�صــني معقــد، تعتمــد كامــريات مراقبة 
عــن بعد، مبــذورة يف الطــرق ال�صــهلية، املوؤدية اإىل حاجــز اجللمة 
الع�صــكري، املقام على ال�صــريط احلدودي الذي يفر�صــه االحتالل 
االأرا�صــي  عــن  لف�صــلها  �صــمال حمافظــة جنــني؛  اأرا�صــي  علــى 

الفل�صطينية املحتلة عام 48.
اإمكانات الدفاع والهجوم حلاجز اجللمة، وامل�صــاحات املحيطة به، 
املعروفــة بعريها من اأ�صــجار اأو بنايات �صــاترة؛ كلها ظروف تتيح 
للجنــود املتمركزين يف اأعايل اأبراج املراقبة والقن�س، اأن ي�صــاهدوا 
اأدق حتركات املتظاهرين اأمام احلاجز، ثم يبعثون، مع الر�صــا�س 
عن بعد، ال�صكوَن يف االأج�صاد، دون ما ي�صتدعي نزوَلهم من االأبراج، 

وتكليَف اأنف�صهم اأعباء املواجهة.
من هنا تتولد جدليات واأطروحات وت�صاوؤالت تختلف حولها االآراء: 
حاجز اجللمة نقطة االحتكاك الوحيدة مع االحتالل يف جنني. يبدو 
اأن ال بدائــل ل�صــباب املحافظة عــن الهجوم عليه للم�صــاركة فعاًل يف 
الهبــة ال�صــعبية امل�صــتعلة. يف حني نخ�صــر ال�صــباب املنتف�س على 
اجللمة بال خ�صارة يتكلفها االحتالل. فهل يجل�س ال�صباب يف بيوتهم 

بال حراك؟ اأم هل يتحركون نحو احلاجز وي�صقطون بال ثمن؟ 
تدعــو ع�صــو اإقليــم جنــني يف حركة فتــح، وفــاء زكارنة، ال�صــبان 
الذيــن يتخذون املواجهة املبا�صــرة اأ�صــلوبا للمقاومــة، اأال يذهبوا 
اإىل احلاجــز، ويبقــوا يف مناطقهــم للت�صــدي لالحتالل، مبا �صــمتها 

ال�صكنية. االأحياء  يقتحم  عندما  ال�صعبية"،  ال�صلمية  "املقاومة 
وقالــت: "ذهاب ال�صــباب، وحتديدًا االأطفال دون �صــن الـ17 عاما، 
اإىل حاجــز اجللمــة، هــو هدية بدم بــارد لقتلهم، و�صــوف يحا�صــب 
التاريــخ اأولئــك الذين يحر�صــونهم على االحت�صــاد اإىل تلك النقطة 

الع�صكرية".
ودعــت زكارنــة، اإىل خيــارات اأخــرى للمقاومــة، تكــون بدائــَل عن 
املقاومة بال�صدام املبا�صر مع االحتالل على اجللمة، فحثت ال�صباب 
على حتقيق التفوق بالتح�صــيل العلمي؛ "لتمثيل ق�صــية فل�صــطني 

وف�صح االحتالل، بجدارة، يف اخلارج".
و�صددت زكارنة على �صرورة مقاطعة املنتجات االإ�صرائيلية كبديل 
لذهــاب االأطفال وال�صــباب اإىل حاجز اجللمة، موؤكــدة اأن "مقاطعة 
املنتجات االإ�صــرائيلية توجع االحتالل، لذلك قام، موؤخًرا، بت�صكيل 

وزارة جديدة، للتعامل مع املقاطعة العاملية لب�صائعه".
واأردفــت: "ال يعقــل اأن اأر�صــق االحتــالل بزجاجــات "التبوزينا"، 
يف اإ�صــارة منهــا اإىل ا�صــتهالك الفل�صــطينيني لـ "70% مــن املنتجات 

االإ�صرائيلية".
اجلامعــة  يف  ال�صيا�صــية  العلــوم  اأ�صــتاذ  يــرى  ال  منظــوره،  مــن 
العربيــة االأمريكية، هادي ال�صــيب، امكانية حتقق فائدة للق�صــية 
الفل�صــطينية، باتخــاذ املقاومة امل�صــلحة نهجاً الإنهــاء االحتالل، ال 

على حاجز اجللمة يف جنني، وال يف كل فل�صطني.
"اإمنا ال�صــدام العنيف مع االحتالل يف هذه املرحلة، هو خ�صــارة 

الأهم عن�صر بناء يف فل�صطني، وهي فئة ال�صباب" كما قال.
واأو�صــح ال�صــيب، اأن "عدم اكراث" االحتالل باأي عقوبات دولية، 
قــد بــدا جليــا موؤخــرًا؛ خ�صو�صــاً عندما "�صــرب االحتــالل فيديو 

التحقيق الوح�صي مع الطفل اأحمد منا�صرة".
لكنــه تابــع: "اأنــا متم�صــك بخيــار املقاومــة عــرب ف�صــح انتهاكات 
االحتــالل بكافة اللغــات للو�صــول اإىل جميع �صــعوب العامل، وهذا 
ال ينفــي حقيقة اأننا ال نتاأمل من القانــون الدويل اإنهاء احتاللنا، الأن 
الدول اال�صــتعمارية، هي من و�صعت القانون الدويل، ومن �صنعت 

لنا هذا االحتالل".
وا�صتكمل ال�صــيب طرحه، باملقاربة: "اإًذا، نريد اأن نف�صح االحتالل 
االإ�صــرائيلي عنــد �صــعوب العــامل ولي�ــس حكوماتها، وال ا�صــتهانة 

باإرادات ال�صعوب التي اأنهت حكومات باأكملها".
و�صــرب "مثــاًل" مــن التاريخ: "من عــام 1881 حتــى 1917 كانت 
مقاومة الفل�صــطينيني �صــلمية من خالل تفنيد االدعاء االإ�صــرائيلي 
بثقافــة امتــالك الرباهــني الإثبــات بطالن روايتــه اأمام العــامل، فلم 

حاجز اجللمة.. موت بال ثمن رغم توفر البدائل

يتمكن اليهود من ال�صيطرة على 3% من م�صاحة فل�صطني رغم الدعم 
الدويل لهم". وجه ال�صــيب، من خالل هذا "املثل"، ر�صــالة اإىل �صباب 
فل�صــطني بعدم جــدوى املقاومة امل�صــلحة وح�صــهم على التم�صــك 

باملقاومة ال�صلمية، فح�صب.
وا�صــتند علــى مــا �صــبق، لدعــوة االإعــالم املحلــي يف جنــني لعدم 

اجللمة. حاجز  اإىل  ودفعهم  "حت�صيد" النا�س 
من جانبه، قال الفنان املو�صــيقي، بالل �صــتيتي: "لكل اإن�صان احلق 
يف التعبــري عــن طريقته يف رف�س االحتالل، وال�صــعب الذي ال ميلك 

تعددية باأ�صكال املقاومة يكون �صعيفاً".
واختار الفنان �صــتيتي، ت�صنيف انعكا�صــات بع�س اأ�صكال املقاومة 
على ق�صــية فل�صــطني: "االأغنيــة والثقافة، و�صــائل تعبري ال حترر 
وطناً وحدها، واإن هدفها توحيد الوطن، فمن الوحدة يتم االنطالق 
اإىل م�صــتويات التحرر االأخرى". ثم ا�صــتدرك: "الفن لي�س بدياًل عن 

رمي احلجارة وال بقية اأ�صكال املواجهة، اإن هو اإال مكمل لها".
ورف�ــس �صــتيتي، املفهــوم الــذي جــاء علــى حــد تعبــري بع�ــس 
ال�صخ�صــيات: اأن االإعــالم املحلي "يحر�س" ال�صــباب  لـ"التهافت" 

على حاجز اجللمة: "عذرًا اإن م�صــطلح حتري�س يليق با�صــتخدام 
نتنياهــو، فاإعالمنــا ال يحر�ــس �صــبابنا، بــل ينقــل اإليهــم مبهنيــة، 
احلقيقة الب�صــعة الأفعال االحتالل، وهذه احلقيقة هي التي تدفعهم 

اإىل الهبوب بوجهه".
ثم اأو�صــح اأنه مع اعتبار خ�صو�صــية حلاجــز اجللمة؛ كونه نقطة 
التقاء اقت�صادي، "فالواقع ال ينكر اأن العديد من امل�صاريع يف جنني 
تعتمد يف ا�صــتمرارها على موا�صــلة اجللمة لتمرير اأهلنا يف الداخل 

من واإىل جنني".
واأردف: "اأنــا �صــد ذهــاب �صــاب اأعــزل اأو يحمل �صــكيناً لــن يوؤثر 
بح�صــونهم، اإىل حاجــز اجللمــة". لكنــه تاَبــع اأنــه يتفهــم خيارات 
الذيــن يذهبــون للمواجهة علــى احلاجز، واألقى باملالمــة كلها على 
"االحتالل الذي يدفعهم لردود الفعل على اأفعاله االإجرامية، وهم 

لي�صوا منتحرين وال طلبة موت بل طلبة حياة".
ودعا �صتيتي، النخب ال�صيا�صية واالجتماعية وغريها، يف جنني، اإىل 
توحيــد جهودها يف دعم اأي عمل يخدم الق�صــية الفل�صــطينية وميالأ 

ال�صباب بالطاقات االإيجابية.

وفاء زكارنة.هادي ال�صيب.اإياد �صتيتي.
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 داليا األحمد*

 أسرار هصيص*

 يعترب حاجز اجللمة، الذي تقيمه قوات االحتالل اال�صــرائيلي �صمال 
�صــرق جنــني، اأحد اأهــم املعابــر التجارية الرئي�صــة التــي تربط بني 
�صمال ال�صــفة الغربية والداخل املحتل؛ فيعربه اآالف املت�صوقني من 
االأرا�صــي املحتلــة، مقبلني علــى القطاعات اال�صــتهالكية املختلفة يف 

حمافظة جنني.
كما يوؤثر "اجللمة" بو�صوح على اال�صتفادة من التعليم يف املحافظة؛ 
اإذ يدر�ــس اآالف مــن طلبــة فل�صــطني املحتلــة عــام 48، يف اجلامعــة 
العربيــة االأمريكيــة- جنني. وبح�صــب �صــوؤون الطلبــة يف اجلامعة، 
ي�صــكلون ن�صــبة 33% من اإجمــايل عدد طلبــة "العربيــة االأمريكية"، 

الذي يقارب الـ 10 اآالف طالب وطالبة.
كيــف يوؤثــر االإغالق املتكــرر للحاجز، يف ظل االأحــداث احلالية، على 

احلركة التجارية والتعليمية يف حمافظة جنني؟
حتــّدث مديــر عــام الغرفــة التجاريــة وال�صــناعية يف جنــني، حممد 
كميل، عن اأزمة اقت�صــادية ت�صهدها اأ�صواق املدينة: "االإغالق املتكرر 
حلاجز اجللمة، واالأو�صاع ال�صيا�صية غري امل�صتقرة توؤدي اإىل تراجع 
مبيعات التجار، و�صــعف القدرة ال�صــرائية لدى امل�صتهلكني، خا�صة 

من �صكان املحافظة".
واأو�صــح اأن قلة تردد الزبائن من داخل اخلط االأخ�صــر على اأ�صواق 
جنني، والذين ي�صــغلون، عادًة، حيزًا كبريًا ن�صبياً ي�صل اإىل 65% من 
احلركة التجارية يف االأ�صــواق، هو ال�صــبب االأكرب يف انخفا�س ن�صبة 

املبيعات؛ فقد قلت اأعداد القادمني منهم بن�صب كبرية جدا.
وتابــع كميــل: "يعــد مو�صــم الزيتــون عامــاًل اآخــر لراجــع احلركة 
ال�صــرائية يف جنني؛ فاأغلب �صــكان املحافظة من القــرى، وهم يف مثل 

هذا الوقت من كل �صنة، ين�صغلون بطقو�س هذا املو�صم".
ويف اإ�صــارة منه، اإىل زيادة املعيقات اأمام التجار يف ا�صــترياد وت�صــدير 
الب�صــائع من واإىل االأرا�صــي املحتلــة، قال: "يواجه التجار �صــعوبات 
ب�صــبب اإغالق احلاجز، حيث قل اال�صــترياد والت�صدير للب�صائع ب�صكل 
عام، كما تعّر�س عدد منهم النتهاكات، كتمزيق ت�صاريحهم التجارية".

ووجه كميل ر�صــالة اإىل فل�صطينيي الداخل يطمئنهم: "على الرغم من 

بع�س امل�صــايقات اإال اأن الو�صــع اآمن ب�صــكل عام، ويجب اأن تكونوا 
عامــاًل وطنيــاً داعماً الإخوتكــم يف جنني، ويجب اأال ينقطع التوا�صــل 

ب�صبب حاجز، فهناك حواجز اأخرى بديلة للعبور منها".

�شلل رباعي
�صــبه البائع على ب�صطة مالب�س، يو�صــف اأبو الهيجاء، اأ�صواَق مدينة 

جنني باإن�صان له اأطراف وقد اأ�صيب "ب�صلل رباعي"، كما قال.
وقال اأبو الهيجاء: "كل ما ت�صــّكر قــوات االحتالل احلاجز ببطل حدا 

ييجي من جوا وما بنبيع وال ا�صي".
واأو�صــح اأن حركــة التجارة قلــت كثريًا بعد االأحــداث اجلارية على 
الرغــم من عدم اإغالق احلاجز دائماً، مرجعاً ذلك اإىل احلالة النف�صــية 
التي مير بها ال�صــعب الفل�صــطيني عامة: "مني بيجــي على باله ينزل 

ي�صري و�صعبه تعبان وبعاين!".
واأكد اأنه رغم اخل�صائر املادية واحلالة االقت�صادية ال�صيئة، اإال اأنهم 
متقبلون هذا الو�صــع يف �صــبيل الوطن. "ملا ي�صــري املو�صوع بخ�س 

وطننا فل�صطني اال�صي بختلف وبنتحمل"، هكذا عرّب.

طلبة االأرا�شي املحتلة
مع التنبه اإىل اأن ِن�صباً ا�صتهالكيًة يف خمتلف جماالت �صوق حمافظة جنني، 
يعــول يف ارتفاعها على طلبة الـ48 من اجلامعة العربية االأمريكية. اإال اأن 

املعاجلة للعالقة بني التعليم واحلاجز هنا خمتلفة نوعا ما.
الطالبة مرام اأبو �صــالح، من بلدة �صــخنني يف ال�صــمال املحتل قالت: 
اأقــل معاناًة،  "كان تنقلنــا بــني جنني وبلداتنــا عن طريق احلاجز 
وكانــت اإجراءات التفتي�ــس اأقل تعقيدًا مما هي عليه االآن، فكنا نكتفي 
بعر�ــس بطاقــات الهويــة". وتابعــت: "لكن بعــد االأحــداث االأخرية 
اأ�صــبحت اإجراءات املراقبة والتفتي�س �صديدة ومزعجة، وخ�صو�صاً 
عندما ن�صتقل املوا�صــالت العامة "ال�صرفي�س"، فينزل جميع الركاب 

من ال�صيارة ويتم تفتي�صهم ج�صدياً".
وعــرّبت اأبو �صــالح عن احلالة النف�صــية ال�صــيئة التي تعي�صــها هي 

معاناة عري�شة الأكرث من 3000 طالب

اإغالقات "حاجز اجللمة" ت�شيب جنني ب�شلل رباعي

وعــدد من الطلبــة الذين ميــرون بنف�س معاناتهــا: "لقد اأثــرت علينا 
اإجــراءات االحتالل كثريًا؛ فهنــاك خوف وقلق دائم ونحن يف طريقنا 
اإىل احلاجــز، وي�صــعر كثري من الطلبة بال�صــغط النف�صــي الذي يوؤثر 

على درا�صتهم وحت�صيلهم االأكادميي".
وو�صــفت الطــرق البديلــة التــي اأ�صــبح ي�صــلكها الطلبــة اجتنابــاً 
"ملزاجية" االحتالل يف فتح واإغالق احلاجز، باأنها "طويلة ومتعبة"، 
وكونهم وجدوا طرقاً بديلة للو�صــول اإىل منازلهم ال يعني بال�صرورة 
التخل�ــس من خوفهــم وقلقهم؛ فالتوتر والرهبــة موجودان: "نتوقع 

ح�صول اأي �صيء يف اأي حلظة".
مــن جهتها، تــرى الطالبــة اآية مرعــي، من قريــة عرعــرة، اأن حاجز 
اجللمــة، منــذ اأن بــداأت بالعبــور منــه، يعــد مــن اأ�صــعب احلواجز 
التــي ميكن اجتيازها، واالأو�صــاع املتوترة موؤخرًا اأ�صــافت قلياًل من 
التعقيد على اإجراءات املرور ال�صعبة اأ�صاًل: "اإن اإجراءات التفتي�س 
التــي تتبعها قوات االحتالل على حاجز اجللمة، هي اأعمال روتينية، 
ونحــن معتادون عليهــا". واأردفت: "هو خمتلف اأ�صــاًل عن غريه من 
احلواجز مثل جبارة وبرطعة، اللذين تكتفي اإداراتهما بال�صــوؤال عن 

بطاقة الهوية، اأما يف اجللمة فالتفتي�س �صديد ودقيق جدًا".
ومل تنــِف مرعي، اأن االأجواء م�صــحونة اأكرث يف االأو�صــاع االأخرية، 
و�صار التفتي�س على احلاجز اأكرث دقة، فقد اأ�صبح اجلنود ي�صكون يف 

كل من حولهم ابتداًء من االأطفال وانتهاء بكبار ال�صن".

ورقة خ�شراء وورقة بي�شاء
وو�صــفت الطالبــة اآيــة مرعــي، اخلطــوات الروتينيــة، التــي تطول 
خمتلــف املواطنني، متمثلة يف الوقوف ل�صــاعات مــن االنتظار، اإىل اأن 

يحني الدور يف التقدم خطوة نحو التفتي�س الدقيق.
وقالــت: "اإن كنت يف �صــيارتك اخلا�صــة وقــرروا اأن مينحوك الورقة 
البي�صــاء التــي تخــرب اجلنــود االآخريــن "اإنــك م�ــس خطــر"، فاأنت 
حمظــوظ وهنا ينتهي تفتي�صــك، ثــم تعرب بعدها اإىل الطــرف االآخر". 
وتابعــت: "اأمــا اإن كنــت غري حمظوظ! فقــد ابتليت بورقة خ�صــراء 
جتعلك تنتظر وقتاً اأطول وتخ�صــعك، اأنت و�صــيارتك لعملية تفتي�س 

الأدق التفا�صيل".
واأو�صــحت مرعي اأن هناك طرقاً بديلة للتنقــل، مثل حواجز جبارة، 
وبي�صــان، وبرطعــة: "اإن الطــرق البديلة التي ن�صــلكها لي�صــت اآمنة 
متاًمــا؛ فهــي متر مبحــاذاة العديد من امل�صــتوطنات، ولكــن عمليات 

التفتي�س على احلواجز االأخرى اأب�صط منها، يف اجللمة".
االإقرار الوا�صــح مــن اآية مرعي، مب�صــاعر القلق التي تنتــاب الطلبة، 
ورعــب اأهاليهــم عليهــم؛ جــراء ا�صــطراب االأو�صــاع االأمنيــة علــى 
احلواجــز والطــرق، مل يثنهــا عــن القــول ال�صــريح: "يجــب اأال يقف 
احلاجز بيننا وبني حتقيق اأهدافنا بالتعلم والتفوق كطلبة جامعات".

االأمريكية العربية  باجلامعة  واالإعالم  العربية  اللغة  دائرة  يف  • طالبة 

حاجز اجللمة.. �صريان اقت�صادي وتعليمي ملدينة جنني واأهاليها.

"جنــني يف مو�صــم اخلري غري!"، تتكــرر تلك اجلملــة التهكمية على 
حال املدينة و�صــوارعها على األ�صــنة �صــباب ومواطنني �صاخطني من 
حــال املدينة مع كل زخة مطر، حيث يعاين �صــكان املدينة من م�صــاكل 
عــدة ناجمة عن عــدم ت�صــريف مياه االأمطــار، لتتحول خــالل دقائق 
معدودة اإىل �صوارع مغمورة باملياه، وهو ما ترتبت عليه اأ�صراٌر على 

املواطنني اأنف�صهم، وعلى حمالتهم التجارية وممتلكاتهم.
واملدينة التي يربع اأكرث من ن�صــفها على م�صــاحة منب�صــطة نوعا ما 
)جــزء من �صــهل مرج ابن عامــر(، وينحدر من تلني �صــغريين يطالن 
على جزئها ال�صــفلي، تغرق باملياه وكاأنها خططت من دون اأي تقنيات 

لت�صريف املياه.  

طلبة يعانون
�صهد عمري، وهي من �صكان قرية عّرانة، ت�صري اإىل اأن بلد اجلنان تتحول 
اإىل �صــاحة في�صــانات خالل ربع �صاعة فقط من نزول زخة مطر متو�صطة 
القوة، وتتابع: "يف وقت الفي�صــان اأواجه �صــعوباٍت كبرية يف الو�صول 
اإىل اجلامعة؛ ب�صــبب بطء حركة ال�صــري الناجمة عن تراكم املياه وعدم 

ت�صريفها، ناهيك عن املالب�س واالأحذية التي تغرق باملياه".
اأمــا الطالبــة اجلامعية �صل�صــبيل نواه�صــة املقيمة يف بلــدة اليامون، 
فعرّبت اأي�صاً عن ا�صتيائها من حركة املركبات خالل الفي�صانات، حني 
تقوم املركبات اأثناء �صــريها بر�صــق مياه ال�صــوارع علــى املواطنني، 
فاالأمــر ال يحتــاج اإىل �صــائق غري مهذب، بل تقوم كل �صــيارة م�صــرعة 

بذات الفعل.
ويف ال�صــياق ذاته، حتدثت اأريج ال�صــباغ وهي طالبــة جامعية تقيُم 
يف حــي خروبة من املدينة، عن �صــعوبة الوقوف يف ال�صــارع النتظار 
مركبات النقل العمومي، ما ي�صطرها يف ف�صل ال�صتاء اإىل طلب �صيارة 

اأجرة، وهذا يجعلها تدفع ثالثة اأ�صعاف اأجرة النقل العمومي.
وت�صيف: "باالأ�صا�س، ال توفر البلدية مواقف خا�صة بامل�صاة، وما هو 

متوافر متاآكل وخمروم ومليء بالثقوب، والوقوف فيها يعني ان مياه 
االأمطار التي تتجمع على اأ�صطح املواقف تنهمر عليك كتال كبرية".

املحال التجارية وقت "الفي�شان"
ويف حديــث "احلــال" مع اأ�صــحاب املحــال التجارية يف جممــع النمر 
مول، اأ�صاَر ق�ّصام �صــالح الدين، وهو �صاحب حمل اأحذية يف املجمع، 
اإىل عدم وجود اهتمام بالت�صــريف اجلّيد مليــاه االأمطار، فاملياه تدخل 
مــن ال�صــوارع اإىل املحــالت التجاريــة، وهــذا يوؤثــر علــى الب�صــاعة 
املعرو�صة حيث تتعر�س للبلل، ويف حال كانت االمطار قوية تنجرف 

معها قبل اأن نقوم بحمايتها.
وحتــدث تاجــر االألب�صــة جعفــر نواه�صــة حــول �صــعوبات عبــور 
ال�صوارع، وعن قيامه برفع �صكاوى عدة لبلدية جنني، دون احل�صول 

على اأدنى ا�صتجابة.
قابلــت "احلــال" ن�صــيمة حماميد وهي من �صــكان قريــة الطيبة، التي 
قالت: "خالل مو�صــم ال�صتاء وحني تفي�س ال�صوارع يف املدينة، اأ�صطر 
ب�صــبب ارتدائي للبا�س الطويل اأن اأرفَع اأطراف ردائي و�صط ال�صارع، 

وهذا لي�س باالأمر ال�صهل كوين امراأة م�صلمة ملتزمة".

تكاليف باهظة واإمكانيات حمدودة
وحتدثت "احلال" مع مديرة الدائرة الهند�صية يف بلدية جنني �صريين 
اأبو وعر، التي �صــرحت باأّن �صبب في�صان ال�صوارع يف جنني عند نزول 
االأمطار يعود اإىل حجم البنية التحتية غري الكايف لت�صريف تلك املياه.
واأ�صــافت اأبو وعر: "م�صاريع ت�صريف مياه االأمطار مكلفة جدًا، حيث تبلغ 
تكلفــة القطــر الواحد للمــر الطويل من قناة ت�صــريف ميــاه االأمطار حوايل 

1000 �صيقل، ف�صاًل عن اإمكانيات البلديات املحدودة ب�صورة عامة".
ويف �صــياٍق مت�صل، اأو�صح مدير ق�صم ال�صرف ال�صحي يف بلدية جنني 
يا�صر جعفر، اأّن م�صكلة ت�صريف مياه االأمطار يف املدينة ت�صكلُّ م�صكلًة 

�شتاء جنني.. مدينة تغرق.. والبلدية تدر�س احللول

�صنوية عالقة؛ وذلك ب�صبب افتقارها ل�صبكة ت�صريف ملياه االأمطار.
واأ�صــاف جعفر: "اإن الذي فاقم امل�صــكلة قيــام املواطنني باالعتداء 
علــى جمــاري الوديان، وذلك خــالل الفو�صــى االأمنية التي �صــادت 

جنني �صابقاً".
وتابــع: "قــام املواطنــون خــالل فــرة الفو�صــى االأمنيــة ال�صــابقة 
باالعتــداء علــى وادي خروبــة، الذي ت�صــب فيه ميــاه قريتي فقوعة 
وجلبــون، واعتــدوا اأي�صــاً علــى وادي عز الديــن ال�صــرقي، ووادي 

النباتات الغربي، ما اأدى اإىل ت�صييق جماري الوديان".

درا�شات وحلول
وتطــرق اإىل احلديث حول االإجراءات التــي تتخذها البلدية للتخفيف 
من حدة امل�صــكلة، م�صــريًا اإىل قيام البلدية بعمل درا�صــة ت�صخي�صية 

بالتعاون مع �صــركة ا�صت�صــارية اأردنيــة، حول عملية ت�صــريف مياه 
االأمطار، ومياه ال�صــرف ال�صحي، وا�صتهالك املياه ال�صاحلة لل�صرب 

يف مدينة جنني.
وقــال: "نحن حالياً يف املراحــل االأخرية من هذه الدرا�صــة، كما بداأنا 
مب�صــروٍع اآخــر يغطي يف درا�صــته بداية �صــارع اأبو بكــر وينتهي عند 
وادي خلف، و�صــيتّم يف هذا امل�صــروع ت�صــريف املياه مبا�صرًة اإىل نهر 

املقّطع".
واأكد اأن البلدية تعمل �صــنوياً على توفري اأمواٍل للحفاظ على �صــالمة 

املواطن، و�صمان ا�صتمرارية ت�صريف املياه ب�صكل �صحيح.

* طالبــة يف دائــرة اللغــة العربيــة واالإعــالم باجلامعــة العربيــة 
االأمريكية

ربع �صاعة كافية لتغرق �صوارع جنني.
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 لبنى الصاحب*

التي عرب من خاللها معظم  اإ�صي!" اجلملة  اإلنا  "وال حد عمل 
جتــار �صــارع الــواد يف البلــدة القدميــة بالقد�ــس عــن ردود 
اأفعــال كل املوؤ�ص�صــات واجلهات الر�صــمية التي توجهــوا اإليها 
احتجاجا على ق�صــوة امل�صــهد االقت�صــادي واالأمني على �صري 

حياتهم اليومية داخل اأ�صوار البلدة القدمية.
�صارع الواد اأو "�صارع ال�صهيد مهند احللبي" كما يحلو للبع�س 
ت�صــميته ميثل اأق�صر واأ�صــرع طرق البلدة القدمية يف الو�صول 
االقت�صــادي  ال�صــريان  ال�صــريف، وهــو  القد�صــي  اإىل احلــرم 
والدينــي للبلدة القدمية واأكرث �صــوارعها التــي تعج مبحالت 
جتاريــة تبيــع االأطعمــة واحللويــات الفل�صــطينية التقليدية، 
ومتثــل حمالتــه التجارية مــا جمموعه 145 حمــال جتاريا من 
1400 حمل جتاري داخل اأ�صــواق البلــدة القدمية يف القد�س؛ 
لكن قوات االحتالل االإ�صــرائيلية وم�صــتوطنيها مل يبقوا له اأي 
هام�س من احلركة التجارية خا�صــة بعد اأن نفذ ال�صــهيد مهند 
احللبــي عمليــة الطعن التي قتــل خاللها م�صــتوطنان، وبعدها 
�صــددت قوات االحتالل االجــراءات التع�صــفية واأغلقت جميع 
االأبــواب يف وجه احلركة التجارية يف �صــارع الــواد، واأجربت 
التجــار علــى الر�صــوخ لرغبــة امل�صــتوطنني بالتجمهــر مكان 
احلادثة، اأي اأمام حمالتهم التجارية، ملدة 10 اأيام بحجة اأخذ 

واجب عزاء امل�صتوطنني الذين قتلوا خالل احلادث.
ولعــل اإجبــار بلديــة االحتالل اأ�صــحاب املحــالت التجارية يف 
�صــارع الواد على دفــع الغرامات املالية لي�ــس باجلديد، فهناك 
"�صــريبة االأمالك" التي يدفعها جتار البلدة القدمية �صــنويا  
لبلديــة االحتالل االإ�صــرائيلي، اإ�صــافة اإىل فر�ــس قانون جديد 

يق�صــي باإجبــار جتار �صــارع الواد علــى غرامة مالية �صــنوية 
بقيمة "750 �صــيقال" كمخالفة لو�صــع يافطات با�صــم حمالتهم 
املاليــة  بالغرامــات  االحتــالل  بلديــة  تكتــِف  ومل  التجاريــة! 
ال�صنوية، بل د�ّصــنت خالل انتفا�صة القد�س اجراءات تع�صفية 
اأخــرى تق�صــي بت�صــليم بع�س جتــار البلدة القدميــة غرامات 
مالية عالية و�صــل بع�صــها اإىل "6 اآالف �صــيقل" كمخالفة على 
و�صــع ب�صــطات الب�صــائع يف الطريق، اأو اأبعد من بوابة املحل 

باأكرث من ن�صف مر.
وقال جتار �صــارع الــواد اإن حالة الركود االقت�صــادي مهيمنة 
يف ال�صارع منذ اندالع انتفا�صــة القد�س. يوؤكد التاجر املقد�صي 
واأمني �صــر جمعية التجار املقد�صــيني خالد ال�صاحب اأن دخله 
ي�صــاوي �صــفرا منذ بدء االحتالل تنفيذ اإجراءاته الت�صــييقية 
�صد التجار يف �صــارع الواد، وي�صيف: "لي�س لدينا املال الالزم 
لدفع التزاماتنا ال�صــابقة، وال لدفع ال�صرائب املفرو�صة علينا، 
وال املال الالزم ل�صــراء ب�صائع جديدة ملحالتنا حتى ن�صتمر يف 

عملنا".
ويوؤكد وديع احللواين، الناطق االإعالمي با�صــم جمعية التجار 
املقد�صيني، اأن التجار يفتحون حمالتهم التجارية لي�س بغر�س 
البيــع وال�صــراء واإمنا بغر�س ال�صــمود، ويقــول: "ال نريد اأن 
نغلــق حمالتنا التجاريــة، في�صــتغل اجلي�س االإ�صــرائيلي ذلك 
ليفر�ــس علينــا اإغالقهــا وي�صــتويل عليهــا كما ح�صــل يف البلدة 

القدمية يف اخلليل بعد جمزرة احلرم االإبراهيمي".
مــن جانبه، قــال التاجر املقد�صــي )م.اأ( اإن مــن يحالفه احلظ 
مــن التجــار هو مــن يعود ملنزلــه �صــاملا دون اأذى، "اأ�صــبحنا 

نفكر ع�صــرات املرات قبل و�صع اأيدينا يف جيوبنا اأثناء التوجه 
للعمل، فقد تعتربها ال�صرطة حماولة لتنفيذ عملية طعن".

ومتيز امل�صهد املقد�صــي حاليا االأعداد الكبرية ل�صرطة وجي�س 
االحتالل االإ�صــرائيلي، التي تفوق اأعداد املت�صــوقني يف �صــارع 
الــواد. وال يخلــو االأمــر مــن عمليــات التحري�س �صــد العرب 
مــن قبــل االإ�صــرائيليني، حيث اأ�صــبح ملحوظا مرور ال�صــياح 
االأجانب ب�صــرعة كبرية جدا يف ظــل وقتهم املحدود يف القد�س، 
وهذه �صــربة كبرية للتجارة املقد�صــية، خا�صة اأن العديد من 
املحال التجارية معتمدة ب�صــكل اأ�صا�صي على ال�صياح االأجانب 

يف عمليات البيع وال�صراء.
وقد قدمت جمعية التجار املقد�صــيني عدة طلبات للم�صاعدة يف 
جتاوز االأزمة احلالية التي ميرون بها وخا�صــة داخل اأ�صــوار 
البلدة القدمية يف �صــارع الواد اإىل عدة �صخ�صــيات وموؤ�ص�صات 
ر�صمية فل�صطينية وعربية، فقدموا طلباتهم اإىل حمافظ القد�س 
عدنــان احل�صــيني، ورئي�س الغرفــة التجارية وال�صــناعية يف 
القد�ــس فــادي الهدمــي، ورئي�ــس الــوزراء الفل�صــطيني رامي 
احلمــد اهلل، وكان اآخرها اإىل جاللة امللــك االأردين عبد اهلل الثاين 
الذي بعثوا له بر�صــالة موقعة با�صم جمعية التجار املقد�صيني 
طالبــوا خاللها بتقدمي الدعم ال�صيا�صــي الكامل لق�صــية القد�س 
واملقد�صــات يف كل املحافــل العربيــة والدوليــة، وتكليف جلنة 
قانونيــة مــن عدة حمامني خمت�صــني للدفاع عــن املواطنني يف 
كل مــا يتعلق بالق�صــايا القانونية التي تواجههم، خا�صــة بعد 
اأن هدد رئي�س احلكومة االإ�صــرائيلية بنيامني نتنياهو مبعاقبة 
جتار �صارع الواد بذريعة عدم تقدميهم امل�صاعدة للم�صتوطنني 
امل�صابني خالل عملية الطعن التي نفذها ال�صهيد مهند احللبي، 
اإ�صــافة اإىل طلبهم مل�صــاعدة مادية فورية متكن التجار من �صد 

العجز الذي ح�صــل ب�صبب ت�صاعد وترية االأحداث االأخرية يف 
مدينة القد�س.

وقــال مدير عــام الغرفة التجاريــة ال�صــناعية يف القد�س فادي 
الهدمي: "اإن اخل�صــائر االقت�صــادية لتجار البلدة القدمية منذ 

بداية �صهر ت�صرين االأول املا�صي تقدر مباليني ال�صواقل".
واأردف الهدمــي اأن الغرفــة تتخــذ اآليــات ت�صــهم يف دعــم ثبات 
التاجــر املقد�صــي وت�صــعى اإىل تخفيــف تاأثري الو�صــع االأمني 
واالقت�صــادي عليــه، �صــواء كان ذلــك اآنيا اأو مــن خالل خطط 

اإ�صراتيجية بعيدة املدى".
ويف مقابــل ذلــك، يوؤكــد جتار البلــدة القدمية، وخا�صــة جتار 
�صــارع الــواد علــى عــدم تقــدمي اأي جهــة ر�صــمية الأي مظهــر 
مــن مظاهــر التعوي�ــس املادي  يف هــذه املحنة، خا�صــة يف ظل 
التهديــدات االإ�صــرائيلية مبعاقبتهم وفر�س الغرامــات املالية 

عليهم ورفع عدد ال�صرائب التي يدفعونها لبلدية االحتالل.
ولعــل املوؤ�صــرات اليوميــة تدلــل على مــدى ال�صــعوبات التي 
يواجهها التجار املقد�صــيون يف الو�صول اإىل حمالتهم التجارية 
داخل اأ�صــوار البلدة القدمية، وخا�صة �صعورهم باأن اأرواحهم 
مهــددة، وكــون معدل دخلهــم املادي ي�صــاوي �صــفرا منذ بدء 
االأحــداث، وهو غري كاف لتوفري قــوت اأوالدهم اليومي، وكلما 
تاأخرت امل�صــاعدات التــي يتوجب تقدميها للتجار املقد�صــيني، 
تتفاقــم النتيجة التــي من املمكــن اأن ترتب على هذا الو�صــع 
ال�صــيئ، الذي مــن املمكن اأن تكــون نتيجته يف اأ�صــواأ االأحوال 
اأن يــرك التجار حمالتهم التجارية يف �صــارع الواد ليتم اإغالقه 

وحتقيق هدف االحتالل يف نهاية املطاف.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

�شريان القد�س االقت�شادي

غطر�شة امل�شتوطنني تغلق حمالت باب الواد.. والتجار ي�شتكون

يف الوقــت الذي جتــد فيه االأحــزاب والتنظيمات الفل�صــطينية 
�صــعوبة يف ت�صــخي�س "الفعــل املقــاوم"، يف القد�س وال�صــفة 
وغــزة، وتقف طويال اأمام لعبــة التوازنات وامل�صــالح الإعالن 
انخراطها مبا يجري منذ مطلع ت�صــرين االأول املا�صــي؛ ياأخذ 
ال�صــباب الفل�صــطيني زمام املبادرة متجاوًزا النظام ال�صيا�صي 

الفل�صطيني برمته.

ك�شف امل�شتور
التكل�ــس  ك�صــفت  اجلماهريــة  الهبــة  اأو  القد�ــس  انتفا�صــة 
وال�صيخوخة التي اأ�صابت التنظيمات ح�صب حمللني ون�صطاء.

يقــول الكاتــب واملحلــل ال�صيا�صــي هــاين حبيــب لـ"احلــال": 
"االأحــزاب الفل�صــطينية عموًمــا تراجعــت منــذ وقــت لي�ــس 
ه�صا�صــة  ومــدى  عورتهــا،  ك�صــفت  واالنتفا�صــة  بالق�صــري، 
االأحــزاب وعجزها وبخا�صــة ف�صــائل العمــل الوطني، ومدى 

احلاجة الإعادة النظر يف كينونتها".
ويخالفــه الــراأي الباحث مبركــز التخطيط الفل�صــطيني جمال 
البابــا الــذي اأعــد ورقــة بحــث بعنــوان "دوافــع وم�صــببات 
االنتفا�صــة والهبة اجلماهرية.. اآفاق واأبعاد و�صيناريوهات"، 
ويقــول: "االأحــزاب الفل�صــطينية دورهــا فعال على ال�صــاحة 
الفل�صــطينية �صــواء حما�س يف غزة اأو فتح بال�صــفة، واحلراك 
يتنا�صب بحجمه مع تطلعات ال�صلطة، باملقابل حما�س واجلهاد 
االإ�صالمي واجلبهة ال�صعبية حتاول ت�صعيد الهبة اجلماهريية 

يف ال�صفة".
وي�صــدد علــى قدرة حركة فتح يف ال�صــفة على الفعــل، الأنها ما 
زالــت متتلــك االإمكانات، لكنها غــري معنية بالت�صــعيد حتى ال 

تفقد �صيطرتها على ال�صلطة.
ويوؤكــد اأن "توجــه ال�صــباب لنقــاط التما�ــس ال يخــدم الهدف 
ال�صيا�صــي حلركــة حما�س با�صــتمرار �صــيطرتها علــى القطاع، 
لذلك حتاول منع ال�صــباب بالوعظ تارة، وعدم توفري االأدوات 
اللوج�صــتية تارة اأخرى". ويلقي ال�صحايف والنا�صط ال�صبابي 
جهــاد اأبو �صــنب باللوم على االأحزاب يف عزوف ال�صــباب عنها 

بقولــه: "ال�صــباب يجد نف�صــه مهم�ًصــا يف كل االأحــزاب، ولي�س 
لــه دور حقيقي �صــوى باعتباره جنديا يطيــع القرارات، وهذه 

الفكرة جتاوزها وعي ال�صباب يف جمتمعنا".
وي�صــيف: "اليوم نحن اأمام اأحزاب تخ�صــى على م�صــاحلها، 
ومقيــدة على ال�صــعيد املحلــي والعربي والــدويل، لذلك هناك 

حالة من امللل ال�صعبي بوجودهم الروتيني".
ويعاتب االأحزاب بالقول: "مل تقدم الدعم اللوج�صتي املطلوب 

منها ل�صباب االنتفا�صة ومل تاأمر �صبابها باالنخراط فيها".
وت�صــاطر املحاميــة والنا�صــطة ال�صــبابية عطاء اخلــريي اأبو 
�صنب موقف اأبو �صنب جتاه االأحزاب الفل�صطينية  بقولها: "يف 
االآونة االأخرية �صــاعت بو�صلة االأحزاب ومل ت�صبح فل�صطني 

الغاية والهدف بل اأحزابهم".

االنق�شام.. ناقو�س خطر
منــذ حزيران 2007، واالنق�صــام ال�صيا�صــي واجلغــرايف يلقي 
باأعبائه على ال�صــاحة ال�صيا�صــية الفل�صــطينية ما ي�صكل خطًرا 
م�صــتجًدا على انتفا�صــة القد�س مل ت�صــهده االنتفا�صــة االأوىل 

والثانية.
يقــول رئي�س ق�صــم العلوم ال�صيا�صــية يف جامعــة االأزهر بغزة 
خميمر اأبو �صعدة لـ "احلال": "بعد ثماين �صنوات من االنق�صام 
ال�صيا�صــي بــني حركتــي فتــح وحما�ــس، وف�صــل قــوى العمــل 
الوطني على و�صــع حلول عملية مل�صــكالته احلياتية، وو�صع 
ت�صــوية تقود لقيام الدولة الفل�صطينية على حدود 1967، بادر 

ال�صباب الأخذ زمام املبادرة، وو�صع حد لغطر�صة االحتالل".
ا  وي�صــدد هاين حبيب على اأن "االنق�صــام ي�صــكل حاجًزا حقيقيًّ
اأمــام اأي طريقــة جادة من اأجــل انقاذ هذه االنتفا�صــة من اأي 

ف�صل".
وي�صــتعر�س حبيــب و�صــع التنظيمــات خــالل االنتفا�صــتني 
ال�صــابقتني واحلالية ويقول: "االنتفا�صــة االأوىل مل تكن هناك 
�صــلطة وطنيــة واحدة، وبعد وقت ق�صــري ت�صــلمت الف�صــائل 
الفل�صــطينية نا�صــية القيادة وت�صــكلت القيــادة املوحدة، ويف 

هل جتاوزت هبة القد�س دور االأحزاب والف�شائل الفل�شطينية؟

االنتفا�صة الثانية، ال�صلطة تولت عملية التنظيم ب�صكل اأو باآخر 
ومب�صــاركة القوى، ومع ت�صــاعدها وتراجعها يف الوقت ذاته، 
ظهــرت بع�س الف�صــائل بقوتهــا كحركة حما�س، اأما انتفا�صــة 

القد�س احلالية، فهي بال �صلطة وال ف�صائل لتنظيمها".
ويرى الباحث مبركز التخطيط ومدير دائرة املفاو�صات جمال 
البابا اأنه كي تتطور هذه االنتفا�صــة، فال بد من تبنيها �صيا�صيا 

وماليا وحزبيا".
ويحذر نا�صــر مهدي رئي�س ق�صــم االجتمــاع يف جامعة االأزهر 
بغــزة مــن خطــورة ا�صــتمرار االنق�صــام علــى بنيــة املجتمع 
الفل�صــطيني  املجتمــع  يف  حــدث  "مــا  بالقــول:  الفل�صــطيني 
بتعقيداتــه الكثــرية واملتداخلــة، ارتبط بالنظام االقت�صــادي 
وال�صيا�صــي وانعك�ــس على النظــام االجتماعي بــكل مكوناته، 
ويف �صــنوات االنق�صــام طغت االهتمامات احلزبية وامل�صــالح 

الفئوية، ما اأدى النعدام الثقة".

بلورة قيادة ميدانية �شابة
رغــم حالــة التنظيمات ال�صــيئة اإال اأنه ال ميكن اال�صــتغناء عن 

دورها بحكم خربتها يف احت�صان االنتفا�صة، حتى لو ا�صتدعى 
االأمر ت�صكيل قيادة �صابة تلبى مطالب ورغبات املرحلة.

يقــول خميمــر اأبــو �صــعدة: "جيــل ال�صــباب يقودنا لفر�صــية 
اأنــه ال يوؤمــن بالتنظيمــات بركيبتهــا التــي تكل�صــت وقيادتها 
التــي �صــاخت، واأي عمل مقاوم فل�صــطيني ال بد من احت�صــانه 
وا�صناده ف�صــائليًّا لتتكفل باأهايل �صــهداء االنتفا�صة وجرحاها 

واأ�صراها".
ويرى اأبو �صــعدة اأنه ال مانع مــن بلورة قيادة ميدانية جديدة 
من جيل ال�صــباب حتى يكتب لهذه االنتفا�صة اأن تدير اأعمالها، 

وتقوم بو�صع �صقف �صيا�صي ميكن حتقيقه".
ويرى حبيب اأن معظم �صــهداء انتفا�صة القد�س هم متحزبون، 
ا ونابًعا من ثقافة وطنية ن�صالية اأ�ص�صت  لكن قرارهم كان فرديًّ
لها الف�صائل .ويتابع: "ال ميكن اإنكار دور الف�صائل بهذا ال�صدد 
رغم عجزها". ويبقى جيل ال�صــباب �صــاحب الكلمة والر�صالة 
يف انتفا�صــة القد�س الذي قد يتجاوز الف�صــائل باجتاه ت�صــكيل 
قيادة �صــابة تعمل على و�صع �صقف واقعي ملواجهة خمططات 

اإ�صرائيل اال�صتيطانية والتهويدية.

 مي أبو حسنين

قيادة ال�صارع لل�صارع فقظ.                       )عد�صة: اإياد جاد اهلل(
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تنفيذ. وي�صــري اإىل اأن االحتالل االإ�صــرائيلي نفذ عــدة عمليات تنظيف 
لالأر�ــس مــن االألغــام، اإال اأنها ما زالت غــري اآمنة وال يجــروؤ اأحد على 
الدخول اإليها وا�صــتخدامها، منوًها اإىل �صــقوط عدة �صحايا بني �صهيد 

وجريح من املناطق املحيطة باالأر�س نتيجة انفجار اأحد االألغام.  
وي�صــيف عبد العزيــز لـ"احلال" اأن جمعية فل�صــطينية كانت ترافقها 
�صــركة اأجنبية قِدمت للمنطقة قبل �صــنتني ووعدوا باإزالة االألغام من 
االأر�ــس، مردفــا "كل الوعــود التي تلقيناهــا قدمية وبايتة". ونا�صــد 
اجلهات املخت�صــة القيــام بدورها وتنظيف االأر�س مــن االألغام حتى 

يتم ا�صتغاللها يف الزراعة.
مــن جهتــه، يقول املهند�ــس اأحمــد عبيد من بلديــة عرابــة لـ"احلال" 
اإن قطعــة االأر�ــس امللغومــة قريبة من بئــر مياه ومع�صــكر "دوتان" 
االإ�صــرائيلي الــذي مت اإخــالوؤه يف اأيلــول عــام 2005، بعــد اأن اأقامــه 

االحتالل يف عام 1967.
ويوؤكد عبيد ما قاله املواطن عبد العزيز، باأن االحتالل اأجرى عمليات 
تنظيف لالألغام من املنطقة، اإال اأنه مل ي�صل اأي كتاب الأ�صحاب االأر�س 
باأنها اآمنة، واأن االإ�صارات التحذيرية ما زالت موجودة، م�صرًيا اإىل اأن 
االألغام اأدت لوفاة �صــاب وبر قدم �صــيدة، واإ�صــابة �صــابني باإعاقات 
اأحدهما فقد ب�صــره وقطعت يــده نتيجة االألغام، يف اإ�صــارة للمواطن 
اأبو ميزر. ويحمل عبيد االحتالل االإ�صــرائيلي م�صــوؤولية بقاء االألغام 

يف حقل األغام عرابة حتى اليوم وعدم اإزالتها. 

حٌل بعد �شهر
مــن جهتــه، يو�صــح غنيمــات لـ"احلــال" اأن حقــل األغام عرابــة تبلغ 
م�صــاحته 10 دومنــات، وقد اأقامــه اجلي�س االأردين عــام 1965 ويقع 
حتت امل�صوؤولية االإ�صــرائيلية كونه موجوًدا يف املنطقة امل�صنفة "ج" 

وفقا التفاق اأو�صلو.
واأكــد غنيمــات اأن املركز بالتعــاون مع منظمة "هلوتر�صــت" العاملية 
التــي تعمــل على اإزالــة االألغام بال�صــفة الغربية وهــي منظمة عاملية 
ومقرها بريطانية، �صــتبداأ يف �صــهر كانون االأول املقبل، العمل يف حقل 
األغــام عرابة لتنظيفــه، اإال اإذا منعت ظروف الطق�س ا�صــتمرار العمل 
به كون االأر�س طينية. واأ�صــار غنيمات اإىل اأن االأولوية لتنظيف حقل 
عرابــة بعــد االنتهــاء من تنظيف حقلي حو�صــان يف بيت حلــم والنبي 
اإليا�ــس مبحافظــة قلقيلية، م�صــريا اإىل اكتمال تنظيــف احلقل االأخري 

خالل �صهر ت�صرين الثاين اجلاري.
وك�صــف اأن 16 حقاًل لالألغام موجودة يف ال�صــفة الغربية وم�صــاحتها 
620 دومًنــا، زرعها اجلي�ــس االأردين، وموزعة من اخلليل يف اجلنوب 
حتى جنني يف ال�صــمال، منوًها اإىل عدم وجود حقول األغام اإ�صــرائيلية 

يف ال�صفة الغربية با�صتثناء مناطق التدريبات الع�صكرية االإ�صرائيلية 
يف االأغــوار واملخلفــات احلربية التــي تنتج عنها، وحــدود االألغام يف 

منطقة احلدود ال�صرقية مع االأردن.
ونــوه اإىل اأن االألغــام االإ�صــرائيلية يف االأغــوار موزعــة بــني احلــدود 
ال�صــرقية مــع االأردن واحلــدود الثانيــة باجتــاه اأريحا، مو�صــحا اأن 
"التقديرات ت�صري لوجود ما يقارب مليون ون�صف املليون لغم اأر�صي 

يف تلك املنطقة". 
خطاأ اأو�شلو

من جهته، يو�صــح مدير موؤ�ص�صــة احلق الفل�صطينية حلقوق االإن�صان 
�صــعوان جباريــن لـ"احلــال" اأن مــن املاآخــذ جتــاه اتفاق اأو�صــلو اأن 
ال�صــلطة الفل�صــطينية مل تاأخــذ خرائــط كاملــة باالألغــام املوجــودة 
بال�صــفة الغربية ومل ت�صــر اإليها حتى، موؤكــدا اأن الواجب على دولة 
االحتــالل اأن تقدم خرائط لكل لغم موجود يف االأرا�صــي الفل�صــطينية 
كمــا حدث مع لبنان التي ح�صــلت على خرائط مف�صــلة عــن االألغام. 
وقال: "هذه اأر�س فل�صــطينية ومن حق الفل�صــطينيني احل�صول على 
خرائط باالألغام، ولكن هناك م�صــوؤولية علــى دولة االحتالل بتنظيف 

تلك االألغام".
واأ�صــاف جباريــن اأن مراقــب الدولــة العربية يف تقريــره عام 2002 
اأ�صــار اإىل اأن االألغام �صــد االأفــراد مزروعة حول بع�س امل�صــتوطنات 
واآبار املياه ومع�صــكرات تدريب جي�س االحتالل واأن كثرًيا من حقول 

االألغام غري معلمة وال توجد عليها اإ�صارات حتذيرية.
وتن�ــس اتفاقيــة "اأتــاوا" على حظر االألغام امل�صــادة لالأفــراد وكافة 
املــواد القابلة لالنفجار، حظرا قطعيا، ومتنع اإنتاج وتخزين وزراعة 

االألغام وتطالب بتنظيف املزروعة منها، وفق جبارين.
واأو�صــح اأن اإ�صــرائيل لي�صــت ع�صــوا باالتفاقية، واإذا ان�صمت اإليها، 
ف�صتكون الأ�صــباب اقت�صادية حم�صة لطلب امل�صاعدة بتنظيف االألغام 
كــون زراعــة اللغم تكلف ن�صــف دوالر ولكن تنظيفه يكلــف ما يقارب 
األفــي دوالر. ونــوه اإىل اأن اإ�صــرائيل حتــاول تنظيــف منطقــة االأغوار 
املليئــة بحقــول االألغام ب�صــكل كبري �صــد املدرعات اأو �صــد االأفراد، 
الأ�صــباب اقت�صادية وم�صــالح خا�صــة، ال الأ�صباب اإن�صــانية لتنظيف 

املنطقة حتى ت�صتثمرها يف الزراعة.
ويوؤكد اأن "�صــبب حظر االألغام �صــد االأفراد كونه �صالحا اأعمى ميكن 
اأن ينفجــر بطفــل اأو اأي اإن�صــان عــادي، وهو �صــالح متخلف قدمي غري 
موجــه للجنــود، باالإ�صــافة اإىل اأن امليــاه والعوامــل الطبيعية توؤدي 
النزالق االألغام ملناطق اأخرى ت�صــكل خطًرا على ال�صــكان وبالتايل هو 
عمل ع�صوائي حمظور مبوجب اتفاقية جنيف، و�صالح اأعمى ال يتحكم 

فيه ال�صخ�س وميكن اأن ينفجر باأي �صخ�س".

الغربة بكل ما حتمله من ق�صــاوة البعد عن االأوطان 
جغرافيــا، اال اأن حالــة من ال�صــغف يعي�صــها اأطفال 
اللجــوء حلديــث وحكايــات اأي م�صــن يحمــل مالمح 
الوطــن.. مالمح فل�صــطني التاريخيــة بقراها ومدنها 

وعادات اهلها وتاريخها العريق.
يف حــي الزهــراء بالقــرب من العا�صــمة التون�صــية، 
كنــت وعائلتــي نقطن يف منزل م�صــابه ملنــازل بع�س 
الفل�صطينيني الذين ا�صتقروا يف تون�س، كانت جتمعنا 
اأوا�صر االنتماء لفل�صطني التي مل يكن الحد من اأبناء 
جيلــي، وقد كنــت ابن اأربعة ع�صــر عاًمــا وقتها، اي 
�صــورة يف خميلته عن فل�صــطني با�صــتثناء تلك التي 
ر�صــمت مبا يحكــى لنا من ق�صــ�س االآبــاء املغربني 
عن قطاع غزة، والذين بدورهم كانوا يحملون �صور 
قراهم من حديث اآبائهم الذين هجروا ق�صرا عام 48، 

وهكذا، جيل يروي جليل.
ممــا �صــمعت وممــا قــراأت ومما �صــاهدت مــن بع�س 
االأفــالم الوثائقية، يحملني االأمــل يف العودة الأحدث 
اأطفــايل عــن حيفا، مدينتي ال�صــاحلية التــي ولد فيها 

جدي وحرمت، كما اأبي، من روؤيتها بفعل التهجري.
اأريــد اأن اأحدثهم عن طيبة النا�س وب�صــاطة عي�صــهم 
وكيف كانوا كاجل�صــد الواحد يف اأفراحهم واتراحهم 
ي�صاند بع�صهم بع�صــا، دون عداوة اأو بغ�صاء اإال ما 

ندر.
كيف يل ان اأ�صف جدتي مبالب�س اأهل حيفا التي كانت 
حتكيها بيديها وتفاخر بها ن�صــاء املدينة. وكيف كان 
جدي يعتــز بهويته الفل�صــطينية العربية عندما كان 
يتنقــل من مدينــة اىل مدينة، مــرورا بحواجز جي�س 

االنتداب الربيطاين.
عندمــا اأتخيــل كيــف كانــت حيــاة عائلتــي الكبرية 
بحيفــا، اأنظــر اليــوم اىل غزة وياأخــذين ال�صــوؤال، ما 
الــذي حدث للنا�س، واأين ذهبت ب�صــاطتهم وطيبتهم 

وخوفهم على بع�صهم.
تغريب الفل�صطينيني مل يكن تغريبا جغرافيا بقدر ما 
كان االحتالل يهدف مــن ورائه لطم�س مالمح الهوية 
الفل�صــطينية وتغييب الراث واالرث االجتماعي مبا 
يحمله من جملة العادات والتقاليد وب�صاطة العي�س.

تنقل والدي بني م�صــر، حيث ولدت يف اال�صــكندرية، 
اىل الكويت ولبنــان وقرب�س واأخريًا تون�س، املحطة 
االأخــرية قبــل العــودة لغــزة "علــى اأمــل العــودة 
حليفــا"، التــي مل يعــد من مالحمها �صــوى �صــور يف 
ذاكــرة كبار ال�صــن، حماولــني، نحن جيل ال�صــباب، 
حمــل الراية ونقل التاريخ ال�صــفوي على األ�صــنة من 
نعدهــم كنزنــا احلقيقــي، اأجدادنــا الذيــن بتقا�صــيم 
الزمــن على وجوههــم يحملون يف ذاكرتهــم اليقظة، 
رغم جتاعيد اجل�صــد، مئات ال�صــور وال�صــور التي 

لن تن�صى.
التذكــري لي�ــس فقــط للتاريخ، بــل حماولــة لهز روح 
االن�صــان يف غــزة التي باتــت تفقد اأنفا�صــها االأخرية 
بفعل االحتالل واالنق�صــام اللذيــن نخرا يف العالقات 
االجتماعية، وم�صــا اأب�صــط تفا�صــيل حياة املواطن 
ونزعا الكثــري الكثري من مالمح احليــاة االجتماعية 
التــي ميالأهــا روح التعــاون واالخــاء وجملــة مــن 
املوروثــات االجتماعية اجلميلة كاجلــار جلاره ويد 

اهلل مع اجلماعة.
علينا اأن ن�صتعيد وعينا بكل ال�صور اجلميلة القدمية 
لنحييها يف نفو�س �صــغارنا، اأريــد الأطفايل ان يكربوا 
علــى حب الوطــن وامــل العــودة، فاأنا قبل خم�صــة 
ع�صــر عاما كنت اأ�صــتاق الأي قطعة من ف�صطني حتى 
جئت غزة، اأما اليوم، فاال�صتياق ياأخذين لبلدي وبلد 
اأجــدادي واإليها �صــاأعود ويعود اأبنائــي واأحفادي.. 

�صنعود لقطعة من القلب.. �صنعود اىل حيفا.

ـــا ـــف ـــي ـــــت حل ـــــق ـــــت ـــــش ا�

 ماجد شبالق

وفيمــا يتعلــق مبوقــع االألغــام يف حقــل عرابــة، اأو�صــح اأنه ح�صــب 
املعلومات التي ح�صــل عليها املركز الفل�صــطيني من �صــهادات االأهايل 
وال�صــكان يف املنطقــة فاإنــه يحتــوي على األغام �صــد االأفــراد واأخرى 
�صــد الدبابات. ونوه اإىل اأن عدد �صــحايا االألغــام واملخلفات احلربية 
يف فل�صــطني وفقــا الإح�صــائيات "اليوني�صــيف" بلغت 1000 �صــحية 
بــني جريح و�صــهيد منذ عــام 1948، يف حني وّثق املركز الفل�صــطيني 
350 حالة من تلك ال�صــحايا حتى اللحظة نتيجة عدد العاملني القليل 

باملركز الذي مت تاأ�صي�صه عام 2012.
واأ�صــار اإىل اأن فل�صــطني وّقَعــت علــى املعاهــدة الدولية ملنع انت�صــار 
القنابــل العنقوديــة واملخالفــات احلربيــة، لكنهــا ما زالــت مراقبا يف 
اتفاقية حظر االألغام امل�صــادة لالأفراد "اتفاقية اأوتاوا" الدولية، فيما 

االأردن ع�صو يف االتفاقية، واإ�صرائيل غري من�صمة.
ومل يخف غنيمات اأنه من الناحية القانونية فاإن تنظيف حقول االألغام 
يف ال�صــفة الغربيــة لي�ــس م�صــوؤولية الفل�صــطينيني واإمنا م�صــوؤولية 
االحتالل االإ�صــرائيلي واالأردنيني، مردفا: "لكــن يف العادة نعمل على 
اإزالــة تلــك االألغام باعتبارها م�صــروًعا وطنيًّا، عرب دعم من م�صــروع 
اإزالة االألغام العاملي الذي خ�صــ�س لفل�صــطني ميزانية موزعة على 5 

�صنوات الإنهاء الربنامج".

مواطنون مت�شررون
مل يكن ربيع عام 1979 ف�صاًل عابًرا يف حياة املواطن نبيل طالب )اأبو 
ميــزر( من بلــدة عرابة جنوب جنــني، بل حفر يف ذاكرتــه حكاية لغم 

اأر�صي اأفقده ب�صره ويده اليمنى. 
اأبو ميزر )53 عاما( كان اأول �صــحايا انفجار لغم م�صاد لالأفراد اأثناء 
بحثــه عــن الزعر برفقة �صــديقه ماهر منــر دقة مبنطقــة "بئر املي" 

القريبة من عرابة.
يقــول اأبو ميــزر يف حديث مع "احلــال": "كنت و�صــديقي ماهر دقة، 
وكانت اأعمارنا 15 عاًما وقتها، نبحث عن ال�صــومر والزعر يف منطقة 
بئر املي، وجدنا قطعة حديدية وحملناها فانفجرت بنا، فقْدُت ب�صري 
وُبرت يدي اليمنى، و�صديقي ماهر اأ�صيب ب�صلل بيده ومل يكن توجد 

وقتها اإ�صارات حتذيرية بوجود األغام يف املنطقة".
االحتــالل  �صــلطات  و�صــعت  و�صــديقه،  ميــزر  اأبــو  اإ�صــابة  بعــد 
االإ�صرائيلي، �صياًجا حول حقل االألغام واإ�صارات حتذيرية كتب عليها 

الرابية". الطرق  يف  ال�صري  ممنوع  ملغومة..  منطقة  "خطر! 
االإ�صــابة مل متنــع اأبو ميزر من اإكمال حياتــه، فهو متزوج واأب البنة 
واحدة، اإال اأن فقدان الب�صــر جعله اأ�صــرًيا للعمل مبهن حمدودة بعد 
اأن جنح مب�صــاعدة وزارة ال�صــحة الفل�صــطينية بركيب يد �صناعية 

قوله.   وفق  برت  التي  اليمنى  يده  عن  تعو�صه  "جتميلية" عّلها 
وتختزل ق�صة اأبو ميزر ماآ�صي 5 �صحايا اآخرين؛ فمنهم من عاد الأهله 
عاجــًزا من دون اأطراف جراء تعر�صــه النفجار لغــم نام لعقود حتت 
االأر�ــس ليباغــت بريًئــا مير عليه، ومنهــم من فقد حياتــه، وهم ثالثة 
بينهم �صــقيقان من قرية واد دعوق املواجهة حلقل األغام عرابة، فقدا 
حياتهمــا اأثنــاء رعيهما لالأغنام بالقــرب من حقل االألغــام التي مل يتم 

نزعها بالكامل حتى اليوم. 

وعود دون تنفيذ
يو�صــح نهاد عبد العزيز اأحد اأ�صحاب قطعة االأر�س "امللغومة" التي 
يحيطها حقل للزيتون واأحرا�س من �صــجر ال�صــنوبر، اأنه مل ي�صــتطع 
هو واأ�صــقاوؤه وجريانه يف االأر�س ا�صــتغالل خرياتها منذ عام 1967، 
وقــدم منــذ تلك الفرة طلبات كثــرية الإزالة تلك االألغــام لعدة جهات 
منهــا حمافظة جنني وبلديتها وبلدية عرابة، ومل يتلق اإال وعودا دون 

ر�صم يو�صح اأعمار حاالت االعتقال يف القد�س بدًءا من 13 اأيلول املن�صرم.

قرار بتعزيز طاقم املحامني ملحافظة القد�س
بــدوره، اأكــد رئي�ــس هيئة �صــوؤون االأ�صــرى واملحررين عي�صــى 
قراقــع اأن الهيئة اتخذت قــرارًا بتعزيز عدد املحامني يف حمافظة 
القد�ــس نظــرًا حلملــة االعتقــاالت املكثفة التــي نفذتهــا وتنفذها 
�صلطات االحتالل باملدينة والتي تفوق قدرة املحامني احلاليني.

واأكــد قراقــع اأنــه مت اتخــاذ قــرار بانتــداب حمامني مــن باقي 
املحافظــات مل�صــاندة حمامــي القد�ــس اىل حــني االنتهــاء مــن 
اجــراءات املوازنة اجلديدة لعــام 2016، كما مت االتفاق على 
توحيــد جهــود املوؤ�ص�صــات احلقوقية العاملــة يف القد�س والتي 

ي�صل عددها اىل 10. 
وحول االعتقاالت يف القد�س ال�صــرقية املحتلة، يقول اخلبري يف 
القانون الدويل د. حنا عي�صــى اإن القد�س ال�صرقية وفقاً لقراري 
242 و339 الدوليــني، اأر�ــس حمتلــة، وبالتــايل تنطبــق عليها 
قواعــد القانــون الــدويل االإن�صــاين، وباالأخ�س اتفاقيــة جنيف 

الرابعــة ل�صــنة 1949 والربوتوكــول االأول امللحق بها ل�صــنة 
1977، ومــع هذا، يتعمد االحتالل االإ�صــرائيلي خرق القوانني 
الدوليــة ويعترب القد�س عا�صــمة موحدة له ب�صــقيها ال�صــرقي 
والغربــي ويتعامــل مع املقد�صــيني علــى هذا االأ�صــا�س، وبناء 
علــى ذلك، يطبــق على املعتقلني املقد�صــيني القانــون اجلنائي 
االإ�صــرائيلي الذي يحا�صــب املقد�صــي على اأي عمل مقاوم على 
اأنــه عمــل جنائي وفــق تــدرج )الذنــب، اخلطــاأ، اجلرمية( يف 

القانون اال�صرائيلي، االأمر الذي يخالف القانون الدويل. 
وتابع عي�صــى اأنــه بناًء علــى ذلــك، يعامل االحتالل االأ�صــرى 
املقد�صــّيني معاملــة ال�صــجناء االإ�صــرائيليني اجلنائيــني، ويف 
الوقــت نف�صــه، ال يعاملهــم كبقّية ال�صــجناء االإ�صــرائيليني وال 
يعطيهم حّتى ن�صــف احلقوق التي مينحها الأولئك، بل يتعامل 
معهم بنف�س االأ�صاليب الوح�صــّية والالاإن�صانّية التي يعامل بها 

بقية االأ�صرى الفل�صطينيني.

�صبان 512

قا�صرون 
ذكور 280
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حلظــة لقائي باأبي بعد ا�صت�صــهاد اأخــي يف لبنان حلظة 
ال اأ�صــتطيع ن�صــيانها اأبدا، قد يكون هــذا احلدث االأكرب 
اأثناء اعتقايل كما ظهر يف الفيلم، اإال اأنني اأظن اأن ق�صــة 
اأ�صــرنا جميعــا اأكــرب من ان تختزل يف ن�صــف �صــاعة"، 

تقول االأ�صرية املحررة نادية اخلياط.
دقائــق مــرت على االأ�صــريات حتدثن فيها عــن اأبرز ما 
مــررن بــه، وجتمعت الفكــرة يف ثالثني دقيقة خل�صــت 
رحلة ن�صــاء �صــمدن يف وجه املحتل، فتحدثت اإحداهن 
عــن طفلها الذي مل يتعرف عليهــا بعد غياب، وحتدثت 
االأخــرى عــن الــدورة ال�صــهرية التي مــرت عليها مرة 
ومرتــني وعاقبهــا املحتــل بعــدم اإعطائهــا مــا حتتــاج 

وحرمانها من اال�صــتحمام، وحتدثت الثالثة عن ف�صــل 
زواجها بعد اأ�صرها.

اأحــداث خمتلفــة مــرت بهــا كل واحدة من بطــالت هذا 
الفيلــم، اإال اأنهــن اأجمعــن يف نهايته على اأنهــن اأبني اأن 
ينف�صــلن عن املجتمــع اخلارجي بعــد حتررهن، الذي 
اأيَقــّن اأنــه قــادم ال حمالة، فتحدثــن بابتهــاج كبري عن 
اإجنازاتهــن بعد التحرر، لي�صــكل فيلم "ثمًنا لل�صــم�س" 
در�صــا �صيقراأه الفل�صطينيون ن�صاء ورجاال باأن ال�صم�س 
لها ثمــن وان احلرية رغبــة قد يدفع املــرء حياته ثمنا 

لها، ولكن رغبة بتلك احلياة ال غنى عنها.

االأ�شر يف  معاناتهن  حمررات  فيه  حتكي  فيلم  لل�شم�س"..  "ثمًنا 
 محمد علوان

 سهيلة مدوخ

االأ�صريات املحررات.. بطالت حقيقيات وممثالت وم�صورات.

من عتمة زنازين املحتل اال�صرائيلي اإىل قاعات ال�صينما 
وبيوت العر�س، انتقلت اأكرث من خم�س ع�صــرة اأ�صرية 
فل�صــطينية حمــررة، بعــد ان قــررن اأن ي�صــورن فيلما 
يوثق جتربة خا�صــة ع�صــنها، ومــا زالت تعي�صــها كل 
واحــدة منهن، حتــت عنوان "ثمنا لل�صــم�س"، املاأخوذ 
عــن كتــاب االأ�صــرية املحــررة عائ�صــة عــودة. وقــد 
التقني يف غرف ال�صــجون، وتالقــت اأفكارهن اأكرث اأثناء 

ت�صجيلهن ملقابالت الفيلم.
تدربــن علــى الت�صــوير واملونتــاج، بعد ان اقت�صــرت 
حياتهــن على ال�صــمود اأمام ق�صــوة االحتــالل يف غرف 
التحقيق، واأمام ما ميار�صــه حمققوه من �صــغط نف�صي 

عليهن.
ا�صــتغرق اإنتاج هذا الفيلم اأكرث من اأربعة اأ�صهر تدربن 
بها جيدا ف�صــكلن طواقم كاملة تبادلن فيها االأدوار بني 
امل�صورة ومهند�صة ال�صــوت واملخرجة، فاأنتجن عماًل 

متكاماًل وانطلق ابداعهن ب�صرد الق�صة وت�صل�صلها.
تفاوتت اأعمارهن واأو�صــاعهن ال�صحية واالجتماعية، 
اإال اأن رغبة �صابة مفعمة باحليوية خرجت اأثناء تنفيذ 
الفيلم؛ ابت�صامات و�صــحكات يف الكوالي�س، وان�صباط 
امــام  تقــال  التــي  الكلمــة  يف  وان�صــباط  باملواعيــد، 
الكامــريا، فكن خلف الكامــريات ويف منازلهن �صــيدات 
اأنيقــات واأمهات مملوءات باحلنــان، فيما كانت الوقفة 
امام الكامريا وقفــة جرناالت يحرمن جتربتهن فاأتقّن 
روايتهــا، وا�صــتجمعن قواهن وعاطفتهن حتت �صــعار 

نندم". "مل 
"جتربة جميلة ولكنها غي�س من في�س، فمهما تتحدث 

االأ�صــرية عــن التجربــة، لــن تفيهــا حقهــا، واإن كانــت 
الفائــدة الكبــرية يف توثيــق الروايــة ليعــرف اجلميع 
مــدى غطر�صــة املحتــل وجربوتــه. نحــن حولنــا هــذا 
، ولكن يف  الظلم داخل ال�صــجون اإىل قالع �صــمود وحتدٍّ
ثنايانا اأنثى تعر�صت ملواقف �صعبة وقا�صية، قانونهم 
داخل االأ�صــر جائر والرغبة الكربى لديهم كانت تك�صري 
عزميتنــا واإفقادنا االأمل، فواجهنا ذلك باأن حولنا فرة 
احلكــم بربامج ودورات حتى ن�صــتفيد مــن الوقت قدر 
امل�صــتطاع"، تقول فائزة فودة، وهي اأ�صــرية ق�صت يف 

االأ�صر �صت �صنوات ومن القائمات على الفيلم.
وت�صــيف فــودة: "طــوال عمــري واأنــا اأحــب الفــن 
واالأعمــال الفنيــة. ال اأحــب الظهــور علــى الكامــريا، 

ولكني اأحب اأعمال االإبداع والفن".
تفاوتــت ردود اأفعــال االأ�صــريات داخل قاعــة العر�س 
التقييمية للفيلم؛ فمنهن من بكت، ومنهن من ابت�صمت، 
اإذ روت االأ�صــريات اأ�صــعب اللحظات التــي مررن بها، 
وحتدثــن عــن التحقيــق القا�صــي القائم على ال�صــغط 

النف�صي.
وفا�صــت م�صــاعرهن عند حديثهن عمــن فقدنهم داخل 
االأ�صــر، وظهــرت امل�صــاعر عنــد احلديــث عــن �صــقيق 
االأ�صــرية املحررة ناديــة اخلياط، فرغم مــرور اأعوام 
طويلة، ما زالت ردة فعلها وانهمار دموعها كما هي منذ 
اأكرث من ع�صــرين عاما، وقد تعاطف الــكل معها وكاأنها 

تروي ما يخ�صهن جميعا يف تلك اللحظة.
"ال اأ�صتطيع اأال اأبكي، هذه مرحلة من حياتي، �صحيح 
اأين ق�صــيت فرة يف االأ�صــر واأبعــدت اإىل االأردن، اإال اأن 

الب�صمة بالب�صمة والبادي اأجمل.
جمل، فال بد من بذل اأ�صمى املجهودات. لطاملا كانت االبت�صامة عنواًنا للجمال، ويف �صبيل كونها االأ

رغم الو�صــع االقت�صــادي ال�صــعب، و�صــنك العي�س، اإال اأن ذلك مل يقف عائقا اأمام الغزيني يف �صبيل احل�صــول على مفتاح القلوب 
اجلميلة". "االبت�صامة 

�صــنان جتد ال�صــغري والكبري، الرجال والن�صــاء؛ ينتظرون دورهم ل�صاعات ملقابلة الطبيب، منهم من يقراأ جملة  يف مراكز جتميل االأ
ومنهم من ينظر اإىل �صاعته ومنهم من يق�صي وقته يف ت�صفح هاتفه.

غزة. قطاع  يف  اخلدمة  هذه  تكلفة  رغم  االأ�صنان  جتميل  مراكز  على  هوؤالء  اإقبال  وراء  تقف  التي  االأ�صباب  "احلال" ا�صتطلعت 
حممد ب�صري )25 عاًما( قال اإنه يردد على املركز لتقومي الأ�صنانه، للح�صول على مظهر اأف�صل، مو�صًحا اأن ال�صمعة اجليدة الأحد املراكز 
بغزة دفعته على الفور للبدء بجل�صات التقومي التي كلفته ما يزيد على 4000 �صيقل، م�صيًفا: "احلاجة لعالج اأ�صنان غري طبيعية الرتيب 

وامل�صوهة نوًعا ما ت�صتدعي التفكري بقوة بعالجها لتح�صن املظهر واالبت�صامة كون االأ�صنان معياًرا رئي�صيًّا جلمال االإن�صان".
رقية ن�صــر )36 عاًما( اأو�صحت اأن �صــبب ذهابها ملركز جتميل االأ�صنان هو ت�صوه اأ�صنان اأبنائها، وتقول: "م�صلحة 

اأبنائي وظهورهم مبظهر ح�صن اأمر بديهي قادين نحو املركز، كما اأن ت�صاهل الطبيب املخت�س وتفهمه لالأو�صاع 
االقت�صادية ال�صعبة �صجعني للم�صي قدماً يف اجلل�صات رغم التكلفة التي و�صلت اىل 6000 �صيقل".
ال�صــاب حممــد كحيل روى ق�صــته مع االبت�صــامة التــي كانت حبي�صــًة لوقت طويل، ويقــارن حالته 

ال�صابقة مبا ح�صل عليه االآن قائاًل: "اأ�صناين اأ�صبحت جيدة وا�صتفادتي كبرية وثمة فرق �صا�صع، 
قد يكون مبلغ الـ 5000 �صيقل كبرًيا ن�صبيًّا، لكن االأمر ي�صتحق".

عبري اأيوب )28 عاًما( حتب التجديد ومن اأجله تالحق كل مو�صة جديد: "ال يوجد الكثري مما 
اأفعله داخل قطاع غزة لذا اأُ�صــعد حينما اأعلم عن اأي مو�صــة جديدة و�صــلت اإىل غزة، اأبحث 
ــا لتبيي�س اأ�صــناين وتركيب  عن التجديد لكي اأُح�س اأين اأف�صــل، ومن اأجل ذلك راجعت خمت�صًّ

خرزة يف اإحداهما، ودفعت من اأجل ذلك نحو 330 دوالرا".
لي�صت عبري هي الوحيدة، فتبيي�س االأ�صنان وتزيينها يف انت�صار م�صتمر ومن طبقات اجتماعية 

خمتلفة، كثري منهم فقراء وال ي�صتطيعون دفع املبلغ دفعة واحدة.
هناك اإقبال على جتميل االأ�صــنان، فاإحدى العيادات يف غزة، ي�صــل عدد مرتاديها اجلدد يوميًّا من 

ا. 2-5 اأ�صخا�س اأي ما يعادل تقريباً 80 �صخ�ًصا جديًدا �صهريًّ
رغم االأو�صاع االقت�صادية القا�صية، فاإن ل�صان حال الغزيني يقول: من حقنا اأن نحيا ونبت�صم.

يف غزة.. تقومي االأ�شنان
منه بد  باهٌظ" ال  "اأمٌل 
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 دانية دسوقي*
لتتعلم العزف على اآلة الت�صــيلو و�صــاركت يف عدد من الفرق املو�صيقى 

الغربية والعربية واأهمها اأورك�صرا �صباب فل�صطني.
وتعترب هبة االأورك�صرا من اأهم مراحل حياتها نظرا الإعطائها الفر�صة 
عــن التعبري عن ذاتها عرب فرقة ت�صــمل العديد من العازفني املحرفني 
واملوهوبــني، ا�صــافة اىل ال�صــفر لبالد خمتلفــة والتعرف علــى ثقافات 
جديدة، واالأهم اإي�صال ر�صالة للعامل باأن الفل�صطينيني هم �صعب مثقف 
ويريد احلياة وي�صــتطيع اي�صــال �صــوته عرب طريقة �صل�صلة وجميلة 
يفهمها كل العامل. كما اأن االأورك�صرا تبني حب املو�صيقى والفن ومدى 

القدرات واملواهب لدى �صباب فل�صطني.
وتقــول العمري اإن وجــود متطوعني من الدول العربيــة والغربية يدل 
على مدى تفتح االأورك�صــرا على العامل وهدفها بالو�صول اإىل م�صتوى 
مــن احلرفيــة ولي�ــس "طلب �صــفقة" ال�صــعوب اأو اإ�صــعارهم ب�صــعف 
الفل�صطينيني، بل ك�صر ال�صورة النمطية من حيث قدرتنا على الو�صول 

كمو�صيقيني للعامل.
واأ�صافت اأنه ال يوجد �صخ�س �صغري اأو كبري اإال وعانى من �صغوطات 
االحتــالل، فكنــت اأعاين من تفتي�صــات كثــرية على حاجــز قلنديا نظرا 
ل�صــكني يف كفــر عقــب وتفتي�ــس االحتالل الآلتي املو�صــيقية عنــد تنقلي 
ب�صــبب كرب حجمها، ناهيك عن ال�صــاعات الطويلة من ال�صــفر، اإال اأنني 
كنــت اأن�صــى كل ذلــك التعــب واجلهــد مــع اأول عر�ــس لنا وم�صــاهدة 

ا�صتمتاع اجلمهور بتعبنا منذ �صهور.

رف�س التجنيد وذهب للمو�شيقى
ومل يكــن عمر �صــعد طالب مو�صــيقى موهوبــا ومتاألقا يف عــزف الفيوال 
فقط، فهو فل�صطيني يعي�س يف الداخل املحتل ويعاين من جدلية التجنيد 
لدى قوات االحتالل اأو ال�صجن! اال اأنه رف�س التجنيد وواجه االعتقال 

وا�صتطاع اأن يو�صل ق�صيته عرب املو�صيقى للعامل.

وعــن رحلتــه يف اورك�صــرا فل�صــطيني قــال: اأنــا واأخواي )م�صــطفى 
وغانــدي( واأختنــا )طيبــة( اأع�صــاء باأورك�صــرا فل�صــطني لل�صــباب 
وكاأورك�صــرا، ن�صــاهم يف اإي�صــال �صــوت �صــعبنا للعــامل عــن طريق 
املو�صــيقى، وهذا االأ�صلوب مهم جدا ويعترب �صــكال من اأ�صكال املقاومة 
عــالم ال�صــهيوين يحاول اأن ي�صــوه �صــورة  احل�صــارية الثقافيــة، فاالإ
�صــعبنا عن طريق االعالم، حماوال اإل�صاق �صفة ااٍلرهاب والتخلف به، 
واأن ين�صــر للعامل �صــورا وكاأن الفل�صــطيني يهوى املــوت، وكاأنه يقتل 

من اجل القتل.
وا�صــاف �صــعد: "يف االأورك�صــرا ق�صــية، فنحن عن طريق املو�صيقى 
نر�صل ر�صالة قوية ووا�صحة للعامل: نحن �صعب موهوب، خالق، لدينا 
مكانيات لكن نفتقر للفر�س ون�صــتطيع اأن نغري هذه الدعاية الباطلة.  االإ
وكوننا اأع�صــاء يف اأورك�صــرا فل�صطني لل�صــباب، تاأكيد على اأننا اأبناء 
�صعب واحد، اأملنا وحزننا وفرحنا واحد وال فرق بني ابن اجلليل وابن 

ن عدونا اأي�صا واحد، اال وهو االحتالل". ال�صفة الأ
ويعترب �صــعد اأن ق�صــية رف�س التجنيد هي رف�س الأي حماولة لتجزئة 
اأبنــاء �صــعبنا، ويقول "نحــن جزء ال يتجزاأ من ال�صــعب الفل�صــطيني. 
فكيف ميكن اأن اأحمل ال�صــالح �صــد اأبناء �صــعبي؟ وكيف اأكون م�صاهما 
يف اإذالل وقمع �صــعبي؟ كذلك كوين مو�صيقيا، اأرف�س كل اأ�صكال العنف، 

واملوؤ�ص�صة الع�صكرية هي قمة العنف اجل�صدي والنف�صي.
ومل يكــن رد احلكومة اال�صــرائيلية ل�صــعد بتفهــم راأيه، بــل باالعتقال 
وال�صــجن، ف�صــجن 7 مــرات وق�صــى  مــا يقــارب 200 يوم يف ال�صــجن 
الع�صــكري، وكان مــن املمكن اال�صــتمرار ب�صــجني لوال وعكة �صــحية 
اأملت بي. وهذا العام �صــريف�س اأخي م�صطفى اأن يكون جزءا من جي�س 

االحتالل واأظن اأنه �صي�صجن اأي�صا.
ويقول �صــعد اإن وجوده ع�صــوا يف االأورك�صــرا �صــاهم بجذب الت�صامن 
الدويل معه، خا�صة اأنه رف�س تبديل اآلته املو�صيقية التي ميكن اأن حتقق 

ال�صــالم، ب�صــالح ميكن اأن يقتل بنت اأو ابن �صعبه. فكان هناك العديد من 
حمالت الت�صامن معه من مو�صيقيني وفنانني واأع�صاء برملان.

املو�شيقى رحلة حياة
اأما عن طالبة اللغة الفرن�صــية فدوى قمحية يف جامعة بريزيت، فتقول 
اإن املو�صــيقى كانــت مبثابــة التغيــري الكبري على �صــعيد �صخ�صــيتها 
وحياتهــا، فتعــزف قمحية على اآلــة "كونربا�ــس"، واعتربتها مبثابة 

التحدي، وفتحت لها االبواب بامل�صاركة يف فرق عاملية.
وتقــول قمحية اإن اأكرث ما ت�صــعر فيه بايجابية روؤيــة نتائج ما تقدم، حيث 
خالل عر�س االورك�صــرا ي�صــتطيع العازفــون اظهار امل�صــتوى االحرايف 
وكّم املواهب لدى الفل�صــطينيني، االأمر الذي يثري غ�صب املوؤيدين لالحتالل 
اال�صــرائيلي. وبالرغم من حماولة من�صــقي املهرجان يف فرن�صــا العمل على 
عر�س رباعي اإ�صــرائيلي يف ذات اليوم، اال اأن املعهد واالأورك�صــرا رف�صوا 
ب�صــكل قطعي واأظهروا موقفا وا�صحا و�صريحا با�صــتحالة القبول بعر�س 
االحتالل والفل�صطينيني ب�صكل مت�صاٍو. وبالرغم من ذلك، اال اأن االأورك�صرا 

ا�صتطاعت اأن تنظم عر�صا احرافيا وعايل امل�صتوى.
وتعتــرب قمحية اأن وجودها كطالبة يف االأورك�صــرا و�صــفرها وتعرفها 
علــى جماعات واأنا�س من ثقافــات خمتلفة ومتعددة ي�صــاهم يف تطوير 
قدراتهــا واعطائهــا دافــع لال�صــتكمال، خا�صــة اأنهــا التقــت بخطيبهــا 
مــن خــالل العرو�ــس العاملية التــي �صــاركت فيها. كما ان خــروج فرق 
مو�صــيقية مثــل االأورك�صــرا ي�صــاهم يف ك�صــر ال�صــورة النمطيــة عن 
الفل�صــطينيني عرب االختالط املبا�صــر بعازفــني وحمرفني عاملني ونقل 
�صــورة يعمل العامل علــى اخفائها وهي اظهار مــدى الثقافة واملعرفة 

وحب احلياة عرب املو�صيقى.

* طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

اأورك�شرتا �شباب فل�شطني.. عازفون ي�شنعون حياة

اأ�ص�س معهد اإدوارد �صعيد اأورك�صرا �صباب فل�صطني يف العام 2004 بروؤية 
هدفت اإىل ح�صــد املو�صــيقيني الفل�صطينيني من جميع اأنحاء العامل يف ج�صم 
مو�صــيقي موحد. واليــوم، تتاألف االورك�صــرا من 80 عازفــاً وعازفة من 
الفل�صــطينيني يف الوطــن وال�صــتات ومتطوعني من اأنحــاء الوطن العربي، 

بحيث ي�صكلون اورك�صرا نوعية مبوازاة اأورك�صرات عاملية.
قدمت االأورك�صــرا عرو�صــاً ناجحة منذ تاأ�صي�صــها، فكانــت البداية يف 
ال�صــنوات الثالث االأوىل يف االأردن وحتديدًا يف قاعة مدر�صــة ترا�صنطة 
عــام 2004، وكان عــام 2007 مبثابــة انطالقــة جديــدة لالأورك�صــرا 
يف اأملانيــا، وهــي املركز االأ�صا�صــي للمو�صــيقى الكال�صــيكية يف اأوروبا، 
حيــث قدمت االأورك�صــرا ثالثــة عرو�س يف العــام 2007 يف مدن برلني 

وفايكرزهامي وجوترزلو.
وقــال املدير االأكادميي ملعهد ادوارد �صــعيد ابراهيــم عطاري يف مقابلة 
له مــع "احلال" اإن م�صــتوى تعليم املو�صــيقى لدينا اأف�صــل من معاهد 
كثــرية جــدا يف العــامل العربــي؛ فطالبنــا يتفوقــون علــى نظرائهــم يف 
املعاهــد وا�صــتطاعوا اإثبات اأنف�صــهم اأمام اأورك�صــرات عاملية. لكن يف 
جمال العزف، لي�س عندنا بعد عازفون من م�صتوى العازفني امل�صريني 
واالأتــراك، ورمبــا �صــيكون لدينــا عازفــون ذوو م�صــتوى خا�س خالل 
�صــنوات القادمــة. واأ�صــاف اأن االأورك�صــرا جت�صــد لل�صــباب احللــم 
الفل�صــطيني بالدولــة والوحــدة عن طريــق عك�س خ�صو�صــية احلياة 
الفل�صطينية الثقافية من اأحد جوانبها االإن�صانية ال�صامية من خالل لغة 
املو�صــيقى التي تخاطب ال�صــعوب وتبث ر�صــائل االأمل واحلرية دون 

اإغفال الواقع الفل�صطيني ال�صيا�صي ال�صعب.
وقال العطاري اإن االأورك�صــرا تفتح اأبوابها �صنوياً ال�صت�صافة عازفني 
غري فل�صــطينيني، حيث ي�صارك فيها منذ تاأ�صي�صها عازفون من اليونان، 
وايطاليا، وا�صبانيا باالإ�صافة اإىل الدول العربية وهي: م�صر، واالأردن، 
و�صــوريا، ولبنان، والعراق، ما ي�صــيف تنوعا حيوياً ويغني التجربة 
املو�صــيقية لالأورك�صرا. كما ت�صــعى االورك�صرا لت�صليط ال�صوء على 
اأعمــال الفل�صــطينيني وامللحنني العــرب اإىل جانب كال�صــيكيات غربية، 

ت�صمنت العرو�س االأخرية مقطوعات ملار�صيل خليفة.
اأما بالن�صبة لقيادة االأورك�صرا، فكانت موؤخرًا حتت اإ�صراف املاي�صرو 
العامليــة �صــون ادواردز التــي عملــت مــع اأ�صــهر فــرق واورك�صــرات 
الكال�صــيكيات العاملية. واأي�صــاً ميا�س اليماين وحممد جنم وفادي ديب 
ومار�صــيل خليفــة واأميمة خليل وبا�صــل زايد ورمي تلحمــي ورمي البنا 

وبا�صل ثيودوري.

موهبة ودرا�شة مًعا
مل تكن درا�صة هبة العمري طالبة االعالم يف جامعة بريزيت عائقا اأمام 
اإبراهيم عطاري                       هبة عمري                 عمر �صعد                   فدوى قمحيةدخولها ملعهد ادوارد �صــعيد، فالتحقت يف املعهد يف العا�صرة من عمرها 

عر�س الأروك�صرا �صباب فل�صطني )عن موقع معهد اإدوارد �صعيد للمو�صيقى(.
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من املتحف الفل�شطيني*

 عبد الباسط خلف

دخل ع�صق العزف على ال�صبابة والريغول قلب الثمانيني �صعيد حممد عبد القادر منذ اأن كان 
طفــاًل، ومــا زال هوى االأدوات النفخية ي�صــبح يف دمه، بالرغم من �صل�صــلة اأوجاعه، وتراجع 

قوة نف�صه الطويل.
يجل�ــس اأبو نا�صــر الذي الت�صــقت به كنية "الزّمــار" على اأريكة ببيته و�صــط خميم الفارعة، 
فيما مت�صــك يداه اآالت عزف �صــنعها بنف�صه منذ �صــنوات، ويق�س ل�صانه حكاية تعلقه بالنفخ 
قبل اقتالعه وعائلته من قرية اأبو �صو�صــة املجاورة حليفا، وعمله الالحق يف اإحياء االأعرا�س 

ال�صعبية �صنوات طويلة.

رهان ومغارة
يقول: تعّلمت العزف على ال�صبابة يف حقول قريتي، وتركت املدر�صة يف ال�صف الثالث الأرعى 
قطيــع عائلتــي، ودخلت يف رهان مع اأبي لرك الرعي ال�صــاق، وهو اأن اأتقــن كل فنون العزف 

على هذه االأداة، وقتها كنت مل اأكمل العا�صرة بعد.
بــداأ �صــعيد بتعلــم األــوان املو�صــيقى، واأتقن فنــون "الدلعونــا"، و" ال�صــمايل"، و" اجلفرا"، 
و"زريــف الطول"، وغريها، وحني عر�ــس مهاراته على والده الذي كان ُيعّلــم يف ُكّتابه اأبناء 
اأبو �صو�صــة، قال له: "مل تتقن العزف بعد، يا ولدي". فيعود ل�صريته االأوىل، ويبداأ مبراجعة 
نف�صــه، ليجد اأن كل الفنون �صــارت طيعة يف يده، ليعرف له االأب الحقاً اأنه اأتقن كل �صــيء، 

ولكن اأراد له البقاء يف مهنة الرعي.
يــروي: تطــورت مهاراتي كثرًيا، وحني وقعت النكبة، وكنت مع القطيع، خفت على �صــبابتي 
من ال�صياع، فذهبت اإىل مغارة "اأبو جري�س" ودفنتها ببابها، وقلت لنف�صي: �صاأعود اإليها غًدا، 
ويف الليل هاجمتنا الع�صــابات ال�صهيونية، واأطلقوا النار على الب�صر والبهائم، وقتلوا �صباًنا 

منا، ونفقت عدة روؤو�س من اأغنامنا.
اأق�صــت النكبــة عبد القادر عــن قريته، ومكث يف ال�صــيلة احلارثية قرب جنني عدة �صــنوات، 
ثم انتقل اإىل خميم الفارعة، وخالل اإقامته يف ال�صــيلة، طّور تعلقه بالريغول وال�صــبابة، وكان 
ينفخ يف اأدواته طوال الليل، يف حقول البطيخ التي زرعها والده، وهو ما جعله م�صــرب املثل 
يف البلدة، وحمل بال�صــكاوى العديدة لوالده، بدعوى االإزعاج وعدم ال�صــكون يف جوف الليل 

عن "الت�صبيب".

عقوبات
يتابع: اأنزعج والدي مني، وخا�صــة حني �صــار النا�س يدقون باب بيتنا كل يوم، ويطلبونني 
الإحياء اأفراحهم، وقد قّرر يف اإحدى الليايل اأن يعاقبني، ف�صــربني بالع�صــا، وك�صــر �صبابتي، 
واأخربتــه اأننــي لن اأتــرك العزف حتى اأموت. و�صــاألني: هــل تخفي واحدة اأخــرى؟ فقلت له 
نعــم، ولكن لن اأخربك مبكانها. وطلب من اإخوتي البحث عنها ليك�صــرها، فلم يجدوها. فاأعاد 
ال�صــوؤال: اأيــن هي يــا ولد؟ فاأجبت: �صــاأخربك ب�صــرط، اأال متنعنــي منها، ف�صــحك ووعدين، 

واأح�صرتها له من قلب الفرا�س.
عمــل اأبــو نا�صــر يف اإحيــاء اأعرا�ــس اجلليل وجنــني وطوبا�س واالأغــوار واجلليل، وا�صــتمر 
منــذ عام 1950 وحتى وفــاة والده عام 1978، لكنه وا�صــل العزف لنف�صــه والأفراح اأوالده 

ومعارفه باملجان، ومل يعد النا�س يعرفونه اإال بالزّمار.
يقــول: كنت اأنفخ يف الريغول وال�صــبابة طوال الليل، وال اأتعب اأبــًدا. ويف اأحيان كثرية كنت 
اأعزف واأ�صع اأي�ًصا ال�صيجارة يف فمي، ومل اأ�صرب اأي �صيء لتقوية نف�صي. وال اأن�صى اأ�صعب 
موقــف اأمر به، حــني ذهبت الإحياء حفــل ببلدة عقابا اأوائل ال�صــبعينيات، ويومها انك�صــرت 
�صــبابتي مــن اأول الليــل، فعــدت مبكــرًا، وتعلمت اأال اأذهــب حلفل اإال مــع يرغول اأو �صــبابة 

احتياطية.
تعّلــم الزّمار �صــنع االأدوات املو�صــيقية اخل�صــبية، من الق�صــب املنت�صــر يف جــوار نبع عني 
الفارعة، وكان يجد اأول االأمر �صــعوبة يف جتهيز مكان النفخ، اإىل اأن تعلمه واأتقنه من �صــاب 

كرمي.

30 ديناًرا وعر�س
يتابع: كنت اأح�صــل يف احلفل بني 5 دنانري و20 دينارًا، واأكرب مبلغ اأقب�صــه من عر�س واحد 
كان 30 ديناًرا يف ال�صــيلة احلارثية. وقد اأحييت اأفراًحا الأ�صــدقاء ومعارف، واآخر عر�س كان 
البني طارق قبل �صنتني، لكن منعني االأطباء عن الريغول اليوم، وحني اأ�صمع اأي عزف الأحد 

على �صبابة اأو يرغول، اأبكي من كل قلبي.
تلقــى عبد القادر تعليمه حتى الثالث االبتدائي، وهو اأب لت�صــعة اأوالد وثالث بنات، اأكربهم 
نا�صر )54 عاًما( واأ�صغرهم طارق )30 عاًما(، ويحلم اأن ي�صرد عافيته ليعود اإىل اأبو �صو�صة 

وُيخرج �صبابته الدفينة من مغارتها، ليعزف حلن العودة.

اأبو نا�شر: زّمار اأبو �شو�شة!

يعي�س "الّزمار".. واأ�صابعه تلعب.


